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 بسمه تعالي
 

وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، 

، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور

 ،اتاق بازرگانی ریاست جمهوری،انرژی اتمی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت علمی و فناوری 

 ایران صنایع، معادن و کشاورزی

 
درخصوص (، 26/2/1400جویی انرژی )مصوب کمیسیون صرفهدرخواست  3/3/1400شورای اقتصاد در جلسه مورخ 

سازی نامه ایجاد بازار بهینهآیین( 1ماده )« 1-8» جویی انرژی موضوع بندهای صرفهتعیین دوره زمانی صدور گواهی

 را به استناد ماده شورای عالی انرژی کشور( 19/12/1396مورخ  1746710نامه شماره انرژی و محیط زیست )تصویب

 ( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، بررسی و مشروط به رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد:5)

گذاری با احتساب اصل و فرع پرداخت سرمایهجویی انرژی شامل دوره بازهای صرفهسقف دوره زمانی صدور گواهی

گذاری های فرعی و دوره پوشش ریسك سرمایهجویی و با احتساب سود رایج بانكی و هزینهگذاری عامل صرفهسرمایه

 شود: و تورم به شرح ذیل تعیین می ناشی از تغییر نرخ ارز و بهره بانكی

سنجی هر طرح گذاری( به استناد گزارش امكانیهرداخت سرماها )دوره بازپدوره دقیق زمانی صدور گواهی -الف

 جویی طرح خواهد رسید.با پیشنهاد نهادهای تخصصی و فنی بازار به تأیید کمیسیون صرفه

ها در بخش ساختمان، کشاورزی، حمل و نقل، صنعت، پاالیش و پتروشیمی، سقف دوره زمانی صدور گواهی -ب

سنجی طرح )بخش الف( و دوره پوشش ه زمانی مستخرج از گزارش امكانتبدیل و توزیع انرژی شامل دور

 .است( سال 7گذاری طرح )بخش ج( حداکثر هفت )ریسك سرمایه

جویی به گذاران عامل صرفهگذاری طرح و در جهت تشویق و ترغیب سرمایهبرای پوشش ریسك سرمایه  -ج

( سال، مازاد بر دوره زمانی محاسبه شده 2ابت دو )جویی به میزان ثسازی مصرف انرژی، گواهی صرفهبهینه

جویی )بخش ب( تحت عنوان سنجی طرح )بخش الف( و در سقف دوره صدور گواهی صرفهاز گزارش امكان

 گیرد.گذاری تعلق میدوره زمانی پوشش ریسك سرمایه

 رسید.خواهد ه تأیید شورای اقتصاد جویی انرژی ببا پیشنهاد کمیسیون صرفه این مصوبهبازنگری بندهای )الف( تا )ج( 
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 رونوشت:   
اعضاي محترم شوراي  -جمهور ـ سخنگوي محترم دولت جمهور ـ دفتر رئيسترم رييسرييس محترم مجلس شوراي اسالمي ـ معاون اول مح  

جمهور ـ دفتر بازرسي ويژه رييس -معاون محترم حقوقي رييس جمهور ـ معاون محترم امور مجلس رييس جمهور ـ دفتر هيأت دولت  -اقتصاد
 -ها كل قوانين مجلس شوراي اسالمي ـ استانداريبازرسي كل كشور ـ ادارهديوان محاسبات كشور ـ اداره كل قوانين و مقررات كشورـ سازمان 

  ها.ريزي استانسازمان مديريت و برنامه
 جناب آقاي پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه 
 جناب آقاي عدل معاون محترم فني،امور زيربنايي و توليدي 
 ي معاون محترم مجلس و توسعه منطقه ايجناب آقاي رمضانپور نرگس 
 جناب آقاي پوراصغري معاون محترم امور علمي،فرهنگي و اجتماعي 
 سركار خانم اربابي معاون محترم توسعه منابع انساني و پشتيباني 
 جناب آقاي ميرخليلي رئيس محترم حوزه رياست 
 تصادجناب آقاي برمكي رئيس محترم امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اق 
 مجلس جناب آقاي پيش قدم رئيس محترم امور 
 جناب آقاي اماني همداني رئيس محترم امور صنعت،معدن،بازرگاني و ارتباطات 
 مديريت عمران شهري و روستاييجناب آقاي رحماني رئيس محترم امور راه و ترابري و  
 مانكارانو پي جناب آقاي قانع فر رئيس محترم امور نظام فني اجرايي، مشاورين 
 جناب آقاي كفاشي رئيس محترم امور انرژي 
 رئيس محترم امور هماهنگي و تلفيق بودجه جناب آقاي نوري 
 جناب آقاي رحمتي رييس محترم امور اقتصاد كالن 
 نعمتي رئيس محترم امور استان ها و مناطق جناب آقاي 
 و تجهيز منابع تعهدات دولتسركار خانم خانلوساوجبالغي رئيس محترم امور پايش  
 جناب آقاي مسجدي رئيس محترم امور آب،كشاورزي و محيط زيست 
 پرورش عمومي و فني حرفه ايجناب آقاي طاهري رئيس محترم امور آموزش و  
 جناب آقاي جعفري نژاد رئيس محترم امور فرهنگ،گردشگري و ورزش 
 و امنيتيآقاي ملكوتي خواه رئيس محترم امور عمومي، قضايي، دفاعي  جناب 
 جناب آقاي عوض پور رئيس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعي 
 محترم امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري جناب آقاي ميرزابزرگ رئيس 
 جناب آقاي اميني رئيس محترم امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين 
 و امور بين المللخانم وزيري رئيس محترم مركز اطالع رساني،روابط عمومي  سركار 
 قوانين و مقررات جناب آقاي الهي سرپرست محترم امور حقوقي، 
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