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 بسمه تعالي
 

 ،اد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازیوزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جه

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

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

 معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران

 
 

سازی انرژی بهینهایجاد بازار "، به منظور عملیاتی نمودن آیین نامه اجرایی 07/04/1400 شورای عالی انرژی کشور در جلسه مورخ
ی عالی انرژی، دستور العمل اجرایی آیین نامه بازار مصوب شورا 19/12/1396مورخ  1746710به شماره  "و محیط زیست 

 سازی انرژی و محیط زیست را به شرح زیر تصویب نمود:بهینه

 تعاریف و عالئم اختصاری -1

 آیین نامه: –الف 

شورای عالی  19/12/1396مورخ  1746710سازی انرژی و محیط زیست، موضوع مصوبه شماره بهینهآیین نامه ایجاد بازار 
 باشد. کشور می ژیانر

 بازار: –ب 
 ( آیین نامه 1،2سازی انرژی و محیط زیست، مطابق تعریف بند )بهینهبازار 
 کمیسیون: –ج 

 ( آیین نامه 1،3جویی انرژی مطابق تعریف بند )صرفهکمیسیون 

 نهاد: –د 
 نامه  ( آیین1،4سازی انرژی و محیط زیست مطابق تعریف بند )بهینهنهادهای تخصصی و فنی 

 دبیرخانه نهاد: –ه 
های تجدید پذیر و جویی گاز طبیعی یا سازمان انرژیصرفههای سازی مصرف سوخت در خصوص طرحبهینهشرکت 

 "دبیرخانه"باشد. و برای اختصار د ر این دستورالعمل جویی برق میهای صرفهوری انرژی برق در خصوص طرحبهره
 شود.نامیده می

 گواهی: –و  
 ( آیین نامه 1،5جویی انرژی مطابق تعریف بند )صرفههی گوا

 ناشر: –ز 
 ( آیین نامه 1،6های انرژی مطابق تعریف بند )های عرضه کننده حاملشرکت

 نظام نامه: –ح 
ای ها و گازهای گلخانهجویی انرژی و کاهش انتشار آالیندهصرفهنظام نامه ثبت، اندازه گیری، راستی آزمایی و تایید 

 ( آیین نامه.4،3،1( و )4،2،1( ، )4،1،1مطابق بندهای )



 معاون رئیس جمهور       
 و                                        

 رئیس سازمان                  
 

   :  ماره انهمش 

 

 

209734 

09/05/1400 : اترخی انهم  

 دارد :   ویپست
 

 

ن بهارستان  –تهران  گار مرکزي:                                     33271 -4ن :مرکز تلف                                                 خیابان دانشسرا  –میدا  5082566ش ش:           33116146دورن
 

 

 (:M&Vگذاری )اندازه گیری و صحه –ط 
گذاری و ها، به منظور صحهگیری، جمع آوری و تجزیه و تحلیل دادهریزی، ارزیابی طرح، اندازهعبارت است از فرآیند طرح

ای ناشی از بکارگیری ها و گازهای گلخانهنتشار آالیندهجویی انرژی واقعی و قابل اعتماد و نیزکاهش ادهی صرفهگزارش

نامیده ( M&V)نامه برای اختصار سازی انرژی در مرزهای معین یک سیستم که در این نظاماقدامات و راهکارهای بهینه

 شود.می

 متقاضی: –ی 
باشند که تمایل به های خدمات انرژی میجویی یا شرکتصرفهمصرف کنندگان انرژی، سرمایه گذاران عامل 

 سازی مصرف انرژی را دارند. بهینهسازی در قالب بازار و اخذ گواهی در قبال اقدامات بهینههای گذاری در طرحسرمایه

 کارگروه نهاد: –ک 
 ملی گاز ایران )بدون حق ( آیین نامه بعالوه نماینده شرکت1،4کارگروهی متشکل از نمایندگان نهاد مطابق تعریف بند )

 شود.نامیده می "کارگروه"باشد که در این دستورالعمل به جهت رعایت اختصار رای( و شرکت توانیر )بدون حق رای( می
 

( آیین نامه، تعیین مقررات اجرایی در جهت تشکیل بازار 3،1،1هدف از تدوین این دستور العمل در راستای مفاد بند ) -2

جویی انرژی در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار بورس انرژی ایران و در صرفههای متمرکز صدور و مبادله گواهی
 باشد.  سازی مصرف انرژی در کشور میبهینهجهت 

های سازی انرژی و محیط زیست و اقدامات واجد شرایط صدور گواهی در بازار به تفکیک حوزهبهینهراهکارهای -3

رزی، حمل و نقل، صنعت، پاالیش و پتروشیمی، تبدیل و توزیع انرژی و ... توسط جویی انرژی شامل ساختمان، کشاوصرفه
غ این از ابالپس  کثر یک ماهحداهای نفت و نیرو و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران وزارت خانه

 شود.حسب مورد جهت اجرا توسط وزرای مربوط ابالغ میتهیه و  عملدستورال

جویی انرژی )شامل ساختمان، کشاورزی، حمل و نقل، صرفههای قف زمانی دوره صدور گواهی به تفکیک حوزهس-4

صنعت، پاالیش و پتروشیمی، تبدیل و توزیع انرژی (، با در نظر گرفتن دوره بازگشت سرمایه، عمر مفیدتجهیزات، سود رایج 

  .کمیسیون به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسیدگذاری به پیشنهاد بانکی، نرخ تسعیر ارز، ریسک سرمایه

 رسد.بازنگری سقف زمانی دوره صدور با پیشنهاد کمیسیون به تایید شورای اقتصاد میتبصره: 

دوره متناسب برای صدور گواهی هر طرح در سقف دوره مصوب شورای اقتصاد و بر حسب اقدامات پیش فرض در  -5

گذاری متقاضی )اصل و فرع با احتساب سود بانکی مصوب شورای های سرمایهزینهگزارش امکان سنجی طرح و با لحاظ ه
جویی و تعرفه بیشینه بخش مصرف کننده همان حامل تعیین و صرفهپول و اعتبار( و اختالف قیمت زمانی تعرفه پایه محل 

 رسد. با پیشنهاد کارگروه به تصویب کمیسیون می

  نماید.تعرفه حوزه ای است که بیشترین قیمت حامل را پرداخت می %90شی، حداقل منظور از تعرفه بیشینه بختبصره:  

 توسط کمیسیون خواهد بود.  ابالغینظام نامه گردش کار بازار مطابق  -6

متقاضی پس از دریافت گواهی مجاز است در چارچوب ضوابط بورس انرژی اقدام به فروش گواهی به هریک از -7

 همان حامل نماید. های مصرف کننده بخش
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 گیرد که فاقد بدهی معوق به عرضه کنندگان انرژی باشند.  گواهی فقط در اختیار متقاضیانی قرار می -8

 

صدور گواهی در مقاطع زمانی سه ماهه تا اتمام دوره زمانی طرح و در سقف دوره مصوب شورای اقتصاد برای متقاضی -9

 .شودانجام می

 باشد.میلیارد متر مکعب گواهی گاز طبیعی می 10میلیون مگاوات ساعت گواهی برق و  20سقف تعهدات ناشر  -10

های نفت و نیرو مجازند درخواست خود را برای افزایش سقف تعهدات ناشر پس از تکمیل تعهد ناشر، وزارت خانه -تبصره

است حداکثر ظرف مدت یکماه  به همراه گزارش تحلیلی عملکرد بازار به کمیسیون ارسال نمایند.کمیسیون موظف

 .درخواست طرح شده را بررسی و نتیجه را اعالم نماید

 10شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر مکلفند در اجرای آیین نامه، ساالنه نسبت به صدور گواهی به میزان حداقل -11

 )ده( درصد کاهش رشد مصرف برق و گاز طبیعی اقدام نمایند. 

گذاری هر طرح لحاظ و بر اساس قرارداد سه جانبه مبتنی بر های سرمایهدر هزینه M&Vرآیند هزینه انجام ف -12

وری های تجدیدپذیر و بهرهسازی مصرف سوخت یا سازمان انرژیو شرکت بهینه M&Vعملکرد بین متقاضی، شرکت 

 .شودانرژی برق، توسط متقاضی پرداخت می

توانند تمام یا نرژی را رعایت ننموده و بیش از آن مصرف کرده باشند میمتقاضیانی که معیارهای مصوب مصرف ا-13

 .بخشی از مصرف اضافی حامل انرژی خود را از طریق خرید گواهی از بازار تامین نمایند

امکان ارائه گواهی توسط مصرف کنندگان بجای جرائم مصرف خارج از معیار قانون اصالح الگوی مصرف انرژی  تبصره :

 رد. وجود دا

های انتقال و توزیع موظفند معادل حامل گواهی را در شبکه انرژی رسانی در صورت درخواست متقاضی، ناشر و شرکت-14

 و در صورت وجود ظرفیت تحویل نمایند. 

وری انرژی در کشور، از طریق ساز و کار بورس انرژی، میزان انرژی معادل بهرهناشرین مکلفند در راستای افزایش -15

 .جویی شده مطابق گواهی را با نرخ انتقال )نرخ ترانزیت( معادل صفر به متقاضی تحویل نمایندصرفه

سازی انرژی و محیط زیست در چارچوب بازار، بهینههای گذاری بخش خصوصی در پروژهراستای حمایت از سرمایهدر-16

اتاق تعاون و سازمان  ه عنوان نماینده بخش خصوصی(،های نفت و نیرو، اتاق بازرگانی )بای متشکل از وزارتخانهکمیته
بورس و اوراق بهادار، کف قیمت مبادله گواهی به تفکیک برق و گاز طبیعی در نظام عرضه و تقاضای گواهی را تعیین و به 

 شرکت بورس انرژی جهت اجرا اعالم نمایند. 

سازی بهینهی انرژی و محیط زیست بازار، ناشرین، شرکت سازبهینههای به منظور حمایت از تامین مالی اجرای پروژه-17

وری انرژی برق و سازمان حفاظت محیط زیست مجازند از محل بهرههای تجدید پذیر و مصرف سوخت، سازمان انرژی
د های موجوهای مالی صندوقاعتبارات داخلی و عمرانی، نسبت به پرداخت یارانه سود تسهیالت، وجوه اداره شده و کمک

 نظیر صندوق ملی محیط زیست اقدام نمایند. 

های صورت شرکت بورس انرژی ایران با همکاری سایر نهادهای ذیربط موظف است در راستای تحقق سیاست گذاری-18

 .وری انرژی در کشور، بسترها و ساز و کارهای الزم را به منظور معامالت گواهی فراهم آوردبهرهگرفته در حوزه افزایش 

های مشاور صاحب صالحیت مرتبط با انرژی، رتبه بندی شده توسط سازمان از بین شرکت M&Vشرکت های-19
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 شوند. انتخاب می 3برنامه و بودجه کشور با حداقل رتبه 
 

مترمکعب گاز یا حداقل  100، 000جویی ساالنه تجمیعی حداقل صرفهها توسط نهاد، اثبات تحقق مالک پذیرش طرح-20

جویی توامان برق و گاز( در صرفههای درصد مجموع انرژی معادل مقادیر مذکور )در طرح 50ت ساعت برق و یا مگاوا 50
 باشد. گزارش امکانسنجی طرح می

جویی شده مطابق حامل درج شده بر صرفهامکان تبدیل گواهی )برق به گاز و بالعکس ( وجود نداشته و تحویل حامل  -21

  شود.روی گواهی انجام می
جویی شده ما به ازای گواهی را ندارند لذا صرفهاستخراج کنندگان رمز ارزها قابلیت استفاده از گواهی و دریافت برق -22

 ( لحاظ نمی شود.5تعرفه این بخش به عنوان تعرفه بیشینه بخش برق موضوع بند)

ی ضمن اخذ تضامین الزم، گواهی معادل کل شود با درخواست متقاضهای نفت و نیرو اجازه داده میبه وزارتخانه-23

 جویی طرح صادر نمایند.صرفهجویی طرح را در نیمه عمر صرفه

جویی در نیمه اول عمر طرح صرفهجویی نیمه دوم عمر طرح حداکثر معادل عملکرد صرفهمالک محاسبه  تبصره:

 باشد. می

یست موظفند به منظور پایش بازار توسط کارگروه، اطالعات های نفت و نیرو و سازمان حفاظت محیط زوزارت خانه -24

 شود بارگذاری نمایند.که توسط معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری راه اندازی میای  مورد نیاز بازار را در سامانه

کشور )موضوع ( قانون برنامه ششم توسعه 44( بند )الف( ماده )1در راستای اجرای آیین نامه اجرائی جزء ) :1تبصره 

 44440( و همچنین تصویبنامه شماره  26/10/1397هـ مورخ  55780/ ت 142898تصویبنامه هیات وزیران به شماره 
شورای عالی انرژی کشور و به منظور پایش بازار و کنترل شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان  07/02/1398مورخ 

یین نامه موظفند نسبت به بارگذاری اطالعات بازار در سامانه مشترک ملی های مسئول طبق آکشور، کلیه فعالین و دستگاه
پایش اطالعات انرژی در بخش ساختمان که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری معاونت علمی و 

 فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است، اقدام نمایند. 
بایست توسط معاونت علمی و فناوری ریاست هره برداری اطالعات، میدسترسی الزم برای بارگذاری یا ب:2تبصره 

 جمهوری و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای کلیه اعضای نهاد ایجاد شود. 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارتین نفت ، نیرو و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط  -25

 نماید. ماه یکبار تهیه و به کمیسیون ارائه می 6د بازار و گزارش پایش و عملکرد فعالین بازار را هر زیست گزارش عملکر
سازی انرژی و بهینههای نوین حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است بصورت ساالنه فناوری -26

 ر تارنمای خود به اطالع عموم برساند. های تجدید پذیر را ضمن ارسال به کمیسیون دمحیط زیست و انرژی
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وزارتین نفت و نیرو با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند گزارشی منضم به اطالعات میزان  -27

شده های تحویل های نقد نشده، میزان حاملهای به فروش رفته بازار، میزان گواهیگذاری بازار، ارزش ریالی گواهیسرمایه
ها و گازهای گلخانه ای را به صورت ساالنه جویی محقق شده و میزان کاهش انتشار آالیندهصرفهدر قبال گواهی، میزان 

 تدوین و به شورای عالی انرژی ارسال نماید. 
 
 

 
 

 
 با احترام مجدد

 رونوشت:   
معاون  -اعضای محترم شورای عالی انرژی کشور  -دفتر رئیس جمهور  -معاون اول محترم رئیس جمهور  -رئیس محترم مجلس شورای اسالمی   

دیوان محاسبات کشور  -دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور  -رم سازمان امور اداری و استخدامی کشور رئیس محت -محترم امور مجلس رئیس جمهور 
 -مجمع تشخیص مصلحت نظام  -اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی  -سازمان بازرسی کل کشور  -اداره کل قوانین و مقررات کشور  -

کمیسیون انرژی  -دفتر هیأت دولت  -های سازمان برنامه و بودجه کشور تمام معاونت -ه ریاست حوز -ها استانداری -شورای عالی امنیت ملی 
 اتاق تعاون ایران -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  -مجلس شورای اسالمی 
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