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مصرف ارائه پروپوزال توسط متقاضی به شرکت بهينه سازي. 1
(دبيرخانه نهاد)سوخت در خصوص صرفه جويی گاز 

(نظامنامه3مطابق بند )

:  گزارش امکان سنجی شامل

توجيه فنی•

توجيه اقتصادي•

توجيه مالی•

توجيه زيست محيطی•

طرح صرفه جويی انرژي براي يک دوره زمانی مشخص

ارائه حداقل طول دوره گواهی قابل قيول براي متقاضی•

مورد استفاده توسط متقاضیM&Vارائه الگوي •

روز 10ارزيابی اوليه طرح در دبيرخانه طی حداکثر زمان . 2
کاري

(نظامنامه4مطابق بند )

يه رد اول/دعوت از نماينده وزارت نفت جهت بررسی و تاييد•

طرح

بررسی و ارزيابی اوليه طرح •

اقل بررسی ميزان صرفه جويی ساالنه گاز و مقايسه با حد•

100000)دستورالعمل 20مقدار مشخص شده در بند 

(مترمکعب گاز

پيشنهاد طول دوره گواهی صرفه جويی انرژي بر اساس•

7حداکثر ( دستورالعمل5مطابق بند )گزارش امکانسنجی 

سال

ارسال طرح پيشنهادي . 3
در صورت اخذ تاييديه )

به اعضاي نهاد ( وزارت نفت
شامل وزارت نفت و نيرو، 
معاونت علمی و فناوري 

رياست جمهوري، سازمان 
هاي حفاظت محيط زيست، 

مه ملی استاندارد ايران و برنا
و بودجه کشور بصورت 

رسمی و کتبی و اخذ نظرات
15آنها طی حداکثر زمان 

(نظامنامه5مطابق بند )روز 

7تشکيل جلسه نهاد حداکثر . 4
روز کاري پس از اتمام مهلت فوق 

ث و به ميزبانی دبيرخانه نهاد و بح
تبادل نظر در خصوص نظرات 

رسمی ارسال شده و نهايتا به راي
بی اعالم نتيجه کتو گذاشتن طرح 

3متقاضی طی حداکثربه و رسمی 
7و 6مطابق بند )روز کاري

(  نظامنامه

انتخاب شرکت هاي ذي . 6
توسط M&Vصالح 

روز 5متقاضی طی حداکثر 
کاري و انعقاد قرارداد سه 

ت جانبه بين متقاضی، شرک
M&V و شرکت بهينه

مطابق)سازي مصرف سوخت 
(  نظامنامه10و 9بند 

10انجام اصالحات الزم طی حداکثر 
روز کاري توسط متقاضی و ارسال 
ن مجدد به دبيرخانه و بررسی در اولي

(نظامنامه8مطابق بند )جلسه نهاد 

طرح نيازمند اصالح

ارسال يک نسخه قرارداد . 7
M&V منضم به برنامه

زمانبندي اندازه گيري و 
صحه گذاري به دبيرخانه 
نهاد براي تاييد شرايط و 

قبل از اجراي M&Vفرآيند 
راهکار بهينه سازي انرژي و 

مطابق )استخراج خط مبنا 
(  نظامنامه10بند 

در M&Vبررسی طرح . 8
دبيرخانه نهاد طی حداکثر 

اخذ روز کاري ضمن 10
نظرات سازمان حفاظت از 

مطابق بند)محيط زيست 
(نظامنامه11

بازرس از محل اجراي بازديد 
طرح صرفه جويی انرژي به 

منظور اطمينان از عدم 
اجراي راهکار

5انجام اصالحات الزم طی حداکثر 
ارسال و توسط متقاضی روز کاري 

12مطابق بند )مجدد به دبيرخانه 
(نظامنامه

نيازمند اصالحM&Vطرح 

اجراي راهکارهاي بهينه .. 9
سازي انرژي در چارچوب 
د طرح بهينه سازي مورد تايي

مورد M&Vنهاد و طرح 
دبيرخانه و در قالبتاييد 

برنامه زمانی مشخص شده 
مطابق بند )سرمايه گذاري 

(  نظامنامه13

ه پيشنهاد طول دوره گواهی صرفه جويی انرژي توسط نهاد ب. 5
ويب کميسيون صرفه جويی انرژي در شوراي عالی انرژي جهت تص

(دستورالعمل و بند الف دوره زمانی5مطابق بند )
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اندازه گيري صرفه جويی. 10
M&Vشرکت طرح توسط 

و M&Vدر چارچوب قرارداد 
ارسال گزارش به دبيرخانه 

14مطابق بند )نهاد 
(نظامنامه

صحت سنجی گزارش . 11
M&Vد توسط دبيرخانه نها
و اعالم موارد ماهانهبصورت 

15مطابق بند )به ناشر 
(نظامنامه

پرداخت ارزش . 12
ناشر توسطبه صرفه جويی 

بدا تعرفه ممتقاضی بر اساس 
(نظامنامه16بند مطابق )

تاييد ناشر و انتشار . 13
ی گواهی معامله پذير صرفه جوي

انرژي در دوره هاي زمانی سه 
16مطابق بند )ماهه 

(نظامنامه

معامله در بازار انرژي و . 14
فروش گواهی به هر يک از 
بخش هاي مصرف کننده گاز

(دستورالعمل7مطابق بند )

دريافت گواهی . 15
ي معامله پذير صرفه جويی انرژ

توسط ناشر از خريدار نهايی
گواهی

تحويل حامل انرژي درج . 16
شده در گواهی به دارنده آن 

بق مطا)در شبکه انرژي رسانی 
(دستورالعمل14بند 

درخواست کاهش مصرف . 16
و اصالح ( SEC)ويژه انرژي 

آن يا حذف و يا کاهش 
13مطابق بند )جرايم

(دستورالعمل

ثبت و ضبط و ابطال . 17
ی گواهی معامله پذير صرفه جوي

انرژي

ش
زار

 گ
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 بسمه تعالي
 

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

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

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

 معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران

 

 
 

سازی ایجاد بازار بهینه"، به منظور عملیاتی نمودن آیین نامه اجرایی 07/04/1400شورای عالی انرژی کشور در جلسه مورخ 
، نظام نامه ثبت ، اندازه کشور ای عالی انرژیمصوب شور 19/12/1396مورخ  1746710به شماره  "انرژی و محیط زیست 

ها و انتشار گازهای گلخانه ای را که در تاریخ گیری ، راستی آزمایی و تایید صرفه جویی انرژی و کاهش تولید آالینده
جهت سازی انرژی و محیط زیست رسیده است ، به شرح ذیل به تایید کمیسیون صرفه جویی انرژی بازار بهینه 26/2/1400

 اجرا تصویب نمود:

 تعاریف  -1

 آیین نامه: –الف 

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

 بازار: –ب 
 آیین نامه  (1،2)سازی انرژی و محیط زیست، مطابق تعریف بند منظور بازار بهینه

 کمیسیون: –ج 
 آیین نامه ( 1،3)منظور کمیسیون صرفه جویی انرژی مطابق تعریف بند 

 نهاد: –د 
 ( آیین نامه 1،4سازی انرژی و محیط زیست مطابق تعریف بند )منظور نهادهای تخصصی و فنی بهینه

 دبیرخانه نهاد: –ه 
رفه جویی گاز طبیعی یا سازمان انرژی های تجدید پذیر و سازی مصرف سوخت در خصوص طرح های صمنظور شرکت بهینه

 شود. نامیده می "دبیرخانه"باشد. و برای اختصار بهره وری انرژی برق در خصوص طرح های صرفه جویی برق می

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

 ناشر: –ز 
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 آیین نامه  (1،6)ده حامل های انرژی مطابق تعریف بند منظور شرکت های عرضه کنن

 نظام نامه: –ح 
ها و گازهای گلخانه ای مطابق نظام نامه ثبت، اندازه گیری، راستی آزمایی و تایید صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار آالینده

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

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

ای ناشی از بکارگیری ها و گازهای گلخانهجویی انرژی واقعی و قابل اعتماد و نیزکاهش انتشار آالیندهدهی صرفهگزارش

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

 شود.می

 متقاضی: –ی 
گذاری باشند که تمایل به سرمایهمصرف کنندگان انرژی، سرمایه گذاران عامل صرفه جویی یا شرکت های خدمات انرژی می

 سازی مصرف انرژی را دارند. قبال اقدامات بهینهسازی در قالب بازار و اخذ گواهی در در طرح های بهینه

 هدف : -2
گذاری صرفه جویی انرژی و ( آیین نامه، با هدف اندازه گیری، گزارش دهی و صحه4تدوین این نظامنامه در راستای ماده )

، این نظامنامه، ها و گازهای گلخانه ای در نتیجه اجرای راهکارهای صرفه جویی انرژی است. همچنینکاهش انتشار آالینده
( 3،4( و )2،4(، )1،4سازی انرژی و محیط زیست را مطابق با بند های )چارچوب تعامالت متقاضی با سایر ارکان بازار بهینه

 کند. آیین نامه را تعیین می

از اجرای سنجی صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار آالینده های هوا و گازهای گلخانه ای ناشی  تدوین پیشنهاد امکان -3

شود. درصورتیکه طرحی شامل صرفه جویی هر دو اقدامات برنامه ریزی شده توسط متقاضی تهیه و به دبیرخانه ارسال می
 شود.ها ارسال میبصورت جداگانه به هریک از دبیرخانه باشدحامل برق و گاز طبیعی 

روز کاری توسط  10مل صرفه جویی( طی حداکثر زمان ارزیابی اولیه طرح پس از تایید وزارت نفت یا نیرو )به فراخور حا -4

شود و در صورت موافقت وزارتخانه ذیربط، موضوع پس از اخذ نظرات اعضای نهاد در دستور کار جلسه دبیرخانه انجام می
 گیرد. مشترک نهاد قرار می

انه به هریک از اعضای نهاد بازار طرح های مورد موافقت وزارتخانه های نفت و نیرو به صورت رسمی وکتبی توسط دبیرخ-5

 شود. روز نظرات هر یک از اعضا کتبا به دبیرخانه ارسال می 15ارسال و طی مهلت زمانی حداکثر 

روز کاری بعد از اتمام مهلت فوق و به میزبانی دبیرخانه ذیربط برگزار  7طرح پیشنهادی متقاضی در جلسه نهاد که حداکثر -6

شود و نهایتا طرح متقاضی به رای خصوص نظرات رسمی و مکتوب اعضا بحث و بررسی می خواهد گردید، مطرح و در
 شود. گذاشته می

روز کاری بصورت  3/نیاز به اصالح طی حداکثر /قبولپس از تصمیم نهاد در خصوص طرح، نتیجه بررسی شامل رد-7

 شود. مکتوب و رسمی به متقاضی اعالم می

رح آنها در اعالم نتیجه نهاد به عنوان طرح نیازمند اصالح اعالم شده است، میبایست حداکثر متقاضیان طرح هایی که ط-8

روز کاری نسبت به انجام اصالحات اقدام و پس از وصول طرح اصالحی توسط دبیرخانه، موضوع در دستور کار  10طی زمان 
 گیرد. اولین جلسه نهاد قرار می
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روز کاری موظفند از میان شرکت 5گیرد، طی حداکثر ورد موافقت نهایی نهاد قرار میمتقاضیان طرح هایی که طرح آنها م-9

شود، نسبت به انتخاب یکی از شرکتکه توسط دبیرخانه و طبق دستورالعمل اجرایی بازار معرفی می M&Vهای ذی صالح 
 های واجد شرایط اقدام نمایند.

زمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق موظفند طی سازی مصرف سوخت با همکاری ساشرکت بهینهتبصره :

( دستورالعمل اجرایی 20)موضوع بند ) M&Vروز کاری بعد از ابالغ نظام نامه، فهرست شرکت های ذیصالح  15حداکثر 
 گیرد. بازار( را تعیین و در تارنمای خود اعالن عمومی نمایند. این فهرست بصورت ساالنه مورد بازنگری قرار می

منتخب و  M&V( نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با شرکت 9های بند )متقاضی پس از انتخاب یکی از شرکت -10

سازی مصرف سوخت یا سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق اقدام و یک نسخه از قرارداد شرکت بهینه
باشد، برحسب حامل نامه میگذاری و در انطباق کامل با این نظامگیری و صحهمزبور را که منضم به برنامه زمانبندی اندازه

سازی و استخراج خط گذاری قبل از اجرای راهکارهای بهینهگیری و صحهجویی طرح و برای تایید شرایط و فرایند اندازهصرفه
 دهد.مبنا و پیش نیازهای مربوطه در اختیار دبیرخانه قرار می

را  M&Vروز کاری ضمن اخذ نظرات سازمان حفاظت محیط زیست، کفایت طرح  10طی زمان حداکثر دبیرخانه -11

 نماید./ قبول به متقاضی ابالغ میبررسی و نتیجه را شامل رد 

های هوا را بر اساس دستورالعملی که ای و آالیندهموظفند کاهش انتشار گازهای گلخانه M&Vهای شرکت -تبصره 

 شود محاسبه نموده و نتیجه را به دبیرخانه گزارش دهند.زیست تهیه و ابالغ میفاظت محیط توسط سازمان ح

مکلف است اصالحات الزم را مطابق نظرات دبیرخانه اعالم و طرح  M&Vمتقاضی در صورت رد کفایت طرح -12

 روز کاری به دبیرخانه ارسال نماید. 5بازنگری شده را مجددا طی حداکثر 

مورد  M&Vسازی مورد تایید نهاد و طرح واجد شرایط، متقاضی در چارچوب طرح بهینه M&Vبالغ طرح پس از ا-13

سازی انرژی گذاری طرح، اقدام به اجرای راهکارهای بهینهتایید دبیرخانه و در قالب برنامه زمانی مشخص شده سرمایه
 نماید. می

انجام ومطابق  M&V متقاضی و شرکت های ذی صالح موضوعاندازه گیری صرفه جویی طرح در چارچوب قرارداد -14

ها به دبیرخانه برنامه زمانبندی بازار توسط شرکت های مزبور گزارشی در خصوص صرفه جویی محقق شده به تفکیک حامل
 شود. اعالم می

گواهی به ناشر اعالم  دبیرخانه نسبت به انجام صحت سنجی گزارش مزبور بصورت ماهانه اقدام و موارد را برای صدور-15

 نماید. می

ناشر پس از دریافت مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از اخذ تعرفه مبدا از متقاضی نسبت به انتشار گواهی  -16

 شود.  ها در دوره های زمانی سه ماهه در اختیار متقاضی قرار داده میاقدام و این گواهی

شنهاد مشترک وزارتین نفت و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب کمیسیون بازنگری این نظامنامه با پی -17

 شود.انجام می
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 رئیس سازمان                  
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دستورالعمل های پیوست این نظامنامه به صالحدید وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مورد -18

مان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی /سازسازی مصرف سوختگیرد و در تارنمای شرکت بهینهبازنگری قرار می
 رسد. /سازمان حفاظت محیط زیست به اطالع عموم میبرق

 
 

 

 

 
 با احترام مجدد

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

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

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

 

 

 محمد باقر نوبخت 
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 : فرمشماره بازنگري 

  » سازي انرژي و محيط زيستبازار بهينه پروژه پيشنهادي خالصه اطالعات «
  :عنــوان پــروژه 

  خدمات انرژي  جويي        مصرف كننده انرژي        شركت: سرمايه گذار عامل صرفهسرمايه گذاريمتقاضي 

  : سرمايه گذاري شـركت متقاضينام 

  محل اجراي طرح:

  : پروژه مختصرتوضيح 

  

  

  :  *جوييراهكارهاي صرفه

  عناوين راهكارها
گذاري ريالي ميزان سرمايه

  (ريال)

گذاري ميزان سرمايه

  ارزي (دالر)

جويي ميزان صرفه

 ساالنه گاز طبيعي 

  (متر مكعب)

جويي ميزان صرفه

 ساالنه برق 

)kWh(  

1.          

2.          

          

          جمع
  طرح مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.  ،جويي انرژي در گزارش توجيهي فني اقتصادي ضروري است و در صورت عدم ارائه اطالعاتارائه جزئيات فني راهكارهاي صرفه  *

  فرصتهـا و نقاط قوت پروژه :
  

 تهديدها و نقاط ضعف پروژه :

 

  :)M&Vجويي حاصله (گذاري صرفهگيري و صحهاندازه پيشنهادي طرحتوضيح 

  

  

  

  

 

1  
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 : فرمشماره بازنگري 

  : جويي انرژيصرفهمقدار

  در جدول ارائه گردد.  انرژي مورد مصرف هاينوع حامل فرآورده به تفكيك توضيحات :  *
  

  : و گازهاي گلخانه اي ي هواهاكاهش انتشار آالينده مقدار

  
  :و آناليز اقتصادي هاي مالي شاخص

  

  
گذاري ارائه شده گيري و صحهو هزينه اندازه احتساب سود سپرده بلندمدت يكساله بدون كارمزدصل پول و فرع پول  با گذاري به تفكيك اهاي سرمايهريزهزينه در گزارش تفصيلي پيوست *
  ارائه گردد. بايد  شفاف  (با ذكر نرخ تنزيل) بصورت  محاسبات بازگشت سرمايه ساده و مركبو 

   
شده و مقدار فرض شده براي تعرفه مبدا و مقصد در محاسبه تعرفه مبدا و مقصد) بخشي مكانيزم بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست  (اختالف بازگشت سرمايه بايد بر اساس  دوره ** 

ماهه  نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي منتهي  12متوسط  درصد  90حداقل  بايد  جويي گاز طبيعي هاي صرفهدر طرح مقصدالزم به ذكر است كه تعرفه  پيوست ارائه گردد. گزارش تفصيلي
نرخ قرارداد تضميني درصد   90بايد  حداقل   برق نيزجويي هاي صرفهتعرفه مقصد در طرح. به آخرين ماه ابالغي وزارت نفت در زمان ارائه پيشنهاد متقاضي به دبيرخانه در نظر گرفته شود

محاسبه در بخش مصرف كننده در زمان ارائه پيشنهاد متقاضي به دبيرخانه يا برق گاز ماهه تعرفه  12همچنين تعرفه مبدا بصورت متوسط ته شود. در نظر گرف) در سال تصويب طرح ECAبرق (
  همچنين نياز است فايل اكسل محاسبات دوره بازگشت سرمايه  نيز ارسال شود.گردد. مي

 باشد. محاسبه شده مركب ت سرمايه شگسال بيشتر از دوره باز 2حداكثر  طول دوره  پيشنهادي بايد ***

  

  صرفه جويي ساالنه  مصرف ساالنه فعلي

  گاز طبيعي
)3m(  

  *فرآورده

)Lit(  
  برق

)kwh( 

  گاز طبيعي
)3m(  

  برق
)kwh( 

BOE  
  (بشكه معادل نفت خام)

            

  گلخانه ايهاي هوا و گازهاي كاهش انتشار ساالنه آالينده

2CO (تن)  xNO (تن)  xSO (تن)  CO (تن)   2(معادل تنCO(  

          

راهكارهاي صرفه 
  جويي انرژي

سرمايه گذاري 
  *ريالي

  (ريال)

سرمايه گذاري 
  *ارزي

  (دالر)

دوره بازگشت 
  **سرمايه

  (سال)

طول دوره  
پيشنهادي  براي 

گواهي معامله پذير 
جويي صرفه

  ***انرژي

  (سال)

طول عمر مفيد 
  طرح 
  (سال)

مدت زمان 
اجرا/سرمايه 
  مركب  ساده  گذاري (سال)

راهكارهاي 
جويي گاز صرفه

  طبيعي
              

راهكارهاي 
                جويي برقصرفه
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 : فرمشماره بازنگري 

  
  سازي مصرف سوخت براي سازمان ديگري تا كنون ارسال شده است؟پيشنهادي بجز شركت بهينه پروژه

  
(براي پروژه هايي كه متقاضي سرمايه گذاري با مصرف كننده  ، آيا توافق اوليه با گروه هدف انجام شده استاي پيشنهاديهدر خصوص پروژه

   در صورت توافق اوليه با گروه هدف بايد تمامي مستندات ارائه گردد.  ؟انرژي متفاوت مي باشند)
  

راي راهكارها، وجود سابقه قبلي اجدر صورت انرژي پيشنهاد شده در اين طرح قبال بصورت پايلوت اجرا شده است؟ جويي آيا راهكارهاي صرفه
  جويي ارائه گردد. كليه مستندات شامل نمونه قراردادها، حسن انجام كار و تاييديه صرفه

  
پروژه  بق با ارقام مندرج درگزارش توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطيمطاكه دقيقا  در اين فرماطالعات اوليه تذكر: 

د ر  هيچ دليلي بر تاييد يا )ايفكو( سازي مصرف سوختشركت بهينهارائه آن به  و توسط پيشنهاد دهنده پروژه تكميل گرديدهباشد، مي

كامل اعالم شده  و مستنداتوظف به تهيه و ارائه مدارك متقاضي مكرد.  ايجاد نخواهدحقي براي متقاضي  اين ادعاپروژه مذكورنبوده و 

  .باشدمي

  
  

  يامضاء مجاز و مهر متقاض                                                                          تاريخ تنظيم و ارائه فرم  :                      
  
  

سازي بازار بهينهدر صورت بارگذاري طرح در سامانه همچنين گردد.  ارائهنيز  تعيين شدهطرح مطابق با الگوي اقتصادي  فني گزارش تفصيلي
 اري گردد. ذبارگ نيز در اين سامانهسازي مصرف سوخت مل شركت بهينهنامه شركت متقاضي خطاب به مديرعاالزم است ، انرژي و محيط زيست

  
  

   



فاز ساخت رداری فاز به
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

‐                                 ‐                                 ‐                                ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                                ‐                                  ‐                                ‐                               

‐                                 ‐                                 ‐                                ‐                                 ‐                                ‐                                ‐                                ‐                                  ‐                                ‐                               
‐                               ‐                               ‐                              ‐                               ‐                              ‐                              ‐                              ‐                                ‐                              ‐                              

دا (رال) تعرفه م
تعرفه مقصد (رال) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

‐                               #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
‐                               #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
‐                               #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
‐                               #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
‐                               #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

فاز ساخت رداری فاز به
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

تعداد ماە دورە صدور گوا
سال  0.00 ماە  #N/A #N/A
سال  0.00 ماە  #N/A #N/A

NPP
DPP

نه 7 (رال) ه

short IRR

NPV

اختالف تعرفه (رال)

IRR #VALUE!

(  از طب  مکعب  انه (م  سال فه جو
ال) انات نقدین ورودی (ر ج

انات نقدی ل ج
انات نقدی تجم ل ج

ارزش فع
ارزش فع تجم

نه 5 (رال) ه

انات نقدین  جدول ج

نه 3  (دالر) ه

( ه را نه ارزی  ل ه د نه (ت ه

نه 1 (یورو) ه
نه 2 (یورو) ه

نه 4  (دالر) ه

نه 6 (رال) ه

نه 8 (رال) ه

سود (رال)
ال) انات نقدی خرو (ر ج

#DIV/0!
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 بسمه تعالي
 

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

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

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

 ایران صنایع، معادن و کشاورزی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گیرد.گذاری تعلق میدوره زمانی پوشش ریسك سرمایه

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

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

  ها.ريزي استانسازمان مديريت و برنامه
 جناب آقاي پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه 
 جناب آقاي عدل معاون محترم فني،امور زيربنايي و توليدي 
 ي معاون محترم مجلس و توسعه منطقه ايجناب آقاي رمضانپور نرگس 
 جناب آقاي پوراصغري معاون محترم امور علمي،فرهنگي و اجتماعي 
 سركار خانم اربابي معاون محترم توسعه منابع انساني و پشتيباني 
 جناب آقاي ميرخليلي رئيس محترم حوزه رياست 
 تصادجناب آقاي برمكي رئيس محترم امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اق 
 مجلس جناب آقاي پيش قدم رئيس محترم امور 
 جناب آقاي اماني همداني رئيس محترم امور صنعت،معدن،بازرگاني و ارتباطات 
 مديريت عمران شهري و روستاييجناب آقاي رحماني رئيس محترم امور راه و ترابري و  
 مانكارانو پي جناب آقاي قانع فر رئيس محترم امور نظام فني اجرايي، مشاورين 
 جناب آقاي كفاشي رئيس محترم امور انرژي 
 رئيس محترم امور هماهنگي و تلفيق بودجه جناب آقاي نوري 
 جناب آقاي رحمتي رييس محترم امور اقتصاد كالن 
 نعمتي رئيس محترم امور استان ها و مناطق جناب آقاي 
 و تجهيز منابع تعهدات دولتسركار خانم خانلوساوجبالغي رئيس محترم امور پايش  
 جناب آقاي مسجدي رئيس محترم امور آب،كشاورزي و محيط زيست 
 پرورش عمومي و فني حرفه ايجناب آقاي طاهري رئيس محترم امور آموزش و  
 جناب آقاي جعفري نژاد رئيس محترم امور فرهنگ،گردشگري و ورزش 
 و امنيتيآقاي ملكوتي خواه رئيس محترم امور عمومي، قضايي، دفاعي  جناب 
 جناب آقاي عوض پور رئيس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعي 
 محترم امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري جناب آقاي ميرزابزرگ رئيس 
 جناب آقاي اميني رئيس محترم امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين 
 و امور بين المللخانم وزيري رئيس محترم مركز اطالع رساني،روابط عمومي  سركار 
 قوانين و مقررات جناب آقاي الهي سرپرست محترم امور حقوقي، 
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  مقدمه -1
  اجراي طرح موضوع و هدف از -2

  در اين بخش موضوع طرح و هدف از اجراي طرح تشريح مي گردد.
  انرژي جوييو راهكارهاي صرفه طرحمعرفي  -3

گروه هدف براي اجراي طرح و و معرفي شده و مشخصات فني آن  انرژي جوييصرفهطرح جزئيات در اين بخش 
اجراي طرح در اين و مزاياي همچنين بايد ضرورت شوند. جويي انرژي به طور دقيق و شفاف ارائه ميراهكارهاي صرفه
  د. نبخش تبيين شو

 ذينفعان و نحوه تعامل آنها با يكديگر -4
 طرح و نحوه تعامل آنها ارائه مي گردد.برون سازماني  در اين بخش كليه ذينفعان

 طرح و دوره اجراي آنروش اجراي مراحل و  -5
  گردد.اجراي طرح و دوره اجرا ارائه مي مدت زمان مراحل اجراي طرح و در اين بخش

 1جدول 

  
  شود و در صورت امكان بايد در جدول ارائه گردد. بر روي آنها اعمال مي انرژي جوييمنظور از تعداد، تعداد تجهيزات يا فرآيندي است كه راهكارهاي صرفه *

  
 اجراي طرح  خالص هايهزينهبرآورد  -6

هاي به تفكيك حامل و اجراي طرح بصورت ساليانه در طول دوره اجراي طرح خالص هايريزهزينهدر اين بخش 
شايان ذكر است كه در صورت عدم ارائه  گردد.ارائه مي جويي گاز طبيعي و برق)هاي توامان صرفه(در طرح انرژي

  ، طرح مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. خالص اجراي طرحهاي ريزهزينه

  جمع هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  سال

                 برنامه اجراي طرح (درصد)

                  *تعداد

          )متر مكعب(گاز صرفه جويي 
جويي برق (كيلووات صرفه

          ساعت)
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  ضميمه گزارش گردد. در صورت وجود هاي خالص اجراي طرحهزينهمربوط به برآورد : مستندات 1نكته 
 هاي مورد انتظار در طول اجراي طرحبرآورد صرفه جويي -7
  در اين بخش ميزان صرفه جويي طرح بر اساس هر واحد و كل طرح ارائه مي گردد.  

  گردد. بصورت دقيق و جزئي ارائهدر اين بخش مربوط به ميزان صرفه جويي بايد  محاسباتتوجه: 
  پروژهبرآورد درآمدهاي مورد انتظار در طول -8

سازي انرژي و محيط زيست هاي مورد انتظار و مكانيزم بازار بهينهجوييصرفه در اين بخش با توجه به برآورد
د بايد بصورت دقيق و تمامي مفروضات در نظر گرفته شده براي برآورد درآمگردد. درآمدهاي مورد انتظار ارائه مي

  شفاف ارائه شود. 
 دوره بازگشت سرمايه محاسبات  -9

ارائه مي گردد. همچنين بايد فايل اكسل مربوط  2بازگشت سرمايه در اين بخش مطابق با جدول محاسبات و دوره 
جويي توامان گاز طبيعي هاي صرفهشايان ذكر است كه براي طرحبه محاسبات بازگشت سرمايه به پيوست ارسال شود. 

  و برق اين جدول بايد براي هر حامل بصورت جداگانه ارائه گردد. 
 2جدول 

    خالص اجراي طرح بصورت ساليانه در طول دوره اجراي طرحهاي ريز هزينه
    سود سپرده بلندمدت يكساله بدون كارمزد  برابر با سود در نظر گرفته شده

    )نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در سال تصويب طرح معادل( نرخ تنزيل
    گذاري طرح بصورت ساليانهگيري و صحههاي اندازههزينه

    درآمدهاي مورد انتظار در طول اجراي پروژه
    ساده بازگشت سرمايه دوره
    ت سرمايه مركبشگبازدوره 

  گذاري ارزي، نرخ تسعير بايد معادل نرخ اعالم شده در قانون بودجه سال تصويب طرح در نظر گرفته شود. هاي با سرمايه* در طرح

   M&Vپيشنهادي  فرآیند -10
  گردد. ارائه ميطور دقيق  هبو جزئيات آن  M&Vاين بخش فرآيند پيشنهادي در 
  هاي متقاضي در اجراي طرحتوانمندي -11

هاي مشابه به هاي متقاضي در اجراي اين طرح ارائه شده و سابقه متقاضي در اجراي طرحدر اين بخش توانمندي
  گردد.   ميهمراه مستندات ارائه 

  نحوه مشاركت و تامين سرمايه مورد نياز -12
گذار (در سرمايهشامل سهم مشاركت مجري، در تامين سرمايه مشاركت  سهمدر اين بخش نحوه تامين سرمايه و 

  شود. ميو ... مشخص  يبانكوام ، صورت وجود)، بهره بردار
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