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هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه گذاريبررسي تحقق هدف: عنوان گزارش

 انرژي 

 زادهمحمد عظيم-مهرحميدرضا حسيني-معين احمدي: تهيه و تدوین

 iranergi.com: تیوب سا آدرس

 0011 آبانگزارش:  هيته خیتار

، ۶۹، پالک (مکی)سروش  ديشه ابانياهلل، تقاطع خ بيدکتر حب ديشه ابانيخ : تهران،ينشان

 120۹۹۰111۹۰ -يمطالعات فناورپژوهشکده 

ها و انتشارات اندیشکده، نتيجه تحقيقات پژوهشگران و شده در گزارشمطالب بيان

هاي مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمي اندیشکده حکمراني انرژي و کننده دیدگاهبيان

 منابع ایران نيست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد.
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افزایش قيمت نفت  توان،ریزي انرژي در جهان را ميسرآغاز توجه جدي و گسترده به برنامه

 ویژه کشورهايميالدي دانست. بحران نفتي و وابستگي باالي کشورها به 0۶91در دهه 

هاي فسيلي نظير نفت و گاز طبيعي، موجب افزایش توجه این کشورها یافته به سوختتوسعه

ریزي انرژي گردید. همچنين توجه به امنيت انرژي گذاري و برنامهبه موضوع سياست

اي انرژي، متنوع سازي منابع انرژي گيري بازارهاي انرژي و تبادالت منطقهکلکشورها، ش

هاي هاي جهاني ناشي از انتشار آالیندهویژه استفاده از منابع تجدیدپذیر و نو و چالشبه

گذاران حوزه انرژي را اي در جهان، متخصصين و سياستمحيطي و گازهاي گلخانهزیست

پردازند. ریزي انرژي بکه با دقت و اهميت بيشتري به مسئله برنامهبه این مهم واداشته است 

هاي پس از انقالب از طریق قوانين گذاري در بخش انرژي کشور در تمامي دولتسياست

ساله توسعه و اسناد باالدستي صورت گرفته است. در هاي پنجساليانه بودجه، قوانين برنامه

شدت  ،وري انرژيبهره، مصرف سرانه انرژياز قبيل  هاي اقتصاد انرژيراستاي بهبود شاخص

، قوانين و اسناد متعددي در چند سال اخير در حوزه انرژي تدوین شده است. این انرژي

شدت انرژي، رعایت مسائل  سازي عرضه و مصرف انرژي و کاهشاسناد و قوانين، بر بهينه

ذیر، توسعه تبادالت انرژي هاي تجدیدپمحيطي، تالش در جهت افزایش سهم انرژيزیست

با کشورهاي منطقه و تقویت نقش ژئوپليتيک کشور در حوزه انررژي تأکيد دارند. از جمله 

 ساله اول تا ششم توسعه، قانونتوان به قوانين برنامه پنجترین این اسناد و قوانين ميمهم

ش انرژي، هاي کلي نظام در بخها، سياستسازي یارانهاصالح الگوي مصرف، هدفمند

انداز هاي کلي اقتصادمقاومتي و همچنين سند ملي راهبرد انرژي کشور و چشمسياست

 اشاره نمود. 0010صنعت نفت و گاز ایران در افق 

 

 خالصۀ مدیریتی
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 مسائل حوزه انرژي در اسناد باالدستي:

 افزایش اکتشاف و توليد صيانتي نفت و گاز -

 اصالح الگوي مصرف و کاهش شدت انرژي -

 هاي انرژيگذاري حاملقيمت اصالح قيمت و نظام -

 هاافزایش بازدهي نيروگاه -

 هاي پاک و تجدیدپذیرگسترش انرژي -

 مسائل مرتبط با چينش نهادي و حکمراني حوزه انرژي )در این بررسي به آن مفصالً -

 پرداخته نخواهد شد(

هاي مختلف انرژي تدوین هایي که ذکر گردید، اسنادي در بخشبراي تحقق اهداف در حوزه

شدند، برخي از این اهداف محقق شده و برخي دیگر در حال حاضر نيز با چالش مواجه 

گذاري ها و تعيين نظام قيمتها قانون هدفمندسازي یارانهترین آنهستند. از جمله مهم

بررسي شده  0هاي انرژي است. تحقق اهداف اسناد باالدستي حوزه انرژي در جدول حامل

 است.

 اهداف اسناد باال دستي حوزه انرژي . بررسي تحقق0جدول 

 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده دوره بررسي قانون/ سند ردیف

 06۹1-92 برنامه اول توسعه 0

 از مقدار بيشترین نمودن جانشين .0

 نفتي هايفرآورده جاي به طبيعي گاز

 صنایع، ها،مصارف نيروگاه براي

 خانگي و تجاري

در افزایش سهم مصرف گاز طبيعي  -

 درصد؛ ۰1به  ۰2ها از نيروگاه

به  0۰در بخش خانگي و تجاري از  -

 درصد؛  2180

 درصد ۰2به  09در بخش صنعت از  -

 ۹080ها از کاهش ضریب بار نيروگاه .0 هاافزایش ضریب بار نيروگاه .2

 درصد ۹28۶به 

به  618۰ها از افزایش راندمان نيروگاه .2 هاافزایش راندمان نيروگاه .6
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 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده دوره بررسي قانون/ سند ردیف

 درصد 6081 

هاي کاهش تلفات انرژي در شبکه .0

 انتقال و توزیع برق

 هايافزایش تلفات انرژي در شبکه .6

 008۰به  028۹انتقال و توزیع برق از 

 درصد

برابري قيمت کاالها یا خدمات با  .۰

 هاي نهایي توليدهزینه

هاي کاهش قيمت واقعي اغلب حامل .0

 انرژي

به  92صادرات نفت و گاز در سال  .۹

ساله ميليون دالر و جمع پنج 0۶211

ميليون دالر بالغ خواهد  161۶۹آن به 

 گردید.

به  0692صادرات نفت در سال  .۰

ساله آن ميليون دالر و جمع پنج 0۹091

 ميليون دالر رسيد. 16606به 

 0690-91 برنامه دوم توسعه 2

هاي عدم رشد مصرف فرآورده .0

 درصد 6نفتي بيش از 

نفت سفيد  ،۰8۰1رشد مصرف بنزین  .0

، نفت کوره 086۰گاز  ، نفت -6816

 درصد -0810

افزایش قيمت گاز طبيعي متوسط  .2

 درصد ساالنه 21

متوسط نرخ رشد ساالنه قيمت گاز در  .2

، تجاري 69، صنعتي 60بخش خانگي 

 درصد 2۰و نيروگاهي  00

 21افزایش قيمت برق متوسط  .6

 درصد ساالنه

متوسط نرخ رشد ساالنه قيمت برق  .6

و  02، عمومي 61در بخش خانگي 

 درصد 20صنعتي 

قيمت برق در امور کشاورزي برابر  .0

 باشد 92با قيمت سال 

درصدي قيمت برق در  ۹۶افزایش  .0

 امور کشاورزي تا پایان برنامه

استفاده از انرژي در کشور از طریق  .۰

تجدید نظر در الگوي مصرف و 

 هاکاهش در آلودگي سوخت

اکسيد انتشار گاز ديافزایش رشد  .۰

ميليون تن  2۹۰از کربن طي این برنامه )

ميليون تن  612به  96در پایان سال 

 (91در پایان سال 

6 
برنامه سوم 

 توسعه
16-069۶ 

هاي عدم تغيير محسوس در قيمت .۹ منطقي نمودن هزینه برق و گاز .۹

 واقعي برق و گاز
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 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده دوره بررسي قانون/ سند ردیف

 جلسه تشکيل شده است.2 .9 تشکيل شوراي عالي انرژي .9

جویي و منطقي کردن صرفه .1

 مصرف انرژي

افزایش شاخص شدت مصرف نهایي  .1

 واحد 180۹به  180۰انرژي از 

انجام اقدامات الزم جهت حفاظت  .۶

 از محيط زیست

اکسيدکربن در کاهش رشد انتشار دي .۶

طول این برنامه نسبت به برنامه دوم 

 (09توسعه )نمودار 

0 
هاي کلي سياست

 نظام
۶0-0611 

اکتشاف نفت و گاز و  گسترش .0

 شناخت کامل منابع

هاي اکتشافي کاهش تعداد و متراژ چاه .0

 حفاري شده

افزایش ظرفيت توليد گاز و حداکثر  .2

 هاي نفتيجایگزیني با فرآورده

 90۶به  602افزایش توليد گاز غني از  .2

 ميليون متر مکعب

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف گاز مایع 

،  -۹8۹سفيد  ، نفت 682، بنزین  -180۰

 درصد -180و نفت کوره  08۰گاز  نفت

اي و برداري از موقعيت منطقهبهره .6

جغرافيایي کشور براي معاوضه و 

به بازارهاي  انتقال نفت و گاز منطقه

 داخلي و جهاني

توقف کامل واردات سوآپ نفت از  .6

 به بعد 06۶2سال 

سازي مصرف و کاهش شدت بهينه .0

 انرژي

شدت مصرف نهایي  افزایش شاخص .0

 واحد 180۶به  180۹انرژي از 

هاي جایگزیني صادرات فرآورده .۰

ر جاي صدونفت، گاز و پتروشيمي به

 نفت خام و گاز طبيعي

افزایش واردات بنزین با متوسط  - .۰

درصد و کاهش  081رشد ساالنه 

کوره با متوسط نرخ رشد صادرات نفت

 درصد -28۰ساالنه 

به  9۶۰پتروشيمي از افزایش صادرات  -

 ميليون دالر 02102

هاي تجدیدپذیر افزایش سهم انرژي .۹

 هاي آبيبا اولویت انرژي

 هايرسيدن سهم توليد برق نيروگاه .۹

درصد به  0آبي از کل توليد برق کشور از 
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 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده دوره بررسي قانون/ سند ردیف

 درصد ۰

۰ 
برنامه چهارم 

 توسعه
11-0610 

همراه از ميادین آوري گازهاي . جمع0

 نفتي

توليد گاز همراه کاهش رشد  .0

 (2۰)نمودار 

تزریق گاز به ميادین  .2

 نفتي

کاهش تزریق گاز به ميادین  .6

 (2۹نفتي )نمودار 

درصد از  01واگذاري  .0

فعاليت توليد برق به اشخاص 

 حقيقي و حقوقي

افزایش توليد برق توسط  .۰

 01بخش خصوصي از صفر درصد به 

 درصد

افزایش اکتشاف هرچه  .0

 و گازبيشتر منابع نفت 

ميزان اکتشاف نفت خام در  .۰

، ۹11هاي برنامه به ترتيب طول سال

ميليون  0100و  ۶921، 2100، ۶2۹1

 بشکه

۹ 

قانون توسعه 

حمل و نقل 

عمومي و 

مدیریت مصرف 

 سوخت

۶0-061۹ 

کاهش مصرف سوخت در بخش  .0

 حمل و نقل کشور

کاهش مصرف بنزین در بخش حمل  .0

و سپس افزایش آن  ۶1و نقل تا سال 

 (29)نمودار 

ز به سوتبدیل وسایل نقليه بنزین .2

 گازسوز

افزایش مصرف گاز طبيعي در بخش  .2

ميليون مترمکعب  0101حمل و نقل از 

  9021به  11در سال 

9 
قانون هدفمند 

 هاکردن یارانه
۶0-061۶ 

قيمت فروش داخلي بنزین، نفت  .0

دریج تگاز، نفت کوره و نفت سفيد به

نود  توسعه، کمتر ازتا پایان برنامه پنجم 

 درصد فوب خليج فارس نباشد.

جز بنزین، قيمت فروش داخلي به .0

نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره در 

بسيار کمتر از نود درصد  06۶0پایان سال 

 قيمت فوب خليج فارس است.

هاي کشور به افزایش بازده نيروگاه .2

 درصد 0۰

هاي کشور به رسيدن بازده نيروگاه .2

 درصد 6۶81

هاي انتقال و کاهش تلفات شبکه .6

 درصد 00توزیع برق به 

هاي انتقال و رسيدن تلفات شبکه .6

 درصد 0081توزیع برق به 
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 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده دوره بررسي قانون/ سند ردیف

هزار  ۰۶91وري انرژي از کاهش بهره .0 وري انرژيافزایش بهره .0

ریال به ازاي یک بشکه معادل نفت خام به 

 واحد ۰060

توسعه توليد برق از منابع  .۰

 تجدیدپذیر

افزایش سهم توليد برق از منابع  .۰

 درصد ۰درصد به  0تجدیدپذیر از 

1 

 هايسياست

 اصالح کلي

 مصرف الگوي

۶0-061۶ 

کاهش شدت انرژي به حداقل دو  .0

تا پایان برنامه  061۶سوم ميزان سال 

 (06۶0پنجم توسعه )

افزایش شدت مصرف نهایي انرژي از  .0

بشکه معادل نفت خام به  180۶به  1801

 ریالميليون 

هاي حداکثرسازي انتقال فرآورده .2

 آهننفتي از طریق خط لوله و راه

هاي کاهش سهم انتقال فرآورده - .2

درصد به  ۹۹نفتي از طریق خط لوله از 

 درصد ۰۶

 0آهن از افزایش سهم انتقال از طریق راه -

 درصد ۹درصد به 

۶ 
 قانون اصالح

 مصرف الگوي
۶۹-061۶ 

 انرژي و از اقتصادي استفاده .0

 بهتر برداريبهره

ميليون بشکه  29۶جویي حدود صرفه .0

معادل نفت خام توسط وزارت نفت و 

ميليون بشکه توسط وزارت نيرو  0۰2

(۶0-06۶1) 

 حفاظت و پایدار توسعه به کمک .2

 زیست محيط از

 اکسيدکربنميليون تن دي 06۹کاهش  .2

ميليون تن  06توسط وزارت نفت و 

 (06۶1-06۶0)توسط وزارت نيرو 

تاکنون اصالحي صورت نگرفته  .6 اصالح ساختار شوراي عالي انرژي .6

 است.

 معيارهاي و استانداردها اجراي .0

 و تجهيزات انرژي مصرف برچسب

 برقي توسط مؤسسه برانرژي وسایل

 ایران صنعتي تحقيقات و استاندارد

عملکرد ناقص سازمان ملي استاندارد  .0

استانداردها و معيارهاي ایران در اجراي 

 برچسب مصرف انرژي

به دليل عدم گزارش دهي  .۰ خدمات هايشرکت از حمایت .۰
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 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده دوره بررسي قانون/ سند ردیف

صرفه قراردادهاي انرژي و انعقاد

 هابا آن جویي

هاي نفت و نيرو  انجام ویا عدم وزارتخانه

 انجام آن مشخص نيست.

 براي الزم کنترلي هايسامانه تعبيه .۹

 در انرژي هايحامل انواع مصرف

 دولتي اداري مؤسسات هايساختمان

 عمومي و

اهداف این ماده به طور کامل محقق  .۹

 نشده است..

 منظور به انرژي مميزي انجام .9

 انرژي مدیریت سامانه کنترل و اجراء

 آموزش و مربوطه هايساختمان در

 و اجرائي هايدستگاه کارکنان کليه

 عمومي

این موضوع فاقد متولي خاصي است  .9

 به طور کامل تحقق نيافته است. و

سازي اجراي راهکارهاي بهينه .1

مصرف انرژي در بخش کشاورزي و 

آالت و تجهيزات نيز اصالح ماشين

 بر کشاورزيانرژي

عدم ارائه گزارش از سوي  .1

 هاي مسئولدستگاه

سازي مصرف انرژي در بهينه .۶

 بخش حمل و نقل

عدم ارائه گزارش از سوي  .۶

 مسئولهاي دستگاه

 نياز مورد تأمين حرارت .01

 از تقطيري کنشيرینآب واحدهاي

 هاينيروگاه تلفات بازیافت محل

 واحدها این احداث حرارتي و 

گزارشي در راستاي اجرایي شدن  .01

 این هدف منتشر نشده است.

 و تحقيقاتي هايطرح اجراي .00

هبتوسط سازمان انرژي اتمي  مطالعاتي

 انرژي مصرف کاهش منظور

 بومي سوخت، چرخه تأسيسات

 و ايهسته نيروگاه ساخت نمودن

 گداخت با مرتبط تحقيقاتي هايطرح

گزارشي در خصوص  .00

سازمان انرژي اتمي در این  اقدامات 

 زمينه منعکس نشده است.
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 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده دوره بررسي قانون/ سند ردیف

 ايهسته

انجام اقدامات آموزشي، فرهنگي،  .02

سازي در زمينه اصالح ترویجي و آگاه

 الگوي مصرف

برنامه منسجم، اقدام تاکنون  .02

نامه اجرایي عملي و نيز سازوکار و آیين

مصوب در این باره مشاهده یا گزارش 

 نشده است.

01 
برنامه پنجم 

 توسعه
۶0-06۶1 

ميليون و  ۰افزایش توليد نفت به  .0

 هزار بشکه در روز 0۰1

 2811به  68۶0کاهش توليد نفت از  .0

 ميليون بشکه در روز

 گاز به یکافزایش ظرفيت توليد  .2

 ميليارد و صد ميليون مترمکعب

افزایش توليد روزانه گاز غني از  .2

 ميليون متر مکعب 90181به  ۹0980

هاي حرارتي افزایش راندمان نيروگاه .6 هاي کشورافزایش راندمان نيروگاه .6

 درصد 6980به  6۹8۹از 

هاي توليد برق توسعه نيروگاه .0

 توسط بخش خصوصي

 برق توسط بخشافزایش سهم توليد  .0

 درصد ۰0درصد به  ۶خصوصي از 

 2۰افزایش توان توليدي برق تا  .۰

 هزار مگاوات

مگاواتي ظرفيت  0292۰8۰افزایش  .۰

 هاي کشوراسمي نيروگاه

هزار مگاوات از  ۰توليد برق تا  .۹

 طریق انرژي بادي و خورشيدي

هاي رسيدن ظرفيت اسمي نيروگاه .۹

 مگاوات 0۹1بادي و خورشيدي به تنها 

 کاهش رشد توليد گاز غني .9 افزایش توليد گاز طبيعي .9

آوري گازهاي در حال افزایش جمع .1

 برداريسوختن ميادین در حال بهره

کاهش توليد گاز غني از منابع گاز  .1

ميليون متر مکعب در  99به  016همراه از 

 روز  

00 

هاي  سياست

کلي اقتصاد 

 مقاومتي

۶0-06۶6 

کاهش خالص صادرات برق به ميزان   .0 برق صادرات افزایش .0

 ميليون کيلووات 2009

کاهش خالص صادرات گاز طبيعي به  .2 گاز صادرات افزایش .2

 ميليون متر مکعب 0001ميزان 



  

۶ 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده دوره بررسي قانون/ سند ردیف

افزایش صادرات نفت کوره از  - .6 نفتي هايصادرات فرآورده افزایش .6

 هزار مترمکعب؛ 011۹0به  1۶16

 به 2۰۶افزایش صادرات نفت گاز از 

 هزار مترمکعب؛ 2106

به  0601افزایش واردات بنزین از  .0

 هزار مترمکعب 6۹0۹

کاهش صادرات محصوالت  .۰ صادرات پتروشيمي افزایش .0

 درصد 28۶پتروشيمي به ميزان 

  

و گاز  نفت راهبردي ذخایر افزایش .۰

 کشور

کاهش ذخایر هيدروکربوري مایع  .۹

 0۰982به  0۰98۰قابل استحصال کشور از 

 بشکهميليارد 

هایي در این ها، مشکالت و ضعفهاي بسيار در تدوین قوانين و اجراي آنرغم تالشعلي

ها وجود دارد، لذا کشور نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود سازي آنقوانين و نحوه پياده

د در خصوص اکثر قوانين کشور وجوگونه که باید، دست یابد. به طور کلي در این قوانين آن

 سه عامل مهم نادیده گرفته شده است. 

 هاي معين گذاري منطقي شامل ویژگيهاي یک هدفویژگي :گذاري منطقيهدف

داشتن  بنديگيري بودن، قابل دستيابي بودن، واقعي بودن و زمانبودن، قابل اندازه

 است.

 ر جایگاه این عنصر در اکث مين مالي:برآورد دقيق هزینه و شناسایي منابع پایدار تأ

 .سازي مصرف انرژي ایران به خوبي دیده نشده استها و قوانين بهينهبرنامه

هاي ارزیابي و سنجش عملکرد برنامه تهيه و اي باید شاخصدر هر برنامه سنجش عملکرد:

 .دائماً وضعيت پيشرفت را رصد نماید
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 مطالب فهرست

 0 .................................................................................. يتیریمد ۀخالص

 01 ................................................................................. فهرست مطالب

 02 ................................................................................. فهرست تصاویر

 02 ................................................................................. فهرست جداول

 0۹ ............................................................................................. مقدمه

 01 ................................... يکشور در حوزه انرژ يباالدست نياسناد و قوان يبررس

 0۰ ................................................................. آن هيقانون نفت و اصالح

 0۶ .......................................................... ساله اول توسعهمه پنجقانون برنا

 0۶ ............................................................................... هايمشخط

 ۰0 ...................................................................... تصویر کالن برنامه

 ۰۰ ......................................................... ساله دوم توسعهقانون برنامه پنج

 ۹1 ......................................................... ساله سوم توسعهقانون برنامه پنج

 ۹۰ ......................................... هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایراناستسي

 ۹۹ .......................................................... هاي کلي نفت و گازسياست

 ۹9 ................................................... هاي کلي سایر منابع انرژيسياست

 ۹9 ...................................................... ساله چهارم توسعهقانون برنامه پنج

 9۰ ......................................0010در افق  رانیانداز صنعت نفت و گاز اچشم

 9۹ ........................................................... کالن صنعت نفت يهااستيس

 9۶ ....................... مصرف سوخت تیریو مد يه حمل و نقل عمومقانون توسع

 11 ................... ياصل چهل و چهارم قانون اساس يکل يهااستيس يقانون اجرا

 10 .............................................................. هاارانهیقانون هدفمند کردن 
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 1۰ ................................................. اصالح الگوي مصرف يکل هاياستيس

 1۹ ...................................................... يمصرف انرژ يقانون اصالح الگو

 ۶0 ........................................................ ساله پنجم توسعهقانون برنامه پنج

 01۰................................................. وزارت نفت اراتيو اخت فیقانون وظا

 01۰........................................................ هاي کلي اقتصاد مقاومتيسياست

 01۹.................................... ریدپذیتجد يهايانرژ انيبنتوسعه دانش يسند مل

 019........................ کشور يو ارتقاي نظام مال ریپذرقابت ديقانون رفع موانع تول

 001.......................................................... هاي کلي محيط زیستسياست

 000............................................................ از صنعت برق تیاقانون حم

 002............................................................ کشور يراهبرد انرژ يسند مل

 002....................................................... ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج

 009...................................................... شرفتيپ يرانیا ياسالم هیپا يالگو

 001....................................................... ساختمان يمقررات مل 0۶مبحث 

 00۶................................................................................... يدبنجمع

 021 ..... يکشور در حوزه انرژ يباالدست نياسناد و قوان يهايگذارتحقق هدف يبررس

 061......................................................... ساله اول توسعهقانون برنامه پنج

 069........................................................ ساله دوم توسعهقانون برنامه پنج

 001........................................................ ساله سوم توسعهقانون برنامه پنج

 006........................................ هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایرانسياست

 0۰1............................................................. ساله چهارم توسعهبرنامه پنج

 0۰2...................... مصرف سوخت تیریو مد يقانون توسعه حمل و نقل عموم

 0۰6............................................................. هاارانهیقانون هدفمند کردن 

 0۰۹ ................................................... مصرف الگوي اصالح يکل هاياستيس
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 0۰9..................................................... يمصرف انرژ يقانون اصالح الگو

 0۹2.............................................................. ساله پنجم توسعهمه پنجبرنا

 0۹9........................................................ هاي کلي اقتصاد مقاومتيسياست

 0۹۶...................................................... قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

 0۹۶ ........................................................................... ياستيس يشنهادهايپ

 0۹۶............................................................. بخش باالدستي صنعت نفت

 09۰........................................................... صنعت نفت يدستنیيبخش پا

 09۹................................................................................. صنعت برق

 09۶..................................................................... ریدپذیتجد يهايانرژ

 010................................................................................. ياتم يانرژ

 012.............................................................. هاارانهیمرتبط با  يهاچالش

 016 ........................................................................................... مراجع

 فهرست تصاوير

 0۶ ....... يدر حوزه انرژ يباالدست نياسناد و قوان یيو بازه اجرا بی. زمان تصو0شکل 

 0۰ ........................... اسناد و قوانين باالدستي هاي کالن انرژي در. سياست2شکل 

 02۶ .............. يدر حوزه انرژ يو اسناد باالدست نيتحقق اهداف قوان يبررس. 6شکل 

 061 .......()ادامه يدر حوزه انرژ يو اسناد باالدست نيتحقق اهداف قوان ي. بررس0شکل

رنامه ب يهاي کشور به تفکيک نوع سوخت طسهم سوخت مصرفي کل نيروگاه. ۰شکل 

 060 .......................................................................................... اول توسعه

 يط يو تجار يبخش خانگ يانرژ نيدر تأم يمختلف انرژ يهاسهم حامل. ۹شکل 

 062 ................................................................................... برنامه اول توسعه
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برنامه اول  يبخش صنعت ط يانرژ نيدر تأم يمختلف انرژ يهاسهم حامل. 9شکل 

 066 ................................................................................................ توسعه

سال  يبرنامه اول توسعهمأخذ: ترازنامه انرژ يبرق کشور ط يديبار تول بیضر. 1شکل 

069۰ ................................................................................................ 066 

 يبرنامه اول توسعهمأخذ: ترازنامه انرژ يهاي حرارتي کشور ط. راندمان نيروگاه۶ شکل

 060 .......................................................................................... .069۰سال 

 عهبرنامه اول توس يبرق کشور ط عیانتقال و توز يهادر شبکه ي. تلفات انرژ01شکل 

 060 ................................................................ .069۰سال  يمأخذ: ترازنامه انرژ

 (069۹=011برنامه اول توسعه ) يمختلف ط يهابرق در بخش يواقع متي. ق00  شکل

 06۰ ................................................... رانیا ياسالم يجمهور يمأخذ: بانک مرکز

برنامه اول توسعه  يط يعمده نفت يهافروش فرآورده يواقع متي. ق02 شکل

 06۹ ............................................... 0691سال  يمأخذ: ترازنامه انرژ (06۹۶=011)

برنامه اول توسعه  يمختلف ط يهادر بخش يعيگاز طب يواقع متي. ق06 شکل

 06۹ .................................. رانیا ياسالم يجمهور يمأخذ: بانک مرکز (069۹=011)

مأخذ: ترازنامه  برنامه دوم توسعه يط يعمده نفت يها. رشد مصرف فرآورده00 شکل

 069 .................................................................................. .0691سال  يانرژ

 061 ...... برنامه دوم توسعه يمختلف ط يهادر بخش يعيگاز طب متي. رشد ق0۰ شکل

 06۶ .............. برنامه دوم توسعه يمختلف ط يهابرق در بخش متي. رشد ق0۹شکل 

 001 ...................... (06۹1-91اکسيد کربن در ایران ). روند انتشار گاز دي09شکل 

(069۹=011برنامه سوم توسعه ) يمختلف ط يهابرق در بخش يواقع متيق. 01شکل 

 ....................................................................................................... 000 

برنامه سوم توسعه  يمختلف ط يهادر بخش يعيگاز طب يواقع متي. ق0۶  شکل

(011=069۹) ....................................................................................... 002 
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 002 .............. برنامه سوم توسعه يکل کشور ط يشاخص شدت انرژ. روند 21 شکل

 006 ...................... (.0696-16اکسيدکربن در ایران ). روند انتشار گاز دي20شکل 

 000 .................. .(0611-۶0حفاري شده ) يهاي اکتشافتعداد و متراژ چاه. 22 شکل

 00۰ .... (0611-۶0نفت خام ) يهاشگاهیصادرات و خوراک پاال د،يتول زانيم. 26 شکل

 00۹ .......................................... (0611-۶0در کشور ) يگاز غن ديتول. 20 شکل

 00۹ ....................................... (0611-۶0واردات سوآپ نفت ) زاني. م2۰ شکل

 009 .......................... .(0611-۶0کل کشور ) يشاخص شدت انرژروند  2۹شکل 

 00۶ ......... (0611-۶۹) يميو محصوالت پتروش ينفت يها. صادرات فرآورده29 شکل

 00۶ .... (0611-۶0) يکیالکتر يانرژ ژهیناو ديکشور در تول يهاروگاهي. سهم ن21 شکل

 0۰1 ................ (0691-11)و گاز سبک از منابع گاز همراه  يگاز غن دي. تول2۶شکل 

 0۰0 ........................ (0691-11) يو سبک به ميادین نفت ي. تزریق گاز غن61شکل 

 0۰2 (0611-۶0)در بخش حمل و نقل  يعينفت گاز و گاز طب ن،یمصرف بنز. 60شکل 

در  فارس جيفوب خل متيبا ق ينفت يهافرآورده يفروش داخل متيق سهی. مقا62 شکل

 0۰6 .......................................................................................... 06۶0سال 

 0۰0 ............................. (061۶-۶1هاي حرارتي کشور ). راندمان نيروگاه66 شکل

 0۰۰ ....... (061۶-۶0برق کشور ) عیانتقال و توز يهادر شبکه ي. تلفات انرژ60 شکل

 0۰۹ ............. (061۰-۶0در کشور ) يانرژ يورشاخص بهره راتيي. روند تغ6۰ شکل

و  1۶ يهاهاي نفتي در سال. سهم انواع وسایل حمل و نقل در انتقال فرآورده6۹ شکل

۶0 .................................................................................................... 0۰9 

 0۰1 ....................... .(0616-۶۰) رانیدر ا دکربنياکسيروند انتشار گاز د 69شکل 

۶0و  1۶ يهامختلف از توليد ناویژه انرژي الکتریکي در سال يهاسهم بخش .61شکل 

 ....................................................................................................... 0۹0 

 0۹۰ ................................ (061۶-۶0هاي کشور )وگاه. ظرفيت اسمي نير6۶شکل 
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 0۹۹ .......................................... (0610-۶0)در کشور  يگاز غن دي. تول01شکل 

 0۹9 .............................. (0610-۶0)از منابع گاز همراه  يگاز غن ديتول . 00شکل 

متقابل در حوزه نفت  عيب يحاصل از قراردادها يخارج ميمستق يگذارهیسرما. 02شکل 

 090 ................................................................................ .(069۶-۶۹و گاز )

 فهرست جداول

 2 .............................. يحوزه انرژ يتحقق اهداف اسناد باال دست ي. بررس0جدول 

 0۶ ................... نيقوان کيبه تفک يدر حوزه انرژ يباالدست ني. اسناد و قوان2جدول 

 62 .................... حوزه کيبه تفک يدر حوزه انرژ يباالدست ني. اسناد و قوان6جدول 

با آمارها و گزارشات  يدر حوزه انرژ يو اسناد باالدست نياهداف قوان سهی. مقا0جدول 

 021 .......................................................................................... منتشر شده
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 مقدمه

هاي کشورها به ترین دغدغهامروزه تأمين پایدار، مقرون به صرفه و امن انرژي از کليدي

ها در این حوزه به نوعي بر امنيت ملي و جایگاه گذاريها و سياسترود؛ لذا برنامهشمار مي

هاي بسياري بر سر ثرگذار است؛ به طوري که حتي در طول تاریخ، جنگجهاني کشورها ا

ي جامع هاریزي و تدوین سياستتأمين انرژي در جهان صورت گرفته است. بنابراین برنامه

ریزي برنامه 0شود.انرژي در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه یک امر مهم قلمداد مي

ک به منظور برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي انرژي انرژي، فرآیندي مستمر و سيستماتي

هاي مناسب براي حلاي از راهدر یک چارچوب سياستي مشخص و دستيابي به مجموعه

 2رسيدن به اهداف توسعه پایدار در آینده است.
توان، افزایش قيمت ریزي انرژي در جهان را ميسرآغاز توجه جدي و گسترده به برنامه

ورهاي ویژه کشميالدي دانست. بحران نفتي و وابستگي باالي کشورها به 0۶91نفت در دهه 

هاي فسيلي نظير نفت و گاز طبيعي، موجب افزایش توجه این کشورها توسعه یافته به سوخت

ریزي انرژي شد. همچنين توجه به امنيت انرژي کشورها، گذاري و برنامهبه موضوع سياست

ژه ویاي انرژي، متنوع سازي منابع انرژي بهبادالت منطقهگيري بازارهاي انرژي و تشکل

هاي هاي جهاني ناشي از انتشار آالیندهاستفاده از منابع تجدیدپذیر و نو و چالش

گذاران حوزه انرژي را اي در جهان، متخصصين و سياستمحيطي و گازهاي گلخانهزیست

 6پردازند.ریزي انرژي به مسئله برنامهبه این مهم واداشته است که با دقت و اهميت بيشتري ب

                                                

 هاي مجلس شوراي اسالمي.(، مرکز پژوهش0699) 0691-0690هاي عمراني کشور )برنامه دوم توسعه( پيشينه برنامه. 0

هاي حقوق ، فصلنامه بررسي«هاي کلي نظامبر اجراي سياست مفهوم، ماهيت و نظارت»(، 06۶2غالمي، علي و علي بهادري جهرمي ). 2

 .0عمومي، سال دوم، شماره 

هاي حقوق ، فصلنامه بررسي«هاي کلي نظاممفهوم، ماهيت و نظارت بر اجراي سياست»(، 06۶2غالمي، علي و علي بهادري جهرمي ). 6

 .0عمومي، سال دوم، شماره 



  

09 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

از طرفي، رشد صنعتي و توسعه اقتصادي تا حد زیادي به مقدار و سطح استفاده کارآمد 

هاي انرژي ارتباط دارد. ارتباط ميان رشد اقتصادي و مصرف انرژي به عوامل متعددي از حامل

 هايالب و جنگ(، تحریمهاي انرژي، وقایع مختلف اجتماعي )نظير انقاز جمله قيمت حامل

گذاري در بخش انرژي کشور در بستگي دارد. سياستغيره هاي نفتي و اقتصادي، شوک

ساله هاي پنجهاي پس از انقالب از طریق قوانين ساليانه بودجه، قوانين برنامهتمامي دولت

خشي ب دالیلي مانند نگاهتوسعه و اسناد باالدستي صورت گرفته است. اما این قوانين به 

 ریزي، نگاه بلندپروازانهمدت در برنامهجاي نگاه جامع به مسائل بخش انرژي، افق کوتاهبه

 0پاسخگوي نيازهاي این حوزه نبوده است.نگونه که باید، آ، گذاري ساليانهدر هدف

حوزه انرژي کشور با مشکالت بسياري از قبيل باال بودن شدت انرژي، بهينه نبودن 

وليد هاي تگذاري در توسعه ظرفيتریزي براي سرمایهجهي به برنامهتومصرف سوخت، کم

در  ۰مواجه است.غيره هاي انرژي مانند قيمت بنزین و دستوري نرخ حامل انرژي، تعيين

دت وري انرژي، شهاي اقتصاد انرژي از قبيل مصرف سرانه انرژي، بهرهراستاي بهبود شاخص

سال اخير در حوزه انرژي تدوین شده است. این  انرژي، قوانين و اسناد متعددي در چند

شدت انرژي، رعایت مسائل  سازي عرضه و مصرف انرژي و کاهشاسناد و قوانين، بر بهينه

هاي تجدیدپذیر، توسعه تبادالت انرژي محيطي، تالش در جهت افزایش سهم انرژيزیست

مله تأکيد دارند. از ج با کشورهاي منطقه و تقویت نقش ژئوپليتيک کشور در حوزه انررژي

ساله اول تا ششم توسعه، توان به قوانين برنامه پنجترین این اسناد و قوانين ميمهم

هاي کلي اقتصاد مقاومتي، قانون اصالح هاي کلي نظام در بخش انرژي، سياستسياست

ها و همچنين سند ملي راهبرد انرژي کشور و سازي یارانهالگوي مصرف انرژي، هدفمند

 اشاره نمود.  0010م انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق چش

                                                

 .هاي مجلس شوراي اسالمي(، مرکز پژوهش061۹توسعه ) مروري بر اهداف قانون برنامه چهارم. 0

 هاي مجلس شوراي اسالمي.(، مرکز پژوهش0699) 0691-0690هاي عمراني کشور )برنامه دوم توسعه( پيشينه برنامه. ۰
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هایي در ها، مشکالت و ضعفهاي بسيار در تدوین قوانين و اجراي آنرغم تالشعلي

ها وجود دارد، لذا کشور نتوانسته است به اهداف مورد نظر سازي آناین قوانين و نحوه پياده

ها یکي بد. براي نمونه قانون هدفمندسازي یارانهگونه که باید، دست یاخود در این قوانين آن

ترین موضوعات اقتصاد ایران طي دهه گذشته بوده است. این قانون در دستيابي به از چالشي

وري انرژي، کاهش شدت بسياري از اهداف از پيش تعيين شده خود از قبيل افزایش بهره

دهد که این ن آمارها نشان ميمصرف انرژي و کاهش آلودگي هوا ناکام مانده است. همچني

 هاي دولت نداشته است. قانون تأثير مطلوبي بر کاهش حجم یارانه

هاي کلي و قوانين تصویب شده در در این پروژه تالش خواهد شد با ارزیابي سياست

ها بررسي شود. مسلمًا اگر هاي اخير در حوزه انرژي کشور، وضعيت تحقق آنسال

ها صورت انين موجود و دالیل عدم اجرا یا اجراي ناقص آنشناسي صحيحي از قوآسيب

گيرد، در تدوین قوانين جدید بسيار مفيد خواهد بود. بنابراین الزم است تا آمارهاي منتشر 

هاي هاي مختلف انرژي در سالانرژي و روند مصرف حامل شده در کشور مانند ترازنامه

اي مختلف هي قوانين مرتبط با این حوزه در سالاخير مورد بررسي قرار گرفته و تأثيرات اجرا

مورد ارزیابي قرار گيرد. در انتها، این پژوهش خواهد توانست تصویر مناسبي براي از وضعيت 

 .ها در بخش انرژي کشور ایران ارائه نمایدتحقق قوانين و رویه اجراي آن

 بررسی اسناد و قوانین باالدستی کشور در حوزه انرژی

به مرور آن قسمت از قوانين و اسناد باالدستي تدوین شده بعد از انقالب در این فصل 

ترین اسناد اسالمي در ایران که مربوط به حوزه انرژي است، خواهيم پرداخت. از جمله مهم

اي ههاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران، سياستتوان به سياستو قوانين این حوزه، مي

هاي اول تا ششم توسعه، قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، کلي اقتصاد مقاومتي، برنامه

 ساله و سند ملي راهبرد انرژي کشور اشاره کرد. 21انداز ها، سند چشمقانون هدفمندي یارانه
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 مشاهده کرد.  0توان در شکل زمان تصویب و بازه اجرایي این اسناد و قوانين را مي

 

قوانين باالدستي در حوزه انرژي . زمان تصویب و بازه اجرایي اسناد و0شکل   

در ادامه، اسناد و قوانين باالدستي که در این فصل مورد بررسي قرار گرفته به تفکيک 

 .آمده است 6و  2قوانين و حوزه مورد بررسي، به ترتيب در جداول

 . اسناد و قوانين باالدستي در حوزه انرژي به تفکيک قوانين2جدول 

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

0 

قانون برنامه 

 اول توسعه

(00/00/06۹1) 

 فرابخش

 «2۶»تبصره 

قسمت )ب( بند 

(0۶-0 ،)

قسمت )ج( بند 

«0-۰» 

 و سوخت در جویيصرفه و انرژي بهينه مصرف 

 نفت و  انرژي توسط وزارتين نيرو

 تعيين و اصالح الگوي مصرف 

 و اصالح الگوي  تشکيل شوراي عالي بررسي

 مصرف
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 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

استفاده از امکانات تبليغي و فرهنگي موجود کشور در   «9-0۰»بند 

اصالح الگوي مصرف موجود به سمت الگوي مصرف 

 تعيين شده

 گذاري آب، برق، گاز و تعيين سياست نرخ

 هاي نفتيفرآورده

 نفت و گاز

قسمت )ب( 

( 0-6بندهاي )

( الي 0-06و )

(0۹-0( ،)0۶-

( قسمت )ج( 0

 (6-2-۰)بند 

 مخازن از گاز استخراج و اکتشاف در اولویت 

 مشترک

 نفت همراه گازهاي آوريجمع در اولویت 

 هايفرآورده جاي به طبيعي گاز نمودن جانشين 

 هانفتي در نيروگاه

  بکارگيري عواید حاصل از صادرات نفت در

 هاگذاريسرمایه

  افزایش درآمدهاي ریالي و ارزي حاصل از

 صادرات نفت

 برق

قسمت )ب( 

« 0-09»بندهاي 

 «0-01»و 

 توليدي هايبخش نياز مورد برق تأمين در اولویت 

 کشور

 راندمان و بار برداري، ضریببهره ضریب افزایش 

 هانيروگاه حرارتي

 توزیع و انتقال هايشبکه در تلفات انرژي کاهش 

2 

قانون برنامه 

 دوم توسعه

(21/1۶/0696) 

 فرابخش

 بند « 0۶»تبصره 

 «و»

اصالح ماده 

 (0و2)

 جویي در مصرف انرژي از طریق:صرفه 

 تنظيم ساعات کار اصناف -

 تشکيل شوراي عالي الگوي مصرف -

تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوط به رعایت  -

 هااستانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان

تنظيم برنامه فصلي کار کارخانجات و صنایع براي -

 هاي داراي حداکثر مصرفماهکاهش مصرف برق در 
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 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

 آموزش عمومي جامعه -

 نفت و گاز

« 0۹»تبصره 

ب، »بندهاي 

،  تبصره «ج

 «الف»بند « 0۶»

 هاي نفتيافزایش قيمت فرآورده 

 هاکنترل رشد مصرف فرآورده 

  درصد 21افزایش قيمت گاز طبيعي به ميزان ساالنه 

 برق
بند « 0۶»تبصره 

 «00»، تبصره «ج»

  قيمت برق ساالنه بيست درصد افزایش

 جز بخش کشاورزيبه

 تعيين نرخ تضميني خرید برق 

6 

قانون برنامه 

 سوم توسعه

(09/10/069۶) 

 فرابخش

، ۰2مواد )

تشکيل شوراي 

 عالي انرژي

 (020و  021

  تشکيل هيئت عالي واگذاري و سازمان

 سازيخصوصي

 منطقي نمودن هزینه برق، گاز و آب 

  هاي وابسته به وزارتين نفت شرکتاصالح ساختار

 و نيرو

 تشکيل شوراي عالي انرژي 

 جویي در مصرف انرژي از طریق:صرفه 

 تنظيم ساعات کار اصناف -

تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوط به رعایت  -

 هااستانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان

 نفت و گاز

(، ماده 66ماده )

( بند 022)

 «الف»

  حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت»ایجاد» 

  واگذاري عمليات پاالیش، پخش و حمل مواد نفتي

 هاي آن به اشخاص حقيقي و حقوقيو فرآورده

 اعطاي مجوز احداث پاالیشگاه به بخش خصوصي 

 برق
( 022ماده )

 «ب، ج»بندهاي 

 اعطاي مجوز احداث نيروگاه به بخش خصوصي 

 برقهاي تضميني خرید تعيين قيمت 

 سازي مصرف و کاهش شدت انرژيبهينه بخش سوم،  فرابخشهاي سياست 0
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 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

کلي نظام 

جمهوري 

 اسالمي ایران

(16/00 /

069۶) 

قسمت )الف( 

 «9»بند 

 نفت و گاز

بخش سوم، 

قسمت )الف( 

 «1تا  0»بندهاي 

 افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز 

 فروشيجاي خامها بهجایگزیني صادرات فرآورده 

 درآمدهاي ریالي و ارزي حاصل از صدور  افزایش

 نفت

 )جذب منابع مالي موردنياز )داخلي و خارجي 

هاي انرژي

 تجدیدپذیر

بخش سوم، 

قسمت )ب( 

 «0و  0»بندهاي 

 هاي تجدیدپذیرافزایش سهم انرژي 

 هاي نوکسب فناوري و دانش فني انرژي 

 ايانرژي هسته

بخش سوم، 

قسمت )ب( 

 «6و  2»بندهاي 

  هاياي و ایجاد نيروگاهفناوري و دانش هستهکسب 

 ايهسته

 هاي پژوهشي و تحقيقاتيگسترش فعاليت 

۰ 

قانون برنامه 

 چهارم توسعه

(00/1۹/0616) 

 فرابخش
( بند 6ماده )

 «الف»

 يد، نفتسف گاز، نفت، نفتبنزین فروش تعيين قيمت 

ه الیحدر  و آب ، گاز، برقنفتي هايو سایر فرآورده کوره

 دولت و تصویب مجلس براي هرسال

  تکليف دولت در خصوص، کاهش مصرف

هاي نفتي و افزایش ظرفيت حمل و نقل عمومي فرآورده

هاي نفتي از محل توليدات و تأمين نياز داخلي به فرآورده

هاي جایگزین هاي داخل کشور و یا فرآوردهپاالیشگاه

 توليد داخل

 از الگوي مصرف  کنندگان خارجاجازه جریمه مصرف

 به شرکت برق و گاز

 ریزي تکليف به خودرو سازها درخصوص، برنامه

هاي انرژي و یا سازگار جهت کاهش مصرف حامل

هاي جایگزین مانند ساختن محصوالت خود با فرآورده
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 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

 گاز طبيعي فشرده

 ساخت و سازها در مصرف انرژي سازيبهينه 

 سازي جهت کاهش مصرف هاي بهينهاجراي طرح

 آلودگي هواانرژي و 

 نفت و گاز

(، ماده 0ماده )

( بندهاي 6)

)الف، ب، ج(، 

( بند 00ماده )

 )ب(

  حساب ذخيره ارزي حاصل از عواید »تشکيل

 « نفت

  افزایش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه

 اوپکایران در توليد 

 هاي خارجي در فعاليت حمایت از جذب سرمایه

 گاز باالدستي نفت و

 افزایش ضریب بازیافت از مخازن 

 سوز و توسعه عرضه گاز توليد خودروهاي دوگانه

 ايهاي یارانهطبيعي فشرده با قيمت

 برق
( بند 2۰ماده )

 )ب(

 هاي تضميني خرید برق از تعيين قيمت

 هاي خارج از مدیریت وزارت نيرونيروگاه

۹ 

انداز چشم

صنعت نفت و 

گاز ایران در 

 0010افق 

(0612) 

 186کاهش شدت انرژي کشور به کمتر از   --- فرابخش

 --- نفت و گاز

 کننده نفت خامحفظ جایگاه ظرفيت دومين توليد 

 در اوپک

  دستيابي به جایگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد

 گاز طبيعي

  دستيابي به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت

 يپتروشيميایپاالیشي و ارزش توليد مواد و کاالهاي 

 نيل به جایگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه 

9 
قانون هدفمند 

 هاکردن یارانه
 (1ماده ) فرابخش

 سازي مصرف انرژيبهينه 

 جویي و رعایت الگوي مصرفتشویق به صرفه 
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 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

(0۰/01/0611)   اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي جهت

 وري انرژيافزایش بهره

 نفت و گاز
( بندهاي 0)ماده 

 «الف، ب»

 هاي نفتي تا تعيين قيمت فروش داخلي فرآورده

پایان برنامه پنجم، حداقل نود درصد فوب خليج 

فارس و گاز طبيعي حداقل هفتاد و پنج درصد 

 متوسط قيمت صادراتي

 «ج»( بند 0ماده ) برق

  یان تا پاتعيين ميانگين قيمت فروش داخلي برق

 تمام شده آنبرنامه پنجم، معادل قيمت 

  هاي کشور حداقل یک درصد بازده نيروگاهافزایش

 ساليانه

هاي انرژي

 تجدیدپذیر

( بند 1ماده )

 «ب»

  اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت

 توسعه توليد برق از منابع تجدیدپذیر

1 

 هايسياست

 اصالح کلي

 مصرف الگوي

(0۰/10/061۶) 

 «9»بند  فرابخش

 مصرف انرژي به منظور کاهش  جویي درصرفه

شاخص شدت انرژي به حداقل دو سوم ميزان کنوني 

تا پایان برنامه پنجم و به حداقل یک دوم تا پایان 

 برنامه ششم

 سازي عرضه و مصرف انرژيبهينه 

 وري انرژيتدوین برنامه ملي بهره 

 «9»بند  نفت و گاز

 هاي انرژي از جمله هاي انتقال حاملبهبود روش

هاي نفتي از طریق خط سازي انتقال فرآوردهحداکثر

 آهنلوله و راه

 «9»بند  برق

 هاافزایش بازدهي نيروگاه 

 ه، هاي توليد پراکندگسترش توليد برق از نيروگاه

کوچک مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و 

 حرارت



  

2۰ 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

هاي انرژي

 تجدیدپذیر
 «9»بند 

 برق و افزایش سهم سازي منابع توليد متنوع

 پذیر و نوینهاي تجدیدانرژي

۶ 

قانون اصالح 

الگوي مصرف 

 انرژي

(10/02/061۶) 

 فرابخش

(، ۰(، )0مواد )

(01( ،)06( ،)00 ،)

(09( ،)01( ،)20 ،)

(22( ،)2۹( ،)21 ،)

(02( ،)06( ،)0۹ ،)

(09( ،)01( ،)۹1 ،)

(۹6( ،)۹0( ،)۹9 ،)

(۹1) 

 هايدرباره فناوري توسعه و تحقيق نظام ارتقاي 

 جدید

 گذاري در بخش انرژي به شوراي واگذاري سياست

 عالي انرژي

 اصالح ساختار شوراي عالي انرژي 

 هاي انرژيتعيين الگوي مصرف ماهانه حامل 

 الزام نصب برچسب انرژي 

 کنندگان به استفاده از تجهيزات با ترغيب مصرف

 محيطي کمترمصرف انرژي و آلودگي زیست

 انرژي خدمات هايشرکت از حمایت 

 جویي مصرف انرژي در هاي صرفهنامهتهيه آیين

 ها توسط وزارت مسکن و شهرسازيساختمان

  تدوین الگوي مصرف برق و گاز طبيعي به ازاي هر

 مترمربع ساختمان

 هاي اجرایيانجام مميزي انرژي توسط کليه دستگاه 

 و عمومي

  قالم اتدوین استاندارد مصالح ساختماني با اولویت

 بري ساختمانمرتبط با انرژي

 رعایت عدم صورت در صنعتي جریمه واحدهاي 

 انرژي مصرف استانداردهاي

  تدوین استاندارد مصرف انرژي براي هر واحد

 سطح زیر کشت زراعي و باغي

  کاهش مراجعات حضوري به ادارات و توسعه



 

2۹ 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

 هاي غيرحضوريروش

 هاي بازیافت انرژياحداث سامانه 

 د منظور مدیریت توليبکه هوشمند بهطرح کنترل ش

 و مصرف برق، گاز و آب

 گيري کسب و کار توزیع و فروش حمایت از شکل

 حرات و خرید حرارت بازیافتي

 هاي صنعت، کاهش مصرف ویژه انرژي بخش

 کشاورزي، حمل و نقل عمومي، تجاري و خانگي

 هاي بازیافت انرژي از تلفات حرارتي نيروگاه

 ايهسته

  واحدهاي درسي مدیریت انرژي در کليه گنجاندن

 هاي مرتبطمقاطع تحصيلي و رشته

  اشاعه فرهنگ مصرف منطقي انرژي و اصالح الگوي

 مصرف

 هاي آموزشي براي مهندسان، برگزاري دوره

 کاردانان و معماران تجربي شاغل در بخش ساختمان

 نفت و گاز

(، 60(، )۶مواد )

(6۰( ،)69 ،)

(61( ،)01 ،)

(0۶ ،)(۰1 ،)

(۰1( ،)۰۶) 

 سازي مصرف اصالح اساسنامه شرکت بهينه

 سازي انرژيسوخت در جهت ارتقاي بهينه

  کاهش حجم ترافيک و مصرف سوخت در مناطق

 پرتراکم شهري 

 از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده 

 هاي عرضه گاز طبيعي فشردهتوسعه جایگاه 

 هاي کشور به عرضه اصالح و تجهيز پاالیشگاه

 ع سوخت موردنياز بخش حمل و نقلانوا

  ایجاد، توسعه و اصالح شبکه گازرساني در هر



  

29 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

منطقه در هماهنگي کامل با توسعه شبکه توزیع 

 حرارت

 هاگذاري فروش سوخت به نيروگاهقيمت 

 هاي انرژيهاي انتقال حاملبهبود روش 

 کاهش توليد نفت کوره 

 برق

(، 29مواد )

(2۶( ،)00 ،)

(0۰) 

  مازاد توليدي صنایعخرید برق 

 هاي کشاورزي هاي آب و ماشيننوسازي پمپ

 خودکششي فرسوده و پرمصرف

 حمایت از خرید برق تضميني 

 حمایت از توليد همزمان برق و حرارت 

هاي انرژي

 تجدیدپذیر
 (۹0(، )1ماده )

 وري انرژي ایجاد سازماني در خصوص ارتقاي بهره

 نيروو توسعه برق تجدیدپذیر توسط وزارت 

  عقد قرارداد بلندمدت خرید تضميني از

 توليدکنندگان غيردولتي برق از منابع تجدیدپذیر

01 

قانون برنامه 

 پنجم توسعه

(0۰/01/061۶) 

 فرابخش
(، 060مواد )

(091) 

 هاي مالي جهت رعایت الگوي اعمال مشوق

سازي مصرف انرژي، توليد محصوالت مصرف و بهينه

 باالمصرف و با استاندارد کم

 منظور اصالح الزام رعایت مقررات ملي ساختمان به

 الگوي مصرف

 نفت و گاز

(،  1۰(، )10مواد )

(، ماده 009)

( بندهاي 02۰)

، مواد «الف، ب»

(029( ،)061 ،)

(22۶) 

 تأسيس صندوق توسعه ملي 

 ادامه فعاليت حساب ذخيره ارزي 

 اي دولت به عواید نفتکاهش وابستگي اعتبارات هزینه 

 گازو 

  ایجاد فضا و شرایط رقابتي در اکتشاف، توسعه و

 توليد نفت و گاز
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

 افزایش توليد صيانت شده 

 اولویت به توسعه ميادین مشترک 

 تصویب سند ملي راهبرد انرژي کشور 

 و « ستاره خليج فارس»هاي تکميل پاالیشگاه

با مشارکت بخش خصوصي و واگذاري آن « فارس»

 اندازيپس از راه

 بازیافت مخازن کشور به ميزان  افزایش ضریب

 درصدیک 

 آوري گازهاي همراه افزایش توليد گاز طبيعي و جمع

 ميادین

 برق
( بند 066ماده )

 «الف، د»

 هاسازي توليد و افزایش راندمان نيروگاهبهينه 

 زمان برق و کاهش اتالف و توسعه توليد هم

 حرارت

 ر هزاو پنج  افزایش توان توليد برق تا بيست

 مگاوات

هاي انرژي

 تجدیدپذیر

( بند 066ماده )

، ماده «ب»

(06۶) 

  انعقاد قراردادهاي بلندمدت خرید تضميني برق توليدي از

هاي خصوصي و هاي نو با اولویت خرید از بخشمنابع انرژي

 تعاوني

  توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و

 خورشيدي در طول برنامه

 (06۰)ماده  ايانرژي هسته

 ي هاتهيه و تصویب طرح جامع صيانت از نيروگاه

 ايهسته

 ساله توليد برق از انرژي تدوین برنامه بيست

 ايهسته

 هاي مختلف یابي و استفاده از روشمکان



  

2۶ 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

گذاري داخلي و خارجي براي احداث سرمایه

 ايهاي هستهنيروگاه

00 

هاي سياست

کلي اقتصاد 

 مقاومتي

(0۶/00/06۶2) 

 «0»بند  فرابخش

 هایارانه هدفمندسازي اجراي ظرفيت از استفاده 

شدت  وري و کاهشتوليد، بهره افزایش جهت در

 انرژي

 نفت و گاز
، «06»بندهاي 

«00» ،«0۰» 

 راهبردي مشتریان انتخاب 

 بخش دادن فروش و مشارکت هايروش در تنوع ایجاد 

 خصوصي

 هايو فرآورده گاز، پتروشيمي صادرات افزایش 

 نفتي

 و گاز نفت راهبردي ذخایر افزایش 

 گاز و نفت صنعت ارزش زنجيره تکميل 

 برق صادرات افزایش  «0۰، 06»بندهاي  برق

02 

قانون رفع موانع 

توليد رقابت

پذیر و ارتقاي 

 نظام مالي کشور

(10/12/06۶0) 

 نفت و گاز
( بند 02ماده )

 «الف»

  افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز با اولویت مخازن

 مشترک

  افزایش ظرفيت پاالیش و توليد محصوالت

 پتروشيمي

 سازي نفت خامذخيره 

 رشد صادرات و سوآپ نفت و گاز 

 جلوگيري از سوختن گازهاي همراه 

 برق
( بند 02ماده )

 «پ»

 ها و کاهش تلفاتافزایش توليد و بازدهي نيروگاه 

 انرژي

 هايجاي گاز یا فرآودهجایگزیني مصرف برق به 

 مناطقي که توجيه اقتصادي نداردنفتي در 

 افزایش سهم صادرات و عبور برق 
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

06 

هاي سياست

کلي 

 زیستمحيط

(2۹/11/06۶0) 

 «1»بند  محيط زیست

 هاي پاکاستفاده از انرژي 

 ویژه ترویج سازي الگوي مصرف انرژي بهبهينه

 زیست مواد سوختي سازگار با محيط

  توسعه حمل و نقل عمومي سبز و غيرفسيلي از

ویژه در جمله برقي و افزایش حمل و نقل همگاني به

 هاکالن شهر

00 

سند ملي راهبرد 

 انرژي کشور

(26/10/06۶۰) 

 فرابخش
هاي )ب( بخش

 (0-و )ج

 وري و کاهش شدت انرژي به نصفافزایش بهره 

 هاي انرژيواقعي کردن قيمت حامل 

 سازي مصرفجویي و بهينهگسترش فرهنگ صرفه 

 انرژي

  افزوده از منابع انرژي اوليهحداکثر ارزشایجاد 

 (2-بخش )ج نفت و گاز

  افزایش حداقل پنج واحد به ضریب بازیافت

 ميادین

 گسترش اکتشاف و افزایش ظرفيت توليد 

 آوري گازهاي افزوده و جمعایجاد حداکثر ارزش

 همراه

 (6-بخش )ج برق

 بهبود و ارتقاي بازار برق 

  کشورهاي منطقهتأمين و صادرات برق به 

 هايکاهش تلفات توزیع و ارتقاي راندمان نيروگاه 

 حرارتي

 وري در زنجيره صنعت برقافزایش بهره 

هاي انرژي

 تجدیدپذیر

هاي )ب(، بخش

-( و )ج0-)ج

6) 

  تغيير نگاه به نفت و گاز با تأکيد بر اقتصاد منابع

 تجدیدپذیر

 هاي تجدیدپذیرهاي انرژيسازي فناوريتجاري 

 هاي تجدیدپذیر در ظرفيت افزایش سهم انرژي
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 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

 توليد برق کشور

 (0-بخش )ج انرژي اتمي

 تهيه و تأمين اقتصادي مواد اوليه و سوخت راکتورها 

 هاي بنيادي و کاربرديگسترش پژوهش 

 سازي دانش فنيارتقا سطح بومي 

 المللي انرژي تعامل سازنده و مؤثر با آژانس بين

 اتمي

0۰ 

 قانون برنامه

 ششم توسعه

(00/02/06۶۰) 

 (0۰، 6۶مواد ) فرابخش

 هاي انرژياصالح قيمت حامل 

 وري در کاهش شدت انرژي و افزایش بهره

 مصرف انرژي

 تهيه و تصویب طرح جامع انرژي کشور 

 نفت و گاز

( بند 00ماده )

)الف(، ماده 

( بندهاي 01)

، «ب»، «الف»

( 01ماده )

 «ث، ج»بندهاي 

 دو ميليون و هفتصد هزار  ایجاد ظرفيت پاالیش

 بشکه در روز نفت خام و ميعانات گازي

  افزایش توليد محصوالت پتروشيمي کشور به صد

 ميليون تن

  مهار حداقل نود درصد گازهاي مشعل تا پایان

 برنامه

 ها رساني به کشتيرسيدن سهم ایران از بازار سوخت

در خليج فارس و دریاي عمان به حداقل پنجاه درصد 

 پایان برنامهتا 

  افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور به ميزان یک

 درصد

 افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز 

 برق

( بند 00ماده )

( 01، ماده )«ب»

، ماده «ت»بند 

 هاوري نيروگاهافزایش بازدهي و ضریب بهره 

 تعيين قيمت خرید برق در بورس 

 هزارو پنج  افزایش توان توليد برق تا بيست 
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 قانون/ سند ردیف
 بخش مشمول

 قانون

مفاد مرتبط با 

 بخش
 اهداف

 مگاوات (0۶)

 اتصال شبکه برق کشور به کشورهاي همسایه 

هاي انرژي

 تجدیدپذیر
 (۰1ماده )

 هاي تجدیدپذیر با اولویت افزایش سهم نيروگاه

گذاري بخش خصوصي به حداقل پنج درصد تا پایان سرمایه

 برنامه

 ايانرژي هسته
( بند 01ماده )

 «پ»

 ها و پذیرش اجتماعي و ارتقاي آگاهي

افزایي در دستيابي به توسعه پایدار برق مشارکت

 ايهسته

0۹ 

ي الگوي پایه

اسالمي ایراني 

 پيشرفت

(22/19/06۶9) 

 فرابخش

 «تدابير»بخش 

، «20»بندهاي 

«2۰» ،«29» ،

«21» ،«2۶» 

  استقالل بودجه دولت از درآمدهاي حاصل از

 هاي عموميبرداري از منابع طبيعي و ثروتبهره

  سال از  0۰فروشي منابع طبيعي ظرف خامتوقف

زمان شروع اجراي الگو و جایگزیني آن با زنجيره 

افزوده ملي در داخل و خارج رونده توليد ارزشپيش

 کشور

  مصرف انرژي متناسب با ظرفيت، حقوق و اخالق

 زیستي

  حفظ حقوق مالکيت عمومي بر منابع طبيعي و

يانتي، هاي ملي همراه با رعایت مالحظات صثروت

 هابرداري از آنمحيطي و بين نسلي در بهرهزیست

 سازي سهم کاهش شدت مصرف انرژي و متناسب

 توليد و مصرف انرژي از منابع انرژي پاک

 اسناد و قوانين کشور. مأخذ:

 

 . اسناد و قوانين باالدستي در حوزه انرژي به تفکيک حوزه6جدول 
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 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

0 
توليد و اکتشاف، 

 صادرات نفت و گاز

 قانون نفت و اصالحيه آن

   واریز کليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت

خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چارچوب 

، هاي بيع متقابلقانون برنامه پس از کسر پرداخت

 به طور مستقيم به خزانه کل کشور )اصالحيه(

 گذاري و تأمين هاي سرمایهتأمين مالي طرح

هاي جاري صنعت نفت از طریق درآمد هزینه

 حاصل از ميعانات گازي توليدي )اصالحيه(

  انتقال درآمد مازاد فروش نفت خام و ميعانات

هاي مندرج در قوانين بودجه باالنه گازي بر قيمت

 )اصالحيه(« حساب ذخيره ارزي» به

  ارسال قراردادهاي متضمن تعهدات بيش از پنج

گاز طبيعي و گاز طبيعي سال در زمينه صادرات 

مایع شده و قراردادهاي اکتشاف و توسعه ميادین 

 نفتي به صورت محرمانه به مجلس

 قانون برنامه اول توسعه

 مخازن از گاز استخراج و اکتشاف در اولویت 

 مشترک

 نفت همراه گازهاي آوريجمع در اولویت 

  افزایش درآمدهاي ریالي و ارزي حاصل از

 صدور نفت

هاي کلي نظام سياست

 جمهوري اسالمي ایران

 افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز 

  افزایش درآمدهاي ریالي و ارزي حاصل از

 صدور نفت

قانون برنامه چهارم 

 توسعه

  افزایش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي

 اوپکسهميه ایران در توليد 

 افزایش ضریب بازیافت از مخازن 

نفت و انداز صنعت چشم

 0010گاز ایران در افق 

 ر کننده نفت خام دحفظ جایگاه ظرفيت دومين توليد

 اوپک
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

  دستيابي به جایگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز

 طبيعي

 عهتوس قانون برنامه پنجم

  ایجاد فضا و شرایط رقابتي در اکتشاف، توسعه و

 توليد نفت و گاز

 افزایش توليد صيانت شده 

  توسعه ميادین مشترکاولویت به 

  افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور به ميزان

 درصدیک 

 آوري گازهاي افزایش توليد گاز طبيعي و جمع

 همراه ميادین

هاي کلي اقتصاد سياست

 مقاومتي

 راهبردي مشتریان انتخاب 

 گاز صادرات افزایش 

 و گاز نفت راهبردي ذخایر افزایش 

قانون رفع موانع توليد 

پذیر و ارتقاي نظام رقابت

 مالي کشور

  افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز با اولویت

 مخازن مشترک

 سازي نفت خامذخيره 

 رشد صادرات و سوآپ نفت و گاز 

 جلوگيري از سوختن گازهاي همراه 

سند ملي راهبرد انرژي 

 کشور

  افزایش حداقل پنج واحد به ضریب بازیافت

 ميادین

  ظرفيت توليدگسترش اکتشاف و افزایش 

 آوري گازهاي همراهجمع 

 قانون برنامه ششم توسعه

  درصد گازهاي مشعل تا پایان  ۶1مهار حداقل

 برنامه

  افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور به ميزان

 درصدیک 
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 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز 

2 
افزوده در ایجاد ارزش

 صنعت

انداز صنعت نفت و چشم

 0010در افق  گاز ایران

  دستيابي به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت

پاالیشي و ارزش توليد مواد و کاالهاي 

 پتروشيميایي

 عهتوس قانون برنامه پنجم
 و« ستاره خليج فارس»هاي تکميل پاالیشگاه 

 «فارس»

هاي کلي اقتصاد سياست

 مقاومتي
 گاز و نفت صنعت ارزش زنجيره تکميل 

موانع توليد رقابقانون رفع 

 پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور

  افزایش ظرفيت پاالیش و توليد محصوالت

 پتروشيمي

 سند ملي راهبرد انرژي

 کشور
 افزوده از منابع انرژي اوليهایجاد حداکثر ارزش 

 عهتوس قانون برنامه ششم

  ایجاد ظرفيت پاالیش دو ميليون و هفتصد هزار

 ميعانات گازي بشکه در روز نفت خام و

  افزایش توليد محصوالت پتروشيمي کشور به صد

 ميليون تن

 اسالمي ایراني الگوي پایه

 پيشرفت

 سال از  0۰فروشي منابع طبيعي ظرف توقف خام

 زمان شروع اجراي الگو

6 
هاي گذاري حاملقيمت

 انرژي

 قانون برنامه اول توسعه
 گذاري آب، برق، گاز و تغيير سياست نرخ

 هاي نفتيفرآورده

 قانون برنامه دوم توسعه

 هاي نفتيافزایش قيمت فرآورده 

  21افزایش قيمت گاز طبيعي به ميزان ساالنه 

 درصد

 ش جز بخافزایش قيمت برق ساالنه بيست درصد به

 کشاورزي

 تعيين نرخ تضميني خرید برق 
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 قانون برنامه سوم توسعه
 منطقي نمودن هزینه برق، گاز و آب 

 هاي تضميني خرید برقتعيين قيمت 

قانون برنامه چهارم 

 توسعه

 هاي تضميني خرید برق از تعيين قيمت

 هاي خارج از مدیریت وزارت نيرونيروگاه

 فيد، نفتس گاز، نفت، نفتبنزین فروش تعيين قيمت 

در  و آب ، گاز، برقنفتي هايفرآورده و سایر کوره

 مجلس براي هرسالالیحه دولت و تصویب 

قانون هدفمند کردن 

 هایارانه

 ا هاي نفتي تتعيين قيمت فروش داخلي فرآورده

پایان برنامه پنجم، حداقل نود درصد فوب 

فارس و گاز طبيعي حداقل هفتاد و پنج خليج

 درصد متوسط قيمت صادراتي

  پایان  تاتعيين ميانگين قيمت فروش داخلي برق

 قيمت تمام شده آنبرنامه پنجم، معادل 

قانون اصالح الگوي 

 مصرف
 هاگذاري فروش سوخت به نيروگاهقيمت 

قانون حمایت از صنعت 

 برق

 هاي نيروگاهي جهت تعيين قيمت انواع سوخت

 سازي قيمت تمام شده برقشفاف

  تدوین جدول هزینه برقراري انشعاب برق به

 تفکيک مناطق مختلف کشور

 قيمت فروش تکليفي انرژيالتفاوت پرداخت مابه 

برق و انشعاب با قيمت تمام شده )مورد تأیيد 

 سازمان حسابرسي( به وزارت نيرو

 عهتوس قانون برنامه پنجم

  انعقاد قراردادهاي بلندمدت خرید تضميني برق

هاي نو با اولویت خرید از توليدي از منابع انرژي

 هاي خصوصي و تعاونيبخش

انرژي سند ملي راهبرد 

 کشور
 هاي انرژيواقعي کردن قيمت حامل 
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 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 قانون برنامه ششم توسعه
 هاي انرژياصالح قيمت حامل 

 تعيين قيمت خرید برق در بورس 

0 

الگوي مصرف، 

سازي و شدت بهينه

 انرژي

 قانون برنامه اول توسعه

 سوخت در جویيصرفه و انرژي بهينه مصرف 

 نفتنيرو و انرژي توسط وزارتين  و

 تعيين و اصالح الگوي مصرف 

  تشکيل شوراي عالي بررسي و الگوي تعيين

 مصرف

 قانون برنامه دوم توسعه

 جویي در مصرف انرژي از طریق:صرفه 

 تنظيم ساعات کار اصناف -

رعایت استانداردهاي مصرف انرژي در  -

 هاساختمان

 آموزش عمومي جامعه -

 تشکيل شوراي عالي الگوي مصرف 

 برنامه سوم توسعهقانون 

 جویي در مصرف انرژي از طریق:صرفه 

 تنظيم ساعات کار اصناف -

رعایت استانداردهاي مصرف انرژي در  -

 هاساختمان

هاي کلي نظام سياست

 جمهوري اسالمي ایران
 سازي مصرف و کاهش شدت انرژيبهينه 

قانون برنامه چهارم 

 توسعه

 انرژيساخت و سازها در مصرف  سازيبهينه 

 سازي جهت کاهش هاي بهينهاجراي طرح

 آلودگي هوامصرف انرژي و 

انداز صنعت نفت و چشم

 0010گاز ایران در افق 
  186کاهش شدت انرژي کشور به کمتر از 

قانون هدفمند کردن 

 هایارانه

 سازي مصرف انرژيبهينه 

 جویي و رعایت الگوي مصرفتشویق به صرفه 
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 واحدهاي توليدي در  اصالح ساختار فناوري

 وري انرژيجهت افزایش بهره

 اصالح کلي هايسياست

 مصرف الگوي

 جویي در مصرف انرژي به منظور کاهش صرفه

به حداقل دو سوم ميزان  يشاخص شدت انرژ

کنوني تا پایان برنامه پنجم و به حداقل یک دوم تا 

 پایان برنامه ششم

 سازي عرضه و مصرف انرژيبهينه 

  وري انرژيبرنامه ملي بهرهتدوین 

قانون اصالح الگوي 

 مصرف

 اصالح الگوي مصرف انرژي 

 هاي انرژيتعيين الگوي مصرف ماهانه حامل 

  تدوین الگوي مصرف برق و گاز طبيعي به ازاي

 هر مترمربع ساختمان

  اشاعه فرهنگ مصرف منطقي انرژي و اصالح الگوي

 مصرف

 عهتوس قانون برنامه پنجم

  هاي مالي جهت رعایت الگوي مشوقاعمال

سازي مصرف انرژي، توليد مصرف و بهينه

 مصرف و با استاندارد باالمحصوالت کم

هاي کلي اقتصاد سياست

 مقاومتي

 هدفمندسازي اجراي ظرفيت از استفاده 

وري و توليد، بهره افزایش جهت در هایارانه

 شدت انرژي کاهش

هاي کلي سياست

 زیستمحيط

 ویژه ترویج سازي الگوي مصرف انرژي بهبهينه

 زیست مواد سوختي سازگار با محيط

 سند ملي راهبرد انرژي

 کشور

 وري و کاهش شدت انرژي به افزایش بهره

 نصف

 سازي جویي و بهينهگسترش فرهنگ صرفه

 مصرف انرژي
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 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 عهتوس قانون برنامه ششم
 وري در کاهش شدت انرژي و افزایش بهره

 انرژيمصرف 

 اسالمي ایراني الگوي پایه

 پيشرفت

  مصرف انرژي متناسب با ظرفيت، حقوق و اخالق

 زیستي

 کاهش شدت مصرف انرژي 

۰ 
سازي )تجدید خصوصي

 ساختار( در صنعت

 قانون نفت و اصالحيه آن

 هاي کليه منابع نفتي کشور جز انفال و ثروت

قانون اساسي در اختيار  0۰عمومي است و طبق اصل 

 حکومت اسالمي است 

  اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع

نفتي به نمایندگي از طرف حکومت اسالمي بر 

 عهده وزارت نفت است. )اصالحيه(

  هيئت عالي نظارت بر منابع »تشکيل

نوان ناظر بر اعمال حق به ع« نفتي

حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع 

 )اصالحيه( نفتي

 قانون برنامه سوم توسعه

  تشکيل هيئت عالي واگذاري و سازمان

 سازيخصوصي

  واگذاري عمليات پاالیش، پخش و حمل مواد

هاي آن به اشخاص حقيقي و نفتي و فرآورده

 حقوقي

  اعطاي مجوز احداث پاالیشگاه به بخش

 خصوصي

  اعطاي مجوز احداث نيروگاه به بخش

 خصوصي

 تشکيل شوراي عالي انرژي 
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 قانون برنامه پنجم توسعه

 و  «ستاره خليج فارس»هاي تکميل پاالیشگاه

با مشارکت بخش خصوصي و واگذاري « فارس»

 اندازيآن پس از راه

هاي کلي اقتصاد سياست

 مقاومتي

 و  نفت و گاز فروش هايروش در تنوع ایجاد

 خصوصي بخش دادن مشارکت

 گذاري در صنعتسرمایه ۹

 قانون نفت و اصالحيه آن

  تامين بخشي از منابع امور زیربنایي از

درآمدهاي صادرات نفت خام، ميعانات گازي و 

 گاز طبيعي 

هاي کلي نظام سياست

 جمهوري اسالمي ایران
 )جذب منابع مالي موردنياز )داخلي و خارجي 

قانون برنامه چهارم 

 توسعه

 خارجي در  حمایت از جذب سرمایه

 گاز هاي باالدستي نفت وفعاليت

قانون حمایت از صنعت 

 برق

  درصد منابع حاصل از  91اختصاص

( 2۶هاي مرتبط صنعت برق مشمول ماده )واگذاري

قانون  00هاي کلي اجراي اصل قانون سياست

 اساسي 

 قانون برنامه ششم توسعه

 هاي بخش خصوصي هاي شرکتاستفاده از ظرفيت

و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي 

هاي اکتشاف، توليد و گذاري در فعاليتسرمایه

 برداري ميادین نفت و گازبهره

9 
صادرات پتروشيمي و 

 فرآورده

هاي کلي نظام سياست

 جمهوري اسالمي ایران

 خامجاي ها بهجایگزیني صادرات فرآورده 

 فروشي

هاي کلي اقتصاد سياست

 مقاومتي

 هايو فرآورده پتروشيميصادرات  افزایش 

 نفتي

1 
ها و تلفات بازده نيروگاه

 انرژي
 قانون برنامه اول توسعه

 و بار برداري، ضریببهره ضریب افزایش 

 هانيروگاه حرارتي راندمان
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 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 و انتقال هاي شبکه در تلفات انرژي کاهش 

 توزیع

 جاي به طبيعي گاز نمودن جانشين 

 هانفتي در نيروگاه هايفرآورده

قانون هدفمند کردن 

 هایارانه

  هاي کشور حداقل یک بازده نيروگاهافزایش

 درصد ساليانه

 اصالح کلي هايسياست

 مصرف الگوي
 هاافزایش بازدهي نيروگاه 

 عهتوس قانون برنامه پنجم

 هاراندمان نيروگاهسازي توليد و افزایش بهينه 

 زمان برق و کاهش اتالف و توسعه توليد هم

 حرارت

قانون رفع موانع توليد 

پذیر و ارتقاي نظام رقابت

 مالي کشور

 ها و کاهش افزایش توليد و بازدهي نيروگاه

 تلفات انرژي

قانون حمایت از صنعت 

 برق 

 هاي تبدیل برج تر به برج خشک نيروگاه

 02ماده « پ»کامل مشمول بند بخاري با اولویت 

 قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر

سند ملي راهبرد انرژي 

 کشور

 ي هاکاهش تلفات توزیع و ارتقاي راندمان نيروگاه

 حرارتي

 وري در زنجيره صنعت برقافزایش بهره 

 هاوري نيروگاهافزایش بازدهي و ضریب بهره  قانون برنامه ششم توسعه

 صادرات برقتوليد و  ۶

 قانون برنامه اول توسعه
 هايبخش نياز مورد برق تأمين در اولویت 

 کشور توليدي

 اصالح کلي هايسياست

 مصرف الگوي

 ده، هاي توليد پراکنگسترش توليد برق از نيروگاه

کوچک مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و 

 حرارت
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 هزار مگاوات 2۰افزایش توان توليد برق تا   عهتوس قانون برنامه پنجم

هاي کلي اقتصاد سياست

 مقاومتي
 برق صادرات افزایش 

قانون رفع موانع توليد 

پذیر و ارتقاي نظام رقابت

 مالي کشور

 افزایش سهم صادرات و عبور برق 

قانون حمایت از صنعت 

 برق

 سوز با احداث و توسعه نيروگاه حرارتي زغال

قانون رفع  02ماده « پ»اولویت کامل مشمول بند 

 موانع توليد 

سند ملي راهبرد انرژي 

 کشور

 بهبود و ارتقاي بازار برق 

 تأمين و صادرات برق به کشورهاي منطقه 

 قانون برنامه ششم توسعه
  هزار مگاوات 2۰افزایش توان توليد برق تا 

  ههمسایاتصال شبکه برق کشور به کشورهاي 

01 
هاي نو و انرژي

 تجدیدپذیر

هاي کلي نظام سياست

 جمهوري اسالمي ایران

 هاي تجدیدپذیرافزایش سهم انرژي 

 هاي نوکسب فناوري و دانش فني انرژي 

 هاي اي و ایجاد نيروگاهکسب فناوري و دانش هسته

 ايهسته

قانون هدفمند کردن 

 هایارانه

  توليدي در اصالح ساختار فناوري واحدهاي

 جهت توسعه توليد برق از منابع تجدیدپذیر

 اصالح کلي هايسياست

 مصرف الگوي

 سازي منابع توليد برق و افزایش سهم متنوع

 پذیر و نوینهاي تجدیدانرژي

قانون اصالح الگوي 

 مصرف

 هايبازیافت انرژي از تلفات حرارتي نيروگاه 

 ايهسته

  وري بهرهایجاد سازماني در خصوص ارتقاي

انرژي و توسعه برق تجدیدپذیر توسط وزارت 

 نيرو
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 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

  عقد قرارداد بلندمدت خرید تضميني از

 توليدکنندگان غيردولتي برق از منابع تجدیدپذیر

 قانون برنامه پنجم توسعه

  هزار مگاوات انرژي بادي و  ۰توليد تا

 خورشيدي در طول برنامه

  تهيه و تصویب طرح جامع صيانت از

 ايهاي هستهنيروگاه

 ساله توليد برق از انرژي تدوین برنامه بيست

 ايهسته

 هاي مختلف یابي و استفاده از روشمکان

گذاري داخلي و خارجي براي احداث سرمایه

 ايهاي هستهنيروگاه

هاي کلي سياست

 زیستمحيط
 هاي پاکاستفاده از انرژي 

قانون حمایت از صنعت 

 برق
  توليد برق تجدید پذیرتامين مالي 

 سند ملي راهبرد انرژي

 کشور

 اد کيد بر اقتصأتغيير نگاه به نفت و گاز با ت

 منابع تجدیدپذیر

 هاي هاي انرژيسازي فناوريتجاري

 تجدیدپذیر

 هاي تجدیدپذیر در ظرفيت افزایش سهم انرژي

 توليد برق کشور

  تهيه و تأمين اقتصادي مواد اوليه و سوخت

 ايهستهي راکتورها

 انرژي  هاي بنيادي و کاربرديگسترش پژوهش

 ايهسته

 انرژي اتمي سازي دانش فنيارتقا سطح بومي 
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 اهداف قانون/ سند حوزه ردیف

 قانون برنامه ششم توسعه

 هاي تجدیدپذیر با اولویت افزایش سهم نيروگاه

گذاري بخش خصوصي به حداقل پنج درصد تا سرمایه

 پایان برنامه

 اسالمي ایراني الگوي پایه

 پيشرفت

 سازي سهم توليد و مصرف انرژي از متناسب

 منابع انرژي پاک

 حمل و نقل 00

قانون برنامه چهارم 

 توسعه

 سوز و توسعه عرضه توليد خودروهاي دوگانه

 ايهاي یارانهطبيعي فشرده با قيمتگاز 

  افزایش ظرفيت حمل و نقل عمومي توسط

 دولت

قانون اصالح الگوي 

 مصرف

  کاهش حجم ترافيک و مصرف سوخت در

 مناطق پرتراکم شهري 

 از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده 

 هاي عرضه گاز طبيعي فشردهتوسعه جایگاه 

 هاي کشور به عرضه اصالح و تجهيز پاالیشگاه

 انواع سوخت موردنياز بخش حمل و نقل

هاي کلي سياست

 زیستمحيط

 غيرفسيلي از نقل عمومي سبز و وتوسعه حمل

ویژه جمله برقي و افزایش حمل و نقل همگاني به

 هادر کالن شهر

 قانون برنامه ششم توسعه

  کاهش مصرف انرژي و کربن در ناوگان حمل

گذاري خودروهایي و نقل و  خودداري از شماره

 را ندارند 0که شرایط یورو 

 .اسناد و قوانين کشور مأخذ:
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 انرژي در اسناد و قوانين باالدستيهاي کالن . سياست2شکل 

 قانون نفت و اصالحیه آن  
به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسيد. این قانون منابع نفت  06۹۹قانون نفت در سال 

قانون اساسي و در اختيار حکومت  0۰هاي عمومي مطابق اصل کشور را جز انفال و ثروت

 هایيگذاريها و سرمایهزات و دارایيدهد. همچنين کليه تأسيسات و تجهياسالمي قرار مي

هاي تابعه به عمل آمده و یا که در داخل و خارج از کشور توسط وزارت نفت و شرکت

( 0دهد. در ماده )خواهد آمد را متعلق به ملت ایران و در اختيار حکومت اسالمي قرار مي

در  بردارينفتي و بهرهشود براي انجام عمليات این قانون به وزارت نفت این اجازه داده مي

فت هاي نهاي شرکتهایي تأسيس کند. اساسنامهسراسر کشور، فالت قاره و دریاها شرکت
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ها شود و در سایر شرکتو گاز و پتروشيمي پس از تصویب مجلس به مورد اجرا گذاره مي

تصویب اساسنامه به عهده هيئت وزیران است. همچنين در تبصره این ماده وزارت نفت را 

هاي نفت و گاز و پتروشيمي را ظرف مدت یکسال جهت کند تا اساسنامه شرکتمکلف مي

( این قانون انعقاد قراردادهاي مهم بين وزارت نفت ۰تصویب به مجلس تقدیم نماید. ماده )

یا واحدهاي عملياتي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و تشخيص موارد مهم 

سد. ردهد که با پيشنهاد وزارت نفت به تصویب هيئت وزیران ميمي اي قرارنامهرا تابع آیين

گيرد. قانون اساسي صورت مي 99ها طبق اصل قراردادهاي منعقد بين وزارت نفت و دولت

( این قانون، وزارت نفت بایستي نسبت به تربيت و تجهيز نيروي انساني مورد 01در ماده )

فت به هاي مختلف صنعت نه و رشد و توسعه در رشتهیابي به تکنولوژي پيشرفتنياز و راه

هاي وزارت وزارت فرهنگ و آموزش عالي طرق مقتضي و با هماهنگي و تبعيت از سياست

اتي و هاي تحقيقهاي آموزشي و تشکيل مراکز تعليماتي و تأسيس مجتمعو با طرح برنامه

 راه باال بردن سطح دانش وآزمایشگاهي به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابير موثر در 

اطالعات علمي و عملي کارکنان و کارشناسان و ایجاد محيط مناسب براي جذب و تشویق 

قانون »تحت عنوان  06۶1عناصر کارآمد متعهد و متخصص اقدام نماید. این قانون در سال 

 ز انفال( این قانون کليه منابع نفتي ج2تصحيح شد. همچنان مطابق ماده )« اصالح قانون نفت

هاي عمومي هستند و اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع مذکور به و ثروت

( این قانون 6نمایندگي از طرف حکومت اسالمي بر عهده وزارت نفت است. در ماده )

 به شرح ترکيب زیر است:« هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي»

 وزیر نفت به عنوان دبير هيئت .0

 جمهورو نظارت راهبردي رئيسریزي معاون برنامه .2

 وزیر امور اقتصاد و دارایي .6

 رئيس کل بانک مرکزي  .0
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 رئيس کميسيون انرژي مجلس .۰

 رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس .۹

 دادستان کل کشور .9

 دو نفر از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت .1

 وظایف هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زیر است:

( قانون 00هاي کلي اصل چهل و چهارم ). نظارت بر اجراي قانون اجراي سياست0

 و اصالحات بعدي آن در حوزه نفت و گاز 1/00/061۹اساسي مصوب 

هاي مصوب وزارت نفت در هاي راهبردي و برنامه. بررسي و ارزیابي اجراي سياست2

صادي و حداکثري ارزش افزوده اقتفرآیند صيانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه 

 از منابع مذکور

. بررسي و ارزیابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي 6

مهم نفت و گاز در جهت صيانت از عواید حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و 

 امکان اجراي قرارداد

 رهبري و مجلس شوراي اسالمي. تهيه گزارش ساالنه و ارائه به مقام 0

هاي جاري گذاري و تأمين هزینههاي سرمایه( به منظور اجراء و تحقق طرح۰در ماده )

صنعت نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي که در قوانين 

ه عهاي اصلي تابشود، به وزارت نفت از طریق شرکتبودجه ساالنه کل کشور تعيين مي

 یابد تا براساس قوانين موضوعه هزینه شود.ربط تخصيص ميذي

( به منظور تأمين منابع امور زیربنائي کشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از ۹در ماده )

صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از کسر ارزش گاز وارداتي تخصيص 
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هاي حاصله مذکور طبق قوانين برنامه و یابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدمي

 شود.بودجه ساالنه کل کشور تعيين مي

( کليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات 9همچنين در ماده )

ه طور مستقيم بهاي بيع متقابل، بهگازي در چهارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداخت

( ۹( و )۰شود و درصدهاي مقرر در مواد )زي واریز ميداري کل کشور نزد بانک مرکخزانه

 گردد.این قانون، طبق قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي

درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي پس از واریز به حساب بانک مرکزي  ـ«0»تبصره 

الحساب ابت عليطور کامل بداري کل کشور بهو کسر کسورات قانوني مربوط، با اعالم خزانه

( در اختيار وزارت نفت از طریق شرکتهاي اصلي تابعه آن قرار ۰سهم مذکور در ماده )

 گيرد.مي

هاي درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر قيمت ـ« 2»تبصره 

مندرج در قوانين بودجه ساالنه کل کشور پس از کسر کسورات قانوني طبق قانون برنامه به 

 گردد تا براساس قوانين موضوعه هزینه شود.اب ذخيره ارزي نزد بانک مرکزي واریز ميحس

 نماید:( به قانون نفت الحاق مي0۰( یک ماده تحت عنوان ماده )1ماده )

هاي تابعه یک نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به وزارت نفت و شرکت ( ـ0۰ماده )

شده و قراردادهاي اکتشاف و توسعه در ميادین نفتي صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مایع 

که متضمن تعهدات بيش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسالمي 

 .نمایدتسليم مي
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 ساله اول توسعهقانون برنامه پنج
، 06۹1-0692هاي ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دوره سالبرنامه پنج

آغاز شد. هدف اصلي این برنامه آن بود که با « آزادسازي اقتصادي»انتخاب راهبرد با 

برداري حداکثري هاي جنگ تحميلي و بهرهگذاري دولت در زمينه بازسازي خسارتسرمایه

هاي موجود، روندهاي منفي اقتصادي حاکم را به نفع ایجاد رشد اقتصادي در از ظرفيت

رو، برنامه اول توسعه به اینم رشد در آینده را فراهم کند. ازکشور تغيير دهد و بستر تداو

 ۹شهرت یافت که مرکز ثقل برنامه بود.« برنامه سازندگي»

گذاري در حوزه انرژي هایي از این برنامه که مربوط به قانوندر ادامه به بيان قسمت

 .پردازیمباشد، ميمي

 هامشيخط

ها اختصاص دارد. در بند چهارم این قسمت مشيقسمت )ب( این قانون به تشریح خط

 کاهش و مولد اشتغال سرانه، توليد افزایش جهت در اقتصادي رشد ایجاد به موضوع

 تورم از طریق موارد زیر مهار و استراتژیک محصوالت توليد بر با تأکيد اقتصادي وابستگي

 اشاره شده است:

 در هاکاني دیگر و نفت صادرات از حاصل عواید کارگيريبه جهت در حرکت 

 .(0-6کشور )بند  فني و علمي ارتقاي و تکنولوژي گذاري، انتقالسرمایه

                                                

، مجله «انداز صنعت نفتچشمهاي چهارم و پنجم توسعه در نگاهي به برنامه»(، 06۶2امرایي، فرید؛ کالنتر، اسداله و امين امرایي ). ۹

 . 99-۶2، ص 2ریزي و سياستگذاري انرژي، سال یکم، شماره هاي برنامهپژوهش
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 هرزروي از جلوگيري منظور به گاز تزریق هايپروژه گاز تأمين در اولویت رعایت 

 (.0 -06نفت )بند  مخازن کالهک گاز برداشت از شدید پرهيز و نفت خام

 جوار )بند هم کشورهاي با مشترک مخازن از گاز استخراج و اکتشاف در اولویت

00-0.) 

 سایر و نفتي هاي فرآورده جاي به طبيعي گاز از مقدار بيشترین نمودن جانشين 

 صنایع، ها،مصارف نيروگاه براي ترتيب به گاز توزیع و زاهاي انرژيسوخت

 نواحي و سردسير مناطق کشور، مناطق پرمصرف اولویت با خانگي و تجاري

 (.0-0۰)بند نزدیک 

 (.0-0۹قاره )بند  فالت مختلف ميادین نفت همراه گازهاي آوريجمع در اولویت 

 (.0-09کشور )بند  توليدي هايبخش نياز مورد برق تأمين در اولویت 

 ضریب افزایش طریق از کشور برق صنعت تأسيسات از برداريبهره بهبود 

 در تلفات انرژي کاهش و هانيروگاه حرارتي راندمان و بار برداري، ضریببهره

 .(0-01توزیع )بند  و انتقال هايشبکه

 انرژي  و سوخت در جویيصرفه و انرژي بهينه مصرف زمينه در گذاريسياست

 انرژي )برق، هاي بخشاولویت دقيق رعایت و نفت و نيرو هايتوسط وزارتخانه

 تجهيزات و وسایل مورد در بازرگاني و صنعتي هايتوسط وزارتخانه گاز( و نفت

 (.0-0۶انرژي )بند  کنندگانمصرف

   تعيين و اصالح الگوي مصرف در جهت تأمين نيازهاي انسان و جامعه «: 9»بند

 در جریان رشد و تکامل مادي و معنوي با حفظ کرامت و آزادگي انسان، از طریق:

 روري.بندي انواع نيازها به حياتي، ضروري و غير ضبيني و طبقه. پيش0-9
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بيني وتعيين کمي حداقل نيازهاي حياتي و ضروري باتوجه به شناسایي و . پيش2-9

تعيين خواص عمده مصرف کاال و خدمات در رابطه با رفع این نيازها و با عنایت به نکات 

 زیر:

 الف( حداقل ميزان نياز

 مصرف سرانه آخرین سال

 متوسط مصرف سرانه ده سال

 عادت و نرم جهاني مصرف

 نگ مصرفي مناطقفره

ها در حد کفایت و نيز . تأمين حداقل نيازهاي حياتي و در صورت امکان تأمين آن6-9

 تأمين نيازهاي ضروري با توجه به امکانات کشور.

 ها.بندي در تأمين نياز. اولویت0-9

. رعاین هماهنگي الزم بين الگوي توليد، واردات، صادرات، توزیع از یک سو و ۰-9

 تعيين شده از سوي دیگر. الگوي مصرف

هاي اصولي براي توليد، استاندارد کاالها و مکانيزم تخصيص نامه. صدور موافقت۹-9

 ارز هماهنگ با الگوي مصرف تعيين شده.

. شناسایي، آموزش و ترویج نحوه نگهداري و مصرف صحيح کاال و خدمات، با 9-9

هت استفاده مجدد از ضایعات بجا برداري و نيز تالش در جحداقل ضایعات و حداکثر بهره

 مانده از مصرف کاالها.

وي بندي، عرضه کاال و تبليغات متناسب با الگهاي بستهکارگيري روش. شناسایي و به1-9

 مصرف تعيين شده.



 

۰2 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

. کاهش تنوع اقالم کاال و خدمات رافع هر نياز با عنایت به کاالها و خدمات ۶-9

 ضروري و خارج از الگوي مصرف تعيين شده.جایگيزین و صدور کاال و خدمات غير

کارگيري سایر . عدم تخصيص امکانات دولتي و اخذ ماليات تصاعدي و به01-9

هاي مناسب محدود ساختن توليد، واردات، توزیع و مصرف کاالها و خدمات خارج مکانيزم

 از الگوي مصرف تعيين شده.

 ئر و فرهنگ اسالمي مصرف.. رعایت فرهنگ صحيح مصرفي مناطق و ترویج شعا00-9

. توسعه و ترویج استفاده از امکانات عمومي نسبت به امکانات شخصي از قبيل 02-9

 استفاده از وسایل نقليه عمومي در مقابل وسيله نقليه شخصي.

زم هاي الطلبي در جهت ایجاد آمادگي و کسب توانایي. پرهيز از ترویج روحيه رفاه06-9

هاي اقتصادي، جنگ و سایر مقابله با شرایط مختلف ناشي از تحریمدر کشور به منظور 

 طلب.هاي دول استکبار و سلطهدسيسه

هاي مناسب در جهت تزکيه و توزیع عادالنه ها و برنامه. اتخاذ تدابير و اجراي طرح00-9

 درآمد و ثروت و تقليل شکاف درآمدي موجود بين اقشار مختلف جامعه.

مکانات مختلف فرهنگي، تبليغي کشور در جهت اصالح الگوي مصرف . استفاده از ا0۰-9

 موجود به سمت الگوي مصرف تعيين شده.

هاي کلي اصالح الگوي مصرف این برنامه جهت اجراي سياست« 61»همچنين در تبصره 

آید شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف تشگيل مطابق مطالبي که در ادامه مي

 گردد:مي

 «61»تبصره 
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منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایي به نام شوراي عالي بررسي و تعيين الف( به

 گردد:الگوي مصرف تشکيل مي

 هاي مصرحه مشيبررسي و تعيين الگوي مصرف با رعایت خط

 در این برنامه.

 .نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوي مصرف مصوب 

 اد وب اتخبررسي و بازبيني مستمر عملکرد الگوي مصرف مص

تدابير مناسب در جهت حسن اجراي ان و نيز تنظيم پيشنهادات 

 اصالحي و تکميلي الزم جهت تصویب مراجع ذیربط.

 باشند:به شرح زیر مي« الف»ب( اعضاي شوراي عالي موضوع بند 

 جمهور( به عنوان ریاست جمهوري ) ویا معاون اول رئيس

 رئيس شورا.

 وزیر بازرگاني 

 ي و دارایيوزیر امور اقتصاد 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 وزیر صنایع 

 رئيس سازمان برنامه و بودجه 

 رئيس صدا و سيما 

 وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا 
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  دونفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر و به

 انتخاب مجلس شوراي اسالمي.

آن در نهاد ریاست جمهوري خواهد بود. اعضاي ج( دبيرخانه شورا و کميته کار دائمي 

هاي ثابت عضو شورا و االختيار و تمام وقت وزارتخانهکميته کار مرکب از نمایندگان تام

 .نماینده سازمان صدا و سيما خواهد بود

 تصویر کالن برنامه

بر « 6-2-۰»در قسمت )ج( این قانون به تصویرکالن برنامه پرداخته شده است. در بند 

ستفاده مطلوب از امکانات توليد و صدور نفت خام کشور در جهت افزایش درآمدهاي ا

 هايهاي الزم جهت افزایش ظرفيتگذاريریالي و ارزي ناشي از آن و همچنين انجام سرمایه

 موجود در این زمينه تأکيد شده است.

گذاري کاالها و خدمات، تغيير سياست نرخ»بيان شده است که: « ۰-0»همچنين در بند 

ستا و در این را هاي تعادلي براي منابع اقتصادي به وجود آمدهقيمتتدریج به نحوي که به

کاالهاي عمومي نظير آب، برق و گاز، گاز مایع، نفت سفيد، بنزین، گازوئيل، نفت  در مورد

 ايهر، مخابرات و پست، اصل کلي حرکت در جهت تأمين تدریجي هزینهکوره، روغن موتو

کننده این کاالها در طول برنامه خواهد هاي توليدهاي جدید و جاري شرکتقابل قبول سرمایه

 «.بود

شاخص کلي در این مورد برابري قيمت کاالها یا خدمات مورد »در ادامه آمده است که: 

د آن است. با این حال براي حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه هاي نهایي تولينظر با هزینه

هاي مختلف اعمال خواهد شد. براي جلوگيري از اسراف در مصرف بخش کشاورزي، نرخ

ها به طور تصاعدي کاالهاي عمومي یاد شده براي مصرف باالتر از حداقل مورد نياز، قيمت

 .«افزایش خواهد یافت
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 م توسعهساله دوقانون برنامه پنج
در مجلس به  0690-91جهت اجرا در بازه زماني  0696قانون برنامه دوم توسـعه، در سال 

ــت ــياس ــيد. س ــویب رس هاي حاکم بر برنامه دوم، محورهاي عدالت اجتماعي، تقویت تص

هاي فرهنگي و انقالبي، متعادل ســاختن روابط اقتصــادي خارجي، افزایش کارایي در ارزش

ه را مورد توج سازي و تعادل بخشيدن به اقتصاد داخليد خصوصياصـالح روننظام اداري، 

این قانون مربوط به « 12»و « 00»، «0۶»، «0۹»هاي با این حال، تبصـــره 9قرار داده اســـت.

 پردازیم.باشد که در ادامه به بررسي آن ميگذاري در حوزه انرژي ميقانون

مين عدالت اجتماعي، طي این هاي نفتي و تأجویي در مصـــرف فرآوردهبـه منظور صـــرفه

ـــي از آن به نحو مقتضـــي جبران  هاي نفتي افزایش یافته و آثاربرنـامه، قيمت فرآورده ناش

هاي مصرف آب، از طرفي، اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه«(. 0۹»تبصـره « ب»گردد )بند مي

رکين تبرق و گاز به نحوي خواهد بود که ضـمن افزایش قيمت، ميانگين نرخ مربوط به مش

 «(.0۹»تبصره « ج»مصرف ثابت بماند )بند کم

هـاي نفتي، گاز طبيعي و برق گـذاري فرآورده، بـه نحوه قيمـت«0۶»همچنين در تبصـــره 

پرداخته شـده اسـت. به طوري که قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل 

ــال  ــفيد، نفت گاز و نفت کوره، در س بيســت،  معادل صــد، به ترتيب 0690بنزین، نفت س

شــود به منظور اعمال ســياســت شــود. به دولت اجازه داده ميبيســت و ده ریال تعيين مي

هاي نفتي را متناسبًا به طریقي قيمت فرآورده 069۰جویي در مصرف انرژي، از سال صـرفه

ل اافزایش دهـد که مجموع عوار  دریافتي تا پایان برنامه، حداکثر به یازده هزار ميليارد ری

ــنواتي منظور نماید. همچنين  بالغ گردد و همچنين نحوه جبران آن را نيز در لوایح بودجه س

                                                

 .0۰/00/06۶۹گزارش کميسيون انرژي در خصوص قانون اصالح الگوي مصرف انرژي. مجلس شوراي اسالمي، دوره دهم، سال دوم، . 9
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هاي خود را به نحوي تنظيم نماید که رشد دولت موظف است در طول برنامه دوم، سياست

 «(.0۶»تبصره « الف»تجاوز ننماید )بند ها در هر سال از سه درصد مصرف فرآورده

ــط قيمت فروش هر  ــالمتوس ــال مترمکعب گاز طبيعي طي س هاي برنامه دوم، بر مبناي س

« ب»ند یابد )بنسبت به سال ماقبل افزایش ميبه طور متوسـط سـاالنه بيسـت درصد  0696

شـــود تا متوســـط قيمت فروش هر از طرفي به وزارت نيرو اجازه داده مي«(. 0۶»تبصــره 

ه نسبت به سال ماقبل به طور را سـاالن 0691تا  0690هاي کيلووات سـاعت برق طي سـال

همچنين حق انشــعاب و قيمت فروش هر کيلووات  .متوســط بيســت درصــد افزایش دهد

اعم از زراعي، باغي، دامي، شيالتي و منابع طبيعي( ساعت برق مصرفي در امور کشاورزي )

 «(.0۶»تبصره « ج»باشد )بند مي 0692هاي سال برنامه دوم، برابر قيمت در طول

جویي و دولت موظف اسـت به منظور اعمال صرفه»این تبصـره آمده اسـت که: « و» در بند

 منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:

رتيبي بر، به تها و تجهيزات انرژيتعيين مشخصات فني و معيارها در مورد سيستم .0

بـه رعایت این ين تجهيزاتي، ملزم کـه کليـه توليـدکننـدگـان و واردکننـدگـان چن

اي متشکل از نمایندگان وزارت نيرو، وزارت مشـخصـات و معيارها باشند. کميته

ئوليت صنعتي ذیربط مسنفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه 

هاي اجرایي آن به دولت را، به عهده نامهتهيه این مشـخصات فني و پيشنهاد آیين

 شت.خواهند دا

براي توليدات براي واردات( و عوار  )هاي سود بازرگاني )تعيين و اعمال تعرفه .2

و معيارهاي تعيين داخلي( به نحوي که در صـورت عدم رعایت مشـخصات فني 

شده از طرف دولت، توليدکنندگان و واردکنندگان این تجهيزات مشمول پرداخت 

 ها گردند.و تعرفه
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ط وزارت بازرگاني به منظور کاهش مصرف انرژي تنظيم ساعات کار اصناف توس .6

 اجتماعي.ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژي و برقراري انضباط آن

ــط وزارتخانه .0 ــنایع توس ــلي کار کارخانجات و ص  هاي مربوطه بهتنظيم برنامه فص

 کاهش یابد. هاي داراي حداکثر مصرف،نحوي که مصرف برق و انرژي در ماه

 هاي ترجيحيضوابط الزم به منظور اعطاي تسهيالت مالي با نرختدوین و اجراي  .۰

ساختار مصرف  به صـنایع و مؤسـسـات، براي اجراي عمليات مربوط به اصــالح

 انرژي.

هاي انرژي در طول برنامه درصــد درآمد حاصــل از فروش حامل 2/1تخصــيص  .۹

ي مصـــرف انرژجویي و مدیریت بر جهت انجام تحقيقات الزم در زمينه صـــرفه

 هاي مربوطه.توسط وزارتخانه

تهيه و تنظيم مقررات و ضـوابط مربوط به رعایت استانداردهاي مصرف انرژي در  .9

هاي تشویقي روشها به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي سـاختمان

ـــط کميته هاي مســـکن و اي متشـــکل از نمایندگان وزارتخانهدر این مورد توس

 و نيرو. شهرسازي، کشور، نفت

ها به موضوع اهميت اختصـاص بخشـي از مطالب کتب درسي مدارس و دانشگاه .1

عمومي جامعه از  آب و انواع انرژي و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش

ي جویطریق صـدا و سيما و مطبوعات در این زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه

 و پرهيز از اتالف و اسراف منابع.

ه و مؤسـساتي ک مدیریت انرژي در صـنایعتهيه ضـوابط مربوط به تشـکيل واحد  .۶

ها بيش از انرژي آنمگاوات برق و یا مصرف ساالنه  ۰توان مصـرفي آنها بيش از 
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ــط  ۰111معادل  ــان این واحدها توس ــناس ــد و آموزش کارش مترمکعب نفت باش

 «.وزارتين نفت و نيرو

رغيب سـایر مؤسسات داخلي به توليد هر چه از طرفي، وزارت نيرو موظف اسـت جهت ت

 را با هماهنگي ســازمان برنامه و هابيشــتر نيروي برق، نرخ تضــميني خرید برق توليدي آن

 «(.00»بودجه تعيين و اعالم نماید )تبصره 

در این قانون به موضــوع حفاظت از محيط زیســت نيز توجه شــده اســت. به طوري که در 

هاي اقتصـــادي و اجتماعي بایســـتي با رعایت مالحظات ليتطول برنـامـه دوم، کليـه فعا

ــتفاده از انرژي در کشــور باید از طریق  محيطي صــورت گرفته و به اینزیســت منظور، اس

ــوخت ــرف و کاهش در آلودگي س ــورت گيرد )بند تجدید نظر در الگوي مص « الف»ها ص

 «(.12»تبصره 

 این قانون به شرح زیر است:« 2۶»همچنين تبصره 

ـــاک، حمل و نقل، ف( به منظور ارائه الگويال هاي مطلوب در زمينه انرژي، غذا، دارو، پوش

مسـکن، آب و غيره اشـاعه فرهنگ استفاده از توليدات داخلي و مبارزه با اسراف و تبذیر و 

گسـترش و ترویج فرهنگ کار و توليد و سـاده زیسـتي متناسب با امکانات و شئون جامعه 

 گردد.لگوي مصرف با ترکيب ذیل تشکيل مياسالمي، شوراي عالي ا

 عنوان رئيس شوراجمهور( بهریاست جمهوري )و یا معاون اول رئيس .0

 وزیر بازرگاني .2

 وزیر امور اقتصاد و دارایي .6

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي .0

 وزیر صنایع .۰

 وزیر دادگستري .۹
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 رئيس سازمان برنامه و بودجه .9

 رانوزیر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ای .1

 وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا .۶

عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي دو نفر از نمایندگان مجلس شـوراي اسـالمي به .01

 اسالمي

ب( شـوراي مذکور موظف است نسبت موارد ذیالقدام نموده و پيشنهادهاي الزم را جهت 

 تصویب نهایي به هيئت وزیران تقدیم نماید.

هت کاهش تقاضـا براي کاالهاي وارداتي مصرفي و غيرضروري تالش در ج .0

 و جلوگيري از تبليغ این کاالها

گرایي و اسراف و گسـترش فرهنگ قناعت و سـاده زیستي و مبارزه با تجمل .2

 تبذیر

 هاي الزمریزي براي هدایت و تعدیل تقاضـا و ارائه پيشنهادات و طرحبرنامه .6

 به مراجع ذیربط

 قابل قبول و مطابق امکانات و شئون جامعه اسالمي ارائه الگوهاي مصرفي .0

هاي مصوب و اتخاذ تدابير بررسـي و نظارت مسـتمر بر حسن اجراي الگوي .۰

 هاالزم جهت اجراي آن

ها از طریق هاي تبليغي و ارشــادي و آموزشــي و پخش انتشــار آنتهيه برنامه .۹

 هاي درسيهاي عمومي و کتابرسانه

هاي دولتي و مؤســســات عمومي، بنيادها، نهادها و نيروي ها و شــرکتج( کليه دســتگاه

ها مستلزم هایي که شمول قانون بر آنها و شرکتها و بانکنظارمي و انتظامي و شـهرداري

ذکر نام اسـت. ازجمله سـازمان صـدا و سـيماي جمهوري اسالمي ایران، شرکت ملي نفت 

ابسـته به آن شـرکت ملي گاز ایران، شــرکت ملي پتروشيمي هاي تابعه و وایران و شـرکت
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هاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنایع و ایران و سازمان صنایع ملي ایران و شـرکت

هاي آب و فاضالب و مراکز تهيه و توزیع هاي تابعه و وابسته به آنها، شرکتایران و شرکت

 کور را فراهم نماید.کاال موظفند تمهيدات الزم جهت اجراي مصوبات مذ

هاي نادي و معنوي کليه، اشخاص حقيقي و حقوقي د( دولت موظف است با اعمال حمایت

 .را به رعایت الگوي مصوب تشویق و ترغيب نماید

 ساله سوم توسعهقانون برنامه پنج
قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، در جلسه 

ـــالمي جهت اجرا در بازه زماني  069۶فروردین  09مورخ علني  ـــوراي اس -16مجلس ش

گذاري در حوزه تصـویب شـد. در ادامه به موادي از این قانون که مربوط به سياست 069۶

 شود.باشد، پرداخته ميانرژي کشور مي

الت با هدف اصالح ساختار تشکي ( این قانون و0تشکيل شوراي عالي اداري مطابق با ماده )

هاي دولتي ها، شرکتهاي اجرایي، تجدیدنظر در سـاختار داخلي وزارتخانهاجرایي دسـتگاه

 و اقماري.

هاي هاي دولتي در قالب شرکتشـود که شرکت، تعيين مي«الف»( این قانون بند 0در ماده )

مادرتخصـصـي سازماندهي خواهند شد و زیر نظر وزارتخانه ذیربط در چارچوب اساسنامه 

هاي دولتي از امر ، تصـدي و اداره امور شرکت«ب»شـوند. همچنين در بند اداره ميمربوط 

هاي گردد و وظایف حاکميتي از شــرکتهاي ذیربط تفکيک ميگذاري وزارتخانهســياســت

 گردد.ها و مؤسسات دولتي ذیربط محول ميدولتي منفک و به وزارتخانه

هاي دولتي بوده و ذیل یریت شرکتفصل سوم این برنامه در خصوص واگذاري سهام و مد

ها، تشــکيل هيئت عالي واگذاري، تشــکيل ســازمان آن، شــرایط و نحوه واگذاري شــرکت
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سـازي و همچنين تشـکيل هيئت داوري براي رســيدگي به شــکایات اشخاص خصـوصـي

 شود.ها در امر واگذاري، بحث ميحقيقي و حقوقي از هریک از تصميم

ــت( این قان66مطابق با ماده ) ــياس ــاف، گذاري و برنامهون، س ریزي در امور مربوط به اکتش

ـــتخراج و توليـد نفـت خام و پاالیش مواد نفتي و فرآورده هاي اصـــلي و فرعي آن، در اس

اي که طي نامهتواند در چارچوب این قانون و نيز آیينانحصـــار دولت اســـت و دولت مي

ـــط وزارت نفت تهيه و به تصـــویب هيئت وز ۹مدت  ـــيد، انجام ماه توس یران خواهد رس

لي هاي اصهاي مربوط به عمليات پاالیش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآوردهفعاليت

و فرعي آن را به نحوي که موجب انحصــار در بخش غيردولتي و ســلب اختيار دولت در 

امور حاکميتي نشـود و اسـتمرار ارائه خدمات تضـمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي 

 واگذار نماید.داخلي 

همچنين در جهـت منطقي نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضـــالب و نيز متناســـب 

ــه با بخشنمودن نرخ هاي غيرتوليدي(، هاي ترجيحي در جهت حمایت از توليد )در مقایس

هاي متولّي امور توليدي و زیربنایي )حسب مورد( اي متشـکل از نمایندگان وزارتخانهکميته

ها( را برنامه و بودجه، همه سـاله تعيين نرخ فروش )اعم از اشتراک و نرخ نهادهو سـازمان 

 ((. ۰2متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود )ماده )

( این برنامه جهت ایجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ریالي حاصـل از صدور ۹1ماده )

وسـعه و تبدیل دارایي حاصل از فروش نفت به دیگر انواع نفت خام در دوره برنامه سـوم ت

بيني شــده در برنامه، دولت هاي پيشها و امکان تحقق دقيق فعاليتگذاريذخایر و ســرمایه

ــاب ذخيره ارزي حاصــل از درآمد نفت خام»را مکلف به ایجاد  ــاب ذخيره »و « حس حس

 کند.مي« ریالي
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اساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت  شـود براز طرفي، به دولت اجازه داده مي

ـــفيد، بنزین، نفت گاز و نفت فروش داخلي حـامـل هـاي انرژي )برق، گاز طبيعي، نفت س

 (.00۶کوره( را در لوایح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نماید )ماده 

هاي آن و غيره ( قانون به درآمد ارزي حاصـــل از صـــادرات نفت و فرآورده021در ماده )

هاي نفتي، گاز و ميعانات اشاره شده است. بر این اساس، درآمد حاصل از صادرات فرآورده

گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملي نفت ایران و شرکت ملي گاز ایران و 

ـــامل واردات  ـــده و به مصـــرف ارزي هزینه عمليات جاري )ش ـــرکـت توانير تلقي ش ش

اي مصــوب مجلس شــوراي هاي ســرمایهاجراي طرح هاي نفتي و گاز طبيعي( وفرآورده

هاي نفتي پس از تأمين ((. همچنين صادرات فرآورده021ماده )« الف»رسد )بند اسالمي مي

نيـازهـاي داخلي مجـاز خواهد بود و مســـئوليت تأمين نياز کشـــور و تنظيم بازار داخلي 

 (.(021ماده )« ج»هاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود )بند فرآورده

از طرفي، بر اســـاس این ماده از قانون، دولت موظف اســـت به منظور اصـــالح ســـاختار 

هاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست کاهش تصدي شرکت

ــ فني این شرکت ها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت دولت و افزایش کارآمدي اقتصادي ـ

م اي را تنظيعنوان سرمایه ملي طي سال اول برنامه سوم الیحه و گاز مورد مصرف داخلي به

 ((.021ماده )« د»و جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمي تقدیم نماید )بند 

جویي، منطقي کردن (، دولت موظف اســـت به منظور اعمال صـــرفه020بر اســـاس ماده )

 مصرف انرژي و حفاظت از محيط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:

لف( تهيه و تدوین معيارها و مشـــخصـــات فني مرتبط با مصـــرف انرژي در تجهيزات، ا

ليدکنندگان کنندگان، توکننده انرژي، به ترتيبي که کليه مصرفهاي مصرففرایندها و سيستم

ها ملزم به رعایت این مشخصات و معيارها و واردکنندگان این تجهيزات، فرآیندها و سيستم

اي متشــکل از نمایندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، ر توســط کميتهباشــند. معيارهاي مذکو
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مؤسـسـه اسـتاندارد و تحقيقات صـنعتي ایران، سازمان حفاظت محيط زیست و وزارتخانه 

 شود.ذیربط تدوین مي

نامه تعيين سـاعات کار اصناف در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق ب( تهيه آیين

 هاي نيرو و کشور.مکاري وزارتخانهتوسط وزارت بازرگاني با ه

ه ربط بهاي ذيها و صــنایع توســط وزارتخانهج( تنظيم برنامه فصــلي ســاعات کار کارخانه

هایي که داراي حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و نحوي که مصرف برق و انرژي در ماه

 د.کنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردهاي تشویقي براي مصرفسياست

د( تدوین مقررات و ضــوابط مربوط به رعایت اســتانداردهاي مصــرف انرژي در طراحي و 

ها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و سـاخت ساختمان

کارگيري اســتانداردهاي هاي موجود براي بههاي تشــویقي در مورد ســاختماناجراي روش

هاي مسـکن و شهرسازي، ي متشـکل از نمایندگان وزارتخانهامصـرف انرژي توسـط کميته

 کشور، نفت، صنایع، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي کشور.

در ادامه، این قانون وزارت نفت را مجاز دانسته تا بنا به تقاضاي بخش خصوصي یا تعاوني 

تقاضاي آنها داراي توجيه فني  رأساً، یا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و

ــت ــادي و زیس ــایر و اقتص ــگاه و واحدهاي توليد س ــد، مجوز احداث پاالیش محيطي باش

محصـوالت وابسـته به صـنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد 

در المللي )هاي بينها به قيمتهاي آنها و خرید فرآوردهبر تحویل خوراک آنتنظيمي مبني

« الف»صـورت نياز( و همچنين مجوز صـادرات محصوالت مازاد بر مصرف اقدام کند )بند 

 ((.022ماده )

همچنين وزارت نيرو مجاز اسـت تا بنا به تقاضـاي بخش خصـوصـي یا تعاوني رأسًا، یا با 

ها داراي توجيه فني، مشـــارکـت خـارجي کـه داراي توان مالي کافي بوده و تقاضـــاي آن
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محيطي باشد، مجوز الزم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر کند و اقتصـادي و زیست

هاي مزبور به ارز و تضمين خرید شـرایط از جمله تسهيالت مربوط به تبدیل درآمد شرکت

 ((.022ماده )« ب»گونه واحدها را مشخص و اعالم کند )بند برق این

منظور ترغيب ســایر مؤسسات داخلي از طرفي این قانون، دولت را مکلف کرده اسـت تا به

هاي خارج از مدیریت و نظارت وزارت نيرو، به توليد هرچه بيشـــتر نيروي برق از نيروگاه

ماده « ج»هاي تضـــميني خرید برق را تعيين و اعالم کند )بند ســـاله شـــرایط و قيمتهمه

(022 .)) 

هاي هاي شرکتشـود بخشـي از تأسـيسات و دارایيرت نيرو اجازه داده ميهمچنين به وزا

ــرکتبرق منطقه ــتان در ولتاژ توزیع را به ش هاي توزیع نيروي برق اي و آب و برق خوزس

ــرکتواگذار کند. معادل دارایي ــهام ش ــده، س هاي توزیع نيروي برق به برق هاي واگذار ش

گيرد. این نقل و انتقال از معافيت مالياتي علق مياي و سـازمان آب و برق خوزستان تمنطقه

 ((.022ماده )« د»برخوردار است. )بند 

( قانون برنامه سـوم و تشکيل شوراي عالي انرژي 0( و )2با تصـویب قانون اصـالح مواد )

 ( به شرح زیر اصالح گردید: 0ماده )« ب»و « الف»کشور، بند 

 ي هاوظایف حاکميت دولت از شرکت گذاري و اعمالکليه امور مربوط به سياست

 ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذیربط محول گردد.دولتي منفک و به وزارتخانه

 ـــرکتشـــرکت ـــال چهارم برنامه در قالب ش هاي هاي دولتي حداکثر تا پایان س

مادرتخصـصـي سازماندهي شده و زیر نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه 

هاي بخشي ها و برنامهها از نظر سياسته شرکتگونشرکت اداره خواهند شد. این

هاي تخصصي مربوطه خواهند بود. حق مالکيت تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه

 ها باهایي که ریاست مجمع آنها )به اسـتثناي شـرکتگونه شـرکتدولت در این
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جمهور اسـت( از طریق وزارت امور اقتصـادي و دارایي یا سازمان مالکيت رئيس

جمهور تشــکيل خواهد هاي دولتي که به اســتناد این قانون زیر نظر رئيسشــرکت

 شد )به تشخيص دولت( اعمال خواهد شد.

ــت6همچنين ماده ) ــياس ــور )از ( این قانون، به منظور تمرکز س گذاري در بخش انرژي کش

هاي کشور گيري کامل از ظرفيتهاي نو( و ایجاد هماهنگي الزم در جهت بهرهجمله انرژي

ــرف انواع حاملدر بخش انرژي و بهينه ــازي توليد و مص ــوابط و س هاي انرژي و تعيين ض

 محيطي ناشي ازهاي زیسـتها و ضـوابط تقليل آلودگيالگوهاي آن و نيز تدوین سـياسـت

جمهور )و در غياب وي توليد و مصرف انرژي، شوراي عالي انرژي کشور به ریاست رئيس

ت وزراي نفت، نيرو، امور اقتصـادي و دارایي، صنایع و جمهور( و عضـویمعاون اول رئيس

ــازمان ــاي س ــاورزي و راس هاي انرژي اتمي، حفاظت محيط زیســت و معادن، جهاد کش

 .شودریزي کشور تشکيل ميمدیریت و برنامه

 هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايرانسياست
هاي در همه عرصهگيري کلي کشور هاي کلي نظام، حاوي چارچوب و مبناي جهتسياست

 ماه سالحکومتي اسـت که به موجب بند اول از اصل یکصد و دهم قانون اساسي در بهمن

ـــده اســـت و همچون حلقه پيوندي بين اصـــول و اهداف نظام با وظایف  069۶ ابالغ ش

اط ها ایجاد انضبنمایند. هدف اصلي این سياستها و نهادهاي حکومتي نقش ایفا ميدستگاه

  1کننده هندسه کلي نظام نيز خواهد بود.ي شده که مشخصدر کشور معرف

                                                

 .0696ترازنامه انرژي سال . 1
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هاي کلي نفت و گاز ها تحت عنوان سياستاز قسـمت سوم این سياست« ب»و « الف»بند 

باشد که در ادامه به ذکر آن ، مربوط به حوزه انرژي ميهاي کلي سایر منابع انرژيسياستو 

 پردازیم. مي

 هاي کلي نفت و گازسياست

شد، عبارتند باهاي نفتي ميیي که مربوط به بخش نفت، گاز، پتروشيمي و فرآوردههاسياست

 از:

اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناسـب براي گسـترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت  .0

 کامل منابع کشور

شـده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداري  افزایش ظرفيت توليد صـيانت .2

 و امنيتي و سياسي. کشور از افزایش قدرت اقتصادي

رف منظور تأمين مصافزایش ظرفيت توليد گاز، متناسـب با حجم ذخایر کشور به  .6

 هاي نفتي.داخلي و حداکثر جایگزیني با فرآورده

 اي و تربيت نيروي انساني و تالش براي ایجادگسترش تحقيقات بنيادي و توسعه .0

الملل و سطح بينمرکز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در 

 هاي منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشيمي.ارتقاي فناوري در زمينه

ــازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز )داخلي  .۰ تالش الزم و ایجاد س

 هاي مجاز قانوني.و خارجي( در امر نفت و گاز در بخش

رید و فروش و اي و جغرافيـایي کشـــور براي خبرداري از موقعيـت منطقـهبهره .۹

به بازارهاي داخلي و  فرآوري و پـاالیش و معـاوضـــه و انتقال نفت و گاز منطقه

 جهاني

 سازي مصرف و کاهش شدت انرژيبهينه .9
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جاي صدور نفت خام هاي نفت و گاز و پتروشيمي بهجایگزیني صادرات فرآورده .1

 و گاز طبيعي

 هاي کلي سایر منابع انرژيسياست

 ايهاي تجدیدپذیر و همچنين انرژي هســتهاي مربوط به انرژيهدر این بخش به ســياســت

 اشاره شده است:

طي محيایجاد تنوع در منابع انرژي کشـور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست .0

 هاي آبي.هاي تجدیدپذیر با اولویت انرژيو تالش براي افزایش سهم انرژي

ور منظاي بههاي هستهنيروگاهاي و ایجاد تالش براي کسب فناوري و دانش هسته .2

 تأمين سهمي از انرژي کشور و تربيت نيروهاي متخصص.

و  ايهاي گداخت هستههاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيگسترش فعاليت .6

 مشارکت و همکاري علمي و تخصصي در این زمينه.

قبيل بادي و ها از هـاي نو و ایجاد نيروگاهتالش براي کســـب فنـاوري و دانش فني انرژي

  گرمایي در کشورهاي سوختي و زمينخورشيدي و پيل

 ساله چهارم توسعهقانون برنامه پنج
به تصــویب مجلس شــوراي اســالمي  0616مهر  00قانون برنامه چهارم توســعه ایران، در 

محور در تعامل با توان به رشـــد اقتصـــاد ملي دانایيرســيد. از جمله اهداف این برنامه مي

اي، توسـعه سـالمت، هاني، حفظ محيط زیسـت، آمایش سـرزمين و توازن منطقهاقتصـاد ج
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به طور خالصه، رهنمودهاي این برنامه  ۶امنيت انساني و عدالت اجتماعي و غيره اشاره کرد.

 01شود:در بخش نفت و گاز، شامل موارد زیر مي

 گاز و نفت توليد پشتوانه عنوان به گاز و نفت اکتشاف گسترش 

  حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت»ایجاد» 

 توليد توان افزایش و بازار سهم افزایش 

 مشترک ميادین توسعه به اولویت 

 الملليبين هايمناقصه در انرژي بخش هايشرکت حضور 

 گاز و نفت صادرات و توسعه بازارها در کشور جایگاه ارتقاء 

 گاز و نفت ميادین توسعه در خارجي هاي  سرمایه جذب 

 سهم افزایش و رقابت گسترش براي تعاوني و خصـوصـي بخش توانمندسـازي 

 گاز و نفت برداريدر بهره هاآن

 عقد در خصـوصي هايشـرکت به نسـبت دولتي هايشـرکت امتيازات کليه لغو 

 قراردادها

 ثروت مالکيت و حاکميت اعمال به نفت بخس در دولت نقش محدودکردن 

 پردازیم.باشد، ميقانون که مربوط به حوزه انرژي ميدر ادامه به بررسي موادي از این 

ـــتفاده از عواید ارزي حاصـــل از نفت و تبدیل 0مـاده ) (  براي ایجـاد ثبـات در ميزان اس

ـــرمایهدارایي گذاري و فراهم کردن هاي حاصـــل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و س

حساب »کند به ایجاد ا مکلف ميبيني شده در برنامه، دولت رهاي پيشامکان تحقق فعاليت

                                                

، مجله «انداز صنعت نفتهاي چهارم و پنجم توسعه در چشمنگاهي به برنامه»(، 06۶2کالنتر، اسداله و امين امرایي ). امرایي، فرید؛ ۶

 .99-۶2، ص 2گذاري انرژي، سال یکم، شماره ریزي و سياستهاي برنامهپژوهش

10. http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1009175.  
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« حساب ذخيره ارزي حاصل از عواید نفت خام»، مانده «ذخيره ارزي: حاصل از عواید نفت

 گردد.( قانون برنامه سوم توسعه به این حساب منتقل مي۹1موضوع ماده )

به منظور به حداکثر رساندن ( و اصـالحيه آن، این قانون، دولت را مکلف ساخته تا 6ماده )

اقتصادي، انجام اصالحات اقتصادي،  دهي مازادوري از منابع تجدیدناپذیر انرژي، شکلبهره

کننده تجهيزات و تأســيســات مصرف سـازي و ارتقاء فناوري در توليد، مصـرف و نيزبهينه

انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، ضـمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و 

 هاي ذیل را از ابتداي برنامههاي مستقيم جبراني اقدامسياست کردننقل عمومي و عملياتي 

 چهارم به اجرا گذارد:

فروشي عمده هايگذاري نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبناي قيمتالف( نسبت به قيمت

 آورد:خليج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل 

 پذیر.جبراني از طریق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيبکمک مستقيم و  .0

 سازيسـازي سـاختمانها و مسکن شهري و روستایي در مقابل زلزله و بهينهمقاوم .2

 ساخت وسازها در مصرف انرژي.

ـــهري و کمــک بــه گســـترش و بهبود کيفيــت حمــل و نقــل عمومي ) .6 درون ش

سوز و همچنين توسعه دوگانهاي(، توليد خودروهاي آهن و جادهشـهري، راهبرون

اي به حمل و نقل عمومي درون هاي یارانهطبيعي فشـــرده با قيمتعرضـــه گاز 

 شهري.

تاني بيمارسپيش هاي پزشکيتجهيز شبکه فوریت اي وخيز جادهکاهش نقاط حادثه .0

 و بيمارستاني کشور.
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تجهيزات  سازي و کمک به اصالح و ارتقاء فناوري وسایل،هاي بهينهاجراي طرح .۰

 کننده انرژي در جهت کاهش مصرف انرژي وهاي مصـرفکارخانجات و سـامانه

 مصرف.هاي کمآلودگي هوا و توانمندسازي مردم در کاربرد فناوري

ــره  ــاورزي با « 0»در تبص ــت که نفت گاز براي تأمين آب بخش کش ذیل این ماده آمده اس

 ه خواهد شد.اي عرضصورت سهميه به ايقيمت نفت سفيد یارانه

شورهاي ک ب( قيمت گاز طبيعي براي صـنایع بر مبناي کمترین سـطح قيمت آن در صـنایع

 شود.همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي

 مصرف حمایت صورت گيرد.ج( در انرژي برق از خانوارهاي کم

و  مصــارف تجاريمطابق با تبصــره این بند از قانون، عرضــه نفت ســفيد و گاز مایع براي 

 بدون یارانه خواهد بود.صنعتي به قيمت 

 این ماده به شرح زیر اصالح شد: 16در شهریورماه سال 

، نفتي هايو سایر فرآورده کوره سـفيد، نفت گاز، نفت، نفتبنزین فروش قيمت - (6) ماده

 سال در پستي مرسوالتو  تلفن ، ارتباطاتفاضالب خدمات نرخ ، همچنينو آب گاز، برق

 برنامه بعدي هايســال خواهد بود. براي 0616شــهریور  پایان هاي، قيمتچهارم برنامه اول

ـــهریور هر  حداکثر تا اول که لوایحي مزبور طي کاالها و خدمات ، تغيير در قيمتچهارم ش

رسد. پيشنهاد هر مي مياسـال شـوراي مجلس تصـویبشـود، پيشـنهاد و بهمي تقدیم سـال

 باشد. ، اجتماعياقتصادي با توجيه باید همراهمي قيمتي

ــره  ــمول این حکم « 0»همچنين در تبص ــعاب، دیماند، عوار  مش ــتراک، حق انش حق اش

ـــده دولت مکلف به اتخاذ تمهيدات الزم براي کاهش مصـــرف « 2»انـد و در تبصـــره ش

هاي نقل عمومي و تأمين نياز داخلي به فرآوردهوهـاي نفتي و افزایش ظرفيت حملفرآورده

هاي جایگيزین توليد هاي داخل کشـــور و یا فرآوردهنفتي را از محل توليدات پاالیشـــگاه
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ریزي جهت داخل، شـد. همچنين خودروسـازي و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه

ــرف حامل ــوالت خود باکاهش مص ــاختن محص ــازگار س هاي فرآورده هاي انرژي و یا س

به منظور « 0»جایگزین، مانند گاز طبيعي فشــرده در خودروها، شــدند. همچنين در تبصــره 

هاي برق و جویي در مصرف برق و گاز، به شرکتکاهش مصـارف غير ضـروري و صـرفه

کنندگان غيرتوليدي با مصارف باالتر از الگوي مصرف، جریمه گاز اجازه داده شد از مصرف

ــرف و  مقطوع دریافت و ــقف الگوي مص به درآمد عمومي دولت در خزانه واریز نمایند. س

 ميزان جریمه در هر سال در الیحه بودجه خواهد آمد.

( قانون برنامه سوم بوده و تأکيد به انتقال 0( این قانون تکرار مجدد ماده )9ماده )« الف»بند 

ط ولتي تخصصي ذیربها و مؤسسات دهاي دولتي به وزراتخانهوظایف حاکميتي از شـرکت

( قانون تنظيم ۹2هاي نو موضـــوع ماده )، منابع الزم جهت اجراي بخش انرژي«م»دارد. بند 

( این برنامه 6ماده )« الف»را از محل بند  11بخشــي از مقررات مالي دولت مصــوب ســال 

 کند.تعيين مي

منظور تا به شــود(، به شــرکت ملي نفت ایران اجازه داده مي00ماده )« ب»بر اســاس بند 

مایت اوپک، تشویق و حافزایش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ایران در توليد 

گاز به ویژه در ميادین  هاي باالدستي نفت وها و منابع خارجي در فعاليتاز جذب سـرمایه

 بيشــتر با افزایشهاي اکتشــافي کشــور، اطمينان از حفظ و صــيانت هرچه مشــترک و طرح

 جدید درهاي کارگيري فناوريبازیافت از مخازن نفت و گاز کشـــور، انتقال و بهضـــریب 

ـــعـه و بهره ـــتفاده از روشتوس هاي مختلف برداري از ميـادین نفتي و گـازي و امکان اس

این ماده نســـبت به انعقاد « ج»مندرج در بند المللي، تا ســقف توليد اضــافيقراردادي بين

ـــعـه هاي خارجي یا منابع مالي با طرف ميـدان هـا با تأمين قراردادهـاي اکتشـــافي و توس

هر ميدان با رعایت اصــول و  هاي صــاحب صــالحيت داخلي، متناســب با شــرایطشــرکت

 شرایط ذیل اقدام نماید:
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 حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور. .0

جمهوري  ک مرکزيعدم تضـمين بازگشـت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بان .2

 هاي دولتي.اسالمي ایران و بانک

هاي هزینه الزحمه و یا سود، ریسک ومنوط کردن بازپرداخت اصـل سـرمایه، حق .6

طریق هاي جنبي ایجاد شده جهت اجراي طرح از تأمين منابع مالي و سـایر هزینه

تخصــيص بخشــي از محصــوالت ميدان و یا عواید آن بر پایه قيمت روز فروش 

 صول.مح

ـــتيــابي بــه اهــداف مورد نظر قراردادي، .0 ـــک عــدم دس  پــذیرش خطرات و ریس

غيراقتصـادي بودن ميدان و یا ناکافي بودن محصول ميدان براي استهالک تعهدات 

 ایجاد شده توسط طرف قرارداد.مالي 

طرح گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر تعيين نرخ بازگشت سرمایه .۰

هاي بهينه در اکتشــاف، توســعه و کارگيري روشاد انگيزه براي بهو با رعایت ایج

 برداري.بهره

 تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد. .۹

بر اساس  حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرایي کشور .9

در  ، صنعتي و اجرایي کشورقانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي

 .02/02/069۰منظور صدور خدمات مصوب ها و ایجاد تسهيالت بهاجراي پروژه

 محيطيرعایت مقررات و مالحظات زیست .1

اي هاین ماده، شـرکت ملي نفت ایران مجاز است براي توسعه ميدان« ج»همچنين طبق بند 

 که نفت خام و دویست و پنجاهتا سـقف توليد اضـافي، روزانه یک ميليون بشـ نفت و گاز
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مکعـب گاز طبيعي، با اولویت ميادین مشـــترک، پس از تصـــویب توجيه فني و ميليون متر

زي رینامه با سازمان مدیریت و برنامهها در شـوراي اقتصاد و مبادله موافقتطرحاقتصـادي 

 نماید.کشور اقدام 

منظور شــود بهران اجازه داده ميآمده اســت که به شــرکت ملي نفت ای« د»از طرفي، در بند 

سـازي تأسيسات نفتي، تبدیل گاز همراه و تزریق گاز، نوسـازي و بهينهآوري گازهاي جمع

سازي ، ...( تأسـيسـات پاالیش و بهينهDME, GTL, LNGهاي مایع )فرآوردهطبيعي به 

از پسهاي مربوطه هاي توسعه گازرساني، نسبت به اجراي طرحمصرف سوخت شامل طرح

ــویب توجيه فني ـــــ اقتصــادي طرح ــاد و مبادله موافقتتص نامه با ها در شــوراي اقتص

 ریزي کشور اقدام نماید.مدیریت و برنامهسازمان

منظور شناسایي و اکتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر به« هـ»در ادامه طبق بند 

هاي جدید در عمليات اکتشـــافي در کليه مناطق کارگيري فناوريانتقال و بهکشـــور و نيز 

ــتثناي به کشــور ) ــتاناس ــهر و کهگيلویه و بویراحمد( که عمليات اس ــتان، بوش هاي خوزس

کار انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاري شود، ریسـک پيمانبا  اکتشـافي مربوط

ــود در قالب ارقام مذکور در بند ميبه دولت اجازه داده  ــویب « ج»ش این ماده و پس از تص

هاي سـنواتي توسـط مجلس شوراي اسالمي و تصویب ها در بودجهپروژهها وعناوین طرح

د ریزي کشور نسبت به عقامه با سازمان مدیریت و برنامهنمبادله موافقتشـوراي اقتصـاد و 

متقابل توأم براي اکتشــاف و اســتخراج از طریق برگزاري مناقصــات اقدام و قراردادهاي بيع

ستقيم( مستقيم و غيرمهاي اکتشافي )ضـوابط قانوني انتخاب نماید. هزینهپيمانکار را مطابق 

ـــعه از محل فروش بـه همراه هزینـه منعقـده مـذکور منظور ودر قـالـب قرارداد  هاي توس

مجوزهاي صــادره داراي زمان همان ميدان بازپرداخت خواهد شــد. توليدي محصــوالت 

باشد. بار نيز قابل تمدید ميمورد توسط وزارت نفت تعيين شده و یک محدود بوده و در هر

 ي از منطقه کشف نشدهاپایان مرحله اکتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطهدر صورتي که در 
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ـــد، قرارداد  گونه وجهي را نخواهد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچباش

 داشت.

ـــاس  هاي اقتصـــادي، با تأکيد بر افزایي در فعاليتمنظور همبه( این قانون، 26مـاده )بر اس

مات ایع و خدویژه در صــنایع نفت، گاز و پتروشــيمي و صــنبههاي نســبي و رقابتي مزیت

ها، در چارچوب موازین دســتي آنبر و زنجيره پایينانرژيها، صــنایع مهندســي پشــتيبان آن

هاي برنامه چهارم، هر ساله سي و پنج درصد بهره سالطرح ملي آمایش سـرزمين در طول 

 اي قانون بودجه، منحصراًهاي سـرمایههاي تملک دارایيدر طرحمالکانه گاز طبيعي، با درج 

سـازي سواحل و جزایر ایراني خليج فارس و هاي زیربنایي و آمادهطرحبه مصـرف اجراي 

ـــيد. این طرحآنحوزه نفوذ مســـتقيم  ـــازمان مدیریت و هـا خواهد رس ها، با پيشـــنهاد س

 رسد.وزیران ميهيئت تصویب ریزي کشور به برنامه

ظ مالکيت خود حداقل ده (، دولت موظف اســـت با حف2۰ماده )« الف»در ادامـه طبق بند 

ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اکتشـاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پاالیش،  درصـد از

و همچنين  ۶/9/06۹۹حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعایت قانون نفت مصوبپخش و 

لت ودرصـد از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزیع برق را با حفظ مسؤوليت د دهحداقل 

ـــتمرار ارائه  در تأمين برق به نحوي که موجب انحصـــار در بخش غيردولتي نشـــود و اس

 اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نماید.الذکر تضمين گردد به خدمات فوق

ــاس بند  ــئوليت تأمين برق، « ب»همچنين بر اس ــت با حفظ مس این ماده، دولت مکلف اس

هاي به توليد هرچه بيشــتر نيروي برق از نيروگاه مؤســســات داخلي منظور ترغيب ســایربه

هاي تضميني خرید برق را تا پایان نظارت وزارت نيرو، شرایط و قيمت خارج از مدیریت و

 چهارم تعيين و اعالم کند. سال اول برنامه

در جهت منطقي نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و ( آمده اســت که 2۹در انتها، در ماده )

ا در مقایسه بهاي ترجيحي در جهت حمایت از توليد )نرخب و نيز متناسـب نمودن فاضـال
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 هاي متولي امور توليدي ومتشـــکل از نمایندگان وزارتخانهاي هاي غيرتوليدي( کميتهبخش

ریزي کشـور همه سـاله ضوابط تعيين سـازمان مدیریت و برنامهحسـب مورد( و زیربنایي )

ها( را متناســب با هدف فوق تهيه و به شــوراي نرخ نهاده اک واعم از اشــترنرخ فروش )

 .اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود

 ۴۱۴۱انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق چشم
مرکز تبادالت انرژي )نفت و گاز(  0010ساله توسعه، ایران در افق  21بنابر چشم انداز افق 

المللي جهان، در تعامل مؤثر و سازنده بينبين اروپا، آسيا، آسياي جنوب شرقي و سایر نقاط 

ــه انرژي در تمامي حوزه ــورها به ویژه بازیگران بزرع عرص هاي توليد، انتقال، با دیگر کش

خدمات و مصـــرف انرژي خواهد بود. با توجه به جایگاهي که صـــنعت نفت ایران از آن 

به طوري که  00انداز این صـنعت از اهميت بسياري برخوردار است.برخوردار اسـت چشـم

 دراین رابطه اهداف گوناگوني براي آن در نظرگرفته شده است:

  معادل تن نفت خام به ازاي هزار دالر ) 186کاهش شدت انرژي کشور به کمتر از

 (.2111توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 

 کننده نفت خام در اوپک که مســـتلزم حفظ حفظ جـایگـاه ظرفيـت دومين توليد

 .اشدبسب از نظر ایجاد ظرفيت توليد با سایر رقباي این جایگاه ميفاصله منا

  ــتيابي به جایگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضــرورت دس

 .استفاده از مخازن مشترک

  ــي به منظور ایجاد باالترین ــتيابي به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پاالیش دس

 .کربوري کشورافزوده از منابع هيدروارزش

                                                

11 .http://www.nri.ac.ir/EnergyPlanning 
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  دســتيابي به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و کاالهاي پتروشــيميایي

 .افزوده از منابع هيدروکربوري کشوربه منظور ایجاد باالترین ارزش

 نيل به جایگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه.  

 های کالن صنعت نفتسیاست
هاي کالن صنعت نفت لماسي انرژي کشور، سياستساله دیپ 21انداز همگام با تدوین چشم

ــرزمين با اولویت  ــایي کل منابع هيدروکربوري در پهنه س ــناس ــد و طي آن ش نيز تعریف ش

 .مخازن مشترک در دستور کار قرار گرفت

در ادامه، افزایش ظرفيت توليد در صنعت نفت و گاز با هدف افزایش یا حداقل حفظ سهم 

و اوپک با توجه به افزایش تقاضاي جهاني براي نفت و نيز براي ایران در بازار جهاني نفت 

ـــيـدن بـه اهداف چشـــم انداز و جلوگيري از هدر رفت ذخائر هيدروکربوري از طریق رس

افزایش ضریب بازیافت، افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژي کشور از طریق جایگزیني 

الش در جهت صدور گاز طبيعي هاي نفتي مایع با گاز طبيعي و همچنين تمصـرف فرآورده

به کشــورهاي همســایه از طریق خط لوله به ســایر کشــورهاي جهان و منطقه خاور دور از 

هاي سياسي کالن صنعت نفت معرفي طریق توليد گاز طبيعي مایع شـده به عنوان شـاخص

 .شد

زدایي و ارتقاي ســطح همکاري با دیگر کشــورهاي منطقه و اعضــاي اوپک عبور از تنش

ــب درآمد مبه نظور ایفاي نقش مؤثر در تأمين انرژي، ایجاد ثبات در بازار جهاني نفت و کس

هاي نفت، گاز و پتروشيمي به جاي عادالنه، حرکت به سـوي جایگزیني صـادرات فرآورده

خام و گاز طبيعي و حمایت و تقویت زنجيره توليد پائين دســتي صــنایع نفت، صــدور نفت

 :گاز و پتروشيمي از طریق
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هاي جدید توليدي در صــنایع پتروشــيمي جهت دســتيابي به اهداف جاد ظرفيتای .0

 اندازچشم

ویژه براي پاالیش ميعانات گازي و نيز هـاي جـدیـد پاالیشـــي بهایجـاد ظرفيـت .2

 خام توليدي بسيار سنگيننفت

هاي دیگري در هاي مشـترک، سـياستافزایي و انجام فعاليتدر ادامه با توجه به اهميت هم

هاي پيشرفته در استخراج نفت، هاي صاحب فناوريتعامل با کشـورها و شرکتخصـوص 

گذاري خارجي براي جذب فناوري و منابع مالي خارجي و نيز حمایت از پذیرش ســـرمایه

ــنایع نفت، گاز و پتروشــيمي و همچنين تقویت نگرش مدیریت بنگاه ــعه ص داري در توس

سازي مقررات در جهت افزایش ، روانهاي تابعه نفتاقتصـادي و اصـالح سـاختار شرکت

هاي نفت، گاز، پاالیش و پتروشــيمي کشــور و ارتقاي وري و روزآمد ســاختن شــرکتبهره

ـــرکتآن ـــطح ش ها و المللي فعال و قابل رقابت اقتصـــادي در این بخشهاي بينها به س

ــول تجارت و ــاس اص  همچنين تعيين دقيق رابطه مالي بين دولت و بخش نفت و گاز براس

 .داري تعریف شدهاي بنگاهروش

ــدت انرژي مصــرفي در تمامي بخشبهينه ــرف انرژي همراه با کاهش ش ــازي مص هاي س

گذاري الزم جهت کاهش ميزان مصرف داخلي اقتصـادي کشور از طریق مدیریت و سرمایه

مواد هيدروکربوري و افزایش نسـبت صـادرات به توليد، تربيت نيروي انساني متخصص و 

هاي مهندســي مخازن نفت، حفاري، االخص در بخش باالدســتي نفت )مانند رشــتهکارآمد ب

هاي مورد نياز صــنعت نفت باالخص در بخش اکتشــاف و مدیریت مخازن(، انجام پژوهش

ـــازي بـازیـافـت مخازن و توليد دانش فني فرایندهاي توليد فرآورده هاي نفتي و حداکثرس

هاي نســبي با توســعه افزایي مزیتهم افزوده صــنعت نفت و گاز کشــور از طریقارزش

بر و گذاري در منابع و صـنایع نفت و گاز، پاالیش، صنایع پتروشيمي، صنایع انرژيسـرمایه
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ها )از جمله صنایع و خدمات دریایي مرتبط( از دیگر صنایع و خدمات مهندسي پشتيبان آن

 .هاي کالن صنعت نفت ایران استوجوه سياست

توان به حمایت از ایجاد و تقویت بخش خصوصي ها ميگذارياستاز دیگر ارکان این سـي

ــور به ــنعت نفت کش ــنایع پایينداخلي در ص ــتي، ویژه در بخش بازرگاني نفت و نيز ص دس

ــي با هدف  ــنعت نفت، خدمات پيمانکاري و فني و مهندس ــتيبان ص ــنایع و خدمات پش ص

چنين ایجاد مرکزیت جذب، اي و جهاني و همهاي ایراني در بازارهاي منطقهحضور شرکت

هاي نوین صـنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشيمي در منطقه توليد و انتقال و ارتقاي فناوري

هاي مؤثر در عرضه فناوري نفت و فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکتخليج 

 R&Dگاز در بازارهاي جهاني و تقویت مؤسـسات تحقيقاتي، علمي، فني و توسعه مراکز 

ـــتفاده از فناوري اطالعات و  ـــيمي با اس داخلي فعـال در امور نفت، گاز، پاالیش و پتروش

 کرد. المللي اشارهها با نهادهاي علمي و تحقيقاتي بينارتباطات و گسترش همکاري شرکت

هاي مرتبط در هاي مشترک با کشورهاي منطقه و یا ادغام شرکتگذاريحمایت از سـرمایه

يرگذار هاي بزرع تأثدستي نفت با هدف ایجاد شرکتي و صنایع پایينهاي پتروشـيمبخش

المللي در امور اکتشاف، اي و بينهاي منطقهدر مقياس جهاني، مشـارکت و توسعه همکاري

گذاري مختلف هاي سرمایهبرداري از مخازن نفت و گاز و حضور در طرحاسـتخراج و بهره

ر با اولویت کشــورهاي منطقه و آســيا با هدف دســتي در خارج از کشــوباالدســتي و پایين

هاي اتخاذ شــده همســو با افق المللي از دیگر ســياســتتضــمين بازار و تقویت تعامل بين

 .است 0010انداز چشم

وزارت نفت و شـــرکت ملي نفت ایران همچنين براي نيل به اهداف تعریف شـــده در افق 

ـــرمایه، بيمه، بورس کاال، انـداز، ایجـاد مرکزیـت خدمات مالي، بازارهاي پچشـــم ولي، س

تجهيزات و امکـانـات صـــنـایع نفت و گاز و ارائه خدمات الزم از طریق این بازارها براي 



  

9۶ 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

کشـورهاي منطقه و نيز ایجاد مرکز جذب سرمایه و تأمين منابع مالي مورد نياز از بازارهاي 

 .جهاني با تأسيس نهادهاي مالي مشترک را در دستور کار دارد

ي در مدیریت بازار نفت و گاز منطقه و اســتفاده از موقعيت ژئوپليتيک کشــور در تأثيرگذار

خام هاي آن، گاز طبيعي، مواد پتروشــيمي و معاوضه نفتخام و فرآوردهحمل و انتقال نفت

عه هاي الزم توسهاي کشور، به همراه تمرکز بر ایجاد زیرساختبراي تصـفيه در پاالیشـگاه

بر در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و يمي و صنایع انرژيصـنایع نفت، گاز و پتروش

 02هاي اتخاذ شده در صنعت نفت است.فارس از دیگر زوایاي سياستسواحل شمال خليج

 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
باشد که ماده مي 06است، مشتمل بر  061۹این قانون که مصوب آذرماه سال 

 06اي دولت را در سه بعد مورد توجه قرار داده است:همسئوليت

بهبود سطح خدمات حمل و نقل با افزایش ناوگان حمل و نقل عمومي )اتوبوس،  .0

آهن، ادغام مدیریت هاي راهبوس، تاکسي و ون(، اصالح و گسترش شبکهميني

 هاي حمل و نقل هوشمند حمل و نقل، دسترسي و ایمني و استفاده از سيستم

(ITS) 

هاي اداري، گسترش مدیریت تقاضاي حمل و نقل عمومي از طریق اصالح پروسه .2

وري از زمين، معرفي قوانين کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات، اصالح بهره

 .ترافيکي جدید و آموزش و پرورش

                                                

12. http://www.nri.ac.ir/EnergyPlanning 

13. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3407097.  

http://www.icana.ir/Fa/News/280202. 
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مدیریت مصرف انرژي با معرفي کارت سوخت جدید براي نظارت بر مصرف  .6

وسایل نقليه قدیمي، توليد وسایل نقليه با سوخت گاز سوخت رانندگان، جایگزیني 

هاي سوز به گازسوز، افزایش احداث جایگاهطبيعي، تبدیل وسایل نقليه از بنزین

تر از همه حذف گاز، حمایت از نوآوري همراه با کاهش مصرف سوخت و مهم

 . سالهتدریجي یارانه سوخت طي یک دوره پنج

ل چهل و چهارم قانون های کلی اصقانون اجرای سیاست
 اساسی

قانون اساسي  00هاي کلي اصل سياست 061۰و دوازدهم تيرماه  0610در اول خردادماه 

ها شتاب بند ابالغ شده است. هدف از ابالغ این سياست ۰جمهوري اسالمي ایران را در 

 التمنظور تأمين عدبخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به

وري منابع مادي و انساني و فناوري، هاي اقتصادي و بهرهاجتماعي، ارتقاي کارایي بنگاه

اد هاي خصوصي و تعاوني در اقتصپذیري در اقتصاد ملي، افزایش سهم بخشافزایش رقابت

 هاي اقتصادي، افزایش سطحملي، کاستن از بار مالي و مدیریتي دولت در تصدي فعاليت

گذاري و بهبود درآمد خانواده عنوان انداز و سرمایهیق مردم به پسعمومي اشتغال و تشو

 شده است.

هاي کلي اصل ها، دولت الیحه قانوني اجراي سياستبراي اجرایي نمودن این سياست

ماده بود. کميسيون  6۶قانون اساسي را تقدیم مجلس نمود که مشتمل بر شش فصل و  00

الیحه، مبادرت به تشکيل جلسات کارشناسي نمود مجلس، پس از تقدیم این  00ویژه اصل 

الیحه قانوني اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي »که ماحصل آن 

باشد. در ماده مي ۶0است. الیحه شامل ده فصل و « قانون اساسي 00هاي کلي اصل سياست

لتي، تعاوني و هاي دوهاي هر یک از بخشفصل اول تعاریف، فصل دوم قلمرو فعاليت
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هاي هاي توسعه بخش تعاوني، فصل چهارم ساماندهي شرکتخصوصي، فصل سوم سياست

هاي دولتي، فصل ششم توزیع سهام عدالت، فصل دولتي، فصل پنجم فرآیند واگذاري بنگاه

 هاي کلي اصلهفتم هيئت واگذاري و وظایف آن، فصل هشتم شوراي عالي اجراي سياست

ایف آن، فصل نهم تسهيل رقابت و منع انحصار و در فصل دهم موارد قانون اساسي و وظ 00

 00متفرقه بحث شده است.

 هاقانون هدفمند کردن یارانه
به  0611ماه سال ها با هدف واقعي کردن قيمت انرژي در ديقانون هدفمند کردن یارانه

نرژي هاي اتصویب رسيد. بر این اساس، دولت مکلف است با رعایت این قانون قيمت حامل

 (:0را اصالح کند )ماده 

  قيمت فروش داخلي بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مایع و سایر

مل هاي مترتب )شامل حها و با احتساب هزینهمشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حامل

پنجم  سالهو نقل، توزیع، ماليات و عوار  قانوني( به تدریج تا پایان برنامه پنج

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران کمتر از نود درصد  توسعه

 .((0ماده )« الف»قيمت تحویل روي کشتي )فوب( در خليج فارس نباشد )بند 

 هاي داخلي، نود و پنج درصد قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پاالیشگاه

 مت خریدشود و قيقيمت تحویل روي کشتي )فوب( خليج فارس تعيين مي

 .((0ماده )« الف»گردد )تبصره بند ها متناسب با قيمت مذکور تعيين ميفرآورده

 تا تدریج اي تعيين شود که بهگونهب( ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به

پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، 

                                                

14. http://www.nioc.ir/portal/home/?generaltext/97296/96775/21742/. 
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متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر معادل حداقل هفتاد و پنج درصد 

 (.0ماده « ب»هاي انتقال، ماليات و عوار  شود )بند هزینه

 قيمت خوراک واحدهاي صنعتي، پاالیشي و گذاري، جهت تشویق سرمایه

هر مترمکعب براي مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون پتروشيمي 

 اتي در مبدأ خليج فارس )بدون هزینهحداکثر شصت و پنج درصد قيمت سبد صادر

 ((.0ماده )« ب»)تبصره بند  .گرددانتقال( تعيين مي

 ایان برنامه تا پتدریج اي تعيين شود که بهميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه

ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران معادل پنج

 .((0ماده )« ج»بند قيمت تمام شده آن باشد )

هاي تبدیل انرژي، انتقال و توزیع و هزینه سوخت قيمت تمام شده برق، مجموع هزینه

ود شهاي کشور و رعایت استانداردها محاسبه ميبازده حداقل سي و هشت درصد نيروگاهبا 

هاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنج بازده نيروگاهو هر ساله حداقل یک درصد به 

هاي بازده چهل و پنج درصد برسد و همچنين تلفات شبکهسال از زمان اجراء این قانون به 

ي جمهوري و فرهنگ ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعيانتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج

 .((0ماده )« ج»یابد )تبصره بند ایران به چهارده درصد کاهشاسالمي 

کارگروهي مرکب از کارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت دولت مکلف است با تشکيل 

قدام کنندگان آن از نظر ميزان تلفات، ابازده و توزیعبندي توليدکنندگان برق از نظر به رتبه

 .هاي تشویقي و حمایتي مناسب را اتخاذ نمایدنموده و سياست

 هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق درخصوص قيمت

هاي ترجيحي را اعمال کند )تبصره جغرافيایي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت

 .((0، ماده )«0»
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 قيمت ارز منظور شده در هاي انرژي براي پس از سال پایه براساس قيمت حامل

 .((0، ماده )«2»گردد )تبصره بودجه ساالنه تعيين مي

 ن گردد که براي مدت یک سال اي تعيياین قانون به گونههاي سال پایه اجراء قيمت

حداقل مبلغ یکصد هزار ميليارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار ميليارد ریال 

 .((0، ماده )«6»دست آید )تبصره درآمد به

هاي انرژي هاي حاملدر ادامه به دولت اجازه داده شده تا براي مدیریت آثار نوسان قيمت

صورتي که تا بيست و پنج درصد قيمت تحویل در  ها را دربر اقتصاد ملي قيمت این حامل

ز طریق کننده اروي کشتي )فوب( خليج فارس نوسان کند بدون تغيير قيمت براي مصرف

التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظيم بازار أخذ مابه

ت ها بيش از بيسنوسان قيمت هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور کند. در صورتي کهحامل

  .(2و پنج درصد شود، در قيمت تجدید نظر خواهد نمود )ماده 

( این قانون به دولت اجازه داده شده است که پنجاه درصد خالص وجوه 9در ماده )

حاصل از اجراي این قانون را صرف پرداخت یارانه نقدي به خانوار و همچنين اجراي نظام 

 هاي اجتماعي، خدماتراي جامعه هدف از قبيل: گسترش و تأمين بيمهجامع تأمين اجتماعي ب

درماني، تأمين و ارتقاي سالمت جامعه و پوشش دارویي و درماني بيماران خاص و 

سازي مسکن و اشتغال، توانمندسازي و العالج، کمک به تأمين هزینه مسکن، مقاومصعب

 هاي حمایت اجتماعي. اجراي برنامه

کلف است سي درصد خالص وجوه حاصل از اجراي این قانون را براي همچنين دولت م

هاي بالعو  یا یارانه سود تسهيالت و یا وجوه اداره شده براي اجراي موارد پرداخت کمک

 (:1زیر هزینه کند )ماده 
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 سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشویق به بهينه

صرف که توسط دستگاه اجرایي ذیربط معرفي جویي و رعایت الگوي مصرفه

 .((1ماده )« الف»شود )بند مي

 وري انرژي، آب اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزایش بهره

 .((1ماده )« ب»و توسعه توليد برق از منابع تجدیدپذیر )بند 

 گاز دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، هاي ارائهجبران بخشي از زیان شرکت

ها ناشي از اجراي این قانون ها و دهياريهاي نفتي و شهرداريطبيعي و فرآورده

 .((1ماده )« ج»)بند 

  گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل

( ۶عمومي و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده )

 .((1ماده )« د»قانون مذکور )بند 

 حمایت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي 

 حمایت از توليد نان صنعتي 

 حمایت از توسعه صادرات غيرنفتي 

  توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهاي

 غيرضرور.

( خالص وجوه حاصل از اجراي %21دهد تا بيست درصد )( به دولت اجازه مي00ماده )

 ايهاي سرمایهاي و تملک دارایيرا به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهاین قانون 

 هزینه کند. 

( 0۰در ماده ) هاسازمان هدفمندسازي یارانهسازماني با ماهيت شرکت دولتي به نام 

 .( این قانون را اجرا کند1( و )9(، )00شود تا مواد مصرفي )تشکيل مي
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 مصرف الگوي اصالح کلی هايسیاست
ابالغ گردید. در بند هفتم  061۶هاي کلي اصالح الگوي مصرف در تيرماه سال سياست

وري و شدت انرژي اشاره شده است. جزئيات این بند عبارت است ها به بهرهاین سياست

 از:

 اي متعادل از اقدامات قيمتي و جویي در مصرف انرژي با اعمال مجموعهصرفه

کشور به حداقل دو سوم « شاخص شدت انرژي»مر غيرقيمتي به منظور کاهش مست

ميزان کنوني تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم ميزان کنوني تا پایان 

 هاي زیر:برنامه ششم توسعه با تأکيد بر سياست

وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در اولویت دادن به افزایش بهره -

 رژيهاي جدید توليد انایجاد ظرفيت

زي ساانجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهينه -

 عرضه و مصرف انرژي

هاي تشویقي نظير وري انرژي و اعمال سياستتدوین برنامه ملي بهره -

هاي حمایت مالي و فراهم کردن تسهيالت بانکي براي اجراي طرح

مردمي و گيري نهادهاي سازي مصرف و عرضه انرژي و شکلبهينه

 خصوصي براي ارتقاي کارایي انرژي

 هاي کالن انرژي با ساز و کار مناسبپایش شاخص -

بازنگري و تصویب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي،  -

تدوین و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات کليه 

ا هاجراي آن بر و تقویت نظام نظارت بر حسنوسایل و تجهيزات انرژي

 و الزام توليدکنندگان به اصالح فرآیندهاي توليدي انرژي بر
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آهن اصالح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومي با تأکيد بر راه -

شهري به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و شهري و بروندرون

 ارزان از وسایل حمل و نقل عمومي

منابع توليد برق و افزایش سهم سازي ها، متنوعافزایش بازدهي نيروگاه -

 هاي تجدیدپذیر و نوینانرژي

هاي توليد پراکنده، کوچک مقياس و پربازده گسترش توليد برق از نيروگاه -

 برق و توليد هم زمان برق و حرارت

هاي انرژي از جمله حداکثرسازي انتقال هاي انتقال حاملبهبود روش -

 آهنهاي نفتي از طریق خط لوله و راهفرآورده

 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی
به تصویب رسيد و هدف نهایي آن عبارت است از  061۶این قانون در اسفندماه سال 

اي که بدون کاستن از سطح توليد ملي و گونهها، بهسازي کاربرد انواع انرژيمدیریت و بهينه

اده وري و استفبهرهرفاه اجتماعي، از اتالف انرژي جلوگيري شود و ضمن افزایش بازدهي و 

 .زیست کمک شود اقتصادي از انرژي، به توسعه پایدار و حفاظت از محيط

همچنين قانون اصالح الگوي مصرف انرژي به دنبال آن بوده تا نگاه جدیدي در مورد 

هاي متولي و انرژي و اهميت آن در کشور نهادینه شود و نيز هماهنگي الزم بين دستگاه

ي را از طریق فعال کردن شوراي عالي انرژي ایجاد کند. از سوي دیگر مسئول در حوزه انرژ

هاي اساسي در مورد هر مشي( این قانون، تعيين، اصالح و بازنگري خط6بر اساس ماده )

هاي توليد و مصرف انرژي توسط کارگروهي از وزراي نفت، نيرو و معاونت کدام از حوزه
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ریزي کشور( انجام هور )سازمان مدیریت و برنامهجمریزي و نظارت راهبردي رئيسبرنامه

  0۰شود.مي

گذاري در بخش ( سياست۰ماده )« ساختار و تشکيالت»در فصل سوم این قانون با عنوان 

هاي انرژي را سازي توليد و مصرف انواع حاملهاي نو و بهينهانرژي کشور از جمله انرژي

تبصره این ماده ضرورت اصالح ساختار  کند. درفقط به شوراي عالي انرژي واگذار مي

هاي عرضه و تقاضاي اي که امکان حضور منظم طرفگونهشود، بهشوراي انرژي مطرح مي

ها در بخش انرژي فراهم شود. ماده گذاري مشترک آنانرژي در جلسات شورا و سياست

و توسعه هاي جدید؛ ارتقاي نظام تحقيق کارگيري فناوري( در خصوص به9( و )۹(، )0)

هاي نيرو، نفت، کشاورزي و صنایع و هاي مورد نياز وزارتخانهفناوري، فهرست فناوري

( ایجاد سازماني در 1ها سپرده شده است. ماده )معادن تا بيست سال آینده وظایفي به آن

( ۶وري انرژي و توسعه برق تجدیدپذیر را به وزارت نيرو و ماده )خصوص ارتقاي بهره

سازي انرژي و سازي مصرف سوخت در جهت ارتقاي بهينهمه شرکت بهينهاصالح اساسنا

 کند. هاي تجدیدپذیر به وزارت نفت تکليف ميانرژي

فصل چهارم این قانون با موضوع معيار و استاندارد مصرف انرژي مشترکين، فرآیندها و 

انرژي، براي هاي ( تعيين الگوي مصرف ماهانه حامل01بر است. در ماده )تجهيزات انرژي

هاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ویژه انرژي صنایع )ازجمله صنایع نفت و بخش

هاي نفت و نيرو با نيرو(، معادن، صنایع معدني، کشاورزي و پمپاژ آب برعهده وزراتخانه

هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران گذاشته شده همکاري وزارتخانه

                                                

15.http://portal.upto.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AC%D8%B2%D8%A6

%DB%8C%D8%A7%D8%AA/tabid/105/ArticleId/2240/.aspx.  

اصل  هاي کليها با مصوبات کميسيون ویژه سياستقانون اساسي و مقایسه الیحه قانوني اجراي این سياست 00تحليلي بر سياست هاي کلي اصل  

 .(، دفتر مطالعات اقتصادي مجلس شوراي اسالمي061۹شوراي اسالمي ) مجلس 00
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ت آالعيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشيناست. همچنين م

هاي بر و فرآیندهاي صنعتي، معدني و کشاورزي و استاندارد کيفيت انواع سوختانرژي

( و الزام نصب برچسب انرژي 00مصرفي و برق براي توليدکنندگان و واردکنندگان در ماده )

 ه است. ( بحث شد06ها در ماده )بر روي آن

ها کنندگان به استفاده از تجهيزات، مجموعه( مشوق مالي براي ترغيب مصرف00در ماده )

( این قانون 96محيطي کمتر، از محل ماده )و فرآیندهاي با مصرف انرژي و آلودگي زیست

ها و هاي اجرایي، نهادها، مؤسسات، شرکتدر نظر گرفته شده است. از طرفي دستگاه

( این قانون 0۰دولتي و همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي، مطابق ماده )واحدهاي صنعتي 

آالت مورد نياز خود را براساس بهترین الگوي مصرف سطوح موظفند تجهيزات و ماشين

گيري کسب و کارهاي خدمات انرژي موضوع انرژي بر خریداري نمایند. حمایت از شکل

 ( است.09ماده )

کنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي را هدف فصل پنجم این قانون، مصرف

( در اجراي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و 01دهد. ماده )قرار مي

ها با جویي مصرف انرژي در ساختمانهاي صرفهنامهشهرسازي را مکلف به تهيه آیين

کند. در تبصره این ماده نيز تدوین الگوي مصرف برق يگيري به سوي ساختمان سبز مجهت

سپارد. مؤسسات و گاز طبيعي به ازاي هر متر مربع ساختمان را به شوراي عالي انرژي مي

( خواهند بود. 01هاي ماده )نامه( موظف به رعایت آیين21دولتي و عمومي نيز مطابق ماده )

ام مميزي انرژي به منظور اجرا و کنترل هاي اجرایي و عمومي موظف به انجکليه دستگاه

(. 20هاي مربوطه و آموزش کارکنان خود هستند )ماده سامانه مدیریت انرژي در ساختمان

ن بري ساختمان، توسط سازمااستاندارد مصالح ساختماني با اولویت اقالم مرتبط با انرژي

ر مراجع صدور پروانه و ها وسای(. شهرداري22استاندارد تدوین و نظارت خواهد شد )ماده 
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( 60کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و سایر اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده )

 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مسئوليت اجراي این فصل از قانون را برعهده دارند.

(، کليه 20کنندگان انرژي در صنایع، در ماده )فصل ششم در خصوص مصرف

نرژي با مصرف ساالنه سوخت بيش از پنج ميليون مترمکعب گاز و یا کنندگان امصرف

سوخت مایع معادل آن و تقاضاي )دیماند( قدرت الکتریکي بيش از یک مگاوات موظفند با 

جویي یا استفاده از امکانات بخش خصوصي یا ایجاد واحد مدیریت انرژي از طریق صرفه

انرژي و  سازي مصرفيزي انرژي و بهينهبدون گسترش تشکيالت دولتي نسبت به انجام مم

سازي مصرف انرژي به منظور رسيدن به معيارهاي ماده اجراي راهکارهاي الزم جهت بهينه

( اقدام کنند. جریمه واحدهاي صنعتي که مشمول مقررات استاندارد اجباري هستند و 00)

ازاد توليدي صنایع، ( بحث شده است. خرید برق م2۹اند در ماده )معيارها را رعایت نکرده

( عنوان 29مؤسسات و واحدهایي که دسترسي به شبکه برق وزارت نيرو دارند نيز در ماده )

 شده است.

کنندگان انرژي در کشاورزي، معيار و استاندارد مصرف فصل هفتم در خصوص مصرف

انرژي براي هر واحد سطح زیر کشت زراعي و باغي، بر حسب شرایط اقليمي، استحصال 

هاي پربازده استحصال آب و ز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شيوهمجا

هاي نيرو و نفت با همکاري وزارت جهاد هاي نوین آبياري، توسط وزارتخانهروش

( 21کشاورزي، سازمان محيط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران در ماده )

هاي هاي آب و ماشينوظایفي را جهت نوسازي پمپ( 61( و )2۶شود. ماده )تدوین مي

بر کشاورزي آالت و تجهيزات انرژيکشاورزي خودکششي فرسوده و پرمصرف و ماشين

(، بر عهده وزارت جهادکشاورزي و صنایع و 00مطابق با معيارها و مشخصات فني ماده )

 نهد.معادن مي
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سکن و شهرسازي موظف (، وزارت م60فصل هشتم در خصوص حمل و نقل، در ماده )

هاي شده است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال کاربري

اي لحاظ اي و منطقههاي ناحيهشهرهاي کوچکتر را پيگيري و در طرحغيرضروري از کالن

هاي توسعه شهري، مراکز عمده جذب جمعيت را به نحوي نمایند. همچنين در تهيه طرح

ه حجم ترافيک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهري کاهش یابد. جانمایي کند ک

هاي جامع ( وزارت مسکن و شهرسازي موظف است در تهيه طرح62همچنين در ماده )

شهري، پيامد ساخت و سازهاي مهم شهري بر ترافيک شهري، تأمين توقفگاه )پارکينگ( در 

( رعایت معيارهاي 6۹( و )6۰، )(60شهرهاي بزرع و کالن شهرها را لحاظ نماید. مواد )

( در خصوص توسعه 61( و )69کند. مواد )ها دنبال مي( را در خصوص اتومبيل00ماده )

هاي کشور به ( اصالح و تجهيز پاالیشگاه01هاي عرضه گاز طبيعي فشرده و ماده )جایگاه

يطي محعرضه انواع سوخت موردنياز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهاي زیست

( در خصوص کاهش مراجعات حضوري و توسعه 06( و )02(، )00همکاري نماید. مواد )

 سپارد.هاي اداري ميها و سازمانهاي غيرحضوري وظایفي را به وزارتخانهروش

( حمایت از خرید 00کنندگان انرژي، ماده )فصل نهم درخصوص توليدکنندگان و توزیع

( حمایت از توليد همزمان برق و حرارت و برودت در واحدهاي 0۰برق تضميني، ماده )

هاي بازیافت انرژي در ( احداث سامانه0۹صنعتي، ساختماني، کشاورزي و عمومي، ماده )

حال  دستي نفت و گاز موجود و درپتروشيمي و صنایع پایين هاي نيروگاهي، پاالیشي،مجتمع

( به منظور مدیریت توليد و مصرف برق، گاز و آب طرح کنترل شبکه 09احداث و ماده )

گيري کسب و ( حمایت از شکل01کند. ماده )هوشمند را به وزرات نفت و نيرو تکليف مي

هاي توليد برق و فروش آن يروگاهکار توزیع و فروش حرات و خرید حرارت بازیافتي از ن

( وزارت نفت را موظف به ایجاد، توسعه و 0۶به واحدهاي صنعتي و ساختماني و ماده )
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اصالح شبکه گازرساني در هر منطقه در هماهنگي کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت 

 کند. مي

خت به ش سوهاي توليد برق با منافع ملي، قيمت فروبه منظور همسوسازي رفتار بنگاه

هاي با بازده متوسط ساالنه برق و حرارت سي درصد و کمتر، با بيست درصد افزایش نيروگاه

ها و قيمت فروش سوخت به نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمند کردن یارانه

هاي با بازده متوسط ساالنه توليد برق و حرارت هفتاد درصد و بيشتر، با بيست درصد نيروگاه

دد. سایر گرها تعيين مينسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمند کردن یارانه تخفيف

نامه یابد و بر اساس آیينها رقم متناسبي را که با افزایش بازده نيروگاه کاهش مينيروگاه

پردازند. مبالغ اضافي دریافتي پس از کسر مبالغ تخفيف مربوط، به عنوان بهاي سوخت مي

شود تا صرف توسعه داري کل کشور واریز ميب درآمد عمومي نزد خزانهداده شده به حسا

 (. ۰1ها شود )ماده بازیافت تلفات نيروگاه

وري، افزایش امنيت تأمين انرژي و مشارکت گسترده ( به منظور ارتقاي بهره۰2ماده )

گذاري، ترویج و توسعه بخش غيردولتي در عرضه انرژي، حمایت از تحقيقات، سرمایه

احدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غيردولتي به وزارت نفت، و

توسعه دانش فني بومي و خوداتکایي کشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت 

( وزارت نيرو موظف ۰6و برودت نيز به وزرات صنعت تکليف شده است. مطابق ماده )

ناسي و امکانسنجي و داشتن توجيه فني و اقتصادي، هاي کارشاست پس از انجام بررسي

 هايکن نقطيري را از محل بازیافت تلفات نيروگاهشيرینحرارت مورد نياز واحدهاي آب

حرارتي تأمين نماید. کليه واحدهاي نيروگاهي، پاالیشگاهي و پتروشيمي موظف به استقرار 

 (. ۰0ده واحدهاي مدیریت انرژي و انجام مميزي انرژي هستند )ما

هاي نفتي و گاز طبيعي و برق را با هاي نفت و نيرو موکلفند سوخت، فرآوردهوزارتخانه

استانداردهاي تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران عرضه نمایند )ماده 
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ها سوخت الزم جهت توليدکنندگان (. وزارت نفت در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه۰۰

اعم از واحدهاي صنعتي یا توليدکنندگان محلي را به قيمتي که براي وزارت نيرو  انرژي برق

( تأیيدیه رعایت مصرف ویژه انرژي ۰9(. مطابق ماده )۰۹کند، تحویل نماید )ماده محاسبه مي

براي صدور مجوز ایجاد واحدهاي صنعتي الزم است توسط وزارت صنعت از وزارت نيرو 

هاي انرژي از جمله حداکثرسازي انتقال هاي انتقال حاملو نفت اخذ شود. بهبود روش

( با همکاري وزارت نفت و ۰1آهن مطابق ماده )هاي نفتي از طریق خط لوله و راهفرآورده

 شود. راه و ترابري انجام مي

( دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد ۰۶در ماده )

مين مالي از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصي یا از محل منابع بر مصرف داخلي، تأ

هاي سنواتي نسبت به ارتقاي تکنولوژي و تکميل زنجيره پاالیش عمومي در چارچوب بودجه

اي اقدام کند که ساالنه با کاهش توليد حداقل دو درصد نفت گونهها بهنفت خام پاالیشگاه

 ها را به حداکثر ده درصد نفتفت کوره پاالیشگاهکوره، ظرف پانزده سال متوسط توليد ن

هاي بنزین، نفت گاز، نفت سفيد، گاز مایع، نفت کوره و سایر خام تحویلي برساند و فرآورده

کند تا هرساله ( دولت را مکلف مي۹1ها برابر استاندارد جهاني توليد شود. ماده )فرآورده

کشاورزي، حمل و نقل عمومي،  هاي صنعت،نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژي بخش

 رساني کند.تجاري و خانگي اقدام نماید و به صورت ساالنه اطالع

( جهت حمایت از ۹0اي، ماده )هاي تجدیدپذیر و هستهفصل دهم در خصوص انرژي

گرمایي، هاي بادي، خورشيدي، زمينگسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي، شامل انرژي

توده )مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزي، مگاوات(، دریایي و زیستآبي کوچک )تا ده 

ها و فاضالب شهري، صنعتي، دامي، بيوگاز و بيومس( وزارت نيرو موظف جنگلي، زباله

است نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضميني از توليدکنندگان غيردولتي برق از منابع 

نماید تا به منظور بازیافت ان انرژي اتمي را موظف مي( سازم۹6تجدیدپذیر اقدام کند. ماده )
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اي به صورت گرمایش، سرمایش یا توليد آب هاي هستهانرژي از تلفات حرارتي نيروگاه

وليد کارگيري تسنجي بههاي اتمي نسبت به مطالعات امکانشيرین، قبل از احداث نيروگاه

در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعات،  هاي مذکور اقدام وهمزمان برق و حرارت در نيروگاه

برداري نماید. این سازمان همچنين الذکر احداث و بهرهها را صرفاً به روش فوقاین نيروگاه

هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور کاهش مصرف انرژي تأسيسات موظف به اجراي طرح

خت مرتبط با گدا هاي تحقيقاتياي و طرحچرخه سوخت، بومي نمودن ساخت نيروگاه هسته

 اي است.هسته

سازي، گنجاندن واحدهاي درسي مدیریت فصل یازدهم در خصوص آموزش و آگاه

هاي مرتبط با همکاري وزارت آموزش و پرورش و انرژي در کليه مقاطع تحصيلي و رشته

هاي فني و هاي آموزشي و دوره(، تدوین و اجراي برنامه۹0علوم، تحقيقات و فناوري )ماده 

ار هاي کسازي کاربرد انرژي توسط وزارتخانههاي بهينهربط، آموزش مؤثر روشاي ذيفهحر

(. همچنين ۹۰شوند )ماده و آموزش و پرورش با همکاري وزارت نفت و نيرو تدوین مي

ریت هاي مرتبط با مدیوزارت علوم و تحقيقات و فناوري نسبت به ایجاد و گسترش گرایش

ارشد و دکتري و همچنين گنجاندن واحد درسي با عنوان انرژي در سطوح کارشناسي 

هاي مهندسي اقدام خواهد کرد )ماده هاي کارداني و کارشناسي رشتهمدیریت انرژي در دوره

۹۹ .) 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسالمي و 

ریزي و اجراي نفت و نيرو در برنامه ( موظفند با همکاري وزارت۹9ها مطابق ماده )شهرداري

هاي فرهنگي و تبليغي، اشاعه فرهنگ مصرف منطقي انرژي و اصالح الگوي مصرف فعاليت

هاي تبليغاتي در مورد تجهيزات را ملحوظ نمایند. همچنين در تبصره این ماده پخش آگهي

ي ا و مشخصات فنهاي مختلف سازمان صدا و سيما منوط به رعایت معيارهبر از شبکهانرژي

 ( این قانون است. 00انرژي موضوه ماده )
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( وزارت مسکن و شهرسازي موظف شده است تا براي تهيه مواد آموزشي ۹1در ماده )

سازي انرژي در ساختمان و تأسيسات هاي بهينهمورد نياز جهت آموزش کاربردي روش

ردانان و معماران تجربي هاي آموزشي براي مهندسان، کامکانيکي و برقي و برگزاري دوره

هاي تعيين صالحيت آنان، موارد فوق را شاغل در بخش ساختمان اقدام کرده و در آزمون

( وزارت نيرو موظف است با همکاري وزارت صنعت نسبت به ۹۶ملحوظ نماید. در ماده )

سازي و آموزش کاربردي مدیریت انرژي عمومي و تخصصي برق و هاي آگاهبرگزاري دوره

( ۹0التحصيالن موضوع مواد )براي مدیران انرژي واحدهاي صنعتي و همچنين فارغ حرات

( این قانون، در مرکز ملي آموزش مدیریت انرژي در صنعت اقدام و به آموزش ۹۹و )

 گيرندگان گواهينامه اعطا کنند.

ها دهي وزارتخانهفصل دوازدهم درخصوص سایر مقررات که به موضوع نحوه گزارش

اقداماتشان و همچنين نحوه تأمين مالي مواد این قانون پرداخته شده است. ماده در خصوص 

هاي ناشي از جویي( این قانون به وزارت نفت و نيرو اجازه داده است تا از محل صرفه96)

هاي دولتي تابعه، تسهيالت مالي هاي سنواتي و منابع داخلي شرکتاجراي این قانون، بودجه

شود. ند. مقدار تسهيالت مالي این ماده توسط شوراي عالي انرژي تعيين ميالزم را تأمين نمای

نماید تا اعتبارات مورد نياز براي اجراي تکاليف مندرج در ( دولت را موظف مي9۰ماده )

ها، وجوه اداره شده، منابع داخلي این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتي دستگاه

عهد از محل تسهيالت داخلي و خارجي و بازپرداخت آن از هاي دولتي یا ایجاد تشرکت

 .بيني نمایدهاي حاصله در لوایح بودجه سنواتي پيشجویيمحل صرفه

 ساله پنجم توسعهقانون برنامه پنج
قانون برنامه پنجم توسعه پنجمين قانون توسعه پس از پيروزي انقالب اسالمي ایران 

و جهت اجرا در بازه  0010انداز راي تحقق سند چشمماده دارد، ب 26۰است. این قانون که 
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ترین رهنمودهاي این برنامه در حوزه نفت و گاز، از مهمتدوین شده است.  06۶1-۶0زماني 

 0۹توان به موارد زیر اشاره کرد:به طور خالصه مي

 به: نسبت رقابتي شرایط و فضا ایجاد 

 اکتشاف پروانه صدور -

 هاحداکثر ظرفيت از برداري بهره براي نياز مورد توليد و توسعه -

 061۶ توليد ظرفيت حفظ با شده صيانت توليد افزایش -

 بشکه ميليون یک روزانه 061۶ به نسبت برنامه آخر توليد ظرفيت افزایش -

 مشترک ميادین اولویت با گاز مترمکعب ميليون 2۰1و  خام نفت

 حق حفظ با گاز و نفت ميادین در توليد اکتشاف، توسعه و هايروش از استفاده 

 دولت براي مالکانه تصرف و اعمال مالکيت

 متقابل بيع روش از استفاده 

 طرف ریسک قبول با جدید ميادین توسعه و اکتشاف توام متقابل بيع قرارداد عقد 

 بویراحمد و کهگيلویه و بوشهر خوزستان، جز دربه قرارداد

 آن اجرایي برنامه و انرژي راهبردي ملي سند تهيه 

 برنامه طول در کشور مخازن بازیافت ضریب درصد یک افزایش 

                                                

16. http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1009175. 
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 ار، مولد هاي ماندگتأسيس صندوق توسعه ملي با هدف تبدیل عواید نفتي به ثروت

هاي آینده از منابع نفت و گاز هاي زاینده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلو سرمایه

 هاي نفتيو فرآورده

باشد، مورد بررسي قرار ژي ميه انردر این قسمت، موادي از قانون که مربوط به حوز

 گيرد.مي

با هدف تبدیل بخش از عواید ناشي از « صندوق توسعه ملي»( این قانون 10طبق ماده ) 

هاي ماندگار، مولد و هاي نفتي به ثروتفروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده

هاي هاي آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي زاینده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلسرمایه

ود. همچنين ارکان این صندوق، هيئت امنا، هيئت عامل و هيئت نظارت شنفتي تشکيل مي

 هستند.

( این قانون اشاره به ادامه فعاليت حساب ذخيره ارزي بعد از تشکيل صندوق 1۰ماده )

اي دولت به عواید ( به دنبال کاهش وابستگي اعتبارات هزینه009توسعه ملي دارد. ماده )

 افزوده( است.  درآمدهاي عمومي )ماليات بر ارزشنفت و گاز از طریق افزایش سهم 

(، وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتي، 02۰ماده )« الف»بر اساس بند 

ر برداري از حداکثنسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و توليد مورد نياز براي بهره

يت شده با حفظ ظرفيد صيانت هاي نفت و گاز و افزایش تولها براي توسعه ميدانظرفيت

و پنجاه ميليون بشکه نفت خام و دویست تا سقف توليد اضافه روزانه یک  061۶توليد سال 

مکعب گاز طبيعي با اولویت ميادین مشترک، با تأکيد بر توسعه ميدان گاز پارس ميليون متر

انين درج در قو ها در شوراي اقتصاد وجنوبي، پس از تصویب توجيه فني و اقتصادي طرح

 د:هاي زیر اقدام نمایبودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش
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هاي اکتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادین استفاده از انواع روش .0

 نفت و گاز

 کارسازي انتشار اوراق مالي ریالي و ارزي در داخل و خارج از کشور با رعایت .2

 قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت

( 00ماده )« ب»متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند  استفاده از روش بيع .6

 قانون برنامه چهارم توسعه

ساله انداز بيستاین ماده، دولت را مکلف ساخته تا بر مبناي سند چشم« ب»همچنين بند 

لي سند م»و با پشتوانه کامل کارشناسي  هاي کلي نظام در بخش انرژيکشور و سياست

و  را به عنوان سند باالدستي بخش انرژي براي یک دوره زماني بيست« راهبرد انرژي کشور

س شوراي تصویب مجل ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهيه و بهپنج

 .اسالمي برساند

ود به منظور شناسایي و اکتشاف هر چه ش( به وزارت نفت اجازه داده مي02۹طبق ماده )

دید در هاي جکارگيري فناوريبيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز انتقال و به

يلویه و هاي خوزستان، بوشهر و کهگعمليات اکتشافي، در کليه مناطق کشور به استثناء استان

افي ان که عمليات اکتشبویراحمد با تأکيد بر مناطق دریایي و خشکي مشترک با همسایگ

مربوط با خطرپذیري )ریسک( طرف قرارداد انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاري 

هاي سنواتي کل کشور ( این قانون و در قالب بودجه02۰شود، در قالب ارقام مذکور در ماده )

بيع متقابل  هايو تصویب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قرارداد

توأم براي اکتشاف و توسعه ميادین جدید از طریق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد 

 را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نماید. 
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هاي اکتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و هزینه

ت توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد هاي توسعه از محل فروش محصوالبه همراه هزینه

مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده  .شد

باشد. در صورتي که در پایان مرحله اکتشاف، ميدان تجاري در و یک بار نيز قابل تمدید مي

و طرف قرارداد حق مطالبه یابد اي از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه ميهيچ نقطه

 .گونه وجهي را نخواهد داشتهيچ

دارد که وزارت نفت مجاز است تا در چارچوب بودجه ( بيان مي029در ادامه، ماده )

هاي هاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشارکت بخشسنواتي از محل منابع داخلي شرکت

ات گازي ه تکميل دو پاالیشگاه ميعانخصوصي و تعاوني پس از تأیيد شوراي اقتصاد نسبت ب

هزار بشکه  021هزار و  6۹1با ظرفيت اسمي به ترتيب « فارس» و « ستاره خليج فارس»

 .گذاري و یا تسهيالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نمایدصورت سرمایهبه

تهاتري هاي ها استفاده از روشبرداري از آنهاي موضوع این ماده و بهرهتا اتمام پروژه

هاي مورد نياز با تصویب شوراي اقتصاد در موارد ضروري براي خرید و فروش فرآورده

همچنين  .مجاز است. تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول این حکم مستثني است

ها براي واگذاري سهام خود در اندازي آندولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه

( قانون اساسي اقدامات 00هاي کلي اصل چهل و چهارم )تچارچوب قانون اجراي سياس

 .عمل آوردالزم را به

شود از محل منابع داخلي شرکت ملي ( به وزارت نفت اجازه داده مي021طبق ماده )

هاي نفتي ایران نسبت به اعطاء تسهيالت در قالب وجوه اداره شده پاالیش و پخش فرآورده

ود هاي موجهاي تکميل پاالیشگاهخصوصي و تعاوني در طرحهاي گذاري بخشبراي سرمایه

 .سازي با تصویب شوراي اقتصاد، اقدام نمایدسازي و بنزینشامل بهينه

 ( وزارت نفت موظف است:02۶بر اساس ماده )
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  در راستاي اعمال حق حاکميت و مالکيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف

هاي اف، توسعه و توليد و با تجهيز پستقانوني خود ضمن ایجاد مدیریت اکتش

کارگيري نيروهاي متخصص الزم از طریق انتقال نيروي انساني سازماني، نسبت به به

موجود براي انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانين مرتبط اقدام نماید )بند 

 .((02۶ماده )« الف»

 هاي تو گاز توسط شرکهاي اکتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت براي فعاليت

هاي صاحب صالحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، تابعه وزارت نفت و شرکت

برداري بدون حق مالکيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس پروانه بهره

ر الذکر از نظهاي فوقطرح مصوب، بر عمليات اکتشاف، توسعه و توليد شرکت

 محيطي نظارتمعيارهاي سالمتي ـ ایمني و زیست مقدار توليد و صيانت مخزن و

 .((02۶ماده )« ب»نماید )بند 

 گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پاالیش، توزیع سامانه یکپارچه کنترل و اندازه

هاي نفتي را حداکثر تا پایان سال دوم و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده

 .((02۶ماده )« ج»)بند  اندازي نمایدبرنامه ایجاد و راه

  به منظور افزایش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل

هاي تابعه را در طول اي ساالنه شرکتهاي توسعهدرصد از اعتبارات طرحیک

ت، دار نفهاي اولویتبرنامه، جهت ایجاد ظرفيت )پتانسيل( جذب، توسعه فناوري

وجود هاي مرگيري آنها در صنایع مرتبط و ارتقاي فناوريکاگاز و پتروشيمي و به

نامه با معاونت ها و کاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتسازي آنو بومي

اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کميسيون آموزش و تحقيقات 

 .((02۶ماده )« د»مجلس شوراي اسالمي ارائه نماید )بند 
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(، به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به 061)بر اساس ماده 

درصد، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و  ميزان یک

بندي مخازن به تفکيک نواحي ازدیاد برداشت از مخازن هيدروکربوري را با رعایت اولویت

 .عمل آوردجراي آن اقدامات الزم را بهخشکي و مناطق دریایي تهيه و براي حسن ا

 رساني به( وزارت نفت را مکلف کرده تا به منظور افزایش خدمات سوخت060ماده )

ها )بانکرینگ( و خدمات جانبي در خليج فارس و دریاي عمان به ميزان ساالنه حداقل کشتي

ن نماید. همچني درصد از طریق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء بيست

 .عمل آوردوزارت نفت مجاز است حمایت الزم را از بخش غيردولتي در این زمينه به

بایست دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام ( دولت مي062بر اساس ماده )

ها نخيز و گازخيز و دوسوم به شهرستاهاي نفتسوم به استانو گاز طبيعي را به ترتيب یک

هاي سنواتي هاي عمراني در قالب بودجهتر توسعه یافته جهت اجراي برنامهو مناطق کم

 .اختصاص دهد

باشد. بر این اساس، به منظور تنوع در عرضه انرژي ( مربوط به بخش برق مي066ماده )

ها، کاهش اتالف و توسعه توليد همزمان سازي توليد و افزایش راندمان نيروگاهکشور، بهينه

 هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:رکت توانير و شرکتبرق و حرارت، ش

 هاي موجود یا در دست اجراء و سایر با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه

هاي هاي مذکور و با رعایت قانون نحوه اجراي سياستهاي شرکتاموال و دارایي

ق توليدکنندگان بر و چهارم نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از کلي اصل چهل

هاي توليد برق مشترکين از طریق عقد پراکنده با مقياس کوچک و ظرفيت

هزار مگاوات نيروگاه گازي به قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبدیل تا دوازده 

 .((066ماده )« الف»سيکل ترکيبي اقدام نمایند )بند 
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 سبت شود ناجازه داده ميهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو به شرکت توانير و شرکت

نو و  هايبه انعقاد قراردادهاي بلندمدت خرید تضميني برق توليدي از منابع انرژي

هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمایند. هاي پاک با اولویت خرید از بخشانرژي

هاي تبدیل انرژي در بازار رقابتي ها عالوه بر هزینهقيمت خرید برق این نيروگاه

بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتي یا صادراتي شبکه سراسري 

ها و سایر موارد به تصویب انتشار آالیندهنشده، بازدهي، عدم  سوخت مصرف

 .((066ماده )« ب»رسد )بند شوراي اقتصاد مي

 هاي خصوصي وهاي با مقياس کوچک توليد برق توسط بخشاز توسعه نيروگاه 

 .((066ماده )« ج»)بند تعاوني حمایت نماید 

  د( وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان توليدي برق تا

هاي عمومي، تعاوني و گذاري بخشهزار مگاوات از طریق سرمایهو پنج بيست

هاي تابعه و یا به خصوصي اعم از داخلي و خارجي و یا منابع داخلي شرکت

 برداري و تصرفگذاري از جمله ساخت، بهرههاي متداول سرمایهصورت روش

(BOO) برداري و انتقالو ساخت، بهره (BOT)  ماده « د»اقدام نماید )بند

(066)). 

هزار مگاوات مذکور در این و پنج هاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيستسهم بخش

 .((066ماده )« د»هزار مگاوات است )تبصره بند  بند، حداقل ده

 حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور )ترانزیت(  وزارت نيرو

 هاي خصوصي و تعاونياي متعلق به بخشهاي با سوخت غيریارانهبرق از نيروگاه

 .((066ماده )« هـ»اقدام نماید )بند 
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 نظور موزارت نيرو مکلف است در صورت نياز با حفظ مسئوليت تأمين برق، به

هاي توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاه ترغيب سایر مؤسسات داخلي به

خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي که به تأیيد شوراي اقتصاد 

 .((066ماده )« و»ها اقدام نماید )بند خرید برق این نيروگاهرسد، نسبت بهمي

  وچنانچه بخش خصوصي با سرمایه خود تلفات انرژي برق را در شبکه انتقال 

توزیع کاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خرید انرژي بازیافت شده 

ا رسد اقدام و یبا قيمت و شرایط در دوره زماني که به تصویب شوراي اقتصاد مي

 .((066ماده )« ز»همان ميزان را صادر نماید )بند مجوز صادرات به 

 بيش از دو هزار ها قيمت انرژي براي واحدهایي که مصرف ساالنه سوخت آن

ها بيش از دو مگاوات مترمکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آن

هاي این ماده، است، در صورت عدم رعایت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعمل

یابد )بند رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش ميکه به تصویب شوراي اقتصاد مي

 .((066ماده )« ح»

جویي، تشویق و حمایت از ( آمده است که به منظور اعمال صرفه060ماده ) در ادامه، در

کنندگان در راستاي منطقي کردن و اصالح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخایر مصرف

هاي نيرو، نفت و صنایع و معادن اجازه انرژي کشور و حفاظت از محيط زیست به وزارتخانه

ه حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شوراي شود براساس دستورالعملي کداده مي

زي ساهاي مالي جهت رعایت الگوي مصرف و بهينهرسد نسبت به اعمال مشوقاقتصاد مي

مصرف و با استاندارد باال اقدام نمایند. منابع مالي مورد مصرف انرژي، توليد محصوالت کم

ها، منابع نون هدفمند کردن یارانهنياز اجراي این ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قا

ها و هاي نفت، نيرو و صنایع و معادن و یا فروش نيروگاههاي تابعه وزارتخانهداخلي شرکت

الشرکه وزارت نيرو و سایر ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهمسایر دارایي
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هاي این تبصره .شودتأمين ميها در قالب بودجه سنواتي هاي تابعه و وابسته و بنگاهشرکت

ا جویي انرژي بماده به اجباري شدن استاندارد محصوالت انرژي بر وارداتي، قرار داد صرفه

هاي تعاوني و خصوصي و نصب کنتور هوشمند جهت مدیریت بار شبکه برق توسط بخش

 وزارت نيرو اشاره دارند.

این ماده آمده « الف». در بند اي اختصاص دارد( قانون، به بخش انرژي هسته06۰ماده )

اي توسط سازمان انرژي اتمي با همکاري هاي هستهاست که، طرح جامع صيانت از نيروگاه

ربط حداکثر تا پایان هاي ذيوزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه

 .رسدوزیران مي سال اول برنامه تهيه و به تصویب هيئت

اي براي توليد برق، دولت در طول آميز از انرژي هستهاستفاده صلحهمچنين به منظور 

 :((06۰ماده )« ب»برنامه اقدامات زیر را انجام دهد )بند 

 ايساله توليد برق از انرژي هستهتدوین برنامه بيست .0

 اياي و توسعه چرخه سوخت هستههاي هستهیابي براي احداث نيروگاهمکان .2

گذاري داخلي و خارجي براي احداث ف سرمایههاي مختلاستفاده از روش .6

 ايهاي هستهنيروگاه

اي جهت ساخت گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هستههمکاري و بهره .0

 نيروگاه در کشور

 اي در داخل کشورهاي هستهریزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاهبرنامه .۰

تحقيقاتي در کشور در راستاي  ايریزي جهت احداث رآکتورهاي هستهبرنامه .۹

هاي اي و به منظور تأمين و تهيه رادیوداروها، فعاليتآميز هستهاهداف صلح

 ايتحقيقاتي و کشاورزي هسته

اي در داخل هسته تهيه برنامه جامع اکتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت .9

 کشور
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اساس، به منظور ایجاد  هاي تجدیدپذیر است. بر این( مربوط به انرژي06۶ماده )

اي ههاي بادي و خورشيدي و توسعه کاربرد انرژيهاي توليد تجهيزات نيروگاهزیرساخت

ها در سبد توليد انرژي کشور، دولت مجاز است با پاک و افزایش سهم توليد این نوع انرژي

، تشده و یارانه سود تسهيالهاي خصوصي و تعاوني از طریق وجوه اداره حمایت از بخش

زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق 

 توليد را فراهم سازد.

ها و اصالح الگوي مصرف به ویژه مصرف سازي ساختمان( به منظور مقاوم091در ماده ) 

ان اختمها مکلف به الزام رعایت مقررات ملي سانرژي در بخش ساختمان و مسکن، شهرداري

 هاي ساختماني شدند. در پروانه

تي هاي نف( وزارت نفت موظف است نسبت به توليد صيانتي ميدان22۶بر اساس ماده )

هاي برنامه به توالي با حداقل ده درصد، بيست درصد، پنجاه درصد، و گازي در طي سال

نه ده درصد از هفتاد و پنج درصد و صد درصد از ميادین اقدام نماید. به این منظور ساال

ارزش نفت خام و ميعانات و مایعات گازي توليدي پس از واریز به خزانه براي عمليات زیر 

 یابد:هاي تابعه وزارت نفت تخصيص ميبه شرکت

 حوي ها به نبرداشت صيانتي از مخازن نفتي موجود با تزریق گاز، آب و سایر روش

ازن مذکور، حداقل معادل که در طول برنامه پنجم، متوسط توليد نفت خام مخ

 .((22۶ماده )« الف»باشد )بند  0611متوسط برداشت در سال 

شده ميدان گازي ریزيافزایش توليد گاز طبيعي به خصوص با اجراي فازهاي برنامه

آوري گازهاي در حال سوختن ميادین در پارس جنوبي و سایر ميادین مشترک گازي و جمع

عالوه بر تأمين گاز کافي براي تزریق به ميادین نفتي، مصارف برداري، به نحوي که حال بهره

  ((22۶ماده )« ب»داخلي کشور و صادرات تعهد شده، تضمين شود )بند 
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 نفت وزارت اختیارات وظایف و قانون
ماده به تصویب  0۰با  06۶0ماه سال نفت در اردیبهشت وزارت اختيارات وظایف و قانون

وزارت نفت به منظور »( این قانون آمده است که: 0ماده ) مجلس شوراي اسالمي رسيد. در

ي، گذارهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران در بخش نفت و گاز، سياستتحقق سياست

گاز،  دستي صنعت نفت،ریزي و نظارت بر کليه عمليات باالدستي و پایينراهبري، برنامه

بع و از طرف حکومت اسالمي بر مناپتروشيمي و پاالیشي تشکيل شده است و به نمایندگي 

 «.نمایدذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي مي

در ادامه، این قانون به تعيين وظایف و اختيارات وزارت نفت در امور حاکميتي و 

گذاري و تأمين منابع مالي، امور منابع گذاري، امور نظارتي، امور اجرایي، امور سرمایهسياست

 .الملل پرداخته استانساني، علمي و فناوري و امور بين

 هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست
ولد، ساز، مپذیر، فرصتهاي کلي اقتصاد مقاومتي با رویکردي جهادي، انعطافسياست

 هاي مقاومت اقتصاديگرا، با هدف تأمين رشد پویا و بهبود شاخصزا، پيشرو و بروندرون

ابالغ گردید. در ادامه  06۶2ماه سال ساله، در بهمنانداز بيستسند چشم و دستيابي به اهداف

 پردازیم:باشد، ميها که مربوط به حوزه انرژي ميبه بيان بندهایي از این سياست

 اشتغال توليد، افزایش جهت در ها یارانه هدفمندسازي اجراي ظرفيت از استفاده 

 .(0اجتماعي )بند  عدالت هايصشاخ ارتقاي و انرژي شدت کاهش وري، بهره و

 هاي کلي اصالح الگوي مصرف و مدیریت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست

ریزي براي ارتقاي کيفيت و مصرف کاالهاي داخلي همراه با برنامه ترویج

 (.1)بند  در توليد پذیريرقابت

 (06طریق )بند  از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیريضربه با مقابله: 
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 راهبردي مشتریان انتخاب -

  فروش هايروش در تنوع ایجاد -

  فروش در خصوصي بخش دادن مشارکت -

  گاز صادرات افزایش -

  برق صادرات افزایش -

  پتروشيمي صادرات افزایش -

  نفتي هايفرآورده صادرات افزایش -

 نفت جهاني بازار در اثرگذاري منظور به کشور و گاز نفت راهبردي ذخایر افزایش 

 ميادین در ویژهبه گاز، و نفت توليد هايظرفيت و توسعه حفظ بر تأکيد و گاز و

 (00)بند  مشترک

 توسعه گاز، و نفت صنعت ارزش زنجيره تکميل طریق از افزودهارزش افزایش 

 باال و انرژي( مصرف شدت شاخص بهينه )براساس داراي بازدهي کاالهاي توليد

 برداشت بر تأکيد با نفتي هايفرآوردهو  پتروشيمي محصوالت برق، صادرات بردن

 (0۰)بند  منابع از صيانتي

 سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا  افزایش ساالنه

 (01قطع وابستگي بودجه به نفت )بند 

 های تجدیدپذیربنیان انرژیسند ملی توسعه دانش
انداز، ترین مواد آن شامل چشمکه عمدهماده تشکيل شده است  ۶سند پيشنهادي مذکور از 

اهداف، راهبردها، اقدامات ملي و سازوکار اجرایي هستند. این سند ملي با رویکرد اقتصاد 

هاي تجدیدپذیر در ستاد نقشه جامع مقاومتي و با مشارکت بازیگران اصلي حوزه انرژي

سندي مادر براي علمي کشور و شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوب شده است. این سند، 

ازي سهاي تجدیدپذیر نقش اجرایيشود و ستاد توسعه فناوري انرژياین حوزه محسوب مي
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سازي آن را برعهده دارد. نفعان جهت پيادهو بسترسازي جهت ایجاد هماهنگي ميان کليه ذي

ازي سگذاري و مطالعات راهبردي ستاد، وظيفه تهيه برنامه عملياتي و اجرایيکارگروه سياست

هاي تجدیدپذیر همچون هاي مختلف در انرژيسند راهبردي را برعهده دارد. هر یک از حوزه

هاي فناورانه بادي و خورشيدي برنامه عملياتي مخصوص به خود را دارند و داراي اولویت

هاي مختلف، بستري براي تهيه در حوزه خود هستند که الزم است با جلب مشارکت سازمان

 09د.هاي مختلف در این حوزه تدوین شورينقشه راه فناو

 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت
( آن، 02پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور که هدف از ماده )قانون رفع موانع توليد رقابت

بخش در  وريویژه با استفاده از ظرفيت افزایش بهرههاي اجرایي بهوري دستگاهافزایش بهره

به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسيد. ایده  06۶0ماه سال باشد، در اردیبهشتانرژي مي

اصلي این قانون استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصي براي کاهش هزینه و 

 01.هاي اجرایي استافزایش منابع درآمدي دستگاه

ته هاي تابعه و وابسو شرکت ویژه نفت و نيروها بهموجب این ماده، به کليه وزارتخانهبه

ها و مؤسسات دولتي و کليه دارندگان عنوان و ردیف در قوانين بودجه کل ها و سازمانبه آن

شود ساالنه تا سقف یکصد ميليارد دالر به صورت ارزي و پانصد هزار کشور اجازه داده مي

ردد، در گدیل ميميليارد ریال به صورت ریالي که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تع

گذاري یا اقدام اشخاص حقيقي یا حقوقي موارد مربوط به بندهاي ذیل این ماده که سرمایه

هاي خصوصي یا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي کيفيت، خارجي یا داخلي با اولویت بخش

                                                

17. https://www.isna.ir/news/95120402621/ 

18.http://cafehoghough.com/89855. 
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 جویي یا کاهش هزینه در توليد کاال یا خدمت و زمان و بهبود کيفيت محيط زیست وصرفه

هاي انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فراوردهیا کاهش تلفات جاني و مالي مي

هاي صادراتي یا وارداتي به نرخ نفتي و کاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قيمت

روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوار  قانوني و سایر 

اي با احتساب حقوق دولتي و هاي غيریارانهلقه و براي سایر موارد با قيمتهاي متعهزینه

 هاي متعلقه، قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است:عوار  قانوني و سایر هزینه

جویي شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب کاال یا خدمت توليد شده یا صرفه .0

 ش حاصله خریداري کند.جویي، منافع یا ارزمورد و از محل درآمد، صرفه

هاي گذاري و حقوق دولتي و عوار  قانوني و سایر هزینهاصل و سود سرمایه .2

متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. در صورت تأمين 

( از بودجه کل کشور، ضمن مبادله 2( و )0تمام یا بخشي از منابع مورد نياز اجزاي )

 داري کل کشورریزي کشور از طریق خزانهسازمان مدیریت و برنامهموافقتنامه با 

توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش شود. اشخاص فوق مياقدام مي

جویي شده و منافع یا ارزش حاصله از کاال یا خدمت توليد شده یا صرفه

 هاي و استفاده از آنبردارگذاري یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهرهسرمایه

 اقدام نمایند.

هاي نفت و گاز از جمله افزایش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي الف( طرح

با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفيت پاالیش نفت خام و ميعانات گازي، افزایش توليد 

رک مخازن مشت سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعيمحصوالت پتروشيمي، ذخيره

مصرف براي استفاده در سازي گاز در فصول کمدر مخازن غيرمشترک و داخل کشور، ذخيره

فصول پرمصرف، تبدیل در جاي نفت و گاز و ميعانات گازي به محصول یا برق، تزریق گاز 

به ميادین داخلي، رشد صادرات و عبور )ترانزیت( و معاوضه )سوآپ( نفت خام، ميعانات 
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هاي نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي ز و فرآوردهگازي و گا

ه هایي که بربط و کليه طرحهاي نفتي ذيو جایگزیني گاز داخلي یا وارداتي با فراورده

نفتي  هايجویي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآوردهافزایش توليد یا صرفه

 بيانجامد.

هاي مختلف از جمله صنعت با اولویت سازي مصرف انرژي در بخشهينههاي بب( طرح

شهري و ساختمان، توسعه استفاده بر و حمل و نقل عمومي و ریلي درون و برونصنایع انرژي

هاي تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با از انرژي

شهري، توليد و یا جایگزین کردن هاي اصلي بيناولویت شهرهاي بزرع و مسير راه

هاي مصرف و یا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینهخودروهاي کم

هاي حمل و نقل ریلي، ها و طرححمل بار و مسافر و کاهش دموراژ )خسارت تأخير( کشتي

هایي که به کاهش حها و وسایل حمل و نقل، طراي، دریایي، هوایي اعم از زیرساختجاده

 آالت و واحدهاي توليدي بخش کشاورزي.شود، ماشيناي منجر ميگازهاي گلخانه

هاي احداث نيروگاه با بازدهي )راندمان( باال، افزایش توليد و بازدهي حرارتي پ( طرح

ها که منجر به افزایش بازدهي حرارتي شود، با اولویت نصب بخش بخار در نيروگاه

( و ترکيب برق، سرما CHPرخه )سيکل( ترکيبي اعم از ترکيب برق و گرما )هاي چنيروگاه

هاي ( توسعه استفاده از انرژيDG( و مولدهاي مقياس کوچک )CCHPو گرما )

ویي در جسازي و صرفهتجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزیع، بهينه

هاي با اولویت استفاده از منابع انرژي هاي کشاورزيمصرف برق و انرژي، برقي کردن چاه

هاي نفتي در نو از جمله انرژي خورشيدي، جایگزیني مصرف برق به جاي گاز یا فرآورده

مناطقي که توجيه اقتصادي دارد و افزایش سهم صادرات و عبور )ترانزیت( برق، توليد برق 

 از تلفات گاز و سوخت کارخانجات
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هاي کشور مشروط به پرداخت و تسویه ليه پاالیشگاه( ک06در ادامه، بر اساس ماده )

وجوه نفت خام و ميعانات گازي خریداري شده تحویلي به قيمت هر بشکه نود و پنج درصد 

تحویل روي کشتي )فوب( خليج فارس و به صورت نقدي یا اعتبار اسنادي یک ماهه به 

 مازاد بر نياز داخلي را هاي نفتيشرکت دولتي ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده

 .رأساً صادر کنند و دولت مکلف است ساالنه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نماید

 هاي كلي محيط زيستسياست
ابالغ گردید. ایجاد نظام یکپارچه  06۶0ماه سال هاي کلي محيط زیست در آبانسياست

انگاري تخریب مند منابع حياتي، جرمزیست، مدیریت هماهنگ و نظامملي محيط

ش اقتصاد زیست، گستربوم کشور، تقویت دیپلماسي محيطزیست، تهيه اطلس زیستمحيط

 0۶محيطي از جمله محورهاي این ابالغيه است.یستسازي فرهنگ و اخالق زسبز و نهادینه

 ها آمده است:در بند هشتم این سياست

 گسترش اقتصاد سبز با تأکيد بر:

 هاي پاک، محصوالت کشاورزي سالم و ارگانيک کربن، استفاده از انرژيصنعت کم

 ادي،هاي اقتصها و توانمنديگيري از ظرفيتها با بهرهو مدیریت پسماندها و پساب

 اجتماعي، طبيعي و زیست محيطي

 لگوي سازي اهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينهاصالح الگوي توليد در بخش

ویژه ترویج مواد سوختي سازگار با محيط مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به

 زیست

                                                

19. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-963986. 
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  توسعه حمل و نقل عمومي سبز و غيرفسيلي از جمله برقي و افزایش حمل و نقل

  هاویژه در کالن شهربههمگاني 

 قانون حمایت از صنعت برق
ماده به تصویب مجلس و تأیيد شوراي نگهبان  ۹شامل  ۶0این قانون در آبان ماه سال 

ها به منظور استفاده از حداکثر هاي افزایش ظرفيت نيروگاه( این قانون طرح0رسيد. در ماده )

 به گاز و نفت، احداث و توسعه نيروگاهامکانات موجود کشور و کاهش وابستگي توليد برق 

ل هاي بخاري با اولویت کامل مشموسوز و تبدیل برج تر به برج خشک نيروگاهحرارتي زغال

شود. در ماده مي 10/10/06۶0پذیر مصوب ( قانون رفع موانع توليد رقابت02ماده )« پ»بند 

( 00اصل چهل و چهارم )قانون سياست هاي کلي اجراي ( 2۶( در راستاي اجراي ماده )2)

منابع حاصل از ( %91قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود، تا هفتاد درصد )

هاي بيني و جهت تکميل طرحهاي مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتي پيشواگذاري

ماده مذکور( به شرکت توانير اختصاص دهد. در ماده « ۹»نيمه تمام صنعت برق )موضوع بند 

( دولت مکلف است به منظور شفاف سازي قيمت تمام شده برق، قيمت انواع سوخت 6)

ها را بر اساس ارزش حرارتي سوخت تحویلي تعيين نماید. در اجراي این مصرفي نيروگاه

( وزارت نيرو موظف 0هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد. در ماده )ماده تفاوتي بين نيروگاه

شهرها عاب برق را به تفکيک مناطق مختلف کشور و در کالناست جدول هزینه برقراري انش

اي تعيين و ابالغ کند که ميانگين آن از هزینه تمام شده گونهبه تفکيک مناطق شهرداري، به

(، دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع الزم جهت اجراي 0بيشتر نشود. در ماده )

ي و توليد برق تجدید پذیر و پاک عوار  هاي توسعه و نگهداري شبکه هاي روستایطرح

بيني نماید. وجوه حاصل شده به مصرف هر کيلووات ساعت برق را در بودجه ساالنه پيش

آن صرفاَ بابت ( %011داري کل کشور واریز و صد در صد )حساب شرکت توانير نزد خزانه

ریزي و برنامه( سازمان مدیریت ۹شود. ماده )هاي مذکور هزینه ميکمک به اجراي طرح



 

002 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

کند تا اعتبار الزم جهت پرداخت مابه التفاوت قيمت فروشي تکليفي کشور را موظف مي

انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده )مورد تأیيد سازمان حسابرسي( و همچنين 

هاي انشعاب را در بودجه سنواتي کل کشور هاي قانوني اعمال شده براي هزینهمعافيت

واصل زماني سه ماهه به وزارت نيرو پرداخت کند. همچنين در تبصره این بيني و در فپيش

 .شودمحاسبه و به وزارت نيرو پرداخت مي 06۶6تا  0611التفاوت از سال ماده این مابه

 سند ملی راهبرد انرژی کشور
باشد، مي 06۶۰ماه سال اي که مصوب شوراي عالي انرژي در فرودینصفحه 1این سند 

هجري  0021ساله تا افق سال  2۰هدف خود را ارائه خطوط راهنماي کالن براي یک بازه 

ها، اهداف و راهبردها تشکيل شمسي معرفي کرده است. سند از سه بخش کلي شامل چالش

چالش اساسي نام برده و همچنين در بخش اهداف به  2۹ها از شده است. در بخش چالش

بخش فرعي شامل راهبردهاي کلي و  ۰مورد اشاره شده است. بخش راهبردها نيز به  00

 21سنگ تقسيم شده است.راهبردهاي نفت و گاز، برق، اتمي و در نهایت زغال

 ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج 
تبصره است که در جلسه علني  021ماده و  020قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر 

به  0011تا سال  06۶۹مجلس شوراي اسالمي براي اجرا از سال  06۶۰اسفند ماه  00روز 

زه گذاري در حوتصویب رسيد. در ادامه به بررسي مفادي از این قانون که مرتبط با قانون

 پردازیم.باشد، ميانرژي مي

                                                

20. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3360906. 
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وري در مصرف آب و انرژي و فزایش بهرهمنظور ارتقاي عدالت اجتماعي، ابه

ها در جهت افزایش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه هدفمندکردن یارانه

اي را با رعایت هاي انرژي و سایر کاالها و خدمات یارانهشود که قيمت آب و حاملداده مي

اي صنایع و توليدات، مالحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزیت نسبي و رقابتي بر

ها ( قانون هدفمندکردن یارانه6( و )2(، )0با توجه به مواد ) 0011تدریج تا پایان سال به

صورت هدفمند براي افزایش توليد، اشتغال، اصالح و از منابع حاصل به 0۰/01/0611مصوب 

تقاي وري، کاهش شدت انرژي، کاهش آلودگي هوا و ارحمایت از صادرات غيرنفتي، بهره

هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هاي عدالت اجتماعي و حمایتشاخص

هاي ساالنه اقدام ربط در چارچوب بودجههاي ذيگذاري شرکتهاي عملياتي و سرمایههزینه

 ((.6۶ماده )« الف»عمل آورد )بند الزم را به

افزوده انرژي و ایش ارزش( دولت را مکلف ساخته تا به منظور افز00ماده )« الف»بند 

تکميل زنجيره ارزش و کاهش شدت انرژي در طول اجراي قانون برنامه، اقدامات زیر را 

 انجام دهد:

د کاهش درص ترتيبي اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج  .0

 .یابد

شکه ر بتسهيالت الزم براي ایجاد ظرفيت پاالیش مقدار دو ميليون و هفتصد هزا  .2

در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضریب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي 

ریزي و اجراء کند تا ترکيب توليد فرآورده آنها اساساً به را به نحوي برنامه

تقطير اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوي پاالیش تر و ميانمحصوالت سبک

 .درصد بيشتر نشوداز ده 

گذاري بخش غيردولتي، براي افزایش ظرفيت توليد محصوالت براي جلب سرمایه  .6

ریزي و اجراء کند که تا آخر اجراي قانون برنامه پتروشيمي جدید به نحوي برنامه
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ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي کشور به صد ميليون تن افزایش یابد. بدین 

هاي توليدي که پروانه مجتمعمنظور الزم است خوراک مورد نياز براي واحدهاي 

برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمين آب و برق مورد بهره

محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت ها ميسر است و مشکالت زیستنياز آن

 .تأمين گردد

در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژي و کربن در  .0

را  0گذاري خودروهایي که شرایط یورو و نقل اقدام و از شمارهناوگان حمل 

 .ندارند خودداري نماید

منظور افزایش بازدهي این ماده، وزارت نيرو موظف است به« ب»همچنين بر اساس بند 

 ۹1تا  ۰۰ها با بازدهي ها، موافقت اصولي براي ایجاد نيروگاهوري نيروگاهو ضریب بهره

 .قيمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعيين نماید و درصد صادر نماید

هاي اجرایي هاي نفت و نيرو موظفند با همکاري سایر دستگاه(، وزارتخانه0۰طبق ماده )

را تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه در « طرح جامع انرژي کشور»ربط، برنامه اجرایي ذي

ر راستاي سند ملي راهبرد انرژي کشور مصوب شوراي عالي چارچوب قوانين مربوطه و د

 انرژي کشور، تهيه کنند و به تصویب هيئت وزیران برسانند.

همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجراي 

قانون برنامه، طرح نوسازي و بازسازي صنایع را به نحوي که منجر به کاهش مصرف و 

پذیري نرژي و آالیندگي و افزایش بازدهي و ارتقاي کيفيت توليدات داخلي و رقابتشدت ا

ها شود، تدوین و پس از تصویب هيئت وزیران اجرائي نماید. دولت موظف است اقدامات آن

حمایتي و تشویقي و همچنين تأمين تسهيالت اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي 

 (.0۹ماده  «ح»بيني کند )بند پيش

 ( قانون، دولت مکلف است:01بر اساس ماده )
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 برداري از گازهاي همراه توليد و آوري، مهار، کنترل و بهرههاي جمعکليه طرح

مشعل در کليه ميادین نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادالنه خوراک 

قانون از طریق االجراء شدن این ماه از تاریخ الزمها ظرف مدت حداکثر سهآن

اي که تا پایان برنامه فراخوان به مردم و بخش غيردولتي واگذار نماید به گونه

 .(01( ماده حداقل نود درصد گازهاي مشعل مهار و کنترل شده باشد )بند )الف

 ها )بانکرینگ( و خدمات جانبي رساني به کشتيمنظور افزایش خدمات سوختبه

هاي الزم از بخش غيردولتي ضمن انجام حمایتآن در خليج فارس و دریاي عمان 

 هاگذاري فرآورده، شرایط، تسهيالت، مشوقدر خرید شناورهاي مخصوص، قيمت

ها را رساني به کشتيو صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت

درصد ساالنه، سهم کشور از بازار  نحوي انجام دهد که ضمن رشد حداقل دهبه

ها در منطقه خليج فارس و دریاي عمان در پایان برنامه به کشتيرساني سوخت

 .((01ماده )« ب»حداقل به پنجاه درصد برسد )بند 

 ها و پذیرش اجتماعي از طریق سازمان انرژي اتمي ایران در راستاي ارتقاي آگاهي

عي اي و هماهنگي اجتماافزایي در دستيابي به توسعه پایدار برق هستهو مشارکت

اقدامات الزم را طبق قوانين و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت خود 

 .((01ماده )« پ»عمل آورد )بند اي بهمناطق داراي ساختگاه هسته

  از طریق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزایش توان توليد برق تا

غيردولتي، گذاري مؤسسات عمومي بيست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه

هاي تابعه یا تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و یا منابع داخلي شرکت

 برداري و تصرفگذاري از جمله ساخت، بهرههاي متداول سرمایهصورت روشبه 

(BOO) برداري و انتقالو ساخت، بهره (BOT)  اقدام نماید. خرید تضميني برق

 .((01ماده )« ت»تصاد خواهد بود )بند بر اساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اق
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 منظور افزایش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل ث( به

هاي تابعه را در طول اي ساالنه شرکتهاي توسعهدرصد از اعتبارات طرحیک 

دار هاي اولویتاجراي قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري

رتبط ها در صنایع مکارگيري آنبههاي تجدیدپذیر و نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي

ها وکاهش شدت مصرف انرژي سازي آنهاي موجود و بوميو ارتقاي فناوري

نامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ضمن مبادله موافقت

هاي انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي ساالنه به کميسيون

ين به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در اسالمي ارائه نماید. همچن

درصد، از طریق وزارت نفت طي سال اول  طول اجراي قانون برنامه به ميزان یک

اجراي این قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدیاد برداشت از مخازن هيدروکربوري 

يه هبندي مخازن به تفکيک نواحي خشکي و مناطق دریایي ترا با رعایت اولویت

عمل آورد )بند کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات الزم را به

 .((01ماده )« ث»

 ها و وزارت نفت موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيت

هاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي هاي شرکتتوانمندي

برداري )نه مالکيت( شاف، توليد و بهرههاي اکتگذاري در فعاليتبراي سرمایه

 هاي کلي اصل چهلویژه ميادین مشترک در چارچوب سياستميادین نفت و گاز به

 .((01ماده )« ج»بند « 0»عمل آورد )جزء و چهارم قانون اساسي به

 منظور اثرگذاري در وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردي نفت و گاز به

از هاي توليد نفت و گبا تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت بازار جهاني نفت و گاز

ویژه در ميادین مشترک را تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه افزایش دهد به

 .((01ماده )« ج»بند « 2»)جزء 
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طبق این برنامه، دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستاي تشکيل 

که شبکه برق کشور طوريعمل آورد بهاي برق بهقطب )هاب( منطقه اي و ایجادبازار منطقه

(( و همچنين 0۶از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهاي همسایه متصل شود )ماده )

لتي گذاري بخش غيردوهاي تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهمکلف است تا سهم نيروگاه

داخلي را تا پایان اجراي قانون برنامه به  )داخلي و خارجي( با حداکثر استفاده از ظرفيت

 (. ۰1ظرفيت برق کشور برساند )ماده  درصد حداقل پنج

 اسالمی ایرانی پیشرفت الگوی پایه
که در آن، اهم  06۶9ي اسالمي ایراني پيشرفت در مهرماه سال در پي تدوین الگوي پایه

راي آینده، ترسيم و تدابير مؤثر ب هاي پيشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دههمباني و آرمان

ظران نها، مراکز علمي، نخبگان و صاحبدستيابي به آن طراحي شده است، رهبري، دستگاه

نظرات مشورتي جهت تکميل و  شده و ارائهرا به بررسي عميق ابعاد مختلف سند تدوین 

رفت را ایراني پيش ارتقاي این سند باالدستي فراخواندند. ایشان همچنين مرکز الگوي اسالمي

موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابالغ، نظرات و پيشنهادهاي تکميلي را دقيقًا 

رف الگوي اسالمي ایراني پيشرفت را حداکثر ظ ارتقا یافته برداري کند و نسخهبررسي و بهره

انزده هجري که از ابتداي قرن پطوريدو سال آینده براي تصویب و ابالغ ارائه نماید، به

 .شمسي اجراي این الگو با سرعت مطلوب، آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گيرد

ایران به پيشتاز در توليد علوم انساني  0000این سند، تا سال « افق»با توجه به بخش 

المللي تبدیل شده و در ميان پنج کشور پيشرفته جهان اسالمي و فرهنگ متعالي در سطح بين

بر  بنيان، خوداتکا و مبتنيندیشه، علم و فناوري جاي گرفته و از اقتصادي دانشدر توليد ا

عقالنيت و معنویت اسالمي، برخوردار و داراي یکي از ده اقتصاد بزرع دنيا است. تا آن 

زمان، سالمت محيط زیست و پایداري منابع طبيعي، آب، انرژي و امنيت غذایي با حداقل 
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 هاي جدید وها و فرصتراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیتنابرابري فضایي در کشور ف

 .وفور نعمت براي همگان با رعایت عدالت بين نسلي حاصل شده است

این سند نيز، مربوط به حوزه انرژي « تدابير»همچنين برخي از بندهاي موجود در بخش 

 پردازیم:ها ميباشد که در ادامه به بيان آنمي

 برداري از منابع طبيعي و رآمدهاي حاصل از بهرهاستقالل بودجه دولت از د

 (20نسلي )بند هاي عمومي و انتقال این درآمدها به مردم با تأمين عدالت بينثروت

 سال از زمان شروع اجراي الگو و  0۰فروشي منابع طبيعي ظرف توقف خام

ور شافزوده ملي در داخل و خارج کرونده توليد ارزشجایگزیني آن با زنجيره پيش

 (2۰)بند 

 هاي زیربنایي، اقتصادي و اجتماعي و مصرف آب، انرژي و سایر توسعه فعاليت

 (29منابع حياتي متناسب با ظرفيت، حقوق و اخالق زیستي )بند 

 هاي ملي همراه با رعایت حفظ حقوق مالکيت عمومي بر منابع طبيعي و ثروت

 (21ها )بند ري از آنبردامحيطي و بين نسلي در بهرهمالحظات صيانتي، زیست

 سازي سهم توليد و مصرف انرژي از منابع کاهش شدت مصرف انرژي و متناسب

 (2۶انرژي پاک )بند 

 مقررات ملی ساختمان ۴1مبحث 
( قانون نظام مهندسي کشور، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط 66مطابق با ماده )

ها بر عهده وزارت مسکن و اختمانو مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي س

مبحث  21شهرسازي است. وزارت مسکن بر مبناي این ماده اقدام به انتشار مقررات ملي در 

 جویي در مصرف انرژي در ساختمان است.آن مربوط به صرفه 0۶کرده است که مبحث 
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به تصویب هيئت وزیران رسيد و اجراي  0691مقررات ملي ساختمان در سال  0۶مبحث 

نگري قرار گرفته که هاي کشور الزامي شد. این مبحث چندین بار مورد بازآن در ساختمان

مقررات ملي ساختمان  0۶بوده است. در حال حاضر اجراي مبحث  0610آخرین آن در سال 

 هاي بخشهاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي تمامي ساختمانبراي تمامي ساختمان

هاي اجباري شده و براي ساختمان 0610شهرهاي تابعه از سال  خصوصي واقع در تهران و

 20بندي الزامي است.ها مطابق برنامه زمانواقع در سایر شهرها و استان

 بر این اساس، رعایت موارد زیر در ساختمان الزامي است:

 کاري دیوارهاي خارجي ساختمانعایق 

 چوبي و یا بریک،هاي فلزي ترمالهاي دوجداره با قابنصب پنجره PVC 

 استاندارد

 گرمهاي تأسيسات و سيستم توليد آبهاي هوا، لولهکاري کانالعایق 

 کننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيک بر روي هاي کنترلنصب سيستم

 رادیاتورها

 گيري دماي هاي کنترل مرکزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازهنصب سيستم

 هواي محيط

 بندیجمع
د. اند، پرداخته شدر این فصل به بررسي اسناد و قوانيني که در حوزه انرژي تدوین شده

انون قتوان به این موارد اشاره کرد: از جمله اسناد و قوانيني که مورد بررسي قرار گرفت، مي

انداز هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران، چشمساله اول تا ششم توسعه، سياستبرنامه پنج

                                                

21. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-718602. 
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هاي کالن صنعت نفت، قانون توسعه حمل ، سياست0010نفت و گاز ایران در افق صنعت 

هاي کلي اصل چهل و و نقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت، قانون اجراي سياست

مصرف،  الگوي اصالح کلي هايها، سياستقانون اساسي، قانون هدفمند کردن یارانه چهارم

هاي نفت، سياست وزارت اختيارات ایف ووظ قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، قانون

 هاي تجدیدپذیر، قانون رفع موانعبنيان انرژيکلي اقتصاد مقاومتي، سند ملي توسعه دانش

رد هاي کلي محيط زیست، سند ملي راهبپذیر و ارتقاي نظام مالي کشور، سياستتوليد رقابت

 مقررات ملي ساختمان. 0۶انرژي کشور و مبحث 

 هاي موجود در این قوانينها و چالشسناد و قوانين، الزمه شناسایي آسيبآشنایي با این ا

 .باشد که در فصول بعد، بدان پرداخته خواهد شدمي

های اسناد و قوانین باالدستی گذاریبررسی تحقق هدف
 کشور در حوزه انرژی

ن با آدر این فصل به تحليل آماري اسناد و قوانين تدوین شده در حوزه انرژي و تطبيق 

پردازیم تا دریابيم که چه ميزان به اهداف تعيين شده آمارهاي منتشر شده در این حوزه مي

، مقایسه اهداف این قوانين با آمارهاي 0ایم. در جدول در این اسناد و قوانين دست یافته

 .منتشر شده آورده شده است

 با آمارها و گزارشات منتشر شده. مقایسه اهداف قوانين و اسناد باالدستي در حوزه انرژي 0جدول 

 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

0 
برنامه اول 

 توسعه
92-06۹1 

 مقدار بيشترین نمودن جانشين .9

 هايفرآورده جاي به طبيعي گاز از

 ها،مصارف نيروگاه براي نفتي

 خانگي و تجاري صنایع،

افزایش سهم مصرف گاز  - .0

 ۰1به  ۰2ها از نيروگاهطبيعي در 

 درصد؛
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 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

به  0۰در بخش خانگي و تجاري از  -

 درصد؛  2180

 ۰2به  09در بخش صنعت از   -

 درصد

ها از کاهش ضریب بار نيروگاه .2 هاافزایش ضریب بار نيروگاه .1

 درصد ۹28۶به  ۹080

ها از افزایش راندمان نيروگاه .6 هاافزایش راندمان نيروگاه .۶

 درصد 6081به  618۰

کاهش تلفات انرژي در  .01

 هاي انتقال و توزیع برقشبکه

-افزایش تلفات انرژي در شبکه .0

به  028۹هاي انتقال و توزیع برق از 

 درصد 008۰

برابري قيمت کاالها یا  .00

 هاي نهایي توليدخدمات با هزینه

کاهش قيمت واقعي اغلب  .۰

 هاي انرژيحامل

صادرات نفت و گاز در  .02

ميليون دالر و  0۶211به  92سال 

ميليون  161۶۹ساله آن به جمع پنج

 دالر بالغ خواهد گردید.

به  92صادرات نفت در سال  .۹

ساله ميليون دالر و جمع پنج 0۹091

 ميليون دالر رسيد. 16606آن به 

2 
برنامه دوم 

 توسعه
91-0690 

هاي عدم رشد مصرف فرآورده .0

 درصد 6نفتي بيش از 

-نفت، ۰8۰1رشد مصرف بنزین  .0

-، نفت086۰گاز ، نفت -6816سفيد 

 درصد -0810کوره 

افزایش قيمت گاز طبيعي  .2

 درصد ساالنه 21متوسط 

متوسط نرخ رشد ساالنه قيمت  .2

، صنعتي 60گاز در بخش خانگي 

 2۰و نيروگاهي  00، تجاري 69

 درصد
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 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

 21افزایش قيمت برق متوسط  .6

 درصد ساالنه

متوسط نرخ رشد ساالنه قيمت  .6

، عمومي 61بخش خانگي  برق در

 درصد 20و صنعتي  02

قيمت برق در امور کشاورزي  .0

 باشد 92برابر با قيمت سال 

درصدي قيمت برق  ۹۶افزایش  .0

 در امور کشاورزي تا پایان برنامه

استفاده از انرژي در کشور از  .۰

طریق تجدید نظر در الگوي مصرف 

 هاو کاهش در آلودگي سوخت

يد اکسگاز ديافزایش رشد انتشار  .۰

 کربن طي این برنامه

6 
برنامه سوم 

 توسعه
16-069۶ 

عدم تغيير محسوس در  .0 منطقي نمودن هزینه برق و گاز .0

 هاي واقعي برق و گازقيمت

 تشکيل شده است. .2 تشکيل شوراي عالي انرژي .2

جویي و منطقي کردن صرفه .6

 مصرف انرژي

افزایش شاخص شدت مصرف  .6

 واحد 180۹به  180۰نهایي انرژي از 

انجام اقدامات الزم جهت  .0

 حفاظت از محيط زیست

کاهش رشد انتشار  .0

 اکسيدکربن در طول این برنامهدي

0 
هاي سياست

 کلي نظام
۶0-0611 

گسترش اکتشاف نفت و گاز و  .0

 شناخت کامل منابع

هاي کاهش تعداد و متراژ چاه .9

 اکتشافي حفاري شده

افزایش ظرفيت توليد گاز و  .2

هاي جایگزیني با فرآوردهحداکثر 

 نفتي

 602افزایش توليد گاز غني از  .1

 ميليون متر مکعب 90۶به 

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف گاز 

، نفت سفيد  682، بنزین  -180۰مایع 

و نفت کوره  08۰، نفت گاز  -۹8۹

 درصد -180

 ايبرداري از موقعيت منطقهبهره .6

و جغرافيایي کشور براي معاوضه و 

توقف کامل واردات سوآپ  .۶

 به بعد ۶2نفت از سال 
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 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

ي به بازارها نفت و گاز منطقه انتقال

 داخلي و جهاني

سازي مصرف و کاهش بهينه .0

 شدت انرژي

افزایش شاخص شدت مصرف  .01

 واحد 180۶به  180۹نهایي انرژي از 

هاي جایگزیني صادرات فرآورده .۰

جاي نفت، گاز و پتروشيمي به

 طبيعيصدور نفت خام و گاز 

افزایش واردات بنزین با  - .00

درصد و  081متوسط رشد ساالنه 

کاهش صادرات نفت کوره با متوسط 

 درصد -28۰نرخ رشد ساالنه 

 9۶۰افزایش صادرات پتروشيمي از  -

 ميليون دالر 02102به 

هاي افزایش سهم انرژي .۹

هاي تجدیدپذیر با اولویت انرژي

 آبي

رسيدن سهم توليد برق  .02

هاي آبي از کل توليد برق نيروگاه

 درصد ۰درصد به  0کشور از 

۰ 
برنامه چهارم 

 توسعه
11-0610 

آوري گازهاي جمع .0

 همراه از ميادین نفتي

کاهش رشد توليد گاز  .۹

 همراه

تزریق گاز به ميادین  .2

 نفتي

کاهش تزریق گاز به  .9

 ميادین نفتي

درصد از  01واگذاري  .6

اشخاص فعاليت توليد برق به 

 حقيقي و حقوقي

افزایش توليد برق توسط  .1

بخش خصوصي از صفر درصد به 

 درصد 01

افزایش اکتشاف هرچه  .0

 بيشتر منابع نفت و گاز

خام ميزان اکتشاف نفت .۶

، ۹11در طول برنامه به ترتيب 

ميليون  0100و  ۶921، 2100، ۶2۹1

 بشکه



 

020 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

۹ 

قانون توسعه 

حمل و نقل 

عمومي و 

مدیریت 

مصرف 

 سوخت

۶0-061۹ 

کاهش مصرف سوخت در بخش  .0

 حمل و نقل کشور

کاهش مصرف بنزین در بخش  .0

و سپس  ۶1حمل و نقل تا سال 

 افزایش آن

وز به ستبدیل وسایل نقليه بنزین .2

 گازسوز

افزایش مصرف گاز طبيعي در  .2

ميليون  0101بخش حمل و نقل از 

  9021به  11متر مکعب در سال 

9 
قانون هدفمند 

 هایارانهکردن 
۶0-061۶ 

قيمت فروش داخلي بنزین، نفت  .0

گاز، نفت کوره و نفت سفيد 

تدریج تا پایان برنامه پنجم به

توسعه، کمتر از نود درصد فوب 

 خليج فارس نباشد.

جز بنزین، قيمت فروش داخلي به .0

نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره در 

بسيار کمتر از نود  06۶0پایان سال 

ج فارس درصد قيمت فوب خلي

 است.

هاي کشور افزایش بازده نيروگاه .2

 درصد 0۰به 

هاي کشور رسيدن بازده نيروگاه .2

 درصد 6۶81به 

 هاي انتقال وکاهش تلفات شبکه .6

 درصد 00توزیع برق به 

 هاي انتقال ورسيدن تلفات شبکه .6

 درصد 0081توزیع برق به 

 ۰۶91وري انرژي از کاهش بهره .0 وري انرژيافزایش بهره .0

هزار ریال به ازاي یک بشکه معادل 

 واحد ۰060نفت خام به 

توسعه توليد برق از منابع  .۰

 تجدیدپذیر

افزایش سهم توليد برق از منابع  .۰

 درصد ۰درصد به  0تجدیدپذیر از 

1 

 هايسياست

 اصالح کلي

 مصرف الگوي

۶0-061۶ 

کاهش شدت انرژي به  .0

تا  061۶حداقل دو سوم ميزان سال 

 (06۶0برنامه پنجم توسعه )پایان 

افزایش شدت مصرف  .0

بشکه  180۶به  1801نهایي انرژي از 

 معادل نفت خام به ميليون ریال

حداکثرسازي انتقال  .2

هاي نفتي از طریق خط لوله فرآورده

 آهنو راه

قال تکاهش سهم ان - .2

هاي نفتي از طریق خط لوله از فرآورده

 درصد ۰۶درصد به  ۹۹



  

02۰ 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

ن آهانتقال از طریق راهافزایش سهم  -

 درصد ۹درصد به  0از 

۶ 
 قانون اصالح

 مصرف الگوي
۶۹-061۶ 

 انرژي و از اقتصادي استفاده .0

 بهتر برداريبهره

ميليون  29۶جویي حدود صرفه .0

بشکه معادل نفت خام توسط وزارت 

ميليون بشکه توسط وزارت  0۰2نفت و 

 (06۶1-۶0نيرو )

 و پایدار توسعه به کمک .2

 زیست محيط از حفاظت

ميليون تن  06۹کاهش  .2

اکسيدکربن توسط وزارت نفت و دي

ميليون تن توسط وزارت نيرو  06

(۶0-06۶1) 

اصالح ساختار شوراي عالي  .6

 انرژي

تاکنون اصالحي صورت نگرفته  .6

 است.

 و استانداردها اجراي .0

 انرژي مصرف برچسب معيارهاي

برقي  برانرژي وسایل و تجهيزات

 و استاندارد مؤسسهتوسط 

 ایران صنعتي تحقيقات

عملکرد ناقص سازمان ملي  .0

استاندارد ایران در اجراي استانداردها 

 و معيارهاي برچسب مصرف انرژي

 هايشرکت از حمایت .۰

 انرژي و انعقاد خدمات

 هابا آن جویيصرفه قراردادهاي

تنها وزارت نفت  .۰

اقدامات اجرایي خود را منعکس 

 کرده است.

 الزم کنترلي هايسامانه تعبيه .۹

 هايحامل انواع مصرف براي

اداري  هايساختمان در انرژي

 عمومي و دولتي مؤسسات

تنها وزارت نفت  .۹

اقدامات اجرایي خود را منعکس 

 کرده است.



 

02۹ 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

 منظور به انرژي مميزي انجام .9

 مدیریت سامانه کنترل و اجراء

 و مربوطه هايساختمان در انرژي

 هايدستگاه کارکنان کليه آموزش

 عمومي و اجرائي

هاي اجرایي به استثناء دستگاه .9

وزارت نفت، اقدامات خاصي را 

 اند.گزارش نکرده

سازي اجراي راهکارهاي بهينه .1

مصرف انرژي در بخش کشاورزي 

آالت و و نيز اصالح ماشين

 بر کشاورزيتجهيزات انرژي

عدم ارائه گزارش از  .1

 مسئولهاي سوي دستگاه

سازي مصرف انرژي در بهينه .۶

 بخش حمل و نقل

عدم ارائه گزارش از  .۶

 هاي مسئولسوي دستگاه

 نياز مورد تأمين حرارت .01

 از تقطيري کنشيرینآب واحدهاي

 هاينيروگاه تلفات بازیافت محل

 واحدها این احداث حرارتي و 

گزارشي در راستاي  .01

اجرایي شدن این هدف منتشر نشده 

 است.

 و تحقيقاتي هاي طرح اجراي .00

توسط سازمان انرژي اتمي  مطالعاتي

 انرژي مصرف کاهش منظور به

 بومي سوخت، چرخه تأسيسات

 و اي هسته نيروگاه ساخت نمودن

 با مرتبط تحقيقاتي هاي طرح

 اي هسته گداخت

گزارشي در خصوص  .00

سازمان انرژي اتمي در این  اقدامات 

 زمينه منعکس نشده است.

انجام اقدامات آموزشي،  .02

سازي در فرهنگي، ترویجي و آگاه

 زمينه اصالح الگوي مصرف

تاکنون برنامه منسجم،  .02

اقدام عملي و نيز سازوکار و 

نامه اجرایي مصوب در این باره آیين

 مشاهده یا گزارش نشده است.



  

029 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

01 
برنامه پنجم 

 توسعه
۶0-06۶1 

ميليون و  ۰افزایش توليد نفت به  .0

 بشکه در روزهزار  0۰1

به  68۶0کاهش توليد نفت از  .0

 ميليون بشکه در روز 2811

افزایش ظرفيت توليد گاز به یک  .2

 ميليارد و صد ميليون مترمکعب

افزایش توليد روزانه گاز غني از  .2

 ميليون مترمکعب 90181به  ۹0980

هاي افزایش راندمان نيروگاه .6

 کشور

 

هاي افزایش راندمان نيروگاه .6

 درصد 6980به  6۹8۹از حرارتي 

هاي توليد برق توسعه نيروگاه .0

 توسط بخش خصوصي

افزایش سهم توليد برق توسط  .0

 ۰0درصد به  ۶بخش خصوصي از 

 درصد

 2۰افزایش توان توليدي برق تا  .۰

 هزار مگاوات

مگاواتي  0292۰8۰افزایش  .۰

 هاي کشورظرفيت اسمي نيروگاه

هزار مگاوات از  ۰توليد برق تا  .۹

 طریق انرژي بادي و خورشيدي

اي هرسيدن ظرفيت اسمي نيروگاه .۹

 0۹1بادي و خورشيدي به تنها 

 مگاوات

 کاهش رشد توليد گاز غني .9 افزایش توليد گاز طبيعي .9

آوري گازهاي در افزایش جمع .1

حال سوختن ميادین در حال 

 برداريبهره

کاهش توليد گاز غني از منابع  .1

ميليون  99به  016گاز همراه از 

 مترمکعب در روز  

00 

هاي سياست

کلي اقتصاد 

 مقاومتي

۶0-06۶6 

 برق صادرات افزایش .0

 

کاهش خالص صادرات  .0

 ميليون کيلووات 2009برق به ميزان  

 گاز صادرات افزایش .2

 

کاهش خالص صادرات  .2

 ميليون 0001گاز طبيعي به ميزان 

 مترمکعب



 

021 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 قانون/ سند ردیف
دوره 

 بررسي
 ميزان تحقق یافته هدف تعيين شده

 هايصادرات فرآورده افزایش .6

 نفتي

 

 

 

 

 

افزایش صادرات نفت  - .6

هزار  011۹0به  1۶16کوره از 

 مترمکعب؛

 2۰۶افزایش صادرات نفت گاز از  -

 هزار متر مکعب؛ 2106به 

به  0601افزایش واردات بنزین از  -

 هزار مترمکعب 6۹0۹

کاهش صادرات  .0 صادرات پتروشيمي افزایش .0

 28۶پتروشيمي به ميزان  محصوالت

 درصد

  

و  نفت راهبردي ذخایر افزایش .۰

 گاز کشور

کاهش ذخایر  .۰

هيدروکربوري مایع قابل استحصال 

ميليارد  0۰982به  0۰98۰کشور از 

 بشکه

 هاي پژوهش.یافتهمأخذ: 



  

02۶ 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 

 

بررسي تحقق اهداف قوانين و اسناد باالدستي در حوزه انرژي. 6شکل   



 

061 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 

 

(اهداف قوانين و اسناد باالدستي در حوزه انرژي )ادامه. بررسي تحقق 0شکل  

 ساله اول توسعهقانون برنامه پنج
 به يعيطب گاز از مقدار بيشترین نمودن در قانون برنامه اول توسعه، به موضوع جانشين

رف مصا براي ترتيب به گاز توزیع و زاهاي انرژيسوخت سایر و نفتي هاي فرآورده جاي

(. بر اساس 0-0۰اشاره شده است )قسمت )ب(، بند  خانگي و تجاري صنایع، ها،نيروگاه

، سهم مصرف گاز طبيعي از کل ۰شکل و با توجه به  069622آمار ترازنامه انرژي سال 

                                                

22. "https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=IR".  



  

060 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

درصد  ۰180به  06۹9درصد در پایان سال  ۰089هاي کشور از سوخت مصرفي در نيروگاه

 .رسيده است 0692در پایان سال 

 

مأخذ: ) هاي کشور به تفکيک نوع سوخت طي برنامه اول توسعهسوخت مصرفي کل نيروگاه سهم. ۰شکل 

 (0696ترازنامه انرژي سال 

هاي مختلف انرژي در بخش خانگي و از طرفي، سهم مصرف گاز طبيعي از بين حامل

رسيده  0692درصد در پایان سال  21802به 06۹9درصد در پایان سال  0۰812تجاري از 

( و همچنين سهم مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت نيز در این بازه زماني ۹ شکلاست )

 (.9شکل درصد افزایش یافته است ) ۰2869درصد به  09806از 
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گازطبيعي   گاز کوره بلند نفت کوره  گازوئيل 



 

062 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 

مأخذ: ) هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش خانگي و تجاري طي برنامه اول توسعهسهم حامل. ۹شکل 

 (0696ترازنامه انرژي سال 

 برق صنعت تأسيسات از برداريهبهر ين بخش از قانون، به بهبود( هم0-01در بند )

و  هانيروگاه حرارتي راندمان و بار برداري، ضریببهره ضریب افزایش طریق از کشور

توزیع برق تأکيد شده است. اما با توجه  و انتقال هاي شبکه در تلفات انرژي همچنين کاهش

درصد  ۹28۶به  06۹9درصد در پایان سال  ۹080(، ضریب بار توليدي کشور از 1) شکلبه 

هاي کاهش یافته است. همچنين راندمان نيروگاهیعني سال پایان برنامه،  0692در پایان سال 

ست که (. این درحالي ا۶ شکلدرصد رسيده است ) 6081درصد به  618۰حرارتي کشور از 

درصد افزایش  00به  ۶86درصد و تلفات شبکه توزیع از  68۰به  686تلفات انتقال شبکه از 

 (.01 شکلیافته است )
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066 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

 

مأخذ: ترازنامه ) هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش صنعت طي برنامه اول توسعهسهم حامل .9 شکل

 (0696انرژي سال 

 

 [26] 069۰ضریب بار توليدي برق کشور طي برنامه اول توسعهمأخذ: ترازنامه انرژي سال . 1شکل 
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060 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 

 .069۰هاي حرارتي کشور طي برنامه اول توسعهمأخذ: ترازنامه انرژي سال . راندمان نيروگاه۶ شکل

 

ل مأخذ: ترازنامه انرژي سا طي برنامه اول توسعههاي انتقال و توزیع برق کشور . تلفات انرژي در شبکه01شکل 

069۰. 

گذاري کاالها و خدمات، به نحوي که ( به تغيير سياست نرخ۰-0همچنين در بند )

هاي تعادلي براي منابع اقتصادي به وجود آید، اشاره شده است. شاخص کلي تدریج قيمتبه
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06۰ 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

هاي نهایي توليد آن است. این هزینه در این مورد برابري قيمت کاالها یا خدمات مورد نظر با

بایست افزایش یابد. اما با توجه به هاي انرژي ميبدان معناست که قيمت واقعي حامل

هاي عمده هاي اسمي برق، گاز و فرآورده( و با وجود افزایش قيمت06( الي )00) هايشکل

واقعي  د، قيمتجز قيمت واقعي برق و گاز در بخش صنعتي و همچنين نفت سفينفتي، به

 26هاي انرژي کاهش یافته است.سایر حامل

 

مأخذ: بانک مرکزي  (069۹=011هاي مختلف طي برنامه اول توسعه ). قيمت واقعي برق در بخش00  شکل

 [29]و  [30]جمهوري اسالمي ایران 

                                                

 اند.فروشي محاسبه شدههاي واقعي با احتساب شاخص بهاي عمده. قيمت26
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مأخذ: ترازنامه  (06۹۶=011هاي عمده نفتي طي برنامه اول توسعه )فرآورده. قيمت واقعي فروش 02 شکل

 [28] 0691انرژي سال 

 

مأخذ: بانک  (069۹=011هاي مختلف طي برنامه اول توسعه ). قيمت واقعي گاز طبيعي در بخش06 شکل

 [29]و  [30]مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
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 ساله دوم توسعهقانون برنامه پنج
ماده واحده این قانون، دولت موظف است در طول « 0۶»تبصره « الف»بند « 2»طبق جزء 

هاي خود را به نحوي تنظيم نماید که رشد مصرف (، سياست0690-91برنامه دوم توسعه )

تجاوز ننماید. بر اساس آمار ترازنامه انرژي، سال از سه درصد هاي نفتي در هر فرآورده

درصد، نفت سفيد  ۰8۰1متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف بنزین در طول اجراي این برنامه 

جز باشد. بر این اساس بهدرصد مي -0810درصد و نفت کوره  086۰درصد، نفت گاز  -6816

باشد. رشد دف تعيين شده در قانون ميها مطابق با هبنزین، رشد مصرف سایر فرآورده

 .( نشان داده شده است00ها در شکل )مصرف این فرآورده

 

 .0691مأخذ: ترازنامه انرژي سال  هاي عمده نفتي طي برنامه دوم توسعه. رشد مصرف فرآورده00 شکل

ماده واحده، متوسط قيمت فروش هر مترمکعب گاز « 0۶»تبصره « ب»بر اساس بند 

 21بایست به طور متوسط ساالنه مي 0696هاي برنامه دوم بر مبناي سال طبيعي طي سال

یابد. این درحالي است که در طول این برنامه، متوسط نسبت به سال ماقبل افزایش درصد 
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

تجاري ، درصد 69درصد، صنعتي  60نگي نرخ رشد ساالنه قيمت گاز طبيعي براي بخش خا

ها بيش از برنامه دهنده افزایش قيمتباشد که نشاندرصد مي 2۰درصد و نيروگاهي  00

 .ها قابل مشاهده است( رشد قيمت گاز طبيعي در این بخش0۰) شکلتعيين شده است. در 

 

 [29]أخذ: م هاي مختلف طي برنامه دوم توسعه. رشد قيمت گاز طبيعي در بخش0۰ شکل

شود تا به وزارت نيرو اجازه داده مي« ج»بند « 0»در ادامه همين تبصره و طبق جزء 

را ساالنه نسبت  0691تا  0690هاي متوسط قيمت فروش هر کيلووات ساعت برق طي سال

مطابق با آمار منتشر شده در این بازه  .درصد افزایش دهد 21به سال ماقبل به طور متوسط 

درصد  02درصد، عمومي  61زماني، متوسط نرخ رشد ساالنه قيمت برق براي بخش خانگي 

درصد بوده است. بر این اساس، افزایش قيمت برق در بخش خانگي بيش از  20و صنعتي 

ووات کيلهدف تعيين شده در قانون بوده است. همچنين مقرر شده است که قيمت فروش هر 

باشد.  0692هاي سال برنامه دوم برابر قيمتساعت برق مصرفي در امور کشاورزي در طول 

 181ریال در هر کيلووات ساعت به  ۰82این در حالي است که قيمت برق در این بخش از 
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( 0۹) شکلدارد. در  0692درصدي آن نسبت به سال  ۹۶ریال رسيده است که نشان از رشد 

 .ها نشان داده شده استبرق در این بخش ميزان رشد قيمت

 

مأخذ:  هاي مختلف طي برنامه دوم توسعه. رشد قيمت برق در بخش0۹ شکل

[29] 

هاي اقتصادي و اجتماعي بایستي با ، کليه فعاليت«12»تبصره « الف»از سوي دیگر، طبق بند 

منظور، استفاده از انرژي در کشور  و بدینمحيطي صورت گرفته رعایت مالحظات زیست

ها صورت گيرد. باید از طریق تجدید نظر در الگوي مصرف و کاهش در آلودگي سوخت

اکسيدکربن به عنوان انتشار گاز دي 20این در حالي است که بر اساس آمار بانک جهاني،

ميليون تن در  2۹۰محيطي در طول این برنامه از هاي زیستترین عامل انتشار آالیندگيمهم

                                                

24. http://energyinformation.ir/2013-12-22-11-39-33/energy-management/141-2016-05-14-15-34-47/958-

2018-04-19-20-32-13".  

(، گزارش ارزیابي نحوه 06۶۰-06۶۶بررسي سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران )»(، 06۶۰هادي زنوز، بهروز )

 .هاي مجلس شوراي اسالمي، مرکز پژوهش«لي برنامه ششم توسعهتأمين ما
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

دهنده متوسط افزایش یافته است که نشان 91ميليون تن در پایان سال  612به  96پایان سال 

ساله قبل از این دوره پنجکه این آمار براي یک باشد؛ در صورتيدرصدي مي 98۹نرخ رشد 

اکسيدکربن در طول درصد است. یعني نرخ رشد انتشار گاز دي ۹81(، 06۹۶-96برنامه )

 شکلدرصد افزایش یافته است. در  181برنامه دوم توسعه نسبت به مدت مشابه قبل از آن، 

 .نمایش داده شده است 06۹1-91( روند انتشار این گاز در بازه زماني 09)

 

 ( مأخذ: بانک جهاني. 06۹1-91اکسيد کربن در ایران ). روند انتشار گاز دي09شکل 

 ساله سوم توسعهقانون برنامه پنج
هزینه برق و گاز پرداخته شده است. اما  نمودن( این قانون، به بحث منطقي ۰2در ماده )

هاي واقعي در پایان برنامه هاي مختلف، قيمتهاي اسمي در بخشبا وجود افزایش قيمت

هاي واقعي برق و گاز در ( قيمت0۶( و )01) هايشکلتفاوت چنداني با آغاز آن ندارد. در 

 .استبخش خانگي، عمومي و صنعتي طي اجراي این برنامه، قابل مشاهده 
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مأخذ: بانک مرکزي  (069۹=011هاي مختلف طي برنامه سوم توسعه )قيمت واقعي برق در بخش. 01شکل 

 [29]و  [30]جمهوري اسالمي ایران 

اعمال منظور گذار، دولت را موظف کرده است تا به( قانون020در ادامه و در ماده )

جویي، منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زیست، اقداماتي را انجام دهد. صرفه

(، شاخص شدت مصرف نهایي 16-069۶این درحالي است که در طول اجراي این برنامه )

بشکه معادل نفت خام به ميليون ریال افزایش یافته اما شاخص شدت  180۹به  180۰انرژي از 

(. همچنين ميزان انتشار 21 شکلواحد ثابت مانده است ) 1826در سطح عرضه انرژي اوليه 

 0616ميليون تن در سال  009به 0691ميليون تن در انتهاي سال  612اکسيدکربن از گاز دي

باشد. این رقم براي درصدي مي 682دهنده رشد متوسط ساالنه افزایش یافته است که نشان

گر کاهش رشد باشد که نمایاندرصد مي 98۹ه معادل ساله قبل از این برنامیک دوره پنج

 .(20 شکلاکسيدکربن در طول این برنامه است )انتشار دي
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 

مأخذ: بانک  (069۹=011هاي مختلف طي برنامه سوم توسعه ). قيمت واقعي گاز طبيعي در بخش0۶  شکل

 [29]و  [30]مرکزي جمهوري اسالمي ایران 

 

 شاخص شدت انرژي کل کشور طي برنامه سوم توسعه. روند 21 شکل
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 ( مأخذ: بانک جهاني.0696-16اکسيدکربن در ایران ). روند انتشار گاز دي20شکل 

 هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايرانسياست
ور شناخت کامل منابع کش هاي کلي نظام، بر گسترش اکتشاف نفت و گاز ودر سياست

ي هاي اکتشافتأکيد شده است. اما با بررسي آمار منتشره، متوجه کاهش تعداد و متراژ چاه

شویم. این آمار در نمودار مي 06۶0( تا سال 0691ها )حفاري شده از آغاز ابالغ این سياست

 .( نمایان است01)
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 .06۶0ترازنامه انرژي سال و  [29]مأخذ:  (0611-۶0)هاي اکتشافي حفاري شده تعداد و متراژ چاه. 22 شکل

لي نظام هاي کشده نفت، مورد دیگري است که در سياست افزایش ظرفيت توليد صيانت

ميليون بشکه  06۰6به آن اشاره شده است. این در حالي است که ميزان توليد نفت خام از 

کاهش یافته است؛ که دليل اصلي آن  06۶0ميليون بشکه در سال  0120به  0611در سال 

بود. با این وجود، ميزان نفت مصرفي به عنوان  06۶1تحریم صادرات نفت ایران بعد از سال 

ميليون بشکه افزایش یافته است  ۹06به  ۰90ها، در این بازه زماني از خوراک پاالیشگاه

 (.26 شکل)

ر بایست متناسب با حجم ذخایا، ظرفيت توليد گاز ميهاز طرفي بر اساس این سياست

یابد.  هاي نفتي، افزایشمنظور تأمين مصرف داخلي و حداکثر جایگزیني با فرآوردهکشور به

 0611ميليون مترمکعب در سال  602بر اساس آمار منتشر شده، توليد روزانه گاز غني از 

افزایش یافته است  06۶0کعب در سال ميليون مترم 90۶)اولين سال اجراي این سياست( به 

هاي عمده نفتي، متوسط نرخ رشد ساالنه (. همچنين در مورد مصرف فرآورده20 شکل)
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درصد، نفت  682درصد، بنزین  -180۰برابر با  06۶0تا  0611هاي مصرف گاز مایع بين سال

  باشد.درصد مي -180درصد و نفت کوره  08۰درصد، نفت گاز  -۹8۹سفيد 

اي و جغرافيایي کشور براي خرید و فروش، فرآوري، برداري از موقعيت منطقهبهره

به بازارهاي داخلي و جهاني، از دیگر بندهاي  پاالیش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه

باشد. با توجه به اینکه ایران یکي از پنج کشور حوزه دریاي خزر است و ها مياین سياست

فارس و نيز وضعيت مناسب مسيرهاي ر به دریاي عمان و خليج با عنایت به دسترسي کشو

عنوان یک مسير ترانزیت مؤثر و باصرفه از توان از خاک کشور بهانتقال نفت از ایران، مي

حوزه دریاي خزر به بازارهاي جهاني استفاده کرد. با این وجود، ميزان واردات سوآپ نفت 

طوري که ، رفته رفته کاهش یافت به061۰ در کشور، پس از طي یک سير صعودي تا سال

 (.2۰ شکلهاي گذشته به کلي متوقف گردیده است )در سال

 

 [29]مأخذ: ( 0611-۶0هاي نفت خام )ميزان توليد، صادرات و خوراک پاالیشگاه. 26 شکل
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 [29]( مأخذ: 0611-۶0توليد گاز غني در کشور ). 20 شکل

 

 [29]مأخذ:  (0611-۶0. ميزان واردات سوآپ نفت )2۰ شکل
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سازي مصرف و کاهش شدت انرژي مورد دیگري است که در این سند به آن اشاره بهينه

کنيم که شاخص شدت انرژي در کشور شده است. اما با مرور آمار منتشر شده مالحضه مي

داراي روند افزایشي بوده به طوري که شاخص شدت مصرف  061۶و  0612هاي جز سالبه

بشکه معادل نفت خام به ميليون  180۶به  180۹از  06۶0ا ت 0611هاي نهایي انرژي بين سال

 شکلواحد افزایش یافته است  1861به  1826ریال و شاخص شدت عرضه انرژي اوليه از 

(2۹.) 

 

 .06۶0مأخذ: ترازنامه انرژي سال ( 0611-۶0شاخص شدت انرژي کل کشور )روند  2۹شکل 

جاي هاي نفت، گاز و پتروشيمي بهفرآوردهدر بخش دیگر این سند به جایگزیني صادرات 

 0611صدور نفت خام و گاز طبيعي اشاره شده است. بر اساس آمار بانک مرکزي، در سال 

 پس از طي یک فراز و نشيب، هزار بشکه در روز بود که 201هاي نفتي صادرات فرآورده

ز طرفي، شاهد رشد هزار بشکه در روز افزایش یافته است. ا 2۰۹به  06۶۹این رقم در سال 
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ميليون دالر  02102ميليون دالر به  9۶۰صادرات محصوالت پتروشيمي در این بازه زماني از 

 (.29 شکلایم )بوده

 هاي آبي از دیگر موارديهاي تجدیدپذیر با اولویت انرژيتالش براي افزایش سهم انرژي

رق ، ميزان توليد ناویژه باست که در این سند بر آن تأکيد شده است. بر اساس آمار منتشره

ميليون  001۶1به  0611ميليون کيلووات ساعت در سال  ۰199هاي آبي کشور از نيروگاه

افزایش یافته است. همچنين سهم آن از کل توليد برق کشور  06۶0کيلووات ساعت در سال 

ر گيدهنده عدم پيشرفت چشمدرصد رسيده است که نشان ۰درصد به  0در این بازه زماني از 

 در این زمينه است.

هاي سوختي و هاي بادي و خورشيدي و پيلهمچنين در این سند به ایجاد نيروگاه

و  هاي باديکه ظرفيت اسمي نيروگاهگرمایي در کشور توجه شده است. با وجود اینزمين

افزایش یافته  06۶0مگاوات در سال  222به  11مگاوات در سال  60خورشيدي کشور از 

رق از همچنين توليد ب سهم آن از کل ظرفيت توليدي برق کشور بسيار ناچيز است. است اما

افزایش یافته  06۶0مگاوات در سال  2۶00به  06۶1مگاوات در سال  629اي از انرژي هسته

( نشان داده شده 21) شکلدر هاي کشور در توليد ناویژه انرژي الکتریکي است. سهم نيروگاه

 است.
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( مأخذ: بانک مرکزي جمهوري 0611-۶۹) هاي نفتي و محصوالت پتروشيميصادرات فرآورده. 29 شکل

 اسالمي ایران

 

 [29]مأخذ: ( 0611-۶0)هاي کشور در توليد ناویژه انرژي الکتریکي . سهم نيروگاه21 شکل
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 ساله چهارم توسعهبرنامه پنج
همراه و تزریق گاز به ميادین آوري گازهاي جمع( این قانون به بحث 00ماده )« د»در بند 

مجموع توليد گاز  0616( پيداست، در سال 2۶) شکلطور که از نفتي اشاره شده است. همان

ميليون مترمکعب در روز بود که این رقم در سال  062غني و گاز سبک از منابع گاز همراه، 

درصد  08۹دهنده متوسط نرخ رشد ساالنه برابر با واحد افزایش یافت که نشان 006به  0611

درصد است که  08۶ساله قبل از این برنامه معادل باشد. البته این نرخ براي یک دوره پنجمي

 .حاکي از کاهش رشد توليد گاز همراه در این بازه زماني است

 

 [29]مأخذ:  (0691-11). توليد گاز غني و گاز سبک از منابع گاز همراه 2۶شکل 

 9۶به  11همچنين تزریق گاز غني و سبک به ميادین نفتي طي برنامه چهارم توسعه از 

درصد  -186ميليون مترمکعب در روز کاهش یافت که متوسط نرخ رشد ساالنه آن برابر با 

 شکلدرصد است ) 686ساله قبل از این برنامه معادل این رقم براي یک دوره پنج باشد.مي

61.) 
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شناسایي و اکتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و ( این قانون، به بحث 00ماده )« هـ»در بند 

خام گاز در سراسر کشور اشاره شده است. بر اساس آمار ترازنامه انرژي، ميزان اکتشاف نفت

، ۶2۹1، ۹11( در نوسان بوده و به ترتيب برابر با 0611-0610ن برنامه )در طول اجراي ای

 .باشدميليون بشکه مي 0100و  ۶921، 2100

 

 [29]مأخذ:  (0691-11). تزریق گاز غني و سبک به ميادین نفتي 61شکل 

درصد از انجام  01دولت موظف است حداقل ( قانون، 2۰ماده )« الف»بر اساس بند 

نحوي که  در تأمين برق بهفعاليت مربوط به توليد و توزیع برق را با حفظ مسئوليت دولت 

اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نماید. موجب انحصار در بخش غيردولتي نشود به 

ابتداي  کشور از هاي تحت مدیریت بخش خصوصيطبق آمار منتشره، ظرفيت اسمي نيروگاه

( که این بخش هيچ سهمي در توليد برق کشور نداشته 0616اجراي این برنامه )پایان سال 

 0611درصد از ظرفيت توليدي کل کشور در پایان سال  01مگاوات یعني  0۶9۹است به 

ها به بخش رسيده است. اما اینکه چه ميزان از این افزایش سهم ناشي از واگذاري نيروگاه
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

عه باشد، نياز به مطالو چه ميزان ناشي از افزایش ظرفيت توليدي این بخش مي خصوصي

 .تري داردعميق

 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
ترین اهداف این قانون، مدیریت و کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و مهم ازیکي 

وخت همچنين حذف تدریجي یارانه سسوز به گازسوز و تبدیل وسایل نقليه بنزیننقل کشور، 

و افزایش پلکاني قيمت  1۹باشد. با اجراي این قانون در سال ساله ميطي یک دوره پنج

بودیم. اما با ثابت  ۶1سوخت، شاهد کاهش مصرف بنزین در بخش حمل و نقل تا سال 

ت خماندن قيمت آن که منجر به کاهش قيمت واقعي آن شده است، با افزایش مصرف این سو

ایم. در مورد نفت گاز نيز بعد از اجراي این قانون، رشد مصرف آن کاهش یافته مواجه بوده

ميليون مترمکعب در سال  08۰است. از طرفي مصرف گاز طبيعي در بخش حمل و نقل، از 

 .(60 شکلافزایش یافته است ) 06۶0ميليون مترمکعب در سال  9021به  11

 

 (0611-۶0)مصرف بنزین، نفت گاز و گاز طبيعي در بخش حمل و نقل . 60شکل 
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 هاقانون هدفمند کردن یارانه
بر اساس این قانون، قيمت فروش داخلي بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز 

متر از نود ساله پنجم توسعه، نباید کمایع و سایر مشتقات نفت، به تدریج تا پایان برنامه پنج

( قيمت 62) شکلقيمت تحویل روي کشتي )فوب( در خليج فارس باشد. مطابق درصد 

بسيار کمتر از نود  06۶0فروش داخلي نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره در پایان سال 

 .باشددرصد قيمت فوب خليج فارس است اما قيمت بنزین تقریباً برابر با این مقدار مي

 

 06۶0هاي نفتي با قيمت فوب خليج فارس در سال فرآورده. مقایسه قيمت فروش داخلي 62 شکل

ها آمده است که هر ساله ( قانون هدفمند کردن یارانه0ماده )« ج»در تبصره ذیل بند 

که تا پنج سال از زمان هاي کشور افزوده شود به طوريبازده نيروگاهحداقل یک درصد به 

اس آمار ترازنامه انرژي، در دو سال اول و درصد برسد. بر اس 0۰بازده اجراي این قانون به 

هاي سوم و چهارم شاهد همچنين سال آخر اجراي این برنامه، شاهد رشد راندمان اما در سال

هاي حرارتي بودیم. در پایان نخستين سال اجراي برنامه پنجم یعني کاهش راندمان نيروگاه
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 186رسيد که افزایش  6۹8۶هاي حرارتي کشور به ، متوسط راندمان نيروگاه06۶1سال 

هاي متوسط راندمان نيروگاه ۶0دهد. در پایان سال درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي

با دو  ۶2درصد رسيد. این رقم در پایان سال  6982درصد افزایش به  186حرارتي کشور با 

رتي هاي حراروند نزولي متوسط راندمان نيروگاه .درصد رسيد 69دهم درصد کاهش به 

درصد رسيد که نسبت به سال  6۹86، این رقم به ۶6کشور ادامه یافت تا اینکه در پایان سال 

درصدي  080این رقم با افزایش  ۶0دهد. اما در سال درصد کاهش را نشان مي 189قبل از آن، 

هاي حرارتي در طول این برنامه درصد رسيد. همانطورکه پيداست، راندمان نيروگاه 6980به 

 .(66 شکلدرصد افزایش یافته است ) 181 تنها

 

 [29]مأخذ:  (061۶-۶1هاي حرارتي کشور ). راندمان نيروگاه66 شکل

درصد رسيده  6۶80به  ۶0هاي توليد برق نيز که در پایان سال متوسط راندمان کل نيروگاه

یک  ۶6درصد رسيد. این رقم در سال  6۶8۶درصدي به  18۰با افزایش  ۶2بود، در پایان سال 

درصد  6۶81درصدي به  18۶با افزایش  ۶0درصد و در سال  618۶درصد کاهش یافت و به 
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رسيد. این آمار حکایت از عدم دستيابي به این قسمت از هدف قانون، یعني رسيدن بازده 

 درصد، دارد. 0۰هاي کشور به نيروگاه

هاي انتقال و توزیع برق را تا پایان گذار کاهش تلفات شبکهانوندر ادامه این تبصره، ق

گذاري کرده است. بر اساس آمار منتشره، ميزان درصد هدف 00ساله پنجم به رقم برنامه پنج

کاهش یافته  ۶0درصد در پایان سال  0081به  1۶درصد در پایان سال  098۹این تلفات از 

 (.60 شکلدر این قانون است ) درصد بيشتر از هدف مقرر 181است که 

 

 .06۶0مأخذ: ترازنامه انرژي سال  (061۶-۶0هاي انتقال و توزیع برق کشور ). تلفات انرژي در شبکه60 شکل

( این قانون بر اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت 1ماده )« ب»در بند 

وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجدیدپذیر تأکيد شده است. اما افزایش بهره

هزار ریال به ازاي یک بشکه  ۰۶91وري انرژي از ( پيداست، بهره6۰) شکلطور که از همان

 .کاهش یافته است 06۶0واحد در سال  ۰060به  061۶ال معادل نفت خام در س
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 (061۰-۶0وري انرژي در کشور ). روند تغييرات شاخص بهره6۰ شکل

همچنين در رابطه با توسعه توليد برق از منابع تجدیدپذیر، سهم این بخش از توليد ناویژه 

 .رسيده است ۶0درصد در  ۰به  1۶درصد در سال  0انرژي الکتریکي از 

  مصرف الگوي اصالح کلی هايسیاست 

باشد که به آن مي« 9»هاي کلي اصالح الگوي مصرف، بند ترین بندهاي سياستمهم

اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به جویي در مصرف انرژي با اعمال مجموعهصرفه

اه )تيرمکشور به حداقل دو سوم ميزان کنوني « شاخص شدت انرژي»منظور کاهش مستمر 

بررسي آمار ترازنامه  ( اشاره شده است. اما با06۶0( تا پایان برنامه پنجم توسعه )061۶

( نشان داده 22-6طور که در نمودار )بریم. همانانرژي، به عدم دستيابي به این هدف پي مي

به ترتيب  0611شد، شدت مصرف نهایي انرژي و شدت عرضه انرژي اوليه در پایان سال 

بشکه معادل نفت خام به ميليون ریال بود. مطابق این سياست، مقادیر  182۹و  1801ا برابر ب

واحد  1809و  1802باید تقریباً به  06۶0شدت انرژي تا پایان برنامه پنجم یعني پایان سال 

تنها کاهش نيافته، بلکه با یک سير صعودي به  رسيد اما این شاخص در این بازه زماني نهمي

  واحد رسيده است. 1861و  180۶
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ش سازي منابع توليد برق و افزایها، متنوعهمچنين در این سند به افزایش بازدهي نيروگاه

( به آن پرداخته شد. ۹-6) هاي تجدیدپذیر و نوین توجه شده است که در بخشسهم انرژي

فتي از هاي نهاي انرژي از جمله حداکثرسازي انتقال فرآوردههاي انتقال حاملبهبود روش

 آهن، از دیگر مواردي است که در این سند بر آن تأکيد شده است. طبقطریق خط لوله و راه

درصد که  ۹۹برابر با  1۶هاي نفتي از طریق خط لوله در سال قال فرآوردهتسهم ان 6۹شکل 

آهن در این درصد کاهش یافت. از طرفي، سهم انتقال از طریق راه ۰۶به  ۶0این رقم در سال 

 .درصد افزایش یافته است ۹درصد به  0ه زماني از باز

 

 [29]مأخذ:  ۶0و  1۶هاي هاي نفتي در سال. سهم انواع وسایل حمل و نقل در انتقال فرآورده6۹ شکل

 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی
وري انرژي در کشور از اهداف این قانون بيان شده است که در افزایش بازدهي و بهره

زیست  توسعه پایدار و حفاظت از محيطهاي قبل به آن پرداخته شد. همچنين کمک به بخش

اکسيدکربن از ( ميزان انتشار گاز دي69) شکلاز دیگر اهداف این قانون است. با توجه به 
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طوري افزایش یافته است به 06۶۰ميليون تن در سال  ۹۰۹به  061۶ال ميليون تن در س ۰96

متوسط نرخ  باشد. این در حالي است کهدرصد مي 286که متوسط نرخ رشد ساالنه آن معادل 

درصد است. لذا در طول  082( برابر با 0616-1۶رشد ساالنه براي مدت مشابه قبل از آن )

 .اکسيدکربن هستيمشار گاز دياجراي این قانون، شاهد کاهش رشد انت

 

 مأخذ: بانک جهاني. (0616-۶۰اکسيدکربن در ایران )روند انتشار گاز دي 69شکل 

بر اساس گزارش کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در خصوص قانون اصالح 

درصد از مواد این قانون  91دهد که بيش از بررسي اوليه نشان مي 2۰الگوي مصرف انرژي

هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت مرتبط است و در باقي موارد مستقيماً به وزارتخانه

اي هاي از دستگاهنيز، اجراي احکام این قانون، مستلزم همکاري و هماهنگي مجموعه گسترده

 ي مذکور است.هااجرایي با محوریت وزارتخانه

                                                

25.http://portal.upto.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8

C%D8%A7%D8%AA/tabid/105/ArticleId/2240/.aspx.  

مجلس  00هاي کلي اصل ها با مصوبات کميسيون ویژه سياستسياستقانون اساسي و مقایسه الیحه قانوني اجراي این  00تحليلي بر سياست هاي کلي اصل 

 .(، دفتر مطالعات اقتصادي مجلس شوراي اسالمي061۹شوراي اسالمي )
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بر اساس مفاد این قانون، مراجع و نهادهاي مختلف مکلف به تهيه و ارائه گزارش از 

وضعيت، اقدامات، نظارت و دستاوردهاي اجراي قانون و ارائه گزارش به هيئت وزیران و 

هاي منظم از همه بنديرو، کميسيون انرژي در زماناینمجلس شوراي اسالمي هستند؛ از

هاي نظارتي درخواست ارائه گزارش عملکرد اجراي این مربوطه و نيز دستگاه هايدستگاه

هاي ( این قانون، گزارش90قانون را نموده است؛ در همين راستا، مستند به ماده )

بندي سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ هاي نفت و نيرو در قالب جمعوزارتخانه

شده و همچنين پاسخ سازمان بازرسي کل کشور نيز براي این کميسيون ارسال  10/1۰/06۶۰

واصل شده است؛ گزارش تکميلي سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اقدامات انجام 

به  01/01/06۶۹هاي مسئول نيز در تاریخ شده و نتایج اجراي این قانون توسط دستگاه

 کميسيون انرژي تحویل داده شد.

ریزي کشور، تکاليف محوله به مان مدیریت و برنامهبندي ارائه شده توسط سازدر جمع

ندي و بهاي دولتي و عمومي غيردولتي مشمول قانون مذکور در سه گروه دستهکليه دستگاه

ها گزارش شده است. گروه نخست که بيشترین مسئوليت اجرایي بر عهده اقدامات اجرایي آن

هاي وه دوم شامل برخي دستگاباشد؛ گرهاي نفت و نيرو ميهاست شامل وزراتخانهآن

اجرایي شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، کشور، 

فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زیست است که 

ها با یکدیگر نقش کليدي در اجراي کامل قانون ها و نيز همکاري آنوظایف و عملکرد آن

هایي است که وظایف عمومي و مشترک براي همه کند. گروه سوم نيز شامل دستگاهیفا ميا

 ها تعریف شده است.آن

ویژه وزارت نفت و پس از آن وزارت نيرو ها بهالذکر، برخي از دستگاهدر گزارش فوق

ر استا باند. در همين راقدامات اجرایي مناسبي را براي انجام تکاليف قانوني خود انجام داده

به  06۶0تا  06۶1هاي ارزیابي محاسبات سازمان برنامه و بودجه، از سال اساس شاخص



 

0۹1 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

ميليون بشکه معادل نفت خام طي آن دوره  29۶واسطه اقدامات وزارت نفت، حدود 

ميليون تن  06۹محيطي منجر به کاهش جویي شده است و از نظر آثار زیستصرفه

ميليون بشکه  0۰2جه اقدامات وزارت نيرو نيز حدود اکسيدکربن گردیده است. در نتيدي

 06جویي صورت گرفته است و از انتشار حدود معادل نفت خام در بازه زماني مذکور صرفه

اکسيدکربن کاسته شده است. با این وجود، مستند به گزارش نهایي سازمان ميليون تن دي

دستگاهي براي اجراي احکام قانون ينبرنامه و بودجه، در موارد متعددي که نياز به همکاري ب

ها اي به اقدامات اجرایي و نتایج اجراي قانون توسط برخي وزارتخانهباشد، اشارهضروري مي

 هاي مسئول نشده است.و دستگاه

توان به عملکرد ناقص سازمان ملي استاندارد ایران از اهم مواردي که مغفول مانده، مي

 بر برقيهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسایل انرژيدر اجراي استانداردها و معيار

با همکاري وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت و وزارت نفت در زمينه سوخت )موضوع 

( قانون( اشاره کرد؛ هرچند به اقدامات این سازمان در حوزه تهيه و تدوین 02ماده )

 شاره شده است. استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان و مصالح ساختماني ا

هاي خدمات انرژي و اقدامات انگيزشي براي توسعه این در خصوص حمایت از شرکت

( قانون(، تنها وزارت 09ها ) موضوع ماده )جویي با آنها و نيز انعقاد قراردادهاي صرفهشرکت

ها گزارشي از عملکرد خود نفت اقدامات اجرایي خود را منعکس کرده است و سایر دستگا

 اند. ه نکردهارائ

بایست نسبت به ( قانون، کليه مؤسسات دولتي و عمومي مي21همچنين بر اساس ماده )

هاي اداري هاي انرژي در ساختمانهاي کنترلي الزم براي مصرف انواع حاملتعبيه سامانه

 هاخود اقدام نمایند؛ در این مورد نيز تنها به اقدامات وزارت نفت اشاره شده و سایر دستگاه

 اند.اقدامي را گزارش نکرده
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هاي اجرایي به استثناء وزارت نفت، براي انجام مميزي انرژي به منظور همچنين دستگاه

هاي مربوطه و آموزش کارکنان اقدامات اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژي در ساختمان

 اند. خاصي را گزارش نکرده

سازي مصرف راهکارهاي بهينه ( براي اجراي61و  2۶، 21در خصوص اجراي مواد )

بر کشاورزي توليد آالت و تجهيزات انرژيانرژي در بخش کشاورزي و نيز اصالح ماشين

هاي جدید، مجدداً تنها به اقدامات وزارت نفت اشاره شده و گيري از فناوريداخل با بهره

 هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت گزارشي ارائه ندادند. وزارتخانه

سازي مصرف انرژي در بخش حمل و ( جهت بهينه02الي  60عالوه بر این، وفق مواد )

هاي مسئول مانند وزارت راه و شهرسازي، نقل، اقدامات اجرایي خاصي از سوي دستگا

ها گزارش نشده کشور، سازمان حفاظت محيط زیست، سازمان ملي استاندارد و شهرداري

 است.

، هاي ساختمانوجه به باال بودن نرخ شدت انرژي در بخششود با تدر اینجا تأکيد مي

توسط ها در مقایسه با مویژه کشاورزي نسبت به متوسط شدت انرژي سایر بخشصنعت و به

جهاني و حتي کشورهاي در حال توسعه، ضروري است سازمان برنامه و بودجه کشور در 

انرژي در بخش ساختمان  مصرف»نظارت بر اجراي مواد ذیل فصول پنجم الي هشتم شامل 

و شهرسازي و حمل و نقل با محوریت وزارت راه و شهرسازي، مصرف انرژي در صنایع با 

محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصرف انرژي در بخش کشاورزي با محوریت 

و همچنين پيگيري تهيه و تدوین معيارها و استانداردهاي مصرف « وزارت جهاد کشاورزي

ها از سوي سازمان ملي استاندارد با جدیت بيشتري بر در این بخشيزات انرژيانرژي و تجه

سزایي ها تأثير بسازي در این بخشهاي بهبود کارآیي و بهينهاقدام کند. بدیهي است فرصت

 در نيل به اهداف قانون اصالح الگوي مصرف انرژي خواهد داشت.
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هاي رو موظف است پس از انجام بررسيوزارت ني»( قانون، ۰6در ادامه، مستند به ماده )

سنجي و داشتن توجيه فني و اقتصادي، حرارت مورد نياز واحدهاي کارشناسي و امکان

 هاي حرارتي تأمين نماید. سازمانکن تقطيري را از محل بازیافت تلفات نيروگاهشيرینآب

سات ازمند به تأسيهاي الزم براي مناطق نيمدیریت منابع آب و شرکت توانير کليه هماهنگي

هاي حرارتي را به صورت یکپارچه به انجام کن و احداث این واحدها با نيروگاهشيرینآب

خواهند رساند. وزارت نيرو موظف به گزارش ساالنه اجراي این ماده به هيئت وزیران و 

ها در تأمين بخشي از کنشيرینبا توجه با اهميت بحث آب«. مجلس شوراي اسالمي است

مورد نياز کشور، در گزارش سازمان برنامه و بودجه هيچ اقدامي در راستاي اجرایي شدن آب 

 این ماده ذکر نشده است. 

هاي تحقيقاتي و (، اقدامات سازمان انرژي اتمي براي اجراي طرح۹6همچنين وفق ماده )

مطالعاتي به منظور کاهش مصرف انرژي تأسيسات چرخه سوخت، بومي نمودن ساخت 

 اي منعکس نشده است.هاي تحقيقاتي مرتبط با گداخت هستهاي و طرحه هستهنيروگا

سازي عالوه بر آن، موادي از قانون حاوي اقدامات آموزشي، فرهنگي، ترویجي و آگاه

تنها تاکنون برنامه ها، نه( که با وجود اهميت آن91الي  ۹0مواد  -است )ذیل فصل یازدهم

ها مشاهده یا گزارش نامه اجرایي مصوب درباره آنار و آیينمنسجم، اقدام عملي و نيز سازوک

 نشده، بلکه اقدامات پيشين هم کاهش یافته است.

 ساله پنجم توسعهبرنامه پنج
هزار  0۰1ميليون و  ۰( به حدود 061۶-۶0توليد نفت باید در پایان برنامه پنجم توسعه )

ميليون بشکه در روز افزایش یابد  28۰بشکه در روز و همچنين ظرفيت پاالیشگاهي کشور به 

ميليون بشکه در روز در پایان  68۶0. اما بر اساس آمار منتشر شده، ميزان توليد نفت از [20]
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رسيده است که حاکي از کاهش  06۶0ميليون بشکه در روز در پایان سال  2811به  061۶سال 

 ميليون بشکه در طول این برنامه است.  0800توليد روزانه 

بایست در پایان این برنامه، ظرفيت توليد گاز رشد صد درصدي داشته باشد از طرفي مي

ب برسد. همچنين توان پاالیش گاز کشور و حداقل به رقم یک ميليارد و صد ميليون مترمکع

ست که توليد . این درحالي ا[20]ميليون مترمکعب در روز افزایش یابد  ۶11به  ۰01باید از 

مکعب ميليون متر 90181به  061۶مکعب در پایان سال ميليون متر ۹0980روزانه گاز غني از 

باشد. مکعبي ميميليون متر 01080دهنده افزایش ست که نشانرسيده ا 06۶0در پایان سال 

 لذا با هدف مقرر شده در قانون، فاصله زیادي دارد.

ها یکي از اهداف این ( برنامه پنجم توسعه، افزایش راندمان نيروگاه066بر اساس ماده )

هاي راندمان نيروگاه( بدان اشاره شد، 1-6طور که در بخش )برنامه تعيين شده است. اما همان

درصد به  6۹8۹درصد افزایش یافت؛ یعني از  181حرارتي کشور در طول این برنامه، تنها 

 درصد رسيد. 6980

هاي هاي با مقياس کوچک توليد برق توسط بخشتوسعه نيروگاههمچنين در این قانون بر 

مالحظه  61شکل ر ((. همانطور که د066ماده )« ج»خصوصي و تعاوني تأکيد شده است )بند 

درصد در  ۰0به  1۶درصد در سال  ۶کنيد، سهم توليد برق توسط بخش خصوصي از مي

 .افزایش یافته است ۶0سال 
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 [29]مأخذ:  ۶0و  1۶هاي هاي مختلف از توليد ناویژه انرژي الکتریکي در سالسهم بخش .61شکل 

هزار مگاوات  2۰( قانون، افزایش توان توليدي برق تا 066ماده )« د»بر اساس بند 

هاي هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه ۰بایست هر سال به ميزان بيني شده است. یعني ميپيش

یابيم که این هدف قانون نيز محقق کشور افزوده شود. اما با بررسي آمارهاي منتشره درمي

مگاوات در پایان سال  ۹00۰۶هاي کشور از ، ظرفيت اسمي نيروگاهاساس نشده است. بر این

 0292۰8۰دهنده افزایش رسيده است که نشان 06۶0مگاوات در پایان سال  90010به  061۶

مگاوات به ظرفيت توليد برق  2۰0۰باشد. یعني به طور ميانگين در هر سال مگاواتي مي

ست که تقریباً نيمي از هدف مقرر در قانون محقق کشور افزوده شده است و این بدان معنا

 (.6۶شکل است )شده 
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 [29]مأخذ:  (061۶-۶0هاي کشور ). ظرفيت اسمي نيروگاه6۶شکل 

هزار مگاوات از طریق انرژي بادي و  ۰( قانون، توليد برق تا 06۶مطابق با ماده )

ست که ظرفيت اسمي بيني شده است. این در حالي اخورشيدي تا پایان برنامه پيش

مگاوات  0۹1به  061۶مگاوات در پایان سال  ۶6هاي بادي و خورشيدي کشور از نيروگاه

رسيده است که نشان دهنده فاصله زیاد آن با برنامه تعيين شده  ۶0در پایان برنامه یعني سال 

  است.

 کلشافزایش توليد گاز طبيعي توجه شده است. با توجه به ( به 22۶ه )ماد« ب»در بند 

 90۶به  1۶در سال  مکعب در روزميليون متر ۹09( ميزان توليد گاز غني در کشور از 01)

افزایش یافته است که متوسط نرخ رشد ساالنه آن در طول اجراي این  ۶0واحد در سال 

ساله قبل از این دوره ه این رقم براي یک دوره پنجدرصد است. در حالي ک 680برنامه، معادل 

 .باشد. لذا رشد توليد گاز غني در طول این برنامه کاهش یافته استدرصد مي 982برابر با 
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 [29]مأخذ:  (0610-۶0). توليد گاز غني در کشور 01شکل 

آوري گازهاي در حال سوختن ميادین در جمعگذار بر افزایش در ادامه این بند، قانون

( توليد گاز غني از منابع گاز همراه در 00) شکلبرداري تأکيد کرده است. مطابق حال بهره

ميليون  99به  ۶0ميليون مترمکعب در روز بود که این رقم در سال  016معادل  1۶سال 

 .مترمکعب در روز کاهش یافت
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  [29]مأخذ: ( 0610-۶0)توليد گاز غني از منابع گاز همراه  . 00شکل 

 هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست
 از حاصل درآمد پذیريضربه با هاي کلي اقتصاد مقاومتي به مقابلهسياست« 06»در بند 

نفتي  هايفرآوردهگاز، برق، پتروشيمي و  صادرات طریق افزایش از گاز و نفت صادرات

)زمان ابالغ  ۶2اشاره شده است. بر اساس آمار ترازنامه انرژي، صادرات برق در پایان سال 

 ۶۹۹1به  ۶6در پایان سال  این رقم ميليون کيلووات ساعت بوده که 00۰1۹این سياست(، 

واحد رسيده است.  ۶111به  06۶0ميليون کيلووات ساعت کاهش یافته و در پایان سال 

واحد در سال  0001و به  ۶6 ميليون کيلووات ساعت در سال 6992نين واردات برق از همچ

 2009افزایش یافته است. بر این اساس، خالص صادرات برق در بازه زماني مذکور  ۶0

دهنده انحراف از اهداف این سياست ميليون کيلووات ساعت کاهش یافته است که نشان

 باشد.مي
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اي نفتي هد برق در کشور عمدتاً متکي بر گاز طبيعي و فرآوردهبا توجه به اینکه تولي

)نفت گاز و نفت کوره( است و کارایي توليد و عرضه برق پایين است، بنابراین الزم است 

فتي هاي نپذیري اقتصادي صادرات برق در مقابل صادرات گاز طبيعي و فرآوردهتا توجيه

 .[21]بررسي گردد 

به  06۶2ميليون متر مکعب در پایان سال  ۶216در رابطه با گاز طبيعي، صادرات آن از 

رسيده است. همچنين ميزان واردات گاز  ۶0واحد در سال  1۰۹9و  ۶6واحد در سال  ۶۹۶۹

ميليون مترمکعب بوده است.  ۶1۹۹و  9۰2۹، ۰692طبيعي طي این دوره به ترتيب برابر با 

ميليون مترمکعب کاهش یافته  0001ادرات گاز طبيعي در این بازه زماني در نتيجه خالص ص

 است. در نتيجه در این زمينه نيز تاکنون هدف این سياست محقق نگشته است.

هزار مترمکعب در پایان  1۶16کوره از  هاي نفتي، صادرات نفتدر خصوص فرآورده

 2۰۶چنين صادرات نفت گاز از رسيده است. هم ۶0واحد در پایان سال  011۹0به  ۶2سال 

هزار مترمکعب افزایش یافته است. اما در مورد بنزین شاهد افزایش واردات در این  2106به 

 ایم.هزار مترمکعب بوده 6۹0۹به  0601بازه زماني از 

 ۶2ميليارد دالر در پایان سال  ۶1۹۶از طرفي، ارزش صادرات محصوالت پتروشيمي از 

رسيده است که نسبت  ۶0ميليارد دالر در سال  ۶۰1۹و  ۶6در سال  ميليارد دالر 01296به 

 درصد کاهش یافته است. 28۶به سال ابالغ این سياست، 

 منظوربه و گاز کشور نفت راهبردي ذخایر ها، بر افزایشاین سياست« 06»در بند 

انرژي، ذخایر گاز تأکيد شده است. بر اساس آمار ترازنامه  و نفت جهاني بازار در اثرگذاري

ميليارد بشکه بود  0۰98۰برابر با  ۶2هيدروکربوري مایع قابل استحصال کشور در پایان سال 

 کاهش یافته است. 0۰982به  ۶0واحد افزایش و در سال  0۰180به  ۶6که در سال 
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 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
 برنامه دوره در يطبيع گاز و نفتي ميعانات خام، نفت صادرات از حاصل درآمدهاي

 ایران نفت خام صادراتي بشکه هر است. قيمت شده برآورد ميليارد دالر 01۰81 معادل ششم

 گاز مترمکعب هر قيمت و است شده گرفته نظر در دالر 6۰ برنامه طول در گازي ميعانات و

 صادرات مقدار بينيپيش به توجه با و اساس این بر .است شده بينيپيش سنت 02 طبيعي،

 ميليارد 61819 و 0۰086۹ به ترتيب برنامه طول در هاآن صدور از حاصل عایدي و گاز، نفت

 .است شده برآورد دالر

به  ششم، برنامه دوره براي هاقيمت این بينيپيش زمان در ریزانبرنامه که رسدمي نظربه

 و جهاني بانک هايبينيپيش به توجه با .اندبوده توجهبي جهاني معتبر مراجع هايبينيپيش

 صادرات حاصل از درآمدهاي از متفاوتي برآورد ،(EIU)لندن  اطالعات اکونوميست واحد

حاصل  درآمد برآورد این موجب آید. بهمي دست به ششم برنامه دوران در کشور گاز و نفت

 که شد خواهد دالر ميليارد 2۹۶82 حدود در برنامه دوران در ایران گاز و نفت صادرات از

 .[22]است  ششم برنامه برآورد از بيشتر درصد 008۶ ميزان به

 سیاستی پیشنهادهای

 بخش باالدستي صنعت نفت 
گذاري در بخش انرژي و روشن نبودن دقيق راهبردها و فقدان نهاد حاکميتي و سياست

هاي کالن بخش انرژي و به تبع آن بخش نفت و گاز کشور، چالشي است که بيش سياست

کند، چراکه در حال حاضر سبد نفت و مدیریت آن تحميل مي از همه خود را به صنعت

درصد انرژي اوليه کشور توسط این  ۶9و بيش از  انرژي مصرفي کشور خيلي متنوع نيست
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هاي موجود در بخش لذا در این بخش، به بررسي چالش .[13]شود ميصنعت تأمين 

 پردازیم. ها ميباالدستي صنعت نفت و گاز و ارائه پيشنهاد جهت رفع آن

 ریزيهاي مرتبط با برنامه. چالش0

گذاري، به دليل عدم وجود برنامه ریزي و سياستدر زمينه چالش هاي مربوط به برنامه

هاي شرکت ملي نفت و وزارت نفت براي توسعه جامع براي توسعه ميادین نفتي، استراتژي

خيلي دقيق نيست.  E&Pهاي خصوص در زمينه هدایت و رشد دادن شرکتصنعت نفت به

تک ميادین نفتي را مشخص کند هاي توسعه تکهداف و روشاي نياز است تا اچنين برنامه

کم با تفکيک ميادین به انواع مختلف، براي هر نوع از انواع ميادین )نفتي یا گازي، یا دست

 مشترک یا غيرمشترک، جوان یا پير، اکتشاف شده یا اکتشاف نشده( مشخص نماید. 

از جمله این در پي دارد.  مضراتي و نتایج گاز، و نفت ميادین توسعه جامع برنامه فقدان

 اصلي مزیت که حالي ر؛ دشودمي واگذار خارجي هايشرکت به کم ریسک با که ميادین

 ریسک مدیریت و پذیرش در هاآن توانایي داخلي، هايشرکت به نسبت خارجي هايشرکت

 حاضر نتيجه در و بينندنمي خود براي را درازمدتي افق داخلي، هايشرکتهمچنين  .است

 عرصه در مناسب فعاليت و خود توانمندسازي براي هزینه و سرمایه صرف و ریزيبرنامه به

 برداشت ازدیاد و برداريه بهر و نگهداري موضوع. از طرفي، نسبت به شوندنمي باالدستي

 توليد رسيدن از پسکه  شودمي باعث، جامع برنامه نبود. شودمي غفلت ميادین برخي در

 به کارگرفته نشود. مخزن صيانتي مدیریت و توليد ادامه براي مشخصي برنامه قله، به ميدان

اي بنابراین وجود یک برنامه جامع توسعه ميادین براي کشور ضروري است. چنين برنامه

اشد. ها را مشخص کرده بتک ميادین و برنامه کشور براي توسعه آننياز است تا وضعيت تک

ه هاي خارجي به اشتراک گذاشتبهتر است ميادین پرریسک با شرکت بر اساس این برنامه،

 هاي داخلي استفاده شود. اینریسک بهتر است که از شرکتشود و براي توسعه ميادین کم



  

090 

  

 هاي قوانين و اسناد باالدستي کشور در حوزه انرژی گذاريبررسي تحقق هدف
 
 

هاي راهبردي کشور در روز و اولویتطرح جامع بایستي بر اساس اطالعات واقعي و به

 .[14]شود توسعه )مانند تمرکز بر ميادین مشترک( نوشته 

 هاي مرتبط با قراداد و تأمين مالي. چالش2

انداز، صنعت نفت ایران بایستي در راستاي حصول به اهداف تعيين شده در سند چشم

جانبه هاي همهاي را در بلندمدت مدنظر قرار دهد. این تالشجانبه و گستردههاي همهتالش

اي باشند که در چارچوب نظامي کننده حصول به اهداف برنامهتواند تضمينزماني مي

و الزمه چنين نظامي، آگاهي کامل مسئوالن این صنعت با مباحث  مند انجام پذیرندقانون

حقوقي و قراردادي در کليه ابعاد فعاليت صنعت خواهد بود. بنابراین، در راستاي ایجاد چنين 

کارآمد، مؤثّر و منسجم،  قراردادي -داشتن نظام حقوقيمندي در صنعت نفت، نظام قانون

هاي ذیربط اجرایي، برخورداري از سند نامهف، آیينبرخورداري از قوانين و مقرّرات شفّا

راهبردي حقوقي و قراردادي طوالني مدت در مجموعه صنعت نفت، استفاده از کليه امکانات 

ا افزارههاي داخل کشور اعم از نيروهاي انساني متخصص و ماهر تا کليه سختو توانمندي

ي خدمات حقوقي و قراردادي در افزارهاي الزم جهت ارتقاي و توسعه کمي و کيفو نرم

 قراردادي ایران در -المللي حقوقيمجموعه صنعت عظيم نفت کشور و ارتقاي جایگاه بين

 .[15]رسد بخش انرژي مخصوصاً نفت و گاز ضروري به نظر مي

مصوب  ( قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت6ماده )« ت»به موجب قسمت سه از بند 

هاي هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميدان، جذب و هدایت سرمایه06۶0

هاي مشترک از راه طراحي الگوهاي جدید قراردادي از جمله هيدروکربوري با اولویت ميدان

گذاران و پيمانکاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالکيت نفت و گاز مشارکت با سرمایه

عایت موازین توليد صيانت شده از وظایف و اختيارات وزارت نفت موجود در مخازن و با ر

دهد دانسته شده است. بررسي در تحوالت قراردادهاي صنعت باالدستي نفت و گاز نشان مي

ها یا قراردادهاي نامهدر این صنعت در چهار قالب اصلي موافقت« مشارکت»که مفهوم 
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ي گذارسود، قراردادهاي مشارکت در سرمایه هاي مشارکت درنامهمشارکت در توليد، موافقت

 هاي مشارکت در عمليات، تحقق یافته است.نامهو موافقت

بنابراین کلمه مشارکت به کار رفته در قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت از این 

حيث که مشخص نيست به کدام یک از انواع مشارکت در صنعت نفت و گاز اشاره دارد، 

ت. به عالوه، اگر کلمه مشارکت در قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت را داراي ابهام اس

به مشارکت در توليد تفسير کنيم، با شرط عدم انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن، 

هاي مشارکت در توليد، نامهمتناقض خواهد بود، زیرا برخالف تصور رایج، در موافقت

ستقيم و از طریق مالکيت بر منابع توليدي در سرچاه یا مالکيت مخازن حتي به صورت غيرم

 شود. ضمن آن که پذیرش مشارکتنقطه تحویل یا نقطه صادرات به شرکت خارجي منتقل مي

( قانون نفت، اصالح 6در توليد با اقتضاي قانوني در دیگر قوانين نفتي کشور مانند ماده )

 ساله پنجم در تضاد است.نجقانون برنامه پ 02۶و ماده  06۶1قانون نفت مصوب 

قانون وظایف « 6»هاي عدیده در نحوه استناد به بند در هرحال، نظر به ابهامات و پرسش

رسد با توجه به این که قراردادهاي مشارکت در توليد و اختيارات وزارت نفت، به نظر مي

و  تاکنون در صنعت نفت ایران منسوخ شده 06۰6در دوران ساليان متمادي از سال 

تاکنون بر عدم امکان این گونه قراردادها بوده است،  06۰6هاي متعدد از سال گذاريقانون

چنانچه مقرر شود نظام جدید قراردادي در باالدستي با عنوان مشارکت در توليد، شکل قانوني 

گذار بهتر است در اعطاي مجوز قانوني در استفاده از رسد نخست، قانونپيدا کند، به نظر مي

نامه مشارکت در توليد، صریح، قاطع و مشخص باشد؛ همچنين الزم است رارداد یا موافقتق

هاي حقوقي و قراردادي در گذار در این خصوص، اصول و چارچوبعالوه بر تصریح قانون

ح هاي قانوني تبيين کنند. توضينامهگذاري مستقل یا آیيناین قرارداد جدید را خواه در قانون

هاي حقوقي باالدستي قراردادهاي مشارکت در توليد، کشورها اصول و ر نظامکه در اکثآن

 .[16]کنند ربط را در مجموعه قوانين نفتي خود تصریح ميشرایط ذي
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ظور منهاي قانوني الزم براي تأمين مالي از داخل بهاز سوي دیگر، ضروري است تا زمينه

ن مالي در صنعت نفت و گاز، توسط مجلس ایجاد شود. بانک تقویت زیرساخت تأمي

اد و هایي هستند که ایجتخصصي توسعه صنعت نفت یا صندوق توسعه ملي نيز ظرفيت

ي هاي باالدستي را تسهيل کند. با توجه به برختواند فرآیند تأمين مالي پروژهها ميتقویت آن

تواند از طریق اوراق مشارکت ي ریالي نيز ميها، زمينه براي تأمين مالهاي ریالي طرحهزینه

 .[14]یا سایر سازوکارهاي تأمين مالي فراهم شود 

( قانون 02۶( تا )02۰گذاري در حوزه نفت و گاز به ویژه مواد )تحوالت اخير در قانون

، 06۶1ساله پنجم توسعه و همچنين قانون اصالح قانون نفت مصوب تيرماه سال برنامه پنج

حاکميت و مالکيت دولت بر گذار ضمن حفظ دو اصل مهم حکایت از آن دارد که قانون

المللي هاي مختلف بين، نه تنها امکان استفاده از روشي از ميادینذخایر و نفت و گاز توليد

باالدستي را پيش بيني نموده است، بلکه انعقاد و واگذاري قرارداد را در ادوار مختلف 

برداري نيز اجازه داده است. بدیهي است که قراردادهاي موجود اکتشاف، توسعه، توليد و بهره

ل سوم قراردادهاي بيع متقابل نياز است تا مورد بازبيني باالدستي صنعت نفت به ویژه نس

گذار و مجوزهاي صادره در منابع جدید قانوني کشور کارشناسي قرار گرفته تا خاستگاه قانون

ي المللي متفاوتي از قبيل بي. او. تاگرچه اشکال قراردادي بيندرستي منعکس گردد. در آن به

(BOTو مشارکت بخش خصوصي و عمومي ،) (PPPائتالف ،)( هاي تجاريAliances ،)

اندازي با تأمين مالي به ( و مهندسي، تأمين کاال و ساخت و راهJOAبرداري مشترک )بهره

( در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز ایران تجربه نشده EPFTKصورت کليد در دست )

تي و هم باالدستي دسهاي پایيناست، ولي این قبيل قراردادها قابليت اعمال هم در حوزه

 .[15]صنعت نفت و گاز را دارد 

گذاري خارجي در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشيمي حمایت از پذیرش سرمایه

الن هاي کسياستخصوص موضوعي است که در اکثر قوانين و اسناد باالدستي کشور به
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اري گذساس آمار بانک مرکزي، ميزان سرمایهصنعت نفت، بر آن تأکيد شده است. اما بر ا

ه هاي گذشتمستقيم خارجي حاصل از قراردادهاي بيع متقابل در حوزه نفت و گاز، در سال

ميليون  ۰1289به  ۶6ميليون دالر در سال  60۹۹طوري که از روند کاهشي به خود گرفته به

توان به تأثيرپذیري آمار مي(. لذا با بررسي این 02شکل سقوط کرده است ) ۶۹دالر در سال 

داوم منظور حصول اطمينان از تهاي اعمالي پي برد. بنابراین بهمستقيم این شاخص از تحریم

نظر گذاري خارجي در شرایط تحریمي، اصالح این قراردادها امري ضروري بهروند سرمایه

 .رسدمي

 

 (069۶-۶۹متقابل در حوزه نفت و گاز ) گذاري مستقيم خارجي حاصل از قراردادهاي بيعسرمایه. 02شکل 

 مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران.
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 هاي مرتبط با ساختار. چالش6

ه هاي نفتي مانند توليد صيانتي یا توسعبراي تحقق اهداف صنعت نفت در توسعه ميدان

نفت توانمندي داخلي و انتقال فناوري، وجود برخي نهادها و اجزاء ساختاري در صنعت 

گر در موضوع انتقال فناوري و نهاد توان به نهاد تنظيمضروي است. از جمله این نهادها مي

 هاي طرفهاي شرکتاي فني براي کمک به ارزیابي وزارت نفت از عملکرد و برنامهمشاوره

گري و نظارت، دو نقش کليدي نهاد حاکميتي )وزارت نفت یا قرارداد، اشاره کرد. تنظيم

است. براي ایفاي این دو نقش ضروري است در ساختار اداره صنعت نفت  شرکت نفت(

 .تغييراتي ایجاد شود

 دستی صنعت نفتبخش پایین 
قانون اساسي و با هدف  00هاي اصل هاي گذشته و در راستاي تحقق سياستدر دهه

دستي نفت تقویت حضور بخش خصوصي و غيردولتي در اقتصاد، سهم دولت از بخش پایين

هاي کشور به بخش خصوصي واگذار شد، اما اي از پاالیشگاهخام محدود شد و بخش عمده

هاي نظارت بر فعاليت بخش خصوصي، در عمل، کنترل هاي قانوني و نهاددر نبود زیرساخت

ت. دستي به ميزان زیادي کاهش یافگذاري و تدوین نقشه راه در بخش پایيندولت بر سياست

نفتي  هاياز یک سو کشور با افزایش شدید تقاضاي داخلي و کمبود توليد داخلي فرآورده

هاي مسائل مالي و محدودیتدليل هاي خصوصي بهدیگر، شرکتسویي مواجه بود و از 

کردند. این در حالي بود که براساس گذاري جدید اجتناب ميالمللي از نوسازي و سرمایهبين

گذاري در این بخش منع شده بود. درنتيجه با قانون برنامه سوم توسعه، دولت نيز از سرمایه

رغبتي بخش ينامه اصولي در دولت هشتم، به دليل بموافقت 21وجود انعقاد بيش از 

سازي نيز به سرنوشت مشابهي هاي نوسازي و بهينهخصوصي، به مرحله اجرا نرسيد. پروژه

دچار شد و مشمول گذر زمان شد، اما جنبه دیگري در این موضوع، کنترل دولت بر بازار 
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راسر ها را در سگذاري و عمليات انتقال و توزیع فرآوردههاي نفتي است. دولت قيمتفرآورده

گذاري دولتي کنترل انگيزه بخش خصوصي براي بهبود کيفيت و ور بر عهده دارد. قيمتکش

 مندي از تفاوت قيمتي را در این بخش به خوبي توجه نداشته است.بهره

هاي نفتي دستي نفت و توزیع و فروش فرآوردهبخش خصوصي با تحليل صنعت پایين

ي فرسا، عمال هزینه مدیریت مالني و طاقتآساني دریافته که فرآیندهاي تسویه مالي طوالبه

توان با گذاري را باال برده است. حال آن که ميسرمایه را افزایش داده و ریسک سرمایه

هاي جدید، بر بسياري از این مشکالت غلبه کرد. این استفاده از ساختارهاي نوین و روش

هاي مالي براي موضوع اما فقط متوجه بخش خصوصي نيست و در حال ایجاد بحران

ا ها براساس قانون بدستي که بعد از هدفمندي یارانههاي دولتي است. بخش پایينشرکت

هاي نفتي( مواجه شد، انتظار آن را داشت که با افزایش نرخ فروش محصول )یعني فرآورده

رو باشد. اما در عمل و در زمان تخصيص درآمدها، افزایش درآمدها و سوددهي روبه

اند؛ هاي جاري مواجه شدهدولتي این بخش با بحران مالي در تأمين هزینههاي شرکت

هاي انرژي، به این بخش به خوبي توجه نشده است دیگر در افزایش قيمت حاملعبارتيبه

[17]. 

 صنعت برق
تکيه بر هزار مگاوات ظرفيت نصب شده نيروگاهي و با  11صنعت برق ایران با حدود 

هاي داخلي در سطح جهاني در جایگاه چهاردهم و در منطقه در رتبه نخست قرار توانمندي

که ها است، به طوريدارد. ایران از معدود کشورهاي داراي فناوري ساخت انواع نيروگاه

وجود،  شود. با اینبخش خوبي از تجهيزات توزیع و انتقال و فوق توزیع، در داخل توليد مي

، «رشد مصرف برق و باالبودن شدت مصرف انرژي»هایي از جمله ش با چالشاین بخ

گذاري، تدوین راهبردها و عدم تمرکز سياست»، «ها و تلفات انرژي برقراندمان نيروگاه»
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ه هاي صنعت برق بانباشت حجم بدهي»و همچنين « اتخاذ تصميمات در بخش انرژي کشور

ها به ميزان ران و توليدکنندگان تجهيزات و بانکتوليدکنندگان بخش خصوصي برق، پيمانکا

عدم اصالح تعرفه فروش و انشعاب »مواجه است. از طرفي « هزار ميليارد تومان 61بيش از 

ده التفاوت قيمت تمام شبهعدم پرداخت ما»، «برق متناسب با نرخ تورم در سنوات گذشته

، «انون حمایت از صنعت برقهاي فروش تکليفي مطابق قانرژي برق و انشعاب با قيمت

هاي مورد نياز در شبکه انتقال و فوق عدم تخصيص منابع عمومي براي ایجاد زیرساخت»

( قانون رفع موانع توليد 02فقدان بستر الزم جهت استفاده از ظرفيت ماده )»، «توزیع

از « عهاي انتقال و توزیفرسودگي شبکه»و همچنين « پذیر و ارتقاي نظام مالي کشوررقابت

 .[18]هایي است که این صنعت با آن روبرو است دیگر چالش

هاي صنعت برق بسيار بيشتر از درآمدي است که از فروش این خدمات حاصل هزینه

دائماً منابع وزارت نيرو در  061۶ها در سال شود. بعد از اجراي قانون هدفمندي یارانهمي

شود و این یک چالش اقتصادي است. هدف دهد محدودتر ميي که ارائه ميقياس با خدمات

ها به سطح معقولي برسد ها این بود که قيمتگذار از تصویب قانون هدفمندي یارانهقانون

ها را از مردم دریافت کنند و در برابر آن، کننده این خدمات بتوانند هزینههاي عرضهکه بنگاه

 1۶ها را جبران کند. اما در همان سال اجرا کرد تا افزایش قيمت دولت نيز این قانون را

گذار حکم کرده هاي انرژي و آب مقداري افزایش یافت در حالي که قانونهاي حاملقيمت

هاي واقعي برسد که چنين نشد؛ سال افزایش یابد و به قيمت ۰تدریج تا ها بهبود این قيمت

صنعت افزایش پيدا کرد در حالي که درآمدها ثابت ماند  هايدر عين حال، سال به سال هزینه

رو، اختالف قيمت تمام شده ایناز .[19]وجود آمد و شکاف زیادي بين درآمد و هزینه به

برق با قيمت فروش آن، سبب بدهکار شدن روزافزون این صنعت شده است. البته با اجراي 

توان اقتصاد این حوزه را اصالح ها مياز صنعت برق و هدفمندي یارانهصحيح قانون حمایت 

 .[20]کرد 
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گذاري در اقتصاد ایران چه از لحاظ به طور کلي، یکي از علل کند بودن رشد سرمایه

گذار داخلي، عدم ثبات قوانين در برخي از گذار خارجي و چه از لحاظ سرمایهسرمایه

را  گذاري در ایرانهاي سرمایهترین حوزهثباتهاي اقتصاد کشور است. در این بين، بيحوزه

 گذاري دررغم نياز شدید کشور به سرمایهبرق کشور دانست. عليتوان حوزه صنعت مي

 گذاران عالقه چنداني به حضور درحوزه برق و افزایش ظرفيت توليد برق در کشور، سرمایه

 این بخش ندارند. 

ذاري گدر هر صورت، عدم ثبات قوانين در صنعت برق کشور نه تنها باعث شده سرمایه

د، بلکه ادامه حيات بخش خصوصي فعلي درگير در این جدید در این حوزه دشوار شو

صنعت را با مشکالت فراوان روبرو کرده است. نتيجه این اقدامات سبب شده است که در 

مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور  2611فقط  ۶۰مگاوات و در سال  ۶۰1تنها  ۶0سال 

هزار  ۰۹رف برق حدود شاهد پيک مص ۶۹افزوده شود و این در حالي است که در تابستان 

مگاواتي و خواهش وزارت نيرو از صنایع بزرع براي خاموشي صنایع در ساعات پيک بودیم 

[21]. 

گذاري، در درجه اول این نظام باید عادالنه باشد، به نحوي که در خصوص نظام قيمت

فرادي را که سبب وارد آمدن کنندگان را به سمت مصرف بهينه هدایت کند و امصرف

خسارت به شبکه برق هستند جریمه کند. این جرایم هم باید شفاف باشد و مبالغ این جرایم 

 .[22]نيز به صورت دقيق بيان شود 

گذاري بخش دولتي در صنعت برق از سوي دیگر بر اساس قوانين موجود، امکان سرمایه

گذاري جدید هاي اخير سرمایهيجه این فرآیند باعث شده است تا در سالوجود ندارد. نت

کاهش یافته و صنعت برق در هر دو بخش داخلي و صادرات با تنگناي توليد مواجه شود 

هاي آینده، که در صورت ادامه این روند، مشکالت بخش برق تشدید خواهد شد و در سال

 شود.يني ميبر کشور، کمبودهایي در پيک بار پيشنه تنها صادرات برق نخواهيم داشت بلکه د
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هاي صنعت برق که بخش خصوصي با آن با عنایت به موارد ذکر شده، از جمله چالش

جاد ها و ایتعيين شفاف تعرفهطور خالصه به این موارد اشاره کرد: توان بهمواجه است، مي

 موقع مطالبات بخشپرداخت بهبه همراه  هابراي تغيير در تعرفه مقررات و سازوکار روشن

مقررات و نقش بخش خصوصي در آن، مدت زمان اجراي خصوصي، جایگاه هيئت تنظيم 

ها، دسترسي افراد محروم به گذاري نيروگاهها و تبعات آن، قيمتقانون هدفمندکردن یارانه

 ،سازي بخش توزیع، فقدان قانون جامع براي تجدید ساختار بخش برقبرق پس از خصوصي

هاي متعدد بانکي و همچنين ناتمام ماندن اقدامات انجام یافته در قالب بازار و محدودیت

 .[23]بورس برق براي ایجاد فضاي رقابتي و تعيين قيمت برق در این فضا 

 های تجدیدپذیرانرژی 
اي اجرایي و هنامههاي صورت گرفته از مجموعه قوانين، آیينبر اساس بررسي

هاي تجدیدپذیر، برخي قوانين مناسب ها در حوزه توليد برق از طریق انرژيدستورالعمل

هاي گيرند که باید تثبيت یا براي سالهایي را از این حوزه در بر ميوجود دارند که حمایت

به از ها نيز نيبعد تنفيذ شوند، برخي قوانين نياز به اصالح دارند و در مورد برخي مشوق

وص هاي قانوني در خصباشد. بنابراین در راستاي فراهم نمودن بسترتدوین قوانين جدید مي

هاي تجدیدپذیر، سه فر  کلي به ها در حوزه توليد برق از طریق انرژيکارگيري مشوقبه

 :[24]شرح ذیل متصور است 

 :اند و نياز به تنفيذ دارندشدهبيني هایي که در قوانين، پيشمشوقالف( 

( قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص خرید برق مازاد بر 2۰ماده )« ب»نامه بند آیين

نامه اجرایي بند ( و آیين2۰( قانون برنامه سوم توسعه، ماده )022مصرف از توليدکننده، ماده )

( و 29(، )00توسعه و مواد )( قانون برنامه پنجم 0آن در قانون برنامه چهارم و ماده )« ب»

و  062( قانون اصالح الگوي مصرف انرژي در خصوص خرید تضميني برق، مواد )۹0)
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قانون ماليات مستقيم در  062( قانون ماليات مستقيم در خصوص کسر ماليات، ماده 000

( قانون تشویق و حمایت از 0خصوص بخشودگي موقت ماليات بر درآمد، ماده )

( قانون برنامه چهارم 02و  01رجي در خصوص معافيت گمرکي، ماده )گذاري خاسرمایه

( قانون برنامه چهارم توسعه، 2۰ماده )« ب»نامه اجرایي، بند ( آیين0ماده )« ۰»توسعه، تبصره 

و  061۹قانون بودجه سال « 0»تبصره « ب»( قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، بند 0ماده )

( قانون ۹9در خصوص وام و اوراق مشارکت، ماده ) 06۶1( قانون بودجه سال 06ماده )

( قانون برنامه 2۰ماده )« ب»نامه اجرایي، بند ( آیين01ماده )« الف»برنامه سوم توسعه، بند 

 هاي بالعو .( قانون اصالح الگوي مصرف در خصوص پرداخت۰2و  ۰چهارم و مواد )

 :نياز به اصالح یا تعميم دارندبيني شده اند اما هایي که در قوانين، پيشمشوقب( 

تعيين ميزان دقيق سهم انرژي تجدیدپذیر در ترکيب سبد انرژي کشور در قانون 

هاي کلي نظام در بخش اداري، تعيين سهم انرژي تجدیدپذیر از افزایش توليد برق سياست

به  معين هاي زماني( قانون پنجم توسعه، امکان تهاتر برق و محاسبه آن در بازه066در ماده )

( قانون برنامه چهارم 2۰ماده )« ب»نامه اجرایي بند خصوص براي مولدهاي خانگي در آیين

هاي قابل مبادله نامه( قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص گواهي061توسعه، تعميم ماده )

( قانون ماليات مستقيم در 062ماده )« 6»هاي سبز داخلي، تعميم تبصره براي گواهينامه

( قانون ماليات بر 02ص کسر ماليات به حوزه منابع تجدیدپذیر، تعميم ماده )خصو

هاي تجدیدپذیر، افزوده به حوزه انرژيافزوده در خصوص معافيت ماليات بر ارزشارزش

هاي گمرکي، اختصاص ردیفي مشخص جهت اصالح قوانين گمرکي کشور در زمينه معافيت

جدیدپذیر در قوانين مربوط به پدافند غيرعامل، هاي تاحداث یا کمک به احداث نيروگاه

اختصاص بخشي از درآمد صندوق محيط زیست به تحقيق و توسعه و کمک به توسعه 

( قانون ۰( قانون برنامه پنجم توسعه. همچنين ماده )019هاي تجدیدپذیر در ماده )انرژي
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به  ار  برقحمایت از صنعت برق کشور نياز است جهت جلوگيري از اختصاص منابع عو

 موضوعات خارج قانون و همچنين شفاف سازي سهم تجدیدپذیرها از منابع اصالح گردد.

 :بيني نگردیده و نيازمند تدوین قوانين مي باشدهایي که تاکنون در قوانين پيشمشوقج( 

( قانون اصالح الگوي مصرف انرژي براي تأمين 20و  01، 0۰اجبار مشترکان مواد )

ها در سند توسعه هر استان، تجميع مقررات مربوط به ورد نياز و پتانسيلبخشي از انرژي م

( قانون برنامه پنجم، اجازه صدور گواهينامه 066نامه اجرایي ماده )خرید تضميني برق در آیين

هایي در سبز داخلي براي توليدکنندگان انرژي از منابع تجدیدپذیر، در نظر گرفتن حمایت

صوص هاي بال عو  بخگذاري، تعيين کمکوليدکنندگان و سرمایهخصوص اعتبار مالياتي ت

ماده  «ج»در بخش خانگي و روستایي و مناطق با انرژي گران به عنوان مصادیق حمایت بند 

 ( قانون برنامه پنجم توسعه.066)

 انرژی اتمی
گره خوردن انرژي اتمي با مسائل امنيت ملي و سياسي کشور، باعث بروز مشکالتي در 

هاي متعدد که به سازمان ریزي بلندمدت آن شده است. وجود زنجيرهگذاري و برنامهستسيا

انرژي اتمي متصل هستند، باعث شده تا نگاه به حوزه انرژي اتمي، فراتر از انرژي باشد و 

هاي بسيار مواجه باشد. الزم به ذکر گذاري این حوزه با چالشریزي و سياستامکان برنامه

سازي نرسيده اما در آینده با افزایش تعداد اي کشور هنوز به مرحله تجارياست صنعت هسته

ظارت، هاي نهاي اتمي و حضور بيشتر بخش خصوصي در این عرصه، باید به بخشنيروگاه

گذاري، ریزي و سياستتنظيم بازار، آموزش نيروي انساني متخصص در حوزه برنامه

 .[25]پژوهشي و غيره توجه شود سياست
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 هاهای مرتبط با یارانهچالش
هاي انرژي و مسئله نامطلوب بودن شاخص شدت انرژي و مصرف باالي حامل

نفت است. شواهد حاکي هاي مهم صنعت هاي نفتي و گاز طبيعي در کشور از چالشفرآورده

ها در کنترل مصرف انرژي در کشور از موفق نبودن نحوه اجراي  قانون هدفمندسازي یارانه

هاي دولتي مربوطه که در راستاي کنترل مصرف تگاهاست. به این دليل که بسياري از دس

ین دادند، با اکردند و اقدامات مثبتي را انجام ميهاي غيرقيمتي حرکت ميانرژي و سياست

کند، کارهاي خود را رها کردند. در حالي تصور که افزایش قيمت مشکل مصرف را حل مي

شد که کاهش مصرف بعضي مشخص  ۶1که با انتشار گزارش تراز هيدروکربوري سال 

ها ناشي از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشي از افت بخش توليد یا مثالً در مورد بنزین، حامل

ها موجب کاهش توليد صنعتي شده و این اتفاق افتاده است. حذف یارانه CNGجایگزیني 

 موضوع از ميزان مصرف کاسته است. 

که با افزایش قيمت ارز، باز هم در مورد ها این است چالش مهم دیگر در مسئله یارانه

 بار قيمتها این بود که یکهاي برنامه حذف یارانهایم؛ یکي از نقصیارانه به پله اول بازگشته

اي تطبيق داده شد ولي مشخص نشد که هاي منطقههاي انرژي با درصدي از قيمـتحامل

هاي نقدي طرح به ژي و پرداختهاي انرها و باالرفتن قيمت حاملاگر  این حذف یارانه

هاي داخلي نوبه خود موجب تورم شود و تورم در نهایت نرخ ارز را باال ببرد، مجدد قيمت

 صورت تکليفاي خواهد شد و مشخص نشد که در ایناي یارانههاي منطقهنسبت به قيمت

 [13]چيست؟ 
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ده وابسته به پژوهشک اندیشکده حکمراني انرژي و منابع ایران

جمهوري، به عنوان یک کانون تفکر مطالعات فناوري ریاست

 يبه منظور ارتقا تخصصي در حوزه انرژي و منابع در کشور، 

در  گيـريميتصم یندبر فرآ يو اثرگذار سازييمتصم يفيتسطح ک

ست. شده ا يستاس ي و منابعبخش انرژ هايياستس ینتدو ينهزم

 يصضمن تشخ يمسئله محور یکردبا رو یشکدهاند ینا

 در را هاآن شناسييبآس ي و منابع،بخش انرژ يديموضوعات کل

ه عرص ینا گيرانيمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستورکار

   .دهديم يشنهادرا پ ياستيس يراهکارها

با توجه به اهميت بخش انرژي در کشور و ضرورت ارائه 

راهبردهاي تجویزي و عملياتي براي توسعه این بخش، اندیشکده 

راحي ط« نامهسياست»حکمراني انرژي و منابع ایران قالبي با عنوان 

که پس از بيان یکي از نوشتاري است « نامهسياست»کرده است. 

ي راهبردها و راهکاري مسائل بخش انرژي در کشور به ارائه

پردازد و اميد دارد گامي سياستي جهت اصالح آن مسأله مي

 د.اثربخش جهت اعتالي نظام جمهوري اسالمي ایران بردار


