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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی مصوب 1389/12/4 

مجلس شوراي اسالمي

فصل اول: کلیات و تعاریف 
انواع انرژی هایی که در کشور تولید، وارد و  ماده 1- کاربرد 
مصرف می شود، به گونه ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی 
پایان مصرف  تا  تولید  نقطه  از  انرژی  اتالف  از  اجتماعی،  رفاه  و 
جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره وری، استفاده اقتصادی 
حفاظت  و  پایدار  توسعه  به  کمک  بهتر،  بهره برداری  انرژی،  از 
و  مدیریت  قانون  این  براساس  شود،  باعث  را  محیط زیست  از 

بهینه سازی می گردد. 
معانی  در  رفته  کار  به   اصطالحات  قانون  این  در   -2 ماده 

مشروح زیر به کار برده  می شود: 
در  اتالفی  انرژی های  از  بهره گیری  انرژی:  بازیافت  الف- 
افزایش  باعث  که  به طوری  انرژی،  مصرف کننده  سامانه های 

بازدهی کلی انرژی گردد. 
ب- برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطالعات مربوط به 
معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی 
در هر کاالی انرژی بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که 
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قابل نصب بر روی کاالها باشد. 
و  ماشین آالت  وسایل،  انرژی:  مصرف کننده  تجهیزات  پ- 
کاالهای مصرف کننده حامل های انرژی یا تبدیل کننده انرژی که 
در بخش های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، 

حمل ونقل عمومی و نظایر آنها استفاده می شود. 
به جای  که  است  تجهیزاتی  انبساطی:  توربین های  ت- 
گاز  فشار  تفاوت  از  انرژی حاصل  از  و  نصب می شود  فشارشکن 
برق  به  تبدیل  را  آن  و  استفاده  گازرسانی  شبکه های  طبیعی 

می کند. 
در  که  ویژه ای  فناوری  حرارت:  و  برق  همزمان  تولید  ث- 
مکانیکی  انرژی  به  سوخت  تبدیل  از  ناشی  حرارتی  تلفات  آن 
مراکز صنعتی،  حرارتی  به مصرف  و  بازیافت شده  الکتریکی،  یا 
آن  اثر  در  و  می رسد  عمومی  و  کشاورزی  مسکونی،  تجاری، 

بازدهی کل سامانه به مقدار قابل مالحظه ای افزایش می یابد. 
آن  در  و حرارت: روشی که  برق  پراکنده  تولید همزمان  ج- 
باتوجه به توسعه مولدهای مقیاس کوچک، همزمان برق و حرارت 
حرارت  انتقال،  به  نیاز  بدون  و  می شود  تولید  مصرف  محل  در 

تولید شده به مصرف می رسد. 
چ- حامل های انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و 
غیرفسیلی یا فرآورده های آنها مانند نفت خام، فرآورده های نفتی، 
قابلیت  انرژی که  گازطبیعی، زغال سنگ و منابع تجدید شونده 
انرژی  از  خاصی،  عملیات  انجام  با  می توان  و  دارند  انرژی زایی 
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نهفته در آنها به صورت های مختلف استفاده نمود. 
ح- حمل ونقل ترکیبی: اتصال سامانه های مختلف جابه جایی 
مسافر و حمل کاال به نحوی که شیوه حمل ونقل به صورت بهینه 

تغییر یابد. 
الکترونیکی،  پیشرفته  فناوری های  هوشمند:  حمل ونقل  خ- 
مخابراتی و اطالعاتی در وسایل نقلیه و زیرساخت های حمل ونقل 
که به کارگیری آنها موجب افزایش ایمنی، بهره وری، تسهیل در 

رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی می گردد. 
که ضوابط  می شود  اطالق  ساختمانی  به  سبز:  ساختمان  د- 
نگهداری،  اجراء،  ساخت،  سامانه های  طراحی  مکان یابی،  خاص 
بهره برداری و بازیافت در آن به منظور آسیب رسانی هرچه کمتر 

به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود. 
واحدی  و  ساختمان  هدف:  صنعتی  واحد  و  ساختمان  ذ- 

صنعتی که مشمول مقررات مدیریت انرژی است. 
و  تجهیزات  از  مجموعه ای  انرژی:  مصرف کننده  سامانه  ر- 
فرآیندهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مانند آن است که در آن 

انرژی، مصرف، تبدیل و یا منتقل می شود. 
ز- سوخت: موادی که قابلیت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، 
فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، زغال سنگ و زغال چوب. سوخت 

هسته ای مشمول این تعریف نیست. 
ژ- شرکت بازرسی فنی انرژی: شرکتی از نوع خدمات مهندسی 
و تأیید صالحیت شده که موظف به بررسی و اندازه گیری معیار 
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معیارهای  با  آن  تطبیق  و  صنعتی  واحدهای  در  انرژی  مصرف 
تعیین شده در استانداردهای مربوطه است. 

س- شرکت خدمات انرژی: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی 
است که در کلیه بخشهای مصرف کننده انرژی، پروژه های مرتبط 
با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تأمین مالی می کند. این 
شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام 
از  را  بر عهده می گیرد و هزینه و سود خود  را  مخاطرات پروژه 

محل صرفه جویی انرژی تأمین می کند. 
و  میزان  از  گزارشی  فرم  انرژی:  صرفه جویی  شناسنامه  ش- 
یک  فرآیندهای  و  سامانه ها  و  واحدها  انرژی  صرفه جویی  نحوه 
و  بخشنامه ها  طبق  آن  اقالم  و  موارد  که  است  صنعتی  واحد 

آیین نامه ها مشخص خواهد شد. 
ص- ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات 
فنی مربوط به مصرف انرژی است که در برگیرنده کیفیتی باالتر 
نسبت به استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعیین 
فنی  و مشخصات  معیارها  در  ویژه  تشویقهای  اعمال  برای  شده 
قانونی  ضوابط  به  مربوط  آیین نامه های  طبق  بر  انرژی  مصرف 

استاندارد مصرف انرژی باشد. 
ض- فرآیند مصرف کننده انرژی: مجموعه عملیاتی است که به 
تولید یا تبدیل یک کاال و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی 

این عملیات، حامل های انرژی مصرف گردد. 
ط- قیمت غیریارانه ای برق: قیمتی که هرساله توسط هیئت 
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وزیران تعیین می شود. 
ظ- قیمت غیریارانه ای فرآورده های نفتی: قیمتی معادل بهای 

عرضه فرآورده های نفتی در خلیج فارس است. 
ع- قیمت غیریارانه ای گاز: قیمتی معادل بهای پایه صادراتی 

گاز است. 
غ- کاربران انرژی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های 
فروشندگان،  تولیدکنندگان،  شامل  غیردولتی  و  دولتی 
اعم  انرژی بر  فرآیندهای  و  تجهیزات  و  انرژی  مصرف کنندگان 
انرژی  یا تولیدکننده مستقیم حامل های  از این که مصرف کننده 

باشند و یا بر آن تأثیر بگذارند. 
و  حرارتی  انرژی  توزیع  ناحیه ای:  سرمایش  و  گرمایش  ف- 
برودتی از یک منبع مرکزی تبدیل انرژی به طوری که نیازهای 

گرمایشی و سرمایشی در یک ناحیه تأمین شود. 
ق- مدیریت بار: مجموعه مطالعات و فعالیت های مهندسی و 
مدیریتی که منجر به کاهش مصرف انرژی در محدوده زمانی اوج 
مصرف یا انتقال و توزیع آن به سایر ساعات یا فصول می شود و 

منحنی بار را هموار می کند. 
ک- مصرف انرژی: کاربرد انرژی برای این که انرژی ثانویه یا 

محصول و خدمات تولید شود. 
گ- مصرف ویژه انرژی: میزانی از انرژی است که به ازاء یک 
واحد تولید و ارزش اقتصادی آن مصرف می شود و این واژه برای 

کل اقتصاد کشور، یک بخش و یا اجزاء آن به کار می رود. 
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ل- معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف 
ویژه انرژی و سایر ویژگی های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها 
و سامانه های انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است. 

و  فنی  فعالیت های  و  مطالعات  مجموعه  انرژی:  ممیزی  م- 
ارزیابی نحوه و میزان و محل  و  به شناخت  اقتصادی که منجر 
مصرف حاملهای انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می شود 
و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حاملهای انرژی 
ماشین آالت،  کارخانه ها،  در  انرژی  مدیریت  اعمال  روشهای  و 

تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می گردد. 
ن- واحد مدیریت انرژی: واحدی در مؤسسات صنعتی است که 
مجموعه عملیاتی شامل شناخت میزان و نحوه مصرف حامل های 
انرژی، ثبت اطالعات مربوط و تعیین و اجرای راهکارهای الزم 

جهت کاربرد بهینه انرژی را بر  عهده دارد. 
تبصره- قیمت غیریارانه ای برق، فرآورده های نفتی و گاز تابع 
افزایش و یا کاهش قیمت های موضوع بندهای»ط«، »ظ« و»ع« 

این ماده است. 

فصل دوم: سیاست ها و خط مشی های اساسی 
اساسی  خط مشی های  بازنگری  و  اصالح  تعیین،   -3 ماده 
توسط  انرژی  تولید  و  مصرف   حوزه های  از  کدام  هر  مورد  در 
و  برنامه ریزی  معاون  و  نفت  و  نیرو  وزراء  از  متشکل  کارگروهی 

نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می شود. 
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و  حمایت  به منظور  مناسب  اجرائی  راهکارهای   -4 ماده 
فناوری های  درباره  توسعه  و  تحقیق  نظام  ارتقاء  برای  تشویق 
مرحله  تا  موردنیاز  تحقیقاتی  اعتبارات  تأمین  ازطریق  جدید 
نیرو  و  نفت  وزارتخانه های  توسط  تجاری سازی،  و  نمونه  ساخت 
در قالب بودجه سنواتی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 

فصل سوم: ساختار و تشکیالت 
جمله  از  کشور  انرژی  بخش  در  سیاست گذاری   -5 ماده 
انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی 

فقط برعهده شورای عالی انرژی است. 
اصالح  به گونه ای  باید  انرژی  شورای عالی  ساختار  تبصره- 
انرژی  تقاضای  و  امکان حضور منظم طرف های عرضه  شود که 
در جلسات شورا و سیاست گذاری مشترک آنها در بخش انرژی 

فراهم شود. 
و  صنایع  و  کشاورزی  نفت،  نیرو،  وزارتخانه های   -6 ماده 
برای  معادن موظفند کلیه فناوری های موردنیاز حوزه تخصصی 
عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی 
خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای 
فراهم  را  داخلی  تولیدکنندگان  و  سازندگان  توسط  به کارگیری 

نمایند. 
برای  داخلی  الزم  تشکیالت  یا  سازمان ها  اصالح   -7 ماده 
در  قانون،  این   )4( ماده  موضوع  توسعه  و  تحقیق  نظام  ارتقاء 
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چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری 
نیرو حداکثر شش ماه  و  نفت  وزارتخانه های  به پیشنهاد مشترک 

پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد. 
برنامه  قانون  چهارچوب  در  می تواند  نیرو  وزارت   -8 ماده 
پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقاء بهره وری 
و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت به تأسیس 
اقدام نماید. اساسنامه  یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل 
و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می شود و حداکثر 
شش ماه پس از تصویب این قانون با تأیید هیئت وزیران جهت 
نیرو  وزارت  می گردد.  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  به  تصویب 
می تواند ردیفهای بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمانهای 

زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد. 
تقاضا  مدیریت  به منظور  است؛  مکلف  نفت  وزارت  ماده 9- 
در  سوخت  مصرف  بهینه سازی  با  مرتبط  سیاستهای  اجرای  و 
بخشهای مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای 
کاهش  مصرف،  مختلف  بخش های  در  انرژی  تبدیل  نوین 
معیارها،  تدوین  انرژی،  تقاضای  از  ناشی  درازمدت  هزینه های 
انرژی،  بهینه سازی مصرف  با  مرتبط  و دستورالعمل های  ضوابط 
جایگزینی اقتصادی حاملهای انرژی همراه با توسعه به کارگیری 
ظرفیت های محلی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد اصالح 
اساسنامه و وظایف شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را تهیه و 

برای تصویب به هیئت وزیران ارائه دهد. 
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فصل چهارم: معیار و استاندارد مصرف انرژی 
مشترکین، فرآیندها و تجهیزات انرژی بر 

قانون  چهارچوب  در  نیرو  و  نفت  وزارتخانه های   -10 ماده 
بودجه ساالنه و قانون هدفمندکردن یارانه ها موظفند با همکاری 
صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسه  و  مرتبط  وزارتخانه های 
مصرفی،  عادات  و  فرهنگ  اقلیمی،  شرایط  به  توجه  و  ایران 
تکنولوژی مورد استفاده در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی 
الگوی مصرف ماهانه حامل های انرژی را برای بخش های خانگی، 
تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع )از جمله صنایع نفت 
و نیرو(، معادن، صنایع معدنی، کشاورزی و پمپاژ آب را تعیین 

کرده و به تصویب هیئت وزیران برسانند. 
تبصره- یارانه در نظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در 
تبعیضی  نرخ  محل  از  یارانه ها  هدفمندکردن  قانون  چهارچوب 

مشترکین خارج از الگو جبران می شود. 
ماده 11- معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی 
تجهیزات و ماشین آالت انرژی بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و 
کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوختهای مصرفی و 
مذکور  موارد  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  که  ترتیبی  به  برق 
ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان 
وزارتخانه های نفت، نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
و  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسه  رئیس جمهور، 
تدوین  ذی ربط  وزارتخانه های  و  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
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می شود و به  تصویب هیئت وزیران می رسد. 
زمینه  در  ماده  این  موضوع  کارگروه  مسئولیت  تبصره- 
سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با 

وزارت نیرو است. 
ماده 12- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف 
است کلیه اقدامات الزم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای 
اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات 
و وسایل انرژی بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و 

حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد. 
تجهیزات  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  کلیه   -13 ماده 
انرژی بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابالغ شده از 
سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه 
و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کاال و بسته بندی آن اقدام 
نمایند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف 
انرژی ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگانی موظف به 
نظارت و برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق 

قانون خواهند بود. 
از  استفاده  به  مصرف کنندگان،  ترغیب  به منظور   -14 ماده 
آلودگی  و  انرژی  مصرف  با  فرآیندهای  و  مجموعه ها  تجهیزات، 
از محل  موارد  این  برای مصرف کنندگان  زیست محیطی کمتر، 
اعتبارات پیش بینی شده  نیز  قانون و  این  منابع مالی ماده )73( 
در لوایح بودجه سنواتی، مشوق های مالی درنظر گرفته می شود. 
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آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب 
به   و  می شود  تهیه  نیرو  و  نفت  وزارتخانه های  توسط  قانون  این 

تصویب هیئت وزیران می رسد. 
مؤسسات،  نهادها،  اجرائی،  دستگاه های  کلیه   -15 ماده 
شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی 
را  خود  نیاز  مورد  ماشین آالت  و  تجهیزات  موظفند  انتظامی  و 
خریداری  انرژی بری  سطوح  مصرف  الگوی  بهترین  براساس 
نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط شورای عالی انرژی ضمن 
با رعایت قانون حداکثر  این قانون  رعایت تبصره ذیل ماده )5( 
استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور 
خدمات  صدور  منظور  به  تسهیالت  ایجاد  و  پروژه ها  اجرای  در 
وزیران می رسد.  به تصویب هیئت  و  تهیه  مصوب 1375/12/12 
کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط موظفند نسبت به حسن 

اجراء این ماده نظارت نمایند. 
توسعه  و  بازسازی  برای  اعتبار  هرگونه  تخصیص   -16 ماده 
صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین 
از مؤسسه استاندارد و  از أخذ مجوز الزم  زیست محیطی و پس 

تحقیقات صنعتی ایران است. 
انرژی،  خدمات  شرکتهای  از  حمایت  منظور  به   -17 ماده 
هیئت وزیران موظف است بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های 
نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
که  طریقی  به  را  الزم  آیین نامه های  رئیس جمهور،  راهبردی 
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