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 جمهوری اسالمی ایران
 رییس جمهور

 تصویب نامه هیات وزیران
 بسمه تعالی

  وزارت صنایع و معادن-وزارت امور اقتصادی و دارایی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 
 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هـای صـنایع و معـادن ،    9/1/1383هیئت وزیران در جلسه مورخ   

قـانون  ) 22( سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشـور و بـه اسـتناد مـاده      امور اقتصادی و دارایی و 
قـانون برنامـه سـوم      ) 113(تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصـالح مـاده              

 ـ آیین نامـه اجرایـی    1382 مصوب –توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
 :ح زیر تصویب کردقانون یادشده را به شر) 8(ماده

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ) 8(آیین نامه اجرایی ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ) 113(اصالح ماده 

 اسالمی ایران
 . در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند-1ماده 
قیمت (حداقل قیمتهای مصوب اعالم شده توسط مراجع ذی صالح  :  قیمت روز حاملهای انرژی      -الف

 ) صنعتی برای فرایند و خانگی برای محصول
فرایندی که برای تولید محصوالت صنعتی ، یک یا چنـد حامـل انـرژی بـه طـور              :  فرایند صنعتی    -ب

 .مستقیم در آن مصرف می شود
ی تمام شده ای که کاربرد آن مستلزم مصرف مستقیم یکـی از حاملهـای               کاال:  محصول صنعتی    -ج

 .انرژی باشد
معیارهای مصرف انرژی در فرایند و محصوالت صنعتی که توسـط کـار             :  معیارهای تدوین شده   -د

 .قانون برنامه سوم توسعه تدوین ، تصویب و اعالم می گردد) 121(گروه موضوع ماده
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قانون صـدرالذکر ، بـه ترتیـب حـداقل و         ) 8( و جریمه موضوع ماده       مبنای برقراری تشویق   -2ماده  
 .متوسط معیار تدوین شده برای محصول و فرایند می باشد

 : مبلغ تشویق وجریمه به ترتیب زیر محاسبه می گردد-3ماده
  مبلغ تشویق برای صرفه جویی انرژی در فرایند و محصول -الف

 حـداقل مشـخص شـده در معیـار          –زان مصرف واقعی    می) ( قیمت روز واحد انرژی مورد مصرف       (

/2)  میزان تولیددر سال مورد محاسبه ) ( تدوین شده
5

 مبلغ تشویق     = 

  مبلغ جریمه مازاد مصرف انرژی در محصول -ب
)  میزان مصرف واقعـی  –متوسط مصرف در معیار تدوین شده      ) (قیمت روز انرژی مورد مصرف    ( 
 مبلغ جریمه   = k5) ورد محاسبهمیزان تولید محصول در سال م(
k               یـا سـال تـدوین معیـار مصـرف          (  برای سالهای اول تا پنجم پس از تاریخ تصویب این آیین نامه

 .  خواهد بود5/0، 4/0، 3/0، 2/0، 1/0به ترتیب ) انرژی که بعد از تصویب آیین نامه صورت پذیرد
ین آیین نامه باید اظهارنامه ای مبنی بر         متقاضیان استفاده ازتشویق در نظر گرفته شده در ا         -4ماده

میزان صرفه جویی ناشی از کمتر مصرف شدن انرژی نسبت به معیار های تـدوین شـده موضـوع                   
را براساس میزان تولید سال مورد درخواست تنظیم و به سـازمان بهینـه سـازی مصـرف                  ) 2(ماده

و سـایر حامـل هـای       انرژی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بـه ترتیـب در خصـوص بـرق                 
 .انرژی ارایه نمایند

 سازمان بهینه سازی مصرف انرژی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به ترتیـب در                -5ماده  
ایـن  ) 4(خصوص برق و سایر حامل های انرژی ، ارزیابی خود راجع به اظهار نامه موضـوع مـاده                   

به کارگروهی متشـکل  ) 3(ماده آیین نامه را جهت تعیین میزان صرفه جویی و مبلغ تشویق موضوع             
از نمایندگان آن سازمان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت 
نیرو و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی جهت احراز میزان صرفه جویی و تعیین مبلـغ تشـویق                   

 .ارایه و پس از تایید به متقاضی پرداخت می نماید) 3(مطابق ماده 
 واحدهای صـنعتی حسـب مـورد مـی تواننـد از کمکهـای طرحهـای بهینـه سـازی انـرژی                       –تبصره  

مسـئولیت کنتـرل ایـن      . وزارتخانه های نفت و نیرو و یا تشویقهای موضوع این ماده اسـتفاده کننـد              
 .موضوع با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می باشد
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 سـال پـس از اعـالم معیارهـای مصـوب ،              موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یـک        -6ماده  
موظف است به طور مستمر از طریق شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای تایید صـالحیت شـده بـا                  
کنترل فرایندهاو محصوالت انرژی بر و انطباق با معیار های تدوین شده ، در صورتی کـه مصـرف                   

های انرژی را محاسبه ل ف حانرژی بیش از متوسط معیارهای تدوین شده باشد، میزان مازاد مصر  
 .و به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت اعالم نماید

قـانون  ) 121(مـاده ) د( قیمت مازاد مصرف انرژی در فرایند صنعتی ، مطابق تبصره ذیل بند              -7ماده
و میـزان جریمـه مـالی        برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران           

، توسـط کـارگروه موضـوع       ) 5(و  ) 2(ی محصوالت صنعتی براساس مفـادمواد       مازاد مصرف انرژ  
تعیین و حسب مورد به وزارتخانه های نفت و نیرو جهت وصول و واریز به خزانـه اعـالم                   ) 5(ماده  

 .می گردد
 اختالفات ناشی از اجرای این آیین نامه در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنایع و معـادن                 -8ماده  

ــور اقتصــادی و    و متشــکل از ــزی کشــور ، وزارت ام ــه ری ــدیریت و برنام ــدگان ســازمان م  نماین
موسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران، واحـد             سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ،       دارایی،

صنعتی و نماینده تشکل صنعتی ذی ربط بررسی خواهـد شـد و بـر اسـاس نظـر اکثریـت اعضـای                       
 . کارگروه ، اتخاذ تصمیم می گردد

 اعتبار مورد برای اجرای این آیین نامه از محل عوایـد حاصـل از صـرفه جـویی انـرژی، در                -9ماده
 . بودجه های ساالنه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد

 

 محمد رضا عارف
 معاون اول رییس جمهور


