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 زدایی از توسعه صنعت برق قانون مانع 
 ۱۵/۸/۱۴۰۱مصوب 

سازی را معادل متوسط بازدهی نشده حاصل از اجرای طرحهای بهینهشده یا مصرف جوییست سوخت صرفهدولت از طریق وزارت نفت مکلف ا  -۱ماده

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت( ۱۲های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده ) نیروگاه

الذکر را  شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرحهای فوق یگذاران معرفبه سرمایه  ۱/۲/۱۳۹۴

درصد  های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که ساالنه حداقل یککننده)کولر(های آبی و گازی، سامانه با اولویت خنک

 .برق کشور را کاهش دهداز شدت مصرف ( ۱%)

سال به تفکیک نوع  ها را به صورت جداول ماهانه برای یکوزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه   -۲ماده

ل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز  بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تأمین و تکمیماه هر سال اعالم کند. وزارت نفت ضمن پیشسوخت در خرداد

 .شده ماهانه استها بر اساس جداول اعالمنیروگاه

ی  متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی )بجز استخراج رمزارزها( معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی )ای. سی. ِای( با توجه به بها    -۳ماده

های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی  شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجهو دریافت می ها و هزینه انتقال، تعیین سوخت مصرفی نیروگاه 

سازی  نیاز صنعت برق و طرحهای بهینه های موردهای تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوریشود و بابت هزینهداری کل کشور واریز می توانیر نزد خزانه

اختصاص  ( %۱۰۰صورت صددرصد )تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به انرژی و اتمام طرحهای نیمهو اصالح الگوی مصرف 

 .یابدمی

ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین - تبصره

ان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بر اساس شاخصهای »سهم درآمد نمایندگ

شده محصوالت این صنایع« تهیه و توسط وزیر نیرو ابالغ  محصوالت صادراتی صنایع«، »شدت انرژی صنایع مذکور« و »سهم هزینه برق در قیمت تمام 

 .شودمی 

مگاوات نیروگاه حرارتی   ۹۰۰۰این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل  (  ۳بر موضوع ماده )صنایع انرژی    -۴ماده

ع مذکور احداث  از محل منابع داخلی صنای ۱۴۰۴مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال  ۱۰۰۰و ( %۵۵با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد )

گیرد. وزارت نیرو کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می

صورت )بورس( انرژی و یا به بهابازار  های فوق در مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه

 . های مذکور را تأمین کندقرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه
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سازی و بر مبنای آن در راستای  ، پیاده بر کلیه صنایعوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصوالت انرژی

 .وری انرژی اقدام کندبهبود بهره

االجراء شدن این قانون به پیشنهاد ها ظرف دوماه پس از تاریخ الزم نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاهآیین

 .رسدتصویب هیأت وزیران میشود و بههیه می های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت توزارتخانه

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به  قانون رفع موانع تولید رقابت (۱۲وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده )  - ۵ماده

گذاران متقاضی طرحهای  عرضه در بها بازار )بورس( انرژی به سرمایهنشده قابل شده یا مصرف جوییجویی انرژی بابت سوخت صرفهصدور گواهی صرفه

های با بازدهی حداقل پنجاه  های حرارتی فرسوده با نیروگاه های چرخه )سیکل( ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاهتکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه 

های چرخه  مگاوات واحد بخار نیروگاه ۸۰۰۰ای که امکان »احداث گونهکنند بهو اتمی  آبیبرق های تجدیدپذیر، و توسعه نیروگاه( %۵۵و پنج درصد )

صورتی و خرید تضمینی به(  %۵۵های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد )مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه  ۱۶۰۰۰)سیکل( ترکیبی موجود و جایگزینی  

 .آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود«، فراهم گرددبرق تجدیدپذیر و  مگاوات به ظرفیت انرژی   ۱۰۰۰که هر سال 

مشترکان ( %۷۵شود که هفتاد و پنج درصد )الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می  - ۶ماده

االجراءشدن این قانون، اعمال تعرفه ماه از تاریخ الزم د. وزارت نیرو مکلف است ظرف یکانخانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده 

تر از الگوی مصرف، محدود کند و به  پلکانی )آی.بی.تی( برای مشترکان خانگی با مصرف پایین -مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی 

 .مصارف باالتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد

برابر، مازاد بر آن تا دو و  ( ۱/ ۵تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف باالتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم )

برابر هزینه تأمین  ( ۵و پنج )( ۵/۲، دو و نیم )(۵/۱، یک و نیم )(۰/ ۵برابر به ترتیب با ضریب نیم )( ۵/۲برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم )( ۵/۲نیم)

عالوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی( سال قبل به  های حرارتی در سهبرق )متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه 

 .شودمحاسبه و دریافت می 

و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم ( ۱این ماده در مناطق گرمسیر )های گرم برای مشترکان مشمول حساب برق ماه در محاسبه صورت  -۱تبصره

 .شوداعمال می ( ۰/ ۸و هشت دهم )( ۵/۰)

بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور از   -۲تبصره

قانون  مکرر(  ۵۴ردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده )برخو (  %۱۰۰تخفیف صددرصد )

شوند، باالترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر   با اصالحات و الحاقات بعدی می  ۱۳۶۶/  ۱۲/  ۳ مصوب   های مستقیممالیات

 .کندسال تعیین می

ق مصارف اشتراکی، عمومی )بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان،  تعرفه بر  -۷ماده

 .شودمعلوالن، سالمندان و کودکان( و سایر مصارف )شامل مصارف تجاری( معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می 
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التفاوت قیمتهای  مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان »تعهدات دولت بابت مابهسازمان برنامه و بودجه کشور  - ۸ماده

االجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق سال از تاریخ الزمبینی کند که ظرف سهشده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب« به نحوی پیشتمام

های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات ی مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیونبا استفاده از ابزارها

ها و شرکتهای زیرمجموعه شده به سازمان مجلس شورای اسالمی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل

را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در   پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت  )۲ (یرو در اجرای بند »پ« مادهوزارت ن

همچنان به قوت  ۱۰/۱۳۸۸/ ۱۵ها مصوب است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده 

 .ستخود باقی ا

گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای   دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه -۹ماده

ایشان شده  شدن اقساط تسهیالت   به معوق شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر تعهدات قانونی دولت )یا شرکتهای دولتی(، بر اساس سقف مشخص 

مدیره و  عامل، هیأت دهنده اعم از هیأتاالجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت باالترین مرجع تسهیالتماه از تاریخ الزم است، ظرف سه

 .بینی کندامناء را با بدهی دولت پیش هیأت 

گذاری انرژی در طول زنجیره تولید،  و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمتوزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه   -۱۰ماده

االجراء شدن این قانون تهیه کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ الزم ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه

منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای  ( %۱۰۰درصد )تصویب هیأت وزیران برساند. صدکند و به

 .وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشدحمایت از طرحهای بهره

 .این قانون خواهدبود( ۷و)( ۶میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ) -تبصره 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ( ۲۹های موضوع ماده )گاهکلیه دست -۱۱ماده

نامه اجرائی و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین ۱۳۹۵/ ۱۲/ ۱۴

طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را ساالنه حداقل بیست و  ۱۳۷۴/ ۲۲/۱۲نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب قانون ( ۳۳ماده )

(  ۱۲و ماده ) ۱۳۸۹/ ۴/۱۲کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ( %۲۵پنج درصد )

جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار )بورس( انرژی کرده و این   پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفهقابتقانون رفع موانع تولید ر 

جویی انرژی این شرکتها در  ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صالحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفهگواهی

ها به نرخ متوسط نشده این دستگاهجویی انرژی محقق االجراء شدن این قانون، میزان صرفه سال از تاریخ الزم اجرائی فوق شود. پس از دو هایدستگاه

 .رسدمصرف می  آبی بهبرق های تجدیدپذیر و  خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه

برق (  %۲۵های شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد )شهرداری   -تبصره  

سوز شهرهای ای زباله هها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاهها، شرکتها، مؤسسههای خود و نیز سازمانمورد نیاز ساختمان

رکت باالی یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب ش 
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خزانه برای احداث و تکمیل  گیرد تا پس از گردشربط در وزارت کشور قرار میداری کل کشور، در اختیار سازمان ذیتخصصی توانیر نزد خزانه مادر

 .سوز هزینه شودهای زباله نیروگاه

های کلی اصل قانون اجرای سیاست) ۲۹(ماده( ۶قانون اساسی و بند)( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )دولت مکلف است با رعایت سیاست  -۱۲ماده

الشرکه که با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حقهای مرتبط ، منابع حاصل از واگذاری دارایی۱۱/۱۳۸۶/ ۸مصوب  قانون اساسی( ۴۴چهل و چهارم )

یافته های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعهسازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکههای سازمان خصوصیدر فهرست واگذاری 

 .بینی و اختصاص دهددر لوایح بودجه سنواتی پیش

 ارائه اسالمی  شورای مجلس انرژی  و اقتصادی   هایوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را ساالنه به کمیسیون  -تبصره 

 .کند

ز گردش خزانه به  شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس اای مکلفند منابع تعیینشرکتهای تولید برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه  -۱۳ماده

سازی نیروگاه گذاری در توسعه، اصالح و بهینهترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توانیر بابت رّد دیون یا سرمایه 

های کلی ی و قانون اجرای سیاستقانون اساس (  ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای »الف«، »ج« و »د« سیاست

 .قانون اساسی پرداخت کنند( ۴۴اصل چهل و چهارم )

نشده یا تخصیص حواله  ، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف قانون اصالح الگوی مصرف انرژی) ۶۱ (ماده( ۳در اجرای تبصره )  -۱۴ماده

های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار )بورس( انرژی را در لوایح  کنندگان نیروگاهمعادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید

 .مگاوات( نیز مشمول حکم این ماده هستند  ۱۰آبی )کمتر یا بیشتر از های برق بینی کند. انواع نیروگاهبودجه سنواتی پیش

 .رسدتصویب هیأت وزیران میشود و به ون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می االجراء شدن این قانماه از تاریخ الزم نامه اجرائی این ماده ظرف سهآیین

واحده الیحه قانونی راجع به اصالح  های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند »ج« ماده اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان -۱۵ماده

 .شوددر سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می  ۱۱/۱۳۵۸/ ۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۶قانون بودجه سال (  ۸۰تبصره )

کنند، به  های خودتأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میتعرفه سوخت نیروگاه -۱۶ماده

های حرارتی اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه  شده به شبکه در ساعاتمیزان سوخت مصرفی برای برق تحویل  

 .شودسال قبل تعیین می

وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعالمی ساالنه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش   -۱۷ماده

 .های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشداز منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست ویژه برق تولیدیخصوصی به 

های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات )به سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه -تبصره 

 .شودتجدیدپذیر( مطابق تعرفه اعالمی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می استثنای برق تولیدی از منابع 
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ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی -۱۸ماده

پذیری و  ری( در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع )رؤیت )کنتور(های هوشمند و با رعایت مالحظات پدافندی و رایانیکی )سایب

برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع الزم برای اجرای  های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو(پذیری( با اولویت پستنظارت )کنترل

 .شودن قانون تأمین می ای( ۶و )( ۳این ماده از محل منابع موضوع مواد )

و اصالحات بعدی آن و الیحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق    ۱۳۵۷/ ۱۲/ ۸مصرف مصوب  الیحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم  -۱۹ماده

 .شودنسخ می االجراء شدن این قانوناز تاریخ الزم  ۱۳۶۰/ ۵/ ۲۰برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 

بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز  تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده ماده و هفت قانون فوق مشتمل بر نوزده

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱۴۰۱/ ۱۸/۸هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ماه یک یکشنبه مورخ پانزدهم آبان

 محمدباقر قالیباف   -جلس شورای اسالمی رئیس م
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