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 روش کار در این کتاب

به متن قوانین موجود در صنعت برر؛  ابتردا کلیره مرواد     « مراجعه آسان مخاطبان گرامی»امکان منظور  به

اند. برای مثال: قوانین موجرود   شده« بندی موضوع»های قانونی(  قانونی )بدون توجه به تعدّد و تکثّر عنوان

عنوان اختصاصری  درج شده و « 91شماره »به ترتیب تاریخ تصویب در ذیل « الگوی مصرف»ی  در زمینه

 دارد.« عنوان مستقلی»شده است. بدین ترتیب هر شماره در این کتاب،  انتخاب« الگوی مصرف بر؛»آن 

انرد  در   ی قوانین مرتبط با آن، به صورت بندهای جداگانره، درج شرده   در ذیل هر شماره، کلیه

آمرده اسرت. مبلرب    نام قانون اصلی و سال تصرویب آن قرانون،   در داخل پرانتز، انتهای هر بند، 

 داخل پرانتز به یکی از دو حالت زیر قابل مشاهده است:

هرای مررتبط از    شروع شود بیانگر آن است که فقط بخش...«  از قانون»الف( اگر پرانتز با قید 

 ، مشاهده کنید.0همان صفحه توانید در زیرنویس آن قانون، درج گردیده و متن کامل آن ماده را می

شرروع شرود، نشرانگر درج مرتن کامرل آن      ...«  قاانون »داخل پرانتز با قید ب( چنانچه مبلب 

ای به  حذف نشده و هیچ کلمه« متن قانون مصوب»ای از  قانونی است. بدین ترتیب، هیچ کلمه ماده

 نشده است. 2اضافه« متن قانون مصوب»

                                                                 

اصالحی قانون ثبت  008ماده قانونی به شرح زیر، خودداری شده است: ماده  3دلیل طوالنی بودن از درج متن کامل  به صرفاً. 0

قرانون رفرم موانرم     02( و مراده  2قانون الحا؛ موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 0ماده  اسناد و امالک 

 .و ارتقای نظام مالی کشور ریپذ رقابتتولید 

« وزارت آب و برر؛ »به جرای عنروان   « وزارت نیرو»  جایگزین کردن نام میا کردهتغییر ایجاد  . تنها موردی که در متن قانون،2

 هم رسیده است. گذار قانونکه این جایگزینی به تصویب  باشد یم
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بودجه، محدود به یر   توسعه و قوانین  ساله اعتبار اجرایی قوانین برنامه پنج: استناد غیرقابل

ها، غیرقابل  و ماقبل آن 0319دوره زمانی خاص است. قانون برنامه پنجم توسعه و یا قانون بودجه 

گفته، قوانین منسوخه )به نسخ ضمنی یا نسخ صریح(، قروانین موضروعاً    استناد هستند. موارد پیش

 اند. آورده نشده« گیومه»باشد، داخل  نمی« 0قانون»انجام شده و مواردی که مستند آن، 

 ، قابلیت استناد و اجرا دارند.«گیومه»: کلیه موارد مندرج در داخل استناد قابل

                                                                 

 .اند شدهدرج « نامه آیین»این کتاب، مبالب ارائه شده بر پایه  08 و 02، 38، 30 ،01تا  8، 8های  . در شماره0



 چاپ اول دیباچه

 ملری مصروب   دارالشرورای  داخلری  ی نامره  نظرام  08 بررای اولرین برار در مراده    « تنقریح »اصبالح 

احسرن در   بررسی و انتخراب مبلرب  » معنای شد که بهدر حقو؛ ایران بکار گرفته  28/19/0288

 بود.« موردبحث در مجلس موضوعات

بره  « تنقریح »ی  هجرری شمسری نیرز وا ه    0281 در سال« الممال  مستوفی»دولت  ی در برنامه

کراربرد،   بکار گرفته شد و این اصبالح برا همرین  « بررسی و تنظیم مبالب»خود یعنی  معنای عام

 0رایج بود. ی خود را به مجلس وقت ارائه داد، برنامه« السلبنه قوام»که  0328 حتی تا سال

کارگیری ایرن اصربالح چره     الواقم منظور مقامات وقت از به اما سؤال اساسی این است که فی

 بوده است؟

بازگردیم.  پس از انقالب مشروطیت به تحوالت حقوقی ایران سؤال باید برای یافتن پاسخ این

 متفکرین و مقامات وقرت  موردتوجه خواهان، استقرار نظم حقوقی جدید طهپیروزی مشرو پس از

چهارگانره   قروانین )ناپلئون اول  چهارگانههای  (Code)کُد  از لحاظ و به پیروی قرار گرفت. بدین

( 0211قانون اصول محاکمات حقوقی )مصروب  »یعنی  اصلی(، اقدام به تصویب چهار قانون مهم

( )یعنری همران   0210قانون اصول محاکمات جزایی )مصوب »، «دنی()یعنی همان آیین دادرسی م

 قرانون مجرازات عمرومی   »و (« 0310و  0313)مصروب   قرانون تجرارت  »، «آیین دادرسی کیفری(

نیز به آن افزوده (« 0300،0303،0319 )مصوب ایران قانون مدنی»کرده و سپس (« 0310 )مصوب

امرا   گردیده است، مندرج مهم در این پنج عنوان قوانینترتیب تصور بر این بود که تمام  شد. بدین

ی فو؛ بره تصرویب    عمده نیازهای کشور، قوانین دیگری نیز در کنار قوانین و با توجه به تدریج به

                                                                 

 38ص. – 0388-چاپ اول -یگذار قانونیکصدمین سال  همایش مقاالت . به نقل از مجموعه 0
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تشرکیل خرانواده )نکراح( و     قانونی راجرم بره   بااینکه در قانون مدنی ایران، مواد رسید. برای مثال

، 0301سال  گردیده بود اما به لحاظ ضرورت، مجلس وقت درطال؛ و مسائل مرتبط با آن، طرح 

در  قانون مردنی،  مغفول در نمود تا برخی از موضوعات« ازدواج قانون راجم به» اقدام به تصویب

)پدر و جد پدری(  قانون جدید آورده شود. همچنین در خصوص فرزندان صغیر فاقد ولی خاص

قرانون خراص    ت و ...، نیاز بره تردوین و تصرویب   قیمومیت و انحصار وراث و موضوعاتی همانند

 به تصویب رسید. 0301 در سال« قانون امور حسبی» ترتیب بدین گردید و احساس دیگری

اضافه گردیده و مقنّن جهت جلروگیری از ایجراد    هرروز همین ترتیب بر تعداد عناوین قوانین، به

ذکر ی  جمله در انتهای هر قانون مصروب  تعارض و یا تزاحم قوانین و مقررات با یکدیگر، صرفاً به 

 کرد. اکتفا می« التصویب مقررات مغایر با قانون جدید قوانین و منسوخ شدن کلیه»مبنی بر  جدید

 قدیم که مغایر با قانون جدیرد باشرد،   بدیهی بود که صرف اعالم اببال و یا نسخ قوانین بسیار

 از تغایر یا تزاحم مفاد قروانین برا یکردیگر    قضاییو  ها و تفاسیر حقوقی زیرا برداشت کافی نبوده

 را« رأی وحدت رویره » صدور مجبور گردید که موضوع بسیار متفاوت است و بدین لحاظ، مقنّن

 در موضوعات مشرابه  در دستور کار خود قرار داده تا بدین ترتیب از صدور آراء مغایر با یکدیگر

 0نماید. باشد، جلوگیری می ی قانونی دهاز ی  یا چند ما متفاوت که ناشی از تفسیرهای

در موضروعات   قروانین  برود کره تعرداد عنراوین     بینی بسیار مختصر فو؛، قابل پیش توضیحاتبا 

و  طررف  ازیر   برای مردم و مجریران  ترتیب، ابهام و سردرگمی یافته و بدین یا مشابه افزایش مختلف

و کرم اثرر و یرا     گذاری ب در نظام قانونسبب ایجاد آشو تفاسیر مختلف از سوی دیگر، ها و برداشت

برداری را از این  بهره قانون، بیشترین البته ناقضان گردد که قوانین از بسیاری تصویب اثر بودن بی حتی

 آورند. آورده و می عمل به موضوع

 9382/9ی شرماره   مصوبه اقدام به تصویب 21/11/0300 فو؛، دولت وقت در مورخ ی بر ادله بنا

قوانین و تعیین و  مشورتی و تنقیح های وظایف کمیسیون نامه، به تشریح این تصویب 0 ی مادهکرد که 

 یافته بود. اختصاص ...و ها آن آوری مغایر و جمم منسوخه و قوانین اعالم قوانین

این امر پی برده  ضرورت قبل از مصوبه فو؛، به که مسئولین مجلس شورای ملی به ذکر استالزم 

 تمرامی  ابتردا،  در این دفتر سنای سابق تشکیل گردید و در مجلس« دفتر فنی قوانین» 0303و در سال 

                                                                 

 جهرت حرذف ایرن وظیفره از دیروان عرالی       استمرار آن و یا امکان حقوقی و ضرورت« رأی وحدت رویه»صدور  . موضوع 0

 باشد که باید به آن پرداخته شود. می یمستقل کشور، بحث
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ی  از اولین دوره مواد قانونی مفاد تمام تا کرده تفکی ( عنوان موضوعی )کُد 010مصوب را به  قوانین

نقریح  ت تشرکیل سرازمان   دلیل تصویب قانون عنوان قرار دهند که به 010گذاری به بعد را در این  قانون

 .متأسفانه متوقف گردید های فو؛ ، انجام فعالیت20/02/0381کشور در مورخ  قوانین و مقررات

 اجررا درآمرد و نَره سرازمان     ی دولت وقت بره مرحلره   0300سال  ی نَه مفاد مصوبه درهرحال

 ی و برا مصروبه   0381ی انجام وظایف خود برآمد تا النهایه در تیرمراه   از عهده 0381سال  مصوب

و  و تردوین قروانین   تنقریح  سرازمان »ی تنقریح قروانین از وظرایف     شورای انقالب اسالمی، وظیفه

داخلی مجلرس شرورای    ی نامه آیین 80 ی و در ماده 0382در سال سپس  حذف گردید.« مقررات کشور

موفقیت  دلیل عدم بینی کرد که به انقالب پیش کمیسیون خاصی را برای بررسی قوانین قبل از اسالمی، مقنّن،

 در کار خود، این کمیسیون نیز تعبیل گردید.

درج  ( ایرن موضروع مهرم برا    0388) ی اول توسرعه  برنامه در قانون« ها مشی خط»از بخش  1-8 در بند

در ایرن زمینره در    البته هیچ اقدامی گردید که بینی پیش« جدید موجود و تدوین قوانین تنقیح قوانین»عبارت 

نیرز   ششم و هفتم مجلس شورای اسرالمی  های نگرفت. در دوره توسعه، صورتی اول  طول اجرای برنامه

توجره   دستاورد خاصی برود. جالرب   فاقد شد که موضوع تنقیح قوانین برگزار جلسات زیادی در خصوص

ی مقننره   قروه  در« قوانین و مقررات کشرور  سازمان» جهت تأسیس طرحی 00/18/0383 مورخ است که در

 .مسترد گردید 29/01/0383نیز در  که البته این طرح ارائه گردید در یازده ماده نمایندگان مجلس توسط

تصویب گردیرد  « کشور قوانین و مقررات تنقیح تدوین و»، قانون 0381که در تیرماه  النهایه آن

موجرب   ضمناً به قرار داده شد و« مجلس شورای اسالمی معاونت قوانین»ی  که این وظیفه بر عهده

 ایجاد گردید.« عالی تنقیح قوانین شورای» قانون، قانون مذکور جهت اجرای صحیح این 8ی  ماده

به بعرد، حرکرت    0311اقدام فو؛ جهت جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با یکدیگر از سال 

ی مهرم توجره    اما باید بره یر  نکتره    قوانین مصوب بوده است  جهت به سامان درآوردن مؤثری

مشخص وجود دارد  قانون معتبر و با عناوین حال حاضر بیش از یازده هزارکه در  داشت و آن این

 صرد عنروان   برود کره تعرداد یراد شرده بره حردود یر          که هدف اصلی تنقیح این بوده و خواهد

 اجرائی کشور و هرم قضرات دادگسرتری، امکران     و مسئولین یافته تا هم مردم و هم مدیران کاهش

 شته باشند.ها را دا تسلط و احاطه بر مفاد آن

 عنروان  یرازده هرزار   مفاد بیش از آوری الزم به ذکر است که نویسنده این سبور، پیشنهاد جمم

 مبرح کرده اسرت. تشرکیل گرروه    عنوان را در برخی از مراجم قانونی کشور 81 از کمتر فو؛ در
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 ی ترا مجموعره   در پژوهشگاه نیرو، این فرصرت را در اختیرار اینجانرب قررار داد     پژوهشی حقو؛

عنروان قرانون و مقرررات     هرا  برال  برر ده   صنعت بر؛ کشرور را کره   ی در حوزه قوانین و مقررات

آوری کررده   جمم خاصی، با نظم و ترتیب ،«کتاب قوانین بر؛» ی  عنوان یعنی گردید، در ذیل می

باشرند،   می خدمات ی مردم که گیرنده و همچنین در این صنعت گذاران ی شاغلین و سرمایه تا کلیه

معتبرر   و با ی  عنوان مشخص، از تمام قوانین و مقررات ی  جلد کتاب فقط داشتن در اختیار با

 در عرضه ی  نمونه، قابل عنوان انجام این کار به حاصل نمایند و البته موجود در این حوزه، اطالع

 باشد. حذف عناوین متعدد می امکان و اداری بوده که مؤید محافل حقوقی

دکترر   نیرو استاد ارجمنرد جنراب آقرای    پژوهشگاه محترم تقدیم ریاست این اقدام پیشنهاد انجاملذا 

ی  سرپرسرت   کارگیری دو کارشناس حقوقی و زاده گردید که با حمایت ایشان و به محمدصاد؛ قاضی

گردیرد و در   بینری  پریش  ی تمام قوانین و مقررات در این حوزه، شش بخرش اصرلی   اجرا، ابتدا با مبالعه

 در مرواد قرانونی   گذاری و سپس چیدمان نام مرتبط با آن، فصول مختلف د و برای هر بخش،ی بع مرحله

 گردید. ی  عنوان خاص قانونی دارای ی و هر ماده ها و فصول آغاز گردید داخل بخش

 81سرپری شردن بریش از     در این است که باالخره بعرد از « کتاب قوانین بر؛» تدوین اهمیت

 هرا در یر  عنروان    عنوان و چیدمان مفراد آن  ها ده آوری ی جمم عهدهاز  سال، ی  دستگاه دولتی

مجلرس شرورای    و ی کشرور  رتبره  قانونی برآمد و این امر بیانگر آن است کره اگرر مردیران عرالی    

عنروان   یرازده هرزار   ادغام مفاد بیش از انجام این مهم را داشته باشند، امکان در عزم جزم اسالمی،

 نمایم که می اعالم اینجانب داشته و وجود حقوقی صد عنوان متر از ی ها در ک قانون و چیدمان آن

 قابل تحقق خواهد بود. در کمتر از دو سال این مهم

 دکترر  نیرو جناب آقای پژوهشگاه ریاست محترم های دانم که از حمایت خود می ی در پایان وظیفه

کارشناسران و   و از تمرام  نمروده  تشکر و قردردانی  گروه حقو؛ و همکاران محترم خود در زاده قاضی

هرا و   این اثر جدید، کاسرتی  ی کشور تقاضا دارم که بامالحظه در صنعت بر؛ مدیران حقوقی و اداری

 نیرو منعکس نمایند. پژوهشگاه حقو؛ گروه این مجموعه به پیشنهادهای خود را جهت تکمیل

 
 التکالن و علیه التوفیق اهلل من و

 حقوقمدیر گروه ، ارشدی علی یار

 4193 تیرماه



 مقدمه چاپ دوم

گروه پژوهشی حقو؛ درصدد تألیف کتاب قوانین بر؛ برآمد تا بتروان از ایرن رهگرذر، در مسریر     

قانونمندی و قانونمداری گام برداشت. شادروان دکتر کاتوزیان )پدر علم حقو؛ ایرران(، قرانون را   

حکومرت قرانون   »نویسرند:   و در مقاله حکومت قانون و جامعه مدنی مری منشا خیر و نظم دانسته 

شود که نظم مبلوب در جامعه مستقر شود و همه از پیش بدانند کره در راببره خرود برا      سبب می

دیگران، چه حق و تکلیفی دارند  چنین نظمی به عنوان مقدمه دادگری و سعادت، هدف هر نظرام  

 «. حقوقی است

بنردی موضروعی،    االجرا و مصوب در صنعت بر؛، با ی  دسته قوانین الزمدر این کتاب، کلیه 

گیرد. عالوه بر ایرن   و مشترکانِ عزیز، قرار می اندرکارانِ فهیمِ این صنعتِ حیاتی  در دسترس دست

، در این کتاب «غیر قابل استناد»ویژگی اختصاصی، سیرِ تاریخی تصویب قانون، همچنین مقررات 

 شند. البته حقوقدانان در تفسیر و بکارگیری قانون به موارد دیگری )نظیرر روح با قابل مشاهده می

نیز  )، الیحه دولت یا طرحِ مجلس، سال تصویب، چینش مواد قانونی، ناسخ و منسوخ بودن0قانون

 فرمایند که فقط برخی از آنها، در این کتاب، قابل دسترس است. توجه می

معراون محتررم   »به کتاب حاضر است. مبابق نظرر  « قرراتم»فاز دوم این پرو ه، اضافه نمودن 

شراخصِ الزم بررای   « تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 آن چیزی را که قوه مقننه وضم کند مرا بره عنروان قرانون    »تشخیصِ قوانین و مقررات عبارتند از: 

                                                                 

که روح مرواد براب تقسریم    « قاعده الضرر». روح قانون: اصول و نظرهای علمی که پایه ی  یا چند ماده قانونی باشد مانند  0 

 (2900شماره  –اموال شرکت در قانون مدنی ما است )ترمینولو ی حقو؛ 
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ب، مجلسین شورا و ملی و سنا بودند، بعد از انقرالب  شناسیم، حاال این قوه مقننه پیش از انقال می

مجلس شورای اسالمی است  از آن سو هر مصوبه دیگری که توسط سایر مراجرم )یعنری غیرر از    

شود، مقررات نام دارد. همچنین بر اساس اصرالح قرانون اساسری در سرال      قوه مقننه( تصویب می

فراتر از قانون عادی است، یعنی چیرزی برین   داریم که « سیاستهای کلی نظام»، عنوان جدید 0388

 «. 0قانون اساسی و قانون عادی

از آنان که دل در گرو صنعت بر؛ دارند و از مردم عزیز و مخاطبان گرامی، خواهشمند اسرت  

 ، ارسال فرمایند.2که انتقادات و پیشنهادات خود را به گروه پژوهشی حقو؛ پژوهشگاه نیرو

 زمین برای انتشار چاپ دوم کتاب، سپاسگزارم. سرکارخانم جاندر پایان، از تالش مضاعفِ 

 

 مدیر پروژه –زاده  دکتر حسین مهدی

 4188دی ماه 
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 اهداف، وظایف و اختیارات وزارت نیرو

 



 تأسیس وزارت نیرو - 4

برر؛ کرافی بررای مصرارف شرهرها و روسرتاها و        نیتأمحداکثر استفاده از منابم آب و  منظور به»

)از ماده « شود می سیتأسبا تشکیالت الزم  0های کشاورزی و صنعتی کشور، وزارت نیرو نیازمندی

 (. 1432؛ 2وزارت آب و برق سیتأسقانون  1

 وزارت نیرو وظایف اساسی -0

منظور تأسیس مراکرز تولیرد برر؛     های تولید و انتقال نیرو به طرح ها و تهیه و اجرای برنامه» -2-0

بر؛ که طبق این بنرد   تأسیسات قوی سراسری کشور و اداره های فشار ای و ایجاد شبکه منبقه

قدانون تأسدیس وزارت آب و بدرق؛     1مداده   «و» و« ادد »)بندهاا    «ها برداری از آن شود و بهره ایجاد می

 (؛1432

وزارت آب و بدرق؛   سیتأسد قدانون   1مداده   «ز»)بنده   «اسرتفاده از نیرروی برر؛    نحروه نظارت بر » -2-2

 (؛1432

                                                                 

 شد. «وزارت آب و بر؛»و، جایگزین وزارت نیر سیتأسقانون  9و  3مستند به مواد « وزارت نیرو». عبارت 0

شود و کلیه کارکنران   وزارت نیرو جانشین وزارت آب و بر؛ می قانون وزارت نیرو: از تاریخ تصویب این سیتأسقانون  3ماده 

های تابم وزارت آب و  و شرکت مؤسساتگردد. کلیه  وزارت نیرو منتقل می بهو وسایل و دارایی و اعتبارات و تعهدات آن 

هرای   وزیرر و وزارت آب و برر؛ در شررکت    اراتیاختشوند و وظایف و  های تابم وزارت نیرو محسوب می ز شرکتبر؛ ا

 گردد.  مزبور به وزیر نیرو منتقل می

هرا و   نامره  وزارت نیرو: وظایف و اختیاراتی که برای وزیر و وزارت آب و بر؛ به موجب قروانین و آیرین   سیتأسقانون  9ماده 

 گردد. منتقل می روینمقررات مصوب تعیین شده است به وزیر و وزارت 

شرهرها و   منظور حداکثر استفاده از منابم آب و تأمین بر؛ کرافی بررای مصرارف    وزارت آب و بر؛: به سیتأسقانون  0. ماده 2

آب و بر؛ با تشکیالت الزم برای انجرام وظرایف اساسری زیرر      ی کشاورزی و صنعتی کشور، وزارتها یازمندینروستاها و 

ی مربوط به تأمین آب و انتقال آن به مراکز عمده مصررف  ب( اداره  ها طرحها و  الف( تهیه و اجرای برنامه :شود تأسیس می

  ج( نظارت بر نحوه استفاده از منرابم آب کشرور    ها آنبرداری از  شود و بهره ه ایجاد میاین ماد« الف»تأسیساتی که طبق بند 

ی تولید و انتقال ها طرحها و  د( نظارت بر نحوه جاری ساختن فاضالب شهرها و واحدهای صنعتی  هر( تهیه و اجرای برنامه

ی سراسر کشور  و( اداره تأسیسات بر؛ کره طبرق   ارقوفشهای  ای و ایجاد شبکه منظور تأسیس مراکز تولید بر؛ منبقه نیرو به

 .  ز( نظارت بر نحوه استفاده از نیروی بر؛ها آنبرداری از  شود و بهره این ماده ایجاد می« هر»بند 



 12 فصل اول: اهداف، وظایف و اختیارات وزارت نیرو –بخش اول  

حداکثر استفاده از منابم انر ی و آب کشور و همچنین تهیه و تأمین انرر ی و آب   منظور به» -2-3

برای انواع مصارف اعم از صنعتی، کشاورزی و روستایی و شهری و حمل و نقل، وزارت نیرو 

 :شود وظایف اساسی زیر تشکیل می برای انجام

و درازمدت  مدت کوتاههای  بررسی و مبالعه و تحقیق درباره انواع انر ی و تنظیم برنامه (الف

تولید ساالنه انرواع انرر ی و همچنرین بررآورد       برای استفاده از منابم مختلف و برآورد میزان قابل

 هماهنگ نمودن مصارف انواع انر ی های مختلف و  میزان احتیاجات انر ی کشور در بخش

  نیافته دستهای  مبالعه و تحقیق برای شناسایی و در اختیار گرفتن انر ی (ب

  0تعیین سیاست انر ی کشور (ج

برداری و انتقال  های مؤسساتی که در حال حاضر در امر تولید و بهره هماهنگ نمودن برنامه (د

 ایجاد خواهد شد   ر آیندهو توزیم انر ی وجود دارند و یا آنچه که د

نظارت بر نحوه استفاده از انواع انر ی و همچنین تعیین و تصویب نحوه مصررف و نررخ    (هر

 انواع انر ی در داخل کشور 

 زا به صورت مواد اولیه در صنایم  نظارت بر نحوه استفاده از مواد انر ی (و

جام امرور مربروط بره تولیرد و     های الزم برای حسن ان تعیین مقررات و صدور دستورالعمل (ز

 انتقال و توزیم و مصرف انر ی در کشور 

های علمی و فنی و صنعتی و بازرگانی برا کشرورها و    ارتباط و مبادله اطالعات و همکاری (ح

 مؤسسات خارجی در زمینه انواع انر ی 

هرای   کههای تولید بر؛ و ایجراد شرب   های الزم در زمینه احداث نیروگاه تهیه و اجرای طرح (ط

هرا بره وسریله     بررداری از آن  اداره و بهره وانتقال و توزیم بر؛ و تأسیسات شیرین کردن آب شور 

 های وابسته و تابم وزارت نیرو  ها و شرکت سازمان

شناخت مشخصات منابم آب کشور اعم از سبحی زیرزمینی برای  منظور بهانجام مبالعات  (ی

هرا و   جامم برا توجره بره سیاسرت     های طرح و تهیهها  برداری از آن های چگونگی بهره تهیه برنامه

 های استفاده از سرزمین  برنامه

                                                                 

 وزارت نیرو بود. عهدهگذاری در بخش انر ی کشور تا قبل از تشکیل شورای عالی انر ی، بر  سیاست فهیوظ. 0
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بررداری از منرابم آب زیرزمینری و مهرار کرردن       انجام مبالعات تفصیلی برای توسعه بهرره  (ک

 های اجرایی  احداث تأسیسات مورد نیاز و تهیه طرح منظور بهسبحی  یها آب

 ها  برداری از آن احداث تأسیسات مربوط به آب و بهره (ل

 شدن آن  آب و نحوه ملی قانون برداری از منابم آب و اجرای کنترل بهره (م

فنری بررای   های جدید علمی و  آب و به کار بردن روش مسائلانجام تحقیقات الزم درباره  (ن

 وری بیشتر و بهتر منابم آب  بهره

 تربیت نیروی انسانی مورد نیاز   منظور بههای آموزشی  تهیه و تنظیم اجرای برنامه (س

مربوط به امر تولید و انتقال و توزیم  آالت نیماشهیه و تدارک و ساخت وسایل و لوازم و ت ع(

 (؛1434وزارت نیرو؛  سیتأسقانون  1)ماده « آب و بر؛

مداده   «ف»)بنده  « شودکه توسط سازمان انر ی اتمی ایجاد  0های اتمی برداری از نیروگاه بهره» -2-0

 (؛1431نیرو؛ الحاقی  وزارت سیتأسقانون  1

 سیتأسد قدانون   1مداده   «ص»)بنده  « هرا  برداری از آن های اتمی و بهره احداث یا تکمیل نیروگاه» -2-8

 (.1431وزارت نیرو؛ الحاقی 

 ایف وزارت نیروسایر وظ -1

منظور توسعه تولید و انتقال و توزیم نیروی بر؛ وزارت نیرو موظف است با توجره بره    به» -3-0

« اجررا بگرذارد    موقم  های الزم و قبعی را تهیه و به های اقتصادی و عمرانی کشور طرح برنامه

 (؛1431قانون سازمان برق ایران؛  1)ماده 
نظر ترأمین برر؛، بردون     انجام مبالعات کافی کشور را از وزارت نیرو مکلف است پس از» -3-2

 الزام به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم نماید و برای تأمین برر؛ آن منراطق بره   

                                                                 

 برر؛  نیرروی  نیتأم به کم  برای اتمی های نیروگاه از برداری بهره 0383ایران مصوب  اتمی انر ی سازمان قانون 3 ماده . در0

 0389وزارت نیررو الحراقی    سیتأسر قرانون   0مراده  « ف»از جمله وظایف آن سازمان برود کره برابرر بنرد      کشور نیاز مورد

 وزارت نیرو تعیین گردید. فهیوظ« های اتمی برداری از نیروگاه بهره»
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؛ 1قدانون سدازمان بدرق ایدران     2)مداده  « ای بنمایرد  های برر؛ منبقره   تدریج اقدام به تأسیس شرکت 

 (؛1431

طررف   صورت اعالم بان  مبنی بر عردم انجرام تعهردات از   وزارت نیرو موظف است در » -3-3

واحدهه قدانون تیدریر در برقدی  دردن موتدور        ماده 3)تبصره « گیرنده نسبت به قبم بر؛ اقدام کند وام

 (؛1411اا   شاورز ؛  چاه
حداقل سه هرزار   نیاز تأمین بر؛ مورد منظور بهوزارت نیرو مکلف است تمهیدات الزم را » -3-0

)تبصدره  « فراهم نماید کل کشور، 0398عالوه بر تعداد مصرح در قانون بودجه سال حلقه چاه، 

 (؛1411اا   شاورز ؛  واحهه قانون تیریر در برقی  ردن موتور چاه ماده 3
هرای   بخرش  ها و تولیدکنندگان وزارت نیرو مکلف است انر ی بر؛ تولیدی توسط نیروگاه» -3-8

سرازمان   خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد تضمینیهای  خصوصی و دولتی را با قیمت

قانون تنظدی    12)از ماده « ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید مدیریت و برنامه

 (؛1411؛ 2بخشی از مقررات مالی دولت
 و بهداشت های خانه به رسانی بر؛ به نسبت داخلی منابم محل وزارت نیرو مکلف است از» -3-8

 مترری  دویسرت  ترا  روستایی پستی مخابراتی دفاتر و مراکز و روستایی درمانی بهداشتی مراکز

 بره  و ضعیف فشار شبکه از متر دویست فاصله تا روستایی های خانواده به رسانی بر؛ و شبکه

                                                                 

برر؛   نیترأم  نظرر  ازقانون سازمان بر؛ ایران: وزارت آب و بر؛ مکلف است پس از انجام مبالعات کرافی کشرور را    2ماده . 0

های  شرکت سیتأساقدام به  جیتدر  به بر؛ آن مناطق نیتأمو برای  دینمابدون توجه به تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم 

  نماید.ای ب بر؛ منبقه

های برر؛   حوزه خدمات شرکت تواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و وزارت آب و بر؛ می -تبصره 

 ای را تغییر دهد. منبقه

: وزارت نیررو مکلرف اسرت انرر ی برر؛ تولیردی توسرط        0381قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولرت مصروب    82 ماده. 2

 خریرداری نمایرد. نررخ تضرمینی بره پیشرنهاد       های تضرمینی  های خصوصی و دولتی را با قیمت بخش تولیدکنندگانها و  نیروگاه

ی غیردولتی از ها بخشبر؛ تولیدی  ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ سازمان مدیریت و برنامه

های ناشی از عردم مصررف منرابم انرر ی فسریلی و       جویی یبی و صرفهمح  های مثبت زیست های نو با توجه به جنبه منابم انر ی

و پنجاه  ششصدحداقل  گذاری در این نوع تولید به ازای هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی سرمایه منظور تشویق به

حل تولید مورد عمل قررار  روز( در م چهار ساعت در شبانه حداکثری حداقل چهارصد و پنجاه ریال )بار کمریال و برای ساعات 

 د.گیر
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 پرنج آمپرر   و  بیسرت  کنتور نصب و انشعاب هزینه دریافت با فقط روستاها در خانوار هر ازای

 ؛(1411 دولت؛ مالی مقررات از بخشی تنظی  قانون 112 ماده)« نماید اقدام فاز ت 

 تابعره  های شرکت و اطالعات فناوری و ارتباطات نیرو، نفت، های وزارتخانه استناد غیرقابل

 رسرانی  و سوخت مخابرات گاز، بر؛، آب، خدماتی سیستم ها، فناوری آخرین از استفاده مکلفند با

مداده   «ب»بنه  1)جزء مختل نگردد  رسانی خدمات حوادث، بروز در اثر که سازند ایمن ای گونه به را

 (؛1414قانون برنامه چهارم توسعه؛  41
 هرای  شررکت  اساسرنامه  اصرالح  به نسبت سازمانی  توسعه بدون است مکلف نیرو وزارت» -3-9

 بره  را ای منبقره  بر؛ های شرکت اساسنامه اصالح برای الزم پیشنهاد و اقدام بر؛ نیروی توزیم

 :که نحوی به نماید، ارائه وزیران هیأت

 و نگهرداری  ایجراد،  بررای  کرافی  اختیرارات  برا  هرا  استان بر؛ نیروی توزیم های شرکت -ی 

 کنند  عمل غیردولتی صورت به خود فعالیت حوزه در بر؛ نیروی توزیم تأسیسات از برداری بهره

 و اسرتانداردها  هرا،  برنامه ها، سیاست چارچوب در ها های توزیم نیروی بر؛ استان شرکت -دو

 عنروان   بره  و بر؛ بهای پرداخت از اطمینان بر ناظر مقررات جمله از نیرو وزارت مصوب مقررات

( تروانیر ) ایرران  برر؛  نیروی توزیم و انتقال تولید، تخصصی مادر شرکت زیرمجموعه های شرکت

 مسرتقل  ای منبقره  برر؛  هرای  شرکت از انسانی منابم و مالی اداری، مدیریتی، نظر از و شوند اداره

 ؛(1413 اا؛ استان برق نیرو  توزیر اا  شر ت استقالل قانون واحهه ماده) «باشند

یبه وظرایف قرانونی،   حهای دولتی و وابسته به دولت در  ها و شرکت ها، سازمان وزارتخانه» -3-8

خدمات را در حدود امکانرات و برا   خدمات الزم از قبیل بر؛، آب، مخابرات، سوخت و سایر 

قدانون   11)ماده  «های مصوب جاری در همان منبقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود نرخ

 (؛1413تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصاد ؛ 
فصول  یهکلزارت نیرو مکلف است قیمت بر؛ مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در و» -3-1

خصوصری   های بخش د که نرخ آن از متوسط قیمت خرید بر؛ از نیروگاهی تعیین نمایا گونه به

آن، بیشرتر   های انتقال و نظایر )ی  و دو دهم( با احتساب حق انشعاب و هزینه 2/0با ضریب 

 هرای تابعره خرود ضرمن نصرب      نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریرق شررکت  

باری،  کم کین صنعتی و معدنی ضرایب اوقاتیه مشترکلگیری چند زمانه برای  تجهیزات اندازه
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در سراعات   ی تعیین نماید که منحصراً موجب کراهش مصررف  ا گونه بهباری و پرباری را  یانم

یرب فرو؛   ترت بره شرده   یینتعمتوسط قیمت بر؛ این واحدها از قیمت  حال هر دراوج گردد و 

 تجاوز ننماید.

 هرای  نیروگراه سوخت  قیمت از نباید یردولتیغ های بخش های یمت سوخت نیروگاهق -تبصره

 قیمرت  در آن نظرایر  و تخفیرف  اعمرال  یرا  و پرداختی یارانه هرگونه و شود محاسبه بیشتر دولتی

 هرای  بخرش  هرای  نیروگاه به باید عیناً طریق، و شکل هر به دولتی های نیروگاه به تحویلی سوخت

گداار  ندنعتی و تبصدره آن؛     تولیده و سدرمایه  قانون رفر برخی از موانر  1)ماده « گیرد تعلق نیز غیردولتی

 (؛1411انالحی 

زمان بر؛ و حرارت، توربین انبسراطی و یرا    کلیه تولید انر ی الکتریکی از قبیل تولید هم» -3-01

بر؛ وزارت نیرو و امکران اجررای    شبکهو واحدهایی که دسترسی به  مؤسساتصنایم، واحد 

ولید بر؛، مبابق با اسرتانداردهای وزارت نیررو اقردام    مستقل را دارند، چنانچه به تهای  سامانه

های بر؛ موظف به خرید بر؛ مازاد تولیردی از آنران برر     نمایند، وزارت نیرو از طریق شرکت

قدانون اندالا الیدو  مصدرف      21)مداده  « است 0این قانون 00اساس ضوابط مصوب موضوع ماده 

 (؛1411انرژ ؛ 
رابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفنرد  های نیرو، راه و ت وزارتخانه» -3-00

های بر؛ و گاز و صردور مجروز اسرتفاده از     حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه

ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری  ها و گذر از عرض جاده حریم راه

قانون  41)ماده « مقررات مربوط اقدام نمایندزمین مناسب در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و 

 (؛1411انالا الیو  مصرف انرژ ؛ 

آن را  2های تابعه موظف است خرید برر؛ از تولیدکننردگان   وزارت نیرو از طریق شرکت» -3-02

منظرور از طریرق عقرد     این  های تولید بر؛ تضمین کند و به  یتظرف اندازه بهدر محل تحویل و 

 یا بیشتر، مبابق شرایط زیر اقدام نماید: لهسا قراردادهای پنج

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 3شماره  03قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  00ماده . 0

بره تصرویب هیرأت     01/18/0380در تراریخ  « تبدیل درآمد تولیدکنندگان غیردولتی بر؛ بره ارز  نحوهتسهیالت و » نامه نییآ. 2

 .ابالغ شده است 00/18/0380در تاریخ  هر 29018 ت 28820 شمارهوزیران رسیده و با 
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هرای عمرومی برقرراری     ی  ر اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینه 

 گیرد  انشعاب، صورت می

دو ر در مواقم خروج اضبراری و یرا خرروج بررای تعمیررات، برا تشرخیص وزارت نیررو از         

بر؛ مشترک تا سبح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشرتراک،   نیتأمانشعاب برقرار شده برای 

 گردد  استفاده می

نماینرد، از اولویرت قبرم برر؛ در      که اقدام به احداث مولد در محل مصرف میمشترکینی  سه ر 

قدانون اندالا الیدو  مصدرف اندرژ ؛       33)مداده  « شروند  خرارج مری   یسراسرر  شبکههای کمبود در  زمان

 (؛1411
سرنجی و داشرتن    های کارشناسی و امکان نیرو موظف است پس از انجام بررسیوزارت » -3-03

کن تقبیری را از محل بازیافت  شیرین نیاز واحدهای آب توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد

های حرارتی تأمین نماید. سرازمان مردیریت منرابم آب و شررکت تروانیر کلیره        تلفات نیروگاه

کن و احرداث ایرن واحردها برا      شیرین نیازمند به تأسیسات آبهای الزم برای مناطق  هماهنگی

صورت یکپارچه به انجام خواهند رسراند. وزارت نیررو موظرف بره      های حرارتی را به نیروگاه

 34)ماده « ارائه گزارش ساالنه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسالمی است

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛ 
هرا و اقردامات    وزارت نیرو موظرف است ساالنه گزارشری از میرزان اثربخشری سیاسرت    » -3-00

کننده انرر ی را   های اقتصادی مصرف ها و بخش جویی انر ی به تفکی  حامل مربوط به صرفه

بنردی و انعکراس آن بره     جمهور جهت جمرم  ریزی و نظارت راهبردی رئیس به معاونت برنامه

قدانون اندالا الیدو  مصدرف      13)مداده  « ی اسرالمی، ارسرال دارد  هیأت وزیران و مجلرس شرورا  

 (؛1411انرژ ؛ 
 برگرزاری  و تدوین به نسبت معادن و صنایم وزارت همکاری با اسرت موظف نیررو وزارت» -3-08

 بررای  حرارت بر؛ و تخصصی و عمومی انر ی مدیریت کاربردی آموزش و سازی آگاه های دوره
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 در ،0این قرانون  88 و 80 مواد موضوع التحصیالن فارغ همچنین و صنعتی واحدهای انر ی مدیران

 .نماید اعبا گواهینامه گیرندگان آموزش به و اقدام صنعت در انر ی مدیریت آموزش ملی مرکز

 برا  را خرود  انر ی مدیران موظفند 2این قانون 20 ماده موضوع صنعتی واحدهای کلیه ر تبصره

 مراده  این موضوع گواهینامه دارندگان از این قانون 88 و 80 مواد موضوع التحصیالن فارغ اولویت

 ؛(1411 انرژ  و تبصره آن؛ مصرف الیو  انالا قانون 11 ماده) «نمایند منصوب

 مردارس و  کلیره موظفند انشعاب آب، بر؛، گراز و فاضرالب    نفتهای نیرو و  وزارتخانه» -3-08

ا متناسب با شرایط اقلیمی هر منبقه در ر پرورش و  آموزشمراکز آموزشی و پرورشی وزارت 

واحدهه قدانون چیدونیی تدأمیا ضدوارد شدهردار  و         )از مداده « نماینرد  3مدارس مناطق مذکور برقرار

 (؛1411؛ 3شهه توسط خیّران  اا  مهارس و مرا ز آموزشی و پرورشی احهاث ازینه انشعاب

                                                                 

 برا  موظفنرد  فنراوری  و تحقیقرات  علروم،  و پررورش  و آموزش های قانون اصالح الگوی مصرف انر ی: وزارتخانه 80. ماده 0

 های رشته و تحصیلی مقاطم کلیه در انر ی مدیریت درسی واحدهای گنجاندن به نسبت نفت و نیرو های وزارتخانه همکاری

  نمایند. اقدام مبالب یروزرسان به و مرتبط،

 گسرترش  و ایجراد  بره  نسربت  اسرت  موظرف  فنراوری  و تحقیقرات  علوم، قانون اصالح الگوی مصرف انر ی: وزارت 88ماده 

 واحرد  گنجانیردن  همچنین و کشور های دانشگاه در دکترا و ارشد کارشناسی سبوح در انر ی مدیریت با مرتبط های گرایش

  یر  ظررف  مررتبط  هرای  رشته سایر و مهندسی های رشته کارشناسی و کاردانی های دوره در انر ی مدیریت انعنو با درسی

 نماید. اقدام و ریزی برنامه قانون این تصویب از پس سال

 مترر  میلیرون  پرنج  از بیش سوخت ساالنه مصرف با انر ی کنندگان مصرف قانون اصالح الگوی مصرف انر ی: کلیه 20. ماده 2

 واحرد  ایجراد  برا  موظفنرد  مگاوات ی  از بیش الکتریکی قدرت( دیماند) تقاضای و آن معادل مایم سوخت یا و گاز مکعب

 بره  نسربت  دولتی تشکیالت گسترش بدون یا و خصوصی بخش امکانات از استفاده یا جویی صرفه طریق از انر ی مدیریت

 دستیابی منظور به انر ی مصرف سازی بهینه جهت الزم راهکارهای اجرای و انر ی مصرف سازی بهینه و انر ی ممیزی انجام

 نمایند. اقدام قانون این 00ماده  موضوع معیارهای به

توسرط   03/13/0319ششم توسعه که در تاریخ  برنامهقانون  83ماده « ت»اجرایی موضوع بند  نامه نییآ 2ماده « ب». برابر بند 3

ابالغ شرده اسرت، سرازمان     22/13/0319هر در تاریخ  80181 ت/33130 شمارههیأت وزیران به تصویب رسیده است و با 

کشور مکلف است اعتبارات الزم برای پرداخت حقو؛ و عوارض قانونی )نظیر حق انشعاب بر؛( متعلق به  بودجهبرنامه و 

 بینی نماید. سنواتی پیش بودجهساز اجرا شده است را در  که صد درصد آن توسط خیرین مدرسههایی  (پرو ه) طرح

های مدارس و مراکز آموزشری و پرورشری احرداث شرده      انشعاب نهیهزقانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و  واحده. ماده0

های مربوط به حق انشرعاب   ها و تمام هزینه شهرداریعوارض  0312تواند از ابتدای سال  دولت می: 0310توسط خیّران مصوب 

مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش کره حرداقل سری درصرد هزینره       مدارس و هیکلآب، بر؛، گاز و فاضالب 

هرا و مجرامم خیّرران     مدارس کشور یا ادارات کل نوسرازی مردارس اسرتان    سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز دییتأساخت آن با 
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 خردمات  هرای  هزینره  کلیره  موظفنرد  کشور و شهرسازی و راه نفت، نیرو، های وزارتخانه» -3-09

 و سراماندهی  و سراخت  و مواصرالتی  و جراده  گازرسرانی  رسرانی،  برر؛  رسانی، آب به مربوط

 .نماینرد  ترأمین  اسالمی انقالب بنیاد شهید هماهنگی با را ها یادمان و شهدا گلزارهای نگهداری

 هرا،  شرهرداری  پوشرش  تحت که هایی مکان در شهدا گلزارهای مصرفی گاز و بر؛ آب، هزینه

 تصویب به ماده این 0اجرایی نامه آیین .باشد رایگان می نیستند فرهنگی میراث سازمان و اوقاف

 ؛(1411 ایثارگران؛ به رسانی خهمات جامر قانون 11 ماده) «خواهد رسید وزیران هیأت

اجرازه داده   ربرط  یذ تابعره های  نیرو از طریق شرکت های نفت و به هر ی  از وزارتخانه» -3-08

شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و بر؛ برای هر واحد مسکونی  می

خسارات مالی و جرانی اعرم از فروت و     مرهیبو صررفاً جهرت  ذگردد، اخ و تجاری تعیین می

رکان تسروزی و مسرمومیت مشر  آتش های پزشکی ناشی از انفجار، ص عضو و جبران هزینهقن

های بیمه با برگرزاری   گاهی عشایری گاز و بر؛ از طریق شرکت تایی و سکونتروسشهری و 

 دولدت  مدالی  مقدررات  از بخشدی  تنظدی   قدانون  بده  برخدی مدواد   الحداق  قدانون  12 ماده)« اقدام کنند صهمناق

 ؛(1414 ؛(2)
های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری مکلفند نسبت به تأمین آب، بر؛، گراز و   وزارتخانه» -3-01

ها و نواحی صرنعتی و منراطق ویرژه اقتصرادی ترا درب واحردهای        امکانات مخابراتی شهرک

ها و نواحی صنعتی و معدنی و منبقه ویژه اقتصرادی اقردام    صنعتی و معدنی مستقر در شهرک

ریزی موظف است اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجره سرنواتی    ت و برنامهکنند. سازمان مدیری

                                                                                                                                                                        

هرای   به ردیف ساالنه بودجهشود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح  می نیتأمساز  ساز توسط خیّران مدرسه رسهمد

 .  نماید ینیب شیپشود  ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می هزینه

ر منبقه در مدارس منراطق مرذکور   های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی ه موظفند انشعاب« نفت»و « نیرو»های  وزارتخانهتبصره: 

 .برقرار نمایند

توسرط هیرأت وزیرران بره      19/01/0313رسانی به ایثارگران در تاریخ  قانون جامم خدمات 00نامه اجرایی موضوع ماده  . آیین0

در تراریخ   نامره  نیری آابرالغ شرده اسرت. ایرن      00/01/0313در تراریخ   هرر  81892/ت 021881 شمارهتصویب رسیده و با 

سرند  »بر اساس  ابالغ شد. 12/13/0318هر مورخ  80211 ت 20081 شمارهتوسط هیأت وزیران اصالح و با  30/12/0318

های دفاع مقدس رسیده و با  به تصویب هیأت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 28/00/0318 که در تاریخ« ملی راهیان نور

ها  انشعاب رایگان بر؛ یادمان نیتأمابالغ شده است، وزارت نیرو موظف به  28/10/0319در تاریخ  00/008/0/3303 شماره

 و مراکز راهیان نور بر اساس درخواست ستاد مرکزی راهیان نور کشور است.



 20 فصل اول: اهداف، وظایف و اختیارات وزارت نیرو –بخش اول  

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظی  بخشی از مقدررات مدالی    11)ماده « بینی کند به این منظور پیش

 (؛1414(؛ 2دولت )
ینره برقرراری انشرعاب برر؛ را بره تفکیر  منراطق        هزوزارت نیرو موظف است جدول » -3-21

ی تعیین و ابالغ کنرد کره   ا گونه بهشهرها به تفکی  مناطق شهرداری،  کشور و در کالن مختلف

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  3)ماده  «بیشتر نشود شده تمامینه هزمیانگین آن از 

 ها:وری نیروگاه بهره افزایش بازدهی و ضریب منظور بهوزارت نیرو موظف است » -3-20

پرنج ترا شصرت درصرد صرادر       و  ها با بازدهی پنجاه اصولی برای ایجاد نیروگاهموافقت  -ی 

 نماید 

 .بازار در بورس تعیین نماید قیمت خرید بر؛ را با توجه به سازوکار -دو

شرود و   تهیه می 0های نیرو و نفت و سازمان نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه تبصره ر آیین 

 رسد. به تصویب هیأت وزیران می

قانون الحا؛ برخری از مرواد بره قرانون      0احکام این ماده در طول اجرای قانون برنامه بر ماده 

قدانون برنامده ششد  توسدعه و      33مداده   «ب» )بنه «حاکم است 2(2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 (؛1413تبصره آن؛ 

گیری از دسرتاوردهای دوران دفراع مقردس و انتقرال و      بهره منظور هبدولت موظف است » -3-22

های آینرده نسربت بره سراماندهی گلزارهرای شرهدای        ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل

هرای   سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احرداث و تکمیرل مروزه   

های نیرو، نفت، راه و شهرسازی  وزارتخانه ها اقدام نماید. دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آن

رسانی، گازرسرانی و جراده    رسانی، بر؛ های خدماتی مربوط به آب و کشور موظفند کلیه هزینه

قدانون برنامده ششد  توسدعه؛      11مداده  « ت»)بنده  « مواصالتی را طبق بودجره سرنواتی ترأمین نماینرد    

 (؛1413

                                                                 

 وبودجه کشور است. . منظور سازمان برنامه0

به تصرویب   0313اسفند  0رد که در تاریخ ماده دا 88(، 2. قانون الحا؛ موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2

 منتشر شده است. 23/02/0313مورخ  088822ی  شمارهی رسمی  روزنامهمجلس شورای اسالمی رسیده و در 
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طول اجرای برنامه نسبت بره افرزایش تروان    دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در » -3-23

گذاری مؤسسات عمرومی غیردولتری،    پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه و  تولید بر؛ تا بیست

صرورت    های تابعه یا به تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابم داخلی شرکت

و سراخت،   (BOO)رف برداری و تصر  جمله ساخت، بهره گذاری از های متداول سرمایه روش

شده توسرط   اقدام نماید. خرید تضمینی بر؛ بر اساس نرخ تعیین (BOT)برداری و انتقال  بهره

 (؛1413قانون برنامه شش  توسعه؛  31ماده  «ت»)بنه « شورای اقتصاد خواهد بود

ای  منبقره دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار » -3-20

کره شربکه برر؛ از شرمال، جنروب،        طوری  ای بر؛ به عمل آورد به و ایجاد قبب )هاب( منبقه

 (؛1413قانون برنامه شش  توسعه؛  31)ماده « شر؛ و غرب به کشورهای همسایه متصل شود

مررتبط برا    28/00/0383مصوب  0قانون تأسیس وزارت نیرو ی  وظایف مذکور در ماده» -3-28

قدانون   14)مداده  « گرردد  مری  سازمان ساتبا از طریق این سازمان تحت نظارت وزارت نیرو اعمال

 (.1413؛ ور  انرژ  برق پایر و بهرهتجهیهاا   اساسنامه سازمان انرژ 

 وزارت نفت و وظایف و اختیارات مشترک وزارت نیرو -1

هرای فرعری و    ملی نفت ایران و شررکت ها شرکت  های آن در مورد نفت و گاز و فرآورده» -0-0

نفت و سایر قوانین مربوط به خود عمل خواهند کرد. شررکت   قانون وابسته آن در حدود مفاد

های تولید، پاالیش و توزیم نفت و گاز را به اطالع وزارت نیرو خواهرد   ملی نفت ایران برنامه

هرای سرایر منرابم انرر ی      رنامره ها برا ب  دار هماهنگ کردن آن برنامه وزارت نیرو عهده .رسانید

 (؛1434قانون تأسیس وزارت نیرو؛  1)ماده « خواهد بود

« ج»های نفتی، شرکت ملی نفت ایران مبل  موضروع بنرد    کاهش مصرف فرآورده منظور به» -0-2

دار  را جهت حمایت از کشاورزان متقاضی بر؛ 2کل کشور 0398قانون بودجه سال  29تبصره 

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 2شماره  3وزارت نیرو در بند  سیتأسقانون  0. ماده 0

های نفتی به شرکت ملی نفت ایرران   کاهش مصرف فرآورده منظور بهکل کشور:  0398قانون بودجه سال  29تبصره « ج» بند. 2

جرویی در مصررف    تا مبل  یکصد و هشتاد میلیارد ریال از محل درآمرد حاصرل از صررفه    0398شود در سال  اجازه داده می

زای هر حلقه تا کشاورزی به ا انیمتقاضها به  دار کردن تا سه هزار حلقه چاه آب کشاورزی و موتور تلمبه سوخت برای بر؛

 شصت میلیون ریال پرداخت نماید.
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عنوان یارانه کارمزد اعبای تسهیالت در   های پمپا ، به ورزی و ایستگاههای آب کشا کردن چاه

دهد تا بان  مرذکور از محرل منرابم داخلری خرود نسربت بره         اختیار بان  کشاورزی قرار می

 واحهه قانون تیدریر در برقدی   )ماده «پرداخت وام بدون سود به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید

 (؛1411؛ 1 شاورز اا    ردن موتور چاه
و  مصررف هرای   از حوزه هرکدامهای اساسی در مورد  مشی تعیین، اصالح و بازنگری خط» -0-3

ریرزی و نظرارت    تولید انر ی توسط کارگروهی متشکل از وزرای نیرو و نفت و معاون برنامره 

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  4)ماده  «شود انجام می جمهور سیرئراهبردی 

نیاز  های مورد های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایم و معادن موظفند کلیه فناوری وزارتخانه» -0-0

حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انر ی در بیست سال آینده را در حیبه تخصصی خود 

کرارگیری توسرط سرازندگان و     ها برای به آن 2شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  1ماده ) «اخلی را فراهم نمایندتولیدکنندگان د

موضروع   توسرعه و  قیر نظرام تحق  یبرای ارتقا یالزم داخل التیتشک ایها  اصالح سازمان» -8 -0

 بره  یخدمات کشرور  تیریساله و قانون مد پنج برنامهچهارچوب قانون  ، در3این قانون 0 ماده

 قرانون بره   نیر ا بیپس از تصرو  ماه حداکثر شش روینفت و ن یها مشترک وزارتخانه شنهادیپ

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  1)ماده  «رسد یم رانیهیأت وز بیتصو

 کرردن  هدفمنرد سراالنه و قرانون    بودجره های نفت و نیرو در چهارچوب قانون  وزارتخانه» -0-8

اسرتاندارد و تحقیقرات صرنعتی     موسسره های مررتبط و   انهها موظفند با همکاری وزارتخ یارانه

در  اسرتفاده  مرورد ایران و توجه به شررایط اقلیمری، فرهنرگ و عرادات مصررفی، تکنولرو ی       

هرای انرر ی را بررای     حامرل  ماهانره های صنعت، معدن و کشراورزی، الگروی مصررف     بخش

صرنایم نفرت و    جملره  ازانرر ی صرنایم )   ژهیوهای خانگی، تجاری، عمومی و مصرف  بخش

                                                                 

این کتاب، درج شده  81شماره  0تبصره دارد که در بند  8ی کشاورزی، ها چاهواحده قانون تسریم در برقی کردن موتور  . ماده0

 است.

 .این کتاب، مراجعه نمایید 98به شماره « الگوی مصرف بر؛». برای مالحظه قوانین و مقررات مرتبط با 2

منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و  قانون اصالح الگوی مصرف انر ی: راهکارهای اجرایی مناسب به 0. ماده 3

سازی، توسط  های جدید از طریق تأمین اعتبارات تحقیقاتی مورد نیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری توسعه درباره فناوری

 .رسد تصویب هیأت وزیران می بودجه سنواتی تدوین و به های نفت و نیرو در قالب  وزارتخانه
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نیرو(، معادن، صنایم معدنی، کشاورزی و پمپا  آب تعیین کرده و به تصرویب هیرأت وزیرران    

در نظر گرفته شده برای مصارف داخرل الگرو در چهرارچوب قرانون هدفمنرد       ارانهبرسانند. ی

قدانون   11)مداده  « شرود  ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگرو جبرران مری    کردن یارانه

 (؛1411الا الیو  مصرف انرژ ؛ ان
سراختمان بره پیشرنهاد مشرترک      مربرم  مترر هر  یبه ازا و گاز طبیعی 0الگوی مصرف بر؛» -0-9

. 2رسرد  انرر ی مری   عرالی  شرورای  ه تصویبنیرو و مسکن و شهرسازی ب نفت، های وزارتخانه

زایش ( اف011)% درصد مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صد بر؛ و گاز طبیعیمصارف 

داری کل کشور  درآمد عمومی نزد خزانه حساب  به شده اخذ. وجوه اضافی 3قیمت خواهد شد

 مقرر در ماده ترتیب ساالنه و به بودجهها و قانون  کردن یارانه واریز و بر اساس قانون هدفمند

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  11)تبصره ماده « شود هزینه می ،0این قانون 93

هرای نفرت و نیررو مکلفنرد پرس از دریافرت گرزارش از موسسره اسرتاندارد و           وزارتخانه» -0-8

تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات اسرتاندارد اجبراری را کره در حرد     

که تردوین    جریمه نمایند. درصورتی 288شده در استاندارد نیستند مبابق ماده   معیارهای تعیین

سسره اسرتاندارد و تحقیقرات صرنعتی ایرران بره تعویرق افترد،         ؤدها توسرط م و ابالغ استاندار

توانند رأساً و یا از طریرق مشراوران طررف قررارداد برر اسراس        های نفت و نیرو می وزارتخانه

های دیگر مندرج در اسرتانداردهای مصروب، بازرسرانی را بررای      گیری تصادفی یا روش نمونه

انر ی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صرنعتی  های واحدهای  نظارت بر نحوه فعالیت

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  23)ماده « اعزام نمایند 8این قانون 20موضوع ماده 

                                                                 

هیات وزیران، الگوی مصررف برر؛ خرانگی مبرابق      29/02/0319مورخ  هر 88831 ت/098329مصوبه شماره  0. برابر بند 0

 .باشد یم 9/8/0388هر مورخ  02011/ت 10138شماره  نامه بیتصو( پیوست 2جدول )

بره   28/02/0319قانون اصالح الگوی مصرف انرر ی در تراریخ    08ی ماده  تبصرهی مصرف بر؛ و گاز طبیعی موضوع الگو .2

 است. شده ابالغ 19/12/0318در تاریخ  00001رسید و با شماره  تصویب شورای عالی انر ی کشور

ی پلکانی بر مبنرای میرزان مصررف    ها رفهتعی عملیاتی کردن اخذ  نحوه« الگوی مصرف بر؛ و گاز طبیعی»مصوبه  8. در ماده 3

 است. شده نییتعقانون،  08ی ماده ها تعرفهمشترک و اعمال افزایش 

 این کتاب، درج شده است. 0شماره  03قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  93. ماده 0

 .این کتاب، درج شده است 08شماره  8قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  28. ماده 8

 این کتاب، درج شده است. 3شماره  08بند  انر ی در زیرنویس مصرف الگوی اصالح قانون 20 . ماده8
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های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمرومی را   وزارتخانه» -0-1

کننرد، از امکانرات و    در محل مصرف اقردام مری  زمان بر؛ و حرارت و برودت  که به تولید هم

قدانون اندالا الیدو      33)مداده   «منرد سرازند   شود، بهرره  صورت عمومی اعالم می تسهیالتی که به

 (؛1411مصرف انرژ ؛ 
های نفتی و گاز طبیعی و برر؛ را برا    های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده وزارتخانه» -0-01

 33)مداده  « شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضره نماینرد   استانداردهای تدوین

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛ 
وری موظفنرد برا همکراری    پررورش و علروم، تحقیقرات و فنرا     و  های آموزش وزارتخانه» -0-00

های نیرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انر ی در کلیه مقاطم  وزارتخانه

قدانون اندالا الیدو      13)مداده  « روزرسانی مبالب اقدام نماینرد  های مرتبط و به تحصیلی و رشته

 (؛1411مصرف انرژ ؛ 
هرای   نامه و صدور دسرتورالعمل  اد آیینهای نفت و نیرو حسب مورد با پیشنه وزارتخانه» -00-02

هرای   موردنیاز، بر اجرای دقیق این قانون نظارت و نترایج آن را بره هیرأت وزیرران و دسرتگاه     

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  11)ماده « نمایند گزارش می ربط ذی

کرارایی انرر ی در    ءسرازی مصررف و ارتقرا    حمایت از اجرای راهکارهای بهینه منظور به» -0-03

شود از محرل   نیرو اجازه داده می های نفت و خانهبه وزارتاین قانون چهارچوب اهداف و مواد 

هرای   های سنواتی و منرابم داخلری شررکت    های ناشی از اجرای این قانون، بودجه جویی صرفه

 توسط شوراینمایند. مقدار تسهیالت مالی این ماده  تأمیندولتی تابعه، تسهیالت مالی الزم را 

 ؛(1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  14)ماده « شود انر ی تعیین می عالی

هرا و   هرای تابعره و وابسرته بره آن     نفرت و نیررو و شررکت    ویرژه   بهها  وزارتخانه کلیهبه » -0-00

کرل کشرور    بودجره دارندگان عنوان و ردیرف در قروانین    کلیهدولتی و  مؤسساتها و  سازمان

 دارزی و پانصد هرزار میلیرار   صورت  بهصد میلیارد دالر شود ساالنه تا سقف یک میاجازه داده 

گرردد، در مروارد    تا سقف نرخ تورم سرال قبرل تعردیل مری     هرسالهریالی که  صورت  بهریال 

گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خرارجی   مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه

های خصوصری یرا تعراونی بره تولیرد، صرادرات، ارتقرای کیفیرت،          یا داخلی با اولویت بخش
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و یا  زیست  محیطجویی یا کاهش هزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت  صرفه

های نفتی و  وردهآانجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فر کاهش تلفات جانی و مالی می

های صادراتی یا وارداتی بره نررخ روز ارز    به قیمتکاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات 

هرای   بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقو؛ دولتی و عوارض قرانونی و سرایر هزینره   

برا احتسراب حقرو؛ دولتری و عروارض       ای یارانه غیرهای  متعلقه و برای سایر موارد با قیمت

 ت:دولت مکلف اسد. های متعلقه قرارداد منعقد کنن قانونی و سایر هزینه

شده و منافم یا ارزش حاصله را حسب مرورد و   جویی یا صرفه شده تولیدکاال یا خدمت  -ی 

 د جویی، منافم یا ارزش حاصله خریداری کن صرفه از محل درآمد،

های متعلقه یرا   گذاری و حقو؛ دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه اصل و سود سرمایه -دو

 د.این ماده را به آنان پرداخت نمایمنافم اقدام موضوع 

کرل کشرور،    ( از بودجره 2( و )0اجرزای )  موردنیراز تمام یا بخشی از منابم  تأمیندر صورت 

داری کرل کشرور    ریزی کشور از طریق خزانه نامه با سازمان مدیریت و برنامه موافقت مبادلهضمن 

ره نسبت به فروش کاال یا خدمت توانند طبق قرارداد یا مجوز صاد اشخاص فو؛ می. شود اقدام می

گذاری یا اقدام در داخل یا خارج  شده و منافم یا ارزش حاصله از سرمایه جویی یا صرفه تولیدشده

پدایر و   قانون رفر موانر تولیه رقابت 12)از ماده « ها اقدام نمایند برداری و استفاده از آن کشور و یا بهره

 (؛1413ارتقا  نظام مالی  شور؛ 

 12مداده   «الد  »)از بنده  « تبدیل درجای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول یرا برر؛  » (الف

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  قانون رفر موانر تولیه رقابت
و یا برقی با خودروهرای پرمصررف و    مصرف کمو یا جایگزین کردن خودروهای  تولید» (ب

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  موانر تولیه رقابت قانون رفر 12ماده  «ب»)از بنه « فرسوده

انرر ی   جملره  ازهای نو  های کشاورزی با اولویت استفاده از منابم انر ی چاه کردن برقی» (پ

های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی  وردهآگاز یا فر جای  بهخورشیدی، جایگزینی مصرف بر؛ 

عبرور )ترانزیرت( برر؛، تولیرد برر؛ از تلفرات گراز و سروخت         دارد و افزایش سهم صرادرات و  

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  قانون رفر موانر تولیه رقابت 12ماده  «پ»)از بنه « کارخانجات
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را مبرابق   کننرده  اقردام گرذار یرا    وزارت نفت مکلف است حقو؛ متعلق به سرمایه» -0تبصره 

هرا، حسرب مرورد بره      ش درآمد حال یا آتی یا کراهش هزینره  افزای شورای اقتصاد از محل مصوبه

و  ربرط  ذی هرای  در سرایر مروارد، وزارتخانره    های صادراتی یا وارداتری )بررای سروخت( و    قیمت

بدهکار  حساب  بهزمان  ، پرداخت کنند و همکننده اقدامگذار یا  های تابعه موظفند به سرمایه شرکت

قدانون رفدر مواندر     12مداده   4)از تبصدره  « نمایند حساب ویهتسکل کشور( منظور و  داری خزانهدولت )

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  تولیه رقابت

گذارانی است که نفت خام، میعانرات   در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه» -2تبصره 

قدانون   12مداده   3)تبصدره  « کنند تعهدات دولت قبول می تسویههای نفتی را برای  وردهآگازی و یا فر

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  رفر موانر تولیه رقابت

شرود در صرورت نیراز آب، برر؛، گراز و       های مذکور اجازه داده مری  به وزارتخانه» -3تبصره 

شرده را از اشرخاص    جرویی  ای تولیرد یرا صررفه    کاالها و خدمات یارانه های نفتی و سایر وردهآفر

های صادراتی یرا وارداتری    تعاونی حسب مورد به قیمت وقی غیردولتی، خصوصی یاحقیقی یا حق

گرذاران در   از آنان و یا سایر سرمایه ای یارانه غیرهای  )برای سوخت( و برای سایر موارد به قیمت

ای در هرر   های سررمایه  های تمل  دارایی این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح

خردمت   تواند کاال یرا  گذار می گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه هر شهرستان سرمایهاستان و 

قدانون رفدر مواندر     12ماده  1)تبصره « جویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند تولید یا صرفه

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  تولیه رقابت
ارزش و کاهش  زنجیرهانر ی و تکمیل  افزوده رزشاافزایش  منظور بهدولت مکلف است » -0-08

، اقردامات زیرر را   در طول اجرای قانون برنامه« مصرف انر ی برای واحد تولید»شدت انر ی 

 انجام دهد:

کراهش   (8%) درصدپنج ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انر ی در بخش ساختمان،  -ی 

 د یاب
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شردن ایرن قرانون     االجرا ماه پس از الزم ظرف مدت شش 0جزءاجرایی این  نامه نییتبصره ر آ 

شرود و بره تصرویب هیرأت وزیرران       تهیه مری ت های نیرو، راه و شهرسازی و نف وزارتخانه توسط

 (؛1413؛ آن تبصرهشش  توسعه و  برنامهقانون  33ماده  «ال »بنه  1)جزء « رسد می

ربط، برنامره   های اجرایی ذی دستگاه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر وزارتخانه» -0-08

در چهرارچوب   3را تا پایان سال اول اجرای قرانون برنامره  « 2طرح جامم انر ی کشور»اجرایی 

مصروب شرورای عرالی انرر ی     « سند ملی راهبرد انرر ی کشرور  »قوانین مربوطه و در راستای 

 (.1413نامه شش  توسعه؛ قانون بر 33)ماده  «کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند

 اختیارات وزارت نیرو - 5

ایرران و سرایر    و بنگاه مستقل آبیاری و سازمان بر؛ 0سازمان آب تهران و بنگاه بر؛ تهران» -8-0

 به وجرود بر؛ کشور  و منابم آب و سدها برداری از های دولتی که برای احداث و بهره سازمان

وظرایف و   خواهنرد شرد.   یبرردار  بهرره  و اداره اند طبق اساسنامه و مقررات خاص خرود  آمده

 مؤسسرات سرازمان برنامره در    دولتی و شهرداری تهرران و  مؤسسات وها  اختیارات وزارتخانه

تغییررات الزم   .واگذار خواهد شد نیرو هیأت وزیران به وزارت نامهبیتصومذکور تدریجاً طبق 

 شرود بره پیشرنهاد وزارت    می واگذار نیروها به وزارت  هایی که وظایف آن سازمان اساسنامهدر 

قدانون تأسدیس وزارت آب و بدرق؛     2)مداده  « آمرد  خواهرد  بره عمرل  و تصویب هیأت وزیرران   نیرو

 (؛1432
 حردود  در را خرود  اختیرارات  از قسمت هر تواند می خود وظایف اجرای در نیرو وزارت» -8-2

 یرا  و دولتری  مؤسسرات  یرا  ای منبقه بر؛ های شرکت به مربوط مقررات رعایت با این قانون و

                                                                 

 یجمهرور  یو فرهنگ یاجتماع ،ی( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد00( بند )الف( ماده )0جزء ) یینامه اجرا نییآ. 0

 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. 23/01/0319در تاریخ  رانیا یاسالم

بخرش   توسرعه مدت و درازمردت در   . هدف اصلی طرح جامم انر ی، تهیه ابزار تحلیلی مناسب برای تدوین راهبردهای میان2

بی بره  منظرور دسرتیا   محیبی بره  گذاری مناسب در راستای حداکثر کردن منافم اجتماعی، اقتصادی و زیست انر ی و سیاست

تررین مرجرم بررای     پایدار است. این هدف با تکیه بر این بینش کلی تصویر شده است: طررح جرامم انرر ی اصرلی     توسعه

 سازی در مسائل کالن انر ی کشور است. تصمیم

 ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران است. . منظور قانون برنامه پنج3

 خی دارد.ارزش تاری صرفاً. درج نام بنگاه بر؛ تهران، 0
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قدانون سدازمان بدرق ایدران؛      3)مداده  « نماید تفویض روستایی تعاونی های شرکت یا و ها شهرداری

 (؛1431
سرازمان و   قرانون  وزارت نیرو حسب مورد و نوع احتیاج برای انجام وظایف مقرر در این» -8-3

تهیره و پرس از تائیرد     0قرانون اسرتخدام کشروری    8ماده  2تشکیالت الزم را بر اساس تبصره 

موقم اجرا خواهد گذاشت و تا زمانی که سرازمان و    سازمان امور اداری و استخدامی کشور به

تشکیالت مزبور به تائید نرسیده است سازمان و تشکیالت مصوب فعلری وزارت آب و برر؛   

 (؛1434قانون تأسیس وزارت نیرو؛  3)ماده « معتبر است

 هرای  ها و سرازمان  شرکترای انجام وظایف مقرر در این قانون، وزارت نیرو مجاز است ب» -8-0

مقررات استخدامی . آوردبه وجود  2را با تصویب هیأت وزیران ازین موردتحقیقاتی و آموزشی 

)از « است اجرا قابلها  ها و سازمان شرکت و معامالتی و مالی سازمان انر ی اتمی در مورد این

 (؛1431؛ انالحی 4قانون تأسیس وزارت نیرو 2ماده 
هرا و   ادغرام و تفکیر  وظرایف و تشرکیالت شررکت      منظور بهتواند  وزارت نیرو می» -تبصره

قرار داده و طبق ایرن   دنظریتجدها را مورد  های آن فعلی تابم خود اساسنامه مؤسساتها و  سازمان

 2الحاقی به ماده  1)تبصره « های استخدام و نیرو و دارایی مجلسین برساند ماده به تصویب کمیسیون

 (؛1431 قانون تأسیس وزارت نیرو؛ انالحی
وزارت نیرو عالوه بر حقو؛ و اختیارات قانونی خود، دارای وظایف و اختیرارات منردرج   » -8-8

« قانون سازمان انر ی اتمی ایران خواهد بود 0 ماده« ز»و « و»، «هر»، «د»، «ج»، «ب» یبندهادر 

 (؛1431وزارت نیرو؛ الحاقی قانون تأسیس  1)تبصره ماده 

                                                                 

 . در حال حاضر، قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری شده است.0

 شورای اسالمی است. شرکت یا سازمان دولتی جدید، مستلزم تصویب نمایندگان ملت در مجلس سیتأس. در حال حاضر، 2

هرا و   نجام وظایف مقرر در ایرن قرانون، شررکت   وزارت نیرو مجاز است برای اوزارت نیرو:  سیتأساصالحی قانون  2ماده  .3

هرای   هرا و سرازمان   اساسنامه شررکت  .آورد وجود  بهتحقیقاتی و آموزشی مورد نیاز را با تصویب هیأت وزیران  های سازمان

 استخدام و نیرو و دارایی مجلسین خواهد رسید و نسربت بره   های وسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب کمیسیون به مذکور

 د،مذکور نیز به ترتیب فو؛ عمل خواهد ش های بعدی اساسنامه راتییتغ

 فعلی تابم خود مؤسساتها و  سازمان ها و منظور ادغام و تفکی  وظایف و تشکیالت شرکت تواند به وزارت نیرو می -0تبصره 

  مذکور برساندهای  طبق این ماده به تصویب کمیسیونو نظر قرار داده دیتجد ها را مورد آن های اساسنامه

 .است اجرا قابلها  ها و سازمان شرکت مقررات استخدامی و معامالتی و مالی سازمان انر ی اتمی در مورد این -2تبصره 



کتاب قوانین برق   11 

 در را خرارجی  خصوصری  یرا  و دولتری  مؤسسرات  یرا  و هرا  مجاز است دولت 0سازمان» -ی 

 .دهد مشارکت بازرگانی یا و معدنی فنی، صنعتی، علمی، های گذاری سرمایه

 ازیر ن مرورد  هرای  طرح در خارجی دولتی مؤسسات یا و ها دولت گذاری سرمایه و مشارکت -تبصره

 نوسرازی  و گسرترش  سازمان تشکیل قانون 9 ماده مفاد رعایت و دولت هیأت تصویب به منوط سازمان،

 ؛(1434 ایران و تبصره آن؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «ب»)بنه  «باشد می 2ایران صنایم

فنری،   علمری،  های طرح در کشور از خارج در تواند می خود وظایف انجام سازمان برای» -دو

 از خرارج  در نماینردگی  یا شعبه و کند مشارکتیا  و گذاری سرمایه بازرگانی یا و معدنی صنعتی،

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «ج»)بنه  «نماید ایجاد کشور

 قراردادهرای  کشرور  از خرارج  یرا  داخرل  در مؤسسرات  و اشرخاص  تواند با سازمان می» -سه

 باشرند،  نیراز  مرورد  مهرارت  یرا  و تخصرص  دارای کره  را خارجی اتباع یا و نماید منعقد همکاری

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده« د»)بنه  «کند استخدام

                                                                 

تواند  (، وزارت نیرو می0389 نیرو )الحاقی وزارت تأسیس قانون 0 . منظور سازمان انر ی اتمی است که مستند به تبصره ماده0

 8قانون سازمان انرر ی اتمری )منردرج در ذیرل بنرد       0 ماده« ز»و « و»، «هر»، «د»، «ج»، «ب»بندهای  از اختیارات مندرج در

 این کتاب( بهره مند شود. 8شماره 

یرا   مؤسساتهای خارجی و همچنین  تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایم ایران: سازمان مجاز است با دولتقانون  9ماده  .2

گرذاری خرارجی در چنرین     نمایرد و سررمایه   مشرارکت هرای صرنعتی و معردنی     گرذاری  سررمایه های دولتی خارجی در  شرکت

بره   0330آذر مراه   9هرای خرارجی در ایرران مصروب      تواند از مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه هایی می مشارکت

و  جلبقانون  3ماده  2شمول تبصره های خارجی اعبا گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از  شرکت

های  های خارجی مصوب کمیسیون اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه نامه نییآ 0ماده « ج»های خارجی و بند  حمایت سرمایه

هرای   یرا شررکت   مؤسساتها و  ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با دولت بود. در کلیه موافقتنامه خواهدمجلسین مستثنی 

خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طررف ایرانری تمرام و یرا       یشرشود باید قید گردد که  دولتی خارجی منعقد می

های خرارجی از نظرر ایرن قرانون      گردد که سرمایه دیققسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید به عالوه 

مربوطره را فسرخ    قررارداد توانرد موافقتنامره یرا     تخلف از این شرط سازمان میخصوصی تلقی خواهد شد و در صورت  هیسرما

های دولتی خارجی مشرروط بره اعبرای امتیرازات      و شرکت مؤسساتها یا  دولت لهیوسنماید. استفاده از امتیازات این قانون به 

های مذکور خواهد بود. الزم به ذکر است که در حرال حاضرر قرانون تشرویق و      و شرکت مؤسساتها یا  جانب دولت ازمتقابل 

 0330های خارجی در ایرران مصروب    جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایه 0380گذاری خارجی مصوب  حمایت سرمایه

 شده است.
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 گردان از تنخواه و خدمات و آالت ماشین خرید و گذاری سرمایه برایتواند  سازمان می» -چهار

 اخرذ  یا اعتبرار  و وام کشور اتمی یها برنامهمصوب  اعتبارات حدود در خارجی یا و داخلی منابم

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «اد»)بنه « کند

و  خود در داخرل  ازین موردبرای تربیت نیروی انسانی فنی و تخصصی  تواند سازمان می» -پنج

یرا   های آموزشری و  و دوره مؤسساتو  دینما یا خارج از کشور به هر صورت مقتضی بداند عمل

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «و»)بنه « کارآموزی الزم را ایجاد نماید

 آموزشری  یرا  و علمری  مؤسسات به خود وظایف انجام در تسهیل برای تواند می سازمان» -شش

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «ز»)بنه « کند کم  جنسی یا و نقدی صورت  به کشور

صرورت نیراز آب، برر؛،    شرود در  اجرازه داده مری   ویژه نفت و نیرو ها به به کلیه وزارتخانه» -8-8

شرده را از اشرخاص    جرویی  ای تولید یا صرفه ات یارانههای نفتی و سایر کاالها و خدم فرآورده

صرادراتی یرا   هرای   حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مرورد بره قیمرت   

ی خریداری یا برای ایجراد  ا ارانهی ریغهای  وارداتی )برای سوخت( و برای سایر موارد به قیمت

ای در هرر اسرتان و هرر شهرسرتان      هرای سررمایه   هرای تملر  دارایری    اشتغال و اجرای طررح 

 جرویی  تواند کاال یا خدمت تولید یا صرفه گذار می تمایل سرمایهگذاری کنند. در صورت  سرمایه

پدایر و   قدانون رفدر مواندر تولیده رقابدت      12مداده   1)تبصدره  « شده را در داخل یا خارج به فروش برساند

 (.1413ارتقا  نظام مالی  شور؛ 



 



 فصل دوم

 شوراها و هیأت تنظیم

 

 



 شورای عالی انرژی – 1

 هماهنگی و ایجاد( های نو انر ی ازجمله) 0کشور انر ی بخش در گذاری سیاست تمرکز منظور به»

 مصرف و تولید سازی انر ی و بهینه بخش در کشور های ظرفیت از کامل گیری بهره جهت در الزم

 تقلیرل  ضروابط  و هرا  سیاسرت  و نیز تدوین آن الگوهای و ضوابط تعیین و انر ی های حامل انواع

 ریاست به 2کشور انر ی عالی شورای و مصرف انر ی، تولید از ناشی محیبی زیست های آلودگی

 امرور  نیررو،  نفرت،  وزرای عضرویت  و( جمهرور  رئریس معاون اول  وی غیاب در و) جمهور رئیس

 حفاظرت  انر ی اتمی، های سازمان روسای و کشاورزی جهاد  و معادن، صنایم دارایی، و اقتصادی

 انرر ی  عرالی  شرورای  تصرمیمات  .شود می تشکیل کشور ریزی مدیریت و برنامه و زیست محیط 

 خواهد بود. االجرا الزم جمهور رئیس تائید از پس کشور

ریرزی کشرور    برنامره  و مردیریت  سرازمان  در کشرور  انرر ی  عالی شورای دبیرخانه –0 تبصره

 های ها و سازمان وزارتخانه کارشناسی قابلیت از استفاده را حداکثر مذکور سازمان. شود می تشکیل

 ترکیرب و وظرایف   تعرداد، . آورد خواهرد  بره عمرل   تخصصری  هرای  کمیتره  قالب در شورا، عضو

 مردیریت  سازمان رئیس .رسید خواهد کشور انر ی عالی شورای تصویب به تخصصی های کمیته

 بود. خواهد آن حسن اجرای مصوبات بر نظارت مسئول و شورا دبیر کشور، ریزی برنامه و

 دسرتور کرار شرورا    در ها آن وزارتخانه به مربوط موضوع که جلساتی در وزرا سایر -2 تبصره

 قدانون برنامده   3 و 2 مدواد  اندالا  قدانون  4)ماده « کنند شرکت رأی حق با شورا در توانند می دارد قرار

واحددهه قددانون تعیددیا   )مددادهو  (1411اددا  آن؛  سددوم توسددعه و تشددکیل شددورا  ضددالی انددرژ   شددور و تبصددره   

 (.1411وضعیت شورااا  ضالی؛ 

                                                                 

های سرایر   یش و توزیم نفت و گاز با برنامههای تولید، پاال هماهنگ نمودن برنامه» نهیزم. وظایف و اختیارات وزارت نیرو در 0

وزارت نیرو، با تشکیل شورای عالی انر ی، به این شرورا محرول شرده اسرت.      سیتأسقانون  8مندرج در ماده « منابم انر ی

سند ملی »تمرکز سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اتخاذ تصمیمات در بخش انر ی کشور )شامل بر؛( به  نهیزمهمچنین در 

 هیأت وزیران مراجعه شود. 0318/ 19/18مورخ   هر 80013 ت/83992 شماره بنامهیتصوموضوع « رد انر ی کشورراهب

 شمارهآن شورا رسیده که با  بیتصو  به 03/02/0312در تاریخ « نامه اجرایی تشکیل شورای عالی انر ی و تشکیالت شورا آیین. »2

ایجراد   نامره  نیری آ» 31/00/0318مورخ  جلسهچنین شورای عالی انر ی در ابالغ شده است. هم 21/00/0310در تاریخ  380808

 ابالغ شده است. 01/02/0318در تاریخ  0908901 شمارهرا به تصویب رساند که با « ستیز  طیمحسازی انر ی و  بازار بهینه
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 اختیارات شورای عالی انرژی – 9

سازی تولید و مصرف  های نو و بهینه انر ی ازجمله 0گذاری در بخش انر ی کشور سیاست» -9-0

 ت.انر ی اس عالی عهده شورای انر ی فقط بر های انواع حامل

اصالح شرود کره امکران حضرور مرنظم       ای گونه بهعالی انر ی باید شورای ساختار  -0تبصره 

هرا در بخرش    گرذاری مشرترک آن   تقاضای انر ی در جلسات شورا و سیاست های عرضه و طرف

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ  و تبصره آن؛  3)ماده « انر ی فراهم شود

السرابق برر    ها کمافی آن یاعضا با حفظ اختیارات و وظایف و شورای عالی انر ی» ر 2 تبصره

 بررای  را الزم پیشرنهادهای  توانرد  مری  . دولرت شوند قبلی تشکیل و اداره می ربط ذیاساس قوانین 

و حذف یرا ادغرام    اختیارات و تعداد اعضا اصالح وظایف، حیث از شوراها وضعیت در بازنگری

ها بررای تصرویب بره مجلرس شرورای       افزایش کارایی و تشکیل مستمر آن ها در یکدیگر برای آن

 (؛1411؛ 2واحهه قانون تعییا وضعیت شورااا  ضالی و تبصره آن  )از ماده« داسالمی تقدیم نمای

هرا و واحردهای صرنعتی دولتری و      ، شررکت ؤسسرات مهای اجرایی، نهادهرا،   دستگاه کلیه» -9-2

خرود را برر    مرورد نیراز  آالت  همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیرزات و ماشرین  

ایرن مراده    3ییاجرا نامه آیینخریداری نمایند.  بری انر یاساس بهترین الگوی مصرف سبوح 

                                                                 

 وزارت نیرو بود. عهدهگذاری در بخش انر ی کشور تا قبل از تشکیل شورای عالی انر ی، بر  . سیاست0

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی: از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیرارات و وظرایف و    واحده . ماده2

شوند: شورای عالی علروم، تحقیقرات و فنراوری      ربط قبلی تشکیل و اداره می السابق براساس قوانین ذی ها کمافی اعضای آن

شورای عالی فناوری اطالعات  شورای انر ی اتمری  شرورای عرالی     ورش  شورای عالی فضایی شورای عالی آموزش و پر

 اجتمراعی   نیترأم شورای عالی اشتغال  شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی  شورای عالی رفراه و   شورای اقتصاد  انر ی 

شورای عالی میراث فرهنگی و  اعتبار  ارزی  شورای پول و رهیذخشورای عالی آب  هیأت امنای حساب  شورای عالی بیمه 

 شورای عالی انفورماتی ، گردشگری  شورای عالی استاندارد  شورای عالی حفاظت محیط زیست 

تواند پیشنهادهای الزم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصرالح وظرایف، اختیرارات و تعرداد      دولت می -تبصره 

ها بررای تصرویب بره مجلرس شرورای       یگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها در یکد اعضا و حذف یا ادغام آن

 اسالمی تقدیم نماید.

توسرط هیرأت وزیرران بره      00/18/0318قانون اصالح الگوی مصررف انرر ی در تراریخ     08اجرایی موضوع ماده  نامه نییآ. 3

نامره در تراریخ    ابرالغ شرده اسرت. ایرن آیرین      08/18/0318در تراریخ    هرر  80820 ت/88888 شرماره تصویب رسید و برا  

 ابالغ شد. 28/18/0318در تاریخ   هر 80888 ت/98883 شمارهتوسط هیأت وزیران اصالح و با  28/18/0318
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هرا و   وزارتخانره  کلیره  رسرد.  تصویب هیأت وزیرران مری  به تهیه و عالی انر ی  توسط شورای

قدانون   13)از مداده  « موظفند نسبت به حسن اجرای این ماده نظارت نماینرد  ربط ذیهای  دستگاه

 (؛1411؛ 1انالا الیو  مصرف انرژ 
کرارایی انرر ی در    ءسرازی مصررف و ارتقرا    حمایت از اجرای راهکارهای بهینره  منظور به» -9-3

 شود از محرل  نیرو اجازه داده می های نفت و خانهوزارتبه این قانون چهارچوب اهداف و مواد 

هرای   های سنواتی و منرابم داخلری شررکت    های ناشی از اجرای این قانون، بودجه جویی صرفه

 نمایند. مقدار تسهیالت مالی این ماده توسط شورای تأمیندولتی تابعه، تسهیالت مالی الزم را 

 (؛1411انالا الیو  مصرف انرژ ؛ قانون  14)ماده « شود انر ی تعیین می عالی

سراختمان بره پیشرنهاد مشرترک      مترر مربرم  هر  یبه ازا و گاز طبیعی 2الگوی مصرف بر؛» -9-0

. مصرارف  3رسرد  انر ی می عالی شورای ه تصویبهای نیرو و مسکن و شهرسازی ب وزارتخانه

ش قیمرت  ( افرزای 011)% درصد مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صد بر؛ و گاز طبیعی

داری کل کشور واریز و  درآمد عمومی نزد خزانه حساب به اخذ شدهخواهد شد. وجوه اضافی 

ایرن   93 مقرر در ماده ترتیب ساالنه و به بودجهها و قانون  کردن یارانه بر اساس قانون هدفمند

 (.1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  11تبصره ماده ) «شود هزینه می ،0قانون

                                                                 

ی هرا و واحردهای صرنعت    ، شررکت مؤسسرات های اجرایی، نهادها،  دستگاه هیکلقانون اصالح الگوی مصرف انر ی:  08. ماده 0

خرود را برر اسراس بهتررین الگروی       ازین موردآالت  دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین

ی انر ی ضمن رعایت تبصرره ذیرل   عال یشورااجرایی این ماده توسط  نامه نییآ بری خریداری نمایند. مصرف سبوح انر ی

ه از توان فنی و مهندسری تولیردی و صرنعتی و اجرایری کشرور در اجررای       این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاد 8ماده 

 هیر کلرسرد.   هیأت وزیرران مری   بیتصوتهیه و به  02/02/0398صدور خدمات مصوب  منظور بهها و ایجاد تسهیالت  پرو ه

توان فنی  استفاده از قانون حداکثر) ندینماربط موظفند نسبت به حسن اجرای این ماده نظارت  های ذی ها و دستگاه وزارتخانه

 .و اجرایی کشور، نسخ صریح شده است( مهندسی تولیدی و صنعتی و

هیات وزیران، الگوی مصررف برر؛ خرانگی مبرابق      29/02/0319هر مورخ  88831 ت/098329مصوبه شماره  0. برابر بند 2

 .باشد یم 9/8/0388هر مورخ  02011/ت 10138شماره  بنامهیتصو( پیوست 2جدول )

بره   28/02/0319قانون اصالح الگوی مصرف انرر ی در تراریخ    08ی ماده  تبصرهی مصرف بر؛ و گاز طبیعی موضوع الگو .3

مصروبه   8اسرت. در مراده    شرده  ابرالغ  19/12/0318در تاریخ  00001رسید و با شماره  تصویب شورای عالی انر ی کشور

ی پلکانی بر مبنای میزان مصررف مشرترک و اعمرال    ها عرفهتی عملیاتی کردن اخذ  نحوه« الگوی مصرف بر؛ و گاز طبیعی»

 است. شده نییتعقانون،  08ی ماده ها تعرفهافزایش 

 این کتاب، درج شده است. 9شماره  3قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  93. ماده 0
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 شورای پایایی شبکه برق - 3

 حروزه  در «کشاور  برق شبکه پایایی شورای» کشور بر؛ شبکه پایایی حفظ و تأمین راستای در 

 توسرط  ابالغ از پس شورا این مصوبات. شود می تشکیل انر ی )وزارت نیرو( و بر؛ امور معاونت

 .0االجرا است الزم بر؛ مؤسسات کلیه برای وزیر نیرو معاون

 وظایف شورای پایایی شبکه برق – 9

 شورای پایایی شبکه بر؛، دارای وظایفی بدین شرح است:

  2نیرو وزارت تأسیس قانون 0 ماده «ز» و «د» بندهای مفاد اجرای -ی  

  3ایران بر؛ سازمان قانون 08 و 02 ،9 مواد اجرای -دو

  

                                                                 

به تصرویب وزیرر    28/02/0388ریخ ماده و ی  تبصره و ی  پیوست در تا 8در « بر؛ کشور شبکهشورای پایایی  نامه نظام. »0

 محترم نیرو رسیده است.

هرای موسسراتی کره در حرال حاضرر در امرر تولیرد و         هماهنرگ نمرودن برنامره   وزارت نیرو:  سیتأسقانون  0ماده « د». بند 2

  .خواهد شد جادیا و انتقال و توزیم انر ی وجود دارند و یا آنچه که در آینده برداری بهره

 های الزم برای حسن انجام امور مربوط به تولید تعیین مقررات و صدور دستورالعملوزارت نیرو:  سیتأسانون ق 0ماده « ز»بند 

 .و انتقال و توزیم و مصرف انر ی در کشور

و  دیر تول برر؛ و بهبرود وضرم    مؤسساتوزارت آب و بر؛ مقررات الزم را برای طرز اداره قانون سازمان بر؛ ایران:  9. ماده 3

 . ندینما تیمزبور تبع مقررات از دیبر؛ با مؤسسات. کلیه نمود بر؛ وضم خواهد یروین و فروش میانتقال و توز

شرهرداری و یرا    ها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به و سازمان مؤسساتکلیه  قانون سازمان بر؛ ایران: 02ماده 

نیروی بر؛ اشتغال دارنرد و یرا در امرر احرداث و توسرعه       یا انتقال یا فروش میوزتمختلط که به نحوی از انحاء به تولید یا 

 متخذه و مقررات وزارت آب و بر؛ ماتیتصم اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و تاسیسات بر؛ به نحوی از انحاء

در اختیرار   شود یم آب و بر؛ خواسته را که از طرف وزارت ها را به موقم اجرا بگذارند و آمار و اطالعاتی پیروی نموده آن

 .آن وزارتخانه قرار دهند

تاسیسرات تولیرد و    وزارت آب و بر؛ مجاز است هر موقم که الزم بداند تمام یرا قسرمتی از  قانون سازمان بر؛ ایران:  08ماده 

ور موظفند نظریاتی را مزب مؤسساتبازرسی قرار دهد  بر؛ را مورد مؤسسات ازتوزیم و انتقال نیروی بر؛ متعلق به هر ی  

 .نمایند اجرا کند وضم فنی و مالی و اداری اعالم می که وزارت آب و بر؛ از لحاظ بهبود
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 9 مراده  0 بنرد  موضوع با مرتبط اقدامات انجام و 9 ماده 3 بند اجرای از اطمینان حصول -سه 

  0ایران بر؛ شبکه مدیریت شرکت اساسنامه

 تخصصری  مادر شرکت اساسنامه 9 ماده 09 و 2 بندهای در مقرر وظایف اجرای تحقق -چهار

  2(توانیر) ایران بر؛ نیروی انتقال و تولید مدیریت

 .3ای منبقه بر؛ های شرکت اساسنامه 9 ماده 01 بند در مقرر وظایف اجرای تحقق -پنج 

 هیأت تنظیم بازار برق -48

ی معاونرت امرور برر؛ وزارت    هرا  رمجموعره یزیکی از  عنوان به، 0هیأت تنظیم بازار بر؛ رخانهیدب

 دامنره هرای مررتبط در    امرور و مسرئولیت   هیر کلبازوی عملیاتی هیأت تنظیم انجام  نوانع بهو  نیرو

هرا، تسرلیم    هرا، ارائره گرزارش    نرویس رویره   انجام مبالعات، تدوین پریش  ازجمله -وظایف خود 

هیرأت تنظریم برازار برر؛ ایرران از       رخانهیدبدارد.  بر عهده را -ای پیشنهادها و سایر امور دبیرخانه

اجرایری   نامره  نیری آاوایل کار هیأت تنظیم بازار بر؛ تشکیل و برابر با وظایف و شرایط مندرج در 

و در پی تشکیل  0388نون به فعالیت خود ادامه داده است. این دبیرخانه در سال هیأت تنظیم تا ک

سازی صنعت بر؛، در ساختار این دفتر ادغام شد و وظرایف دبیرخانره، توسرط دو     دفتر خصوصی

این دفتر تحت عنوان واحد پایش و واحد طراحری پیگیرری و انجرام     چهارگانههای  گروه از گروه

                                                                 

هرای   ، اسرتانداردها و دسرتورالعمل  مقرراتنظارت بر حسن اجرای بر؛ ایران:  شبکهشرکت مدیریت  اساسنامه 9ماده  3بند  .0

بررداران   ها توسط مالکین و بهره در رعایت تنظیمات مربوط به تاسیسات و برنامه مراقبتمرتبط با موضوع فعالیت شرکت و 

 . بر؛تاسیسات تولید و انتقال نیروی 

هرای مررتبط برا اهرداف و      ، استانداردها و دستورالعملمقرراتتدوین شرکت مدیریت شبکه بر؛ ایران:  اساسنامه 9ماده  0بند 

 .بیتصوه به وزارت نیرو جهت ئبرداری و ارا ثابت بهره یاه دستورالعمل موضوع فعالیت شرکت از جمله

 .رویها و مصوبات وزارت ن برنامه ها،استیاجرای سشرکت مادر تخصصی توانیر:  اساسنامه 9ماده  2. بند 2

جرای الزم برای حسن ا یها دستورالعمل مقررات و استانداردها و نیتدو :ریتوان یشرکت مادر تخصص اساسنامه 9ماده  09بند  

منظور  الزم به اتیعمل انجام نیو همچن رویها به وزارت ن آن ارائهتاسیسات صنعت بر؛ و  و از امکانات نهیبه استفاده امور و

 .رویوزارت ن یندگینما بهها  نظارت بر اجرای آن

سازمان بر؛ ایران و سرایر  اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون  ای: های سهامی بر؛ منبقه شرکت اساسنامه 9ماده  01. بند 3

 .نماید عنوان کارگزار و یا نماینده به شرکت ارجاع می به مقررات انجام آن را قوانین و

هیرأت تنظریم    283شماره  مصوبه 0را به اببال بند  08/12/0319مورخ  303 شمارهی رأ. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 0

 آمادگی ساعتی تولید بر؛، اختصاص داد. هیپابازار بر؛ ایران در خصوص عدم تغییر نرخ 
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توان  می اجرایی هیأت تنظیم بازار بر؛ نامه نییآ 8 مادهدبیرخانه بر اساس  وظایف جملهزا شود. می

 به موارد زیر اشاره نمود:

و سایر موضوعات ارجاعی به هیرأت و   سؤاالتها،  طرح دربارهگزارش  هیتهبررسی و  -ی  

 جلسات هیأت  دستورموارد مندرج در  دربارهمتن پیشنهادی برای تصویب  همچنین تدوین

علمی و پژوهشری و متخصصرین امرر     مؤسساتایجاد ارتباط و همکاری با فعالین بازار،  -دو 

 ها و پیشنهادات  طرح ارائهو  اظهارنظرجلب مشارکت آنان برای  منظور به

رسرانی   های هیأت ایجاد نظام اطرالع  فعالیت حوزهتبادل اطالعات با نهادهای مسئول در  -سه 

 های هیأت  فعالیت حوزهدر 

های هیرأت   فعالیت حوزهسازی در  انجام امور تحقیقاتی، آموزشی، انتشاراتی و فرهنگ -چهار 

 علمی و پژوهشی  مؤسساتو حمایت از انجام این امور توسط متخصصین و 

هرای   برر برازار برر؛، تهیره و تردوین برنامره       رگرذار یتأثبررسی عوامل درونی و بیرونی  -پنج 

 ادواری به هیأت بازار بر؛ و ارائه گزارش  دامنهگسترش 

 نهیزمهای الزم در  های بازار بر؛، تدوین طرح نامه طرح برای اصالح و تکمیل آیین هیته -شش

  دییتأهای بازار بر؛ و پیشنهاد آن به هیأت برای  نامه های اجرایی، رفم ابهام از آیین رویه

ش الزم بررسی درخواست متقاضیان اخذ مجوز شرکت در بازار برر؛ و تنظریم گرزار    -هفت 

 های مصوب هیأت  هیأت و صدور مجوز بر اساس رویه هیدییتأبرای اخذ 

های  های بازار، رویه نامه حصول اطمینان از رعایت آیین منظور بهایجاد سیستم نظارت  -هشت 

 اجرایی و سایر مصوبات هیأت توسط فعالین بازار بر؛ 

  دیتائه هیأت برای های بازار و پیشنهاد ب نرخ دامنهها و  تدوین تعرفه -نه 

فعاالن بازار موظفنرد اطالعراتی را کره     هیکل، 0قانون سازمان بر؛ ایران 02با توجه به مفاد ماده 

حصول اطمینان از صرحت عملیرات در برازار برر؛ و در      منظور بههیأت تنظیم بازار بر؛  رخانهیدب

مزبرور قررار دهنرد و     رخانره یدبنماید، در اختیار  های مصوب هیأت درخواست می چارچوب رویه

ها و مقرررات مربروط بره برازار برر؛ را در       نامه آیین هیکلهیأت تنظیم بازار موظف است  رخانهیدب

 اختیار فعاالن بازار بر؛ قرار دهد.

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 1شماره  قانون سازمان بر؛ ایران در زیرنویس 02. متن ماده 0



 

 



 فصل سوم

 های حاکم بر صنعت برق سیاست



 زیست برق و محیط  -44

 و انر ی مصرف کردن منبقی و جویی صرفه اعمال منظور به است موظف دولت استناد غیرقابل

 و معردن  صرنعت،  وزارت توسرط  اصرناف  کرار  سراعات  تنظیم به اقدام زیست  محیط از حفاظت

 فصرلی  برنامره  تنظریم  و بر؛ مصرف اوج ساعات در ها آن انر ی مصرف کاهش منظور به تجارت

 در انرر ی  و برر؛  مصرف که نحوی به کند مربوطه های وزارتخانه توسط صنایم و کارخانجات کار

 ؛توسدعه دوم  برنامده قدانون   11 تبصدره  «و»بنده   3و  4 جزءادا  ) یابرد  کراهش  مصررف،  حداکثر های ماه

 ؛(1414
 نسراجی  صنایم نوسازی و بازسازی از قانون حمایت مشمول صنعتی در مورد واحدهای» -00-0

 از خرارج  بره  نوسرازی  و برای بازسرازی  و هستند مستقر شهرها قانونی محدوده در که کشور

باشرد    مری  الزامری  آنران  انتقرال  محیبی زیست ضوابط بر بنا که این یا و شوند منتقل می شهرها

 بدون دریافرت  موظفند تابعه های شرکت نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن وهای  وزارتخانه

 مذکور موجود واحدهای های بر؛، آب، گاز و تلفن انتقال انشعاب به نسبت ای هزینه گونه هیچ

 هزینره  از غیر) واقعی گذاری مستلزم سرمایه انتقال این چنانچه. نمایند اقدام جدید های محل به

 ریرزی  برنامره  و مردیریت  سازمان تائید نفم و ذی های شرکت از ی  هر اعالمبا  باشد( اشتراک

  و نوسداز   از بازسداز  تید قدانون حما  واحهه ماده «اد»بنه  2)جزء  «نماید دریافت را ها کشور، هزینه

 (؛1411؛  شور ینیاج ریننا
های  بخش تولیدکنندگانها و  وزارت نیرو مکلف است انر ی بر؛ تولیدی توسط نیروگاه» -00-2

سرازمان   خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد های تضمینی خصوصی و دولتی را با قیمت

برر؛   ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهرد رسرید. در مرورد نررخ     مدیریت و برنامه

هرای مثبرت    هرای نرو بایرد برا توجره بره جنبره        های غیردولتری از منرابم انرر ی    تولیدی بخش

 منظور تشویق و به 0های ناشی از عدم مصرف منابم انر ی فسیلی جویی محیبی و صرفه تزیس

                                                                 

را « ای مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانره  برنامهاقدامات مربوط به » 21/18/0310. هیأت وزیران در تاریخ 0

 09مراده   2 تبصرره ابرالغ شرده اسرت. مبرابق برا       28/18/0310هر در تاریخ  82803 ت/002000 شمارهتصویب کرد که با 

 ت/28088 شرماره به تصویب هیأت وزیران رسریده و برا    18/18/0380که در تاریخ اجرایی قانون مدیریت پسماندها  نامه نییآ

ی بر؛ حاصل از بازیافت است. وزیر محتررم  ابالغ شده است، وزارت نیرو موظف به خریدار 01/18/0380هر در تاریخ  32880
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به ازای هرر کیلرو وات سراعت بررای سراعات اوج و عرادی        گذاری در این نوع تولید سرمایه

باری حداقل چهارصد و پنجاه ریال )حرداکثر   حداقل ششصد و پنجاه ریال و برای ساعات کم

قانون تنظی  بخشدی   12)از ماده  «در محل تولید مورد عمل قرار گیرد چهار ساعت در شبانه روز(

 (؛1411از مقررات مالی دولت؛ 
 برا  فرآینردهای  و هرا  مجموعره  تجهیرزات،  از استفاده به کنندگان، مصرف ترغیب منظور به» -00-3

 منرابم  محرل  از موارد این کنندگان مصرف برای ،0کمتر محیبی زیست آلودگی و انر ی مصرف

 لروایح  در شرده  بینری  پریش  اعتبرارات  نیرز  و 2قانون اصالح الگوی مصرف انر ی 93ماده  مالی

 حرداکثر  مراده  ایرن  3اجرایری  نامره  آیین. شود می گرفته در نظر مالی های مشو؛ سنواتی، بودجه

بره   و شود می تهیه نیرو و نفت های وزارتخانه توسط قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  13)ماده « رسد می وزیران هیأت تصویب

 و معیارهرا  رعایرت  بره  منروط  صرنایم  توسرعه  و بازسازی برای اعتبار هرگونه تخصیص» -00-0

 استاندارد موسسه از الزم مجوز اخذ از پس و محیبی زیست موازین رعایت و فنی مشخصات

 ؛(1411 انرژ ؛ مصرف الیو  انالا قانون 11 ماده) «است ایران صنعتی تحقیقات و

ونقل عمومی سبز با اسرتفاده   وزارت نیرو باید اقدامات الزم را در خصوص توسعه حمل» -00-8

ادا   یدی    سیاسدت  1بنده   4)از جدزء   «های برقی و خودروهای برقی انجرام دهرد   از موتورسیکلت

                                                                                                                                                                        

را ابرالغ کردنرد. همچنرین    « هرای تجدیدپرذیر و پراک    نرخ خرید تضمینی بر؛ از نیروگراه » مصوبه 01/12/0318نیرو در تاریخ 

توسرط شرورای عرالی حفاظرت      19/18/0381در تاریخ « های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی ضوابط و روش»

 ابالغ شده است. 28/02/0381در تاریخ  00809/211888 شمارهت به تصویب رسیده که با زیس  محیط

هیات وزیران: وزارت نیرو موظف است تا پایان تیر  0319ها مصوب  نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی آیین 23. ماده 0

ت مازوت، بیش از سی روز حدود مجاز انتشار دلیل مصرف سوخ به 0319هایی که در طول سال  کلیه نیروگاه 0318ماه سال 

 .های هوا مجهز کنرد  زیست به نصب تجهیزات کاهش نشر آالینده آالیندگی را رعایت نکنند، با تأیید سازمان حفاظت محیط 

توسط شورای عالی حفاظت  19/18/0381در تاریخ « های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی ضوابط و روش»

 ابالغ شده است. 28/02/0381در تاریخ  00809/211888 شمارهزیست به تصویب رسیده و با   محیط

 این کتاب، درج شده است. 0 شماره 03قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  93 ماده. 2

وزیرران   بره تصرویب هیرأت    22/01/0312قانون اصالح الگوی مصرف انرر ی در تراریخ    00اجرایی موضوع ماده  نامه نییآ. 3

 ابالغ شده است. 28/01/0312در تاریخ   هر 01218 ت/088083 شمارهرسیده و با 
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پددایر و ارتقددا  نظددام مددالی  تولیدده رقابددتقددانون رفددر موانددر  12مدداده  «ب»(، )از بندده 1413؛ 1زییددت  محددیط

قددانون اددوا   1)از مدداده و ( 1413؛ 4قددانون برنامدده ششدد  توسددعه 41مدداده  «ش»بندده  (، )از1413؛ 2 شددور

 (؛1411؛ 3پاک
گرذاری بخرش    های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه دولت مکلف است سهم نیروگاه» -00-8

استفاده از ظرفیت داخلی را ترا پایران اجررای قرانون     غیردولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر 

قدانون برنامده ششد  توسدعه؛      31)ماده  «%( ظرفیت بر؛ کشور برساند8برنامه به حداقل پنج درصد )

 (؛1413
های تجدیدپذیر و پراک   وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انر ی» -00-9

%( افزایش ساالنه ظرفیت مورد نیاز بر؛ 31حداقل سی درصد )نحوی اقدام نماید که   و بهینه به

 (؛1411قانون اوا  پاک؛  11)ماده « های تجدیدپذیر تأمین شود کشور از انر ی

داری برر  گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره هرمایمنظور تسهیل، تشویق و توجیه س به» -8-00

هوازی  سازی، هاضم بی سوزی، گازی زباله جمله از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انر ی از

های دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خریرد تضرمینی    و گاز حاصل از محل

بر؛ حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انر ی با پیشنهاد وزیران نیررو و کشرور و تصرویب    

                                                                 

توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسریلی   گسترش اقتصاد سبز با تأکید برهای کلی محیط زیست:  سیاست 8بند  3. جزء 0

 .شهرها ویژه در کالن  از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به

ایرن کتراب، درج شرده     08شماره  01پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در بند  قانون رفم موانم تولید رقابت 02ماده « ب». بند 2

 است.

زیسرت    دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظرت از محریط  : توسعهششم  پنجساله برنامهقانون  38 ماده« ش». بند 3

درصرد از   برار الزم در بودجره سراالنه جهرت از رده خرارج کرردن سراالنه ده       بینی اعت اعبای تسهیالت و پیش د:عمل آور به

 .های برقی های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت موتورسیکلت

 و اقتصرادی  امور و تجارت و معدن صنعت، های وزارتخانه همکاری با است موظف کشور قانون هوای پاک: وزارت 1 . ماده0

 براالی  شرهرهای  اولویرت  برا  شرهری  عمرومی  نقرل  و حمل ناوگان نوسازی زمینه ،(ایران اسالمی جمهوری گمرک) دارایی

 یارانره،  بالعوض، کم  طریق از قانون این 8 ماده درآمدی منابم محل از سال پنج مدت ظرف را جمعیت نفر هزار دویست

 و الکتریکری  خودروهرای  و( هیبریردی ) بنزینری  -برقری  خودروهرای  واردات بازرگرانی  سرود  نمرودن  صرفر  یرا  تسهیالت

 برساند. انجام به برقی، موتورسیکلت

 افرزوده  ارزش برر  مالیرات  پرداخرت  از داخل تولید الکتریکی خودروهای و موتورسیکلت بنزینی، - برقی خودروهای -تبصره

 باشند. می معاف



 11 های حاکم بر صنعت برق فصل سوم: سیاست –بخش اول  

پیمانهاا  ضاد  با مشدار ت بخد    قانون  مک به سامانهای  1)ماده  «ودش می شورای اقتصاد تعیین

 (؛1411غیر دولتی؛ 
هرا   تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قبعات و کاالهایی که تمام یرا قسرمتی از آن  » -1-00

قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کاالهای خود هستند، در غیرر  

خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور این صورت موظفند ی  در هزار ارزش کاالی 

اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کرل کشرور واریرز    

گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سرازمان   کنند. منابم وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می

از کاالهای مزبرور )ایجراد تأسیسرات     برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل

مواد و انر ی( با اولویت مشارکت بخرش خصوصری و برا نظرارت     ای تبدیل پسماند به  منبقه

قانون  مک به سامانهای پیمانهاا  ضاد  با  1)ماده  «سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود

 (.1411مشار ت بخ  غیردولتی؛ 

 برق پاک و تجدیدپذیر -40

 بخشرهای  تولیدکنندگان و نیروگاهها توسط تولیدی بر؛ انر ی است مکلف نیرو وزارت» -02-0

 سرازمان شرنهاد  پی بره  تضرمینی  نرخ. نماید خریداری تضمینی قیمتهای با را دولتی و خصوصی

 برر؛  نررخ  مرورد  در. رسرید  خواهرد  اقتصاد شورای تصویب به کشور ریزی برنامه و مدیریت

 و محیبی زیست مثبت های جنبه به باتوجه نو های انر ی منابم از دولتی غیر های بخش تولیدی

 در گذاری سرمایه تشویق منظور به و فسیلی انر ی منابم مصرف عدم از ناشی های جویی صرفه

 پنجراه  و ششصد حداقل عادی و اوج ساعات برای ساعت وات کیلو هر ازاء به تولید نوع این

 چهرار  حرداکثر  ) ریرال  (081) پنجراه  و چهارصرد  حرداقل  باری کم ساعات برای و ریال( 881)

قدانون تنظدی  بخشدی از     قدانون   12)ماده « گیرد قرار عمل مورد تولید محل در( روز شبانه در ساعت

 (؛ 1411؛ دولتی مقررات مال
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تجدیدپرذیر   منرابم  از اسرتفاده  گسرترش  از حمایرت  منظرور  به است موظف نیرو وزارت» -02-2

 دریایی ،(مگاوات ده تا) کوچ  آبی گرمایی، زمین خورشیدی، بادی، های انر ی شامل ،0انر ی

 شرهری،  فاضرالب  و ها زباله جنگلی، کشاورزی، زائدات و ضایعات بر مشتمل) توده زیست و

 سرازمان  طریرق  از امرور،  ایرن  تجمیرم  و تسرهیل  هردف  با و( بیومس و بیوگاز دامی، صنعتی،

 از برر؛  غیردولتری  تولیدکننردگان  از 2تضرمینی  خرید بلندمدت قرارداد عقد به نسبت ربط ذی

 نماید. تجدیدپذیر اقدام منابم

 و نیررو  وزارت تجدیدپذیر بره پیشرنهاد   منابم از تولیدی بر؛ خرید شرایط و قیمت -0تبصره 

 شود  می تعیین وزیران هیأت تصویب

 هرای  شررکت  نیز و ای منبقه بر؛ های شرکت از اعم نیرو وزارت تابعه های شرکت - 2تبصره 

 از برر؛  خریرد  و تحویرل  بره  نسربت  ایران بر؛ شبکه مدیریت شرکت هماهنگی با موظفند توزیم

 نمایند  اقدام مربوطه سازمان

 محرل  از تجدیدپذیر منابم از تولیدی بر؛ تضمینی خرید برای مورد نیاز مالی منابم - 3تبصره 

 و گراز  صادراتی های قیمت و مایم وارداتی های سوخت اساس بر شده جویی صرفه سوخت ارزش

 قبیرل  ایرن  تولیردی  برر؛  ازای به محیط زیست از حفاظت و ها آالینده تولید عدم از حاصل منافم

و  4اندرژ   مصدرف  الیدو   اندالا  قدانون  11 مداده )« شود می پرداخت نیرو وزارت به و تأمین ها نیروگاه

 ؛(1411اا  آن؛  تبصره
منابم تجدیدپذیر انر ی شامل انر ی بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی کوچ  » –0تبصره 

 محصروالت،  از زیسرتی  تجزیره  قابرل  بیرومس: اجرزای  ) تروده  زیسرت  و دریایی )تا ده مگاوات(،

                                                                 

از  مرؤثر برداری  های نو )تجدیدپذیر( و بهره انر ی دربارهانجام مبالعات و تحقیقات »ی با عنوان ا مصوبه. شورای عالی اداری 0

ابالغ شده است. هیأت وزیرران نیرز در    28/11/0383در تاریخ  098819/0110 شمارهبه تصویب رساند که با « آن در کشور

و  های دولتری  و شرکت مؤسساتها،  بیست درصد بر؛ مصرفی وزارتخانه نیتأم»ای با عنوان  تصویبنامه 28/18/0318تاریخ 

هرر در تراریخ    80110 ت/98281 شرماره به تصرویب رسراند کره برا     « های تجدیدپذیر نهادهای عمومی غیردولتی از انر ی

 ابالغ شده است. 30/18/0318

نررخ  » مصوبه 01/12/0318خرید تضمینی بر؛، وزیر محترم نیرو در تاریخ  نهیزم. در راستای اجرای وظایف وزارت نیرو در 2

 را ابالغ کردند.« های تجدیدپذیر و پاک نیروگاه خرید تضمینی بر؛ از

بره تصرویب هیرأت وزیرران      00/00/0310قانون اصالح الگوی مصرف انرر ی در تراریخ    80اجرایی موضوع ماده  نامه نییآ. 3

 ابالغ شده است. 20/00/0310در تاریخ   هر 82398 ت/083001 شمارهرسیده و با 



 11 های حاکم بر صنعت برق فصل سوم: سیاست –بخش اول  

 همچنرین  و وابسته صنایم و ها جنگل ،«دامی و گیاهی مواد شامل»کشاورزی  زائدات و 0پسماندها

 مرایم،  هرای  سروخت  حررارت،  برر؛،  تولیرد  قابلیرت  کره  تجزیره  قابرل  شرهری  و صنعتی زائدات

 و 2سروختی  پیرل  هیدرو نی، باشد( می دارا را شیمیایی مفید کاربردهای انواع و گازی های سوخت

قدانون اساسدنامه    1مداده   1)تبصدره  « باشرد  مری  پراک  و تجدیدشرونده  های انر ی از حاصل منابم سایر

 (؛1413ور  انرژ  برق؛  بهرهاا  تجهیه پایر و  سازمان انرژ 
 در انرر ی  تجدیدشونده منابم اقتصادی کاربرد منظور ترویج به است موظف نیرو وزارت» -02-3

 برادی،  تلمبره  خورشریدی،  حمرام  خورشریدی،  آبگررمکن  قبیل از شبکه از مجزای های سامانه

 محرل  از و اعرالم  عمرومی  صرورت  بره  را الزم حمایت فتوولتایی ، های سامانه بادی، توربین

 مصررف  الگروی  اصرالح  قرانون  93 مراده  در مرذکور  منابم یا خود ساالنه مصوب های بودجه

 (؛1411انرژ ؛  مصرف الیو  انالا قانون 12 ماده) «نمایند پرداخت تأمین و 3انر ی

 و توسرعه  هرای  طررح  اجررای  جهت الزم منابم از بخشی تأمین برای است موظف دولت» -02-0

 کیلرووات  هرر  مصرف عوارض پاک، و تجدیدپذیر بر؛ تولید و روستایی های شبکه نگهداری

 تروانیر  شررکت  حسراب  به شده حاصل وجوه. نماید بینی پیش ساالنه بودجه در را بر؛ ساعت

 مذکور های طرح اجرای به کم  بابت صرفاً آن، درصد صد و واریز کشور کل داری خزانه نزد

 ؛(1413 شور؛  برق ننعت از حمایت قانون 3 ماده) «شود می هزینه

 بخرش  گرذاری  سرمایه اولویت با پاک و تجدیدپذیر های نیروگاه سهم مکلف است دولت» -02-8

 قرانون  اجررای  پایران  ترا  را داخلی ظرفیت از استفاده حداکثر با( خارجی و داخلی) غیردولتی

 قدانون  31 مداده ) «برسراند  کشرور  برر؛  ظرفیت%( 8) پنج درصد حداقل به ششم  ساله برنامه پنج

 ؛(1413توسعه؛  شش  برنامه

                                                                 

هیرأت   03/13/0319کرل کشرور مصروب     0319سال  بودجهقانون  واحدهماده  8 تبصره« س»اجرایی موضوع بند  نامه نییآ. 0

وزیران، به تفصیل به تولید بر؛ از پسماندها و وظایف وزارت نیرو و نفت در این خصوص پرداخته است. این تصویب نامه 

 ابالغ شده است 22/13/0319در تاریخ     هر 88282 ت/33881 شمارهبا 

 شرماره به تصویب هیأت وزیران رسریده و برا    13/10/0388در تاریخ « ی توسعه فناوری پیل سوختی کشورسند راهبرد مل. »2

 ابالغ شده است. 11/10/0388در تاریخ   هر 30081 ت/83001

 این کتاب، درج شده است. 0شماره  03قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  93 ماده. 3
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 پراک  و تجدیدپذیر های انر ی عرضه و تولید توسعه، به نسبت است مکلف نیرو وزارت» -02-8

 کشرور  بر؛ نیاز مورد ظرفیت ساالنه افزایش درصد سی حداقل که نماید اقدام به نحوی بهینه

 ؛(1411 پاک؛ اوا  قانون 11 ماده) «شود تأمین تجدیدپذیر های انر ی از

بره   0310/8/01( قانون حمایت از صنعت بر؛ کشرور مصروب   8عوارض موضوع ماده )» -02-9

( مبلرر  بررر؛ مصرررفی در سررقف سرری و چهررار هررزار میلیررارد       %01درصررد ) میررزان ده

شود. مشترکان بر؛ روستایی و عشایری مجاز و برر؛   ( ریال تعیین می30۰111۰111۰111۰111)

 باشند. حکم این بند معاف می های کشاورزی مجاز از شمول چاه

( ریرال بره   08۰111۰111۰111۰111صورت کامل ترا سرقف پرانزده هرزار میلیرارد )      منابم حاصله به

داری کررل کشررور و تررا سررقف نرروزده هررزار میلیررارد    حسرراب شرررکت ترروانیر نررزد خزانرره 

؛ وری انر ی بر ( ریال به حساب سازمان انر یهای تجدیدپذیر و بهره01۰111۰111۰111۰111)

شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سرازمان برنامره و    داری کل کشور واریز می )ساتبا( نزد خزانه

هرای برر؛ روسرتایی و     بودجه کشور به ترتیب صرف حمایرت از توسرعه و نگهرداری شربکه    

هرای   جابجایی تیر بر؛ در معابر روستایی و تولید بر؛ تجدیدپرذیر و پراک و توسرعه فنراوری    

تبصدره   «ج»)بنده  « شودتکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان  تجدید پذیر و

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1
 سروخت  اسرت  مکلرف  دولت انر ی، مصرف الگوی اصالح قانون( 80) ماده اجرای در» -02-8

 هرای  انرر ی  سرازمان  تأییرد  برا  را تجدیدپرذیر  هرای  نیروگراه  در آن حواله یا شده  جویی صرفه

 میلیررارد هررزار پررنج و بیسررت سررقف تررا( سرراتبا) بررر؛ انررر ی وری بهررره و تجدیدپررذیر

 انرر ی  برورس  در عرضره  یرا  فرروش  جهرت  گذاران سرمایه به ریال( 28.111.111.111.111)

 (.1411؛ 1311 سال قانون بودجهماده واحهه  13تبصره  « »)بنه « نماید تحویل
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 ای برق هسته - 41

ها برای  از آن 0برداری های اتمی و بهره سازمان انر ی اتمی ایران موظف به ایجاد نیروگاه» -03-0

قدانون سدازمان اندرژ  اتمدی      4مداده   «و»)بنده   «کم  به تأمین نیروی بر؛ مورد نیاز کشرور اسرت  

 (؛1434ایران؛ 
 قروانین  و( N.P.T) معاهرده  چرارچوب  در اسرت  موظف ایران اسالمی جمهوری دولت» -03-2

 همچنرین  و المللری  برین  و داخلری  امکانرات  و محققین اندیشمندان، از گیری بهره با المللی بین

 فنراوری  ایرن  از برخوردار کشورهای و اتمی انر ی المللی بین آ انس تعهدات اجرای پیگیری

 بره  نسربت  (N.P.T) ای هسرته  هرای  سالح تکثیر و تولید منم معاهده عضو کشورهای برابر در

 جهرت  سروخت  چرخره  ترأمین  جمله از آمیز صلح ای هسته فناوری از کشور نمودن برخوردار

 .نماید اقدام ای هسته بر؛ مگاوات هزار بیست

 در بنردی  اولویرت  متخصرص،  انسرانی  نیرروی  تربیرت  مرورد  در ریزی برنامه و گذاری سیاست

 تهیره  اتمی انر ی سازمان و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت توسط ای هسته تحقیقات و فناوری

آمیدز؛   ندی   ا  ایدته  فنداور   بده  دسدتیابی  واحدهه قدانون   مداده ) «رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و

 ؛(1413
 و هرا  آگراهی  ارتقرای  راسرتای  در ایران اتمی انر ی سازمان طریق از است مکلف دولت» -03-3

 همراهنگی  و ای هسرته  برر؛  پایردار  توسرعه  به دستیابی در افزایی مشارکت و اجتماعی پذیرش

 اولویرت  برا  خصروص،  ایرن  در مربوطه مقررات و قوانین طبق را الزم اقدامات خود اجتماعی

 به عمل آورد. ای هسته ساختگاه دارای مناطق

 هیرأت  تصرویب  بره  ایرران  اتمری  انرر ی  سازمان پیشنهاد با 2مربوطه اجرایی نامه آیین -تبصره

 (؛1413قانون برنامه شش  توسعه و تبصره آن؛  31ماده  «پ»)بنه « رسد می وزیران

                                                                 

 نیتأم به کم  برای اتمی های نیروگاه از برداری بهره 0383ایران مصوب  اتمی انر ی سازمان قانون 3 ماده «و» . مستند به بند0

وزارت نیرو اصالحی  سیتأسقانون  0ماده « ص»از جمله وظایف آن سازمان است که برابر بند  کشور نیاز مورد بر؛ نیروی

 د.وزارت نیرو تعیین گردی فهیوظهای اتمی،  برداری از نیروگاه بهره 0389

به تصویب هیرأت وزیرران رسریده و برا      01/10/0318قانون برنامه ششم توسم در تاریخ  08ماده « پ»نامه اجرایی بند  . آیین2

 ابالغ شده است.  20/10/0318در تاریخ  88880/ت08388شماره 
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 و شرده  مصررف  سروخت  مردیریت  هرای  هزینره  انجرام  بررای  الزم منرابم  تأمین منظور به» -03-0

 سرازمان  به ای هسته تأسیسات در اضبراری حوادث و برچینش فعالیت، از حاصل پسماندهای

 برا  شرود  مری  داده اجازه( ایران اتمی انر ی توسعه و تولید تخصصی مادر شرکت) اتمی انر ی

 برر؛  فرروش  از حاصرل  درآمرد  از%( 0) درصرد  چهرار  معرادل  ترا  سازمان این رئیس موافقت

 تحرت  کشرور  کرل  داری خزانره  نرزد  شرکت حساب به مستقیماً را کشور ای هسته های نیروگاه

 دارد، منظرور  شود می بینی پیش سنواتی بودجه قوانین در که «احتیاطی اندوخته» حساب عنوان

 گرردد  می معین سنواتی بودجه در که نحوی به احتیاطی اندوخته حساب منابم از موقت استفاده

 ارزی و ریرالی  از اعرم  کشرور  در شرده  منتشرر  اسالمی صکوک و مشارکت اورا؛ خرید برای

 «احتیاطی اندوخته» حساب به مستقیماً نیز شده یاد اورا؛ خرید از حاصل سود و است بالمانم

 مشرمول  شرده  یراد  حسراب اندوختره   بره  شرده  منظور مبال . شود می منظور ماده این موضوع

 اندوخته منابم از استفاده و باشد نمی دولت سهم سود یا سهام سود و درآمد بر مالیات پرداخت

 عملیرات  هرای  هزینره  انجام برای منحصراً ایران اتمی انر ی سازمان رئیس موافقت با احتیاطی

 جاری عملیات های هزینه معادل و باشد می مجاز ماده این در شده بینی پیش ای سرمایه و جاری

 دائمدی  احکدام  قدانون  11 مداده ) «شرود  مری  کسرر  «احتیراطی  اندوختره » حساب مانده از شده انجام

 .(1413 ؛1 شور اا  توسعه برنامه

 وری انرژی بهره – 41

اجررای قرانون هدفمنرد     از حاصرل  وجوه خالص %(31درصد ) سی است مکلف دولت» -00-0

 وجروه  یرا  و تسرهیالت  سرود  یارانره  یرا  بالعروض،  های پرداخت کم  برای ها را کردن یارانه

 :اجرای موارد زیر هزینه کند برای شده اداره

 بره  تشرویق  و مسرکونی  و خردماتی  تولیردی،  در واحردهای  انرر ی  مصررف  سرازی  بهینره  -ی  

 شود  می معرفی ربط ذی دستگاه اجرایی توسط که مصرف الگوی رعایت و جویی صرفه

                                                                 

توسرط هیرأت وزیرران بره      03/13/0319های توسرعه کشرور در تراریخ     قانون احکام دائمی برنامه 88نامه اجرایی ماده  . آیین0

 ابالغ شده است. 22/13/0319در تاریخ   هر 80918 ت/33120 شمارهتصویب رسیده و با 
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 1ماده  «ب»)بنه « 0انر ی وری بهره افزایش جهت در تولیدی واحدهای فناوری ساختار اصالح -دو

 (؛1411اا؛  قانون اهفمنه  ردن یارانه
 81تا  00مواد  موضوع انر ی بازده افزایش با مرتبط های موظف است طرح نیرو وزارت» -00-2

 در مقررر  هرای  حمایت از بازده افزایش میزان با متناسب را الگوی مصرف انر یقانون اصالح 

قرانون اصرالح الگروی     80)ماده « سازد مند بهره شود می اعالم عمومی صورت به که قانون این

 ( 0381مصرف انر ی  

 برا  موظفنرد  انرر ی  مصررف  و ترأمین  هرای  زیرربخش  مترولی  های دستگاه و ها وزارتخانه» -00-3

 وری بهرره  بهبرود  راهکارهای جمهور، رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت یهماهنگ

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  12)ماده « نمایند اجرا و ارائه را قانون این موضوع

 در انرر ی  کرارایی  ارتقرای  و مصررف  سازی بهینه راهکارهای اجرای از حمایت منظور به» -00-0

 داده اجرازه  نیررو  وزارت بره  قانون اصالح الگروی مصررف انرر ی    مواد و اهداف چهارچوب

 داخلی منابم و سنواتی های بودجه قانون، این اجرای از ناشی های جویی صرفه محل از شود می

 مراده  ایرن  مرالی  تسهیالت مقدار. نمایند تأمین را الزم مالی تسهیالت تابعه، دولتی های شرکت

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  14)ماده « شود می تعیین انر ی شورای عالی توسط

 اقردامات  و هرا  سیاسرت  اثرر بخشری   میزان از گزارشی موظرف است ساالنه نیرو وزارت» -00-8

 را انرر ی  کننده مصرف اقتصادی های بخش و ها حامل تفکی  به انر ی جویی صرفه به مربوط

 بره  آن انعکراس  و بنردی  جمرم  جهت جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت به

قدانون اندالا الیدو  مصدرف      13)مداده  « دارد ارسرال  اسرالمی،  شرورای  مجلرس  و وزیران هیأت

 (؛1411انرژ ؛ 

                                                                 

های اجرایی نسبت به انجام تمهیدات الزم جهت تحقق مفاد سند ملی راهبرد  اقدام کلیه دستگاه». مبابق با تصویبنامه با عنوان 0

در تاریخ    هر 80013 ت/83992 شمارهت وزیران به تصویب رسیده و با توسط هیأ 28/10/0318که در تاریخ « انر ی کشور

ابالغ شده است، کراهش ضرایعات و تلفرات در بخرش تولیرد، انتقرال، توزیرم و مصررف انرر ی ترا سربح             19/18/0318

ای نیرز درخصروص موظرف نمرودن      شرود. بخشرنامه   استانداردهای ملی از جمله راهبردهای کلی بخش انر ی محسوب می

در تراریخ   03921/01180 شرماره هرای انرر ی، برا     یگر حاملجویی در مصرف آب و بر؛ و د های اجرایی به صرفه دستگاه

 وظایفی برای وزارت نیرو در این زمینه است. دربردارندهابالغ شده است که  28/13/0389
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وری در تولید، انتقال و مصررف   جویی انر ی از طریق اولویت دادن به افزایش بهره صرفه» -00-8

انر ی  انجام مبالعات جامم و یکپارچه سامانه انر ی های جدید تولید  انر ی در ایجاد ظرفیت

 اعمال و انر ی وری بهره ملی برنامه سازی عرضه و مصرف انر ی  تدوین منظور بهینه کشور به

 های طرح اجرای برای بانکی تسهیالت کردن فراهم و مالی حمایت نظیر تشویقی های سیاست

 ارتقرای  بررای  خصوصری  و مردمی نهادهای گیری شکل و انر ی عرضه و مصرف سازی بهینه

 تصرویب  و مناسرب  برازنگری   کرار  و سراز  برا  انر ی کالن های شاخص انر ی  پایش کارایی

 اجبراری  اسرتانداردهای  اعمرال  و تردوین  انر ی، مصرف و عرضه به مربوط مقررات و قوانین

 حسرن  برر  نظرارت  نظام تقویت و بر انر ی تجهیزات و وسایل کلیه واردات و تولید برای ملی

 برازدهی  افرزایش  برر   انرر ی  تولیردی  فرآینردهای  اصالح به تولیدکنندگان الزام و ها آن اجرای

 نروین   و تجدیدپرذیر  هرای  انرر ی  سرهم  افرزایش  و برر؛  تولید منابم سازی متنوع ها، نیروگاه

 تولیرد  و برر؛  پربرازده  و مقیراس  کوچر   پراکنرده،  تولیرد  های نیروگاه از بر؛ تولید گسترش

 (؛1411اا   یی انالا الیو  مصرف؛  سیاست 1بنه )« حرارت و بر؛ زمان هم

ای و ترأمین امنیرت ملری در     منظور افزایش توان دفاعی کشور در ترراز قردرت منبقره    به» -00-9

صورت موافقت فرماندهی کل قوا، اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح برا همکراری دولرت    

 شود: معمول می

های انر ی، آب و بر؛ نیروهای  سازی موارد هزینه از جمله در حوزه بهینه جویی و صرفه -پنج

 ؛(1413ا   شور؛  اا  توسعه قانون احکام دائمی برنامه 31ماده  «ال » بنه 3)جزء  «مسلح
 و ارزش زنجیرره  تکمیرل  و انرر ی  افرزوده  ارزش افرزایش  منظرور  به است مکلف دولت» -00-8

 برنامره، اقردامات    قانون اجرای طول در «تولید واحد برای انر ی مصرف» انر ی شدت کاهش

 زیر را انجام دهد:

 کراهش  %(8پنج درصد ) ساختمان، بخش در انر ی تلفات ساالنه که نماید اتخاذ ترتیبی -ی 

 یابد.
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توسط  قانون این االجرا شدن الزم از پس شش ماه مدت ظرف جزء این 0اجرایی نامه آیین ر تبصره

« رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود می نفت تهیه و شهرسازی و راه نیرو، های وزارتخانه

 (؛1413قانون برنامه شش  توسعه و تبصره آن؛  33ماده  «ال » بنه 1)جزء 

ای کره   گونره  وری انر ی، استفاده بهینه و منبقی از انر ی اسرت بره   منظور از ارتقای بهره» -00-1

تولید ملی بتوان از اتالف آن از نقبه تولید تا پایان مصرف بدون کاهش رفاه اجتماعی و سبح 

جلوگیری نمود و موجب افزایش کارایی و اثربخشی در مصرف انرر ی، اسرتفاده اقتصرادی از    

 «برداری بهتر، کم  به توسعه پایدار، حفظ بیشتر منابم فسیلی و محیط زیسرت شرود   آن، بهره

 (.1413ور  انرژ  برق؛  رژاا  تجهیهپایر و بهرهقانون اساسنامه سازمان ان 1ماده  2)تبصره 

 وری در تولید برق بهره -45

 و برر  انر ی آالت ماشین و تجهیزات انر ی اجباری استاندارد و فنی مشخصات و معیارها» -08-0

 مصررفی  های سوخت انواع کیفیت استاندارد همچنین کشاورزی، و معدنی صنعتی، فرآیندهای

 توسط باشند آن رعایت به ملزم مذکور موارد واردکنندگان و تولیدکنندگان که ترتیبی به بر؛ و

 نظرارت  و ریرزی  برنامره  معاونرت  نیررو،  نفت، های وزارتخانه نمایندگان از متشکل کارگروهی

 محریط  حفاظرت  سازمان و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه جمهور، رئیس راهبردی

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود می تدوین ربط ذی های وزارتخانه و زیست

 در و نفت وزارت با احترا؛، و سوخت زمینه در ماده این موضوع کارگروه مسئولیت ر تبصره

قانون انالا الیو  مصرف انرژ  و تبصدره آن؛   11)ماده  «2است نیرو وزارت با الکتریکی انر ی زمینه

 (؛1411

                                                                 

به تصویب هیأت وزران رسیده  28/01/0319در تاریخ  قانون برنامه ششم توسعه 00ماده « الف»بند  0جزء  نامه اجرایی . آیین0

 ابالغ شده است.   ه 88981/ت002818یخ با شماره و در همین تار

با همکاری وزارت راه و شهرسرازی و سرازمان ملری اسرتاندارد ایرران، در چهرارچوب        ی نفت و نیرو موظفندها وزارتخانه. 2

ایند اقدام نم ها ساختمان( قانون اصالح الگوی مصرف انر ی، نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انر ی 00کارگروه ماده )

باشد )بند  ریپذ امکانبر؛ و گاز(  شده  یتفکمصرف ) قبوضتعیین الگوی مصرف انر ی ساختمان با استفاده از  که ینحو به

  انر ی کشور(. شورای عالی 28/02/0319الگوی مصرف بر؛ و گاز طبیعی مصوب  0ماده « الف»
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 بره  سروخت  فرروش  قیمت ملی، منافم با بر؛ تولید های بنگاه رفتار همسوسازی منظور به» -08-2

درصرد   بیست با کمتر، و( %31)سی درصد  حرارت و بر؛ ساالنه متوسط بازده با های نیروگاه

 فرروش  قیمرت  و هرا  یارانره  کردن هدفمند قانون در شده تعیین قیمت به نسبت افزایش %(21)

 و( %91)درصرد   هفتراد  حررارت  و برر؛  تولیرد  ساالنه متوسط بازده با های نیروگاه به سوخت

 هدفمنردکردن  قرانون  در شرده  تعیرین  قیمرت  بره  نسبت تخفیف( %21درصد ) بیست با بیشتر،

 کراهش  نیروگراه  برازده  افرزایش  برا  که را متناسبی رقم ها نیروگاه سایر. گردد می تعیین ها یارانه

 دریرافتی  اضرافی  مبرال  . پردازند می سوخت بهای عنوان به مربوط، نامه آیین اساس بر و یابد می

 واریرز  کشرور  کل داری خزانه نزد عمومی درآمد حساب به شده ه داد تخفیف  مبال  کسر از پس

قدانون اندالا الیدو  مصدرف      31)مداده   «شرود  هرا  نیروگاه تلفات بازیافت توسعه صرف تا شود می

 (؛1411انرژ ؛ 
 هرا  آن بره  وابسرته  و تابعره  های شرکت و نیروها به ویژه وزارت نفت و  به کلیه وزارتخانه» -08-3

 میلیرارد  هرزار  پانصد و ارزی به صورت دالر میلیارد یکصد سقف تا ساالنه شود می داده اجازه

 مروارد  در گرردد،  مری  تعردیل  قبرل  سال تورم نرخ سقف تا ساله هر که ریالی صورت به ریال

 خرارجی  حقوقی یا حقیقی اشخاص اقدام یا گذاری سرمایه که ماده این ذیل بندهای به مربوط

 کیفیرت،  ارتقرای  صرادرات،  تولیرد،  بره  تعراونی  یرا  خصوصری  های بخش اولویت با داخلی یا

 یا و زیست محیط کیفیت بهبود و زمان و خدمت یا کاال تولید در هزینه کاهش یا جویی صرفه

 و نفتی های فرآورده و گازی میعانات و گاز و نفت برای انجامد می مالی و جانی تلفات کاهش

 ارز روز نررخ  بره  وارداتی یا صادراتی های قیمت به واردات یا صادرات قابل خدمات و کاالها

 هرای  هزینره  سرایر  و قرانونی  عوارض و دولتی حقو؛ احتساب با آن ریالی معادل یا آزاد بازار

 قانونی عوارض و دولتی حقو؛ احتساب با ای غیریارانه های قیمت با موارد سایر برای و متعلقه

 است: مکلف دولت .کنند منعقد قرارداد متعلقه های هزینه سایر و

 و مورد حسب را حاصله ارزش یا منافم و شده جویی صرفه یا شده تولید خدمت یا کاال ی  ر 

 کند  خریداری حاصله ارزش یا منافم جویی، صرفه درآمد، محل از

 یرا  متعلقه های هزینه سایر و قانونی عوارض و دولتی حقو؛ و گذاری سرمایه سود و اصل -دو

 منرابم  از بخشری  یرا  تمام تأمین صورت در .نماید پرداخت آنان به را ماده این موضوع اقدام منافم

 و مردیریت  سرازمان  برا  نامره  موافقرت  مبادلره  ضرمن  کشور، کل بودجه از 2 و 0 اجزای نیاز مورد
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 طبرق  تواننرد  مری  فرو؛  اشرخاص  .شود می اقدام کشور کل داری خزانه طریق از کشور ریزی برنامه

 یرا  منرافم  و شرده  جویی صرفه یا تولیدشده خدمت یا کاال فروش به نسبت صادره مجوز یا قرارداد

 از اسرتفاده  و بررداری  بهرره  یرا  و کشور خارج یا داخل در اقدام یا گذاری سرمایه از حاصله ارزش

 نمایند: اقدام ها آن

 12مداده   «الد  »)از بنده  « و میعانات گازی به محصول یا بر؛ تبدیل در جای نفت و گاز الف ر  

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  قانون رفر موانر تولیه رقابت
 حرارتری  برازدهی  و تولیرد  افرزایش  باال،( راندمان) بازدهی با نیروگاه احداث های طرح» ب ر  

 هرای  نیروگراه  در بخار بخش نصب اولویت با شود، حرارتی بازدهی افزایش به منجر که ها نیروگاه

 گرمرا  و سررما  برر؛،  ترکیرب  و (CHP) گرمرا  و برر؛  ترکیرب  از اعرم  ترکیبری ( سیکل) ی چرخه

(CCHP) کوچ  مقیاس مولدهای و (DG)، کراهش  تجدیدپرذیر،  هرای  انرر ی  از استفاده توسعه 

 برقری  انرر ی،  و بر؛ مصرف در جویی صرفه و سازی بهینه توزیم، و انتقال تولید، در انر ی تلفات

 خورشریدی،  انرر ی  جملره  از نرو  های انر ی منابم از استفاده اولویت با کشاورزی های چاه کردن

 و دارد اقتصرادی  توجیره  کره  منراطقی  در نفتی های فرآورده یا گاز جای به بر؛ مصرف جایگزینی

« کارخانجرات  سروخت  و گراز  تلفات از بر؛ تولید بر؛،( ترانزیت) عبور و صادرات سهم افزایش

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  قانون رفر موانر تولیه رقابت 12ماده  «پ»)بنه 

 و جویی یا صرفه تولیدی خدمات و کاالها کمیت یا کیفیت ارتقای به که هایی طرح سایر» -سه

 «ث» بنده )« شروند  می منجر زمان و زیست  محیط مالی، انسانی، های سرمایه رفتن هدر از جلوگیری

 ؛(1413  شور؛ مالی نظام ارتقا  و پایر رقابت تولیه موانر رفر قانون 12 ماده

 سرقف  و بازپرداخرت  و اجررا  بنردی  زمان محیبی، زیست و اقتصادی و فنی توجیه» ر 0 تبصره

 بره  ربرط  ذی وزارتخانه پیشنهاد با دارد دولت تعهد به نیاز که هایی طرح از ی  هر در دولت تعهد

 از پرس  مراه  یر   مردت  ترا  حداکثر است مکلف اقتصاد شورای. رسد می اقتصاد شورای تصویب

قدانون رفدر مواندر     12مداده   1)تبصدره  « کنرد  تکلیف تعیین و رسیدگی آن، دبیرخانه به طرح هر وصول

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  تولیه رقابت
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 و فنری  توجیره  دارای هرای  طرح به موظفند عامل های بان  و ملی توسعه صندو؛» ر  2 تبصره

قانون رفر  12ماده  2)تبصره « نمایند پرداخت ریالی و ارزی تسهیالت اولویت، با ماده این 0اقتصادی

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  موانر تولیه رقابت
 بره  منجرر  مراده  ایرن  موضروع  اشرخاص  اقدامات یا گذاری سرمایه که مواردی در» ر  3 تبصره

 سرود  و اصرل  بازپرداخرت  تعهرد  شرود،  عمرومی  هرای  هزینره  کراهش  یا و عمومی درآمد افزایش

 حاصل عواید و منافم یا متعلقه های هزینه سایر و قانونی عوارض و دولتی حقو؛ و گذاری سرمایه

اسرت.   دولرت  عهرده  بره  رسرد  مری  اقتصراد  شورای تصویب به که ترتیبی و میزان به اقردامات، از

 شرورای  مصروبه  مبرابق  را کننرده  اقردام  یا گذار سرمایه به متعلق حقو؛ است مکلف نفت وزارت

 صرادراتی  های قیمت به مورد حسب ها، هزینه کاهش یا آتی یا حال درآمد افزایش محل از اقتصاد

 به موظفند تابعه های شرکت و ربط ذی های وزارتخانه موارد، سایر در و( سوخت برای) وارداتی یا

 کرل  داری خزانره ) دولرت  حسراب بردهکار   به زمان هم و کنند پرداخت کننده، اقدام یا گذار سرمایه

 این موضوع اقدامات یا گذاری سرمایه اثر در که مواردی در. نمایند حساب تسویه و منظور( کشور

 معرادل  جبرران  به مکلف دولت یابد، کاهش دولتی های شرکت یا اجرایی های دستگاه درآمد ماده،

 تبصرره شرامل   ایرن  حکرم  .اسرت  مربروط  دولتی های شرکت یا اجرایی های دستگاه درآمد کاهش

 12مداده   4)تبصدره  « گرردد  نمری  2توسرعه  پنجم ساله پنج برنامه قانون 82 ماده «ب» و «الف» بندهای

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  قانون رفر موانر تولیه رقابت
گذارانی است که نفت خام، میعانرات   اولویت با سرمایهدر اجرای بندهای این ماده »ر   0 تبصره

قدانون   12مداده   3)تبصدره  « کنند های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می گازی و یا فرآورده

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  رفر موانر تولیه رقابت

                                                                 

 کل کشور، مالحظه کنید. 0318ن بودجه قانو واحده ماده 0ی نوآورانه را در تبصره ها طرح. جایگاه ویژه 0

 : توسعهپنجم  برنامهقانون  82ماده  «ب»و  «الف» یبندها. 2

سرنواتی مجراز اسرت.     بودجره های اجرایی از تسهیالت مالی خرارجی در طرول برنامره در قالرب قروانین       دستگاه استفادهالف: 

های سوم و چهارم )با  های باقیمانده تسهیالت مصوب بیم متقابل و تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( مربوط به برنامه سهمیه

 پنجم نیز به قوت خود باقی است.  برنامهتصویب مجمم تشخیص مصلحت نظام( در طول  ازجملهرعایت ضوابط اسالمی 

های خود از روش بیم متقابل برا رعایرت اصرل عردم      منابم مالی طرح نیتأمشود برای  زه داده میهای اجرایی اجا ب: به دستگاه

های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد اسرتفاده   تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بان  مرکزی و بان 

 نمایند.
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 سروخت  ترکیرب  و برر اسراس نروع    شرده  جویی صرفه انر ی یا و سوخت ارزش» -8تبصره 

 و محاسبه وارداتی یا و صادراتی های قیمت طبق و قرارداد انعقاد از قبل سال ی  دوره در مصرفی

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  قانون رفر موانر تولیه رقابت 12ماده  1)تبصره  «شود می منظور

 و گراز  برر؛،  آب، نیراز  صرورت  در شرود  مری  داده اجازه های مذکور وزارتخانه به» ر  8 تبصره

 اشرخاص  از را شرده  جرویی  صررفه  یرا  تولیرد  ای یارانه خدمات و کاالها سایر و نفتی های فرآورده

 وارداتری  یرا  صادراتی های قیمت به مورد حسب تعاونی یا خصوصی غیردولتی، حقوقی یا حقیقی

 در گرذاران  سررمایه  سایر یا و آنان از ای غیریارانه های قیمت به موارد سایر برای و( سوخت برای)

 هرر  در ای سررمایه  های دارایی تمل  های طرح اجرای و اشتغال ایجاد برای یا خریداری زمینه این

 خردمت  یرا  کاال تواند می گذار سرمایه تمایل صورت در. کنند گذاری سرمایه شهرستان هر و استان

قدانون رفدر مواندر     12ماده  1)تبصره « برساند فروش به خارج یا داخل در را شده جویی صرفه یا تولید

 ؛(1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  تولیه رقابت

قانون رفدر مواندر تولیده     12)از ماده « رسد می وزیران هیأت تصویب به ماده این 0اجرایی نامه آیین»

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  رقابت
 موجود امکانات حداکثر از استفاده و ها نیروگاه ظرفیت افزایش های طرح اجرای منظور به» -08-0

 حرارتری  نیروگراه  توسرعه  و احرداث  نفرت،  و گراز  بره  برر؛  تولیرد  وابستگی کاهش و کشور

 «پ» بند مشمول کامل اولویت با بخاری های نیروگاه خش  برج به تر برج تبدیل و سوز زغال

 0/2/0310 مصروب  2کشرور  مرالی  نظرام  ارتقرای  و پذیر رقابت تولید موانم رفم قانون 02 ماده

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  1)ماده « شود می

 :ها وری نیروگاه بهره ضریب و بازدهی افزایش منظور به است موظف نیرو وزارت» -08-8

 صرادر  درصرد  شصرت  ترا  پنج و پنجاه بازدهی با ها نیروگاه ایجاد برای اصولی موافقت -ی  

 نماید.

 نماید. تعیین بورس در بازار کار و ساز به توجه با را بر؛ خرید قیمت -دو

                                                                 

توسرط هیرأت    20/10/0310ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ  پذیر و قانون رفم موانم تولید رقابت 02اجرایی ماده  نامه نییآ. 0

 ابالغ شده است. 29/18/0310در تاریخ   هر 82111 ت/89893وزیران به تصویب رسیده و با شماره 

ایرن کتراب، درج شرده     08شرماره   3در بنرد   پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفم موانم تولید رقابت 02ماده « پ»بند . 2

 است.
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 به و شود می تهیه 2سازمان و نیرو، نفت های وزارتخانه توسط بند این 0اجرایی نامه آیین -تبصره

 رسد. می وزیران هیأت تصویب

 قرانون  بره  مرواد  از برخری  الحا؛ قانون 0 ماده بر برنامه، قانون اجرای در طول ماده این احکام

ششد    سداله  قدانون برنامده پدن     33ماده  «ب»)بنه « است حاکم ،3(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

 (؛1413اا  آن؛  توسعه و تبصره
 مصروب  هرای  ردیرف  بره  نسربت  0بنرد  این( 0) جزء از حاصل عواید افزایش صورت در» -08-8

 ردیرف  بره  را حاصرله  منرابم  اسرت  مکلرف  ایرران  اسالمی جمهوری مرکزی بان  الذکر، فو؛

 سرال  مهرمراه  ابتدای از است موظف دولت. نماید واریز قانون این( 8) شماره جدول 201002

 تکمیل برای تخصیص افزایش صرف عمومی بودجه اعتبارات سقف در را حاصله منابم 0011

 بررون  و درون خیز حادثه نقاط اصالح ویژه به قانون این ای سرمایه های دارایی تمل  طرحهای

 بهسرازی  و هرادی   طرح شهرها، ورودی در نیاز مورد غیرهمسبح های تقاطم احداث و شهری

 الکترونی  آموزش های زیرساخت توسعه های طرح آموزش، های زیرساخت توسعه روستایی،

 بررادران  علمیه های حوزه مدارس و ها دانشگاه و تخریبی مدارس نوسازی و بهسازی مدارس،

 و حمرل  بوشرهر،  اتمی نیروگاه سوم و دوم واحدهای ای، هسته المصبفی، جامعه و خواهران و

 دولرت  صرنعتی،  نرواحی  و هرا  شهرک های زیرساخت تولیدی، روستایی، راههای عمومی، نقل

 وظیفره،  سرربازان  آمروزی  مهرارت  و پروری مهارت و مهارتی های آموزش آموزش، الکترونی ،

 جمعیرت،  سرال ،  بیمراری  و خراص  های بیماری دارای بیماران از حمایت اولویت با سالمت

 و روسرتایی  منراطق  اولویرت  برا  فاضرالب  و آب سیالب، و آب( کنترل) مهار و زیست محیط

                                                                 

 نامه به تصویب نرسیده است. هنوز این آیین 0011. تا پاییز سال 0

 . منظور سازمان برنامه و بودجه کشور است. 2

به تصرویب   0313اسفند  0ماده دارد که در تاریخ  88 (،2دولت ) مقررات مالی . قانون الحا؛ موادی به قانون تنظیم بخشی از3

 است. شده منتشر 23/02/0313مورخ  088822ی شماره مجلس شورای اسالمی رسیده و در روزنامه رسم

 فیسقف منابم حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رد: 0011 سال بودجه ماده واحده قانون 08تبصره « ب»بند  0. بند  0

( منردرج در  %3درصرد )    و منابم مربوط بره سره   201012 فیو خالص صادرات گاز مندرج در رد یگاز عاناتی، م201010

 اردیر لیم سرت یو نهصرد و نرود و دو هرزار و  هفتصرد و ب     ونیر لیم  یقانون معادل  نی( ا8جدول شماره ) 201011 فیدر

 یهرا  دسرتگاه  .باشرد  یحکرم نمر   نیر مشمول ا ینفت یها . صادرات فرآوردهشود یم نییتع الی( ر0۰112۰921۰111۰111۰111)

 .باشند ینم افتهیو توسعه ن زیگازخ ز،ی( مناطق نفت خ %3از منابم سه درصد )  یا  نهیمجاز به استفاده هز یمل یاجرائ
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 بافرت  برر؛،  نیروگاههرای  برازتوانی  و توسرعه  روسرتاها،  و شهرها شرب آب تأمین عشایری،

 بنیران،  دانرش  حوزه اولویت با کشاورزی بخش کاربردی تحقیقات و شهری بازآفرینی فرسوده،

 کرونرا  منفری  آثرار  کاهش و سالمت و معیشت های هزینه و دفاعی ویژه به کاربردی تحقیقات

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ب»بنه  2)بنه « نماید

 مالحظرات  رعایرت  برا  شرود  می داده اجازه نیرو وزارت به وابسته و تابعه های شرکت  به» -08-9

 مرالی  ترأمین  بره  نسربت  خرود  هرای  دارایری  و امالک از بخشی واگذاری محل از کشور امنیتی

 یافته توسعه کمتر مناطق ازجمله کشور بر؛ و آب فرسوده شبکه و تأسیسات نوسازی طرحهای

« کننرد  اقردام  ریرال ( 91.111.111.111.111) میلیارد هزار هفتاد سقف تا تمام نیمه طرحهای و

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  «ط»)بنه 

 وری در مصرف برق بهره -41

اجررای قرانون هدفمنرد کرردن      از حاصرل  وجوه خالص درصد سی است مکلف دولت» -08-0

 شرده  اداره وجروه  یرا  و تسهیالت سود یارانه یا بالعوض، های پرداخت کم  برای ها را یارانه

 زیر هزینه کند:اجرای موارد  برای

 بره  تشرویق  و مسرکونی  و خردماتی  تولیردی،  در واحردهای  انرر ی  مصرف سازی بهینه -ی 

 شود  می معرفی ربط ذی دستگاه اجرایی توسط که مصرف الگوی رعایت و جویی صرفه

 «ب» بنده )« 0انرر ی  وری بهرره  افزایش جهت در تولیدی واحدهای فناوری ساختار اصالح -دو

 ؛(1411 اا؛ یارانه  ردن اهفمنه قانون 1 ماده
 بینری  پریش  و الزم اقدامات کلیه است موظف ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه» -08-2

 و تجهیرزات  انرر ی  مصرف برچسب معیارهای و استانداردها اجرای برای نیاز مورد تمهیدات

 12 مداده ) «دهرد  انجام حرارت و بر؛ زمینه در نیرو وزارت همکاری با را برقی بر انر ی وسایل

 ؛(1411 انرژ ؛ مصرف الیو  انالا قانون

                                                                 

هیأت وزیران( سقف مجاز رمز ارز  03/19/0311مربوط به استخراج رمز ارزها )مصوب  نامه بیتصو. مبابق تبصره الحاقی به 0

توسرط آن واحرد، طبرق     شرده   مصررف ، براساس میرزان انرر ی   کننده استخراجتوسط هر واحد  مبادله  قابلو  شده  استخراج

 .شود یمی است که  توسط وزارت نیرو تدوین دستورالعمل
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 برا  فرآینردهای  و هرا  مجموعره  تجهیرزات،  از استفاده به کنندگان، مصرف ترغیب منظور به» -08-3

 منرابم  محرل  از مروارد  این کنندگان مصرف برای کمتر، محیبی زیست آلودگی و انر ی مصرف

 لروایح  در شرده  بینری  پریش  اعتبرارات  نیرز  و 0انر یقانون اصالح الگوی مصرف  93ماده  مالی

 حرداکثر  مراده  ایرن  2اجرایری  نامره  آیین. شود می گرفته در نظر مالی های مشو؛ سنواتی، بودجه

بره   و شود می تهیه نیرو و نفت های وزارتخانه توسط قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف

 (؛1411الیو  مصرف انرژ ؛ قانون انالا  13)ماده « رسد می وزیران هیأت تصویب

 و دولتری  صرنعتی  واحردهای  و هرا  شررکت  مؤسسرات،  نهادها، اجرایی، های دستگاه کلیه» -08-0

 برر  را خرود  نیراز  مرورد  آالت ماشرین  و تجهیرزات  موظفند انتظامی و نظامی نیروهای همچنین

 مراده  ایرن  3اجرایی نامه آیین. نمایند خریداری بری انر ی سبوح مصرف الگوی بهترین اساس

 و هرا  وزارتخانره  کلیره . رسرد  مری  وزیرران  هیأت به تصویب و شورای عالی انر ی تهیه توسط

قدانون   13)از مداده  « نماینرد  نظارت ماده این اجرای حسن به نسبت موظفند ربط ذی های دستگاه

 (؛1411؛ 3انالا الیو  مصرف انرژ 
گرزارش از مؤسسره اسرتاندارد و    های نفت و نیررو مکلفنرد پرس از دریافرت      وزارتخانه» -08-8

تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات اسرتاندارد اجبراری را کره در حرد     

که تدوین  جریمه نمایند. درصورتی 5(28شده در استاندارد نیستند مبابق ماده ) معیارهای تعیین

تعویرق افترد،     و ابالغ استانداردها توسرط مؤسسره اسرتاندارد و تحقیقرات صرنعتی ایرران بره       

توانند رأساً و یا از طریرق مشراوران طررف قررارداد برر اسراس        های نفت و نیرو می وزارتخانه

های دیگر مندرج در اسرتانداردهای مصروب، بازرسرانی را بررای      گیری تصادفی یا روش نمونه

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 0شماره  03قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  93. ماده 0

به تصویب هیأت وزیرران رسریده و برا     22/01/0312قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  00نامه اجرایی ماده  . آیین2

 ابالغ شده است. 28/01/0312در تاریخ   هر 01218 ت/088083 شماره

را تصرویب کررد کره برا      قانون اصالح الگوی مصرف انر ی 08نامه اجرایی ماده  آیین 00/18/0318هیات وزیران در جلسه . 3

 28/18/0318نامه را در تاریخ  است. هیأت وزیران این آیینابالغ شده  08/18/0318در تاریخ     هر 80820ت /88888 شماره

 ابالغ شده است. 28/18/0318در تاریخ   هر 80888ت /98883 شمارهاصالح نمود که با 

 این کتاب، درج شده است 9شماره  2بند  قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در زیرنویس 08. ماده 0

 این کتاب درج شده است. 08شماره  8در بند  قانون اصالح الگوی مصرف انر ی 28. ماده 8
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 های واحدهای انر ی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صرنعتی  نظارت بر نحوه فعالیت

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  23)ماده  «این قانون اعزام نمایند 0(20) موضوع ماده

 اسرتانداردهای  و فنری  مشخصرات  و معیارهرا  رعایت عدم صورت در صنعتی واحدهای» -08-8

 اصرالح  شروع سال از و معادن، صنایم و نیرو نفت، های وزارتخانه تشخیص با انر ی مصرف

 هرای  حامل فروش قیمت از درصدی صورت به  فنی و اقلیمی شرایط اساس بر مصرف الگوی

 کشور کل داری خزانه نزد عمومی درآمد حساب به اخذشده وجوه. شد خواهند جریمه انر ی

 خواهرد  هزینره  قانون این موضوع صنعت بخش سازی بهینه راهکارهای اجرای در و واریزشده

 قرانون  چهرارچوب  در آن مصررف  نحروه  و هرا  جریمره  اخرذ  جهرت  مربوطره  2نامره  شد. آیین

قدانون   21)مداده  « رسد می وزیران هیأت تصویب به ساالنه بودجه قانون و ها یارانه هدفمندکردن

 (؛1411انالا الیو  مصرف انرژ ؛ 
 تأییدیه صنعتی، واحدهای ایجاد مجوز صدور برای است موظف معادن و صنایم وزارت» -08-9

 الیدو   اندالا  قدانون  31 مداده ) «نمایرد  دریافرت  نیررو  وزارت از را انرر ی  ویژه مصرف رعایت

 ؛(1411 انرژ ؛ مصرف
 صرنعت،  هرای  بخرش  انرر ی  ویرژه  مصرف کاهش به نسبت ساله هر است مکلف دولت» -08-8

 رسانی اطالع ساالنه صورت به  و نماید اقدام خانگی و تجاری عمومی، نقل و حمل کشاورزی،

 (؛1411الیو  مصرف انرژ ؛ قانون انالا  11)ماده « کند

سازی مصررف و ارتقرای کرارآیی انرر ی در      منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه به» -08-1

شود از محرل   های نفت و نیرو اجازه داده می چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه

هرای   داخلری شررکت  های سنواتی و منرابم   های ناشی از اجرای این قانون، بودجه جویی صرفه

                                                                 

مترر   ونیر لیم  از پنج شیبا مصرف ساالنه سوخت ب یکنندگان انر  مصرف هیکلقانون اصالح الگوی مصرف انر ِی:  20. ماده  0

واحرد   جراد یمگاوات موظفنرد برا ا    یاز  شیب یکی( قدرت الکترماندی)د یمعادل آن و تقاضا میسوخت ما ایمکعب گاز و 

نسربت بره    یدولت التیبدون گسترش تشک ایو  یاستفاده از امکانات بخش خصوص ای ییجو صرفه قیاز طر یانر  تیریمد

 یابیمنظور دست به یمصرف انر  یساز نهیالزم جهت به یراهکارها یو اجرا یمصرف انر  یساز نهیو به یانر  یزیانجام مم

 .ندیقانون اقدام نما نی( ا00) موضوع ماده یارهایبه مع

به تصویب هیأت وزیرران رسریده و برا     23/11/0313قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  28اجرایی ماده  نامه نییآ. 2

 ابالغ شده است. 18/01/0313در تاریخ     هر 81188 ت/008810 شماره
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دولتی تابعه، تسهیالت مالی الزم را تأمین نمایند. مقدار تسهیالت مالی این ماده توسط شورای 

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  14)ماده  «شود عالی انر ی تعیین می

 بره  بستهوا و تابعه های شرکت و های نفت و نیرو ها به ویژه وزارتخانه به کلیه وزارتخانه» -08-01

 هرزار  پانصرد  و ارزی صرورت  به دالر میلیارد یکصد سقف تا ساالنه شود می داده اجازه ها آن

 در گرردد،  مری  تعردیل  قبرل  سال تورم نرخ سقف تا ساله هر که ریالی صورت به ریال میلیارد

 حقروقی  یرا  حقیقری  اشخاص اقدام یا گذاری سرمایه که ماده این ذیل بندهای به مربوط موارد

 کیفیت، ارتقای صادرات، تولید، به تعاونی یا خصوصی های بخش اولویت با داخلی یا خارجی

 یا و زیست محیط کیفیت بهبود و زمان و خدمت یا کاال تولید در هزینه کاهش یا جویی صرفه

 و نفتی های فرآورده و گازی میعانات و گاز و نفت برای انجامد می مالی و جانی تلفات کاهش

 ارز روز نررخ  بره  وارداتی یا صادراتی های قیمت به واردات یا صادرات قابل خدمات و کاالها

 هرای  هزینره  سرایر  و قرانونی  عوارض و دولتی حقو؛ احتساب با آن ریالی معادل یا آزاد بازار

 قانونی عوارض و دولتی حقو؛ احتساب با ای غیریارانه های قیمت با موارد سایر برای و متعلقه

 :است مکلف دولت .کنند منعقد قرارداد متعلقه های هزینه سایر و

 و مرورد  حسب را حاصله ارزش یا منافم و شده جویی صرفه یا تولیدشده خدمت یا کاال ی  ر 

 کند  خریداری حاصله ارزش یا منافم جویی، صرفه درآمد، محل از

 یرا  متعلقه های هزینه سایر و قانونی عوارض و دولتی حقو؛ و گذاری سرمایه سود و اصل دور

 نماید  پرداخت آنان به را ماده این موضوع اقدام منافم

 کشرور،  کرل  بودجره  از (2( و )0) اجرزای  نیراز  مورد منابم از بخشی یا تمام تأمین صورت در

 کشرور  کرل  داری خزانه طریق از کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان با نامه موافقت مبادله ضمن

 خدمت یا کاال فروش به نسبت صادره مجوز یا قرارداد طبق توانند می فو؛ اشخاص .شود می اقدام

 خارج یا داخل در اقدام یا گذاری سرمایه از حاصله ارزش یا منافم و شده جویی صرفه یا تولیدشده

پدایر و   قانون رفر موانر تولیه رقابت 12)از ماده « نمایند اقدام ها آن از استفاده و برداری بهره یا و کشور

 (؛1413نظام مالی  شور؛  ارتقا 
 صرنایم  اولویت با صنعت جمله از مختلف های بخش در انر ی مصرف سازی بهینه های طرح»

 از اسرتفاده  توسرعه  سراختمان،  و شرهری  بررون  و درون ریلری  و عمرومی  نقل و حمل و بر انر ی
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 اولویرت  برا  شرده  مایم گاز یا مایم یا فشرده طبیعی گاز از استفاده گسترش تجدیدپذیر، های انر ی

 خودروهرای  کرردن  جرایگزین  یرا  و تولیرد  شرهری،  برین  اصرلی  هرای  راه مسیر و بزرگ شهرهای

 گازهرای  کراهش  بره  کره  هرایی  طررح  و فرسروده  و پرمصرف خودروهای با برقی یا مصرف و کم

 12مداده   «ب»)از بنده   «0کشراورزی  بخش تولیدی واحدهای آالت و ماشین شود، می منجر ای گلخانه

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  قانون رفر موانر تولیه رقابت
 سرقف  و بازپرداخرت  و اجررا  بنردی  زمان محیبی، زیست و اقتصادی و فنی توجیه» ر 0 تبصره

 بره  ربرط  ذی وزارتخانه پیشنهاد با دارد دولت تعهد به نیاز که هایی طرح از ی  هر در دولت تعهد

 از پرس  مراه  یر   مردت  ترا  حداکثر است مکلف اقتصاد شورای. رسد می اقتصاد شورای تصویب

قدانون رفدر مواندر     12مداده   1)تبصدره  « کنرد  تکلیف تعیین و رسیدگی آن، دبیرخانه به طرح هر وصول

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  تولیه رقابت
 و فنری  توجیره  دارای هرای  طرح به موظفند عامل های بان  و ملی توسعه صندو؛» ر  2 تبصره

قانون رفدر   12ماده  2)تبصره « نمایند پرداخت ریالی و ارزی تسهیالت اولویت، با ماده این اقتصادی

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  موانر تولیه رقابت
 افزایش به منجر ماده این موضوع اشخاص اقدامات یا گذاری سرمایه که مواردی در» ر  3 تبصره

 و گذاری سرمایه سود و اصل بازپرداخت تعهد شود، عمومی  های هزینه کاهش یا و عمومی درآمد

 بره  اقردامات، از حاصل عواید و منافم یا متعلقه های هزینه سایر و قانونی عوارض و دولتی حقو؛

 مکلرف  نفرت  است. وزارت دولت عهده به رسد می اقتصاد شورای تصویب به که ترتیبی و میزان

 افرزایش  محرل  از اقتصاد شورای مصوبه مبابق را کننده اقدام یا گذار سرمایه به متعلق حقو؛ است

 بررای ) وارداتری  یرا  صرادراتی  هرای  قیمرت  بره  مورد حسب ها، هزینه کاهش یا آتی یا حال درآمد

 یرا  گرذار  سرمایه به موظفند تابعه های شرکت و ربط ذی های وزارتخانه موارد، سایر در و( سوخت

                                                                 

قانون رفم موانم  02رفم مشکالت اجرای ماده »ای با عنوان  مصوبه 31/00/0318مورخ  جلسه. شورای عالی انر ی کشور در 0

ابالغ شرده اسرت.    01/02/0318در تاریخ  0908928 شمارهتصویب کرد که با « پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تولید رقابت

ی وزارت نیررو مبنری برر ضرمانت     تقاضرا »ای برا عنروان    مصوبه 23/10/0318مورخ  جلسههمچنین شورای عالی انر ی در 

قانون رفم موانم  02های قانونی ماده  گذاران بخش خصوصی متقاضی استفاده از ظرفیت جویی شده به سرمایه سوخت صرفه

ابرالغ شرده    19/12/0318در تراریخ   080211 شرماره به تصویب رساند که برا  « پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تولید رقابت

 است.
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 و منظرور ( کشرور  کرل  داری خزانه) دولت بدهکار حساب به زمان هم و کنند پرداخت کننده، اقدام

 درآمرد  مراده،  ایرن  موضروع  اقردامات  یا گذاری سرمایه اثر در که مواردی در. نمایند حساب تسویه

 درآمد کاهش معادل جبران به مکلف دولت یابد، کاهش دولتی های شرکت یا اجرایی های دستگاه

 و «الرف » بنردهای  شرامل  تبصره این حکم .است مربوط دولتی های شرکت یا اجرایی های دستگاه

قدانون رفدر مواندر تولیده      12ماده  4تبصره ) «گردد نمی 0توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون 82 ماده «ب»

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  رقابت
 میعانات خام، نفت که است گذارانی سرمایه با اولویت ماده این بندهای اجرای در» - 0تبصره 

قدانون   12مداده   3)تبصدره  « کنند می قبول دولت تعهدات تسویه برای را نفتی های یا فرآورده و گازی

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  رفر موانر تولیه رقابت
 سروخت  ترکیرب  و برر اسراس نروع    شرده  جویی صرفه انر ی یا و سوخت ارزش»ر   8 تبصره

 و محاسبه وارداتی یا و صادراتی های قیمت طبق و قرارداد انعقاد از قبل سال ی  دوره در مصرفی

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  قانون رفر موانر تولیه رقابت 12ماده  1)تبصره « شود می منظور

 و گراز  برر؛،  آب، نیراز  صرورت  در شرود  مری  داده اجازه مذکور های وزارتخانه به» ر 8 تبصره

 اشرخاص  از را شرده  جرویی  صررفه  یرا  تولیرد  ای یارانه خدمات و کاالها سایر و نفتی های فرآورده

 وارداتری  یرا  صادراتی های قیمت به مورد حسب تعاونی یا خصوصی غیردولتی، حقوقی یا حقیقی

 در گرذاران  سررمایه  سایر یا و آنان از ای غیریارانه های قیمت به موارد سایر برای و( سوخت برای)

 هرر  در ای سررمایه  های دارایی تمل  های طرح اجرای و اشتغال ایجاد برای یا خریداری زمینه این

 خردمت  یرا  کاال تواند می گذار سرمایه تمایل صورت در. کنند گذاری سرمایه شهرستان هر و استان

قدانون رفدر مواندر     12مداده   1)تبصدره  « برساند فروش به خارج یا داخل در را شده جویی صرفه یا تولید

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  تولیه رقابت

 ای یارانره  خدمات و کاالها در مصرف کاهش به تشویق و ها هزینه کاهش منظور به» ر  9 تبصره

 بره  ربط ذی ی وابسته و تابعه های شرکت و های نفت و نیرو ها به ویژه وزارتخانه کلیه وزارتخانه به

 آب، معرین،  حرد  از کمترر  مصارف اقتصاد شورای تصویب با شود می داده اجازه ماده این در ها آن

 منبقره  فصرل،  بره  توجره  برا  را ای یارانره  خردمات  و کاالهرا  سرایر  و نفتی های فرآورده گاز، بر؛،

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 08شماره  3بند  3تبصره  توسعه در زیرنویسپنجم  برنامهقانون  82ماده  «ب»و  «فال» یبندها. 0
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 صرفر  یرا  و قیمت حداقل به مصرف کاهش با متناسب کنندگان، مصرف و مصرف نوع جغرافیایی،

 کشرور  ریزی برنامه و مدیریت سازمان مشترک پیشنهاد با تبصره این اجرای چگونگی .دهد کاهش

 کشراورزی  جهاد و تجارت و معدن صنعت، نیرو، نفت، دارایی، و اقتصادی های امور وزارتخانه و

 و مقردار  و کننردگان  مصرف و مصرف نوع جغرافیایی، مناطق مصارف برای معین حد تعیین شامل

پذیر و ارتقای نظام مالی کشرور   رفم موانم تولید رقابت ابالغ قانون از پس ماه دو تا مصرف قیمت

پایر و ارتقا  نظام  قانون رفر موانر تولیه رقابت 12ماده  1)تبصره « رسد می 0اقتصاد شورای تصویب به

 (؛1413مالی  شور؛ 

قانون رفدر مواندر تولیده     12)از ماده « رسد می وزیران هیأت تصویب به ماده این 2اجرایی نامه آیین»

 (.1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  رقابت

 بندی تولیدکنندگان برق وری و رتبه بهره -49

 نسربت  غیردولتی و دولتی کارشناسان از مرکب کارگروهی تشکیل با است مکلف دولت» -09-0

 نموده اقدام تلفات، میزان ازنظر آن کنندگان توزیم و بازده ازنظر بر؛ تولیدکنندگان بندی رتبه به

قدانون   1مداده   «ج»)از تبصدره بنده   « نمایرد  اتخراذ  را مناسرب  حمرایتی  و تشرویقی  های سیاست و

 (؛1411؛ 4اا اهفمنه  ردن یارانه
 :ها وری نیروگاه بهره ضریب و بازدهی افزایش منظور به است موظف نیرو وزارت» -09-2

                                                                 

 ضوابط اجرایی این تبصره به تصویب نرسیده است. 0011. تا پاییز سال 0

بره تصرویب    20/10/0310پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تراریخ   قانون رفم موانم تولید رقابت 02اجرایی ماده  نامه نییآ. 2

 ابالغ شده است. 29/18/0310در تاریخ   هر 82111/ ت 89893 شمارههیأت وزیران رسیده و با 

ای تعیرین شرود کره     گونره  فرروش داخلری برر؛ بره    آن: میانگین قیمت  تبصرهها و  قانون هدفمند کردن یارانه 0ماده « ج». بند 3

شرده   اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران معادل قیمت تمرام  توسعهپنجم  پنجساله برنامهتدریج تا پایان  به

 آن باشد.

سری و هشرت    های تبدیل انر ی، انتقال و توزیم و هزینه سوخت با بازده حرداقل  شده بر؛، مجموع هزینه قیمت تمام -تبصره 

هرای کشرور    شود و هر ساله حداقل ی  درصد به بازده نیروگراه  های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می درصد نیروگاه

های  برسد و همچنین تلفات شبکه افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به بازده چهل و پنج درصد

گروهری   به چهارده درصد کاهش یابد. دولت مکلف است با تشکیل کرار  توسعهپنجم  پنجساله برنامهانتقال و توزیم تا پایان 

کنندگان آن از نظر میرزان   بندی تولیدکنندگان بر؛ از نظر بازده و توزیم مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه

 نماید.های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ  تلفات، اقدام نموده و سیاست
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 صرادر  درصرد  شصرت  ترا  پنج و پنجاه بازدهی با ها نیروگاه ایجاد برای اصولی موافقت -ی  

 نماید.

 نماید. تعیین بورس در بازار کار و ساز به توجه با را بر؛ خرید قیمت -دو

 و شود می تهیه 2سازمان و نفت و نیرو های وزارتخانه توسط بند این 0اجرایی نامه آیین -تبصره 

 رسد. می وزیران هیأت تصویب به

 قرانون  بره  مرواد  از برخری  الحا؛ قانون 0 ماده بر برنامه، قانون اجرای در طول ماده این احکام

ششد    سداله  قدانون برنامده پدن     33مداده   «ب»)بنده  « است حاکم ،(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

 (.1413اا  آن؛  توسعه و تبصره

 های خدمات انرژی وری و شرکت بهره -43

 مشترک به پیشنهاد بنا است موظف وزیران هیأت انر ی، خدمات های شرکت از حمایت منظور به»

 نظرارت راهبرردی   و ریرزی  برنامره  معاونرت  و دارایری  و اقتصادی امور نیرو، نفت، های وزارتخانه

 گونره  ایرن  توسرعه  و تشرکیل  بررای  انگیرزه کرافی   که طریقی به را الزم های نامه آیین جمهور، رئیس

 از پرس  شرش مراه   ظررف  حرداکثر  آیرد،  وجرود  بره  کشور در ها آن به مربوط خدمات و ها شرکت

ایرن   93مراده   محرل  از مراده  ایرن  اجررای  برای مالی منابم. برساند تصویب به این قانون تصویب

 0کشروری  خردمات  قرانون  0ماده  موضوع اجرایی های دستگاه همچنین. شد خواهد تأمین 3قانون

 تعهرد  ایجاد حاصله، های جویی صرفه محل از انر ی جویی صرفه قراردادهای انعقاد برای توانند می

                                                                 

 به تصویب نرسیده است. نامه اجرایی، این آیین 0011. تا پاییز سال 0

 . منظور سازمان برنامه و بودجه کشور است.2

 این کتاب، درج شده است. 0شماره  03قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  93ه ماد. 3

موجب قانون برای انجام قسمتی از  اقترصادی اسرت کره برهشررکت دولتری: بنگراه قانون مدیریت خدمات کشوری:  0. ماده 0

هرای کلری اصرل چهرل و چهرارم قرانون اساسی، جزو وظرایف دولرت محسروب    موجرب سیاسرت های دولرت بره تصدی

ق باشرد. هرر شررکت تجاری کره از طریر   گرردد ایجراد و بریش از پنجراه درصرد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت مری می

های دولتی منفرداً یا مرشترکاً ایجراد شررده مرادام کره بریش از پنجراه       دولتی و شرکت مؤسساتها،  گذاری وزارتخانه سرمایه

 ت.الرذکر باشرد شررکت دولتی اس متعلق بره واحردهای سازمانی فرو؛ یرا مرشترکاً درصد سهام آن منفرداً



 11 های حاکم بر صنعت برق فصل سوم: سیاست –بخش اول  

قدانون   11)مداده  « کننرد  اقردام  حاصرله  هرای  جویی صرفه و 093ماده  اعتباری منابم محل از و نمایند

 (.1411؛ 2انالا الیو  مصرف انرژ 

 زمان برق و حرارت تولید هم – 49

نماینرد   برر؛ مری   های نیروگاهی و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید مجریان طرح» -01-0

موظفند در مبالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنری و اقتصرادی بره کرارگیری     

)از « زمان بر؛، حررارت و بررودت اقردام نماینرد     های بازیافت انر ی از جمله تولید هم سامانه

 (؛1411؛ 4قانون انالا الیو  مصرف انرژ  31ماده 
فند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را های نفت و نیرو موظ وزارتخانه» -01-2

کننرد، از امکانرات و    زمان بر؛ و حرارت و برودت در محل مصرف اقردام مری   که به تولید هم

قدانون اندالا الیدو      33)مداده   «منرد سرازند   شود بهرره  صورت عمومی اعالم می تسهیالتی که به

 (؛1411مصرف انرژ ؛ 
 تلفرات  آن در اسرت کره   ای ویرژه  فناوری عبارت از 0حرارت و بر؛ زمان هم تولید» -0 تبصره

 حرارتی مصرف به و شده بازیافت الکتریکی، یا مکانیکی انر ی به سوخت تبدیل از ناشی حرارتی

 بره  سرامانه  کل بازدهی آن اثر در و رسد می عمومی و کشاورزی مسکونی، تجاری، صنعتی، مراکز

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  2ماده  «ث»)بنه  «یابد می افزایش ای مالحظه قابل مقدار

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 0شماره  03 قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند 93ه ماد.  0

به تصویب هیأت وزیرران رسریده و برا     08/18/0310قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  09اجرایی ماده  نامه نییآ. 2

 شده است. ابالغ 28/18/0310در تاریخ     هر 01808 ت/89813 شماره

هرای نیروگراهی، پاالیشرگاهی،     حقیقی و حقروقی مجرری طررح    اشخاص هیکل قانون اصالح الگوی مصرف انر ی: 08 ماده. 3

 مبالعره نماینرد، موظفنرد در    دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید بر؛ مری  پتروشیمی و صنایم پایین

همزمران  های بازیافت انر ی از جملره تولیرد    سامانه یریکارگ احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به

ایسرتگاه تقلیرل    عنوان های انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به بر؛، حررارت و برودت و استفاده از توربین

سنجی و  امکان مبالعه جهینتفشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید بر؛ بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن 

 .های بازیافت انر ی احداث کنند سامانه صورت به شده را از ابتدا موظفند واحدهای یادهای فنی و اقتصادی  بررسی

گرذاری   های گازی به سیکل ترکیبی و روش بازگشت اصل و سود سررمایه  ی برای تبدیل نیروگاهگذار هیسرماانجام  نهیزم. در 0

 13/12/0312در تراریخ      هرر  01180/ت 01103 شمارهمراجعه شود که با  19/10/0312هیأت وزیران مورخ    بنامهیتصوبه 

 ابالغ شده است.
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 بره  با توجه آن در است که روشی عبارت از 0حرارت و بر؛ پراکنده زمان هم تولید» -2تبصره 

 بردون  و شرود  می تولید مصرف محل در حرارت و بر؛ زمان هم کوچ ، مقیاس مولدهای توسعه

مصدرف   قدانون اندالا الیدو      2مداده   «ج»)بنده  « رسرد  می مصرف به تولیدشده حرارت انتقال، به نیاز

 (؛1411انرژ ؛ 
 توزیم غیردولتی های شرکت تشکیل از حمایت به نسبت است موظف نیرو وزارت» -3تبصره 

 هرای  نیروگراه  از بازیرافتی  حررارت  خریرد  منظور به کشور کل در آن گسترش و حرارت فروش و

قدانون اندالا الیدو      31)ماده  «نماید اقدام ساختمانی و صنعتی واحدهای به آن فروش و بر؛ تولید

 (؛1411مصرف انرژ ؛ 
 بره  سروخت  فرروش  قیمت ملی، منافم با بر؛ تولید های بنگاه رفتار همسوسازی منظور به» -01-3

 درصرد  بیست با کمتر، و( %31)سی درصد  حرارت و بر؛ ساالنه متوسط بازده با های نیروگاه

 فرروش  قیمرت  و هرا  یارانه کردن هدفمند قانون در شده تعیین قیمت به نسبت افزایش %(21)

 و( %91)درصرد   هفتراد  حررارت  و برر؛  تولیرد  ساالنه متوسط بازده با های نیروگاه به سوخت

 هدفمنردکردن  قرانون  در شرده  تعیرین  قیمرت  به نسبت %( تخفیف21)درصد  بیست با بیشتر،

 کراهش  نیروگراه  برازده  افرزایش  برا  که را متناسبی رقم ها نیروگاه سایر. گردد می تعیین ها یارانه

 دریرافتی  اضرافی  مبرال  . پردازند می سوخت بهای عنوان به مربوط، نامه آیین اساس بر و یابد می

 واریرز  کشرور  کل داری خزانه نزد عمومی درآمد حساب به شده داده تخفیف مبال  کسر از پس

قدانون اندالا الیدو  مصدرف      31)مداده  « شرود  هرا  نیروگاه تلفات بازیافت توسعه صرف تا شود می

 (؛1411انرژ ، 

 هرای  نیروگاه حرارتی تلفات از انر ی منظور بازیافت به است مکلف اتمی انر ی سازمان» -01-0

 اتمری  هرای  نیروگاه احداث از قبل شیرین، آب تولید یا سرمایش صورت گرمایش، به  ای هسته

 هرای  نیروگراه  در حررارت  و برر؛  زمران  هرم  تولید کارگیری به سنجی امکان مبالعات به نسبت

 روش بره  صررفاً  را هرا  نیروگراه  ایرن  مبالعرات،  نتیجره  برودن  مثبت صورت در و اقدام مذکور

                                                                 

کره در تراریخ   « 0011ترا   0318زمرانی   برازه هرای پرژوهش و فنراوری کشرور در      هرا و اولویرت   سیاسرت » مصوبه. مبابق با 0

 09/18/0318در تراریخ   0081/02/3 شرماره به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسریده و برا    09/18/0318

هرا   هرا و اولویرت   سازی بر؛ و انر ی، تولید پراکنده و همزمان برر؛ از جملره ایرن سیاسرت     ابالغ شده است  فناوری ذخیره

 شود. محسوب می
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 و تحقیقراتی  هرای  طررح  اجررای  به موظف سازمان این. نماید برداری بهره و احداث الذکر فو؛

 سراخت  نمرودن  برومی  سروخت،  چرخره  تأسیسرات  انر ی مصرف کاهش منظور به مبالعاتی

قدانون اندالا    14)مداده  « است ای هسته گداخت با مرتبط تحقیقاتی های طرح و ای هسته نیروگاه

 (؛1411الیو  مصرف انرژ ؛ 
 بخرش  گسرترده  مشرارکت  و انرر ی  ترأمین  امنیرت  افرزایش  وری، بهرره  ارتقای منظور به» -01-8

 انر ی عرضه در غیردولتی

 تحقیقرات،  از مرؤثر  حمایت به نسبت نیرو وزارت همکاری با است مکلف نفت وزارت الف(

 بخرش  طریق از برودت و حرارت و بر؛ زمان هم تولید واحدهای توسعه و ترویج گذاری، سرمایه

 نماید  اقدام غیردولتی

 برای مربوطه، صنایم و تحقیقاتی مراکز از حمایت با است موظف معادن و صنایم وزارت ب(

 و حررارت  برر؛،  زمران  هرم  تولید تجهیزات تأمین در کشور خوداتکایی و بومی فنی دانش توسعه

 ایرن  تصرویب  از پرس  مراه  سره  ماده این 0اجرایی های نامه آیین و ضوابط کلیه .نماید اقدام برودت

 «رسرد  مری  وزیرران  هیأت تصویب به  معادن و صنایم و نیرو نفت، های وزارتخانه پیشنهاد با قانون

 ؛(1411 انرژ ؛ مصرف الیو  انالا قانون 32 ماده)
 امکران  و نیررو  وزارت برر؛  شربکه  بره  دسترسی که واحدهایی و مؤسسات صنایم، کلیه» -01-8

 تروربین  حررارت،  و برر؛  زمران  هرم  تولیرد  قبیرل  از الکتریکی انر ی تولید های سامانه اجرای

 نیرو وزارت استانداردهای با مبابق بر؛، تولید به چنانچه دارند، را مستقل واحد یا و انبساطی

 آنران  از تولیدی مازاد بر؛ خرید به موظف بر؛ های شرکت طریق نیرو از وزارت نمایند، اقدام

قدانون اندالا الیدو      21)مداده  « اسرت  2ایرن قرانون   00مراده   موضروع  مصوب ضوابط اساس بر

 (.1411مصرف انرژ ؛ 

                                                                 

به تصویب هیأت وزیرران رسریده و برا     18/12/0318قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  82 مادهنامه اجرایی  . آیین0

توسرط   12/10/0318نامه در تراریخ   این آیین 8 مادهابالغ شده است.  02/12/0318در تاریخ     هر 81821 ت/08012 شماره

 ابالغ شده است. 11/10/0318در تاریخ     هر 83208 ت/00088 شمارههیأت وزیران اصالح شده و با 

 این کتاب، درج شده است. 3شماره  03قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  00. ماده 2
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 شبکه هوشمند برق -08

 موظف است: مورد بر؛ حسب مصرف و تولید مدیریت منظور به نیرو وزارت» -21-0

 و زیرسراخت  بررداری  بهرره  و نصرب  تأمین، ساخت، طراحی، همسان فنی دستورالعمل ی  ر 

 اجرا نماید  و ابالغ تعیین، را هوشمند شبکه کنترل و گیری اندازه تجهیزات

 و قرائرت  سیسرتم  بره  مجهز هوشمند کنتورهای فقط اشتراک، جدید متقاضیان همه برای دو ر 

 نماید  نصب را روزآمد اطالعاتی فناوری امکانات و بار هوشمند کنترل

 مشرترکین  اولویرت  برا  موجرود  مشرترکین  همره  کنتورهای سال پنج مدت ظرف حداکثر سه ر 

 بره  مجهرز  تجهیزات و زیرسراخت کنترورها، با را انتقال و توزیم های شبرکه همچنین و پرمصرف

 نماید  جایگزین روزآمد اطالعاتی فناوری و بار هوشمند کنترل و قرائت سامانه

 یکپارچره  و صرورت هماهنرگ   بره  برر؛  اطالعات فناوری و کنترل قرائت، های سامانه ر تبصره

قدانون اندالا الیدو  مصدرف اندرژ  و تبصدره آن؛        31)مداده   «شرد  خواهد برداری بهره و اجرا طراحی،

 (؛1411
شبکه تولید و توزیم بر؛ کشور، موظرف   منظور افزایش ضریب بار در وزارت نیرو به» -21-2

اجتماعی و فرهنگی جمهروری اسرالمی ایرران      است حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی،

فراز پرمصررف کنترور دو یرا چنرد تعرفره نصرب و         فاز و نیز مشترکان ت  برای کلیه مشترکان سه

اعمال نماید. شورای اقتصاد برا  های متفاوت را که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید،  قیمت

هرا و فصرول اوج و کراهش     حفظ قیمت متوسط رسمی )قانونی( بر؛، افزایش قیمرت در سراعت  

ها و فصول را طوری تعیین خواهد نمود که موجب کاهش مصرف در اوج  قیمت در سایر ساعت

نون تیهیل برقدی  واحهه قا ماده 3)بنه « های کشاورزی هم مشمول این بند خواهند بود گردد. انشعاب

 (؛1411اا   شاورز ؛   ردن چاه
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در چهارچوب قوانین  4سازی سامانه شبکه هوشمند بر؛ ریزی و نظارت بر پیاده برنامه» -21-3

وری انرر ی   های تجدیدپذیر و بهرره  و مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات سازمان انر ی

 (؛1413برق؛  انرژ  ور  بهره و تجهیه پایر اا  انرژ  قانون اساسنامه سازمان 1ماده  4)بنه « بر؛ است

نصرب کنتورهرای    دولت مکلف است نسبت به منظور اصالح الگوی مصرف بر؛، به» -21-0

صرورت   پرمصرف اقردام و هزینره مربروط را بره     با اولویت مشترکان هوشمند برای مشترکان بر؛

 شدور؛    دل  1311 سدال  مداده واحدهه قدانون بودجده     13تبصدره   «د»)بنه  «کند دریافت اقساطی از مشترکان

1411.) 

 توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی – 04

شود به طور دائم از  درآمد کارخانجات مولد بر؛ که در دهات و قصبات ایجاد می استناد غیرقابل

 (؛1443؛ 2قانون مالیات بر درآمه 4ماده  «ز»)از بنه تأدیه مالیات معاف است 

هرای آب و برر؛    ساله عالوه بر تأمین اعتبارات کم  به شررکت  دولت مکلف است همه» -20-0

در  3ایرن مراده   0التفراوت حاصرل از اجررای تبصرره      ای بابت بخشودگی آب و بر؛ مابه منبقه

                                                                 

 09/18/0318مصروب  « 0011ترا   0318زمرانی   بازههای پژوهش و فناوری کشور در  ها و اولویت سیاست» مصوبهبق با . مبا0

هرای   ابرالغ شرده اسرت، فنراوری     09/18/0318در تراریخ   0081/02/3 شمارهشورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که با 

 گردند. ها محسوب می ها و اولویت ر؛ از جمله این سیاستهای انتقال، توزیم و مصرف ب سازی و هوشمندسازی شبکه بهینه

مجلس  0318 بهشتیکشور مصوب ارد یاتیمال نیقوان حیقانون تنق 028به موجب بند  0330بر درآمد مصوب  اتیقانون مال.  2
 .است دهیگرد حینسخ صر ،یاسالم یشورا
از تاریخ تصویب این قانون نررخ برر؛ را بررای مصرارف خرانگی،       شود یم: به وزارت نیرو اجازه داده واحده . متن کامل ماده3

صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف با توجه به شرایط اقلیمی برای هر منبقه تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد 

 عمل نماید. 01/10/0308های مربوط بر طبق قانون سازمان بر؛ ایران مصوب  نامه ها و آیین به اجرا درآورد و در مورد تعرفه

 01شرح زیر خواهد بود: الف( ترا   : میزان بخشودگی مصرف بر؛ خانگی برای کم  به مستضعفین در سراسر ایران به0تبصره 

ریرال  ج(   81کیلو وات سراعت در مراه مقبوعراً     81کیلو وات ساعت در ماه تا  01کیلو وات ساعت در ماه مجانی  ب( از 

 در ماه برای تمام مصرف بر اساس نرخ مصوب شورای اقتصاد عمل شود   کیلو وات ساعت 81باالتر از 

ای بابت بخشرودگی آب   های آب و بر؛ منبقه اعتبارات کم  به شرکت نیتأمساله عالوه بر  : دولت مکلف است همه2تبصره 

ی بهرای برر؛ مصررفی    این ماده در مقایسه با قرانون اصرالح قرانون بخشرودگ     0 تبصرهالتفاوت حاصل از اجرای  و بر؛ مابه

 در اختیار وزارت نیرو بگذارد   روستاهارسانی به  منظور بر؛ بینی کرده و به ساالنه پیش بودجهمصرف را در  مشترکین کم

 (.30/18/0381 -01880شود )روزنامه رسمی  : کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می3تبصره 
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مصرف را در بودجره   مقایسه با قانون اصالح قانون بخشودگی بهای بر؛ مصرفی مشترکین کم

)تبصدره   «رسانی به روستاها در اختیار وزارت نیرو بگذارد منظور بر؛ ه و بهبینی کرد ساالنه پیش

 سددایر و تجددار   شدداورز ، نددنعتی، خددانیی، الیحدده راجددر بدده اجددازه تعیددیا نددرص بددرق بددرا  مصددارف    2

 (؛1411مصارف؛ 
دیگررر  و درمانگرراه مدرسرره، راه، بررر؛، و آب تررأمین برره نسرربت اسررت موظررف دولررت» -20-2

 از هرا  آن سرازی  اسالمی و آماده انقالب مسکن بنیاد های پرو ه و ها طرح عمومی های نیازمندی

 قانون 3 ماده 3 تبصره) «آورد عمل به را الزم اقدامات ربط ذی های سازمان و ها وزارتخانه طریق

 ؛(1411 اسالمی؛ انقالب میکا بنیاد اساسنامه
 بهداشت های خانه به رسانی بر؛ به نسبت داخلی منابم محل وزارت نیرو مکلف است از» -20-3

 مترری  دویست تا روستایی پستی مخابراتی دفاتر و مراکز و روستایی درمانی بهداشتی مراکز و

 و ضرعیف  فشرار  شربکه  از مترر  دویست فاصله تا روستایی های خانواده به رسانی بر؛ و شبکه

 پرنج  و بیسرت  کنترور  نصرب  و انشرعاب  هزینره  دریافت با فقط روستاها در خانوار هر ازای به

 ؛(1411 دولت؛ مالی مقررات از بخشی تنظی  قانون 112 ماده)« نماید اقدام فاز ت 

 و توسرعه  هرای  طررح  اجرای جهت الزم منابم از بخشی تأمین برای است موظف دولت» -20-0 

 کیلرو وات  هرر  مصرف عوارض پاک، و تجدیدپذیر بر؛ تولید و روستایی های شبکه نگهداری

 نزد توانیر شرکت حساب به شده حاصل وجوه. نماید بینی پیش ساالنه بودجه در را بر؛ ساعت

 مرذکور  هرای  طررح  اجرای به کم  بابت صرفاً آن، درصد صد و واریز کشور کل داری خزانه

 .(1413 شور؛  برق ننعت از حمایت قانون 3 ماده)« شود می هزینه

 تونل مشترک خدمات شهری – 00

 وزارت توسرط  جدیرد  شرهرهای  احداث و اراضی سازی آماده جهت است مکلف دولت» -22-0

 مرورد نیراز   مشرترک  تونرل  احرداث  بره  نسربت  اختیرار  در منرابم  محل از شهرسازی و مسکن

 سرایر  و تلفرن  گاز، بر؛، فاضالب، و آب مانند شهری خدمات متولی های شرکت و ها سازمان

 احداث هزینه و نموده اقدام دستگاه هر به مربوط ایمنی مسائل و فنی اصول رعایت با خدمات

 بخش برداران بهره از یا و کسر بردار بهره های دستگاه آینده سال بودجه از درصد ده اضافه به را
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 ضرمن  و نگهرداری  هزینره  درآمرد ر   هرای  حسراب  در حاصرله  منابم. نماید دریافت غیردولتی

 .0شود می گرفته کار به مشترک های تونل جدید توسعه برای و سنواتی های بودجه

« خواهد بود وزیران هیأت نظر با شهری مشترک تونل از گاز خبوط انتقال و استفاده - تبصره

 (؛1411قانون احهاث تونل مشترک شهر  و تبصره آن؛ انالحی  1)ماده 
 نسربت  است مکلف جدید شهرهای و سازی آماده اراضی در شهرسازی و مسکن وزارت» -22-2

 دریافرت  برردار  بهره های دستگاه از را آن و هزینه اقدام شهری خدمات مشترک تونل اجرای به

 (؛1411قانون احهاث تونل مشترک شهر ، انالحی  2)ماده « نماید

 بررای  حفراری  مجوز صدور به مجاز شهرداری معبر، هر در مشترک تونل احداث از پس» -22-3

قدانون   4)از مداده  « نیسرت  انرد،  مشرترک  تونرل  از اسرتفاده  به ملزم قانوناً که اجرایی های دستگاه

 (؛1411؛ 2احهاث تونل مشترک شهر  و تبصره آن

اسرت و هزینره آن برر اسراس      های شرهری برر عهرده شرهرداری     تونل داری تعمیر و نگه» -22-0

 گرردد برا   هرا( تهیره مری    ها و دهیاری شهرداری کشور )سازمان که توسط وزارت دستورالعملی

قدانون احدهاث    3)مداده   «شرود  بردار وصول مری  های بهره از دستگاه تصویب هیأت وزیران ساالنه

 (.1411تونل مشترک شهر ، انالحی 

                                                                 

به تصویب هیأت وزیران رسریده و برا    00/13/0380شهری در تاریخ  ساتیتأساجرایی قانون احداث تونل مشترک  نامه نییآ. 0

  بره شرهری   سرات یتأساست. ضوابط احداث تونرل مشرترک    شده ابالغ 08/13/0380در تاریخ   هر 30802 ت/08828 شماره

 است. منتشرشدهتدوین و  0388ی کشور در سال زیر برنامهسازمان مدیریت و  381نشریه شماره  موجب

مکلفند از محل منابم دولتی و یا منابم داخلی خود و یا مشرارکت برا    ها یشهردارقانون احداث تونل مشترک شهری:  3. ماده 2

تعاونی و یا بخش خصوصی برای  یها شرکتفروش اورا؛ مشارکت، رأساً و یا از طریق  ازجملهو سایر منابم  ها بخشسایر 

ده  عرالوه  بهآن را در صورت تأمین از اعتبارات دولتی  یها نهیهزمصوب اقدام نمایند و  یها طرحمشترک طبق احداث تونل 

بیسرت درصرد    عرالوه  بهو اورا؛ مشارکت و تسهیالت بانکی  ها یشهردار%( و در صورت تأمین از منابم داخلی 01)درصد 

از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز بره صردور    دریافت نمایند. پس بردار بهره یها دستگاه%( ساالنه از 21)

 .اجرایی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست یها دستگاهمجوز حفاری برای 



 

 



 فصل چهارم

 امور خاص اداری و استخدامی

 



 استخدام عمومی -01

 و فنری  خدمات لحاظ از را بر؛ تابعه های شرکت یا و مؤسسات احتیاجات تواند می نیرو وزارت»

 کارکنران  اداری و فنری  آمروزش  جهرت  و نمایرد  ترأمین  0کشوری استخدام قانون رعایت با اداری

 .دارد معمول را 2الزم ترتیبات نیاز مورد های رشته در مزبور مؤسسات

بررای   تواننرد در قبرال خردماتی کره     های تابعه مری  و شرکت مؤسساتیا  نیرووزارت  -تبصره 

 مؤسسرات  خردمات انجرام شرده تعیرین و از       دهند کارمزدی معادل هزینه بر؛ انجام می مؤسسات

مقرر در این ماده  های مربوط به انجام مقاصد وجوه حاصله به مصرف هزینه .مذکور دریافت دارند

 .(1431 آن؛  ایران و تبصره برق سازمان قانون 1 ماده) «خواهد رسید

 خاص استخدامی نامه آیین – 01

قرانون متخصصرین و   ایرن  منظرور انجرام وظرایف مقررر در      وزارت نیرو مجاز اسرت بره  » -20-0

 رایاستخدامی خاصی کره بره تصرویب شرو     نامه نیاز را براساس آیین موردکارشناسان ایرانی 

 (؛1434قانون تأسیس وزارت نیرو؛  11)ماده « نمایددستمزد خواهد رسید استخدام حقو؛ و 

کره   ییهرا  در کارگاه ایو  یران آب، بر؛، اتوبوس رینظ یدر امور مربوط به خدمات عموم» -20-2

 نیری تع لیر تعب یبرا یگریطور مستمر روز د به ن،یتوافق طرف ایضرورت کار و  ایحسب نوع 

در  نیروز معر   ی لیحال تعب هر خواهد بود و به یهفتگ لیشود همان روز در حکم روز تعب

 ؛(1411قانون  ار؛  12ماده  1 بصره)ت« است یهفته اجبار

و  یآب و فاضرالب اسرتان   یهرا  شررکت  کارکنران )پرسرنل(    یایر حقرو؛ و مزا  داختپر» -20-3

آب و فاضالب کشرور   یبر؛ استانها که به صورت مأمور در شرکت مهندس میتوز یها شرکت 

                                                                 

 . در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری شده است.0

بهینه از امکانات و منابم و  استفادهفراهم نمودن موجبات »ای با عنوان  تصویبنامه 21/18/0398. شورای عالی اداری در تاریخ 2

 01/11/0398در تراریخ   0/دش/01012 شمارهتصویب کرد که با « منبقی کردن ساختار سازمانی وزارت نیرو مربوط به بر؛

های وابسرته بره وزارت آب و برر؛ در     قانون سهیم کردن کارکنان شرکت 08/13/0301ابالغ شده است. همچنین در تاریخ 

ای برا عنروان    تصویبنامه 29/02/0390های مزبور به تصویب رسید. هیأت وزیران نیز در تاریخ  گذاری و سود شرکت سرمایه

 ت/39330 شرماره کره برا   تصرویب کررد   « های تابعه العاده جذب کارکنان وزارت نیرو و شرکت دستورالعمل برقراری فو؛»

  ابالغ شده است. 28/02/0390در تاریخ  هر 08389
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مرذکور،   یاسرتان  یهرا  شررکت   یاز محل منرابم داخلر   ند،ینما یارائه خدمت م ریو شرکت توان

  (.1411؛ 1311 سال قانون بودجهماده واحهه  12تبصره « ط»)بنه « بالمانم است

 انرژی اتمی سازمانمندی از مقررات استخدامی  بهره –05

وزارت نیرو عالوه بر حقو؛ و اختیارات قرانونی خرود، دارای وظرایف و اختیرارات منردرج در      »

« قانون سرازمان انرر ی اتمری ایرران خواهرد برود       0 ماده« ز»و « و»، «هر»، «د»، «ج»، «ب» یبندها

 (؛1431اقی قانون تأسیس وزارت نیرو؛ الح 1)تبصره ماده 
 در را خرارجی  خصوصری  یرا  و دولتری  مؤسسرات  یرا  و هرا  مجاز است دولت 0سازمان» -ی 

 .دهد مشارکت بازرگانی یا و معدنی فنی، صنعتی، علمی، های گذاری سرمایه

 مرورد  هرای  طرح در خارجی دولتی مؤسسات یا و ها دولت گذاری سرمایه و مشارکت -تبصره

 و گسترش سازمان تشکیل قانون 9 ماده مفاد رعایت و دولت هیأت تصویب به منوط سازمان، ازین

 ؛(1434 ایران و تبصره آن؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «ب»)بنه  «باشد می 2ایران صنایم نوسازی

                                                                 

تواند  (، وزارت نیرو می0389 نیرو )الحاقی وزارت تأسیس قانون 0 . منظور سازمان انر ی اتمی است که مستند به تبصره ماده0

 8ن انرر ی اتمری )منردرج در ذیرل بنرد      قانون سازما 0 ماده« ز»و « و»، «هر»، «د»، «ج»، «ب»از اختیارات مندرج در بندهای 

 مند شود. این کتاب( بهره 8شماره 

 مؤسساتهای خارجی و همچنین  قانون تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایم ایران: سازمان مجاز است با دولت 9ماده  .2

ی خرارجی در چنرین   گرذار  نمایرد و سررمایه   مشارکتهای صنعتی و معدنی  گذاری های دولتی خارجی در سرمایه یا شرکت

بره   0330آذر مراه   9های خارجی در ایران مصوب  تواند از مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه هایی می مشارکت

قرانون   3مراده   2های خارجی اعبا گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شرمول تبصرره    شرکت

های خرارجی مصروب    اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه نامه نییآ 0ماده « ج»بند های خارجی و  و حمایت سرمایه جلب

 مؤسساتها و  ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با دولت بود. در کلیه موافقتنامه خواهدهای مجلسین مستثنی  کمیسیون

دارد بدون موافقت قبلی و کتبری طررف   خارجی حق ن  یشرشود باید قید گردد که  های دولتی خارجی منعقد می یا شرکت

های خرارجی   گردد که سرمایه دیقایرانی تمام و یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید به عالوه 

 قررارداد تواند موافقتنامه یرا   خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از این شرط سازمان می هیسرمانظر این قانون  از

های دولتی خارجی مشروط بره   و شرکت مؤسساتها یا  دولت لهیوس وطه را فسخ نماید. استفاده از امتیازات این قانون بهمرب

های مذکور خواهد بود. الزم به ذکر است که در حال حاضر  و شرکت مؤسساتها یا  جانب دولت ازاعبای امتیازات متقابل 

های خارجی در ایران  جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایه 0380گذاری خارجی مصوب  قانون تشویق و حمایت سرمایه

 شده است. 0330مصوب 



کتاب قوانین برق   88 

فنری،   علمری،  های طرح در کشور از خارج در تواند می خود وظایف انجام سازمان برای» -دو

 از خرارج  در نماینردگی  یا شعبه و کند مشارکتیا  و گذاری سرمایه بازرگانی یا و معدنی صنعتی،

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «ج»)بنه « نماید ایجاد کشور

 قراردادهرای  کشرور  از خرارج  یرا  داخرل  در مؤسسرات  و اشرخاص  باتواند  سازمان می» -سه

 باشرند،  مرورد نیراز   مهرارت  یرا  و تخصرص  دارای کره  را خارجی اتباع یا و نماید منعقد همکاری

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «د»)بنه  «کند استخدام

 گردان از تنخواه و خدمات و آالت ماشین خرید و گذاری سرمایه برایتواند  سازمان می» -چهار

 اخرذ  یا اعتبرار  و وام کشور اتمی یها برنامهمصوب  اعتبارات حدود در خارجی یا و داخلی منابم

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «اد»)بنه « کند

و  خود در داخرل  ازین موردبرای تربیت نیروی انسانی فنی و تخصصی  تواند سازمان می» -پنج

یرا   های آموزشری و  و دوره مؤسساتو  دینما یا خارج از کشور به هر صورت مقتضی بداند عمل

 ؛(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «و»)بنه  «الزم را ایجاد نمایدکارآموزی 

 آموزشری  یرا  و علمری  مؤسسرات  بره  خود وظایف انجام در تسهیل برای تواند می سازمان» -شش

 .(1434 ایران؛ اتمی انرژ  سازمان قانون 3 ماده «ز»)بنه « کند کم  جنسی یا و نقدی صورت به کشور

 مدیریت انرژی های دوره -01

 یو برگرزار  نیو معرادن نسربت بره تردو     میوزارت صنا یموظف اسرت با همکار ررویوزارت ن»

 رایبر؛ و حرارت بر  یو تخصص یعموم یانر  تیریمد یو آموزش کاربرد سازی آگاه یها دوره

، در 0قانون نیا 88و  80موضوع مواد  النیالتحص فارغ نیو همچن یصنعت یواحدها یانر  رانیمد

 .دیاعبا نما نامهیگواه رندگانیگ در صنعت اقدام و به آموزش یانر  تیریآموزش مد یرکز ملم

خرود را برا    یانر  رانیموظفند مد 2قانوناین  20موضوع ماده  یصنعت یواحدها کلیهر   تبصره

مراده   نیموضوع ا نامهیقانون از دارندگان گواه نیا 88و  80موضوع مواد  النیالتحص فارغ تیاولو

 .(1411 ؛  و تبصره آنمصرف انرژ  قانون انالا الیو 11)ماده  «ندیمنصوب نما

                                                                 

 تاب، درج شده است.این ک 3شماره  08بند  قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در زیرنویس 88و  80. مواد 0

 این کتاب، درج شده است. 3شماره  08بند  قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در زیرنویس 20. ماده 2



 فصل پنجم

 گذاری و نظارت بر مؤسسات برق سیاست

 



 ی نظام تحقیق و توسعهاارتق -09

 هرای  ها و سازمان شرکتوزارت نیرو مجاز است برای انجام وظایف مقرر در این قانون، » -29-0

مقررات استخدامی . آوردبه وجود  1تحقیقاتی و آموزشی مورد نیاز را با تصویب هیأت وزیران

)از « استاجرا  قابل ها سازمانها و  شرکت انر ی اتمی در مورد این سازمانو معامالتی و مالی 

 (؛1431؛ انالحی 2قانون تأسیس وزارت نیرو 2ماده 
 و توسعه موضوع ماده قینظام تحق ءبرای ارتقا یالزم داخل التیتشک ایها  اصالح سازمان» -29-2

 بره  یخردمات کشرور   تیریسراله و قرانون مرد    چهارچوب قانون برنامه پنج ، در3این قانون 0

قرانون   نیر ا بیپرس از تصرو   مراه  حرداکثر شرش   روینفت و ن یها مشترک وزارتخانه شنهادیپ

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  1)ماده  «رسد یم رانیهیأت وز بیتصو به

 بخرش  گسرترده  مشرارکت  و انرر ی  ترأمین  امنیرت  افرزایش  وری، بهرره  ارتقای منظور به» -29-3

 انر ی، عرضه در غیردولتی

 تحقیقرات،  از مرؤثر  حمایرت  بره  نسربت  نیرو وزارت همکاری با است مکلف نفت وزارت (الف

 طریرق  از بررودت  و حررارت  و برر؛  زمان هم تولید واحدهای توسعه و ترویج گذاری، سرمایه

 نماید  اقدام غیردولتی بخش

 بررای  مربوطره،  صرنایم  و تحقیقاتی مراکز از حمایت با است موظف معادن و صنایم وزارت (ب 

 و حرارت بر؛، زمان هم تولید تجهیزات تأمین در کشور یاتکایخود و بومی فنی دانش توسعه

 ایرن  تصرویب  از پس ماه سه ماده این 4یاجرا های نامه ینآی و ضوابط کلیه. نماید اقدام برودت

« رسد می وزیران هیأت تصویب به معادن و صنایم و نیرو نفت، های وزارتخانه پیشنهاد با قانون

 .(1411 انرژ ؛ مصرف الیو  انالا قانون 32 ماده)

                                                                 

 شرکت یا سازمان دولتی جدید، مستلزم تصویب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی است. سیتأس. در حال حاضر، 0

 این کتاب، درج شده است. 8شماره  0بند  ویسوزارت نیرو در زیرن سیتأساصالحی قانون  2. ماده 2

 این کتاب، درج شده است. 0شماره  8بند  قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در زیرنویس 0. ماده 3

تصویب هیأت وزیرران رسریده و برا     به 18/12/0318قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  82 مادهاجرایی  نامه نییآ. 0

توسرط   12/10/0318نامه در تراریخ   این آیین 8 مادهابالغ شده است.  02/12/0318در تاریخ   هر  81821 ت/08012 شماره

 ابالغ شده است. 11/10/0318در تاریخ   هر  83208 ت/00088 شمارههیأت وزیران اصالح شده و با 
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 پروانه تولید، انتقال و توزیع برق –03

از حقوقی یرا   نماید هیچ شخصی اعم هر منبقه اعالم می رایب نیرواز تاریخی که وزارت » -28-0

یا ایجاد و احرداث و   در توسعه نیرواز وزارت  پروانه تواند بدون موافقت و کسب حقیقی نمی

منظور مصارف در امور کشراورزی   بهید و انتقال و توزیم نیروی بر؛ تول تأسیساتبرداری  بهره

کرار   ادامره شروع یا  تواند از مینیرو صورت تخلف وزارت و تجاری اقدام نماید در صنعتی و

 نیرومجاز وزارت  مأمورین درخواستا ب مقامات انتظامی موظف هستند .جلوگیری نماید ها آن

قدانون سدازمان بدرق ایدران؛      3)مداده   «دجلوگیری نماینر  تأسیساتی این قبیل بردار از ایجاد و بهره

 (؛1431
 وزارت آب و برر؛ ظررف سره مراه     یبر؛ موجود موظفند که پس از آگه مؤسسات کلیه» -28-2

قررار   یدگیمزبرور را مرورد رسر    یهرا  درخواسرت  بر؛وزارت آب و  ندیپروانه نما درخواست

 نیر کره ا  یصرورت پروانره صرادر خواهرد نمرود در     تیصرالح  یذ مؤسساتو برای  داد خواهد

در ظرف مدت مقرر درخواست پروانره   یپس از آگه اینباشند  یفن تیصالح واجد مؤسسات

 نرد یننما عمرل  ها و مقررات وزارت آب و بر؛ متعهد نشوند و بردان  اجرای برنامه ای و ندیننما

 نماینرده  ایمربوط را با حضور دادستان محل  ابنیهو  تأسیسات کلیه تواند یو بر؛ م آبت وزار

 مردت  انیر اداره و پرس از پا  یصورت امان به سالرا تا مدت دو  ها آنگرفته و  اریتحت اخت او

 .عمل کند سازمان بر؛ ایران قانون 08مقرر طبق ماده 

 ایر  انتقال ای دیکار تول است که به یسازمان ایبنگاه  ایبر؛ عبارت از شرکت  مؤسسه – 0 تبصره

کره   نیر از ا اعرم  اشتغال داشرته باشرد   جزئی ایبر؛ به طور عمده  یرویو فروش ن دیو خر میتوز

 خی. مؤسساتی که در تارباشد و مختلط یخصوص ایوابسته به آن و  ای یمتعلق به شهردار ای یدولت

برر؛   یرویر فرروش ن  ایر و  میر توز ایر و  انتقال ای دیبه امر تول ءانحا از نحوی به قانون  نیا بیتصو

قرانون   نیمفاد ا مشمول ها را مجاز بداند کار آن ادامه که وزارت آب و بر؛ یاشتغال دارند تا زمان

 .باشند یم

به  بر؛ است که از طرف وزارت آب و یا نامه قانون اجازه نیمنظور از پروانه در ا - 2 تبصره 

 ططبق شررای  بر؛ی رویو فروش ن و توزیمو انتقال  دیتول تأسیساتاز  یبردار و بهره جادیمنظور ا

 (؛1431اا  آن؛  قانون سازمان برق ایران و تبصره 1 )ماده «شود یصادر م نیمع
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ای  امتیاز یا اجرازه  ها دولتی و یا شهرداری ها و مؤسسات طرف وزارتخانه که از مواردی در» -28-3

 نیررو شده باشد وزارت  و فروش بر؛ داده توزیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و

قدانون   11)مداده  « دهنده خواهد برود  هزو یا اجا خ تصویب این قانون، جانشین امتیازدهندهاز تاری

 (.1431سازمان برق ایران؛ 

 برق مؤسسات اداره تعیین روش -09

در مورد شهرهایی که تمام یا قسمتی از بر؛ آن را مؤسسات بر؛ غیردولتی دارای امتیراز  » -21-0

کنند وزارت نیرو مجراز اسرت برنامره توسرعه برر؛ و       زه معتبر قانونی تولید و توزیم مییا اجا

مدت اجرای آن ناحیه را به مؤسسات موجود ابالغ نماید مؤسسات مزبور مکلفند در مدت سه 

خود را با ارائه اسناد مثبت دایر به امکان مالی و توانایی فنی خود تنها بره ضرمیمه    ماه آمادگی 

 ی برنامه مزبور به وزارت نیرو تسلیم دارند.تعهد اجرا

اجرا است که در تاریخ تصرویب   مقررات ماده ی  این قانون درباره مؤسساتی قابل - 0تبصره 

نامره   ها منقضی نشده باشد و به شرایط امتیازنامه یا اجازه این قانون مدت امتیاز و یا اجازه معتبر آن

 معتبر عمل نموده باشد.

صورتی که هر ی  از مؤسسات بر؛ غیردولتی به هر عنوان بر؛ موجود را کالً در  - 2تبصره  

یا جزاً تعبیل کنند یا کرده باشند وزارت نیرو مکلف است بالفاصله با حضور دادسرتان محرل یرا    

نماینده او کارخانه را در اختیار گرفته و به صورت امانی اداره نموده و روشنایی آن حوزه را تأمین 

 (؛1433اا  آن؛  و تبصره 1قانون توسعه مؤسیات برق غیردولتی 1اده )از م« کند

                                                                 

برر؛ غیردولتری    مؤسسرات آن را  بر؛ غیردولتی: در مورد شهرهایی که تمام یا قسمتی از بر؛ مؤسسات توسعهقانون  0. ماده 0

بر؛ و مدت اجرای آن  توسعه برنامهو بر؛ مجاز است  آبکنند وزارت  دارای امتیاز یا اجازه معتبر قانونی تولید و توزیم می

اسناد مثبت دائر به  ارائهرا با  خودمزبور مکلفند در مدت سه ماه آمادگی  مؤسساتموجود ابالغ نماید  مؤسساتناحیه را به 

تعهردات فنری و    .مزبور به وزارت آب و بر؛ تسلیم دارند برنامهامکان مالی و توانایی فنی خود تنها به ضمیمه تعهد اجرای 

 211نفر یا بیشتر باشد حداقل ظرفیت تولید برر؛   811111در مورد شهرهایی که جمعیت آن  -مالی به شرح زیر است. الف

ها یکصد هزار نفر یا بیشتر تا پانصد هزار نفر باشد حداقل ظرفیت  در مورد شهرهایی که جمعیت آن -وات برای هر نفر. ب

ها پنجاه هزار نفر یا بیشتر تا یکصد هزار نفر باشد  در مورد شهرهایی که جمعیت آن -وات برای هر نفر. ج  081تولید بر؛ 

شهرها و اجتماعات کوچ  کمتر از پنجاه هزار نفر حرداقل  در مورد  -وات برای هر نفر. د  021حداقل ظرفیت تولید بر؛ 

ظرفیت تولید بر؛ مورد نیاز آبیاری و کشاورزی و صنایم بزرگ اطرراف شرهرها ترا     -وات برای هر نفر. هر 81ظرفیت بر؛ 
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قدانون توسدعه مؤسیدات بدرق      3)مداده   «باشرد  وزارت نیرو مسئول اجرای این قانون می» -3تبصره 

 (؛1433غیردولتی؛ 
بر؛ خصوصی در مدت سره مراه مقررر در مراده یر  از قبرول        مؤسساتدر صورتی که » -21-2

مرورد نظرر را تضرمین     ناحیره در  بر؛ توسعهاسناد مثبت که  ارائهشرایط و تعهدات مربوط و 

نماید و یا از اجرای برنامه مربوط در مدت مقرر در ماده ی  خرودداری کنرد وزارت نیررو از    

برر؛ مرورد    1مراده یر    2 مفاد تبصرره س بر اساجلوگیری نموده و  مزبور مؤسساتکار  ادامه

توسعه بر؛ اقدام و  تأمینهای  و راساً نسبت به اجرای برنامه تأمینمصرف مشترکین موجود را 

 (؛1433؛ 2قانون توسعه مؤسیات برق غیردولتی 2)از ماده  «خواهد نمود

 انتقرال  و تولیدوضم  بهبود و بر؛ مؤسسات اداره طرز رایب را الزم مقررات نیرو وزارت» -21-3

 مزبرور  از مقرررات  باید بر؛ مؤسسات کلیه. نمودخواهد  وضم بر؛ نیروی فروش و توزیم و

 (؛1431قانون سازمان برق ایران؛  1)ماده  «نمایند تبعیت

 ها شهرداری اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به ها سازمانو  مؤسسات کلیه» -21-0

نیروی بر؛ اشتغال دارنرد   یا انتقال یا فروش توزیمبه تولید یا  ءانحا از نحوی بهو یا مختلط که 

اقدام و یا شرکت دارند موظفنرد  اء حان از نحوی بهبر؛  تأسیسات توسعهو یا در امر احداث و 

را بره موقرم اجررا     هرا  آنپیرروی نمروده    نیررو متخذه و مقررات وزارت  تصمیمات از روش و

                                                                                                                                                                        

د سررانه  اضافه تولیر  -عالوه بر مقادیر فو؛ خواهد بود. و  شود یمشعاعی که از طرف وزارت آب و بر؛ در هر مورد تعیین 

درصرد بریش از    01ظرفیت تاسیسات شبکه توزیم الاقرل   -درصد ارقام فو؛ برای هر سال. ز  01های آینده حداقل  در سال

 موسسهمورد لزوم جهت توسعه تاسیسات بر؛ را باید شرکت یا  هیسرمانصب  -قدرت تولید باید محاسبه و نصب شود. ح 

های مجراز دیگرر کره وزارت آب و برر؛      های دولتی یا بان  در یکی از بان مربوط نقداً تدارک و حداکثر در مدت سه ماه 

سایر شرایط نرخ و تعرفه و مشخصات فنی تاسیسات طبق قوانین و مقررات وزارت آب و بر؛  -تعیین نماید تودیم کند. ط 

 خواهد بود. 

خ تصویب این قانون مدت امتیاز و یا اجرازه  موسساتی قابل اجرا است که در تاری دربارهمقررات ماده ی  این قانون  -0تبصره 

 معتبر عمل نموده باشد.  نامه اجازهباشد و به شرایط امتیازنامه یا  نشدهها منقضی  معتبر آن

بر؛ غیردولتی به هر عنوان بر؛ موجود را کالً یا جزاً تعبیل کنند یا کرده باشند  مؤسساتدر صورتی که هر ی  از  - 2تبصره 

است بالفاصله با حضور دادستان محل یا نماینده او کارخانه را در اختیار گرفته و به صورت امانی  مکلفوزارت آب و بر؛ 

 کند. نیتأماداره نموده و روشنایی آن حوزه را 

 این کتاب، درج شده است. 31شماره  2تبصره  0بند  بر؛ غیردولتی در زیرنویس مؤسسات توسعهقانون  0ماده  2. تبصره 0

 این کتاب، درج شده است. 80شماره  0بر؛ غیردولتی در بند  مؤسسات توسعهقانون  2. ماده 2
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در اختیرار آن   شرود  مری  خواسرته  نیررو  را کره از طررف وزارت  بگذارند و آمرار و اطالعراتی   

 (؛1431قانون سازمان برق ایران؛  12)ماده « وزارتخانه قرار دهند

که در حال حاضرر در   مؤسساتی استهای  هماهنگ نمودن برنامه بهوزارت نیرو موظف » -21-8

چره کره در آینرده ایجراد     نو انتقال و توزیم انر ی وجود دارنرد و یرا آ   برداری امر تولید و بهره

 (.1434قانون تأسیس وزارت نیرو؛  1ماده  «د»)بنه « خواهد شد

 و اصالح اساسنامه مؤسسات تابعه نامه، تغییر وضع آیین -18

و بنگاه مستقل آبیاری و سازمان بر؛ ایران و سرایر   1سازمان آب تهران و بنگاه بر؛ تهران» -31-0

برداری از سدها و منابم آب و بر؛ کشور به وجرود   های دولتی که برای احداث و بهره سازمان

بررداری خواهنرد شرد. وظرایف و      اند طبق اساسنامه و مقررات خاص خرود اداره و بهرره   آمده

تهرران و سرازمان برنامره در مؤسسرات     ها و مؤسسات دولتی و شهرداری  اختیارات وزارتخانه

نامه هیأت وزیرران بره وزارت آب و برر؛ واگرذار خواهرد شرد.        مذکور تدریجاً طبق تصویب

شرود   ها به وزارت آب و بر؛ واگذار می هایی که وظایف آن تغییرات الزم در اساسنامه سازمان

قدانون   2)مداده  « به پیشنهاد وزارت آب و بر؛ و تصویب هیأت وزیران بره عمرل خواهرد آمرد    

 (؛1432تأسیس وزارت آب و برق؛ 
برداری از  بهره های شرکت تأسیسقانون  2نیرو کماکان از اختیارات ناشی از ماده  وزارت» -31-2

وابسرته بره خرود اسرتفاده      هرای  شررکت های  اصالح و تغییر اساسنامه رایب 2اراضی زیر سدها

اا  وزارت  شداورز  و مندابر    وظای  و سازمان قانون تجهیه تشکیالت 1ماده  2)تبصره  «خواهد کرد

 (؛1431طبیعی و انحالل وزارت منابر طبیعی؛ 
وزارت نیرو مجاز است پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برا تصرویب   » -31-3

هرای ترابم    های مربوط مجلسین اصالحات الزم را در اساسنامه مؤسسات و شررکت  کمیسیون

                                                                 

 ارزش تاریخی دارد. صرفاً. درج نام بنگاه بر؛ تهران، 0

های دولتی مذکور و همچنین هرر گونره    برداری از اراضی زیر سدها: اساسنامه شرکت های بهره شرکت سیتأسقانون  2. ماده 2

ی دولتی یا مختلط کره  ها شرکتها به  های تابعه وزارت آب و بر؛ و یا تبدیل سازمان ها و شرکت انتغییر در اساسنامه سازم

های آب و بر؛ و دارایی و  ها متعلق به دولت است بنابه پیشنهاد وزارت آب و بر؛ و تصویب کمیسیون ی آن اکثریت سرمایه

 مجلسین قابل اجرا خواهد بود. استخدام
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هرای مربروط اقردام     ها با رعایت اساسنامه ه و یا نسبت به ادغام و انحالل آنخود به عمل آورد

 (؛1434قانون تأسیس وزارت نیرو؛  1)ماده  «نماید

وضرم   حرق  وزیرران  هیرأت  مصروبات  و خرویش  وظرایف در حردود   هر ی  از وزیران» -31-0

 مخرالف  قروانین  روحو  مرتن نباید با  مقررات اینمفاد  ولیرا دارد  بخشنامهو صدور  نامه آیین

 (؛1431؛ 1قانون اساسی جمهور  اسالمی ایران 141)از انل « باشد

 هرای  شررکت  اساسنامه اصالح به نسبت یسازمان توسعه دوننیرو موظف است بوزارت » -31-8

 بره  را یا منبقره  بر؛ های شرکت اساسنامه اصالح برای الزم شنهادیپ و اقدام بر؛ یروین میتوز

 (.1413اا؛  اا  توزیر نیرو  برق استان )ماده واحهه قانون استقالل شر ت« دینما ارائه رانیوز هیأت

 برق مؤسساتنظارت و بازرسی از  -14

کالً یا جزاً  به هر عنوان بر؛ موجود راغیردولتی بر؛  مؤسساتدر صورتی که هر ی  از » -30-0

دادسرتان محرل یرا     حضرور کلف است بالفاصرله برا   نیرو م وزارت ،تعبیل کنند یا کرده باشند

نموده و روشرنایی آن حروزه را    او کارخانه را در اختیار گرفته و به صورت امانی اداره نماینده

 (؛1433قانون توسعه مؤسیات برق غیردولتی؛  1ماده  2)تبصره  «کند تأمین

هرای   مؤسسرات و شررکت   یبررا  رانیسازمان بر؛ ا ای رویکه از طرف وزارت ن ییها نرخ» -30-2

 ایر خواهد شد ولو آن که درخواست صدور پروانه نکرده باشرند   ایشده  نییتع یبر؛ خصوص

قدانون توسدعه مؤسیدات بدرق      4)مداده   «اجرا است قابلابالغ  خیها صادر نشده باشد از تار پروانه آن

 ؛(1433 ،یردولتیغ

                                                                 

، شرود  یمر  نیقروان یری  اجرای ها نامه نییآ نیتدو مأموری ریوزیا  رانیوز أتیه کهی مواردبر  عالوهقانون اساسی:  038اصل . 0

و  نامره  بیتصووضم  بهی اداری ها سازمان میتنظو  نیقوانی اجرا نیتأمی و ادار فیوظا انجامی برادارد  حق رانیوز أتیه

و صردور   نامره  نیری آوضرم   حق رانیوز أتیه مصوبات وخویش  فیوظانیز در حدود  رانیوزاز   بپردازد. هر ی نامه نییآ

ی از امرور  برخر  بیتصرو  توانرد  یمر  دولرت باشد.  مخالف نیقوان روحو  متننباید با  مقررات نیای مفاد ولرا دارد  بخشنامه

 نیقروان  محدودهها در  کمیسیون نیا مصوباتاز چند وزیر واگذار نماید.  متشکلی ها ونیسیکم بهخود را  فیوظا بهمربوط 

 نیر ای مرذکور در  هرا  ونیسیکم مصوباتو  دولتی ها نامه نییآو  ها نامه بیتصو. است االجرا الزمجمهور  رییس دییتأاز  پس

بیابد  نیقوان خالفها را بر  آن کهی صورتتا در  رسد یمی اسالمی شورا مجلس سییر اطالع بهی اجرا برا ابالغ ضمن، اصل

 بفرستد. رانیوز أتیه بهی تجدید نظر برا لیدلبا ذکر 
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تولیرد و   تأسیسرات  مجاز است هر موقم که الزم بداند تمرام یرا قسرمتی از    نیرووزارت » -30-3

 ،بازرسری قررار دهرد    برر؛ را مرورد   مؤسسرات  ازتوزیم و انتقال نیروی بر؛ متعلق به هر ی  

وضم فنی و مرالی و اداری   از لحاظ بهبودنیرو وزارت  مزبور موظفند نظریاتی را که مؤسسات

 (.1431قانون سازمان برق ایران؛  13)ماده  «نمایند اجرا، کند اعالم می

 برق و بیمه -10

 دیر امکران خر  مه،یب یها با شرکت یکننده بر؛ موظفند ضمن هماهنگ عرضه یها شرکت » -32-0

مشترک خرود   یدیتول یواحدها یاز قبم بر؛ را برا یخسارات ناش ی نامه پوشش دهنده مهیب

 (؛1411میتمر محیط  یب و  ار؛ قانون بهبود  23ماده  2)تبصره « فراهم آورند

اجرازه داده   ربرط  ذی تابعره  های شرکتنیرو از طریق های نفت و  هر ی  از وزارتخانه به» -32-2

بر؛ برای هر واحد مسکونی  گاز و سنواتی در قبوض بودجهشود مبلغی را که طبق قوانین  می

ی اعم از فوت و نقص خسارات مالی و جان بیمهگردد، اخذ و صرفاً جهت  و تجاری تعیین می

شهری و  و مسمومیت مشترکان سوزی آتشهای پزشکی ناشی از انفجار،  عضو و جبران هزینه

بیمره برا برگرزاری مناقصره      های شرکتبر؛ از طریق گاز و روستایی و سکونتگاهی عشایری 

(؛ 2) قددانون الحدداق برخددی مددواد بدده قددانون تنظددی  بخشددی از مقددررات مددالی دولددت  12)مدداده  «کننررد اقرردام

 (؛1414
 دولرت قانون الحا؛ برخی مواد به قانون تنظیم بخشری از مقرررات مرالی     02ماده مبابق » -32-3

ربرط اجرازه داده    ذی تابعره های  نیرو از طریق شرکت های نفت و هر ی  از وزارتخانهبه  1(2)

( ریرال، از هرر واحرد    2111مشترکان گاز مبل  دو هرزار )  شود ماهانه از هر واحد مسکونی می

تجراری   ( ریرال و از هرر یر  از واحردهای    0111مسکونی مشترکان بر؛ مبلر  یر  هرزار )   

خذ و به حسراب درآمرد عمرومی موضروع     اریال ( 01111) هزار ده بر؛ مبل گاز و ن امشترک

 داری کرل کشرور واریرز    نزد خزانهاین قانون  8جدول شماره  081088و  081088های  ردیف

. وجوه فو؛، باشد ( می%81درصد ) الذکر معادل پنجاه ن روستایی، مبال  فو؛ابرای مشترککنند. 

. منابم حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصررف  مشمول مالیات به نرخ صفر است

                                                                 

 ( در این صفحه، درج شده است.2قانون الحا؛ برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 02. ماده 0
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ات متضرمن سرقف و نحروه برگرزاری مناقصره، تعهرد       1نامره اجرایری ایرن بنرد     رسد. آیین می

گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامره و بودجره کشرور و     های بیمه شرکت

واحدهه   مداده  1تبصره  «ز»)بنه  «رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می

 (؛1411 ل  شور؛  1311قانون بودجه سال 
 نامره،  مره یمکلفند برا صردور ب   روینفت و ن یها وزارتخانه یبا هماهنگ گر مهیب یها شرکت » -32-0

مربروط، خسرارات    مره یشررکت ب  یافتیمشترکان را از حقو؛ خود مبلم و متناسب با مبل  در

بنرد را در   نیر از موضوع ا یگر منبقه حوادث ناش مهیب یها شرکت . ندیواردشده را جبران نما

داخرل   ایر  رونیخواه حادثه در ب ند،ینما یو حداکثر تا سه ماه پرداخت م یررسکمتر از دو ماه ب

 ؛(1411؛ 2 ل  شور 1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ه»بنه از )« منزل اتفا؛ افتاده باشد

وزارت  ،یعر یحروادث طب  یهمگان مهیصندو؛ ب سی( قانون تأس0( و )2مواد ) یدر اجرا» -32-8

  یر  یبررا  یهر واحد مسرکون  مهیحق ب الی( ر011۰111هزار ) کصدیمکلف است مبل   روین

و بره حسراب    افرت یدرج و در یمسرکون  یسال، را در پنج مرحله در قبروض برر؛ واحردها   

؛ 1311 سدال  قانون بودجده ماده واحهه  11تبصره  «ال »بنه  11)بنه « کند زیکل کشور وار یدار خزانه

1411.) 
 

                                                                 

بره تصرویب    22/12/0318کل کشرور کره در تراریخ     0318سال  بودجهماده واحده قانون  8تبصره « ز»اجرایی بند  نامه نییآ. 0

نامره، روش   ابالغ شرده اسرت  در ایرن آیرین     28/12/0318هر در تاریخ  88802/ت/20193 شمارهوزیران رسیده و با  هیأت

تروانیر بره    نفعان، مشخص شده و شررکت مرادر تخصصری    های وارده به ذی ای و جبران خسارت انعقاد قرارداد پوشش بیمه

 شده است.تعیین « گزار بیمه»به عنوان  از طرف مشترکین بر؛ نمایندگی

 این کتاب درج شده است.  80شماره  8کل کشور در بند  0011واحده قانون بودجه سال  ماده 8تبصره « ه». بند  2
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 4های مادر تخصصی شرکت

 

                                                                 

های مادر تخصصی اضرافه کررد و    های توانیر و ساتکاب را به فهرست شرکت شرکت 19/18/0381. هیأت وزیران در تاریخ 0

هرر در تراریخ    20208 ت/20012 شرماره نمرود. ایرن تصرویبنامه برا     هرا را تعیرین و تصرریح     هرای زیرمجموعره آن   شرکت

 ابالغ شده است. 21/18/0381



 شرکت مادر تخصصی توانیر -11

 برا هردف   0انتقرال و توزیرم نیرروی برر؛ ایرران )تروانیر(       شرکت مادر تخصصی تولیرد، » -33-0

 چرارچوب در  بر؛ صنعت توسعه و برداری بهره زمینهدر  دولت تصدی های فعالیت ساماندهی

و  وری بهرره و  برازدهی  افرزایش ، زیرمجموعره  هرای  شرکت راهبرینیرو،  وزارت های سیاست

 هرای  فعالیرت  برخری  انجرام  لرزوم  صورتو در کشور بر؛ صنعت امکاناتاز  مبلوب استفاده

تشرکیل   هرا  برنامره  تردوین ها و  نظارت انجام برای نیرو وزارت کارگزاری همچنینو  عملیاتی

 (؛1411اساسنامه شر ت مادر تخصصی تولیه، انتقال و توزیر نبرو  برق ایران )توانیر(؛  2)ماده « شد

تخصصری   ؛ به شرکت مرادر های بخش غیردولتی در تولید نیروی بر منظور جلب سرمایه به» -33-2

هرایی   ی  از نیروگراه  شود برای هر تولید، انتقال و توزیم نیروی بر؛ ایران )توانیر( اجازه داده می

داشرته باشرد، یر  شررکت      که بنابه تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتری را 

را از طریق بورس سهام آن  %( از88مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد )

هرای نیررو و امرور     مشرترک وزارتخانره   های مذکور بنابه پیشرنهاد  واگذار نماید. اساسنامه شرکت

تصرویب هیرأت وزیرران خواهرد      کشرور بره   ریزی اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

را های یاد شده، سهام مرذکور   شرکت توانیر موظف است بالفاصله پس از تأسیس شرکت. رسید

                                                                 

 نیرروی  و انتقرال  تولیرد  سهامی شرکت» نام به شرکتی بر؛، اساسنامه و آب وزارت سیتأس قانون 3 ماده به توجه . در ابتدا با0

مجلسرین رسرید. سرپس     اسرتخدام  امرور  و دارایی و بر؛ و آب های تصویب کمیسیون به 09/02/0309در تاریخ  «ایران بر؛

شررکت مرادر   » اساسرنامه اقدام بره تصرویب    29/11/0380در تاریخ  توسعهسوم  برنامهقانون  0استناد ماده   هیأت وزیران به

 28/01/0380هرر در تراریخ    29201 ت/82800 شمارهکرد که با « تخصصی تولید، انتقال و توزیم نیروی بر؛ ایران )توانیر(

 31119 ت/02921 شرماره توسط هیأت وزیران اصالح و با  01/02/0382شرکت مزبور در تاریخ  اساسنامهبالغ شده است. ا

اعضرای مجمرم عمرومی    »اقدام به تصویب تصرویبنامه برا عنروان     00/02/0380هر ابالغ شده است. هیأت وزیران در تاریخ 

هرر   28280 ت/80208 شرماره کرده است که با « ایران )توانیر(های مادر تخصصی سازمان تولید و انتقال نیروی بر؛  شرکت

مصروب  « دریافت برای واردات کاالها و خدمات پیش»ابالغ شده است. مبابق با تصویبنامه با عنوان  01/02/0380 در تاریخ

ت تروانیر  به شررک ابالغ شده است،  20/18/0312هر در تاریخ  01808/ت 008321شماره هیأت وزیران که با  09/18/0312

در صندو؛ حمایت از پژوهشگران و سازندگان کره بره    %(01) شود نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی اجازه داده می

هرای صرنفی تخصصری سرازندگان تجهیرزات صرنعت آب و برر؛ و         هرا و اتحادیره   صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن

هرای   بره فهرسرت شررکت    مرذکور  منظور نرام شررکت   همین هید. بشود متناسباً اقدام نما تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می

 .شود ای افزوده می توسعه
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 سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهرارم  اعبای وکالت به سازمان خصوصی با

 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران واگذار نماید.

 در هر صورت مسئولیت تأمین نیروی بر؛ کشور طبق اصرل چهرل و چهرارم قرانون اساسری     

نحروی باشرد    باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نیرو میجمهوری اسالمی ایران بر عهده وزارت 

قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی  21)ماده « ای وارد نکند که به تأمین نیرو لبمه

 (؛1413(؛ 1دولت )
 نیرروی  توزیرم  هرای  شرکت فعالیت سال نخستین در شود می داده اجازه توانیر شرکت به» -33-3

 الحرا؛  قرانون  80 ماده اجرای برای شده بینی پیش منابم جدید، اساسنامه قالب در ها استان بر؛

 بره  نرخ تفاوت عنوان به را 0381 مصوب 0دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی

 پرداخرت  بررای  الزم منابم ساله هر دولت ضرورت، صورت در. نماید پرداخت ها شرکت این

 قدانون  واحدهه  مداده  3تبصدره  ) «نمایرد  درج و بینری  پریش  سرنواتی  بودجه لوایح در را نرخ تفاوت

 ؛(1413 بعه ؛ الحاقات و انالحات با اا استان برق نیرو  توزیر اا  شر ت استقالل
هرای برر؛    بینری شرده در بودجره مصروب شررکت      شرکت توانیر موظف است ارقام پریش » -33-0

های مذکور جبرران   ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انر ی شرکت منبقه

 (.1411؛ انالحی 2قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت 11)از ماده « نماید

 هزینه -درآمد توانیر و -11

 دار شده در طول سه سال های بر؛ کلیه چاه یشرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازا» -30-0

 شوند از محل درآمردهای  می دار بر؛ های آتی هایی که در سال جاری و سال گذشته و نیز چاه

را به حساب شرکت  0اقتصاد شورای مبال  معین شده توسط 3قانون برنامه سوم توسعه 021ماده 

                                                                 

این کتاب، درج  09شماره  2(، در بند 0310دولت )اصالحی  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحا؛ قانون 80. ماده 0

 شده است.

 . همان منبم.2

های نفتی، گاز و میعانات گازی و بر؛ حسرب مرورد    درآمد حاصل از صادرات فرآورده - الف: سوم توسعه برنامهقانون  021اده . م3

گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جراری    عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی به

مبرال    .رسرد  ی مصوب مجلرس شرورای اسرالمی مری    ا سرمایه  های های نفتی و گاز طبیعی( و اجرای طرح واردات فرآورده شامل)

عنوان افزایش سرمایه دولت یا شررکت ملری    قبول محسوب خواهد شد و به های قابل گذاری فو؛ از نظر مالیاتی جزء هزینه سرمایه
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گرذاری در   مبل  مذکور شورای اقتصاد موظف است نیازهای سرمایه نتوانیر واریز نماید. در تعیی

 شرکت .نماید تأمینطور کامل  های وابسته را به شرکت توانیر و شرکت توسط نیرو تولید و انتقال

نیرروی برر؛    و انتقال گذاری تولید توانیر درآمد حاصل از وجوه مذکور را منحصراً صرف سرمایه

قبول محسوب شرده و   های قابل هزینه جزو مالیاتی های مذکور ازنظر گذاری سرمایه خواهد نمود.

 کلیره اجررای مفراد ایرن بنرد      با .گردند دولت در شرکت توانیر منظور می سرمایهعنوان افزایش  به

در محاسبات  ولید بر؛در انتقال و ت گذاری های کشاورزی از پرداخت سهم مربوط به سرمایه چاه

ادا    واحدهه قدانون تیدهیل برقدی  دردن چداه       مداده  4)بنده  « باشرند  مری  انر ی معاف شدهقیمت تمام 

 (؛1411 شاورز ؛ 
قرانون   های کلی اجررای اصرل چهرل وچهرارم     قانون سیاست 21در راستای اجرای ماده » -30-2

هرای   %( منرابم حاصرل از واگرذاری   91تا هفتاد درصرد )  شود ، به دولت اجازه داده می2اساسی

                                                                                                                                                                        

دجره  درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قروانین بو  -شود  ب  حسب مورد منظور می نفت ایران

رسد، دراختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهرد   هیأت وزیران می بیتصو بهسنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که 

های نفتری پرس از ترأمین     صادرات فرآورده -شود  ج  نهیهز موجودمنظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات  گرفت تا به

 -با وزارت نفت خواهد بود  د  های نفتی  . مسؤولیت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآوردهنیازهای داخلی مجاز خواهد بود

های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاسرت کراهش    منظور اصالح ساختار شرکت  دولت موظف است به

عنوان   درنظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی بهها با  و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکت تصدی دولت 

 .ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید الیحه سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم 

تنفیذ قرار داد  را اصالح و مورد« های آب کشاورزی دار کردن چاه و تلمبه بر؛»طرح  23/18/0318. شورای اقتصاد در تاریخ 0

 ابالغ نمود. 01/19/0318در تاریخ  980119 شمارهو با 

هرای   های کلی، وجوه حاصل از واگذاری سیاست« د»قانون اساسی: با توجه به بند  00های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 21. ماده 2

داری کل کشور واریز و در موارد زیر  ههای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزان موضوع این قانون از جمله شرکت

اختصاص سی درصرد   -2اجتماعی   نیتأمهای مستضعف و محروم و تقویت  ایجاد خود اتکایی برای خانواده -0:شود یممصرف 

ن  این قانو 30های موضوع ماده  فقرزدایی، شامل تخفیف منظور های فراگیر ملی به %( از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی31)

هرا و   اعبای تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت تعراونی  -0  افتهی توسعهایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر  -3

های غیردولتی در  گذاری بخش های واگذار شده و نیز برای سرمایه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه نوسازی و بهسازی بنگاه

های غیردولتی تا سقف  های دولتی با بخش مشارکت شرکت -8و تقویت منابم بان  توسعه تعاون   افتهی توسعهتوسعه مناطق کمتر 

هرای دولتری برا     تمام شررکت  های نیمه تکمیل طرح -8  افتهی توسعهتوسعه اقتصادی مناطق کمتر  منظور( به 01چهل و نه درصد )%

بازسرازی   -8های نوین با فنراوری پیشررفته و پرخبرر      دولت در حوزه ایفای وظایف حاکمیتی -9رعایت فصل پنجم این قانون  

 ها جهت واگذاری. سازی بنگاه ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده



 011 های مادر تخصصی فصل اول: شرکت –بخش دوم  

هرای نیمره تمرام     بینی و جهرت تکمیرل طررح    مرتبط با صنعت بر؛ را در بودجه سنواتی پیش

قدانون حمایدت    2)ماده « ماده مذکور( به شرکت توانیر اختصاص دهد 8صنعت بر؛ )موضوع بند 

 (؛1413از ننعت برق  شور؛ 

هرای توسرعه و    بخشی از منابم الزم جهت اجررای طررح   نیمدولت موظف است برای تأ» -30-3

وات  های روستایی و تولید بر؛ تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هرر کیلرو   نگهداری شبکه

شده به حساب شرکت توانیر نزد  بینی نماید. وجوه حاصل ساعت بر؛ را در بودجه ساالنه پیش

هرای   بابت کم  به اجررای طررح   ( آن صرفاً%011درصد ) داری کل کشور واریز و صد خزانه

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  3)ماده  «شود مذکور هزینه می

بره   0310/8/01از صنعت بر؛ کشرور مصروب    تی( قانون حما8عوارض موضوع ماده )» -30-0

 اردیررلیو چهررار هررزار م  یدر سررقف سرر  ی( مبلرر  بررر؛ مصرررف  %01درصررد ) ده زانیررم

مجاز و برر؛   یریو عشا یی. مشترکان بر؛ روستاشود یم نییتع الی( ر30۰111۰111۰111۰111)

 .باشند یم افبند مع نیمجاز از شمول حکم ا یکشاورز یها چاه

بره   الیر ( ر08۰111۰111۰111۰111) اردیر لیصورت کامل تا سقف پانزده هزار م حاصله به منابم

 اردیررلیکررل کشررور و تررا سررقف نرروزده هررزار م    یدار نررزد خزانرره  ریحسرراب شرررکت ترروان 

برر؛   یانرر   یور و بهرره  ریدپرذ یتجد یهایبه حساب سازمان انر  الی( ر01۰111۰111۰111۰111)

تا پس از مبادلره موافقتنامره برا سرازمان برنامره و       شود یم زیوار کشورکل  یدار )ساتبا( نزد خزانه

 ییو جابجرا  ییبر؛ روستا یها شبکه یاز توسعه و نگهدار تیصرف حما بیبودجه کشور به ترت

و  ریپرذ  دیر تجد یهرا  یو پاک و توسعه فناور ریدپذیبر؛ تجد دیو تول ییبر؛ در معابر روستا ریت

واحدهه قدانون    مداده  1تبصره  «ج»)بنه  «و بلوچستان شود ستانینادر استان س لیم یباد روگاهین لیتکم

 (؛1411 ل  شور؛ 1311بودجه سال 

                                                                                                                                                                        

 ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد  بودجهاعتبارات بندهای فو؛ در قوانین  -0تبصره 

ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری  سهنامه اجرایی این ماده ظرف مدت  آیین -2تبصره 

 .رسد یمریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران  سازمان مدیریت و برنامه

شماره نامه  را طی تصویب 21ماده  2موضوع تبصره « کرد وجوه حاصل از واگذاری هزینه نحوه»اجرایی  نامه نییآهیأت وزیران 

 به تصویب رساند. 20/8/0388در تاریخ  هر 00892 ت/010080
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و  یآب و فاضرالب اسرتان   یهرا  شررکت  کارکنران )پرسرنل(    یایر پرداخت حقرو؛ و مزا » -30-8

آب و فاضالب کشرور   یبر؛ استانها که به صورت مأمور در شرکت مهندس میتوز یها شرکت 

مرذکور،   یاسرتان  یهرا  شررکت   یاز محل منرابم داخلر   ند،ینما یارائه خدمت م ریو شرکت توان

 (؛1411 ل  شور؛ 1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 12تبصره  «ط»)بنه « بالمانم است

مکلفنرد منرابم    یا بر؛ منبقه یها شرکت و  یدولت یبر؛ حرارت یروین دیتول یها شرکت  » -30-8

بره شررکت    بیر در بودجه مصوب سراالنه خرود را پرس از گرردش خزانره بره ترت       شده نییتع

 یگرذار  هیسررما  ایر و  ونیر بابت رد د ریانو شرکت تو یبر؛ حرارت یروین دیتول یمادرتخصص

 «الد  »)بنده  « کننرد  و توسعه شبکه انتقال کشرور پرداخرت   یرتحرا روگاهی)احداث( در توسعه ن

 (؛1411 ل  شور؛ 1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره 
مراده   تیر از محرل ظرف  یکشاورز یها بر؛ چاه نیطرح تأم یدر اجرا لیو تسه میتسر یبرا» -30-9

مکلف است مبلر    یکشور بان  مرکز ینظام مال یو ارتقا ریپذ رقابت دی( قانون رفم موانم تول02)

عامرل برا    یبانکهرا  قیر از طر یفیتکل التیتسه الی( ر21۰111۰111۰111۰111) اردیلیهزار م ستیب

 یهرا  برر؛ چراه   نیآن جهت ترأم  رمجموعهیز یها شرکت و  رینفت به شرکت توان رتوزا نیتضم

 (؛1411 ل  شور؛ 1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  «و»)بنه « دیپرداخت نما یکشاورز

 وم،یر نیآلوم ،یفوالد میبه صنا یلیبر؛ تحو یانر  یمکلف است متوسط بها رویوزارت ن» -30-8

متوسرط   یرا برمبنا یمیو پتروش یشگاهیپاال یواحدها ،یفلز یها یو کان یمس، فلزات اساس

( محاسربه و  ی.اِی.سر ی)ا یانرر   لیقررارداد تبرد   یدارا یهرا  روگاهیبر؛ از ن یانر  دینرخ خر

نزد  ریبه حساب شرکت توان میصنا نیبر؛ ا یبها شی. منابم حاصل از محل افزادینما افتیدر

 .شود یم زیکل کشور وار یدار خزانه

مصارف کمترر از دو مگراوات مربوطره بره      نیبا قدرت کمتر از دو مگاوات و همچن نیمشترک

 قیر از طر رویر ن . وزارتباشرند  یبنرد نمر   نیاز دو مگاوات مشمول حکم ا شیبا قدرت ب نیمشترک

( 81۰111۰111۰111۰111) اردیلیتابعه مکلف است منابم حاصله تا سقف هشتاد هزار م یها شرکت 

 یبه صورت کامرل ترا سرقف سر     الذکر  ماهانه و متناسب با وصول درآمد فو؛ رتصو را به الیر

شبکه فرسوده بر؛ کشرور و   یصرف توسعه و نوساز الی( ر31۰111۰111۰111۰111) اردیلیهزار م

 التیسرود تسره   ارانره ی یاقتصاد صرف اعبا یشورا بیو با تصو ییبر؛ روستا یرهایت ییجابجا
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( تمام مهین یها طرح لیتوسعه و تکم جاد،ی)ا یگذار هیسرما قیطر ازبر؛  دیتوان تول شیجهت افزا

تا سقف  ،یآب بر؛ یها روگاهیبر؛ و ن یخصوص دکنندگانیبر؛ و پرداخت مبالبات تول یها روگاهین

چهرل درصرد    زانیر بره م  ریدر قالب مشارکت تروان  الی( ر8۰111۰111۰111۰111) اردیلیهزار م پنج

برا آورده   یداقتصرا  ژهیر و منراطق و  یصرنعت  یو نرواح  یصنعت یکهابه شهر یرسان ( در بر؛01%)

 اردیرررلیو منررراطق، ترررا سرررقف دوهرررزار م  ی( آن شرررهرکها، نرررواح%81شصرررت درصرررد )

تا سرقف   ر،یدپذیمرجم تجد یشگاههایآزما لیو تکم سیصرف تأس الی( ر2۰111۰111۰111۰111)

ترنش و   یدارا یشرهرها  یصرف رفم تنش آبر  الی( ر21۰111۰111۰111۰111) اردیلیهزار م ستیب

هرزار   زدهیبه مناطق محروم، تا سقف سر  یرسان وآب ییشبکه آب شرب روستا یاصالح و بازساز

 انیبن دانش یها شرکت به  ریخبرپذ التیتسه یصرف اعبا الی( ر03۰111۰111۰111۰111) اردیلیم

 اردیلیو تا سقف ده هزار م یمصرف انر  یفعال در حوزه اصالح الگو یها صنعت بر؛ و شرکت

« کنرد  نره یاطالعرات کشرور هز   یشبکه مل رساختیز لیتکم یبرا الی( ر01۰111۰111۰111۰111)

 (.1411 ل  شور؛ 1311ون بودجه سال واحهه قان ماده 13تبصره  «ز»)بنه 

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی – 15

های تصردی   ساماندهی فعالیتبا هدف  0شرکت مادر تخصصی تولید نیروی بر؛ حرارتی -38-0

نیروی بر؛ حرارتی متصل به شبکه انتقرال و فرو؛ توزیرم برر؛ کشرور،       تولیددولت در زمینه 

هرای   برداری از نیروگاه ریزی، مدیریت توسعه و بهره برنامه های زیر مجموعه و راهبری شرکت

های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیردولتری در تولیرد    یاد شده در چارچوب سیاست

 تشکیل شد.بر؛ حرارتی 

                                                                 

قرانون   00اصرل   یکلر  یهرا  استیقانون اجرای س 03 به استناد ماده 29/19/0313و  28/02/0312در جلسات  رانیوز أتیه. 0

 مؤسسرات ا و هر  ها، شرکت اصالح اساسنامه سازمان اریدر خصوص اخت هاستفساری قانون واحده ماده و 0388ی مصوب اساس

 یشررکت مرادر تخصصر   »بره  « رانیسازمان توسعه بر؛ ا یشرکت سهام»با اصالح نام  0399مصوب  وابسته به دولت یدولت

هرر   81313 ت/000813 شرماره با  اساسنامهتصویب رساند. این  آن را به اساسنامهموافقت کرد و « یبر؛ حرارت یروین دیتول

نرام ایرن شررکت را بره فهرسرت       20/18/0318ابالغ شده است. همچنین هیأت وزیرران در تراریخ    28/00/0313در تاریخ 

 ابالغ شده است. 28/18/0318هر در تاریخ  83020 ت/98018 شمارهای اضافه کرد. این تصویبنامه با  های توسعه سازمان
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 یشررکت مرادر تخصصر   ای  سررمایه  یها یهای تمل  دارای طرح تیریخدمات مد نههزی» -38-2

برا   ربرط  ذیاعتبارات  صی( عملکرد تخص2/%8د )درص میحداکثر تا دو و ن یبر؛ حرارت دیتول

 41مداده   3)از تبصدره  « گردد یم نییکشور تع یعموم بودجهاز منابم  یافتیاحتساب اعتبارات در

 (.1413؛ 1اا  توسعه  شور برنامهاحکام دائمی قانون 

 شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( - 11

تررخیص و   صورت عمده یا جزیی( و تهیه و با هدف تدارک )به 2شرکت مادر تخصصی ساتکاب

توزیرم نیرروی برر؛ و     آالت و لوازم و ادوات در امر تولید و انتقال و تحویل هر نوع کاال و ماشین

های آب و بر؛ یا سرایر   سازمان ای و های آب و بر؛ منبقه تأمین و توزیم آب که از طرف شرکت

به این هدف مجاز  شود تشکیل شده است و برای نیل مؤسسات دولتی و غیردولتی درخواست می

هرای صرنایم    و مشارکت در شرکت گذاری به انجام هگونه عملیات و معامالت بازرگانی و سرمایه

هرای   رفم نیازمندی خرید مواد خام جهت ه کاالهای مرتبط به تأمین آب و بر؛ کشور وتولیدکنند

 (.1431اساسنامه ساتکاپ؛  3)ماده  باشد ها می آن

                                                                 

ای  های سرمایه های تمل  دارایی هزینه خدمات مدیریت طرح: توسعه کشور های احکام دائمی برنامهقانون  30ماده  8. تبصره 0

ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه  نا، سازمان مجری ساختمیاسالمبنیاد مسکن انقالب 

نیرروی ایرران،   زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید بر؛ حرارتی، شرکت سهامی توسعه منرابم آب و  

عملکررد تخصریص   %( 8/2) درصرد  نریم  و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصرر، حرداکثر ترا دو   

 .گردد ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابم بودجه عمومی کشور تعیین می اعتبارات ذی

شررکت سرهامی مرادر     اساسرنامه سوم توسعه  پنجساله نامهبرقانون  0به استناد ماده  18/18/0380مورخ  جلسهوزیران در . هیأت 2

تصویب رساند. ابتدا مقرر شد با توجه به واگرذاری بریش از    را به کاالی آب و بر؛ )ساتکاب( هیتهتخصصی مدیریت ساخت و 

هیرأت   دییر تأبره   20/12/0311های زیرمجموعه، شرکت ساتکاب منحل شود کره ایرن انحرالل در تراریخ      درصد از شرکت 18

اقدامات مررتبط   هیکل 28/02/0312سازی نیز رسید اما متعاقباً هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو در تاریخ  برگزاری خصوصی

توقف »نامه با عنوان  تصویب 28/10/0318شرکت ساتکاب را متوقف کرد. در نهایت هیأت وزیران در تاریخ  هیتصفبا انحالل و 

را بره تصرویب   « کاالی آب و برر؛ )سراتکاب(   هیتهو  سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت تشرکاقدامات اجرایی انحالل 

  ابالغ شده است. 01/12/0318در تاریخ  2808 شمارهرساند که با 



 فصل دوم

 ها و مؤسسات تخصصی برق شرکت

 

 

 



 وزارت نیرو و مؤسسات برق - 19

ها ارزیابی خواهد شرد ولری بره جرای پرداخرت      بهای تأسیسات بر؛ متعلق به شهرداری» -39-0 

ای شرری    ای یرا ناحیره   نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات در شرکت بر؛ منبقه

 (؛1433قانون توسعه مؤسیات برق غیردولتی؛  2)ماده  «شده و سهام خواهد داشت

 0هرای برر؛   که از طرف وزارت نیرو یا سازمان بر؛ ایران برای مؤسسات و شرکتهایی نرخ» -39-2

ها  خصوصی تعیین شده یا خواهد شد ولو آن که درخواست صدور پروانه نکرده باشند یا پروانه آن

 (؛1433قانون توسعه مؤسیات برق غیردولتی؛  4)ماده « جرا استا صادر نشده باشد از تاریخ ابالغ قابل

هرگونه ایجاد مؤسسات عمومی تأسیس بر؛ در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و » -39-3

 2)از تبصدره مداده   « باشد اشخاص منوط به موافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می

 (؛1432؛ الحاقی 2قانون شهردار 
احداث تأسیسات تولید و توزیم بر؛ و تعیین نرخ آن در شرهرها ترا مروقعی کره وزارت     » -39-0

 2)تبصدره  « نیرو آن را تعیین نکرده است با موافقت قبلی وزارت نیرو به عهده شهرداری اسرت 

 (؛1433قانون شهردار ؛ انالحی  33ماده  2بنه 
از حقوقی یرا   نماید هیچ شخصی اعم از تاریخی که وزارت نیرو برای هر منبقه اعالم می» -39-8

یا ایجاد و احرداث و   تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت نیرو در توسعه حقیقی نمی

منظور مصارف در امور کشراورزی   برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیم نیروی بر؛ به بهره

                                                                 

های متعدد دیگری نیرز اشراره کررد کره بره فعالیرت در        توان به شرکت های مادر تخصصی صنعت بر؛، می . عالوه بر شرکت0

آن در تراریخ   اساسرنامه کره  « بررداری نیروگراه اتمری بوشرهر )سرهامی خراص(       شرکت بهره» -د. ی پردازن صنعت بر؛ می

آن  اساسرنامه کره  « شرکت سهامی خدمات مهندسی بر؛ )مشانیر(» -به تصویب هیأت وزیران رسیده است  دو 18/01/0388

و « وسعه منابم آب و نیروی ایرانت»های سهامی  شرکت -به تصویب هیأت وزیران رسیده است  سه  01/10/0382در تاریخ 

به تصویب هیأت وزیران رسیده اسرت   19/13/0382ها در تاریخ  آن اساسنامهکه « ساختمان سد و تاسیسات آبیاری )سابیر(»

که به ترتیب در زمینه تولید انر ی بر؛ آبی و انجام امور پیمانکاری مربوط به احداث ساختمان تاسیسات بر؛ آبی، فعالیرت  

 .کنند می

 شربکه بر؛ و آب و  سیتأسعمومی  مؤسساتسازی و ایجاد  قانون شهرداری: هرگونه اقدامات عمرانی و خانه 2. تبصره ماده 2

شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط به موافقت قبلی وزارت کشور و نظرارت   حومهوسایل نقلیه و نظایر آن در 

 باشد. آن وزارت می
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اند از شروع یا ادامره کرار   تو و صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت نیرو می

با درخواست مأمورین مجاز وزارت نیرو  ها جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند آن

قدانون سدازمان بدرق ایدران؛      3)مداده  « جلوگیری نماینرد  برداری این قبیل تأسیسات از ایجاد و بهره

 (؛1431
شهرداری و  متعلق و یا وابسته به ها اعم از دولتی و خصوصی یا کلیه مؤسسات و سازمان» -39-8

نیروی بر؛ اشتغال دارنرد و   نحوی از انحاء به تولید یا توزیم یا انتقال یا فروش یا مختلط که به

نحوی از انحاء اقدام و یا شرکت دارند موظفنرد از   یا در امر احداث و توسعه تأسیسات بر؛ به

ها را به موقم اجرا بگذارنرد   ده آنپیروی نمو روش و تصمیمات متخذه و مقررات وزارت نیرو

شود در اختیرار آن وزارتخانره قررار     و آمار و اطالعاتی را که از طرف وزارت نیرو خواسته می

 (؛1431قانون سازمان برق ایران؛  12)ماده « دهند

هرای مؤسسراتی اسرت کره در حرال       وزارت نیرو موظف به هماهنگ نمودن برنامره » -تبصره 

و انتقال و توزیم انر ی وجود دارند و یا آنچه که در آینده ایجاد  برداری بهره حاضر در امر تولید و

 (؛1434قانون تأسیس وزارت نیرو؛  1ماده  «د»)بنه « خواهد شد

های تابعه بر؛ را از لحاظ خدمات  تواند احتیاجات مؤسسات و یا شرکت وزارت نیرو می» -39-9

تأمین نمایرد و جهرت آمروزش فنری و اداری      0فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری

 های مورد نیاز ترتیبات الزم را معمول دارد. کارکنان مؤسسات مزبور در رشته

تواننرد در قبرال خردماتی کره بررای       های تابعه می وزارت نیرو یا مؤسسات و شرکت -تبصره 

از مؤسسرات   دهند کارمزدی معادل هزینه خردمات انجرام شرده تعیرین و     مؤسسات بر؛ انجام می

های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این مراده   مصرف هزینه مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به

 (.1431قانون سازمان برق ایران و تبصره آن؛  1)ماده « خواهد رسید

                                                                 

 شده است.« قانون استخدام کشوری»جایگزین « دیریت خدمات کشوریقانون م». در حال حاضر 0
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 4ای های سهامی برق منطقه شرکت -13

هرای کشراورزی و    نیازمندیو روستاها و  منظور تأمین بر؛ کافی برای مصارف شهرها به» -38-0

هرای تولیرد و    ها و طرح صنعتی کشور وزارت نیرو موظف است نسبت به تهیه و اجرای برنامه

هرای فشرارقوی سراسرر     ای و ایجاد شربکه  تولید بر؛ منبقه منظور تأسیس مراکز انتقال نیرو به

 1مداده   «و»و  «ادد »اا  )بنه« ها، اقدام کند آن برداری از کشور و اداره تأسیسات بر؛ مزبور و بهره

 (؛1432قانون تأسیس وزارت آب و برق؛ 
، «ب»، «الرف »شود که در اجرای وظایف موضروع بنردهای    به وزارت نیرو اجازه داده می» -38-2

مؤسساتی را که طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد به وجرود   2این قانون 0ماده « و»و « هر»

هرای مربروط    تصویب کمیسیون رف وزارت نیرو تهیه و بهآورد. اساسنامه مؤسسات مزبور از ط

 (؛1432قانون تأسیس وزارت آب و برق؛  4)ماده « مجلسین خواهد رسید

نظر تأمین برر؛ بردون    وزارت نیرو مکلف است پس از انجام مبالعات کافی، کشور را از» -38-3

مین برر؛ آن منراطق   الزام به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسریم نمایرد و بررای ترأ    

 ای بنماید. های بر؛ منبقه تدریج اقدام به تأسیس شرکت به

تواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه  وزارت نیرو می -تبصره 

قدانون سدازمان بدرق ایدران و تبصدره آن؛       2)مداده   «ای را تغییرر دهرد   های برر؛ منبقره   خدمات شرکت

 (؛1431
های سهامی تشرکیل   ای را به صورت شرکت های بر؛ منبقه تواند شرکت نیرو میوزارت » -38-0

هرا و یرا مشرارکت     هایی که با سرمایه دولت یا برا مشرارکت شرهرداری    دهد، اساسنامه شرکت

های آب و  گردد با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب کمیسیون های خصوصی تشکیل می سرمایه

                                                                 

، اساسرنامه  توسرعه قرانون برنامره سروم     0به اسرتناد مراده    19/12/0382و  10/02/0380های مورخ  . هیأت وزیران در جلسه0

و بلوچستان، غرب،  ای آذربایجان، اصفهان، باختر، تهران، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان های بر؛ منبقه شرکت

هرر در تراریخ    28011 ت/1883 شرماره فارس، کرمان، گیالن، مازنردران، هرمزگران و یرزد را بره تصرویب رسراند کره برا         

توسط هیرأت   00/19/0381و  10/19/0388و  01/02/0382ابالغ شده است. این اساسنامه در جلسات مورخ  02/13/0382

 هرر  88398 ت/38800ی به موجب مصوبه شرماره  ا منبقهاساسنامه شرکتهای سهامی بر؛  8ماده  وزیران اصالح شده است.

 اصالح شده است. 31/13/0318در تاریخ 

 وزارت آب و بر؛ در این صفحه، درج شده است. سیتأسقانون  0ماده « و»و  «هر». بندهای 2
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قانون سازمان برق ایران؛  4)ماده « داری مجلسین خواهد رسیدهای ا بر؛ و امور استخدام سازمان

 (؛1431
تواند هر قسمت از اختیارات خرود را در حردود    وزارت نیرو در اجرای وظایف خود می» -38-8

ای یرا مؤسسرات دولتری و یرا      های بر؛ منبقه این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکت

قدانون سدازمان بدرق ایدران؛      3)مداده  « روستایی تفویض نمایدهای تعاونی  ها و یا شرکت شهرداری

1431). 

 4ای های توزیع برق منطقه شرکت – 19

و بدون توسعه  2وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون» -31-0

های توزیم نیروی بر؛ اقدام و پیشرنهاد الزم بررای    سازمانی نسبت به اصالح اساسنامه شرکت

 که: نحوی ای را به هیأت وزیران ارائه نماید، به های بر؛ منبقه اصالح اساسنامه شرکت

هرا برا اختیرارات کرافی بررای ایجراد، نگهرداری و         های توزیم نیروی بر؛ استان شرکت -ی 

 صورت غیردولتی عمل کنند  برداری از تأسیسات توزیم نیروی بر؛ در حوزه فعالیت خود به هبهر

هرا، اسرتانداردها و    هرا، برنامره  ها در چارچوب سیاست های توزیم نیروی بر؛ استان شرکت -دو

عنروان   مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخرت بهرای برر؛ و بره    

ی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیم نیروی بر؛ ایران )توانیر( اداره ها شرکت

 ای مستقل باشند  های بر؛ منبقه نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابم انسانی از شرکت شوند و از

                                                                 

قرانون تشرکیل    91و  93م خردمت هسرتند. در مرواد    ای در کشور مشغول انجا شرکت توزیم بر؛ منبقه 31. در حال حاضر 0

وسایل توزیم برر؛ داده   نیتأمتشکیل شرکت تعاونی با هدف توزیم نیروی بر؛ و  اجازه، 0381های تعاونی مصوب  شرکت

 شده است.

 کره در تراریخ   «تصویبنامه در خصوص ارتقای جایگاه ایران در شراخص شرروع کسرب و کرار    » 3بند « الف». مبابق با جزء 2

، ابالغ شرده اسرت   10/13/0318در تاریخ  هر 83191 ت/23001به تصویب هیأت وزیران رسیده و با شماره  20/12/0318

های توزیم بر؛ مکلفند در راستای حذف مراجعره حضروری متقاضریان دریافرت      های ارائه خدمات از جمله شرکت دستگاه

ت ارائه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر مجوز ساخت و انشعابات به مراجم متعدد، همکاری الزم را جه

هرای مناسرب،    های مذکور مکلفند ضمن فراهم کردن زیرساخت تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند. دستگاه

بررداری را ظررف    و بهرره  فهرست و جزئیات اطالعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب

   ماه پس از ابالغ این تصویبنامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.ی
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ها انر ی بر؛ را در سبح ولتا  فشار متوسط و طبرق   های توزیم نیروی بر؛ استان شرکت -سه

واحدهه قدانون    )مداده « 0ت بازار بر؛ ایران خریداری و بره مشرترکین خرود بره فرروش برسرانند      مقررا

 (؛1413اا با انالحات و الحاقات بعه ؛  اا  توزیر نیرو  برق استان استقالل شر ت
های بر؛  توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت ها می های توزیم نیروی بر؛ استان شرکت» -31-2

های ترابم وزارت نیررو ازجملره اختیرارات منردرج در قرانون        سسات و شرکتای و مؤ منبقه

 2)تبصدره   «سازمان بر؛ ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیم نیروی بر؛ استفاده نمایند

 (؛1413اا با انالحات و الحاقات بعه ؛  اا  توزیر نیرو  برق استان واحهه قانون استقالل شر ت ماده
ها، تعهدات و حقو؛ عمومی مربوط به بخرش توزیرم و نیرروی    ها، حقو؛، بدهیدارایی» -31-3

هرا منتقرل    های توزیم نیروی بر؛ اسرتان  ای به شرکت های بر؛ منبقه انسانی مربوطه از شرکت

ها و تعهدات و حقو؛ عمومی متناسرباً برا حسراب سررمایه     ها با بدهیشوند. تفاوت دارایی می

ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شررکت تروانیر    ؛ منبقههای بر شرکت توانیر در شرکت

شرود و یرا بره اجراره بره شررط تملیر         ها منظور می های توزیم نیروی بر؛ استان در شرکت

این بند ظررف مردت    2نامه اجرایی ها در خواهد آمد. آیین های توزیم نیروی بر؛ استان شرکت

واحدهه   مداده  4)تبصدره  « رسرد وزیرران مری   تصویب هیرأت  سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به

 (؛1413اا با انالحات و الحاقات بعه ؛  اا  توزیر نیرو  برق استان قانون استقالل شر ت
های توزیم نیروی برر؛   های غیرانتفاعی از محل منابم عمومی توسط شرکت اجرای طرح» -31-0

 33دار تلقی گردیرده و مراده   بر ها دستگاه بهرهها مجاز است. در این صورت این شرکت استان

 3تبصدره  ) «باشرد  اجررا مری   هرا قابرل   در مرورد آن  03803قانون برنامه و بودجه مصروب سرال   

 (؛1413اا با انالحات و الحاقات بعه ؛  اا  توزیر نیرو  برق استان واحهه قانون استقالل شر ت ماده

                                                                 

 تبصره دارد. 8واحده،  . این ماده0

تصویب هیأت وزیرران   به 23/12/0388در تاریخ « ها های توزیم نیروی بر؛ در استان اجرایی قانون استقالل شرکت نامه نییآ. »2

 18/00/0313نامه در تاریخ  این آیین 2ماده  ابالغ شده است. 03/13/0388هر در تاریخ  38010 ت/38082 شمارهرسید و با 

 ابالغ شده است. 00/00/0313هر در تاریخ  80000/ت 038083 شمارهاصالح و با 

 مؤسسرات هرای دولتری و    های انتفاعی که توسط شررکت  در مورد برخی از طرح: 0380قانون برنامه و بودجه سال  33. ماده 3

پنجراه درصرد از اعتبرار الزم     پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر ترا  تواند به  شود شورای اقتصاد می به دولت اجرا می وابسته

 برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بالعوض اعبا شود.
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هرای توزیرم نیرروی     فعالیت شرکتشود در نخستین سال به شرکت توانیر اجازه داده می» -31-8

قرانون الحرا؛    80بینی شده برای اجرای ماده  ها در قالب اساسنامه جدید، منابم پیش بر؛ استان

عنوان تفراوت   را به 29/00/0381مصوب  0موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

منرابم الزم بررای   ها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هرر سراله   نرخ به این شرکت

واحدهه   مداده  3)تبصدره  « بینی و درج نمایرد  پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش

 (.1413ا انالحات و الحاقات بعه ؛ اا ب اا  توزیر نیرو  برق استان قانون استقالل شر ت

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران -18

بررداری از شربکه تولیرد و انتقرال      با هدف راهبری و پایش بهره 2شرکت مدیریت شبکه بر؛ ایران

منظور حفظ پایایی و امنیرت شربکه و ترأمین مبمرئن برر؛، فرراهم سراختن امکران          بر؛ کشور به

منظور خرید و فروش و  دسترسی به شبکه بر؛ کشور برای متقاضیان اعم از دولتی یا غیردولتی، به

شرایط خرید و فروش رقابتی بر؛ و ایجراد، اداره و توسرعه    یا جابجایی )ترانزیت( بر؛، برقراری

بازار و بورس بر؛ و اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات الزم در راستای حصول اطمینان از تأمین برر؛،  

گسترش مشرارکت بخرش غیردولتری و توسرعه رقابرت در تولیرد و توزیرم برر؛ در چرارچوب          

 های وزارت نیرو تشکیل شد. سیاست

                                                                 

این کتراب،   09اره شم 2( در بند 0310قانون الحا؛ موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )اصالحی  80. ماده 0

 درج شده است.

ریزی کشور و به اسرتناد   های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه . هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه2

شرکت سهامی مدیریت شبکه بر؛ ایران را تصرویب نمرود.    اساسنامهکل کشور،  0383قانون بودجه سال  02تبصره «  »بند 

ی مادرتخصصر برداری نیروگاهی شهید فیروزی توسط شررکت   سهام شرکت بهره هیکلان ذکر است با توجه به خریداری شای

برداری نیروگاه شهید فیروزی به شرکت سرهامی مردیریت    مدیریت تولید، انتقال و توزیم بر؛ ایران )توانیر(، نام شرکت بهره

هرر در   31892 ت/32080تصویب هیات وزیرران رسریده و برا شرماره      این شرکت به اساسنامهشبکه بر؛ ایران تغییر یافت. 

گرذاری از محرل    صدور مجوز سررمایه » مصوبه 28/02/0318ابالغ شده است. شورای اقتصاد در تاریخ  31/18/0383تاریخ 

را « بانمنظور اجرای طرح توسعه و احداث مراکز دیسپاچینگ ملری و پشرتی   بر؛ ایران به شبکهمنابم داخلی شرکت مدیریت 

 ابالغ شده است. 28/02/0318در تاریخ  0031088 شمارهتصویب کرد که با 
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 نیرواه پژوهشگ - 14

منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت نیررو و ارتقرای    شورای گسترش آموزش عالی به

، موافقرت کررد و در   0با تأسیس پژوهشگاه نیررو  10/10/0390کیفی امور آن وزارتخانه، در تاریخ 

تصویب رسراند. پژوهشرگاه نیررو بره لحراظ اداری و مرالی        اساسنامه آن را به 18/12/0398تاریخ 

های پژوهشی و هیأت علمی تابم مقررات  بوده و در امور مربوط به فعالیت بسته به وزارت نیرووا

 (.1413)ماده یک اساسنامه پژواشیاه نیرو؛ های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است  نامه و آیین

 )ساتبا( انرژی برق وری پذیر و بهرههای تجدید سازمان انرژی - 10

وری انر ی و استفاده هرچه بیشرتر از منرابم تجدیدپرذیر و پراک از      ی بهرهمنظور ارتقا به» -02-0

وری عرضه انر ی و کراهش   های الزم در کشور و افزایش بهره طریق فراهم نمودن زیرساخت

های تولید بر؛ تجدیدپرذیر   تلفات انتقال، توزیم و مصرف انر ی در کشور و استفاده از روش

بره صرورت موسسره دولتری     « وری انرر ی برر؛  ذیر و بهرههای تجدیدپ سازمان انر ی»و پاک 

 شود.وابسته به وزارت نیرو تشکیل می

ر منابم تجدیدپذیر انر ی شامل انر ی بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی کوچر    0تبصره 

ی زیسرتی از محصروالت،    )اجزای قابرل تجزیره  « بیومس»، دریایی و زیست توده «تا ده مگاوات»

ها و صنایم وابسرته و همچنرین    ، جنگل«شامل مواد گیاهی و دامی»زائدات کشاورزی پسماندها و 

هرای مرایم،    زائدات صنعتی و شرهری قابرل تجزیره کره قابلیرت تولیرد برر؛، حررارت، سروخت         

باشد( هیدرو نی، پیرل سروختی و    های گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا می سوخت

 باشد  های تجدیدشونده و پاک می سایر منابم حاصل از انر ی

ای  گونره  وری انر ی، استفاده بهینه و منبقی از انر ی است بره ر منظور از ارتقای بهره 2تبصره 

که بدون کاهش رفاه اجتماعی و سبح تولید ملی بتوان از اتالف آن از نقبه تولید تا پایان مصرف 

ف انر ی، اسرتفاده اقتصرادی از آن،   جلوگیری نمود و موجب افزایش کارایی و اثربخشی در مصر

                                                                 

ابرالغ   20/18/0312هرر در تراریخ    01808 ت/008321 شرماره هیأت وزیران که با  09/18/0312 مبابق با تصویبنامه جلسه .0

 ی، تعیین شده است.ا توسعهعنوان سازمان  به شده است، پژوهشگاه نیرو



 001 ها و موسسات تخصصی برق فصل دوم: شرکت –بخش دوم  

 1)مداده  « برداری بهتر، کم  به توسعه پایدار، حفظ بیشتر منابم فسیلی و محیط زیسرت شرود   بهره

 (؛1413اا  آن؛  ور  انرژ  برق و تبصره اا  تجهیهپایر و بهره قانون اساسنامه سازمان انرژ 
مایت از مشارکت آن، تردوین  موضوع فعالیت سازمان، به کارگیری بخش خصوصی و ح» -02-2

بنیان، عملیاتی نمرودن اسرتفاده از    های دانش تشویقی در جهت حمایت از شرکت های سیاست

های تجدیدپذیر در سبح صنعتی و انجام وظایف دولت بررای تحقرق اهرداف سرازمان      انر ی

 ،است

قدانون   2ه )مداد « دتبصره ر هرگونه اصالح اساسنامه باید به تصویب مجلس شرورای اسرالمی برسر    

 (؛1413ور  انرژ  برق و تبصره آن؛  اساسنامه سازمان انرژاا  تجهیهپایر و بهره
نرو   هرای  انرر ی  سازمان»حاکمیتی  های مسؤولیتاز تاریخ تصویب این قانون، وظایف و » -02-3

بره همرراه بودجره، اعتبرارات، امروال،      « وری انر ی ایران )سرابا(  سازمان بهره»و « ایران )سانا(

 ،یابد ها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی به سازمان ساتبا انتقال می ، بدهیها ییدارا

یادشرده در چهرارچوب    هرای  سازمان های تصدیتبصره ر سازمان موظف است تعهدات ناشی از  

( قرانون اساسری را برا    00کلی اصل چهرل و چهرارم )   های سیاستقانون اجرای  های سیاست

 «کنرد نونی ظرف مدت ی  سال تکمیل یا واگذار و یا تعیین تکلیف استفاده از سازوکارهای قا

 (؛1413ور  انرژ  برق و تبصره آن؛  قانون اساسنامه سازمان انرژاا  تجهیهپایر و بهره 3ماده )
زیرمجموعه  های سازمانمشابه با وظایف سازمان که در وزارت نیرو یا سایر  های فعالیت» -02-0

به همراه اعتبرارات مربروط، در چهرارچوب مصروبات قرانونی بره        شود میوزارت نیرو انجام 

ور  اندرژ  بدرق    قانون اساسنامه سازمان انرژاا  تجهیهپایر و بهدره  3ماده ) «شود میسازمان منتقل 

 (؛1413و تبصره آن؛ 
 :شود وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می» -02-8

الزم و  هرای  دسرتورالعمل مردت، مقرررات و    مدت و کوتاه کالن، میان های برنامهتدوین  ی  ر 

مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان با تأییرد وزارت نیررو و نظرارت برر حسرن      

  ها اجرای آن

 هرای  انرر ی هرای تجدیدپرذیر و پراک، مردیریت تقاضرای       ارتقاء و توسعه کاربرد انر ی ر دو

  کارآمد و بهینه از منابم انر ی منظور استفاده الکتریکی به
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سامانه شبکه هوشمند بر؛ در چهرارچوب قروانین و    سازی پیادهو نظارت بر  ریزی برنامه ر سه

  مقررات مربوط

به کارگیری بخش غیردولتی و حمایت از آن و استفاده از ظرفیت خارجی از طریق انجرام   ر چهار

هرای   فنری و اقتصرادی در حروزه    های حمایتو  مبالعه، تحقیق، توسعه و آموزش، طراحی و مشاوره

  و تبادل اطالعات با بخش مذکور با تأیید وزارت نیرومرتبط با اهداف سازمان و همکاری 

خرید تضرمینی در حروزه وظرایف     های قیمتتدوین استانداردها و معیارها، جداول تعرفه،  ر پنج

یین صالحیت و صدور پروانه فعالیت و صالح جهت تصویب و نیز تع سازمان و ارائه آن به مراجم ذی

  های مربوط در چهارچوب قوانین مربوطه برداری برای فعالیت بخش غیردولتی در حوزه بهره

تنظیم مقررات مربوط به انعقاد قراردادهرای خریرد از بخرش غیردولتری و نظرارت برر        ر شش

صرورت   تجدیدپذیر و پاک به شکل تضمینی و بره  های انر یموضوع خرید انر ی بر؛ حاصل از 

  بلندمدت با تأیید وزارت نیرو

منظرور کسرب    های آزمایشی )پایلوت( بره  حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرح هفت ر 

  دانش و تجربیات نوین در حوزه اهداف سازمان

قراتی،  مراکرز علمری، تحقی   های پژوهشحمایت فنی و اقتصادی و هدایت مبالعات و  ر هشت

  در راستای بهبود اهداف سازمان ای مشاوره

کلری   های سیاستچهارچوب  در المللی بینو  ای منبقهملی،  های پرو هاجرای  حمایت از ر نه

  نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

ای و  منبقره  هرای  اتحادیهها و  نمایندگی، عضویت، همکاری و حضور در مجامم، سازمان ده ر 

کلی نظام و سایر قوانین و  های سیاستمنظور حفظ منافم ملی در چهارچوب  مربوط، به المللی بین

  مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

  ، آموزش، ترویج و توسعه فناوری در حوزه وظایف و اهداف سازمانسازی ظرفیت ر یازده

  های ملی دیدپذیر و پاک در کشور و تهیه اطلستج های انر یمنابم  های ظرفیتمبالعه  ر دوازده

مرتبط با اهداف و وظرایف سرازمان کره بره سرازمان محرول        های فعالیتانجام سایر  ر سیزده

 (؛1413ور  انرژ  برق؛  اا  تجهیهپایر و بهره قانون اساسنامه سازمان انرژ  1)ماده « شود می



 009 ها و موسسات تخصصی برق فصل دوم: شرکت –بخش دوم  

مررتبط برا    28/00/0383مصروب   0یررو قانون تأسیس وزارت ن 0وظایف مذکور در ماده » -02-8

قدانون   14مداده  ) «گرردد  مری سازمان ساتبا از طریق این سازمان تحت نظارت وزارت نیرو اعمال 

 (؛1413ور  انرژ  برق؛  اا  تجهیهپایر و بهره اساسنامه سازمان انرژ 
بره   01/18/0310 ( قانون حمایت از صنعت بر؛ کشور مصروب 8عوارض موضوع ماده )» -02-9

( مبلرر  بررر؛ مصرررفی در سررقف سرری و چهررار هررزار میلیررارد       %01درصررد ) میررزان ده

شود. مشترکان بر؛ روستایی و عشایری مجاز و برر؛   ( ریال تعیین می30۰111۰111۰111۰111)

 باشند. های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می چاه

( ریرال بره   08۰111۰111۰111۰111) صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیرارد  منابم حاصله به

داری کررل کشررور و تررا سررقف نرروزده هررزار میلیررارد      حسرراب شرررکت ترروانیر نررزد خزانرره   

وری انرر ی برر؛    ( ریال به حساب سازمان انر یهای تجدیدپرذیر و بهرره  01۰111۰111۰111۰111)

مان برنامره و  شود تا پس از مبادلره موافقتنامره برا سراز     داری کل کشور واریز می )ساتبا( نزد خزانه

های بر؛ روستایی و جابجرایی   بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه

هرای تجدیرد پرذیر و     تیر بر؛ در معابر روستایی و تولید بر؛ تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری

واحدهه قدانون    مداده  1تبصره  «ج»)بنه « تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان شود

 (.1411 ل  شور؛  1311بودجه سال 

 های نیروگاهی ایران )مپنا( شرکت سهامی مدیریت پروژه -11

توسرط وزارت   22/18/0392های نیروگاهی در تراریخ   شرکت مدیریت پرو ه سیتأسگروه مپنا با 

عنوان شرکت زیر  هیأت وزیران، به مصوبهبر اساس  19/18/0381 خیتار درکار کرد و  نیرو آغاز به

 شرکت مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایم ایران قرار گرفت. مجموعه

 صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی -11

اساسنامه به اختصرار صرندو؛    نیکه در ا ی صنعت بر؛ و انر یصندو؛ پژوهش و فناور -00-0

در قالرب شررکت    ،یردولتر یه صرورت غ مسرتقل و بر   یحقوق تیشخص یدارا شود، یم دهینام

                                                                 

 این کتاب درج شده است.  2شماره  3قانون تأسیس وزارت نیرو در بند  0. ماده 0
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( قانون 00ماده ) ییاجرا ی نامه نیی( آ8خاص و به استناد مجوز کارگروه موضوع ماده ) یسهام

شرماره   نامره  بیکشرور موضروع تصرو    یمرال  نظرام  یو ارتقرا  ریپرذ  رقابرت  دیر رفم موانرم تول 

اساسنامه بره اختصرار    نیآن که در ا یو اصالحات بعد 8/8/0310هر مورخ 82230/ت93308

اساسرنامه و   نیا تیبا رعا واست  یاستقالل مال یشده و دارا سیتأس شود، یم دهیکارگروه نام

اساسنامه ندنهوق پدژوا  و فنداور  ندنعت بدرق و       1)ماده  کند یم تیتحت نظارت کارگروه، فعال

 (؛1411انرژ ؛ 
 موضوع فعالیت صندو؛ عبارت است از: -00-2

 یهرا  فناورانه و نوآورانه و طرح تیبا موضوع فعال ییها در شرکت ریبرپذخ یگذار هیسرما -0

  و نوآورانه یفناور ،یپژوهش

و  یمراکرز نروآور   یو توانمندسراز  یتوسعه، راهبرر  جاد،یدر ا یگذار هیمشارکت و سرما -2 

در حوزه خردمات   یتخصص یها و شرکت انیبن و دانش یفناور ،یپژوهش یها و شرکت یشتابده

  ی پژوهش و فناور یها صندو؛ تیمرتبط با موضوع فعال یو اعتبار یمال

 یهرا  بره صرورت کمر     یو حقروق  یقر یبه اشرخاص حق  یالتیو تسه یخدمات مال هیارا -3

 میو جررا  التیاز سرود تسره   یبخش ایمدت و بلندمدت، پرداخت تمام  کوتاه التیبالعوض، تسه

  و مقررات مربوط نیقوان تیمتعلقه با رعا

 یهرا  طررح  یاجررا  یبررا  یا نامره  خردمات ضرمانت   ریسا هینامه و ارا انواع ضمانت صدور -0

هرا و فرروش محصروالت و خردمات      پرژوهش  جینترا  یساز ینوآورانه و تجار ،یفناور ،یپژوهش

  و فناورانه انیبن دانش

 یهرا  و نوآورانره شررکت   یفنراور  ،یپژوهش یها پرداخت تعهدات و اقساط طرح نیتضم -8

 یو اعتبرار  یهرا و مؤسسرات مرال    بانر   ینفعیفناورانه خال؛ و فناور در قرارداد به ذو  انیبن دانش

هرا و قراردادهرا و    طررح  یدر اجررا  لیو تسه میمجوز به منظور تسر یدارا ینهادها ریمجاز و سا

  ها طرح یاز وقفه در اجرا یریمنظور جلوگ به ها ییاموال و دارا نیرهو ت قیتوث

ها در  شرکت ریمجاز و سا یها و مؤسسات اعتبار بان  ،یدولت یلمنابم ما تیجذب و هدا -8

  صندو؛ اراتیو اخت فیاهداف و وظا یراستا

و  یدولتر  یاشرخاص حقروق   یمنرابم مرال   تیریو مرد  تیر و عامل یکارگزار یاخذ و اعبا -9

  انیبن و دانش ینوآور ،یدر حوزه پژوهش فناور یردولتیغ
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ها  پرو ه یگذار وکار و نظارت، ارزش کسب یها طرح یسنج و امکان یابیخدمات ارز هیارا -8

  و نوآورانه یفناور ،یپژوهش یها و طرح

  ،یر اجاره به شرط تمل ،یفروش اقساط لیاز قب یساز یخدمات توسعه بازار و تجار هیارا -1

بره منظرور    یسراز  یو تجرار  انیر بن و دانش یفناور ،یمحصوالت و خدمات پژوهش دیخر نیتضم

  ها و قراردادها طرح یدر اجرا لیو تسه میتسر

هرا در   و مقررات مرتبط برا اهرداف صرندو؛    ها تیو اولو ها استیس نیمشارکت در تدو -01

  موجود در کشور یها تیحما ییافزا و هم یکشور و کم  به سامانده

 ،یجمعرر یمررال نیشررامل تررأم یمررال نیتررأم یاز ابزارهررا یبررردار توسررعه و بهررره جرراد،یا -00

  اورا؛ مشارکت نیو تضم ریخبرپذ یگذار هیاسرم یها صندو؛

 یدر مجرامم تخصصر   تیو عضرو  یو خرارج  یداخلر  یبا مؤسسات و نهادهرا  یهمکار -02

  اهداف صندو؛ یمرتبط در راستا

که  (cvc) یشرکت ریخبرپذ یگذار هیسرما یصندو؛ پژوهش و فناور تیموضوع فعال -تبصره

( 02( و )00(، )01(، )9(، )8(، )2(، )0) یصررفاً شرامل بنردها    شود، یم سیبا مجوز کارگروه تأس

 (.1411اساسنامه ننهوق پژوا  و فناور  ننعت برق و انرژ ؛  1ماده )ماده است.  نیا

 سازمان انرژی اتمی و نیروگاه بوشهر -15

مرذکور   روگراه ین شرده  یشرده حسابرسر   تمرام  نره یبوشهر بر اساس هز یاتم روگاهیبر؛ از ن دیخر»

  (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  «ه»)بنه « ردیگ یت مصور
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هرای آب و برر؛    ساله عالوه بر تأمین اعتبرارات کمر  بره شررکت     دولت مکلف است همه» -08-0

در مقایسه با  1این ماده 0التفاوت حاصل از اجرای تبصره  مابه ای بابت بخشودگی آب و بر؛ منبقه

مصررف را در بودجره سراالنه     قانون اصالح قانون بخشودگی بهای برر؛ مصررفی مشرترکین کرم    

الیحه راجر  2)تبصره « رسانی به روستاها در اختیار وزارت نیرو بگذارد منظور بر؛ بینی کرده و به پیش

 (؛1411؛ مصارف ریو سا  تجار ،  شاورز ،یننعت ،یمصارف خانی  به اجازه تعییا نرص برق برا
منظور رفم مشکالت موجود صنایم نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایم یاد  به» -08-2

شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

 های زیر را به اجرا گذارند: حمایتتسهیالت و  09/10/0391اسالمی ایران مصوب 

 قانونی شهرها مسرتقر هسرتند و بررای    محدودهکه در قانون این واحدهای صنعتی مشمول ( ادد

محیبری   زیسرت بر ضروابط  کره بنرا   شوند و یا این می بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل

 :شوند ذیل می یها تیحماشامل  باشد، انتقال آنان الزامی می

 افتیدر های تابعه موظفند بدون نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکت رو،ین یها وزارتخانه -دو

مرذکور بره    یواحردها  آب، گاز و تلفن موجرود   بر؛، یها نسبت به انتقال انشعاب یا نهیگونه هز هیچ

اشرتراک(   نره یاز هز یر)غ یواقع یگذار هیسرما انتقال مستلزم نی. چنانچه اندیاقدام نما دیجد یها محل

را  هرا  نهیکشور، هز یزیر و برنامه تیریسازمان مد ییدتأ و نفم یذ های از شرکت  یاعالم هر  باشد با

 (؛1411؛  شور ینیاج ریننا  و نوساز  از بازساز تیقانون حما واحهه ماده «ادد»بنه  2)جزء « دینما افتیدر

 هرای دولتری   نیروگاه سوخت نباید از قیمت 2یردولتیغ های های بخش سوخت نیروگاه قیمت» -08-3

سروخت   پرداختی و یا اعمال تخفیرف و نظرایر آن در قیمرت    یارانهمحاسبه شود و هرگونه  بیشتر

هرای غیردولتری    بخش های های دولتی به هر شکل و طریق، عیناً باید به نیروگاه نیروگاه تحویلی به

 (؛1411گاار  ننعتی؛ انالحی  موانر تولیه و سرمایهقانون رفر برخی از  1)تبصره ماده « نیز تعلق گیرد

                                                                 

  این کتاب آمده است. 20شماره  0بند  در زیرنویس واحده . متن کامل ماده0

که خرود بره شرب    تولیردی  تمام یا بخشی از برر؛  وزارت نیرو اقدام به تحویل که بنا به اعالم نیتأمی خود ها روگاهین. تعرفه سوخت 2

 متوسط بازدهی تعرفه سوخت نیروگاهی براساس به شبکه، معادل شده لیتحو بر؛ برای سوخت مصرفی ، به میزانکنند یمسراسری 

 (.0319کل کشور  0318قانون بودجه  واحده ماده 08تبصره « هر»بود )بند  خواهد 0319ی سال حرارت یها روگاهین
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 بررای  را ایرن قرانون   اجررای  از حاصرل  وجروه  خالص %(31) درصد سی است مکلف دولت» -08-0

 زیرر  مروارد  اجرراء  برای شده اداره وجوه یا و تسهیالت سود یارانه یا بالعوض، های کم  پرداخت

 :کند هزینه

واحردهای تولیردی، خردماتی و مسرکونی و تشرویق بره       سازی مصرف انرر ی در   بهینهالف( 

  شود معرفی می ربط ذیی یجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرا صرفه

 توسعه و ، آبانر ی وری بهره افزایش جهت در تولیدی واحدهای فناوری ساختار اصالحب( 

 تجدیدپذیر  منابم از بر؛ تولید

آب و فاضالب، بر؛، گراز طبیعری و    خدمات دهنده ارائه های شرکت زیان از بخشی جبرانج( 

 «ج»و  «ب»، «الد  »بندهاا   ) «ها ناشی از اجراء این قانون ها و دهیاری های نفتی و شهرداری فرآورده

 ؛(1411 اا؛ یارانه  ردن اهفمنه قانون 1 ماده
های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را  وزارتخانه» -08-8

کننرد، از امکانرات و    بر؛ و حرارت و برودت در محل مصرف اقردام مری   زمان همکه به تولید 

قدانون اندالا الیدو      33)مداده   «منرد سرازند   شود بهرره  عمومی اعالم می صورت  بهتسهیالتی که 

 ؛(1411مصرف انرژ ؛ 
هرا سروخت الزم جهرت     وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه» -08-8

تولیدکنندگان انر ی بر؛ اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را بره قیمتری کره بررای     

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ،  31)ماده  «تحویل نمایدکند،  وزارت نیرو محاسبه می

 تجدیدشرونده  منرابم  اقتصادی کاربرد ترویجمنظور  به ندموظفو نفت  نیرو های وزارتخانه» -08-9

 تلمبره  خورشریدی،  حمام خورشیدی، آبگرمکن قبیل از شبکه از مجزای های سامانه در انر ی

جرویی   توده و صرفه استحصال گاز از منابم زیست فتوولتایی ، های سامانه بادی، توربین بادی،

 از و اعالم عمومی صورت به را الزم حمایت های فسیلی، های تأمین و توزیم سوخت در هزینه

 پرداخرت  و تأمین 0قانوناین  93 ماده در مذکور منابم یا خود ساالنه مصوب های بودجه محل

 ؛(1411انرژ ؛  مصرف الیو  انالا قانون 12 ماده) «نمایند

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 0شماره  03بند قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در  93. ماده 0
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کرارآیی انرر ی در    یسازی مصررف و ارتقرا   حمایت از اجرای راهکارهای بهینه منظور به» -08-8

شررود از محررل  چهررارچوب اهررداف و مررواد ایررن قررانون برره وزارت نیرررو اجررازه داده مرری   

 هرای  شررکت های سنواتی و منرابم داخلری    های ناشی از اجرای این قانون، بودجه جویی صرفه

 نمایند. مقدار تسهیالت مالی این ماده توسط شورای تأمینت مالی الزم را دولتی تابعه، تسهیال

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  14)ماده « شود میانر ی تعیین  عالی

هرا برا    الیره حرریم راه   های بر؛، آب، گراز و مخرابرات در منتهری    اجرای خبوط و شبکه» -08-1

راه لبمره وارد نکنرد بردون     تأسیسرات هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در صورتی کره بره   

(؛ 2قدانون تنظدی  بخشدی از مقدررات مدالی دولدت )       11)مداده  « باشد پرداخت هرگونه وجهی مجاز می

 (؛1411انالحی 
ریرزی کشرور موظرف اسرت اعتبرار الزم جهرت پرداخرت         ازمان مردیریت و برنامره  س» -08-01

 تأییرد )مرورد   1قیمت فروش تکلیفی انر ی بر؛ و انشعاب برا قیمرت تمرام شرده     التفاوت مابه

هرای انشرعاب را در    های قانونی اعمال شده برای هزینه حسابرسی( و همچنین معافیت سازمان

« پرداخت کنرد در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو بینی و  سنواتی کل کشور پیش بودجه

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  1)ماده 
پرذیری   ها و نرواحی صرنعتی و رقابرت    در راستای حمایت از استقرار صنایم در شهرک» -08-00

هرای   های سنواتی کم  شود در قالب بودجه تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می

راه، آب، برر؛،   ترأمین در امور  ویژه به ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی الزم را به شهرک

ها انجام دهد. دستورالعمل این مراده برا    گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک

 مداده ) «رسد میکشور  به تأیید سازمان برنامه و بودجهپیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 ؛(1413  شور؛ ا  توسعه اا  برنامه دائمی احکام انونق 33
مصروب   یهرا  فیر نسبت بره رد  2بند نی( ا0حاصل از جزء ) دیعوا شیدر صورت افزا» -08-02

 فیر مکلرف اسرت منرابم حاصرله را بره رد      رانیر ا یاسالم یجمهور یالذکر، بان  مرکز فو؛

                                                                 

 0388هرا مصروب    قانون هدفمند کردن یارانره  0ماده « ج»انر ی، به تبصره بند  شدهقیمت تمام  محاسبه. در خصوص فرمول 0

 کنید. مراجعه

 فیج در ردسقف منابم حاصل از ارزش صادرات نفت مندر: 0011 سال قانون بودجه ماده واحده 08تبصره « ب»بند  0. بند  2

( منردرج در  %3درصرد )    و منابم مربوط بره سره   201012 فیو خالص صادرات گاز مندرج در رد یگاز عاناتی، م201010
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مهرمراه سرال    یاست از ابتدا. دولت موظف دینما زیقانون وار نی( ا8جدول شماره ) 201002

 لیتکم یبرا صیتخص شیصرف افزا یمنابم حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عموم 0011

درون و بررون   زیخ اصالح نقاط حادثه ژهیقانون به و نیا یا هیسرما یها ییتمل  دارا یطرحها

 یو بهسراز  یهراد   شهرها، طرح یدر ورود ازیمورد ن رهمسبحیغ یها و احداث تقاطم یشهر

  یآموزش الکترون یها رساختیتوسعه ز یها آموزش، طرح یها رساختیتوسعه ز ،ییروستا

بررادران   هیعلم یها ها و مدارس حوزه و دانشگاه یبیمدارس تخر یو نوساز یمدارس، بهساز

بوشرهر، حمرل و    یاتم روگاهیدوم و سوم ن یواحدها ،یا هسته ،یالمصبف و خواهران و جامعه

دولرت   ،یصرنعت  یهرا و نرواح   شهرک یها رساختیز ،یدیتول ،ییروستا یراهها ،ینقل عموم

 فره، یسرربازان وظ  یآمروز  و مهرارت  یپرور و مهارت یمهارت یها آموزش، آموزش  ،یالکترون

 ت،یر سرال ، جمع  یمرار یخراص و ب  یها یماریب یدارا مارانیاز ب تیحما تیسالمت با اولو

و  ییمنراطق روسرتا   تیر آب و فاضرالب برا اولو   الب،یو مهار )کنترل( آب و س ستیز طیمح

برر؛، بافرت    یروگاههرا ین یآب شرب شهرها و روسرتاها، توسرعه و برازتوان    نیتأم ،یریعشا

 ان،یر بن حوزه دانرش  تیبا اولو یبخش کشاورز یکاربرد قاتیو تحق یشهر ینیفرسوده، بازآفر

کرونرا   یمنفر ش آثرار  و سالمت و کاه شتیمع یها نهیو هز یدفاع ژهیبه و یکاربرد قاتیتحق

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ب»بنه  2)بنه « دینما

تابعره وزارت   یهرا  شررکت  هرا و   آب و بر؛ از سازمان دکنندهیتول یها شرکت مبالبات » -08-03

قدانون بودجده   واحدهه   مداده  3تبصدره   «ز»بنده   2-1)بنده  « استدر حکم مبالبات آنها از دولت  روین

 .(1411 ل  شور؛  1311سال 

 تهاتر و دیون -19

شرده فرروش هرر     تمرام  مرت یو ق یفیتکل متیالتفاوت ق مابه شود یبه دولت اجازه داده م» -09-0

 یسازمان حسابرس دییوات ساعت بر؛ را )پس از تأ لویمترمکعب آب و دفم فاضالب و هر ک

 دهیرسر  یبردار به بهره یا هیسرما یها یی  داراتمل یها طرح ی( با بدهیعنوان بازرس قانون به

                                                                                                                                                                        

 اردیر لیم سرت یو نهصرد و نرود و دو هرزار و  هفتصرد و ب     ونیر لیم  یقانون معادل  نی( ا8جدول شماره ) 201011 فیرد

 یهرا  دسرتگاه  .باشرد  یحکرم نمر   نیر مشمول ا ینفت یها صادرات فرآورده. شود یم نییتع الی( ر0۰112۰921۰111۰111۰111)

 .باشند ینم افتهیو توسعه ن زیگازخ ز،ی( مناطق نفت خ %3از منابم سه درصد )  یا  نهیمجاز به استفاده هز یمل یاجرائ
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( قرانون برنامره و بودجره کشرور از     32موضوع ماده ) رویوزارت ن بر؛بخش آب، فاضالب و 

 خرجری  – جمعری  صورت به 831111 – 33 یا نهیهز فیو رد 301010 یدرآمد فیمحل رد

خرود   یمرال  یرا در صرورتها  حسراب  هیمکلفنرد تسرو   ربرط  یذ یدولت یها شرکت کند.  هیتسو

حکرم   نیر ا یاز اجررا  یشرده ناشر   هیتسرو  یمذکور معادل بده یها شرکت  هیکنند. سرما اعمال

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «د»)بنه « ابدی یم شیافزا

مکلفنرد منرابم    یا بر؛ منبقره  یها شرکت و  یدولت یبر؛ حرارت یروین دیتول یها شرکت» -09-2

بره شررکت    بیر در بودجه مصوب سراالنه خرود را پرس از گرردش خزانره بره ترت       شده نییتع

 یگرذار  هیسررما  ایر و  ونیر بابت رد د ریو شرکت توان یبر؛ حرارت یروین دیتول یمادرتخصص

« الد  »)بنده  « کننرد  پرداخرت و توسعه شبکه انتقال کشرور   یحرارت روگاهی)احداث( در توسعه ن

 (. 1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره 

 گذاری سرمایه -13

ایرن   2ترتیب مندرج در ماده شرح فو؛ )به  به ها شهرداری به متعلق بر؛ تأسیسات بهای» -08-0

ارزش  معرادل  مربروط  شرهرداری  نقردی،  پرداخرت  به جرای  ولی شد خواهد ارزیابی (0قانون

)تبصره مداده  « داشت خواهد سهام و شده شری  ای یا ناحیه ای منبقه بر؛ شرکت در تأسیسات

 (؛1433قانون توسعه مؤسیات برق غیردولتی؛  2
 برر؛  انتقال شبکه و حرارتی های نیروگاه توسعه جهت مکلفند ای منبقه بر؛ های شرکت» -08-2

 جهررت ترروانیر شرررکت برره را خررود سرراالنه مصرروب بودجرره در شررده تعیررین مبررال  کشررور،

 آبری  های نیروگاه بر؛ فروشنده های شرکت .نمایند پرداخت مزبور های طرح در گذاری سرمایه

 بررای  تولید های هزینه وضم از پس را خود بر؛ انر ی فروش از حاصل وجوه تمامی موظفند

 اسرت  موظف توانیر شرکت .برسانند مصرف به آبی بر؛ های نیروگاه توسعه در گذاری سرمایه

 را نررخ  تفراوت  عنوان تحت ای منبقه بر؛ های شرکت مصوب بودجه در شده بینی پیش ارقام

 مدواد   الحداق  قدانون  11 مداده )« نماید جبران مذکور های شرکت انر ی فروش عملکرد با متناسب

 ؛(1114(؛ انالحی 1دولت ) مالی مقررات از بخشی تنظی  قانون به

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 80شماره  0ی در بند ردولتیبر؛ غ مؤسساتقانون توسعه  2ماده . 0



 020 ای فصل اول: امور مالی و سرمایه –بخش سوم  

 تولیرد نیرروی برر؛ بره شررکت مرادر      در غیردولتری  های بخرش   جلب سرمایه منظور به» -08-3

یر  از   شود برای هرر  تخصصی تولید، انتقال و توزیم نیروی بر؛ ایران )توانیر( اجازه داده می

شرته باشرد،   دا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی راهایی که بنا نیروگاه

سرهام آن را   %( از88نموده و حداقل شصت و پنج درصرد )  ی  شرکت مستقل دولتی تأسیس

مشررترک  مررذکور بنررا برره پیشررنهاد هررای شرررکت اساسررنامهاز طریررق بررورس واگررذار نمایررد. 

کشرور بره    ریرزی  مردیریت و برنامره   سرازمان های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و  وزارتخانه

 وانیر موظرف اسرت بالفاصرله پرس از تأسریس     شرکت ت. وزیران خواهد رسید هیأتتصویب 

سرازی و از طریرق    خصوصی سازماناعبای وکالت به  ده، سهام مذکور را بایاد ش های شرکت

مهروری  اقتصرادی، اجتمراعی و فرهنگری ج   توسرعه   چهرارم  برنامهبورس طبق مقررات قانون 

 اسالمی ایران واگذار نماید.

 قرانون اساسری   وی بر؛ کشور طبرق اصرل چهرل و چهرارم    نیر تأمینصورت مسئولیت درهر

اشرد  نحروی ب  بهباشد و اجرای مفاد این ماده باید  وزارت نیرو می عهدهر جمهوری اسالمی ایران ب

قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی  21)ماده  «ندای وارد نک نیرو لبمه تأمینکه به 

 (؛1413(؛ 1دولت )
 غیردولتی بخش گسترده مشارکت و انر ی تأمین امنیت افزایش وری، بهره ارتقاء منظور به» -08-0

 انر ی، عرضه در

 تحقیقرات،  از مرؤثر  حمایت به نسبت نیرو وزارت همکاری با است مکلف نفت وزارت( الف

 بخرش  طریق از برودت و حرارت و بر؛ زمان هم تولید واحدهای توسعه و ترویج گذاری، سرمایه

  نماید اقدام غیردولتی

 برای مربوطه، صنایم و تحقیقاتی مراکز از حمایت با است موظف معادن و صنایم وزارت( ب

 و حررارت  برر؛،  زمران  هم تولید تجهیزات تأمین در کشور اتکایی خود و بومی فنی دانش توسعه

 ایرن  تصرویب  از پرس  مراه  سره  ماده این 0اجرایی های نامه آیین و ضوابط کلیه .نماید اقدام برودت

                                                                 

تصویب هیأت وزیرران رسریده و برا     به 18/12/0318قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  82 مادهنامه اجرایی  . آیین0

اصرالح   12/10/0318نامه در تراریخ   این آیین 8 مادهابالغ شده است.  02/12/0318هر در تاریخ  81821 ت/08012شماره 

 شده است.
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 «رسرد  مری  وزیرران  هیرأت  تصویب به معادن و صنایم و نیرو نفت، های وزارتخانه پیشنهاد با قانون

 ؛(1411 انرژ ؛ مصرف الیو  انالا قانون 32 ماده)
هرای مردیریت سروخت مصررف شرده و       منابم الزم بررای انجرام هزینره    نیتأم منظور به» -08-8

 سرازمان ای به  هسته یت، برچینش و حوادث اضبراری در تأسیساتپسماندهای حاصل از فعال

شرود برا    اجازه داده می 0(تخصصی تولید و توسعه انر ی اتمی ایران انر ی اتمی )شرکت مادر

از درآمرد حاصرل از فرروش برر؛      %(0) درصرد  ترا معرادل چهرار    سازماناین  رئیس موافقت

داری کرل کشرور تحرت     ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نرزد خزانره   هسته های نیروگاه

شود منظرور دارد،   بینی می سنواتی پیش بودجهکه در قوانین « یاطیاحت اندوخته»عنوان حساب 

گرردد   سنواتی معین می بودجهه در ک نحوی بهاحتیاطی  اندوختهموقت از منابم حساب  استفاده

شرده در کشرور اعرم از ریرالی و ارزی      برای خرید اورا؛ مشارکت و صکوک اسالمی منتشرر 

« احتیاطی اندوخته»به حساب  شده نیز مستقیماً یادبالمانم است و سود حاصل از خرید اورا؛ 

شرده مشرمول    یراد  اندوختره شرده بره حسراب     شود. مبال  منظور موضوع این ماده منظور می

 اندوختهباشد و استفاده از منابم  درآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی پرداخت مالیات بر

هرای عملیرات    نحصراً برای انجام هزینره انر ی اتمی ایران م سازمان احتیاطی با موافقت رئیس

هرای عملیرات    باشرد و معرادل هزینره    بینی شده در این ماده مجاز مری  ای پیش جاری و سرمایه

قانون احکام دائمی  11)ماده  «شود کسر می« احتیاطی اندوخته»جاری انجام شده از مانده حساب 

 (؛1413؛ 2توسعه  شور
ششم توسعه نسربت   ساله نیرو در طول اجرای برنامه پنجدولت مکلف است از طریق وزارت » -08-8

گذاری مؤسسات عمومی  به افزایش توان تولید بر؛ تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه

                                                                 

تصویب هیأت وزیران رسید و  به 28/18/0383که اساسنامه آن در تاریخ « انر ی ایران توسعهشرکت مادر تخصصی تولید و . »0

مبرابق برا تصرویبنامه جلسره     ای اسرت.   های دولت در زمینه تولید و توسرعه برر؛ هسرته    از جمله اهداف آن اجرای فعالیت

غ شده اسرت، ایرن شررکت، بره     ابال 03/01/0312در تاریخ   ه 80188 ت/033301هیات وزیران که با شماره  11/01/0312

 ی، تعیین گردید.ا توسعهعنوان سازمان 

تصرویب هیرأت وزیرران     بره  03/13/0319ای کشور در تاریخ  های توسعه قانون احکام دائمی برنامه 88نامه اجرایی ماده  . آیین2

« بخشرنامه »تروان بره    مری ابالغ شده است. در ایرن راببره    22/13/0319در تاریخ   هر  80918 ت/33120رسیده و با شماره 

ای کشور اشاره کررد کره برا     های توسعه قانون احکام دائمی برنامه 88 نامه اجرایی ماده  سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین

 ابالغ شده است. 13/18/0319/ص در تاریخ 211/19/89شماره 
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هرای تابعره یرا     غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابم داخلری شررکت  

و  (BOO)از جمله ساخت، بهره برداری و تصررف   1گذاری های  متداول سرمایه صورت روش به

اقدام نماید. خرید تضمینی بر؛ بر اساس نررخ تعیرین شرده     (BOT) برداری و انتقال ساخت، بهره

 (؛1413شش  توسعه؛  قانون برنامه 31ماده  «ت»)بنه « توسط شورای اقتصاد خواهد بود

 یبرردار  و بهره جادیدر ا یردولتیبخش غ یگذار هیسرما هیو توج قیتشو ل،یمنظور تسه به» -08-9

 یهرواز  یهاضم ب ،یساز یگاز ،یسوز ازجمله زباله یبه انر  یپسماند عاد لیتبد ساتیاز تأس

 ینیتضرم  دیر در کشور نرخ خر یعاد یپسماندها یدفن و سامانده یها و گاز حاصل از محل

 بیو کشرور و تصرو   رویر ن رانیوز شنهادیبا پ یپسماند به انر  لیتبد ساتیبر؛ حاصل از تأس

با مشدار ت بخد      ضاد  پیمانهاا یقانون  مک به سامانها 1)ماده  «شود یم نییاقتصاد تع یشورا

 (؛1411؛یردولتیغ
بخرش صرنعت و معردن و بخرش      یا توسعه یها سازمان ییربنایو ز یا توسعه یها طرح» -08-8 

 یو تعاون یخصوص ی( بخشها%80) یدرصد   یو  بر؛ و منابم آب با مشارکت حداقل پنجاه 

برر جهرت    هیر و برا تک  یا منبقره  یتهایبراساس مز افتهی مناطق محروم و کمترتوسعه تیبا اولو

 دل   1311واحدهه قدانون بودجده سدال      مداده  3تبصدره   «الد  »بنده   2)بنده  « نیسررزم  شیآمرا  یها یریگ

 (؛1411 شور؛ 
ای مکلفنرد منرابم    بر؛ منبقره  های شرکتتولید نیروی بر؛ حرارتی دولتی و  های شرکت» -08-1

به ترتیب بره شررکت مرادر    خود را پس از گردش خزانه  ساالنهمصوب  بودجهتعیین شده در 

 2گرذاری  د نیروی بر؛ حرارتی و شررکت تروانیر بابرت رد دیرون و یرا سررمایه      تخصصی تولی

 «الد  »)بنده   «شبکه انتقال کشور پرداخرت کننرد   توسعهنیروگاه حرارتی و  توسعهدر « احداث»

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره 
مالحظرات   تیر برا رعا  شود یاجازه داده م رویتابعه و وابسته به وزارت ن یها شرکت به » -01-08

 یمرال  نیخرود نسربت بره ترأم     یهرا  یری از امالک و دارا یبخش یکشور از محل واگذار یتیامن

 افتهی و شبکه فرسوده آب و بر؛ کشور ازجمله مناطق کمتر توسعه ساتیتأس ینوساز یطرحها

                                                                 

 م توسعه ، مراجعه  کنید.برنامه پنج 200برنامه چهارم  توسعه و  ماده  30در این خصوص  به ماده  .0

 برنامه پنجم توسعه مراجعه کنید.  200برنامه چهارم توسعه و ماده  30. در این خصوص به ماده  2
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 «کننرد اقردام   الی( ر91۰111۰111۰111۰111) اردیلیهفتاد هزار م سقفتمام تا  مهین یو طرحها

 (.1411 ل  شور؛ 1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  «ط»بنه )

 خرید تضمینی برق -19

هرای   بخرش  هرا و تولیدکننردگان   انر ی بر؛ تولیدی توسط نیروگاهوزارت نیرو مکلف است » -01-0

سرازمان   نماید. نرخ تضرمینی بره پیشرنهاد    1های تضمینی خریداری خصوصی و دولتی را با قیمت

برر؛ تولیردی    تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ ریزی کشور به مدیریت و برنامه

محیبری و   هرای مثبرت زیسرت    نو باید با توجره بره جنبره   های  های غیردولتی از منابم انر ی بخش

گذاری در این  سرمایه منظور تشویق های ناشی از عدم مصرف منابم انر ی فسیلی و به جویی صرفه

 (؛1411؛ 2قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت 12)از ماده « گیردنوع تولید مورد عمل قرار 

ترغیرب سرایر    منظرور  بره  با حفرظ مسرئولیت ترأمین برر؛     دولت مکلف است استناد غیرقابل

خرارج از مردیریت و نظرارت     هرای  نیروگاهداخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی بر؛ از  مؤسسات

مداده   «ج»)بنده  تضمینی خرید بر؛ را تعیین و اعالم کند  های قیمتشرایط و ساله  همهوزارت نیرو، 

 (؛1414؛ 4قانون برنامه چهارم توسعه 23ماده  «ب»بنه )از  و (1411قانون برنامه سوم توسعه؛ 122

و واحدهایی که دسترسی به شبکه بر؛ وزارت نیرو و امکران اجررای    مؤسساتکلیه صنایم، » -01-2

زمان بر؛ و حرارت، توربین انبساطی و یا واحد  های تولید انر ی الکتریکی از قبیل تولید هم سامانه

مستقل را دارند، چنانچه به تولید بر؛، مبابق با استانداردهای وزارت نیررو اقردام نماینرد، وزارت    

های بر؛ موظف به خرید بر؛ مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب  کتنیرو از طریق شر

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  21)ماده « است 0این قانون 00موضوع ماده 

                                                                 

تصویب کرد که برا شرماره   « تعیین شرایط و روش خرید و فروش بر؛ در شبکه بر؛ کشور»ای با عنوان  نامه . وزیر نیرو آیین0

 ابالغ شده است. 28/18/0380در تاریخ  011/21/32280

 این کتاب، درج شده است. 3شماره  8بند  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در زیرنویس 82. ماده 2

منظرور ترغیرب سرایر     برر؛، بره   نیترأم دولت مکلف است با حفرظ مسرئولیت   قانون برنامه چهارم توسعه:  28ماده « ب». بند 3

شررایط و   وزارت نیررو،  نظرارت هرای خرارج از مردیریت و     تولید هرچه بیشتر نیروی بر؛ از نیروگراه  داخلی به مؤسسات

 کند. تعیین و اعالم چهارمهای تضمینی خرید بر؛ را تا پایان سال اول برنامه  قیمت

 این کتاب، درج شده است. 08شماره  0قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  00. ماده 0
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آن را  0تابعه موظف است خرید برر؛ از تولیدکننردگان   های شرکتنیرو از طریق وزارت » -01-3

های تولید بر؛ تضمین کند و به این منظور از طریرق عقرد    در محل تحویل و به اندازه ظرفیت

 یا بیشتر، مبابق شرایط زیر اقدام نماید: ساله پنجقراردادهای 

هرای عمرومی برقرراری     اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینره  (الف

  گیرد انشعاب، صورت می

ات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب مواقم خروج اضبراری و یا خروج برای تعمیردر  (ب

بر؛ مشترک تا سبح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشرتراک، اسرتفاده    نیتأمبرقرار شده برای 

 گردد  می

نمایند، از اولویرت قبرم برر؛ در     مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می (پ

قدانون اندالا الیدو  مصدرف اندرژ ؛       33)مداده   «شروند  های کمبود در شبکه سراسری خارج مری  زمان

 (؛1411

پرذیر  از گسرترش اسرتفاده از منرابم تجدید   حمایرت   منظرور  بهنیرو موظف است وزارت » -01-0

، دریایی و «تا ده مگاوات»کوچ   گرمایی، آبی های بادی، خورشیدی، زمین انر ی، شامل انر ی

هرا و فاضرالب شرهری،     گلری، زبالره  توده )مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جن زیست

صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس( و با هردف تسرهیل و تجمیرم ایرن امرور، از طریرق سرازمان        

گان غیردولتری برر؛ از   از تولیدکننرد  2نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضرمینی  ربط ذی

 منابم تجدیدپذیر اقدام نماید.

پیشرنهاد وزارت نیررو و    بره  تجدیدپذیرمنابم قیمت و شرایط خرید بر؛ تولیدی از  -0تبصره 

 .شود تعیین می 3وزیران هیأتتصویب 

                                                                 

تصرویب هیرأت    بره  01/18/0380در تراریخ  « تبدیل درآمد تولیدکنندگان غیردولتی برر؛ بره ارز   نحوهتسهیالت و »نامه  . آیین0

 .ابالغ شده است 00/18/0380در تاریخ   هر 29018 ت 28820وزیران رسیده و با شماره 

نررخ  » مصوبه 01/12/0318ریخ . در راستای اجرای وظایف وزارت نیرو در زمینه خرید تضمینی بر؛، وزیر محترم نیرو در تا2

 را ابالغ کردند.« های تجدیدپذیر و پاک خرید تضمینی بر؛ از نیروگاه

تصویب هیأت وزیرران رسریده و برا     به 00/00/0310قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  80اجرایی ماده  نامه نییآ. 3

 ت.ابالغ شده اس 20/00/0310در تاریخ   هر 82398 ت/083001شماره 
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 هرای  شررکت ای و نیرز   بر؛ منبقه های شرکتوزارت نیرو اعم از  تابعه های شرکت -2تبصره 

بر؛ ایران نسربت بره تحویرل و خریرد برر؛ از       شبکهتوزیم موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت 

 نمایند.سازمان مربوطه اقدام 

از محرل   تجدیدپذیرمنابم مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی بر؛ تولیدی از منابم  -3تبصره 

صادراتی گاز و  های قیمتوارداتی مایم و  های بر اساس سوختجویی شده  ارزش سوخت صرفه

به ازای برر؛ تولیردی ایرن قبیرل      زیست ها و حفاظت از محیط منافم حاصل از عدم تولید آالینده

قدانون اندالا الیدو  مصدرف اندرژ  و       11)مداده  « شرود  و به وزارت نیرو پرداخت می تأمینها  یروگاهن

 (؛1411اا  آن؛  تبصره

برنامه نسبت بره افرزایش تروان     رایدولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول اج» -01-8

، غیردولتری می عمرو  مؤسساتگذاری  هزار مگاوات از طریق سرمایه و پنج بیست تولید بر؛ تا 

 صرورت  بره تابعه یا  های شرکتتعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابم داخلی 

و سراخت،   (BOO)بررداری و تصررف    ساخت، بهره ازجملهگذاری  متداول سرمایه های روش

توسرط   شده تعییننرخ بر اساس اقدام نماید. خرید تضمینی بر؛  (BOT)برداری و انتقال  بهره

 (؛1413قانون برنامه شش  توسعه؛  31ماده  «ت»)بنه  «اقتصاد خواهد بود رایشو

برداری  ری بخش غیردولتی در ایجاد و بهرهتسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذا منظور به» -01-8

هروازی   سازی، هاضم بی سوزی، گازی ماند عادی به انر ی ازجمله زبالهاز تأسیسات تبدیل پس

دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خریرد تضرمینی    های و گاز حاصل از محل

ر و تصرویب  بر؛ حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انر ی با پیشنهاد وزیران نیررو و کشرو  

قانون  مک به سامانهای پیمانهاا  ضاد  با مشدار ت بخد     1)ماده  «شود شورای اقتصاد تعیین می

 (؛1411غیردولتی؛

برداری از تأسیسات تبردیل پسرماند بره انرر ی معراف از       در ایجاد و بهره گذاری سرمایه» -9-01

مرذکور و عروارض    باشد. قراردادهای خریرد تضرمینی برر؛ از تأسیسرات     یات میپرداخت مال
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قدانون  مدک بده سدامانهای      3)مداده  « ها است نیز مشمول این معافیت 1این قانون 2مندرج در ماده 

 (؛1411غیر دولتی؛ پیمانهاا   ضاد  با مشار ت بخ  
دولت مکلرف اسرت سروخت     ،یمصرف انر  ی( قانون اصالح الگو80ماده ) یدر اجرا» -8-01

 یهرا  یسرازمان انرر    دییر را برا تأ  ریدپرذ یتجد یهرا  روگراه یحواله آن در ن ایشده   ییجو صرفه

 اردیررلیو پررنج هررزار م  سررتیبررر؛ )سرراتبا( تررا سررقف ب   یانررر  یور و بهررره ریدپررذیتجد

 یعرضره در برورس انرر     ایر جهت فرروش   گذاران هیبه سرما الی( ر28۰111۰111۰111۰111)

  (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  « »)بنه « دینما لیتحو

 بورس انرژی -81

در خرید و فروش نفت خام و میعانرات گرازی و    2استفاده از سازوکارهای بورس انر ی» -81-0

قدانون رفدر مواندر تولیده      14مداده   1)تبصدره  « داردهای نفتی و انر ی بر؛ در اولویت قررار   فرآورده

 (؛1413پایر و ارتقا  نظام مالی  شور؛  رقابت
هرا قیمرت    وری نیروگاه افزایش بازدهی و ضریب بهره منظور بهوزارت نیرو موظف است » -81-2

قدانون برنامده    33مداده   «ب»بنده   2)جدزء  « ه سازوکار در بورس تعیین نمایدخرید بر؛ را با توجه ب

 (.1413شش  توسعه؛ 

                                                                 

دولت مجاز است در هرر سرال در بودجره     ی:دولتریغ با مشارکت بخش یعاد یپسماندها یکم  به ساماندهقانون  2. ماده  0

 یمصرف در قبوض مشرترکان پرمصررف برر؛ بره اسرتثنا      یمازاد بر الگو یساعت بر؛ مصرف لوواتیهر ک یبه ازا یسنوات

از  تیر ( قرانون حما 8از منابم موضروع مراده )   یپروانه مجاز، درصد یدارا یکشاورز یو چاهها ییروستا یمشترکان خانگ

 سرات یاز تأس یدیر بر؛ تول دیخر یکند تا صرفاً برا نییرا به عنوان تعرفه پسماند تع 0310/8/01صنعت بر؛ کشور مصوب 

 .شود نهیهز یپسماند به انر  لیتبد

 عبارتند از :« ر مکاوات وزارت نیرومشترکین باالی پنج هزا»هیأت وزیران در مورد های  بنامهیتصو. 2

 ابالغ شده است. 01/00/0310هر در تاریخ  81111/ت 008139تصویبنامه شماره -0 

تصویبنامه اخیرر، کلیره    0ابالغ شده است. مبابق ماده  21/19/0311هر که در تاریخ  89089/ت 82389تصویبنامه شماره   -2 

 مگاوات موظفند بر؛ مورد نیاز را ار بورس انر ی تامین نمایند. 8مشترکین صنعتی بر؛ با قدرت باالی 
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 سازی خصوصی – 54

 هرای  بخرش بره   00های دولتی مشرمول صردر اصرل     درصد از سهام بنگاه 81 1واگذاری» -80-0

هرای عمرومی غیردولتری در خصروص      تعاونی سرهامی عرام و بنگراه    های شرکت، 2خصوصی

اا   یی  سیاست 3)بنه « استهای اصلی انتقال بر؛ مجاز  کهنیرو به استثنای شب تأمینهای  بنگاه

 (؛1413؛ 4قانون اساسی جمهور  اسالمی ایران 33انل 
 برر؛ بره شررکت مرادر    در تولیرد نیرروی   غیردولتری  های بخرش   جلب سرمایه منظور به» -80-2

یر  از   شود برای هرر  تخصصی تولید، انتقال و توزیم نیروی بر؛ ایران )توانیر( اجازه داده می

داشرته باشرد،    غیردولتی را به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخشهایی که بنا نیروگاه

یق ز طرسهام آن را ا از وده و حداقل شصت و پنج درصدنم تأسیسی  شرکت مستقل دولتی 

                                                                 

گذاری سهام از طریرق برازار    الف( قیمتات واگذاری عبارتند از: قانون اساسی الزام 00اصل « ج»های بند  . بر اساس سیاست0

رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از  ب( فراخوان عمومی با اطالع  شود بورس انجام می

هرای مشرمول واگرذاری     ج( جهت تضمین بازدهی مناسرب سرهام شررکت     ایجاد انحصار و رانت اطالعاتی صورت پذیرد

د(   گذاری محصوالت و مدیریت مناسرب براسراس قرانون تجرارت انجرام گرردد       خصوص بازار، قیمت اصالحات الزم در

زیرمجموعه برا کارشناسری همره     یها شرکتخصصی و تهای مادر های مشمول طرح در قالب شرکت واگذاری سهام شرکت

هرای   های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیرت  اهوری بنگ منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره ( بههر  جانبه صورت گیرد

از  %8 حرداکثر فروش اقساطی  .مدیریتی کشور اقدامات الزم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد

 «ج»و( برا توجره بره ابرالغ بنرد        هرای فرو؛ مجراز اسرت     به مدیران و کارکنران شررکت   «ج»های مشمول بند  سهام شرکت

و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف اسرت نقرش جدیرد خرود در سیاسرتگذاری، هردایت و        00ی کلی اصل ها سیاست

هرای نروین برا فنراوری      ی( تخصیص درصدی از منابم واگذاری جهت حوزه  نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید

 .پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است

بررداری شربکه برر؛ و آب و     ی بهرره  تمام یا آمراده  های نیمه با واگذاری برخی نیروگاه 18/10/0381. هیأت وزیران در تاریخ 2

برا شررماره   22/10/0381فاضرالب بره پیمانکرراران بخرش خصوصری و تعرراونی موافقرت کرررد. ایرن تصرویبنامه در ترراریخ        

 ابالغ شده است. 88810/00832

هرای تعراونی سرهامی عرام و      های خصوصی شرکت به بخش 00ر اصل های دولتی مشمول صد % از سهام بنگاه81واگذاری . 3

. مصوبه های اصلی انتقال بر؛ استثنای شبکه های تأمین نیرو به بنگاه -8 :های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است بنگاه

تعراونی سرهامی   هرای   های خصوصی، شرکت به بخش 00های دولتی مشمول صدر اصل  درصد از سهام بنگاه 81واگذاری »

نامره   /ح ابالغ شده است. همچنین آیرین 1921-880203با شماره  18/11/0388در تاریخ « های عمومی غیردولتی عام و بنگاه

قانون  00های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 21ماده  2موضوع تبصره « کرد وجوه حاصل از واگذاری نحوه هزینه»اجرایی 

 ابالغ شده است. 20/18/0388هر در تاریخ  00892 /ت010080ب رسید و با شماره اساسی توسط هیأت وزیران به تصوی
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هرای نیررو و    مشترک وزارتخانه به پیشنهادبنا مذکور های شرکت بورس واگذار نماید. اساسنامه

وزیرران   هیرأت کشرور بره تصرویب     ریزی مدیریت و برنامه سازمانامور اقتصادی و دارایی و 

یاد شده، سرهام   های شرکت تأسیسشرکت توانیر موظف است بالفاصله پس از . خواهد رسید

سازی و از طریق بورس طبرق مقرررات قرانون     خصوصی سازماناعبای وکالت به  امذکور را ب

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهروری اسرالمی ایرران واگرذار نمایرد.      توسعه چهارم برنامه

 قرانون اساسری   شور طبرق اصرل چهرل و چهرارم    نیروی بر؛ ک تأمینصورت مسئولیت درهر

نحروی   بره باشد و اجرای مفاد این مراده بایرد    وزارت نیرو می عهدهجمهوری اسالمی ایران بر 

قدانون الحداق مدواد  بده قدانون تنظدی  بخشدی از         21)مداده   «ای وارد نکند به تأمین نیرو لبمهاشد که ب

 (؛1413(؛ 1مقررات مالی دولت )
قرانون   هرای کلری اجررای اصرل چهرل وچهرارم       قانون سیاست 21راستای اجرای ماده در » -80-3

های مرتبط  منابم حاصل از واگذاری %(91) تا هفتاد درصد شود ، به دولت اجازه داده می0سیاسا

های نیمه تمرام صرنعت برر؛     بینی و جهت تکمیل طرح با صنعت بر؛ را در بودجه سنواتی پیش

                                                                 

هرای کلری، وجروه حاصرل از      سیاسرت « د»قانون اساسی: با توجه بره بنرد    00های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 21. ماده 0

داری کل کشرور   خزانه های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد های موضوع این قانون از جمله شرکت واگذاری

 نیترأم هرای مستضرعف و محرروم و تقویرت      ایجاد خود اتکرایی بررای خرانواده    -0: شود یمواریز و در موارد زیر مصرف 

منظرور فقرزدایری،    های فراگیر ملی به ( از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی%31اختصاص سی درصد ) -2اجتماعی  

اعبرای   -0  افتره ی توسعهایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر  -3ن قانون  ای 30های موضوع ماده  شامل تخفیف

هرای   های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه ها و نوسازی و بهسازی بنگاه تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت تعاونی

و تقویت منرابم بانر  توسرعه     افتهی توسعهکمتر  های غیردولتی در توسعه مناطق گذاری بخش واگذار شده و نیز برای سرمایه

منظرور توسرعه اقتصرادی     ( به%01های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد ) های دولتی با بخش مشارکت شرکت -8تعاون  

ایفای وظایف  -9های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون   تمام شرکت های نیمه تکمیل طرح -8  افتهی توسعهمناطق کمتر 

سرازی   بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده -8های نوین با فناوری پیشرفته و پرخبر   اکمیتی دولت در حوزهح

 ها جهت واگذاری   بنگاه

 ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد  بودجهاعتبارات بندهای فو؛ در قوانین  -0تبصره 

ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری  سهنامه اجرایی این ماده ظرف مدت  آیین -2تبصره 

 نامره  نیری آ. هیرأت وزیرران   رسرد  یمریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران  سازمان مدیریت و برنامه

 00892 ت/010080ماره را طی تصویبنامه شر  21ماده  2موضوع تبصره « کرد وجوه حاصل از واگذاری هزینه نحوه»اجرایی 

 تصویب رساند.  به 20/8/0388در تاریخ  هر
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قانون حمایت از ننعت بدرق   2)ماده « دهدماده مذکور( به شرکت توانیر اختصاص  8)موضوع بند 

 (.1413 شور؛ 

 اعتبار اسنادی حافتتا -50

توزیم نیروی برر؛   افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کاالهای مربوط به تولید یا انتقال و یا» -82-0

موافقت قبلی وزارت  بگیرد باید با صورت از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی

 (؛1431قانون سازمان برق ایران؛  14)ماده « باشد نیرو

شرود بررای اجررای     دولتی اجازه داده می های شرکتدولتی و  مؤسساتها،  به وزارتخانه» -82-2

 بودجره ای ملری و اسرتانی منردرج در قروانین      های سررمایه  تمل  دارایی های طرحهای  پرو ه

نفم پیمانکاران داخلی طررف   های دولتی به داخلی شرکتگذاری از محل منابم  سنواتی و سرمایه

مبرال  و  نرد.  شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسرنادی ریرالی افتتراح نمای   قرارداد نزد 

های مربوط به اعتبار اسرنادی ریرالی یراد شرده، حسرب مرورد از محرل اعتبرارات تملر            هزینه

و پرداخرت   ترأمین قابرل   ربط ذیهای دولتی  ای مربوط یا منابم داخلی شرکت ههای سرمای دارایی

 10/18/0388مصروب   0قانون محاسبات عمومی کشرور  82ماده  2و  0دهای بود. مفاد بن خواهد

در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشرایش اعتبرار اسرنادی ریرالی در کلیره      

این ماده با پیشنهاد وزارت امرور اقتصرادی و    2نامه اجرایی االجرا است. آیین های دولتی الزم بان 

قانون الحاق مواد  به قانون تنظدی  بخشدی از    2)ماده  «رسیدوزیران خواهد دارایی به تصویب هیأت 

 (.1413(؛ 1مقررات مالی دولت )
 

                                                                 

های دولتی در صرورتی   ها و مؤسسات دولتی و شرکت وزارتخانه -0 قانون محاسبات عمومی کشور: 82ماده  2و  0. بندهای 0

مبلر  آن و   نماینرد کره معرادل کرل     یاسرناد  کاالهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار توانند برای خدمات و می

در مرورد آن قسرمت از    -2باشرند   کرده  نیتأم ربط، اعتبار های ذی حقو؛ و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه

بعد  های طور یکجا در سال ها باید تدریجاً و یا به منعقده بهای آن موجب قراردادهای کاالها و خدمات موضوع این ماده که به

خدمات مزبور با  شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بان  مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کاالها و وشنده پرداختبه فر

 .های مربوط مجاز خواهد بود سال بینی اعتبار الزم در بودجه بودجه مشعر بر پیش تعهد وزارت برنامه و

بره تصرویب هیرأت وزیرران      03/12/0388عمومی کشور در تاریخ  قانون محاسبات 82ماده « افتتاح اعتبار اسنادی»نامه  . آیین2

 ابالغ شده است. 23/12/0388در تاریخ  18 ت/8188رسید و با شماره 



 فصل دوم

 ها و عوارض ها، نرخ درآمدها، تعرفه

 

 



 هزینه -درآمد  -51

 و فنری  خدمات لحاظ از را بر؛ تابعه های شرکت یا و مؤسسات احتیاجات تواند می نیرو وزارت»

 کارکنران  اداری و فنری  آمروزش  جهرت  و نمایرد  ترأمین  کشروری  استخدام قانون رعایت با اداری

 .دارد معمول را الزم ترتیبات نیاز مورد های رشته در مزبور مؤسسات

بررای   تواننرد در قبرال خردماتی کره     تابعه می های شرکتو  مؤسساتیا  نیرووزارت  - تبصره

 مؤسسرات  انجرام شرده تعیرین و از    خردمات  هزینهدهند کارمزدی معادل  بر؛ انجام می مؤسسات

مقرر در این ماده  های مربوط به انجام مقاصد صله به مصرف هزینهوجوه حا .مذکور دریافت دارند

 (.1431 ایران و تبصره آن؛ برق سازمان قانون 1 ماده)« خواهد رسید

 درآمدها – 51

 دار شده در طول سه سال های بر؛ چاه کلیه یشرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازا» -80-0

 شوند از محل درآمردهای  می دار بر؛ های آتی سالهایی که در سال جاری و  گذشته و نیز چاه

 1نایررا  اجتماعی و فرهنگری جمهروری اسرالمی    اقتصادی، توسعهسوم  برنامهقانون  021ماده 

مبلر    اقتصاد را به حساب شرکت توانیر واریز نماید. در تعیین شورای مبال  معین شده توسط

 توسرط  نیررو  در تولیرد و انتقرال  گرذاری   مذکور شورای اقتصاد موظف است نیازهای سررمایه 

توانیر درآمد حاصل از  شرکت .نماید تأمینطور کامل  های وابسته را به شرکتشرکت توانیر و 

 نیرروی برر؛ خواهرد نمرود.     گرذاری تولیرد و انتقرال    وجوه مذکور را منحصراً صرف سررمایه 

عنروان   ده و بره قبول محسروب شر   قابلهای  هزینهء جز مالیاتی ازنظرهای مذکور  گذاری سرمایه

هرای   چراه  کلیهاجرای مفاد این بند  با .گردند دولت در شرکت توانیر منظور می سرمایهافزایش 

در انتقال و تولید بر؛ در محاسبات قیمت  گذاری کشاورزی از پرداخت سهم مربوط به سرمایه

 (؛1411 ؛ اا   شاورز قانون تیهیل برقی  ردن چاه 4)بنه  «باشند می انر ی معاف ی تمام شده

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 38شماره  0بند  قانون برنامه پنجساله سوم در زیرنویس 021 ماده. 0
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احکام  تیرعا با شود یاجازه داده م رانیا یاتم یو سازمان انر  0کشاورزی جهاد وزارت به» -80-2

درآمد حاصرل از   رانیای اسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یها برنامه نیقوان

نرزد  )ی درآمد عمروم  به بر؛ خود را یو فروش انر  یدیو خورش یباد ،یهای آب فروش نیروگاه

 ؛(1411 دولت؛ مالی مقررات از بخشی تنظی  قانون 11 ماده) «ندینما زیکل( وار داری خزانه

آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرر ی   های نیروگاهفروشنده بر؛  های شرکت» -80-3

بر؛ آبری   های نیروگاه توسعهگذاری در  های تولید برای سرمایه را پس از وضم هزینه بر؛ خود

مصروب   بودجره شرده در   بینری  پریش شرکت توانیر موظرف اسرت ارقرام    . مصرف برسانند به

عنوان تفراوت نررخ را متناسرب برا عملکررد فرروش انرر ی         ای تحت بر؛ منبقه های شرکت

قانون الحاق مدواد  بده قدانون تنظدی  بخشدی از مقدررات        11)از ماده  «مذکور جبران نماید های شرکت

 (؛1411؛ انالحی 2(1دولت ) مالی
ریررزی کشررور موظررف اسررت اعتبررار الزم جهررت پرداخررت  مرردیریت و برنامررهسررازمان » -80-0

 انشرعاب برا قیمرت تمرام شرده )مرورد تأییرد       التفاوت قیمت فروش تکلیفی انر ی بر؛ و  مابه

هرای انشرعاب را در    های قانونی اعمال شده برای هزینه سازمان حسابرسی( و همچنین معافیت

 «رو پرداخت کنرد به وزارت نی ماههبینی و در فواصل زمانی سه  سنواتی کل کشور پیش بودجه

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  1)ماده 
دولرت   یاز مقررات مرال  یبخش میقانون تنظمواد به  ی( قانون الحا؛ برخ02مبابق ماده )» -80-8

اجرازه داده   ربرط  یتابعره ذ  یهرا  شرکت  قیاز طر روینفت و ن یها از وزارتخانه  ی( به هر 2)

از هرر واحرد    ال،یر ( ر2111مشترکان گاز مبل  دو هرزار )  یماهانه از هر واحد مسکون شود یم

 یتجرار  یاز واحردها   یر و از هرر   الیر ( ر0111هرزار )   یر مشترکان بر؛ مبلر    یمسکون

                                                                 

انتزاع کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانرات، تعهردات و   »ای با عنوان  وزارت جهاد کشاورزی تصویبنامه. در خصوص 0

اعتبارات مربوط به راه روستایی، بر؛ روستایی و کشراورزی، آب و فاضرالب روسرتایی و بهسرازی روسرتاها از وزارت جهراد       

هرای آب و   سرتگی شررکت  های راه و ترابری، نیرو و مسکن و شهرسرازی و واب  ها به ترتیب به وزارتخانه کشاورزی و الحا؛ آن

بره تصرویب هیرأت وزیرران رسریده و برا        12/10/0380وجود دارد. این تصویبنامه در تاریخ « فاضالب روستایی به وزارت نیرو

 ابالغ شده است. 28/10/0380در تاریخ   هر 28838 ت/08918شماره 

این کتاب، درج  09شماره  2(، در بند 0310صالحی قانون الحا؛ موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )ا 80. ماده 2

 شده است.
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موضروع   یاخذ و به حسراب درآمرد عمروم    الی( ر01۰111مشترکان گاز و بر؛ مبل  ده هزار )

کررل کشررور  یدار قررانون نررزد خزانرره نیرر( ا8جرردول شررماره ) 081088و  081088 یفهررایرد

( است و مشترکان %81درصد )  الذکر معادل پنجاه مبال  فو؛ ،ییمشترکان روستا ی. براکنند زیوار

برر ارزش   اتیر بر درآمد و مال اتی. وجوه فو؛ مشمول مالباشند یفاقد گاز از پرداخت معاف م

 افزوده نخواهد بود.

بنرد   نیر ا یاجرائر  نامه نیی. آرسد یموارد مندرج در ماده مذکور به مصرف م یحاصله برا منابم

مشرترک سرازمان برنامره و بودجره کشرور و       شرنهاد یمناقصه به پ یبرگزار متضمن سقف و نحوه

 رویر نفرت و ن  یهرا  . وزارتخانره رسرد  یمر  رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

مرذکور   یها شرکت بند را از  نیاز محل منابم ا یا مهیب یها شرکت  یمکلفند گزارش مبال  پرداخت

 یمجلرس شرورا   یبرنامره و بودجره و محاسربات و انرر      یهرا  ونیسیاخذ و گزارش آن را به کم

 ارائه دهند. یاسالم

مشترکان  نامه، مهیمکلفند با صدور ب روینفت و ن یها وزارتخانه یبا هماهنگ گر مهیب یها شرکت 

مربروط، خسرارات واردشرده را     مره یشررکت ب  یافتیرا از حقو؛ خود مبلم و متناسب با مبل  در

بنرد را در کمترر از دو مراه     نیاز موضوع ا یگر منبقه حوادث ناش مهیب یها رکتش . ندیجبران نما

داخل منرزل اتفرا؛ افتراده     ای رونیخواه حادثه در ب ند،ینما یو حداکثر تا سه ماه پرداخت م یررسب

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ه» )بنه «باشد

 اصالح قیمت انرژی -55

 ی برنامره  انیر ترا پا  جیشود که به تدر نییتع یا بر؛ به گونه یفروش داخل متیق نیانگیم» -88-0

 مرت یمعرادل ق  رانیر ا یاسرالم  یجمهرور  یو فرهنگ یاجتماع ،یساله پنجم توسعه اقتصادپنج

  (؛1411؛ اا ارانهیقانون اهفمنه  ردن  1ماده  «ج»)بنه « شده آن باشد تمام

مس،  وم،ینیآلوم ،یفوالد میبه صنا یلیبر؛ تحو یانر  یمکلف است متوسط بها رویوزارت ن» -88-2

 دیمتوسط نرخ خر یرا برمبنا یمیو پتروش یشگاهیپاال یواحدها ،یفلز یها یو کان یفلزات اساس

. منرابم  دینما افتی( محاسبه و دری.اِی.سی)ا یانر  لیقرارداد تبد یدارا یها روگاهیبر؛ از ن یانر 

کرل کشرور    یدار نزد خزانه ریبه حساب شرکت توان میصنا نیبر؛ ا یبها شیمحل افزاحاصل از 

 (؛ 1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  «ز»)بنه « شود یم زیوار
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تمرام   لیر تحو اقدام به رویکه بنا به اعالم وزارت ن نیخود تأم یروگاههایتعرفه سوخت ن»  -88-3

برر؛   یبررا  یمصرف سوخت زانیبه م کنند، یم یخود به شبکه سراسر یدیاز بر؛ تول یبخش ای

بر  یروگاهیشده به شبکه در ساعات اوج مصرف )در تابستان(، معادل تعرفه سوخت ن لیتحو

 13تبصدره   «ا»)بنده  « شرود  یمر  نیری تع 0319سرال   یحرارت یروگاههاین یاساس متوسط بازده

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده

 ها تعرفه -51

کنندگان برر؛ از   بر؛ ایران اخذ هر نوع وجهی از مصرف سازماناز تاریخ تصویب قانون » -88-0

 طررف وزارت نیررو   ازهایی خواهد برود کره    نامه و آیین 2طبق تعرفه 1وام و حق اشتراک قبیل

 شود. تعیین و اعالم می

فرروش   ها، مقرررات و شررایط   های مذکور مشتمل بر جدول نرخ نامه تعرفه و آیین - 0 تبصره

کننردگان   مصررف  در انجام معامالت با کهبر؛ و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است 

 .مورد عمل قرار خواهد گرفت

 1مداده  ) «د کردهای مصوب را برای اطالع عموم آگهی خواهن بر؛ تعرفه مؤسسات - 2تبصره 

 (؛1431اا  آن؛  قانون سازمان برق ایران و تبصره

وزارت نیرو خواهند برود. مسرئوالن    تعرفه مصوببر؛ مکلف به رعایت  مؤسسات کلیه» -88-2

پرداخرت دو   بره ذینفرم بره    تخلف عالوه بر رد مال یا وجه مأخوذه بر؛ در صورت مؤسسات

اول بره   دفعهدر  تخلف از شرایط مقرر برابر آن به عنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد

 یکصدده هزار ریال تا  هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد به پرداخت پنجپرداخت 

 (؛1431؛ 4قانون سازمان برق ایران 11)از ماده  «دی محکوم خواهند شدهزار ریال جریمه نق

                                                                 

های بر؛ مبنری   تکمیلی تعرفه نامه نییآ 0-88-0هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اببال قسمت اول بند  092 شمارهی رأ. 0

نیرروی برر؛    وجوه مندرج در آن بدون برخرورداری اشرخاص از   مبالبهارسال صورتحساب برای متقاضیان بر؛ و  اجازهبر 

 صادر شده است. 21/10/0382اختصاص دارد که در تاریخ 

را ابالغ کرد. همچنین برابر مصروبه  « ها های بر؛ و شرایط عمومی آن تعرفه» مصوبه 11/12/0319. وزیر محترم نیرو در تاریخ 2

تصویب رسید، بهای آب شرب و بر؛ از ابتردای   به 01/02/0319هیات وزیران که در جلسه   هر 88831 ت/098329شماره 

 یابد. %( افزایش می9ساالنه به میزان هفت درصد ) 0318اردیبهشت 

 این کتاب، درج شده است. 81شماره  3قانون سازمان بر؛ ایران در بند  01 ماده. 3
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این قانون نرخ بر؛ را برای مصارف  شود از تاریخ تصویب به وزارت نیرو اجازه داده می» -88-3

خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف با توجه به شرایط اقلیمی برای هر منبقره  

هرای   نامره  و آیرین  0ها تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد به اجرا درآورد و در مورد تعرفه

 عمل نماید. بر؛ ایران سازمانمربوط بر طبق قانون 

بخشودگی مصرف بر؛ خانگی برای کم  به مستضعفین در سراسرر ایرران بره     میزان -تبصره

 شرح زیر خواهد بود:

 وات ساعت در ماه مجانی کیلو  01تا  (الف

  ریال 81کیلو وات ساعت در ماه مقبوعاً  81کیلو وات ساعت تا  01از  (ب

ب شرورای  بر اسراس نررخ مصرو   ماه برای تمام مصارف  رکیلو وات ساعت د 81( باالتر از ج

واحدهه الیحده راجدر بده اجدازه تعیدیا ندرص بدرق بدرا  مصدارف خدانیی، ندنعتی،              )مداده « اقتصاد عمل شرود 

 (؛1411آن؛  1 شاورز ، تجار  و سایر مصارف و تبصره 
گردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه  کلیه تأسیسات ایران» -88-0

هرا   مالیات، وام بانکی و غیرره مشرمول تعرفره     از هر نظر اعم از سوخت، آب و بر؛، عوارض،

گدرد  و   ندنعت ایدران   توسدعه قدانون   1)مداده  « باشرند  های بخش صنایم می مقررات و دستورالعمل

 (؛1411جهانیرد ؛ 

)اعم ورزشی  تأسیساتهای بر؛ مربوط به اماکن و  های مربوط به هزینه تعرفه استناد غیرقابل

 11)تبصدره  شرود   مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیرین مری   از دولتی و غیردولتی( به مأخذ

 (؛1414قانون برنامه دوم توسعه؛ 

                                                                 

هیرأت   18/02/0318، مصروب  «ی و شرح وظرایف آن آبرگروه ملی سازگاری با کم تصویبنامه در خصوص تشکیل کا». مبابق با 0

ابالغ شده است، در صورت عردم رعایرت سرقف سراعت      02/02/0318در تاریخ     هر 88112 ت/088181 شمارهوزیران که با 

بررداری، بهرای برر؛ اضرافی برر اسراس        بهره پروانهکارکرد در خصوص منابم آب زیرزمینی و مصرف بیش از میزان مندرج در 

تعرفره   28/12/0318مرورخ   002 ی شماره رأگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در  مصارف تجاری محاسبه و دریافت می

 نامره تکمیلری   ی بر؛، به آیینها تعرفهبر؛ مصرفی دفاتر اسناد رسمی را مشمول تعرفه بر؛ خانگی ندانسته است. برای اطالع از 

 و اصالحات مربوطه(، مراجعه کنید. 0ی بر؛ )با اعمال الحاقیه شماره ها تعرفه
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خواهرد   نحروی   بهبر؛ و گاز های مصرف آب و  اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه استناد غیرقابل

 «ج»)بنده  ثابرت بمانرد   مصررف   کرم بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشرترکین  

 (؛1414قانون برنامه دوم توسعه؛  11تبصره 
وظرف  تولید و توزیرم برر؛ کشرور، م    منظور افزایش ضریب بار در شبکه وزارت نیرو به» -88-8

جمهوری اسالمی ایران  اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی، توسعهاست حداکثر تا پایان برنامه سوم 

مشترکان سه فاز و نیز مشترکان ت  فاز پر مصرف کنتور دو یا چند تعرفه نصرب و   برای کلیه

را که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اعمال نماید. شورای اقتصاد  متفاوت های قیمت

هرا و فصرول اوج و    زایش قیمرت در سراعت  ( برر؛، افر  قانونیبا حفظ قیمت متوسط رسمی )

تعیین خواهرد نمرود کره موجرب کراهش       طوریها و فصول را  کاهش قیمت در سایر ساعت

 3)بنده  « برود رزی هرم مشرمول ایرن بنرد خواهنرد      هرای کشراو   مصرف در اوج گردد. انشعاب

 (؛1411اا   شاورز ؛  واحهه قانون تیهیل برقی  ردن چاه ماده
محصروالت بخرش کشراورزی اعرم از      و آب کلیه واحدهای تولیدکننده بهای بر؛، گاز» -88-8 

)مداده   «0های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شرد  زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه

 (؛1413(؛ 1مالی دولت ) قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقررات 14
غیردولتی،  فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی، های آب، بر؛ و گاز مصرفی مراکز تعرفه» -88-9

مردارس،   هرا،  هرا، کودکسرتان   هرا، مهردکودک   هرا، مروزه   تعاونی و خصوصری )نظیرر کتابخانره   

علمیه، مساجد،  های ای، حوزه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه آموزی، دانشگاه های دانش اردوگاه

مبنای تعرفه آموزشی ی معلوالن( برروزی نگهدار ز شبانههای ورزشی و مراک ها، باشگاه حسینیه

قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقدررات مدالی    41)ماده « محاسبه و پرداخت خواهد شد

 (؛1413(؛ 1دولت )
 دولتری و وابسرته بره دولرت در حیبره      های شرکتها و  ، موسسهها سازمانها،  وزارتخانه» -88-8

وظایف قانونی، خدمات الزم از قبیل برر؛، آب، مخرابرات، سروخت و سرایر خردمات را در      

                                                                 

 ت/18818هیأت وزیران که با شرماره   01/18/0389مصوب « های بر؛ بخش کشاورزی تعرفه». مبابق با تصویبنامه با عنوان 0

های بر؛ بخش  ختیار قانونی، تعرفهابالغ شده است، وزارت نیرو مکلف است بر اساس ا 00/18/0389در تاریخ     هر 01080

محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی،  دکنندهیتولکه مشتمل بر انواع مصارف در کلیه واحدهای  نحوی کشاورزی را به

 های کشاورزی تنظیم و ابالغ کند. دامی و آبزیان باشد، در ذیل تعرفه
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جغرافیایی به مناطق ارائه خواهنرد   منبقههای مصوب جاری در همان  حدود امکانات و با نرخ

 (؛1413قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصاد  جمهور  اسالمی ایران؛  11)ماده « نمود

 تررین تعرفره  کمبرر اسراس   و قبارهای شهری و حومه،  رانی اتوبوسرف بر؛ مصا تعرفه» -88-1

 (؛1413اا  حمل و نقل رییی شهر  و حومه؛  قانون حمایت از سامانه 14)ماده « باشد میتعیین شده 

ها و فصول  ها و فصول اوج و ساعت شورای اقتصاد موظف است قیمت بر؛ در ساعت» -88-01

ن نماید که متوسط قیمت بر؛ واحدهای صنعتی از نررخ در سراعات   تعییای  گونه بهرا باری  کم

قدانون رفدر    3)مداده  « گرددموجب کاهش مصرف در ساعت اوج عادی تجاوز ننماید و منحصراً 

 (؛1411گاار  ننعتی؛  برخی از موانر تولیه و سرمایه
 لیره حردهای صرنعتی و معردنی را در ک   وزارت نیرو مکلف است قیمت بر؛ مصرفی وا» -88-00

بخرش   هرای  نیروگراه تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برر؛ از  ای  گونه بهفصول 

هرای انتقرال و نظرایر آن،     خصوصی با ضریب ی  و دو دهم با احتساب حق انشعاب و هزینه

خود ضمن نصرب   های تابعه کلف است از طریق شرکتبیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو م

، باری کممشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات  چند زمانه برای کلیهگیری  ندازهتجهیزات ا

تعیین نماید که منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعت اوج ای  گونه بهرا پرباری و باری  میان

شده به ترتیب فو؛ تجراوز   گردد و در هر حال متوسط قیمت بر؛ این واحدها از قیمت تعیین

 (؛1411گاار  ننعتی؛ انالحی  از موانر تولیه و سرمایه قانون رفر برخی 1)ماده « ننماید

تردریج ترا پایران برنامره      بره تعیین شود که ای  گونه بهمیانگین قیمت فروش داخلی بر؛ » -88-02

ادل قیمت تمام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مع توسعهپنجم   ساله پنج

 (؛1411اا؛  اهفمنه  ردن یارانهقانون  1ماده  «ج»)بنه  «باشدآن  1شده

ای بر؛ برابر با قیمتی است که هر ساله توسط هیأت وزیران تعیرین   قیمت غیریارانه» ر0تبصره 

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  2ماده  «ط»)بنه « شود می

 هزینره های تبردیل انرر ی، انتقرال و توزیرم و      بر؛، مجموع هزینه شده قیمت تمام» -2تبصره 

کشرور و رعایرت اسرتانداردها     هرای  نیروگراه ( %38سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصرد ) 

                                                                 

جویی در مصرف انرر ی در   منظور ایجاد صرفه  اتخاذ تصمیماتی به»ان با عنو بنامهیتصو 11/01/0388. هیأت وزیران در تاریخ 0

 ابالغ شده است. 22/01/0388در تاریخ  38138 ت/091388 شمارهرا به تصویب رساند که با « های اجرایی دستگاه
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کشرور افرزوده شرود     هرای  نیروگراه ( به برازده  %0شود و هر ساله حداقل ی  درصد ) محاسبه می

( برسرد و  %08بره برازده چهرل و پرنج درصرد )     این قانون که تا پنج سال از زمان اجرای  طوری به

اقتصادی، اجتماعی  پنجم توسعه  ساله  انتقال و توزیم تا پایان برنامه پنجهای  کههمچنین تلفات شب

دولرت مکلرف اسرت برا      ( کاهش یابد.%00و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به چهارده درصد )

ان بر؛ بندی تولیدکنندگ نسبت به رتبهغیردولتی تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و 

ی و تشرویق  هرای  سیاسرت میرزان تلفرات، اقردام نمروده و      از نظرکنندگان آن  توزیماز نظر بازده و 

 (؛1411اا؛  قانون اهفمنه  ردن یارانه 1ماده  «ج»)تبصره بنه « حمایتی مناسب را اتخاذ نماید

، دولت مجراز اسرت برا لحراظ منراطق      و گاز طبیعی 0بر؛ های قیمتدر خصوص » -3تبصره 

های آب، بر؛ و  های ترجیحی را اعمال کند. شرکت ف، قیمتزمان مصرجغرافیایی، نوع، میزان و 

، کننرد  مری بررداری   که از ی  انشرعاب چنردین خرانواده یرا مشرترک بهرره       گاز موظفند درمواردی

درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش 

ه تعرداد  که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشرترکین را بر   درصورتی کنتورها اقدام نمایند و تعداد

 (؛1411اا؛  قانون اهفمنه  ردن یارانه 1ماده  1)تبصره  «برداران افزایش دهند بهره

سازی قیمت تمام شده بر؛، قیمت انرواع سروخت    منظور شفاف دولت مکلف است به» -0 تبصره

سوخت تحویلی تعیرین نمایرد. در اجررای ایرن      ها را بر اساس ارزش حرارتی مصرفی نیروگاه

قدانون حمایدت از ندنعت     4)مداده  « های دولتی و خصوصی وجود نردارد  ماده تفاوتی بین نیروگاه

 (؛1413برق  شور؛ 
های مالیات،  تواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه دولت می» -88-03

فرمرا، تعرفره مصررف آب، برر؛ و سروخت       حق بیمه خویش الحسنه اشتغال، وام قرض تأمین

مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار مرورد نیراز را در بودجره سرنواتی     

 (؛1411قانون سامانهای و حمایت از مشاغل خانیی؛  1ماده  3)بنه  «محاسبه و لحاظ نماید

                                                                 

ق مفاد سند ملی راهبرد های اجرایی نسبت به انجام تمهیدات الزم جهت تحق اقدام کلیه دستگاه»مبابق با تصویبنامه با عنوان  .0

ابرالغ شرده    19/18/0318در تراریخ    هرر  80013 /ت83992هیأت وزیران که با شماره  28/10/0318مصوب « انر ی کشور

کننده حداکثر تا پایان پنج سرال اول اجررای    های مختلف مصرف های انر ی در بخش است، واقعی کردن قیمت نسبی حامل

 شود. ردهای کلی بخش انر ی محسوب میاین سند و تداوم آن از جمله راهب
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 کلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانره ان آب و فاضالب مها و سازم دولت، شهرداری» -88-00

ساختمان در زمینه آب و بر؛ و گاز، حمل و نقل و پست، با اسرتفاده از کراربری فرهنگری در    

و مببوعرات کره دارای مجوزهرای قرانونی الزم      ، ناشرران فروشران  کتابفضاهای مسکونی از 

 (؛1413قانون برنامه شش  توسعه؛  12ماده  «ج»)بنه  «هستند، حمایت کنند

 هیر کلدر صورت درخواست خودشان از  1مذکور دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون» -88-08

هرای انرر ی )آب، برر؛ و گراز( و تسرهیالت برانکی        های بخش صنعت در مورد حامل تعرفه

دسدتی؛   اسدتاد اران و فعداالن ندنایر   قانون حمایت از انرمنهان،  2ماده  2)تبصره « باشند برخوردار می

 (؛1411

دولت مجاز است در هر سال در بودجه سرنواتی بره ازای هرر کیلرووات سراعت برر؛       » -08-88

استثنای مشترکان خرانگی   ف در قبوض مشترکان پرمصرف بر؛ بهمصرفی مازاد بر الگوی مصر

انون ( قر 8موضروع مراده )  های کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابم  روستایی و چاه

به عنوان تعرفه پسماند تعیین کنرد ترا    را 01/18/0310مصوب  2حمایت از صنعت بر؛ کشور

قدانون   2)مداده   «صرفاً برای خرید بر؛ تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انر ی هزینه شرود 

 (؛1411 مک به سامانهای پیمانهاا  ضاد  با مشار ت بخ  غیردولتی؛ 
تمرام   لیتحو اقدام به رویکه بنا به اعالم وزارت ن نیخود تأم یروگاههایرفه سوخت نتع» -09-88

برر؛   یبررا  یمصرف سوخت زانیبه م کنند، یم یخود به شبکه سراسر یدیاز بر؛ تول یبخش ای

بر  یروگاهیشده به شبکه در ساعات اوج مصرف )در تابستان(، معادل تعرفه سوخت ن لیتحو

 13تبصدره   «ا»)بنده  « شرود  یمر  نیری تع 0319سرال   یحرارت یروگاههاین یاساس متوسط بازده

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده

 ها نرخ – 59

انرر ی و   ترأمین منظور حداکثر استفاده از منابم انر ی و آب کشور و همچنین تهیره و   به» -89-0

کشراورزی و روسرتایی و شرهری و حمرل و نقرل،       -آب برای انواع مصارف اعرم از صرنعتی  

                                                                 

 08/18/0388دار( مصروب   دار )کرد  . منظور قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فررش و شراغالن صرنایم دسرتی شناسره     0

 باشد. می

 این کتاب، درج شده است. 88 شماره 3قانون حمایت از صنعت بر؛ کشور در بند  8ماده  .2
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 ی و اسرتفاده از انرواع انرر    نحروه نظارت برر  وزارت نیرو برای انجام وظایف اساسی از جمله 

« گرردد  انواع انر ی در داخل کشور تشکیل می 1مصرف و نرخ نحوههمچنین تعیین و تصویب 

 (؛1434وزارت نیرو؛  سیتأسقانون  1ماده  «ه»)بنه 

واهرد  خ نحروی   بههای مصرف آب و بر؛ و گاز  اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه استناد غیرقابل

 «ج»)بنده  بمانرد  ثابرت  مصررف   کرم بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشرترکین  

 (؛1414قانون برنامه دوم توسعه؛  11تبصره 
 های بخش ها و تولیدکنندگان است انر ی بر؛ تولیدی توسط نیروگاهوزارت نیرو مکلف » -89-2

 سرازمان  نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد ، خریداریتضمینی های قیمتخصوصی و دولتی را با 

ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهرد رسرید. در مرورد نررخ برر؛       مدیریت و برنامه

و  محیبی های مثبت زیست و با توجه به جنبههای ن انر یاز منابم غیردولتی  های بخشتولیدی 

گذاری در  تشویق سرمایهمنظور  بههای ناشی از عدم مصرف منابم انر ی فسیلی و  جویی صرفه

 (؛1411؛ 2قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت 12)از ماده « شود میاین نوع تولید اقدام 

دولتری و وابسرته بره دولرت      های شرکتها و  ، موسسهاه سازمانها،  وزارتخانه استناد غیرقابل

، آب منراطق آزاد، خردمات از قبیرل برر؛،     های سازمانوظایف قانونی ضمن هماهنگی با  درحیبه

از  جغرافیرایی  های مصروب جراری در همران منبقره     رخمخابرات، سوخت و سایر خدمات را با ن

 (؛1414قانون برنامه چهارم توسعه؛  43ماده  «ب»)بنه نمود آزاد ارائه خواهند  مناطقکشور به 

 یره کلنیرو مکلف است قیمت بر؛ مصررفی واحردهای صرنعتی و معردنی را در     زارت و» -89-3

 هرای بخرش   ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برر؛ از نیروگراه   گونه فصول به

 های انتقال و نظرایر  )ی  و دو دهم( با احتساب حق انشعاب و هزینه 2/0خصوصی با ضریب 

خرود ضرمن    تابعره هرای   آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت

 یه مشترکین صنعتی و معردنی ضررایب اوقرات   کلگیری چند زمانه برای  تجهیزات اندازه نصب

در  ای تعیین نماید که منحصراً موجب کراهش مصررف   گونه باری و پرباری را به انیمباری،  کم

                                                                 

 ریترأخ وزارت نیرو در خصروص خسرارت    بخشنامههیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اببال قسمتی از  038 شمارهی رأ. 0

 صادر شده است. 19/10/0383پرداخت بهای بر؛ مصرفی، اختصاص دارد که در تاریخ 

 ت.این کتاب، درج شده اس 3شماره  8بند  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در زیرنویس 82. ماده 2
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ترتیرب   ساعات اوج گردد و در هرحال متوسط قیمت بر؛ این واحدها از قیمت تعیین شده به

 .فو؛ تجاوز ننماید

هرای   نیروگراه  سوختیردولتی نباید از قیمت غهای  های بخش سوخت نیروگاهقیمت  -تبصره

 بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یرا اعمرال تخفیرف و نظرایر آن در قیمرت      دولتی

هرای   بخرش  هرای  های دولتی به هر شکل و طریق، عیناً باید به نیروگاه سوخت تحویلی به نیروگاه

آن؛  تبصدره گداار  ندنعتی و    قانون رفر برخی از موانر تولیده و سدرمایه   1)ماده « غیردولتی نیز تعلق گیرد

 (؛1411انالحی 
و قرانون هدفمنردکردن    سراالنه  و نیرو در چهارچوب قرانون بودجره   های نفت وزارتخانه» -89-0

اسرتاندارد و تحقیقرات صرنعتی     موسسره های مررتبط و   ها موظفند با همکاری وزارتخانه یارانه

ایران و توجه به شررایط اقلیمری، فرهنرگ و عرادات مصررفی، تکنولرو ی مرورد اسرتفاده در         

هرای انرر ی را بررای     حامرل  ن و کشراورزی، الگروی مصررف ماهانره    صنعت، معد های بخش

انرر ی صرنایم )از جملره صرنایم نفرت و       ویژهخانگی، تجاری، عمومی و مصرف  های بخش

یب هیرأت وزیرران   تصرو  ورزی و پمپا  آب تعیین کرده و بره نیرو(، معادن، صنایم معدنی، کشا

شده برای مصارف داخرل الگرو در چهرارچوب قرانون هدفمنرد       نظر گرفتهدر  برسانند. یارانه

 11مداده   2)تبصدره  « شرود  میها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران  کردن یارانه

 (.1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛ 

 عوارض – 53

 عوارض شهرداری مصرف نیروی بر؛ حداکثر ی  ریرال بررای هرر کیلرو وات سراعت     » -88-0

شهرها بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و  مصرفیخواهد بود که با توجه به مقتضیات و نیروی بر؛ 

 وزیران تعیین خواهد شد. هیأتوزارت کشور و تصویب 

 وسیله هیأت وزیران از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی بر؛ به - 0تبصره 

بره اخرذ    یر با این قانون و مقررات مربروط و کلیه مقررات مغا 0300قانون بودجه سال  80تبصره 

توزیم نیروی برر؛   هرگونه عوارض از مصرف نیروی بر؛ و یا از لوازم و وسایل تولید و انتقال و

  لغو خواهد شد



 012 ها و عوارض ها، نرخ فصل دوم: درآمدها، تعرفه –بخش سوم  

 موجرب  بره و تعیین هزینره روشرنایی معرابر     تأمینی  طرز اجرای این ماده و نحوه - 2تبصره 

و بره   بر؛ و وزارت کشرور تهیره   واز طرف وزارت آب  ماه 8خواهد بود که در مدت  ای نامه آیین

غیرر از   ها بررای هزینره روشرنایی معرابر     حال شهرداریهر هیأت وزیران خواهد رسید. بهتصویب 

  وجوه دیگری پرداخت نخواهند کرد مادهعوارض مذکور در این 

 دریافرت گردیرده   0300قانون بودجه سرال   80تبصره  موجب بهعوارضی که  کلیه – 3تبصره 

 هرای  شرکتها و  و بدهی شهرداری احتسابشهرداری  مؤسساتبابت بهای بر؛ مصرفی معابر و 

 اهد شد ای از این بابت نسبت به یکدیگر تصفیه شده تلقی خو بر؛ منبقه

مبلغی به  باشد می در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداری - 0تبصره 

کنرد از   می تأمینکه بر؛ آن محل را  وسیله مؤسساتی بهاین قانون  00میزان عوارض مقرر در ماده 

مصررف روشرنایی معرابر     بخشدار محل بره  تأییدکنندگان دریافت و طبق نظر انجمن ده و  مصرف

 (؛1431اا  آن؛  قانون سازمان برق ایران و تبصره 11)ماده  «خواهد رسید

افزوده و عوارض آب، بر؛ و گاز با توجه به مالیات و عروارض منردرج    مالیات بر ارزش» -88-2

هرای وارداتری،    و فررآورده  کنندگان و همچنین نفت تولیدی مصرف صورتحساب )قبوض( در

توسرط شررکت ملری پراالیش و پخرش       هرا  آنتولید و توزیرم   زنجیرهبار در انتهای  ی فقط 

وزارت  ربرط  ذیدولتی ترابم   های شرکتپاالیش نفت( و  های رکتشهای نفتی ایران ) فرآورده

توزیرم   هرای  شررکت وزارت نیرو و  ربط ذیتابم  های شرکتگاز استانی و  های شرکتنفت و 

بر؛، آب و فاضالب شهری و روستایی استانی برر مبنرای قیمرت فرروش داخلری محاسربه و       

داری کرل کشرور واریرز و     شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانره  دریافت می

برا اصرالحات بعردی آن     0389قانون مالیات بر ارزش افزوده مصروب   31عوارض طبق ماده 

گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسربه عروارض    تی کشور واریز میتوسط سازمان امور مالیا

افزوده، قیمت فرروش فررآورده بره     قانون مالیات بر ارزش 38ماده  0 آالیندگی موضوع تبصره

ها و واحردهای پتروشریمی آالینرده نیرز      ی نهایی در داخل کشور است. پاالیشگاه کننده مصرف

های کشاورزی از  ترکان خانگی روستایی و چاهمش مشمول پرداخت عوارض آالیندگی هستند.

باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطره برر؛، آن    پرداخت عوارض بر؛ معاف می

 را اعمال نماید.



کتاب قوانین برق   011 

ها، درآمد دولت نبروده   ها و دهیاری عوارض سهم شهرداری عنوان وجوه واریزی به ر 0تبصره 

ماهانره بره   صرورت   بره افرزوده   لیرات برر ارزش  بر اساس احکام قانون ما%( آن 011و صد درصد )

 شود  ز میواری ربط ذیهای  حساب

داری کل کشرور و وزارت کشرور مکلفنرد بره ترتیرب،       سازمان امور مالیاتی، خزانه ر 2تبصره 

مقاطم سره ماهره بره شرورای     ها و عملکرد موضوع این بند را در  گزارش وصرول درآمد، دریافتی

ی اقتصادی، برنامه و بودجره و محاسربات و شروراها و امرور داخلری      ها و کمیسیون ها عالی استان

قانون الحاق مواد  بده قدانون تنظدی  بخشدی از      1ماده  «و»)بنه « ور مجلس شورای اسالمی ارائه کنندکش

 (؛1414اا  آن؛  ( و تبصره2مقررات مالی دولت )
توسرعه و   هرای  رحطر بخشی از منابم الزم جهت اجررای   نیتأمدولت موظف است برای » -88-3

وات  و پاک عوارض مصرف هرر کیلرو   پذیر تجدیدهای روستایی و تولید بر؛  نگهداری شبکه

شده به حساب شرکت توانیر نزد  بینی نماید. وجوه حاصل االنه پیشس بودجهساعت بر؛ را در 

هرای   طررح %( آن صرفاً بابت کم  به اجررای  011صد )داری کل کشور واریز و صد در زانهخ

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  3)ماده  «شود هزینه می مذکور

بره   0310/8/01( قانون حمایت از صنعت بر؛ کشرور مصروب   8عوارض موضوع ماده )» -88-0

( مبلرر  بررر؛ مصرررفی در سررقف سرری و چهررار هررزار میلیررارد       %01درصررد ) میررزان ده

ایی و عشایری مجاز و برر؛  شود. مشترکان بر؛ روست ( ریال تعیین می30۰111۰111۰111۰111)

 باشند. های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می چاه

( ریرال بره   08۰111۰111۰111۰111صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیرارد )  منابم حاصله به

داری کررل کشررور و تررا سررقف نرروزده هررزار میلیررارد      حسرراب شرررکت ترروانیر نررزد خزانرره   

وری انرر ی برر؛    ه حساب سازمان انر یهای تجدیدپرذیر و بهرره  ( ریال ب01۰111۰111۰111۰111)

شود تا پس از مبادلره موافقتنامره برا سرازمان برنامره و       داری کل کشور واریز می )ساتبا( نزد خزانه

های بر؛ روستایی و جابجرایی   بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه

هرای تجدیرد پرذیر و     بر؛ تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری تیر بر؛ در معابر روستایی و تولید

ن واحدهه قدانو   مداده  1تبصره  «ج»)بنه « تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان شود

 (.1411 ل  شور؛  1311بودجه سال 
 



 فصل سوم

 های قانونی معافیت

 



 های مالیاتی   معافیت -59

شود به طور دائرم   درآمد کارخانجات مولد بر؛ که در دهات و قصبات ایجاد می استناد غیرقابل 

 ؛2(1443؛ 1قانون مالیات بر درآمه 4ماده  «ز»)از بنه از تأدیه مالیات معاف است 

ای و مؤسسات وابسته به وزارت نیرو که ترا ایرن تراریخ تشرکیل      های بر؛ منبقه شرکت» -81-0

هرا و مؤسسرات    سال پس از اجرای این قانون و شررکت  08اند از تاریخ تشکیل تا مدت  یافته

سال از پرداخرت مالیرات    08شوند از تاریخ تأسیس برای مدت  بر؛ مزبور که بعداً تأسیس می

 (؛1431قانون سازمان برق ایران؛  21)ماده « ودخواهند ب 3معاف

 سراله  همه ی، گاز و تلفنرسان بر؛های  ینههز که بابت حق انشعاب یا ودیعه و آیا وجوهی» -81-2

و سرازمان آب و برر؛ خوزسرتان، شررکت ملری گراز و        یا منبقره برر؛   یهرا  شررکت توسط 

عنروان   بهاز مشترکین  ها استانمخابرات  یها شرکتمخابرات ایران و  گاز و ی استانیها شرکت

                                                                 

مجلس  0318قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب اردیبهشت  028به موجب بند  0330. قانون مالیات بر درآمد مصوب 0

 شورای اسالمی، نسخ صریح گردیده است.

نروان  ع های انتقال و توزیم نیروی بر؛ به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش تلفات شبکه مکاتبه» بخشنامهبا . مبابق 2

های انتقال و توزیرم   رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، میزان تلفات شبکه 01/19/0318، مورخ «های قابل قبول مالیاتی هزینه

ها رسریده باشرد، مشرروط بره      تصویب مجامم عمومی آن های مربوط درج و به شرکت ساالنه بودجهکه در  نیروی بر؛ درصورتی

قبرول مالیراتی سرال     عنروان هزینره قابرل    %( به00حقق تلفات مذکور حداکثر به میزان یازده درصد )اسناد و مدارک مبنی بر ت ارائه

( تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت انشرعاب یرا ودیعره    0گردد. همچنین برابر با قانون استفساریه نسبت به ) مربوط تلقی می

هرای   ه دوم توسعه، وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینهقانون برنام 01تبصره « ک»( بند 2عنوان حقو؛ عمومی  و ) به

گرردد، بره عنروان حقرو؛ عمرومی       ای دریافت گردیده و می های سرمایه هزینه نیتأمعنوان منابم جهت  رسانی از مشترکین به بر؛

 شود. گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی ای تلقی نمی های بر؛ منبقه بوده، درآمد شرکت

ای اقدام  حرفه های اختصاصی و غیر اصالحی قانون استفاده از بیسیم 3استناد به ماده  به 28/19/0380هیأت وزیران در تاریخ  .3

کررده اسرت.   « ها های آب و بر؛ تابم آن از پرداخت حق استفاده از بیسیم معافیت وزارت نیرو و شرکت» مصوبهبه تصویب 

ای را  تصرویبنامه  23/10/0318ابالغ شده است. هیأت وزیران در تاریخ  12/18/0380در تاریخ  38102 شمارهاین مصوبه با 

ای و  هرای برر؛ منبقره    های تولید نیروی برر؛ حرارتری دولتری و شررکت     احتساب وجوه پرداختی توسط شرکت»با عنوان 

هرای   انتقال کشور و نیروگاه نیروگاه حرارتی، شبکه توسعهگذاری در  های آبی برای سرمایه بر؛ نیروگاه فروشندهی ها شرکت

ابرالغ   28/10/0318هر در تراریخ   83983 ت/8819 شمارهتصویب رساند که با  به« قبول مالیاتی عنوان هزینه قابل بر؛ آبی به

 شده است.



 011 های قانونی فصل سوم: معافیت –بخش سوم  

عمرومی   حقرو؛  ازجملره گرردد   یمدریافت گردیده و  ای یهسرماهای  ینههزین تأم جهت منابم

ی بازسراز ی فاضرالب و  هرا  طررح قرانون ایجراد تسرهیالت بررای توسرعه       8 در تبصره مذکور

عمرومی بروده و    حقرو؛ عنوان  به مذکور محسوب است یا خیر؟ وجوه 0ی آب شهریها شبکه

قدانون   واحدهه  مداده )« گرردد  ینمر به همین لحاظ مشمول مالیرات   گردد و ینمشرکت تلقی  آمددر

ضمدومی؛   حقدوق  ضنوان بهیا ودیعه  نیبت به تیقی یا ضهم تیقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب استفیاریه

 (؛1411
داخت خودروهای برقی، بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پر» -3-81

 (؛1411قانون اوا  پاک؛  1)تبصره ماده « باشند افزوده معاف می مالیات بر ارزش

برداری از تأسیسات تبردیل پسرماند بره انرر ی معراف از       هگذاری در ایجاد و بهر سرمایه» -81-0

باشد. قراردادهای خریرد تضرمینی برر؛ از تأسیسرات مرذکور و عروارض        پرداخت مالیات می

قدانون  مدک بده پیدمانهاا       3)مداده  « تها اس این قانون نیز مشمول این معافیت 2مندرج در ماده 

 (؛1411ضاد  یا مشار ت بخ  غیردولتی؛
برداری از تأسیسات تبردیل پسرماند بره انرر ی معراف از       گذاری در ایجاد و بهره سرمایه» -81-8

و عروارض  باشد. قراردادهای خریرد تضرمینی برر؛ از تأسیسرات مرذکور       پرداخت مالیات می

قدانون  مدک بده پیدمانهاا       3)مداده   «تها اس این قانون نیز مشمول این معافیت 2مندرج در ماده 

 (؛1411ضاد  یا مشار ت بخ  غیردولتی؛
دولرت   یاز مقررات مرال  یبخش میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحا؛ برخ02مبابق ماده )» -81-8

اجرازه داده   ربرط  یتابعره ذ  یهرا  شرکت  قیز طرا روینفت و ن یها از وزارتخانه  ی( به هر 2)

از هرر واحرد    ال،یر ( ر2111مشترکان گاز مبل  دو هرزار )  یماهانه از هر واحد مسکون شود یم

 یتجرار  یاز واحردها   یر و از هرر   الیر ( ر0111هرزار )   یر مشترکان بر؛ مبلر    یمسکون

                                                                 

 یهرا  کمر   هیر کلی: آب شرهر  یهرا  شربکه  یفاضرالب و بازسراز   یهرا  توسعه طررح  یبرا التیتسه جادیقانون ا 8. تبصره  0

 ،یمحل ی طرح یاجرا یا هیاز منابم سرما یبخش نیتأم ای مشخص آالت نیو ماش ساتی، تأسهیساخت ابن یکه برا رخواهانهیخ

. گرردد  نره ی( هز3مذکور در تبصره ) أتینظر ه ریتا ز شود یآب و فاضالب م یها به شرکت یحقوق ای یقیافراد حق یاز سو

 ایر  هیبره سررما   لیو قابل تبرد  گرفته مردم قرار یهایاریخود  ریحق انشعاب و سا رینظ یعموم  از حقو؛ یها جزئ کم  نیا

وزارت امرور   یاز سرو  هرا  نره یهز نیر . اباشد یها نم شرکت یاتیعمل  انیز جبران یقابل صرف برا ایسهامداران و  نیب میتقس

 .گردد یم یقابل قبول تلق یها نهیعنوان هز بهیی و دارا یاقتصاد
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موضروع   یاخذ و به حسراب درآمرد عمروم    الی( ر01۰111مشترکان گاز و بر؛ مبل  ده هزار )

کررل کشررور  یدار قررانون نررزد خزانرره نیرر( ا8جرردول شررماره ) 081088و  081088 یفهررایرد

( است و مشترکان %81درصد )  الذکر معادل پنجاه مبال  فو؛ ،ییمشترکان روستا ی. براکنند زیوار

برر ارزش   اتیر د و مالبر درآم اتی. وجوه فو؛ مشمول مالباشند یفاقد گاز از پرداخت معاف م

 افزوده نخواهد بود.

بنرد   نیر ا یاجرائر  نامه نیی. آرسد یموارد مندرج در ماده مذکور به مصرف م یحاصله برا منابم

مشرترک سرازمان برنامره و بودجره کشرور و       شرنهاد یمناقصه به پ یمتضمن سقف و نحوه برگزار

 رویر نفرت و ن  یهرا  وزارتخانره  .رسرد  یمر  رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

مرذکور   یها شرکت بند را از  نیاز محل منابم ا یا مهیب یها شرکت  یمکلفند گزارش مبال  پرداخت

 یمجلرس شرورا   یبرنامره و بودجره و محاسربات و انرر      یهرا  ونیسیاخذ و گزارش آن را به کم

 ارائه دهند. یاسالم

مشترکان  نامه، مهیمکلفند با صدور ب رویو ن نفت یها وزارتخانه یبا هماهنگ گر مهیب یها شرکت 

مربروط، خسرارات واردشرده را     مره یشررکت ب  یافتیرا از حقو؛ خود مبلم و متناسب با مبل  در

بنرد را در کمترر از دو مراه     نیاز موضوع ا یگر منبقه حوادث ناش مهیب یها شرکت . ندیجبران نما

داخل منرزل اتفرا؛ افتراده     ای رونیخواه حادثه در ب ند،ینما یو حداکثر تا سه ماه پرداخت م یررسب

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ه»)بنه « باشد

 های ثبتی و گمرکی معافیت -18

هرا   ای که به سرمایه دولت تشکیل یافتره و یرا وزارت نیررو در آن    های بر؛ منبقه شرکت» -81-0

 «خواهنرد برود   هرا معراف   الثبت شررکت  ه دولت از پرداخت حقباشد به نسبت سرمای سهیم می

 (؛1431قانون سازمان برق ایران؛  21)ماده 

کاالها و تجهیزاتی که صررفًا جهرت صرنعت آب و برر؛ کشرور توسرط وزارت نیررو و        » -81-2

%( سهام آن متعلرق بره دولرت    011های تابعه آن وزارتخانه در صورتی که صد درصد ) شرکت

شود به تشخیص وزیر نیرو با رعایت مقرررات صرادرات و واردات ترا     وارد میبوده از خارج 

آخر سال شصت و پنج از پرداخت حقو؛ و عوارض گمرکی و سرود بازرگرانی )بره اسرتثنای     

 .شود های باربری و انبارداری( معاف می هزینه



 019 های قانونی فصل سوم: معافیت –بخش سوم  

رکی الذکر بابت حقو؛ و عوارض گم های فو؛ بدهی گذشته وزارت نیرو و شرکت - 0تبصره 

های باربری و انبارداری( تا تاریخ تصویب ایرن   و سود بازرگانی و کلیه عوارض )به استثنای هزینه

 گردد  قانون بخشوده می

قرانون بودجره    21تبصرره  « پ»اعمال حساب بابت ایرن معافیرت برر اسراس بنرد       - 2تبصره 

نددنعت آب و بددرق از قددانون معافیددت  االاددا و تجهیددزات واحدهه   )مدداده« باشررد مرری 0381اصررالحی سررال 

 (.1413اا  آن؛  ی و تبصرهپرداخت حقوق و ضوارد گمر ی و سود بازرگان
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 ضرورت اخذ انشعاب برق -14

آب، بر؛، گاز و شبکه فاضرالب و اشرتراک خردمات     0هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی»

ارتباطی و فناوری اطالعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمایرد و یرا برا داشرتن انشرعاب      

غیرمجاز نماید، عالوه بر الزام به پرداخرت بهرای خردمات مصررفی و جبرران       استفادهمبادرت به 

 د:شو خسارت و سایر حقو؛ مربوطه به شرح زیر جریمه می

قانون مجازات  01درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده  (الف

  برابر بهای خدمات مصرفی در مصارف غیرخانگی به ی  تا دو و 10/12/0312مصوب  2اسالمی

و قبم انشعاب به مردت   «الف»مقرر در بند  جریمهدر صورت تکرار حسب مورد به حداکثر  (ب

 (؛1411؛  ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز قانون مجازات استفاده 1)ماده « سه ماه تا شش ماه

از مشترکین آب و فاضالب، بر؛ و گاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک، وجروهی   استناد غیرقابل

قدانون برنامده    11تبصدره   «ل»)بنده  گرردد   برای ی  بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ مری 

 (.1414ساله دوم توسعه؛   پن

                                                                 

کره در   غیرمجاز از آب، بر؛، تلفن، فاضرالب و گراز   کنندگان استفادهاجرایی قانون مجازات   نامه نییآ 2 ماده. مبابق با تبصره 0

ابرالغ   13/18/0319هر در تراریخ   80831 ت/90991 شمارهتصویب رسیده و با  توسط هیأت وزیران به 28/18/0319تاریخ 

 یهرا  دسرتگاه معاونت مأموران یرا پیمررانکاران    در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا مشارکت یا»شده است، 

 آالت نیماشر یا با استفاده از امکانات، تجهیزات و  ر 0388قانون مدیریت خدمات کشوری ر مصوب   8اجرایی موضوع ماده 

 شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است نسبت به طرح موضوع و پیگیری ها انجام مذکور یا پیمانکاران آن یها دستگاه

ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکرب در   آن در مراجم قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب )به

 یهرا  أتیر همربروط( و نیرز    یهرا  نره یهزخدمات مصرفی غیرمجاز و سرایر خسرارات و    یها نهیهزجبران تمام یا بخشی از 

اجرایی در  یها دستگاه دام کند. مفاد این حکم رافم مسئولیتاق ربط یذرسیدگی به تخلفات اداری در مورد مأموران متخلف 

/ت 88000شرماره   امهنبیتصرو  0مبابق ماده «. تعقیب کیفری و حقوقی سایر مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست

ی سراسرری یرا   هرا  شبکهبر؛ متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفاً با دریافت انشعاب بر؛ از  نیتأمهر هیأت وزیران،  88839

 .ردیگ یماحداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت 

ریرال   بیش از بیست میلیرون ریرال ترا هشرتاد میلیرون      8 درجهجزای نقدی  0312قانون مجازات اسالمی  01. مبابق با ماده 2

 باشد. می



 061 فصل اول: انشعاب برق –بخش چهارم  

 برقراری انشعاب –10

موجب مقررات تحت عنروان ودیعره و یرا حرق      های دولتی به وجوهی که توسط دستگاه» -82-0

شود ازنظر قرانون   دریافت می اشخاصها از  ، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آن0اشتراک آب و بر؛

گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط بره خرود    محاسبات عمومی کشور سپرده تلقی نمی

 (؛1411قانون محاسبات ضمومی  شور؛  41ماده  «ج»)تبصره بنه « باشد می

تولید و توزیرم برر؛ کشرور، موظرف      شبکهمنظور افزایش ضریب بار در  وزارت نیرو به» -82-2

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران   اقتصادی، توسعهسوم  برنامهکثر تا پایان است حدا

فاز پر مصرف کنتور دو یا چنرد تعرفره نصرب و     فاز و نیز مشترکان ت  یه مشترکان سهکلبرای 

را که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اعمال نماید. شورای اقتصاد  متفاوتهای  قیمت

هرا و فصرول اوج و    ی( برر؛، افرزایش قیمرت در سراعت    قانونسط رسمی )با حفظ قیمت متو

ی تعیین خواهرد نمرود کره موجرب کراهش      طورها و فصول را  کاهش قیمت در سایر ساعت

 3)بنده  « هرای کشراورزی هرم مشرمول ایرن بنرد خواهنرد برود         مصرف در اوج گردد. انشعاب

 (؛1411اا   شاورز ؛  واحهه قانون تیهیل برقی  ردن چاه ماده
های بر؛ و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیرایی،   در خصوص قیمت» -82-3

هرای آب، برر؛ و گراز     شررکت  های ترجیحی را اعمال کنرد.  نوع، میزان و زمان مصرف قیمت

کننرد،   بررداری مری   که از یر  انشرعاب چنردین خرانواده یرا مشرترک بهرره        موظفند درمواردی

ینه کنترور و نصرب آن نسربت بره     هزکه امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ  درصورتی

مشترکین را که امکان اضافه کردن کنتور نباشد  افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی

 (؛1411اا؛  قانون اهفمنه  ردن یارانه 1ماده  1 تبصره)« برداران افزایش دهند به تعداد بهره

های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی،  های الزم در طرح ها و زیرساخت سرانه نیتأممنظور  به» -82-0

زی محفروظ اسرت و   ها پرس از نوسرا   االمتیاز آب، بر؛، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده حق

                                                                 

وزیر نیرو در خصوص اخذ وجه  بخشنامهبال به اب 00/18/0383هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  088 شمارهی رأ.. 0

 30 شرماره ی رأهای عمومی برقراری انشعاب بر؛ از مشترکین اختصراص دارد. همچنرین    تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینه

های بر؛ در خصوص الزام  تکمیلی تعرفه نامه نییآ 0-03به اببال بند  11/12/0381هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 

قرانون   02بر؛ اختصاص دارد. برابر قرانون تفسریر مراده     شبکهتقویت  نهیهزانشعاب و مشترکین بر؛ به پرداخت  متقاضیان

 شود.  قانون یاد شده نمی 02ها مشمول ماده  ها و کل مبال  حاصل از فروش آن ها حق انشعاب هدفمند کردن یارانه
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 11)مداده  « خدمات مورد نیاز اقردام نماینرد   نیتأمموظفند نسبت به برقراری و  ربط یذهای  دستگاه

 ؛(1411اا  فرسوده و نا ارآمه شهر ؛  قانون حمایت از احیا، بهیاز  و نوساز  بافت
های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفنرد   وزارتخانه» -82-8

های بر؛ و گاز و صردور مجروز اسرتفاده از     انشعابات و اتصال به شبکه نیتأمحسب مورد به 

ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری  ها و گذر از عرض جاده حریم راه

 41)مداده  « ل اخذ وجه با رعایت قوانین و مقرررات مربروط اقردام نماینرد    زمینی مناسب در قبا

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛
برقرراری انشرعاب برر؛ را بره تفکیر  منراطق        نره یهزوزارت نیرو موظف است جدول » -82-8

ه ای تعیین و ابالغ کنرد کر   گونه شهرها به تفکی  مناطق شهرداری، به مختلف کشور و در کالن

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  3)ماده « تمام شده بیشتر نشود نهیهزمیانگین آن از 

تحرت   انی( قرانون برنامره ششرم توسرعه، مرددجو     81( بند )چ( ماده )2جزء ) یدر اجرا» -82-9

صردور پروانره    یها نهیاز پرداخت هز یستی)ره( و سازمان بهز ینیامداد امام خم تهیپوشش کم

 یانشعاب آب، فاضالب، بر؛ و گاز برا یها نهیو هز یاریو ده یعوارض شهردار ،یساختمان

« معافنرد  کبرار ی یمصرف، فقط برا یافته به آنان براساس الگویاختصاص  یمسکون یواحدها

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ق»بنه  1)بنه 

مسکن،  یتیحما یها برنامه یمسکون یواحدها ی هیکل یبرا مکلف استروین ی وزارتخانه» -82-8

« تحت هر عنروان را نردارد   یگریمبل  د چیه افتیو حق در دینما افتیصرفاً حق انشعاب در

 (.1311؛ 1قانون جه  تولیه میکا 11)از ماده 

 ارتقای انشعاب -11

توسرط   یقبلر  ساتیو تأس زاتیبر؛، چنانچه تجه نیاشتراک و انشعاب مشترک یدرصورت ارتقا»

مرذکور   یقبلر  زاتیگردد تجه نیتوسط مشترک تأم زین دیجد زاتیشده باشد و تجه هیمشترک ته

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 21تبصره  «ل»)بنه « باشد یمتعلق به دولت نم

                                                                 

 یواحردها  ی هیر کل یاطالعرات مکلفنرد بررا    ینفت و ارتباطات و فنراور  رو،ین یها وزارتخانهقانون جهش تولید مسکن:  08. ماده  0

 .تحت هر عنوان را ندارند یگریمبل  د چیه افتیو حق در ندینما افتیمسکن، صرفاً حق انشعاب در یتیحما یها برنامه یمسکون
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 انشعاب با پروانه معتبر ساختمانی –11

اعبای پروانه ساختمان و انشعاب آب و بر؛ و گاز و سایر خدمات شهری در مسیر و حریم » -80-0

  (؛1431الیحه قانونی رفر تجاوز از تأسییات آب و برق  شور؛  11)ماده  «ممنوع است 01موضوع ماده 

آن کننده خدمات آب، بر؛، گاز، تلفن و نظرایر   های تأمین ها، مؤسسات و شرکت سازمان کلیه» -80-2

سراختمانی فقرط در    ها را برحسب مراحل مختلف عملیات مکلفند خبوط و انشعاب به ساختمان

ساختمان معتبر صرادر شرده    قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خالف یا گواهی پایان

مذکور در قراردادهای واگذاری،  توسط مراجم مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک

گونه خردمات بره واحردهای مسرکونی و      این 2واگذاری خبوط و انشعاب. ین و واگذار نمایندتأم

های مصوب  طور غیرمجاز و بر خالف ضوابط و مقررات اجرایی طرح که به صنفی و هرگونه بنایی

3احداث شود ممنوع
فروش و واگاار  اراضی فاقده  داربر  میدکونی بدرا       قانون منر 1)ماده « باشد می 

 (.1411اا  تعاونی میکا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ مصوب  کا به شر تامر می

                                                                 

بر؛ و  یروین میوط انتقال و توزخب میو حر ریچنانچه در مس الیحه قانونی رفم تجاوز از تأسیسات آب و بر؛ کشور: 1ماده .  0

آب و  یهرا  سرازمان  بشرود  ایخالف مقررات شده   و هر تصرف یدرختکار ایاحداث ساختمان  یاریآب انهار کانالها و میحر

رفرم تجراوز    مجراز را قلرم و قمرم و    ریغ مستحدثات دادستان ندهیمهلت مناسب با حضور نما یبر؛ بر حسب مورد با اعبا

و انجرام وظرائف    یاعزام مرأموران کراف   یبرا ربطیذ یها سازمان یکه به تقاضا مکلفندی و  اندارمر یخواهند نمود. شهربان

 .ندینما اقدام مزبور

وع برقرراری  وزارت نیرو، با موض بخشنامهبه اببال  21/11/0310هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  818 شمارهی رأ. 2

 31/12/0319، مصروب  «ملی برازآفرینی پایردار شرهری    برنامه»اجرایی   نامه نییآ 21 مادهانشعاب، اختصاص یافت. مبابق با 

ابالغ شده اسرت، وزارت نیررو موظرف اسرت برا       01/13/0319در تاریخ   هر 80183 ت/21118 شمارههیأت وزیران که با 

انشعاب برای یکصد هزار  نهیهزهمکاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به برقراری انشعاب بر؛ و تقسیط و تخفیف حق و 

( اقردام  0011 واحد مسکونی تا سقف سیصد و پنجاه میلیارد ریال در هر سال برای واحدهای اصلی مشمول طرح )تا سرال 

 کند.

اجرایی قانون منم فرروش و واگرذاری اراضری فاقرد کراربری مسرکونی بررای امرر مسرکن بره             نامه نییآ 08. بر اساس ماده 3

تصویب هیأت وزیرران رسریده و    به 11/10/0383های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ  شرکت

آب، برر؛،  ) ییبنرا و واگذاری تاسیسات زیر  نیتأمابالغ شده است،  01/13/0383خ در تاری  هر 21982 ت/00083 شمارهبا 

های معتبر ساختمانی یا عردم خرالف یرا     پروانه ارائهقانون یاد شده، موکول به  8گاز و تلفن ثابت و نظایر آن( موضوع ماده 

روستا، دایر برر   محدودهجوز ساختمان در مراجم صدور م هیدییتأها( یا  پایان کار )در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرک

 رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.
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 انشعاب موقت - 15

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگرذاری خردمات و تأسیسرات زیربنرایی     » -88-0

 0ها موضوع ماده  در اراضی زراعی و باغ ربط های ذی مانند آب، بر؛، گاز و تلفن از سوی دستگاه

هرا و   ها، شرهرداری  های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری توسط وزارتخانه 0این قانون

                                                                 

ها از  وری آن ها و تداوم و بهره منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ به ها: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 0. ماده 0

ها جز در مروارد   قانونی شهرها و شهرک ودهمحداز  خارجها در  تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

 باشد.  ضروری ممنوع می

کمیسریونی مرکرب از ریریس     عهرده ها در هر استان بره   تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ - 0تبصره 

ن اسرتان و  زیست آ امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط ریمدسازمان جهاد کشاورزی، 

ربرط   دسرتگاه اجرایری ذی   نرده ینما. گردد یمباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل  استاندار می ندهینمای  نفر 

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظررف مردت دو    .ی در جلسات کمیسیون شرکت نمایدرأبدون حق  تواند یم

کمیسریون فرو؛ در    رخانره یدب .ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مبابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید

قاضرا،  دار وظیفره دریافرت ت   گرردد و عهرده   ها زیر نظر رییس سازمان مذکور تشکیل مری  های جهاد کشاورزی استان سازمان

ها به نوبت در کمیسریون و نگهرداری سروابق و     ی کارشناسی اولیه، مبرح نمودن درخواستبررستشکیل و تکمیل پرونده، 

 باشد  مصوبات می

ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجم قضایی و اداری، نظر سرازمان جهراد    مرجم تشخیص اراضی زراعی و باغ –2تبصره 

 .نمایند و مراجم اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود ینه استعالم میربط را در این زم کشاورزی ذی

 شود  نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می منزلهنظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجم قضایی به 

ربوط مکلفند در موارد تفکیر ، افرراز و   ها و مراجم م ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت –3تبصره 

هرای جهراد    هرا از سرازمان   قانونی شرهرها و شرهرک   محدودهها و تغییر کاربری آنها در خارج از  تقسیم اراضی زراعی و باغ

 کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند 

های صنایم تکمیلی و  ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه ، مرغداریها دامداری  ها، احداث گلخانه –0تبصره 

شود. موارد مذکور از شمول ایرن   کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی غذایی در روستاها بهینه

 باشد  ها بالمانم می اورزی استانهای جهاد کش محیبی با موافقت سازمان ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست

 هیر کلقانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشرمول ضروابط طررح هرادی بروده و از       محدودهاراضی داخل  –8تبصره 

 باشند  ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می

 0های موضوع تبصره  اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون هیرومنظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت  به –8تبصره 

 گردد  این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی )سازمان امور اراضی( تشکیل می

این ماده در مواردی که مجوز تغییرر کراربری صرادر     0های موضوع تبصره  تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون –9تبصره 

االختیار  تام ندهینماکمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا  عهدهیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به شده با تشخ

 نرده ینماباشرد.   زیست می های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط ربط وزارتخانه وی و با عضویت معاونان ذی
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مبنری برر    ایرن قرانون   0مراده   0صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره  ربط سایر مراجم ذی

 0ایرن قرانون   3ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابرر مقرررات مراده    

 (؛1413اا؛ انالحی  قانون حفظ  اربر  اراضی زراضی و باغ 1)ماده « زات خواهد شدمجا

هرای غیرردائم    توانند نسبت به برقراری انشعاب قانون میع این ول موضوئهای مس دستگاه» -88-2

مربوطه تا تعیین تکلیرف قرانونی از سروی     تعرفهخدمات عمومی موضوع این قانون مبابق با 

 د.دام نماینصالح، اق مراجم ذی

سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیرین تکلیرف    در صورت عدم جلوگیری از ساخت و ر 0 تبصره

ول ئقانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابالغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسر 

 2هرا  قانون حفظ کاربری اراضی زراعری و براغ   3سازهای غیرمجاز مبابق با ماده  در امر ساخت و

 .شود و اصالحات بعدی آن رفتار می 30/13/0390مصوب 

موقت خدمات موضوع این ماده با اخرذ بهرای حرق انشرعاب و اخرذ تعهرد        تأمین ر 2 تبصره

کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلرم   رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی

                                                                                                                                                                        

قانون حفرظ   0ماده « ز»ی در جلسات مذکور شرکت نماید. بند رأتواند حسب مورد و بدون حق  ربط می دستگاه اجرایی ذی

در   هرر  80198 ت/88822 شرماره توسط هیأت وزیران اصرالح و برا    18/18/0318ها در تاریخ  کاربری اراضی زراعی و باغ

 ابالغ شده است. 08/19/0318تاریخ 

های موضوع این قانون کره   مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ هیکلها:  اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغ 3. ماده 0

این قانون اقدام به تغییر کاربری نماینرد، عرالوه    0ماده  0 تبصرهصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع  به

یمرت روز زمرین برا کراربری     ها بره ق  بر قلم و قمم بنا، به پرداخت جزای نقدی از ی  تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ

جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یر  مراه ترا شرش مراه      

 محکوم خواهند شد. 

دولتری کره    مؤسسرات هرا و   ها و نهادهای عمومی و شررکت  های دولتی و شهرداری و شرکت مؤسساتها و  سازمان -0تبصره 

 باشند.  ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می به آن شمول قانون نسبت

ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صرالحه تخبری نمروده     هر ی  از کارکنان دولت و شهرداری -2تبصره 

هرا بره قیمرت روز زمرین برا       باشند، ضمن اببال مجوز صادره به جزای نقدی از ی  تا سه برابر بهای اراضی زراعری و براغ  

ی دولتر کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات 

ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و درصورت تکرار به شش  و شهرداری

 شوند. دفتری محکوم میماه حبس و محرومیت از سر

 این کتاب درج شده است. 82شماره  0بند  در زیرنویس ها باغاصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  3. ماده 2



کتاب قوانین برق   011 

قددانون مجددازات  3)مدداده «  0شررود و قمررم مسررتحدثات، مبررال  دریررافتی حررق انشررعاب مسررترد مرری  

 (؛1411اا  آن؛   ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز و تبصره استفاده
از آب، بر؛ و تلفن، فاضرالب   رمجازیکنندگان غ ( قانون مجازات استفاده0براساس ماده )» -88-3

 0011در سرال   توانند، یقانون م نیمسئول موضوع ا های دستگاه  – 0318/3/01و گاز مصوب 

                                                                 

که در تراریخ  « کنندگان غیرمجاز از آب، بر؛، تلفن، فاضالب و گاز اجرایی قانون مجازات استفاده نامه نییآ» 8. بر اساس ماده 0

ابالغ شرده اسرت،    13/18/0319در تاریخ   هر 80831 ت/90991 شمارهصویب هیأت وزیران رسیده و با به ت 28/18/0319

احداث یا گواهی عردم خرالف یرا     پروانهچنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا 

قانون در خصوص پرداخت بهای خردمات   0و  0مواد  توانند با رعایت های مسئول ارائه خدمات می پایان کار باشد، دستگاه

مصرفی، جبران خسارت و سایر حقو؛ مربوط و نیز در صورت سپردن اقررار محضرری توسرط متقاضریان مبنری برر اینکره        

های قانونی، نسبت بره برقرراری    های مربوط طبق تعرفه کند، با دریافت هزینه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی

م خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه ی  بار، موارد را به مراجم صدور مجوزهای یراد شرده از جملره    غیردائ

ها، بنیاد مسرکن انقرالب اسرالمی، ادارات کرل جهراد کشراورزی و راه و شهرسرازی یرا          ها، بخشداری ها، دهیاری شهرداری

قرانون، مرورد پیگیرری قررار گیررد.       0مقررات موضوع مراده   ربط اعالم کنند تا موضوع با توجه به ی شهرستانی ذیواحدها

های مسئول ارائه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت بره تبردیل    درصورت تعیین تکلیف از سوی مراجم ذی صالح، دستگاه

 انشعاب غیردائم اقدام کنند. بالفاصلهآوری  انشعاب غیردائم به دائم یا جمم

المنفعره و منراطق    ن به مسرتحدثات غیرمجراز در اراضری ملری و مروات و مسرلوب      واگذاری خدمات موضوع قانو – 0تبصره 

ها و راه آهن، بنرادر،   ها و منابم آبی، حریم راه چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه

هرای   ظامی ممنوع است. دستگاهها، حریم خبوط انتقال آب، بر؛، گاز، مخابرات و فاضالب و حریم قانونی صنایم ن فرودگاه

مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سرال از تراریخ ابرالغ قرانون نسربت بره تعیرین تکلیرف قرانونی          

قانون حفظ کاربری اراضری   3ها مبابق با ماده  مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، در غیر این صورت با آن

 شود.  و اصالحات بعدی آن رفتار می 0390ها مصوب  زراعی و باغ

برا حکرم    0330اصالحی قانون شهرداری مصروب   011و  11های موضوع مواد  ی قبعی کمیسیونرأدر مواردی که  -2تبصره 

قبعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلم و قمم بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیرردائم توسرط   

 خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.  ارائهی مسئول ها دستگاه

اصالحات بعدی آن،  و 0390ها مصوب  های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ در اراضی زراعی و باغ -3تبصره 

منروط  ی قبعی مبنی بر برائت، منم تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردائم به انشعاب دائم رأدرصورت صدور 

قرانون مجرازات   اجرایری   نامه نییآ 8قانون یاد شده خواهد بود. بر اساس ماده  0ماده  0به موافقت کمیسیون موضوع تبصره 

نامه صرفاً به ساخت و سرازهایی کره    کنندگان غیرمجاز از آب، بر؛، تلفن، فاضالب و گاز، خدمات موضوع این آیین استفاده

شود. تشخیص زمان احداث مسرتحدثات غیرمجراز در خرارج از     گرفته است ارائه می االجرا شدن قانون صورت قبل از الزم

های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجرم   روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه

 صدور پروانه است.
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قرانون مبرابق برا تعرفره      نیموضوع ا یخدمات عموم ردائمیغ یها انشعاب ینسبت به برقرار

اقدام  صالح، یمراجم ذ یاز سو یقانون فیتکل نییو روستاها، تا تع هامربوط در محدوده شهر

 (. 1411 ل  شور؛ 1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ل»)بنه « ندینما

 قطع انشعاب – 11

دعاوی مربوط به قبم آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و بر؛ و وسایل تهویره و نقالره   » -88-0

غیرمنقول است مشمول مقرررات ایرن    اموال( که مورد استفاده در برقی پلهقبیل آسانسور و  از)

به  مربوط اعم از دولتی یا خصوصی مؤسساتکه اقدامات فو؛ از طرف  باشد مگراین قانون می

قدانون اندالا قدانون جیدوگیر  از      1)مداده  « مستند به قرارداد صورت گرفتره باشرد   ااجازه قانون ی

 (؛1432تصرف ضهوانی؛ 
سرال   8گیرنده متخلف از این قانون به قبم آب و برر؛ و تلفرن و گراز بره مردت       انتقال» -88-2

دهرم قیمرت    محکوم خواهد شد، وصل مجدد آب و بر؛ و تلفن و گاز مستلزم پرداخرت یر   

واحد مسکونی خواهد بود. دولت مکلف است در صرورت قبرم آب و برر؛ و تلفرن و گراز      

قانون نحوه انجام  3)ماده « ودیعه دریافتی اولیه را به مال  از محل دریافت جرائم پرداخت نماید

 (؛1411کونی؛ معامالت واحهاا  می
تلفن، گاز، بر؛ و وسایل تهویه و نقاله )از قبیرل براالبر و    0دعاوی مربوط به قبم انشعاب» -88-3

ها( که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات فصل دعاوی  برقی و امثال آن پله

طررف  باشرد مگرر اینکره اقردامات براال از       تصرف عدوانی، ممانعت از حرق و مزاحمرت مری   

مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قررارداد صرورت گرفتره    

 (؛1411اا  ضمومی و انقالب در امور مهنی؛  قانون آییا دادرسی دادگاه 111)ماده « باشد

هرای   هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضرعیت دسرتگاه  » -88-0

کره منجرر بره اخرالل در      نحروی  فاضالب نماید به شبکهبر؛، گاز، تلفن و یا گیری آب،  اندازه

                                                                 

شده اسرت،   ابالغ 03/18/0318هر در تاریخ  88839/ت 88000تصویبنامه هیأت وزیران که با شماره  0 ماده 3. مبابق تبصره 0

وزارت نیرو نسبت به  ممنوع است و استفاده از انشعاب بر؛ جهت استخراج رمز ارزها بدون رعایت الزامات این تصویبنامه

لفن، فاضالب و بر؛، ت کنندگان غیرمجاز آب و مبابق قانون مجازات استفاده و فاقد مجوز اقدام انشعابات آوری قبم و جمم

 عمل نماید. 0318گاز مصوب 
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وضرم بره حرال سرابق، بره       اعراده کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، عالوه بر الزام به 

 01پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 

 .گردد حکوم میم 10/12/0312 مصوب 0قانون مجازات اسالمی

باشرد و یرا ارتکراب جررم      ربرط  ذیهای  در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه ر 0 تبصره

یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبران بره حرداکثر مجرازات      موضوع این ماده به صورت سازمان

 شوند مقرر محکوم می

قدانون   2)ماده « دباش تعرفه میباالترین نرخ ، 2و  02د ها در موا مبنای محاسبه جریمه ر 2 تبصره

 (؛1411اا  آن؛  و تبصره  ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز مجازات استفاده
مصروب   3پذیر و ارتقای نظام مرالی کشرور   قانون رفم موانم تولید رقابت 1با رعایت ماده » -88-8

بهای خردمات مصررفی    کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند مصرف 10/12/0310

خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی کره از  

 ربرط  یذشود خدمات بر؛ آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه  داده می ربط یذسوی دستگاه 

کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معو؛ مبابق  شود. در صورت استنکاف مصرف قبم می

کنندگان  وصول خواهد بود. مصرف االجرا قابل مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی الزم

توانند از طریق مراجم قضائی پیگیرری الزم را انجرام دهنرد. در مرورد      در صورت اعتراض می

اجرایی این قانون عمل  نامه نییآلتی خدمات عمومی مبابق قوانین مربوط و کنندگان دو مصرف

 (.1411 ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز؛  قانون استفاده 4ماده )« شود می

 

 

                                                                 

ریرال   ریرال ترا هشرتاد میلیرون     بیش از بیست میلیرون  8 درجهجزای نقدی  0312قانون مجازات اسالمی  01. مبابق با ماده 0

 باشد. می

تاب، درج شرده  این ک 81شماره  1در بند  کنندگان غیرمجاز از آب، بر؛، تلفن، فاضالب و گاز مجازات استفادهقانون  0. ماده 2

 است.

 این کتاب، درج شده است. 98شماره  پذیر در زیرنویس قانون رفم موانم تولید رقابت 1. ماده 3



 فصل دوم

 انواع مشترکین

 



 موضوعات مشترک -19

رکین های خصوصی مشترکین بره برر؛ دولتری وزارت نیررو از مشرت      در موقم تبدیل بر؛» -89-0

 2مداده   «د»)بنده   «دخواهرد کرر   دریافرت واقعی تبدیل انشعاب بر؛  ها فقط هزینه گونه بر؛ این

 (؛1433رق غیردولتی؛ قانون توسعه مؤسیات ب
 گررریآب و بررر؛، راه، مدرسرره، درمانگرراه و د تررأمیندولررت موظررف اسررت نسرربت برره » -89-2

از  هرا  آن سرازی  و آماده یمسکن انقالب اسالم ادیبن یها ها و پرو ه طرح یعموم یها یازمندین

 3مداده   3 تبصدره ) «قردامات الزم را بره عمرل آورد   ا ربرط  ذی های سازمانها و  وزارتخانه قیطر

 ؛(1411 ؛یمیکا انقالب اسالم ادیاساسنامه بن
آب و بر؛ و گاز و تلفن و سایر خدمات مرورد نیراز    کننده های تأمین ها و دستگاه سازمان» -89-3

واحدهای مسکونی موظفند اولویت و تسهیالت الزم را به متقاضیان موضوع این قرانون بررای   

واحهه قانون تأمیا میکا فرانییدان و  ار ندان    ماده 3)تبصره  «واگذاری حق انشعاب فراهم نمایند

 (؛1411آموزش و پرورش؛ 

های نیرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفنرد از ابتردای سرال     وزارتخانه استناد غیرقابل

طراحی نمایند کره مشرترکین    نحوی  بههای بر؛ و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را  فیش 0390

 «ا»)بنده  نماینرد  ها را محاسربه   به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبال  پرداخت در فیش

 (؛1414قانون برنامه دوم توسعه؛  11تبصره 

جرویی در مصررف برر؛ بره      به منظرور کراهش مصرارف غیرضررور و صررفه      استناد غیرقابل

کنندگان غیرتولیردی یرا مصرارف براالتر از الگروی       رفشود از مص های بر؛ اجازه داده می شرکت

مقبوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولرت سرقف الگروی     مهیجرمصرف، 

بودجره بره مجلرس شرورای      حره یالهرای   مذکور را هر سال ضمن تبصره مهیجرمصرف و میزان 

 (؛1414چهارم توسعه؛  برنامهقانون  4قانون انالا ماده  واحهه ماده 3)تبصره دهد  اسالمی پیشنهاد می

در دولتی و وابسته به دولرت   های شرکتها و  سسهها، مو سازمانها،  وزارتخانه استناد غیرقابل

 ،آب منراطق آزاد، خردمات از قبیرل برر؛،     هرای  سرازمان وظایف قانونی ضمن هماهنگی با حیبه 
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 از منبقره جغرافیرایی  ای مصروب جراری در همران    ه مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ

 (؛1414قانون برنامه چهارم توسعه؛  43ماده  «ب»)بنه نمود آزاد ارائه خواهند  مناطق کشور به

یبره  حدولتری و وابسرته بره دولرت در      های شرکتها و  سسهها، مؤ سازمانها،  وزارتخانه» -89-0

مخرابرات، سروخت و سرایر خردمات را در     وظایف قانونی، خدمات الزم از قبیل برر؛، آب،  

جغرافیایی به مناطق ارائه خواهنرد   منبقههای مصوب جاری در همان  رخحدود امکانات و با ن

 (؛1413یژه اقتصاد  جمهور  اسالمی ایران؛ ومناطق  ادارهقانون تشکیل و  11)ماده  «نمود

نمایند، از اولویرت قبرم برر؛ در     مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می» -89-8

قدانون اندالا الیدو      33مداده   «پ»)بنده   «شروند  مری سراسرری خرارج    شبکههای کمبود در  زمان

 (.1411مصرف انرژ ؛ 

 قیمت برق و عوارض مصرف آن – 31

کارشناسان دولتی و غیردولتی نسربت  دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از » -88-0

کنندگان آن ازنظر میزان تلفات، اقدام نموده  بندی تولیدکنندگان بر؛ ازنظر بازده و توزیم به رتبه

 .های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید و سیاست

ظ منراطق  لحرا  برا  اسرت  مجراز  دولرت  طبیعری،  گاز و بر؛ های قیمت درخصوص – 0تبصره 

آب، برر؛ و   های . شرکتهای ترجیحی را اعمال کند نوع، میزان و زمان مصرف قیمتجغرافیایی، 

، کننرد  مری بررداری   گاز موظفند درمواردی که از ی  انشعاب چنردین خرانواده یرا مشرترک بهرره     

که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش  درصورتی

که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشرترکین را بره تعرداد     دام نمایند و درصورتیتعداد کنتورها اق

 .برداران افزایش دهند بهره

ارز منظورشرده در   قیمرت  بر اساس پایه سال از پس برای انر ی های حامل قیمت – 2تبصره 

 د.گرد بودجه ساالنه تعیین می

ای تعیین گردد که برای مدت ی  سرال   گونه سال پایه اجراء این قانون به های قیمت -3تبصره 

و حرداکثر مبلر  دویسرت هرزار      ریال( 011۰111۰111۰111۰111حداقل مبل  یکصد هزار میلیارد )
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ادا   قانون اهفمنده  دردن یارانده    1)از ماده « دست آید ( ریال درآمد به211۰111۰111۰111۰111میلیارد )

  (1411اا  آن؛  و تبصره

 های انر ی را اصالح کند. رعایت این قانون، قیمت حاملدولت مکلف است با » -88-2

تدریج تا پایان برنامه پرنجم   تعیین شود که به ای گونهمیانگین قیمت فروش داخلی بر؛ به  -ج

 .معادل قیمت تمام شده آن باشد 1و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اجتماعیتوسعه اقتصادی، 

و توزیرم و هزینره    انتقرال  انرر ی،  تبردیل  هرای  هزینه مجموع بر؛، شده تمام قیمت –تبصره 

 کشرور و رعایرت اسرتانداردها    هرای  نیروگراه %( 38سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصرد ) 

هرای کشرور افرزوده شرود      %( به برازده نیروگراه  0شود و هر ساله حداقل ی  درصد ) محاسبه می

%( برسرد و  08) درصرد و پرنج   که تا پنج سال از زمان اجراء این قرانون بره برازده چهرل     طوری به

انتقال و توزیم تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتمراعی   های همچنین تلفات شبکه

قدانون   1مداده   «ج»)بنده  « د%( کراهش یابر  00) درصرد و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به چهارده 

 (؛1411اا و تبصره آن؛ انالحی  اهفمنه  ردن یارانه
توزیرم و   شربکه وری  تنظیم مناسب بازار، افزایش سربح رقابرت، ارتقرای بهرره     منظور به» -88-3

سازی فرآیند توزیم کراال و خردمات، دولرت مکلرف اسرت برا رعایرت قرانون اجررای           شفاف

گرذاری را بره کاالهرا و خردمات      قانون اساسی، قیمرت  چهارم و کلی اصل چهل های سیاست

 .ای و ضروری محدود کند ارانهعمومی و انحصاری و کاالهای اساسی ی

تعیین کاالهای اساسری، انحصراری و خردمات عمرومی و فهرسرت و       نحوهتبصره ر دستورالعمل  

هرای صرنعت،    قیمت این کاالها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانره 

ریرزی   و برنامره یت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیر

قدانون الحداق    21)مداده  « رسرد  شورای اقتصاد می تصویب به ربط ذیکشور و حسب مورد وزارتخانه 

 (؛1414( و تبصره آن؛ 2برخی مواد به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت )
هرای کشراورزی از پرداخرت عروارض برر؛ معراف        مشترکان خرانگی روسرتایی و چراه   » -88-0

مداده   «و»)از بنده   «بر؛، آن را اعمال کند مربوطهض وزارت نیرو موظف است در قبوباشند.  می

 (؛1414؛ 1(2قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت ) 1

                                                                 

 مراجعه کنید. 0318قانون بودجه  00قانون برنامه ششم توسعه و تبصره  31. در حال حاضر به بند الف ماده 0
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توسرعه و   هرای  طررح بخشی از منابم الزم جهت اجررای   نیتأمدولت موظف است برای » -88-8

و پاک عوارض مصرف هرر کیلرو وات    تجدیدپذیرهای روستایی و تولید بر؛  نگهداری شبکه

بینی نماید. وجوه حاصل شده به حسراب شررکت تروانیر     ساالنه پیش بودجهساعت بر؛ را در 

( آن صررفاً بابرت کمر  بره اجررای      011%صرد ) داری کل کشرور واریرز و صرد در    زانهنزد خ

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  3)ماده  «شود میمذکور هزینه  های طرح

بره   0310/8/01از صنعت بر؛ کشور مصروب   تی( قانون حما8عوارض موضوع ماده ) » -88-8

 اردیررلیو چهررار هررزار م  یدر سررقف سرر  ی( مبلرر  بررر؛ مصرررف  %01درصررد ) ده زانیررم

مجاز و برر؛   یریو عشا یی. مشترکان بر؛ روستاشود یم نییتع الی( ر30۰111۰111۰111۰111)

 .باشند یم افبند مع نیمجاز از شمول حکم ا یکشاورز یها چاه

بره   الیر ( ر08۰111۰111۰111۰111) اردیر لیصورت کامل تا سقف پانزده هزار م حاصله به منابم

 اردیررلیکررل کشررور و تررا سررقف نرروزده هررزار م    یدار نررزد خزانرره  ریحسرراب شرررکت ترروان 

برر؛   یانرر   یور و بهرره  ریدپرذ یتجد یهایساب سازمان انر به ح الی( ر01۰111۰111۰111۰111)

تا پس از مبادلره موافقتنامره برا سرازمان برنامره و       شود یم زیوار کشورکل  یدار )ساتبا( نزد خزانه

 ییو جابجرا  ییبر؛ روستا یها شبکه یاز توسعه و نگهدار تیصرف حما بیبودجه کشور به ترت

و  ریپرذ  دیر تجد یهرا  یو پاک و توسعه فناور ریدپذیبر؛ تجد دیو تول ییبر؛ در معابر روستا ریت

                                                                                                                                                                        

و عوارض آب،  افزوده(: مالیات بر ارزش 2قانون الحا؛ موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 0ماده « و». بند 0

کننردگان و همچنرین نفرت تولیردی و      بر؛ و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحسراب )قبروض( مصررف   

هرای   ها توسط شرکت ملی پاالیش و پخرش فررآورده   تولید و توزیم آن رهیزنجبار در انتهای  های وارداتی، فقط ی  فرآورده

های تابم  های گاز استانی و شرکت ربط وزارت نفت و شرکت های دولتی تابم ذی نفتی ایران )شرکت پاالیش نفت( و شرکت

فرروش داخلری   های توزیم بر؛، آب و فاضالب شهری و روستایی استانی برر مبنرای قیمرت     ربط وزارت نیرو و شرکت ذی

 31ی کل کشور واریز و عوارض طبق مراده  دار خزانهشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد  محاسبه و دریافت می

گردد. مبنرای   با اصالحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می 0389قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

نهایی  کنندهافزوده به مصرف  قانون مالیات بر ارزش 38ماده  0یندگی موضوع تبصره قیمت فروش برای محاسبه عوارض آال

ها و واحدهای پتروشیمی آالینده نیز مشمول پرداخت عوارض آالیندگی هسرتند. مشرترکان    در داخل کشور است. پاالیشگاه

رو موظرف اسرت در قبروض    باشرند. وزارت نیر   های کشاورزی از پرداخت عوارض بر؛ معراف مری   خانگی روستایی و چاه

 28/00/0383در تراریخ  « مصررف برر؛ و تعیرین نررخ فرروش برر؛ در روسرتاها       » نامه نییآ بر؛، آن را اعمال کند. مربوطه

 ابالغ شده است. 29/00/0383در تاریخ  88208/0811 شمارهتصویب هیأت وزیران رسیده و با  به



کتاب قوانین برق   018 

واحدهه قدانون    مداده  1تبصره  «ج»)بنه  «و بلوچستان شود ستانینادر استان س لیم یباد روگاهین لیتکم

 (. 1411 ل  شور؛  1311بودجه سال 

 (شهری)خانگی  – 19

مهلت مقررر   تاریخ انقضاءماه از  2مکلفند ظرف قانون این  2های مشمول ماده  شهرداری» -81-0

انرد   دیانی را که نسبت به پرداخت عوارض امالک خود اقدام نکردهمومشخصات  011در ماده 

بره   دوماهره مذکور مکلفنرد برا اعرالم مهلرت      مؤسساتتسلیم کنند و  و گاز بر؛ مؤسساتبه 

ل محر و گاز مهلت وصول نشود نسبت به قبم بر؛  مؤدی هرگاه مبالبات شهرداری تا انقضاء

 ملکی او اقدام کنند. 2سکونت

وزارت کشرور و وزارت نیررو تنظریم و پرس از      لهیوسر این مراده   3اجرایی نامه نییآ –تبصره 

 تبصدره قانون نوساز  و ضمران شهر  و  12)ماده « شود تصویب هیأت دولت به مورد اجرا گذارده می

 (؛1431آن؛ 

                                                                 

یابد و باید حداکثر تا پایران   در اول فروردین ماه آن سال تحقق می هر سال عوارضقانون نوسازی و عمران شهری:  01. ماده 0

  .همان سال به شهرداری پرداخت گردد

%( عوارض آن سرال  01از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر مل  را بپردازند ده درصد ) -0تبصره 

 خواهد شد.  کسربه عنوان جایزه منظور و 

های کهنه و قدیمی نوسازی و تجدیدبنا شود به مدت سه سرال از تراریخ    های اساسی که به جای ساختمان ساختمان –2 تبصره

 ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود. پروانه دراتمام بنا مشخص شده 

 خواهد شد.های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور ن بهای اعیانی پارکینگ - 3تبصره  

مصروب  « در خصروص ارتقرای جایگراه ایرران در شراخص شرروع کسرب و کرار         بنامهیتصرو » 3بنرد  « الف». مبابق با جزء 2

 مراجعره های توزیم بر؛ مکلفند در راسرتای حرذف    خدمات از جمله شرکت ارائههای  هیأت وزیران، دستگاه 20/12/0318

خردمات و فرروش    ارائره اجم متعردد، همکراری الزم را جهرت    حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مر

ی مرذکور مکلفنرد ضرمن    هرا  دسرتگاه و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند.  محدودهانشعاب در 

های مناسب، فهرست و جزئیات اطالعات و مدارک مورد نیراز در فراینرد صردور مجروز سراخت و       فراهم کردن زیرساخت

 برداری را ظرف ی  ماه پس از ابالغ این تصویبنامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند. نشعاب و بهرهفروش ا

تصویب هیأت وزیرران رسریده و    به 31/13/0301قانون نوسازی و عمران شهری در تاریخ  02نامه اجرایی موضوع ماده  . آیین3

 ابالغ شده است. 28/13/0301در تاریخ  3081/083 شمارهبا 
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بره   واحدهای مسکونی، جران شرهروندان را   0یا گاز های اضبراری که قبم بر؛در زمان» -81-2

قابرل   تواند برای حرداکثر دو روز کره  استان محل ایجاد اضبرار می خبر اندازد، شورای تأمین

های جبران خسارت نحوهرا نقض کند و دستور دهد بدون تعیین  2تمدید است، حکم این ماده

براره، بایرد    یرری درایرن  گتصرمیم  احدهای تولیدی قبرم شرود. در جلسره   و یا گاز وارده، بر؛

قدانون   23مداده   1)تبصدره  « برای استماع نظراتشان دعوت شروند  های مرکز استاننمایندگان اتا؛

 (؛1411بهبود میتمر محیط  یب و  ار؛ 
هرای   خانه کنندگان و دیگر خدمات اختصاصی هر واحد از استفاده هزینه آب، بر؛، تلفن» -81-3

قدانون نحدوه اسدتفاده از     1)مداده   «ن دریافرت خواهرد شرد   سازمانی ارتش جمهوری اسالمی ایررا 

 (؛1414اا  سازمانی ارت  جمهور  اسالمی ایران؛  خانه

های مربروط بره برر؛     اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه های دستگاه استناد غیرقابل

قدانون برنامده    11تبصدره  )از کنندگان پرداخت گردد  های سازمانی مربوط به خود توسط استفاده خانه

 (؛1411؛ 3قانون برنامه سوم توسعه 132)از ماده  و( 1414؛ 4ساله دوم توسعه پن 

دولرت   یاز مقررات مرال  یبخش میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحا؛ برخ02مبابق ماده )» -81-0

اجرازه داده   ربرط  یتابعره ذ  یهرا  شرکت  قیاز طر روینفت و ن یها از وزارتخانه  ی( به هر 2)

                                                                 

بینی تجهیزات تولید برر؛ اضربراری در زمران احرداث و      های اجرایی نسبت به پیش دستگاه هیکلتکلیف » بخشنامه. مبابق با 0

 هیر کلابرالغ شرده اسرت،     038880/38898برا شرماره    08/02/0388کره درتراریخ   « ها برداری مناسب از آن نگهداری و بهره

بینی تجهیزات تولید بر؛ اضبراری در زمان احداث و نگهداری  های اجرایی با رعایت مقررات مربوط نسبت به پیش دستگاه

 ها اقدام نمایند. برداری مناسب از آن و بهره

 این کتاب، درج شده است. 089قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صفحه  28. ماده 2

نگهداری و دیگرر   های مربوط به تعمیر و هزینه هیکلهای اجرایی مکلفند  دستگاهدوم توسعه:  نجسالهپ برنامهقانون  88تبصره  .3

 نیترأم های مزبور به کارکنان خود  خانه اجارههای سازمانی مربوط به خود را از محل عواید حاصل از  خدمات مشترک خانه

کننردگان   به آب، برر؛، مخرابرات و سروخت توسرط اسرتفاده      های مربوط بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه الوهنموده و ع

های سازمانی  مندی پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنانی که از خانه همزمان با اجرای این تبصره حق عائله د.پرداخت گرد

 .گردد کنند، برقرار می استفاده می

هرای سرازمانی    عوایرد حاصرل از اجراره خانره     هیکلکلفند های اجرایی م سوم توسعه: دستگاه پنجساله برنامهقانون  002. ماده 0

، نگهرداری و  نیتأمهای مربوط به  معادل مبال  واریزی صرف هزینه  مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند.

های مربوط به آب، برر؛،   که هزینه ندینماهای سازمانی مزبور گردد و عالوه بر آن، ترتیبی اتخاذ  سایر خدمات مشترک خانه

 کنندگان پرداخت شود. مخابرات و سوخت توسط استفاده
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از هرر واحرد    ال،یر ( ر2111مشترکان گاز مبل  دو هرزار )  یماهانه از هر واحد مسکون شود یم

 یتجرار  یاز واحردها   یر و از هرر   الیر ( ر0111هرزار )   یر مشترکان بر؛ مبلر    یمسکون

موضروع   یاخذ و به حسراب درآمرد عمروم    الی( ر01۰111مشترکان گاز و بر؛ مبل  ده هزار )

کررل کشررور  یدار قررانون نررزد خزانرره نیرر( ا8جرردول شررماره ) 081088و  081088 یفهررایرد

( است و مشترکان %81درصد )  الذکر معادل پنجاه مبال  فو؛ ،ییمشترکان روستا ی. براکنند زیوار

برر ارزش   اتیر بر درآمد و مال اتی. وجوه فو؛ مشمول مالباشند یفاقد گاز از پرداخت معاف م

 افزوده نخواهد بود.

بنرد   نیر ا یاجرائر  نامه نیی. آرسد یموارد مندرج در ماده مذکور به مصرف م یله براحاص منابم

مشرترک سرازمان برنامره و بودجره کشرور و       شرنهاد یمناقصه به پ یمتضمن سقف و نحوه برگزار

 رویر نفرت و ن  یهرا  . وزارتخانره رسرد  یمر  رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

مرذکور   یها شرکت بند را از  نیاز محل منابم ا یا مهیب یها شرکت  یمکلفند گزارش مبال  پرداخت

 یمجلرس شرورا   یبرنامره و بودجره و محاسربات و انرر      یهرا  ونیسیاخذ و گزارش آن را به کم

 ارائه دهند. یاسالم

مشترکان  نامه، مهیمکلفند با صدور ب روینفت و ن یها وزارتخانه یبا هماهنگ گر مهیب یها شرکت 

مربروط، خسرارات واردشرده را     مره یشررکت ب  یافتیرا از حقو؛ خود مبلم و متناسب با مبل  در

بنرد را در کمترر از دو مراه     نیاز موضوع ا یگر منبقه حوادث ناش مهیب یها شرکت . ندیجبران نما

داخل منرزل اتفرا؛ افتراده     ای رونیخواه حادثه در ب ند،ینما یو حداکثر تا سه ماه پرداخت م یررسب

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ه»)بنه  «باشد

وزارت  ،یعر یحروادث طب  یهمگان مهیصندو؛ ب سی( قانون تأس0( و )2مواد ) یدر اجرا» -81-8

  یر  یبررا  یهر واحد مسرکون  مهیحق ب الی( ر011۰111هزار ) کصدیمکلف است مبل   روین

و بره حسراب    افرت یدرج و در یمسرکون  یسال، را در پنج مرحله در قبروض برر؛ واحردها   

امرداد امرام    تره یتحت پوشرش کم  یمسکون یواحدها مالکان کند. زیکل کشور وار یدار خزانه

کرل کشرور    یدار بند معاف هستند. خزانره  نیکشور از حکم ا یستی)ره( و سازمان بهز ینیخم

 یبررا  ربرط  یصندو؛ ذ اریهفته پس از وصول در اخت  ی موظف است مبال  مربوط را ظرف
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 1311واحهه قانون بهجه سدال   ماده 11تبصره  «ال »بنه  11)بنه  «قانون قرار دهد نیانجام تعهدات ا

 (.1411 ل  شور؛ 

 خانگی )روستایی( - 98

برر؛  آب و  هرای  شررکت اعتبارات کم  به  ساله عالوه بر تأمین لت مکلف است همهدو» -91-0

در  1ایرن مراده   0از اجررای تبصرره    التفاوت حاصرل  بر؛ مابهآب و ای بابت بخشودگی  منبقه

 مصرف را در بودجره  فی مشترکین کمبخشودگی بهای بر؛ مصرقانون مقایسه با قانون اصالح 

)تبصره « روستاها در اختیار وزارت نیرو بگذاردرسانی به  بینی کرده و به منظور بر؛ ه پیشساالن

 ریو سددا  تجددار ،  شدداورز ،ینددنعت ،یمصددارف خددانیحدده راجددر بدده اجددازه تعیددیا نددرص بددرق بددرا     الی 2

 (؛1411؛ مصارف
های بهداشت و مراکز بهداشتی درمرانی   رسانی به خانه از محل منابم داخلی نسبت به بر؛» -91-2

ه رسرانی بر   روستایی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شربکه و برر؛  

فشار ضرعیف و بره ازای هرر خرانوار در      شبکهدویست متر از  های روستایی تا فاصله خانواده

)مداده  « فاز اقدام نمایرد  نج ت انشعاب و نصب کنتور بیست و پ هزینهروستاها فقط با دریافت 

 (؛1411قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت؛  112
اورزی از پرداخرت عروارض برر؛ معراف     هرای کشر   مشترکان خرانگی روسرتایی و چراه   » -91-3

مداده   «و»)از بنده   «بر؛، آن را اعمال کند مربوطهض باشند. وزارت نیرو موظف است در قبو می

 (؛1414؛ 2(2قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت ) 1

                                                                 

 این کتاب آمده است. 20شماره  0بند  در زیرنویس واحده . متن کامل ماده0

رض آب، و عوا افزوده(: مالیات بر ارزش 2قانون الحا؛ موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 0ماده « و». بند 2

کننردگان و همچنرین نفرت تولیردی و      بر؛ و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحسراب )قبروض( مصررف   

هرای   ها توسط شرکت ملی پاالیش و پخرش فررآورده   تولید و توزیم آن رهیزنجبار در انتهای  های وارداتی، فقط ی  فرآورده

های تابم  های گاز استانی و شرکت ربط وزارت نفت و شرکت تابم ذی های دولتی نفتی ایران )شرکت پاالیش نفت( و شرکت

های توزیم بر؛، آب و فاضالب شهری و روستایی استانی برر مبنرای قیمرت فرروش داخلری       ربط وزارت نیرو و شرکت ذی

 31ق مراده  ی کل کشور واریز و عوارض طبدار خزانهشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد  محاسبه و دریافت می

گردد. مبنرای   با اصالحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می 0389قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 کننرده قانون مالیات برر ارزش افرزوده بره مصررف      38ماده  0قیمت فروش برای محاسبه عوارض آالیندگی موضوع تبصره 
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توسرعه و   هرای  طررح بخشی از منابم الزم جهت اجررای   نیتأمدولت موظف است برای » -91-0

و پاک عوارض مصرف هرر کیلرو وات    تجدیدپذیرهای روستایی و تولید بر؛  نگهداری شبکه

بینی نماید. وجوه حاصل شده به حسراب شررکت تروانیر     ساالنه پیش بودجهساعت بر؛ را در 

جررای  ( آن صررفاً بابرت کمر  بره ا    011%صرد ) داری کل کشرور واریرز و صرد در    زانهنزد خ

 (؛1413قانون حمایت از ننعت برق  شور؛  3)ماده  «شود میهای مذکور هزینه  طرح

بره   0310/8/01( قانون حمایت از صنعت بر؛ کشرور مصروب   8عوارض موضوع ماده )» -91-8

( مبلرر  بررر؛ مصرررفی در سررقف سرری و چهررار هررزار میلیررارد       %01درصررد ) میررزان ده

شایری مجاز و برر؛  شود. مشترکان بر؛ روستایی و ع ( ریال تعیین می30۰111۰111۰111۰111)

 باشند. های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می چاه

( ریرال بره   08۰111۰111۰111۰111صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیرارد )  منابم حاصله به

داری کررل کشررور و تررا سررقف نرروزده هررزار میلیررارد      حسرراب شرررکت ترروانیر نررزد خزانرره   

وری انرر ی برر؛    سازمان انر یهای تجدیدپرذیر و بهرره  ( ریال به حساب 01۰111۰111۰111۰111)

شود تا پس از مبادلره موافقتنامره برا سرازمان برنامره و       داری کل کشور واریز می )ساتبا( نزد خزانه

های بر؛ روستایی و جابجرایی   بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه

هرای تجدیرد پرذیر و     دیدپذیر و پاک و توسعه فناوریتیر بر؛ در معابر روستایی و تولید بر؛ تج

واحدهه قدانون    مداده  1تبصره  «ج»)بنه « شودتکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان 

 (؛1411 ل  شور؛  1311بودجه سال 
دولرت   یاز مقررات مرال  یبخش میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحا؛ برخ02مبابق ماده )» -91-8

اجرازه داده   ربرط  یتابعره ذ  یهرا  شرکت  قیاز طر روینفت و ن یها از وزارتخانه  یبه هر  (2)

از هرر واحرد    ال،یر ( ر2111مشترکان گاز مبل  دو هرزار )  یماهانه از هر واحد مسکون شود یم

 یتجرار  یاز واحردها   یر و از هرر   الیر ( ر0111هرزار )   یر مشترکان بر؛ مبلر    یمسکون

موضروع   یاخذ و به حسراب درآمرد عمروم    الی( ر01۰111مشترکان گاز و بر؛ مبل  ده هزار )

                                                                                                                                                                        

و واحدهای پتروشیمی آالینده نیز مشرمول پرداخرت عروارض آالینردگی هسرتند.      ها  نهایی در داخل کشور است. پاالیشگاه

باشرند. وزارت نیررو موظرف اسرت در      های کشاورزی از پرداخت عوارض بر؛ معاف مری  مشترکان خانگی روستایی و چاه

 28/00/0383ریخ در ترا « مصرف بر؛ و تعیین نرخ فروش بر؛ در روستاها» نامه نییآ بر؛، آن را اعمال کند. مربوطهقبوض 

 ابالغ شده است. 29/00/0383در تاریخ  88208/0811 شمارهبه تصویب هیأت وزیران رسیده و با 
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کررل کشررور  یدار قررانون نررزد خزانرره نیرر( ا8جرردول شررماره ) 081088و  081088 یفهررایرد

( است و مشترکان %81درصد )  الذکر معادل پنجاه مبال  فو؛ ،ییمشترکان روستا ی. براکنند زیوار

برر ارزش   اتیر بر درآمد و مال اتی. وجوه فو؛ مشمول مالباشند یمعاف م فاقد گاز از پرداخت

 افزوده نخواهد بود.

بنرد   نیر ا یاجرائر  نامه نیی. آرسد یموارد مندرج در ماده مذکور به مصرف م یحاصله برا منابم

مشرترک سرازمان برنامره و بودجره کشرور و       شرنهاد یمناقصه به پ یمتضمن سقف و نحوه برگزار

 رویر نفرت و ن  یهرا  . وزارتخانره رسرد  یمر  رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

مرذکور   یها شرکت بند را از  نیاز محل منابم ا یا مهیب یها شرکت  یمکلفند گزارش مبال  پرداخت

 یمجلرس شرورا   یمحاسربات و انرر   برنامره و بودجره و    یهرا  ونیسیاخذ و گزارش آن را به کم

 ارائه دهند. یاسالم

مشترکان  نامه، مهیمکلفند با صدور ب روینفت و ن یها وزارتخانه یبا هماهنگ گر مهیب یها شرکت 

مربروط، خسرارات واردشرده را     مره یشررکت ب  یافتیرا از حقو؛ خود مبلم و متناسب با مبل  در

بنرد را در کمترر از دو مراه     نیاز موضوع ا یگر منبقه حوادث ناش مهیب یها شرکت . ندیجبران نما

داخل منرزل اتفرا؛ افتراده     ای رونیخواه حادثه در ب ند،ینما یو حداکثر تا سه ماه پرداخت م یررسب

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ه»)بنه  «باشد

وزارت  ،یعر یحروادث طب  یهمگان مهیصندو؛ ب سی( قانون تأس0( و )2مواد ) یدر اجرا» -91-9

  یر  یبررا  یهر واحد مسرکون  مهیحق ب الی( ر011۰111هزار ) کصدیمکلف است مبل   روین

و بره حسراب    افرت یدرج و در یمسرکون  یسال، را در پنج مرحله در قبروض برر؛ واحردها   

امرداد امرام    تره یتحت پوشرش کم  یمسکون یواحدها مالکان کند. زیکل کشور وار یدار خزانه

کرل کشرور    یدار بند معاف هستند. خزانره  نیکشور از حکم ا یستی)ره( و سازمان بهز ینیخم

 یبررا  ربرط  یصندو؛ ذ اریهفته پس از وصول در اخت  یموظف است مبال  مربوط را ظرف 

 1311واحهه قانون بهجه سدال   ماده 11تبصره  «ال »بنه  11)بنه « دهدقانون قرار  نیانجام تعهدات ا

 (.1411 ل  شور؛ 
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 مشترکین تجاری – 94

ای  های بر؛ منبقه ساله عالوه بر تأمین اعتبارات کم  به شرکت مکلف است همهدولت » -90-0

واحده الیحه راجم بره اجرازه    ماده 0فاوت حاصل از اجرای تبصره الت بابت بخشودگی بر؛ مابه

در مقایسه  1مصارف ریو سا یتجار ،یکشاورز ،یصنعت ،یمصارف خانگتعیین نرخ بر؛ برای 

نه مصررف را در بودجره سراال    با قانون اصالح بخشودگی بهرای برر؛ مصررفی مشرترکین کرم     

 2)تبصدره  « رسانی بره روسرتاها در اختیرار وزارت نیررو بگرذارد      منظور بر؛ بینی کرده و به پیش

 ریو سددا  تجددار ،  شدداورز ،ینددنعت ،یمصددارف خددانیواحددهه الیحدده اجددازه تعیددیا نددرص بددرق بددرا    مدداده

 (؛1411؛ مصارف
هرای علمیره،    هرا، حروزه   قرآنری، دارالقررآن   ها، مؤسسات فضاهای اصلی مساجد، حسینیه» -90-2

های دینی مصرح در  تهای عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلی ها، خانه گلزارهای شهدا، امامزاده

باشند. این  معاف می و گاز بر؛ ز پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضالب،ا 2قانون اساسی

 ات مروارد مرذکور در قروانین بودجره    اعتبرار  نیست. ها آنحکم شامل اماکن تجاری وابسته به 

« شرود  کننده خدمات موضوع این مراده ترأمین مری    ارائه های دستگاهسنواتی جهت پرداخت به 

 (؛1414(؛ 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت ) 14)ماده 
دولرت   یاز مقررات مرال  یبخش میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحا؛ برخ02مبابق ماده )» -90-3

اجرازه داده   ربرط  یتابعره ذ  یهرا  شرکت  قیاز طر روینفت و ن یها از وزارتخانه  ی( به هر 2)

از هرر واحرد    ال،یر ( ر2111مشترکان گاز مبل  دو هرزار )  یماهانه از هر واحد مسکون شود یم

 یتجرار  یاز واحردها   یر و از هرر   الیر ( ر0111هرزار )   یر مشترکان بر؛ مبلر    یمسکون

موضروع   یاخذ و به حسراب درآمرد عمروم    الی( ر01۰111مشترکان گاز و بر؛ مبل  ده هزار )

                                                                 

 ریو سرا  یتجرار  ،یکشراورز  ،یصرنعت  ،یمصرارف خرانگ  تعیین نرخ برر؛ بررای    اجازهراجم به  حهیال واحدهماده  0 تبصره. 0

ترا   -مستضعفین در سراسر ایران به شرح زیر خواهد بود: الف: میزان بخشودگی مصرف بر؛ خانگی برای کم  به مصارف

 -ریال  ج 81کیلو وات ساعت در ماه مقبوعاً  81کیلو وات ساعت در ماه تا  01از  -کیلو وات ساعت در ماه مجانی  ب 01

 کیلو وات ساعت در ماه برای تمام مصرف بر اساس نرخ مصوب شورای اقتصاد عمل شود. 81باالتر از 

هرای علمیره،    برای حوزه 0312تعیین الگوی مصرف آب و بر؛ از ابتدای سال »ای را در خصوص  نامه ت وزیران تصمیم. هیأ2

تصویب رسرانده کره برا     به 28/10/0313در تاریخ « های دینی مصرح در قانون اساسی ها و اماکن دینی اقلیت مساجد، حسینه

 غ شده است.ابال 30/10/0313در تاریخ   هر 81088 ت/09380شماره 
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کررل کشررور  یدار قررانون نررزد خزانرره نیرر( ا8جرردول شررماره ) 081088و  081088 یفهررایرد

( است و مشترکان %81درصد )  الذکر معادل پنجاه مبال  فو؛ ،ییمشترکان روستا ی. براکنند زیوار

برر ارزش   اتیر بر درآمد و مال اتی. وجوه فو؛ مشمول مالباشند یفاقد گاز از پرداخت معاف م

 افزوده نخواهد بود.

بنرد   نیر ا یاجرائر  نامه نیی. آرسد یموارد مندرج در ماده مذکور به مصرف م یحاصله برا منابم

مشرترک سرازمان برنامره و بودجره کشرور و       شرنهاد یمناقصه به پ یمتضمن سقف و نحوه برگزار

 رویر نفرت و ن  یهرا  . وزارتخانره رسرد  یمر  رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

مرذکور   یها شرکت بند را از  نیاز محل منابم ا یا مهیب یها شرکت  ی  پرداختمکلفند گزارش مبال

 یمجلرس شرورا   یبرنامره و بودجره و محاسربات و انرر      یهرا  ونیسیاخذ و گزارش آن را به کم

 ارائه دهند. یاسالم

مشترکان  نامه، مهیمکلفند با صدور ب روینفت و ن یها وزارتخانه یبا هماهنگ گر مهیب یها شرکت 

مربروط، خسرارات واردشرده را     مره یشررکت ب  یافتیرا از حقو؛ خود مبلم و متناسب با مبل  در

بنرد را در کمترر از دو مراه     نیاز موضوع ا یگر منبقه حوادث ناش مهیب یها شرکت . ندیجبران نما

؛ افتراده  داخل منرزل اتفرا   ای رونیخواه حادثه در ب ند،ینما یو حداکثر تا سه ماه پرداخت م یررسب

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ه»)بنه  «باشد

 ن کشاورزیمشترکی -90

« ج» بنرد های نفتی، شرکت ملی نفت ایران مبل  موضوع  منظور کاهش مصرف فرآورده به» -92-0

دار  را جهت حمایت از کشاورزان متقاضی بر؛ 0کل کشور 0398قانون بودجه سال  29تبصره 

کارمزد اعبای تسرهیالت در   عنوان یارانه های پمپا ، به گاههای آب کشاورزی و ایست کردن چاه

دهد تا بان  مرذکور از محرل منرابم داخلری خرود نسربت بره         اختیار بان  کشاورزی قرار می

 د.سود به متقاضیان واجد شرایط اقدام نمای بدونپرداخت وام 

                                                                 

های نفتی به شرکت ملی نفت ایرران   منظور کاهش مصرف فرآورده بهکل کشور:  0398قانون بودجه سال  29تبصره « ج» بند .0

جرویی در مصررف    تا مبل  یکصد و هشتاد میلیارد ریال از محل درآمرد حاصرل از صررفه    0398شود در سال  اجازه داده می

ی هر حلقه تا کشاورزی به ازا انیمتقاضها به  دار کردن تا سه هزار حلقه چاه آب کشاورزی و موتور تلمبه سوخت برای بر؛

 شصت میلیون ریال پرداخت نماید.



کتاب قوانین برق   086 

 گردد. زد بان  به اصل آن اضافه میسود حاصل از سپردن مبل  مذکور ن - 0 تبصره

 ش سال از زمان وصل بر؛ خواهد بود.مدت باز پرداخت تسهیالت اعبایی ش - 2 تبصره

 تعهدنامه محضری و سفته خواهد بود.مورد مبالبه بان  در حد  وثیقه – 3 تبصره

ورت اعالم بان  مبنی بر عردم انجرام تعهردات از    وزارت نیرو موظف است در ص - 0 تبصره

 یرنده نسبت به قبم بر؛ اقدام کند.گ طرف وام

بر؛ مورد نیراز حرداقل    است تمهیدات الزم را به منظور تأمین وزارت نیرو مکلف - 8 تبصره

 کل کشور فراهم نماید. 0398بودجه سال سه هزار حلقه چاه عالوه بر تعداد مصرح در قانون 

االثرر   االجرا بوده و قوانین مغایر با این قانون ملغی از تاریخ تصویب الزم قانوناین  – 8تبصره 

مقرررات جراری در ایرن زمینره     برر اسراس   باشد و چگونگی اجرای آن مبرابق روال معمرول    می

 (؛1411اا  آن؛  اا   شاورز  و تبصره واحهه قانون تیریر در برقی  ردن موتور چاه )ماده «0باشد می

منرابم انرر ی و    بهینره از  های کشاورزی و استفاده کردن چاهمنظور تسهیل در امر برقی  به» -92-2

 زیر را معمول دارد: اقداماتهای کشور، دولت مکلف است  گذاری سرمایه

 برر اسراس  هرای کشراورزی را    حداکثر تسهیالت و امکانات مورد نیاز برقی کرردن چراه   -ی 

  جمهوری اسالمی ایران فراهم نماید فرهنگیاقتصادی، اجتماعی و  برنامه سوم توسعه احکام

 وزارت نیرو مکلف است انر ی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعرم از  -دو

 و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعتهمشترکان قدیم و جدید را به صورت بیست و چهار 

 تأمین نماید برداری آب  پروانه بهرهساعات مندرج در 

 دار شده در طول سه سال های بر؛ چاه فت ایران مکلف است در ازای کلیهشرکت ملی ن -سه

مراده   شوند از محل درآمدهای می دار بر؛های آتی  هایی که در سال جاری و سال گذشته و نیز چاه

ل  معرین  مبا 2سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه 021

                                                                 

هرای کشراورزی مصروب     اعتبار مبل  منظور در قانون تسریم در برقری کرردن موترور چراه     نیتأم. نظر تفسیری مجلس: محل 0

و  2جویی به عمل آمده بر سقف مذکور در جرزء   های ناشی از صرفه از محل افزایش درآمد صادرات فرآورده 01/13/0398

 بوده است. 0398سال  بودجهقانون  21تبصره « د»بند  3

 این کتاب، درج شده است. 38شماره  0بند  سوم در زیرنویس پنجساله برنامهقانون  021الف ماده  بند. 2
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مبل  مذکور شورای  را به حساب شرکت توانیر واریز نماید. در تعیین 0اقتصاد شورایشده توسط 

شررکت تروانیر و    توسرط نیررو   گرذاری در تولیرد و انتقرال    اقتصاد موظف است نیازهرای سررمایه  

توانیر درآمرد حاصرل از وجروه مرذکور را      شرکت نماید. تأمینطور کامل  های وابسته را به شرکت

هرای مرذکور    ریگذا نیروی بر؛ خواهد نمود. سرمایه گذاری تولید و انتقال منحصراً صرف سرمایه

دولت در شرکت  سرمایهعنوان افزایش  قبول محسوب شده و به قابلهای  هزینه ازنظر مالیاتی جزء

بره   های کشاورزی از پرداخت سهم مربوط چاه د این بند کلیهاجرای مفا با گردند. توانیر منظور می

 باشند  میی انر ی معاف  در انتقال و تولید بر؛ در محاسبات قیمت تمام شده گذاری سرمایه

 تولید و توزیم بر؛ کشور، موظرف  منظور افزایش ضریب بار در شبکه وزارت نیرو به -چهار

ایرران   اجتماعی و فرهنگی جمهروری اسرالمی    اقتصادی، توسعهسوم  است حداکثر تا پایان برنامه

تعرفره نصرب و    فاز پر مصررف کنترور دو یرا چنرد     فاز و نیز مشترکان ت  کلیه مشترکان سهبرای 

شورای اقتصاد برا   را که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اعمال نماید. متفاوت های قیمت

فصرول اوج و کراهش    هرا و  ( بر؛، افزایش قیمرت در سراعت  قانونیحفظ قیمت متوسط رسمی )

کاهش مصررف در اوج   تعیین خواهد نمود که موجب طوریا و فصول را ه قیمت در سایر ساعت

واحهه قانون تیهیل برقی  ردن  )ماده «های کشاورزی هم مشمول این بند خواهند بود گردد. انشعاب

 (؛1411اا   شاورز ؛  چاه
سازی مصرف انر ی، به کشاورزانی که برای برقری   دولت مکلف است در خصوص بهینه» -92-3

زی تسهیالت نمایند، از طریق بان  کشاور های کشاورزی خود اقدام می تور پمپ چاهکردن مو

دیگرر مروارد بردهی در     حسراب  الزم را بدون مبالبه آورده شخصی و بدون الرزام بره تسرویه   

هرای قبلری کشراورزان     اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیالت منوط به بازپرداخت بدهی

قانون الحاق مدواد  بده قدانون تنظدی  بخشدی       1)ماده  «باشد دولتی نمی های سازمانها و سایر  به بان 

 (؛1413(؛ 1از مقررات مالی دولت )

                                                                 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفم موانم تولید رقابت 02به استناد ماده  23/18/0318مورخ  جلسه. شورای اقتصاد در 0

 مصروبه های آب کشاورزی را اصالح و مورد تنفیرذ قررار داده اسرت.     دار کردن چاه و تلمبه اجرایی آن طرح بر؛ نامه نییآو 

 ابالغ شده است. 01/19/0318در تاریخ  980119 شمارهمذکور با 
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 از اعرم  یمحصروالت بخرش کشراورز    تولیدکننرده  یواحدها کلیهبر؛، گاز و آب  یبها» -92-0

)مداده   «0محاسبه و منظور خواهد شرد  یکشاورز یها طبق تعرفه انیو آبز یدام ،یباغبان ،یزراع

 (؛1413(؛ 1مالی دولت ) قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقررات 14
جویی سوخت ناشی از برقی کرردن   ساله مبال  ریالی صرفه ف است همهوزارت نفت مکل» -92-8

گرردد، واریرز نمایرد ترا      داری کل افتتاح مری  های آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه چاه

های کشراورزی اختصراص یابرد و بره مصررف برسرد. وزارت نیررو و         اهجهت برقی کردن چ

هرا   ها، بر؛ چاه توزیم بر؛ استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان های شرکت

 (؛1411ور  بخ   شاورز  و منابر طبیعی؛  قانون افزای  بهره 23)ماده  «نمایند نیتأمرا 

ن تکلیرف  تعیری پرس از تصرویب قرانون    وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال » -92-8

جرویی حاصرل از کراهش مصررف      و از محرل صررفه  بررداری   بهرره  پروانره های آب فاقد  چاه

هرای   چراه  هیر کلقانون یاد شرده، نسربت بره برقری کرردن      اجرای  فسیلی ناشی از های سوخت

 پروانددهاددا  آب فاقدده   قددانون تعیددیا تکییدد  چدداه   واحددهه مدداده 2)تبصددره « کشرراورزی اقرردام نمایررد  

 (؛1411بردار ؛  بهره
باشرند. وزارت نیررو    های کشاورزی از پرداخت عروارض برر؛ معراف مری     مشترکان چاه» -92-9

قدانون الحداق برخدی     1مداده   «و»)از بنده   «بر؛، آن را اعمال نماید مربوطهموظف است در قبوض 

 (؛1414؛ 2(2ت مالی دولت )مواد به قانون تنظی  بخشی از مقررا
محیبری   های زیست آبی، رهاسازی حقآبه به منظور مقابله با بحران کم دولت مکلف است» -92-8

بخشری بره    ایش تولیرد در بخرش کشراورزی، تعرادل    برای پایداری سررزمین، پایرداری و افرز   

ایانی اجررای  وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پ های زیرزمینی و ارتقای بهره سفره

                                                                 

 01080 ت/18818 شرماره هیأت وزیران که برا   01/18/0389مصوب « های بر؛ بخش کشاورزی تعرفه». مبابق با تصویبنامه 0

که مشتمل بر انرواع   نحوی های بر؛ بخش کشاورزی را به ابالغ شده است، وزارت نیرو باید تعرفه 00/18/0389در تاریخ   هر

هرای   محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان باشد، در ذیل تعرفه دکنندهیتولواحدهای  هیکلمصارف در 

 کشاورزی تنظیم و ابالغ کند.

ایرن   88شماره  2بند  ( در زیرنویس2قانون الحا؛ برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 0ماده « و». بند 2

 کتاب، درج شده است.
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رای هرای کشراورزی دا   دار کردن چراه  یازده میلیارد متر مکعب شود، اقدام به بر؛ ،قانون برنامه

 (؛1413آن؛  «چ»قانون برنامه شش  توسعه و بنه  43)ماده « برداری، نماید پروانه بهره

بررداری از   های کشاورزی دارای پروانه بهرره  دار کردن چاه منابم مورد نیاز اجرای بر؛» –تبصره

قرانون رفرم موانرم تولیرد      02فسریلی موضروع مراده     هرای  سروخت جویی در مصرف  محل صرفه

مداده   «چ»)تبصدره بنده   « گرردد  تأمین می 10/12/0310ر مصوب پذیر و ارتقای نظام مالی کشو رقابت

 (؛1413  توسعه؛ قانون برنامه شش 43
بره   0310/8/01( قانون حمایت از صنعت بر؛ کشرور مصروب   8عوارض موضوع ماده )» -92-1

( مبلرر  بررر؛ مصرررفی در سررقف سرری و چهررار هررزار میلیررارد       %01درصررد ) میررزان ده

شود. مشترکان بر؛ روستایی و عشایری مجاز و برر؛   ( ریال تعیین می30۰111۰111۰111۰111)

 باشند. از شمول حکم این بند معاف می های کشاورزی مجاز چاه

( ریرال بره   08۰111۰111۰111۰111صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیرارد )  منابم حاصله به

داری کررل کشررور و تررا سررقف نرروزده هررزار میلیررارد      حسرراب شرررکت ترروانیر نررزد خزانرره   

انرر ی برر؛   وری  ( ریال به حساب سازمان انر یهای تجدیدپرذیر و بهرره  01۰111۰111۰111۰111)

شود تا پس از مبادلره موافقتنامره برا سرازمان برنامره و       داری کل کشور واریز می )ساتبا( نزد خزانه

های بر؛ روستایی و جابجرایی   بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه

د پرذیر و  هرای تجدیر   تیر بر؛ در معابر روستایی و تولید بر؛ تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری

واحدهه قدانون    مداده  1تبصره  «ج»)بنه « تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان شود

 (؛1411 ل  شور؛  1311بودجه سال 
 تیر از محرل ظرف  یکشاورز یها بر؛ چاه نیطرح تأم یدر اجرا لیو تسه میتسر یبرا»  -92-01

مکلرف   یکشور بانر  مرکرز   ینظام مال یو ارتقا ریپذ رقابت دی( قانون رفم موانم تول02ماده )

 قیر از طر یفر یتکل التیتسره  الیر ( ر21۰111۰111۰111۰111) اردیر لیهرزار م  ستیاست مبل  ب

آن جهرت   رمجموعره یز یهرا  شرکت و  رینفت به شرکت توان رتوزا نیعامل با تضم یبانکها

واحدهه قدانون بودجده سدال      مداده  13تبصدره   «و»)بنده  « دینماپرداخت  یکشاورز یها بر؛ چاه نیتأم

 (. 1411 ل  شور؛  1311
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 و معدنی صنعتیمشترکین  -91

 مشابه تأسیسات ریو سا یدفاتر خدمات مسافرت ،یو جهانگرد گردی ایران تأسیسات هیکل» -93-0

 هرا  تعرفره  مشرمول  رهیر و غ یوام بانک ات،یمال  از هر نظر اعم از سوخت، آب و بر؛، عوارض،

گدرد  و   قدانون توسدعه ندنعت ایدران     1)مداده  « باشرند  یم میصنا های بخش دستورالعملمقررات و 

 (؛1411 ؛ جهانیرد

 0جرویی و منبقری کرردن مصررف     دولت موظف است به منظور اعمال صررفه  استناد غیرقابل

 انر ی و حفاظت از محیط زیست اقدام به تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت صنعت، معدن

ها در ساعات اوج مصرف بر؛ و تنظیم برنامه فصرلی   منظور کاهش مصرف انر ی آن و تجارت به

که مصرف برر؛ و انرر ی در    نحوی های مربوطه کند به رتخانهکار کارخانجات و صنایم توسط وزا

قدانون برنامده دوم توسدعه؛     11تبصدره   «و»بنده   3و  4)جزءادا   یابرد  های حداکثر مصررف، کراهش    ماه

 ؛(1414

گیری پایدار از منابم طبیعری کشرور،    منظور حفاظت از محیط زیست و بهره به استناد غیرقابل

شرهرهای کشرور،    ی و صرنعتی مسرتقر در داخرل محردوده    برای تشویق انتقال واحردهای تولیرد  

 االمتیراز و  حرق  های نفت، نیرو و پست و تلگرراف و تلفرن موظفنرد نسربت بره خریرد       وزارتخانه

قبلی واحرد مربوطره    محل ، بر؛ و تلفنآب سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز،االشتراک و  حق

نمایرد   متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می ، بهروز و یا انتقال امتیازات یادشده به قیمت عادالنه

قدانون برنامده سدوم توسدعه؛      113مداده   «و»بنده   2)جدزء  نمایرد   و بدون مبالبه وجه اقردام  وقت در اسرع

 (؛1411

هرای   برر؛، گراز و نیرز متناسرب نمرودن نررخ       در جهت منبقی نمودن هزینره  استناد غیرقابل

ای متشرکل از   غیرتولیردی( کمیتره   هرای  بخرش ترجیحی در جهت حمایت از تولید )در مقایسه با 

های متولی امور تولیدی و زیربنایی )حسب مورد( و سازمان برنامه و بودجه،  نمایندگان وزارتخانه

                                                                 

 ت/02238 شمارهبه تصویب هیأت وزیران رسیده و با  12/00/0389در تاریخ « بر؛ و سوخت صنایم نیتأم نحوه» نامه نییآ .0

مشترکین »تصویبنامه در خصوص  0/00/0310هیأت وزیران در جلسه ابالغ شده است.  21/12/0388در تاریخ     هر 31888

ابرالغ شرده    01/00/0310در تاریخ      هر 81111 / ت008139را تصویب کرده که با شماره « باالی پنج مگاوات وزارت نیرو

 است.
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ها( را متناسب با هدف فو؛ تهیره   ضوابط تعیین نرخ فروش )اعم از اشتراک و نرخ نهادهه سال همه

های  بر؛ تا ورودی شهرک واهد نمود. وزارت نیرو موظف به تأمینو به شورای اقتصاد پیشنهاد خ

؛ 1قدانون برنامده سدوم توسدعه     32)از ماده باشد  صنایم میرت صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعالم وزا

 (؛1414؛ 2قانون برنامه چهارم توسعه 21( و )از ماده 1411
ها و فصرول   ول اوج و ساعتها و فص شورای اقتصاد موظف است، قیمت بر؛ در ساعت» -93-2

تعیین نماید که متوسط قیمت بر؛ واحدهای صنعتی از نررخ در سراعات   ای  گونه بهرا باری  کم

قدانون رفدر    3)مداده  « اوج گردددر ساعات  عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف

 (؛1411گاار  ننعتی؛  برخی از موانر تولیه و سرمایه
 یره کلحردهای صرنعتی و معردنی را در    زارت نیرو مکلف است قیمت بر؛ مصررفی وا و» -93-3

 هرای بخرش   ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برر؛ از نیروگراه   گونه بهفصول 

 های انتقال و نظرایر  )ی  و دو دهم( با احتساب حق انشعاب و هزینه 2/0خصوصی با ضریب 

                                                                 

مودن هزینه بر؛، گراز، تلفرن، آب و فاضرالب و نیرز متناسرب نمرودن       قانون برنامه سوم توسعه: در جهت منبقی ن 82. ماده 0

ای متشرکل از نماینردگان    برا بخشرهای غیرر تولیردی( کمیتره      سره یدرمقاهای ترجیحری در جهرت حمایرت از تولیرد )     نرخ

خ فرروش  ساله ضوابط تعیین نرر  همهمورد( و سازمان برنامه و بودجه  حسبهای متولی امور تولیدی و زیربنایی ) وزارتخانه

هرای اشرتراک    هزینه .ها( را متناسب با هدف فو؛ تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود از اشتراک و نرخ نهاده اعم)

عالوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان  زیربناهای فو؛ برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، به

ساله  برداری با تقسیط پنج کنند، پس از بهره غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب میواحدهای تولیدی  استفاده مورد

های نیرو، نفت، پست وتلگراف و تلفن و راه وترابری موظرف بره    وزارتخانه .دریافت خواهد شد ربط های ذی توسط دستگاه

ی صرنعتی حسرب اعرالم وزارت صرنایم     احونرو هرای صرنعتی    تأمین آب، بر؛، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک

 .باشند می

  قانون برنامه چهارم توسعه: در جهت منبقی نمودن هزینه بر؛، گاز، تلفن، آب و فاضرالب و نیرز متناسرب نمرودن     28 ماده. 2

متشرکل از نماینردگان    ای  هرای غیرتولیردی( کمیتره    مقایسره برا بخرش    درهای ترجیحی در جهرت حمایرت از تولیرد )    نرخ

ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین  مدیریت و برنامه سازمان ومورد(  حسبهای متولی امور تولیدی و زیربنایی ) خانهوزارت

 .ها( را متناسب با هدف فرو؛ تهیره و بره شرورای اقتصراد پیشرنهاد خواهرد نمرود         نهاده ونرخاعم از اشتراک   نرخ فروش )

عالوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین  ی، بهکشاورز های اشتراک زیربناهای فو؛ برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، هزینه

 ازکننرد، پرس    واحدهای تولیدی غیردولتی کره طری برنامره چهرارم تقاضرای انشرعاب مری        استفادهو پروانه ساختمان مورد 

  .ربط دریافت خواهد شد ذی ساله توسط دستگاههای ی با تقسیط پنجبردار بهره

های صنعتی و نواحی صرنعتی،   ورودی شهرک تادولت موظف است برای تأمین آب، بر؛، گاز و تلفن و راه دسترسی  -تبصره 

 .عمل آورد های الزم را به ربط اقدام با اعالم دستگاه ذی
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خرود ضرمن    تابعره هرای   آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت

 یه مشترکین صنعتی و معردنی ضررایب اوقرات   کلگیری چند زمانه برای  تجهیزات اندازه نصب

در  تعیین نماید که منحصراً موجب کراهش مصررف  ای  گونه بهو پرباری را  باری یانم باری، کم

ترتیرب   هرحال متوسط قیمت بر؛ این واحدها از قیمت تعیین شده بهساعات اوج گردد و در

 .فو؛ تجاوز ننماید

هرای   نیروگراه  سروخت یردولتی نباید از قیمت غهای  های بخش قیمت سوخت نیروگاهتبصره: 

 پرداختی و یرا اعمرال تخفیرف و نظرایر آن در قیمرت      بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه دولتی

هرای   بخرش  هرای  های دولتی به هر شکل و طریق، عیناً باید به نیروگاه سوخت تحویلی به نیروگاه

گداار  ندنعتی و تبصدره آن؛     قانون رفر برخی از موانر تولیده و سدرمایه   1)ماده  «گیردغیردولتی نیز تعلق 

 (؛1411انالحی 
نفت و نیررو مکلفنرد پرس از دریافرت گرزارش از مؤسسره اسرتاندارد و         های وزارتخانه» -0-93

تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات اسرتاندارد اجبراری را کره در حرد     

تردوین و   که درصورتیجریمه نمایند.  28 شده در استاندارد نیستند مبابق ماده معیارهای تعیین

تعویررق افتررد،   سررط مؤسسرره اسررتاندارد و تحقیقررات صررنعتی ایررران بررهابررالغ اسررتانداردها تو

 برر اسراس  توانند رأساً و یا از طریرق مشراوران طررف قررارداد      های نفت و نیرو می وزارتخانه

دیگر مندرج در اسرتانداردهای مصروب، بازرسرانی را بررای      های روشگیری تصادفی یا  نمونه

و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صرنعتی   های واحدهای انر ی نظارت بر نحوه فعالیت

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  23)ماده  «این قانون اعزام نمایند 20 ماده موضوع

واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارهرا و مشخصرات فنری و اسرتانداردهای     » -93-8

معادن، از سال شروع اصرالح   های نفت، نیرو و صنایم و مصرف انر ی با تشخیص وزارتخانه

ای هر  درصدی از قیمت فروش حامرل صورت  بهشرایط اقلیمی و فنی  بر اساسالگوی مصرف 

داری کل کشور  خذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهانر ی جریمه خواهند شد. وجوه ا

د این قانون هزینه خواهر سازی بخش صنعت موضوع  واریز شده و در اجرای راهکارهای بهینه
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مصررف آن در چهرارچوب قرانون     هرا و نحروه   مربوطره جهرت اخرذ جریمره     0نامره  شد. آیین

قدانون   21)مداده   «رسد وزیران می هیأتساالنه به تصویب  ها و قانون بودجه ندکردن یارانههدفم

 (؛1411انالا الیو  مصرف انرژ ؛
ی و کشراورزی  در زمان کمبود بر؛، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیردی صرنعت  » -93-8

هرای   ته باشرند و شررکت  نباید در اولویت قبم بر؛ یا گراز یرا خردمات مخرابرات قررار داشر      

بر؛، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم  کننده عرضه

ت مخرابرات را در مرتن   از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قبم بر؛ یا گاز یا خردما 

برر؛   کننده های عرضه ی مقبعی به شرکتکمبودهادلیل  بهبینی کنند. هرگاه دولت  قرارداد پیش

یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان بر؛ یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی 

های  جبران خسارت ونی را قبم کنند، موظف است نحوهخصوصی و تعا های شرکتمتعلق به 

ایرن   2اجرایری  نامره  آیین. ها ناشی از تصمیم فو؛ را نیز تعیین و اعالم کند ن شرکتوارده به ای

های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و  ماده توسط وزارتخانه

جرا شدن این قانون بره تصرویب   اال شود و ظرف سه ماه پس از الزم می فناوری اطالعات تهیه

 .رسد وزیران می هیأت

 واحدهای مسکونی، جان شرهروندان را  3یا گاز های اضبراری که قبم بر؛در زمان -0تبصره 

قابرل   تواند بررای حرداکثر دو روز کره   استان محل ایجاد اضبرار می به خبر اندازد، شورای تأمین

هرای  جبرران خسرارت   نحروه را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین  تمدید است، حکم این ماده

باره، بایرد نماینردگان    گیری دراینتصمیم احدهای تولیدی قبم شود. در جلسهو یا گاز ؛وارده، بر

 برای استماع نظراتشان دعوت شوند. های مرکز استاناتا؛

                                                                 

به تصویب هیأت وزیرران رسریده و برا     10/18/0312قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  28اجرایی ماده  نامه نییآ. 0

 ابالغ شده است. 10/18/0312در تاریخ   هر 01890 ت/038080 شماره

به تصویب هیأت وزیرران رسریده و    08/10/0318قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ  28اجرایی ماده  نامه نییآ. 2

 ابالغ شده است. 28/10/0318در تاریخ     هر 01801ت /9000 شمارهبا 

بینی تجهیزات تولید برر؛ اضربراری در زمران احرداث و      های اجرایی نسبت به پیش دستگاه هیکلتکلیف » بخشنامه. مبابق با 3

 هیر کلابرالغ شرده اسرت،     038880/38898برا شرماره    08/02/0388کره درتراریخ   « ها برداری مناسب از آن نگهداری و بهره

بینی تجهیزات تولید بر؛ اضبراری در زمان احداث و نگهداری  رات مربوط نسبت به پیشهای اجرایی با رعایت مقر دستگاه

 ها اقدام نمایند. برداری مناسب از آن و بهره
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هرای بیمره، امکران     شرکتموظفند ضمن هماهنگی با  بر؛ کننده عرضه های شرکت – 2تبصره 

ای تولیدی مشرترک خرود   خسارات ناشی از قبم بر؛ را برای واحده دهنده نامه پوشش خرید بیمه

 (؛1411؛ 1اا  آن قانون بهبود میتمر محیط  یب و  ار و تبصره 23)از ماده  «فراهم آورند

؛، گراز و  آب، بر باطات و فناوری مکلفند نسبت به تأمینهای نیرو، نفت و ارت وزارتخانه» -93-9

واحردهای   تی و منراطق ویرژه اقتصرادی ترا درب    حی صرنع ها و نوا ی شهرکامکانات مخابرات

اقتصرادی اقردام    و نواحی صنعتی و معدنی و منبقه ویژه ها صنعتی و معدنی مستقر در شهرک

سرنواتی   ار مورد نیاز را در لوایح بودجره ریزی موظف است اعتب کند. سازمان مدیریت و برنامه

مدواد  بده قدانون تنظدی  بخشدی از مقدررات مدالی         قدانون الحداق   11)مداده   «ینی کنرد ب به این منظور پیش

 (؛1414(؛ 2دولت )
پرذیری   هرا و نرواحی صرنعتی و رقابرت     در راستای حمایت از استقرار صنایم در شرهرک » -93-8

ای هر  های سنواتی کم  شود در قالب بودجه تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می

راه، آب، برر؛،   ترأمین در امور  ویژه به ی و غیردولتیها و نواحی صنعتی دولت الزم را به شهرک

ها انجام دهد. دستورالعمل این مراده برا    گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک

)مداده   «رسد کشور می د وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجهپیشنها

 (؛1413 شور؛ ا   اا  توسعهقانون احکام دائمی برنامه 33

                                                                 

 دینبا یو کشاورز یصنعت یدیتول یخدمات مخابرات، واحدها ایدر زمان کمبود بر؛، گاز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:  28ماده. 0
عرضه کننده بر؛، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقرد   یخدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتها ایگاز  ایقبم بر؛  تیدر اولو

 شیخدمات مخرابرات را در مرتن قررارداد پر     ایگاز  ایوجه التزام قبم بر؛  ،یو خدمات یکشاورز ،یاعم از صنعت یدیتول یقرارداد با واحدها
 ایر گراز   ایر بر؛  انیمخابرات دستور دهد موقتاً جر ایگاز  ایعرضه کننده بر؛  یبه شرکتها یمقبع یکمبودها لیت به دلکنند. هرگاه دول ینیب

 نیر وارده به ا یرا قبم کنند، موظف است نحوه جبران خسارتها یو تعاون یخصوص یمتعلق به شرکتها یدیتول یواحدها یخدمات مخابرات
 و اعالم کند. نییتع زیفو؛ را ن میاز تصم یشرکتها ناش

 هیر اطالعرات ته  یو ارتباطات و فنراور  روینفت، ن ،یصنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورز یها ماده توسط وزارتخانه نیا ینامه اجرائ نییآ
 رسد. می رانیوز  أتیه بیقانون به تصو نیشود و ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن ا می
 جراد یاسرتان محرل ا   نیتأم یجان شهروندان را به خبر اندازد، شورا ،یمسکون یگاز واحدها ایقبم بر؛ که  یاضبرار یر در زمانها0تبصره 

 ینحروه جبرران خسرارتها    نییماده را نقض کند و دستور دهد بدون تع نیاست، حکم ا دیحداکثر دو روز که قابل تمد یتواند برا اضبرار می
استماع نظراتشان  یمرکز استان برا یاتاقها ندگانینما دیباره، با نیدر ا یریگ میقبم شود. در جلسه تصم یدیتول یگاز واحدها ای ؛وارده، بر

 دعوت شوند.
از  ینامه پوشش دهنده خسارات ناشر  مهیب دیامکان خر مه،یب یبا شرکتها یعرضه کننده بر؛ و گاز موظفند ضمن هماهنگ یر شرکتها2تبصره

 مشترک خود فراهم آورند. یدیتول یاواحده یگاز را برا ایقبم بر؛ 
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 هیر کلدر صورت درخواسرت خودشران از    1مذکور دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون» -93-1

هرای انرر ی )آب، برر؛ و گراز( و تسرهیالت برانکی        های بخش صنعت در مورد حامل تعرفه

 دسدتی؛  قانون حمایت از انرمنهان، اسدتاد اران و فعداالن ندنایر    2ماده  2)تبصره « باشند برخوردار می

 (؛1411
 وم،ینیآلوم ،یفوالد میبه صنا یلیبر؛ تحو یانر  یمکلف است متوسط بها رویوزارت ن» -93-01

متوسرط   یرا برمبنا یمیو پتروش یشگاهیپاال یواحدها ،یفلز یها یو کان یمس، فلزات اساس

( محاسربه و  ی.اِی.سر ی)ا یانرر   لیقررارداد تبرد   یدارا یهرا  روگاهیبر؛ از ن یانر  دینرخ خر

نزد  ریبه حساب شرکت توان میصنا نیبر؛ ا یبها شیحاصل از محل افزا م. منابدینما افتیدر

 دل   1311واحدهه قدانون بودجده سدال      مداده  13تبصدره   «ز»)بنده  « شود یم زیکل کشور وار یدار خزانه

 (. 1411 شور؛ 

 ن دولتیمشترکی –91

های قابل پرداخرت سرنوات گذشرته کره در بودجره       دیون بالمحل عبارت است از بدهی» -90-0

یکی  به صورتمصوب و در هر دو  اعتبارمنظور نشده و یا زائد بر  ها آنمربوط اعتباری برای 

ها و مؤسسات  انواع بدهی به وزارتخانه (ب :از طر؛ زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد

هرا   انجام شده مانند حق اشتراک بر؛، آب، هزینره  دولتی ناشی از خدمات های شرکتدولتی و 

)بنده   «خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشرد  مشابه که های پست و هزینه مخابراتی،

 (؛1411قانون محاسبات ضمومی  شور؛  1ماده  «ب»

هرر سره مراه معرادل ارزش      انیر کشور مکلف است در پا یزیر و برنامه تیریسازمان مد» -90-2

بره   ی، مخرابرات و برده  گراز  ، بر؛،فاضالب سوخت، آب، یو بهاآهن  راه شده  ارائهخدمات 

 یاسرالم  یجمهور یو انتظام ینظام یروهاین یدرمان خدمات بیمهو  یبازنشستگ یها صندو؛

 یهرا  فیر از اعتبرارات رد  ،ربرط  ذی هرای  دسرتگاه توسرط   داخرت صرورت عردم پر  دررا  رانیا

 یروهاینو پشتیبانی کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع  ربط ذی های دستگاه

                                                                 

 08/18/0388. منظور قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شراغالن صرنایم دسرتی شناسره دار )کرد دار( مصروب       0

 باشد. می



کتاب قوانین برق   096 

 یجزئر  راتیر سروخت، آب، برر؛، مخرابرات و تعم    یها نهیهز نی. همچندیمسلح پرداخت نما

 یاسرالم  یمسرلح جمهرور   یروهایاز ن ییواحدها نهیهزو بردار  توسط بهره یسازمان یها خانه

مزبرور پرداخرت خواهرد شرد. در      یاز محل درآمدها پردازند، یم یانتفاع یکه به کارها رانیا

 یروهرا ین ،یمرز یها پاسگاه یسازمان یها خانه یبه استثنا یسازمان یها و بر؛ خانه آب مورد

 یبانیو پشرت  اعو دفر  کشرور هرای   وزارتخانره  یمسلح موظفند با نصب کنتور مجزا برا همراهنگ  

خردمات   هرای  شرکتبردار به  توسط بهره ماًیرا مستق یبر؛ و آب مصرف هزینهمسلح  یروهاین

 ؛(1411دولت؛  یاز مقررات مال یبخش  یقانون تنظ 14)ماده  «ندیدهنده پرداخت نما

مصروب   1و ارتقای نظام مرالی کشرور  پذیر  رقابتقانون رفم موانم تولید  1با رعایت ماده » -90-3

ی مکلفند بهای خردمات مصررفی   کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عموم مصرف 10/12/0310

مهلت مناسبی کره از  خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام 

 ربرط  یذن تا زمان پرداخت توسط دستگاه شود خدمات بر؛ آنا داده می ربط یذسوی دستگاه 

؛ مبابق کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معو شود. در صورت استنکاف مصرف قبم می

کنندگان  مصرف خواهد بود.وصول  قابلاالجرا  ط به اجرای مفاد اسناد رسمی الزممقررات مربو

توانند از طریق مراجم قضائی پیگیرری الزم را انجرام دهنرد. در مرورد      در صورت اعتراض می

ل اجرایی این قانون عم نامه نییآکنندگان دولتی خدمات عمومی مبابق قوانین مربوط و  مصرف

 (؛1411 ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز؛  قانون استفاده 4)ماده « شود یم

های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم  ها( و موزه ها و حوزه های بسیج )پایگاه رده» -90-0

« هسرتند از شبکه، انشعاب و اشتراک آب و فاضالب، بر؛، گاز و عروارض شرهرداری معراف    

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ق»بنه  3)بنه 

امراکن   ی( قرانون برنامره ششرم توسرعه بره اسرتثنا      21موضوع مراده )  یاجرائ یها دستگاه -90-8

هرا،   مکلفنرد اطالعرات سراختمان    یاتمر  یمسلح، وزارت اطالعرات و سرازمان انرر     یروهاین

از جملره انفرال در    رمنقرول یغ یهرا  ییاموال و دارا ریو سا امالک ،یراداریو غ یادار یفضاها

 ی( را ترا انتهرا  یوقفر  ،یا اجاره ت،یفاقد سند مالک ایو  تیسند مالک یخود )اعم از دارا اریاخت

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 98شماره  پذیر در زیرنویس قانون رفم موانم تولید رقابت 1. ماده 0
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 لیر )سرادا( ثبرت و تکم   یاجرائر  یها دستگاه در سامانه جامم اموال  0011ماه سال  بهشتیارد

 .ندینما ینظارت م یاطالعات استان یسنج و صحت لی. استانداران بر ثبت، تکمندینما

 زات،یر و تجه آالت نیو ماشر  یاساسر  راتیر تعم یهرا  هرگونه اعتبارات از جمله طرح پرداخت

 ریو سرا  ینگهردار  ز،یر تجه یهرگونره پرداخرت بررا    نیو همچنر  0011آب و بر؛ در سال  نهیهز

 یبررا  یدولتر  یها شرکت و منابم  اعتبارات ایمنابم و  ریسا ،یاختصاص یاز محل درآمدها ها نهیهز

 موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.

در امروال و وجروه    یرقرانون یها به منزله تصررف غ  بند توسط کارکنان دستگاه نیا یاجرا عدم

 است. یعموم

 یدولتر  یامرالک و اراضر   ییمجاز است رأساً نسبت به شناسرا  ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

 0011ماه سال  وریشهر انیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور چنانچه تا پا یاقدام کند و با همکار

آن بره نرام دولرت     یمستندسراز  ایر و  تیر در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصرالح سرند مالک  

مکلرف اسرت در مقراطم شرش      یی. وزارت امور اقتصاد و دارادیاقدام نما رانیا یماسال یجمهور

ثبرت شرده در    رمنقرول یغ یهرا  یری بت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و داراماهه نس

برنامره و   ونیسر یبردار آنها به سازمان برنامه و بودجره کشرور و کم   بهره یها دستگاه سامانه سادا و 

 .دیاقدام نما یاسالم یمجلس شورا باتبودجه و محاس

امرالک خرود از محرل اعتبرار      یازآموزش و پرورش مکلف است نسبت بره مستندسر   وزارت

 .دیاقدام نما 029802 فیشده در رد ینیب شیپ

 رانیر وز  أتیر ه بیبه تصرو  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیبند به پ نیا یاجرائ نامه نییآ

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 12تبصره  «ج»بنه  1)بنه « رسد یم

 تحقیقاتی مشترکین آموزشی و -95

غیردولتی،  های آب، بر؛ و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی، تعرفه» -98-0

مردارس،   هرا،  هرا، کودکسرتان   هرا، مهردکودک   هرا، مروزه   تعاونی و خصوصری )نظیرر کتابخانره   

علمیه، مساجد،  های ای، حوزه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه آموزی، دانشگاه های دانش اردوگاه

مبنای تعرفه آموزشری   روزی نگهداری معلوالن بر های ورزشی و مراکز شبانه ها، باشگاه سینیهح
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قانون الحاق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقدررات مدالی    41)ماده  «محاسبه و پرداخت خواهد شد

 (؛1413(؛ 1دولت )
آب،  یهرا  نره یوزارت آموزش و پررورش از پرداخرت هز   یدولت یآموزش یواحدها هیکل» -98-2

روزشده  مصرف به یمصرف( معاف هستند. سقف الگو یالگو تیبر؛ و گاز )در صورت رعا

و آمروزش و پررورش و سرازمان برنامره و      روینفت، ن یها توسط وزارتخانه یدستورالعمل یط

 1تبصدره   «ا»)بنده   «شود یو ابالغ م هیقانون ته نیا ابالغماه پس از  بودجه کشور حداکثر تا سه

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده

ورزشی )اعم  تأسیساتهای بر؛ مربوط به اماکن و  های مربوط به هزینه تعرفه استناد غیرقابل

 11)تبصدره  شرود   مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیرین مری   مأخذ( به غیردولتیاز دولتی و 

 (.1414قانون برنامه دوم توسعه؛ 

 فرهنگین مشترکی -91

 ان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یرا پروانره  ها و سازم دولت، شهرداری» -98-0

ساختمان در زمینه آب و بر؛ و گاز، حمل و نقل و پست، با اسرتفاده از کراربری فرهنگری در    

و مببوعرات کره دارای مجوزهرای قرانونی الزم      ، ناشرران فروشران  کتابفضاهای مسکونی از 

 (؛1413قانون برنامه شش  توسعه؛  12ماده  «ج»)بنه  «حمایت کنند هستند،

 هیر کلدر صورت درخواسرت خودشران از    1مذکور دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون» -98-2

هرای انرر ی )آب، برر؛ و گراز( و تسرهیالت برانکی        های بخش صنعت در مورد حامل تعرفه

دسدتی؛   حمایت از انرمنهان، اسدتاد اران و فعداالن ندنایر   قانون  2ماده  2)تبصره « باشند برخوردار می

1411.) 

                                                                 

 08/18/0388جتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شراغالن صرنایم دسرتی شناسره دار )کرد دار( مصروب       . منظور قانون بیمه ا0

 باشد. می
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 ن در مناطق ویژه اقتصادیمشترکی -99

وظرایف   دولتی و وابسرته بره دولرت در حیبره     های شرکتها و  ، موسسهها سازمانها،  وزارتخانه»

و  قانونی، خدمات الزم از قبیل بر؛، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات

قدانون   11)مداده   «جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمرود  های مصوب جاری در همان منبقه رخبا ن

 (.1413تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصاد  جمهور  اسالمی ایران؛ 

 آن وصولبهای خدمات و شیوه  –93

مصروب   1و ارتقرای نظرام مرالی کشرور    پرذیر   رقابرت قانون رفرم موانرم تولیرد     1با رعایت ماده »

کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود  مصرف 10/12/0310

مهلت مناسربی کره از سروی    را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام 

قبرم   ربرط  یذن تا زمران پرداخرت توسرط دسرتگاه     شود خدمات بر؛ آنا داده می ربط یذدستگاه 

کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معو؛ مبابق مقررات  صورت استنکاف مصرفشود. در  می

کنندگان در صرورت   مصرف خواهد بود.وصول  قابلاالجرا  ط به اجرای مفاد اسناد رسمی الزممربو

کننردگان   توانند از طریق مراجم قضائی پیگیری الزم را انجام دهند. در مرورد مصررف   اعتراض می

 4)مداده  « شرود  ل مری اجرایی این قانون عم نامه نییآمبابق قوانین مربوط و  دولتی خدمات عمومی

 (.1411 ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز؛  قانون استفاده

                                                                 

( 8قانون مردیریت خردمات کشروری و مراده )    ( 8) مادهموضوع  یها دستگاهکلیه  پذیر: قانون رفم موانم تولید رقابت 1. ماده 0

 :بودجه سنواتی مکلفند قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین

در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مبالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خردمت یرا    (الف

صدور مجوز یا پروانه بیش از ی  میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکراران  

امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجرارت و سرازمان    یها وزارتخانهکه با پیشنهاد مشترک  یا نامه ایرانی را طبق آیین

به صورت نقد  رسد یمریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران  مدیریت و برنامه

 .دار یکجا وصول نمایند و یا اقساطی و یا مدت

به غیرر از مروارد    شود یممذکور اجازه داده  یها دستگاهدار یکجا، به  درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدتدر صورت  (ب

، برای مدت بیش از سه ماه، معرادل نررخ   ندینما یممربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول 

  .مبل  نقدی مورد مبالبه اضافه نمایندسود تسهیالت بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به 
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 0الگوی مصرف برق –99

هرای   جویی در مصرف بر؛ به شررکت  منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه به استناد غیرقابل

 مره یجرکنندگان غیرتولیدی یا مصارف باالتر از الگوی مصرف،  ود از مصرفش بر؛ اجازه داده می

مقبوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف الگروی مصررف و میرزان    

بودجره بره مجلرس شرورای اسرالمی پیشرنهاد        حهیالهای  مذکور را هر سال ضمن تبصره مهیجر

 (؛1414چهارم توسعه؛  برنامهقانون  4قانون انالا ماده  واحهه ماده 3)تبصره دهد  می

%( خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را بررای   31دولت مکلف است سی درصد )» -91-0

بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجراء مروارد   یها پرداخت کم 

ر واحدهای تولیدی، خردماتی و مسرکونی و   سازی مصرف انر ی د بهینه -الف: زیر هزینه کند

معرفری   ربرط  یکه توسط دسرتگاه اجرائری ذ   2جویی و رعایت الگوی مصرف تشویق به صرفه

 (؛1411اا؛   ردن یارانه اهفمنهقانون  1ماده  «ال »)بنه « .شود می

سراختمان بره پیشرنهاد مشرترک      مترمربرم هرر   یبه ازا و گاز طبیعی 3الگوی مصرف بر؛» -91-2

مصرارف   4رسرد.  انر ی می عالی رایشو تصویبه های نیرو و مسکن و شهرسازی ب وزارتخانه

%( افرزایش قیمرت   011) درصد مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صد و گاز طبیعی بر؛

                                                                 

هر  88831/ت/ 21218و  29/02/0319هر مورخ  88831 /ت098329 های . مستند به مصوبات هیأت وزیران )ابالغی طی نامه0

به خالص صورتحساب برر؛ مصرارف    درصد 08 ساالنه گردد که الگوی مصرف سبب می ( عدم رعایت20/12/0318مورخ 

گرردد( افرزوده شرود.     افرزوده و عروارض محاسربه مری     دون احتسراب آبونمران، مالیرات برر ارزش    خانگی )این افرزایش بر  

مشرترکین خرانگی، برا سربح      ( به ترتیب بررای 0( و )3) (،2) (،0گرم در مناطق گرمسیر ) های بر؛ ماه حساب بهای صورت

 ش موضوع این بند نخواهد شد.( کیلووات ساعت مشمول افزای011( و )0111) (،2111) (،3111مصرف ماهانه کمتر از )

اسرت، وزارت   شرده   ابرالغ  10/18/00311هر هیأت وزیران که در تراریخ   89188/ت82020شماره  بنامهیتصو 0. مبابق بند  2

%( محاسبه نمایند. در مرورد   011را با تخفیف صد درصد ) مصرف کمبر؛ مشترکان خانگی  حساب صورتمجاز است  روین

« خرود  ازیر موردنی از بر؛ بخش  نیتأمو  کوچ  دیخورشنصب مولد »موضوع  بنامهیتصواین  3، در بند پرمصرفمشترکان 

 اجرایی آن توسط وزارت نیرو شده است. دستورالعملمنوط به تصویب 

هیات وزیران، الگوی مصررف برر؛ خرانگی مبرابق      29/02/0319مورخ  هر 88831 ت/098329مصوبه شماره  0. برابر بند 3

 .باشد یم 9/8/0388هر مورخ  02011/ت 10138شماره  نامهیبتصو( پیوست 2جدول )

بره   28/02/0319قانون اصالح الگوی مصرف انرر ی در تراریخ    08ی ماده  تبصرهی مصرف بر؛ و گاز طبیعی موضوع الگو .0

 است. شده ابالغ 19/12/0318در تاریخ  00001رسید و با شماره  تصویب شورای عالی انر ی کشور
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ز داری کل کشور واریر  درآمد عمومی نزد خزانه حساب  به اخذشده. وجوه اضافی 1خواهد شد

 93 مقررر در مراده   ترتیب ساالنه و به بودجهها و قانون  کردن یارانه قانون هدفمندبر اساس و 

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  11)تبصره ماده  «شود هزینه می ،2قانوناین 

 هیکلای به  ها و تشویق به کاهش مصرف در کاالها و خدمات یارانه منظور کاهش هزینه به» -91-3

هرا   آنبه  ربط یذهای تابعه و وابسته  نفت و نیرو و شرکتهای  وزارتخانهها به ویژه  وزارتخانه

ترر از حرد معرین، آب،    شود با تصویب شورای اقتصاد مصرارف کم  اجازه داده می در این ماده

 منبقره ای را برا توجره بره فصرل،      تی و سایر کاالها و خدمات یارانههای نف بر؛، گاز، فرآورده

کنندگان، متناسب با کاهش مصرف بره حرداقل قیمرت و یرا      فیایی، نوع مصرف و مصرفجغرا

رک سرازمان مردیریت و   برا پیشرنهاد مشرت    کاهش دهرد. چگرونگی اجررای ایرن تبصرره      صفر

های امور اقتصرادی و دارایری، نفرت، نیررو، صرنعت، معردن و        ریزی کشور و وزارتخانه برنامه

ناطق جغرافیایی، نوع مصرف معین برای مصارف متجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد 

ی قانون تصرویب شرورا  مصرف تا دو ماه پس از ابالغ این  کنندگان و مقدار و قیمت و مصرف

پدایر و ارتقدا  نظدام مدالی  شدور؛       قدانون رفدر مواندر تولیده رقابدت      12مداده   1)تبصدره   «رسد اقتصاد می

 (؛1413
آب،  یهرا  نره یوزارت آموزش و پررورش از پرداخرت هز   یدولت یآموزش یواحدها هیکل» -91-0

روزشده  مصرف به یمصرف( معاف هستند. سقف الگو یالگو تیبر؛ و گاز )در صورت رعا

و آمروزش و پررورش و سرازمان برنامره و      روینفت، ن یها توسط وزارتخانه یدستورالعمل یط

 1تبصدره   «ا»)بنده   «شود یالغ مو اب هیقانون ته نیماه پس از ابالغ ا بودجه کشور حداکثر تا سه

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده
 نصرب کنتورهرای   دولت مکلرف اسرت نسربت بره     ی مصرف بر؛،الگواصالح  منظور به» -91-8

 صرورت  بره مربوط را  نهیهزبا اولویت مشترکان پرمصرف اقدام و  هوشمند برای مشترکان بر؛

                                                                 

ی پلکانی بر مبنرای میرزان مصررف    ها تعرفهی عملیاتی کردن اخذ  نحوه« الگوی مصرف بر؛ و گاز طبیعی»مصوبه  8در ماده . 0

 است. شده نییتعقانون،  08ی ماده ها تعرفهمشترک و اعمال افزایش 

 این کتاب، درج شده است. 0شماره  03قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در بند  93. ماده 2
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 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  «د»بنه ) «کنداقساطی از مشترکان دریافت 

1411.) 

 کنتور هوشمند -38

هوشمند برای  نصب کنتورهای دولت مکلف است نسبت به ی مصرف بر؛،الگواصالح  منظور به»

اقساطی از مشترکان  صورت بهمربوط را  نهیهزبا اولویت مشترکان پرمصرف اقدام و  مشترکان بر؛

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  «د»بنه ) «کنددریافت 
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 4معافیت کامل -34

کلیمری( و   های مذهبی )مسیحی، زرتشتی، مساجد و اماکن مقدسه اسالمی و معابد اقلیت» -80-0

مرغوبیت  حق مدارس قدیمِ طالب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و

سرازمان   هرا و مؤسسرات دولتری و تأسیسرات     های متعلق بره وزارتخانره   و اراضی و ساختمان

اراضری و   های عمومی شهر و همچنین آن قسرمت از  بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه تربیت

هرای   ها و مؤسسات آب و بر؛ و گاز و تلفن متعلق به دولت که بررای فعالیرت   امالک شرکت

موضروع ایرن    باشد از پرداخرت عروارض   و بر؛ و گاز و تلفن مورد استفاده میمربوط به آب 

 (؛1431قانون نوساز  و ضمران شهر ؛  21)ماده « قانون معاف خواهند بود

 گذاری های کشاورزی از پرداخت سهم مربوط به سرمایه با اجرای مفاد این بند کلیه چاه»  -80-2

مداده   4)از بنده  « باشرند  تمام شده انر ی معراف مری   در انتقال و تولید بر؛ در محاسبات قیمت

 (؛1411؛ 2اا   شاورز  واحهه قانون تیهیل برقی  ردن چاه

وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب بر؛ و بهای بر؛ مصرفی برای روشرنایی و  » -80-3

هرای کشرور و    اهزن در طرول ر  هرای چشرم    چرراغ   های ویژه نقاط مه گیرر،  ها و چراغ تهویه تونل

 (؛1411قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت؛  33)ماده « 3راهی معاف است همچنین مساجد بین

هرای خردمات    های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفنرد کلیره هزینره    وزارتخانه» -80-0

رسرانی، گازرسرانی و جراده مواصرالتی و سراخت و سراماندهی و        رسانی، برر؛  مربوط به آب

                                                                 

انر ی برر؛ مرورد    نیتأمفراهم کردن شرایط قراردادی مشترکین باالی پنج مگاوات وزارت نیرو جهت » نامهیبتصو. مبابق با 0

 01/00/0310هر در تاریخ  81111 ت/008139 شمارهبه تصویب هیأت وزیران رسیده و با  10/00/0310 که در تاریخ« نیاز

باشد و مایلند تمام یا بخشی از برر؛ مرورد نیراز     ها باالی پنج مگاوات می نابالغ شده است، مشترکینی که قدرت قراردادی آ

گذاری تولید در حق انشعاب بر؛ معراف   نمایند از پرداخت قدرالسهم مربوط به سرمایه نیتأمخود را از طریق بورس انر ی 

باشد و به صرورت دائرم    وات میها باالی پنج مگا باشند. این رقم برای واحدهای متقاضی جدید که قدرت درخواستی آن می

 نمایند با درخواست مشترکین قابل استرداد است. می نیتأمبر؛ خود را از طریق بورس انر ی 

 این کتاب، درج شده است. 38شماره  0 های کشاورزی در بند ماده واحده قانون تسهیل برقی کردن چاه 3. بند 2

قرانون تنظریم بخشری از     80معافیت بهای برر؛ مصررفی مراده    »با عنوان  ای تصویبنامه 22/18/0318. هیأت وزیران در تاریخ 3

 ت/99191 شرماره تصرویب رسرانده کره برا      را بره « گیر ( در تمام ایام سال برای نقاط مه0381مقررات مالی دولت )مصوب 

 ابالغ شده است. 29/18/0318هر در تاریخ  80888
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آب، بر؛ و گراز   نهیهزنمایند.  نیتأمها را با هماهنگی بنیاد  نگهداری گلزارهای شهدا و یادمان

ها، اوقاف و سازمان میرراث   هایی که تحت پوشش شهرداری در مکان مصرفی گلزارهای شهدا

این ماده به تصویب هیأت وزیرران خواهرد    0اجرایی نامه نییآباشد.  فرهنگی نیستند رایگان می

 (؛1411رسانی به ایثارگران؛  قانون جامر خهمات 11)ماده « رسید

هرای مربروط بره     ها و تمام هزینه عوارض شهرداری 0312تواند از ابتدای سال  دولت می» -80-8

حق انشعاب بر؛، کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشری وزارت آمروزش و پررورش کره     

%( هزینه ساخت آن با تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مردارس  31حداقل سی درصد )

سراز توسرط خیرران     هرا و مجرامم خیرران مدرسره     کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان

شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجره سراالنه بره     ساز تأمین می درسهم

 واحدهه  از مداده )« بینری کنرد   شود، پریش  ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می های هزینه ردیف

اددا  مددهارس و مرا ددز آموزشددی و پرورشددی  انشددعاب نددهیازقددانون چیددونیی تددأمیا ضددوارد شددهردار  و 

 (؛1411؛ 2احهاث شهه توسط خیران

هرای   هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب بر؛ بررای حروزه   استناد غیرقابل

های دینری مصررح در قرانون اساسری      ها و اماکن دینی اقلیت ها، حسینیه علمیه، مساجد، دارالقرآن

قدانون بودجده سدال     2تبصدره   «ع»)بنده   و( 1411 ل  شدور؛  1412ون بودجه سال قان 11)بنه رایگان است 

 (؛1412 ل  شور؛  1414

                                                                 

توسط هیأت وزیرران بره تصرویب     19/01/0313نی به ایثارگران در تاریخ رسا قانون جامم خدمات 00نامه اجرایی ماده  . آیین0

 30/12/0318در تراریخ   نامره  نیری آابالغ شده است. ایرن   00/01/0313هر در تاریخ  81892/ت 021881 شمارهرسیده و با 

سرند ملری   »برر اسراس    ابالغ شده است. 12/13/0318هر مورخ  80211 ت 20081 شمارهتوسط هیأت وزیران اصالح و با 

های دفراع مقردس رسریده و برا      به تصویب هیأت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 28/00/0318 که در تاریخ« راهیان نور

ها  انشعاب رایگان بر؛ یادمان نیتأمابالغ شده است، وزارت نیرو موظف به  28/10/0319در تاریخ  00/008/0/3303 شماره

 ت ستاد مرکزی راهیان نور کشور است.و مراکز راهیان نور بر اساس درخواس

ی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شرده  ها انشعابعوارض شهرداری و هزینه  نیتأمقانون چگونگی  واحده . ماده2

 این کتاب، درج شده است. 3شماره  08بند  توسط خیران در زیرنویس
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هرای کشراورزی از پرداخرت عروارض برر؛ معراف        مشترکان خرانگی روسرتایی و چراه   » -80-8

مداده   «و»)از بنده  « بر؛، آن را اعمال کند مربوطهباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض  می

 (؛1414؛ 1(2ق مواد  به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت )قانون الحا 1
هرای علمیره،    هرا، حروزه   ها، مؤسسات قرآنری، دارالقررآن   فضاهای اصلی مساجد، حسینیه» -80-9

های دینی مصرح در  های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت ها، خانه گلزارهای شهدا، امامزاده

باشند. این  از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضالب، بر؛ و گاز معاف می 2قانون اساسی

ها نیست. اعتبرارات مروارد مرذکور در قروانین بودجره       حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آن

« شرود  کننده خدمات موضوع این مراده ترأمین مری    های ارائه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه

 (؛1414(؛ 2مواد به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت )قانون الحاق برخی  14)ماده 
های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم  ها( و موزه ها و حوزه های بسیج )پایگاه رده» -80-8

« از شبکه، انشعاب و اشتراک آب و فاضالب، بر؛، گاز و عروارض شرهرداری معراف هسرتند    

 (؛1411 ل  شور؛  1311ون بودجه سال واحهه قان ماده 1تبصره  «ق»بنه  3)بنه 

آب،  یهرا  نره یوزارت آموزش و پررورش از پرداخرت هز   یدولت یآموزش یواحدها هیکل» -80-1

روزشده  مصرف به یمصرف( معاف هستند. سقف الگو یالگو تیبر؛ و گاز )در صورت رعا

و آمروزش و پررورش و سرازمان برنامره و      روینفت، ن یها توسط وزارتخانه یدستورالعمل یط

 1تبصدره   «ا»)بنده  « شود یو ابالغ م هیقانون ته نیا ابالغماه پس از  بودجه کشور حداکثر تا سه

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده

                                                                 

ایرن   88شرماره   2بنرد   ( در زیرنرویس 2از مقررات مالی دولرت ) قانون الحا؛ موادی به قانون تنظیم بخشی  0ماده « و». بند 0

 کتاب، درج شده است.

هرای علمیره،    برای حوزه 0312تعیین الگوی مصرف آب و بر؛ از ابتدای سال »ای را در خصوص  نامه . هیأت وزیران تصمیم2

به تصویب رسانده کره برا    28/10/0313در تاریخ « های دینی مصرح در قانون اساسی ها و اماکن دینی اقلیت مساجد، حسینه

 ابالغ شده است. 30/10/0313هر در تاریخ  81088 ت/09380شماره 
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 معافیت نسبی –30

قانون سرازمان   00 ماده در مذکور عوارض از معابر غیر روشنایی هزینه برای ها شهرداری» -82-0

؛ 1قدانون سدازمان بدرق ایدران     11مداده   2)از تبصدره  « کرد نخواهند پرداخت دیگری بر؛ ایران وجوه

 (؛1431
های بهداشت و مراکز بهداشتی درمرانی   رسانی به خانه از محل منابم داخلی نسبت به بر؛» -82-2

رسرانی بره    شربکه و برر؛  روستایی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستایی تا دویست متری 

های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضرعیف و بره ازای هرر خرانوار در      خانواده

)مداده  « فاز اقدام نمایرد  روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج ت 

 (؛1411قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی دولت؛  112
رانی و قبارهای شهری و حومه، برر اسراس کمتررین تعرفره      تعرفه مصارف بر؛ اتوبوس» -82-3

 (؛1413اا  حمل و نقل رییی شهر  و حومه؛  قانون حمایت از سامانه 14)ماده « باشد تعیین شده می

هرای نیازمنرد بره ویرژه زنران سرپرسرت        منظور توانمندسازی افراد و گروهبه  استناد غیرقابل

های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منرابم   لوالن نیازمند با تأکید بر برنامهخانوار و مع

معافیرت   -شرود: د  های مردمی، اقدامات زیر توسط دولت انجام مری  بودجه عمومی دولت و کم 

های صدور پروانه سراختمانی،   ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه افراد تحت پوشش سازمان

های انشعاب آب، فاضالب، بر؛ و گاز برای کلیه واحدهای مسرکونی   هرداری و هزینهعوارض ش

 (؛1411قانون برنامه پنج  توسعه؛  41 ماده  «د»)بنه بار  ها فقط برای ی  یافته به آن اختصاص

انشرعاب آب و فاضرالب، برر؛ و گراز و      هزینهمشموالن این قانون از پرداخت هرگونه » -82-0

 1)تبصدره مداده   « باشند ها برای ی  بار معاف می خدمات انشعاب آن هزینه %(81)پنجاه درصد 

 (؛1411رسانی به ایثارگران؛  قانون جامر خهمات
سراز   افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن» -82-8

هرای   ی از پرداخرت هزینره  هرای حمرایت   برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سرازمان 

هرای انشرعاب آب، فاضرالب،     صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 88شماره  0بند  قانون سازمان بر؛ ایران در زیرنویس 00 ماده. 0
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یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای  بر؛ و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص

 ؛(1413قانون برنامه شش  توسعه؛  11ماده  «چ»بنه  2)جزء « بار معاف هستند ی 

هرای   منظرور حمایرت و تجلیرل از رشرادت     دولت مکلف است طبق بودجره سرنواتی بره   » -82-8

رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان 

ماه سابقه اسارت و همسران  ( جانبازی و آزادگان با کمتر از شش%28زیر بیست و پنج درصد )

اهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگری بره شررح زیرر ارائره      و فرزندان آنان تسهیالت رف

مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، بر؛ و گاز بررای یر  برار در یر  واحرد       نماید: بهره

 (؛1413؛ 1قانون برنامه شش  توسعه 11ماده  «ث»)بنه  «مسکونی

هرای دینری مصررح در قرانون اساسری و       ها، اماکن صرفاً مرذهبی اقلیرت   مساجد، مصلی» -82-9

های حرق انشرعاب    های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه حوزه

« باشرند  آب، بر؛، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف مری 

 (؛1413توسعه؛  قانون برنامه شش  13)تبصره ماده 
سرازی زمرین،    های صدور پروانه ساختمانی، آماده افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه» -82-8

عوارض نوسازی و همچنین حق انشعاب آب، بر؛، گاز و دفرم فاضرالب منببرق برا الگروی      

 باشند. مسکن مصوب معاف می

رای معلولیت صرفاً برای یر   استفاده از تسهیالت موضوع این ماده برای هر فرد دا -0تبصره 

 واحد مسکونی مجاز است.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجررای حکرم ایرن مراده را در لروایح بودجره        – 2تبصره 

 (؛1411اا  آن؛  قانون حمایت از حقوق معیوالن و تبصره 11)ماده « بینی کند ساالنه پیش

بره   01/18/0310ر؛ کشور مصروب از صنعت ب تی( قانون حما8عوارض موضوع ماده )» -82-1

 اردیررلیو چهررار هررزار م  یدر سررقف سرر  ی( مبلرر  بررر؛ مصرررف  %01درصررد ) ده زانیررم

                                                                 

 نامره  نییآ 3و ماده « های شهدا انوادهضوابط ارائه تسهیالت مسکن به آزادگان، جانبازان و خ» بنامهیتصو 2ماده  2برابر تبصره  0.

نامه )مصوبات هیات وزیران( از پرداخرت   و آیین امهنبیتصو، مشمولین این «مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا نیتأم»

 های انشعاب بر؛، معاف هستند. هزینه
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مجاز و برر؛   یریو عشا یی. مشترکان بر؛ روستاشود یم نییتع الی( ر30۰111۰111۰111۰111)

 .باشند یم افبند مع نیمجاز از شمول حکم ا یکشاورز یها چاه

بره   الیر ( ر08۰111۰111۰111۰111) اردیر لیصورت کامل ترا سرقف پرانزده هرزار م     حاصله به منابم

 اردیررلیکررل کشررور و تررا سررقف نرروزده هررزار م    یدار نررزد خزانرره  ریحسرراب شرررکت ترروان 

برر؛   یانرر   یور و بهرره  ریدپرذ یتجد یهایبه حساب سازمان انر  الی( ر01۰111۰111۰111۰111)

تا پس از مبادلره موافقتنامره برا سرازمان برنامره و       شود یم زیوار کشورکل  یدار )ساتبا( نزد خزانه

 ییو جابجرا  ییبر؛ روستا یها شبکه یاز توسعه و نگهدار تیصرف حما بیبودجه کشور به ترت

و  ریپرذ  دیر تجد یهرا  یو پاک و توسعه فناور ریدپذیبر؛ تجد دیو تول ییبر؛ در معابر روستا ریت

واحدهه قدانون    مداده  1تبصره  «ج»)بنه « و بلوچستان شود ستانینادر استان س لیم یباد روگاهین لیتکم

 (؛1411 ل  شور؛  1311بودجه سال 
دولرت   یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحا؛ برخ02مبابق ماده )» -82-01

اجرازه داده   طربر  یتابعره ذ  یهرا  شرکت  قیاز طر روینفت و ن یها از وزارتخانه  ی( به هر 2)

از هرر واحرد    ال،یر ( ر2111مشترکان گاز مبل  دو هرزار )  یماهانه از هر واحد مسکون شود یم

 یتجرار  یاز واحردها   یر و از هرر   الیر ( ر0111هرزار )   یر مشترکان بر؛ مبلر    یمسکون

موضروع   یاخذ و به حسراب درآمرد عمروم    الی( ر01۰111مشترکان گاز و بر؛ مبل  ده هزار )

کررل کشررور  یدار قررانون نررزد خزانرره نیرر( ا8جرردول شررماره ) 081088و  081088 یفهررایرد

( است و مشترکان %81درصد )  الذکر معادل پنجاه مبال  فو؛ ،ییمشترکان روستا ی. براکنند زیوار

برر ارزش   اتیر بر درآمد و مال اتی. وجوه فو؛ مشمول مالباشند یفاقد گاز از پرداخت معاف م

 افزوده نخواهد بود.

بنرد   نیر ا یاجرائر  نامه نیی. آرسد یموارد مندرج در ماده مذکور به مصرف م یحاصله برا ابممن

مشرترک سرازمان برنامره و بودجره کشرور و       شرنهاد یمناقصه به پ یمتضمن سقف و نحوه برگزار

 رویر نفرت و ن  یهرا  . وزارتخانره رسرد  یمر  رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

مرذکور   یها شرکت بند را از  نیاز محل منابم ا یا مهیب یها شرکت  یمکلفند گزارش مبال  پرداخت

 یمجلرس شرورا   یبرنامره و بودجره و محاسربات و انرر      یهرا  ونیسیاخذ و گزارش آن را به کم

 ارائه دهند. یاسالم
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مشترکان  نامه، مهیمکلفند با صدور ب روینفت و ن یها وزارتخانه یبا هماهنگ گر مهیب یها شرکت 

مربروط، خسرارات واردشرده را     مره یشررکت ب  یافتیرا از حقو؛ خود مبلم و متناسب با مبل  در

بنرد را در کمترر از دو مراه     نیاز موضوع ا یگر منبقه حوادث ناش مهیب یها شرکت . ندیجبران نما

داخل منرزل اتفرا؛ افتراده     ای رونیخواه حادثه در ب ند،ینما یو حداکثر تا سه ماه پرداخت م یررسب

 (؛1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ه»)بنه « باشد

تحرت   انی( قانون برنامره ششرم توسرعه، مرددجو    81( بند )چ( ماده )2جزء ) یدر اجرا» -00-82

 صردور پروانره   یها نهیاز پرداخت هز یستی)ره( و سازمان بهز ینیامداد امام خم تهیپوشش کم

 یانشعاب آب، فاضالب، بر؛ و گاز برا یها نهیو هز یاریو ده یعوارض شهردار ،یساختمان

« دمعافنر  کبرار ی یمصرف، فقط برا یافته به آنان براساس الگویاختصاص  یمسکون یواحدها

 (. 1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 1تبصره  «ق»بنه  1)بنه 

 رایگان  الگوی مصرف و برق  -31

 نیآب، برر؛ و گراز مشرترک    یهرا  تعرفره  0011موظفنرد در سرال    رویر نفرت و ن  یهرا  وزارتخانه»

کشرور، تعرفره    ییایر منراطق جغراف  تیر کره برا رعا   ندیاصالح نما یا کشور را به گونه یخانوارها

)ره( و سرازمان  ینر یخم امرداد امرام   تره یمحروم تحرت پوشرش کم   یمصرف خانوارها کم نیمشترک

پرمصرف براالتر از   نیمشترک ،یا ارانهیبه صورت  مصرف یتا الگو نیترکر صفر، مشبراب یستیبهز

شرود.   نیری ( تعی.تی.بی)آ یپلکان شیافزا یو براساس الگو یا ارانهیریمصرف به صورت غ یالگو

 1تبصدره   « » )بنه« شود یمذکور براساس بعد خانوار محاسبه م یتعرفه به نرخ صفر آب خانوارها

 (.1411 ل  شور؛  1311واحهه قانون بودجه سال  ماده
 



 بخش پنجم 

 الملل امور بین
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 صادرات و واردات برق – 31

حسرب   0های نفتی، گاز و میعانات گازی و بر؛ درآمد حاصل از صادرات فرآورده استناد غیرقابل

عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شرده و   مورد به

های نفتی و گاز طبیعری( و اجررای    به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری )شامل واردات فرآورده

 قدانون برنامده سدوم    121مداده   «الد  »)بنده  رسد  ای مصوب مجلس شورای اسالمی می های سرمایه طرح

 (؛1411توسعه؛ 
هرای تعراونی و خصوصری مجراز بره       هرا و نهادهرای عمرومی غیردولتری و بخرش      بنگاه» -80-0

گذاری، مالکیت و مدیریت در تأمین نیرو شامل تولیرد و واردات برر؛ بررای مصرارف      سرمایه

قدانون اساسدی    33ادا   یدی اندل     سیاسدت  «الد  »قیدمت   2بنده   3)جزء « باشند داخلی و صادرات می

 (؛1413اسالمی ایران؛  جمهور 
پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و  افزایش صادرات بر؛ برای مقابله با ضربه» -80-2

 (؛1412اا   یی اقتصاد مقاومتی؛  سیاست 13و  12)بنهاا  « باال بردن صادرات بر؛

 یا بازار منبقره  لیتشک یدولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستا» -80-3

کره شربکه برر؛ کشرور از شرمال،       طروری  بر؛ به عمل آورد به یا )هاب( منبقه قبب جادیو ا

ششد  توسدعه؛    برنامده قدانون   31)مداده  « متصرل شرود   هیهمسرا  یجنوب، شر؛ و غرب به کشورها

1413.) 

                                                                 

بره تصرویب هیرأت     28/10/0380کتاب مقررات صادرات و واردات است کره در تراریخ    29،08 تعرفه. انر ی بر؛ مشمول 0

در خصروص   نامره   یبتصرو مبابق برا  ابالغ شده است.  10/12/0380هر در تاریخ  28290 ت/28 شمارهوزیران رسیده و با 

کره در تراریخ    «یراهبررد انرر    یالزم جهت تحقق مفراد سرند ملر    التیهسنسبت به انجام ت یاجرای یها دستگاه هیکلاقدام »

از  ،ابالغ شده اسرت  19/18/0318در تاریخ   ه 80013 ت/83992 شمارهرسیده و با  رانیوز أتیه به تصویب 28/10/0318

ای و جغرافیایی کشور برای خرید، فرروش، معاوضره،    از موقعیت منبقه مؤثرگیری  ی بهرهبخش انر  یکل یجمله راهبردها

های انر ی  ای با رویکرد حداکثر سودآوری در تجارت حامل سازی بر؛ در بازارهای داخلی و منبقه رهانتقال، فرآوری و ذخی

 با تاکید بر ارتقای دیپلماسی انر ی است.
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 واردات کاالهای مورد نیاز صنعت برق – 35

صرنعت آب و برر؛ کشرور توسرط وزارت نیررو و      کاالها و تجهیزاتی که صررفاً جهرت   » -88-0

%( سهام آن متعلرق بره دولرت    011های تابعه آن وزارتخانه در صورتی که صد درصد ) شرکت

شود به تشخیص وزیر نیرو با رعایت مقرررات صرادرات و واردات ترا     بوده از خارج وارد می

بره اسرتثنای   آخر سال شصت و پنج از پرداخت حقو؛ و عوارض گمرکی و سرود بازرگرانی )  

 .شود های باربری و انبارداری( معاف می هزینه

الذکر بابت حقو؛ و عوارض گمرکی  های فو؛ بدهی گذشته وزارت نیرو و شرکت - 0تبصره 

های باربری و انبارداری( تا تاریخ تصویب ایرن   و سود بازرگانی و کلیه عوارض )به استثنای هزینه

 گردد. قانون، بخشوده می

قرانون بودجره    21تبصرره   0«پ»اعمال حساب بابت این معافیرت برر اسراس بنرد      - 2تبصره 

قددانون معافیددت  االاددا و تجهیددزات نددنعت آب و بددرق از واحدهه   )مدداده« باشررد مرری 0381اصررالحی سررال 

 (؛1413اا  آن؛  ی و تبصرهپرداخت حقوق و ضوارد گمر ی و سود بازرگان

مورد نیراز وزارت   سریم مواد و کاالهای ینتأمبا توجه به ضرورت ایجاد تسهیالت برای » -88-2

را مبرابق لیسرتی کره     صرنایم آب و برر؛   یراز ن شود کاالها و اقرالم مرورد   نیرو، اجازه داده می

تهیره و توزیرم و برا     رسد بدون بررسی قیمت توسط مراکز وزیر نیرو می ییدضرورت آن به تأ

هرا و   و شررکت  رت مزبرور معافیت از اخذ هرگونه پروانه و مجروز عردم سراخت توسرط وزا    

مزبرور   قررارداد وزارت  های تابعه و وابسته و تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران طررف  سازمان

 .ددوارد و ترخیص گر

کره   0کاالهایی وزیر نیرو مکلف است قبل از پایان هر سال گزارشی از نوع و میزان - 0تبصره 

اسرالمی و   معرادن مجلرس شرورای    در طول سال سرفارش داده شرده را بره کمیسریون صرنایم و     

 .های صنعتی ارائه نماید وزارتخانه

                                                                 

ی دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولرت کره مشرمول بنرد     ها شرکت :0381اصالحی  بودجهقانون  21تبصره « پ». بند 0

گمرکری و سرود بازرگرانی کاالهرای وارده خرود در       یا برای معافیت از پرداخت حقو؛ و عوارض)ب( این تبصره هستند و 

های گمرکی را جمعاً  معافیت مجوز قانونی خاص تحصیل نموده و یا بنمایند، مکلفند ارقام مربوط به  0381و  0388سالهای 

 .و خرجاً به حساب قیمت تمام شده کاالهای مربوط منظور نمایند
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کاالهرای   های صنعتی مکلفند تا پایان اردیبهشت ماه هر سال آن بخش از وزارتخانه - 2تبصره 

مشخصات فنی، تعداد  ازنظر نوع، باشند یم ها در داخل صنعت آب و بر؛ را که قادر به ساخت آن

موظف است آن بخرش از   الم دارند. وزارت نیرو پس از بررسیو زمان ساخت به وزارت نیرو اع

مقدار و زمان تحویل مبابقت دارد به  با نیازهای این وزارتخانه ازنظر مشخصات فنی، کاالها را که

 .صنعت داخلی واگذار نماید

 های شرکت مخابرات ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و طرح - 3تبصره 

اجررا   که توسط سازندگان داخلی احرداث و  های مصوب قانون بودجه م مبابق پیوستعمرانی مه

اسرتفاده خواهنرد    از تسرهیالت ایرن قرانون    ربط یوزیر نیرو یا باالترین مسئول ذ ییدگردد با تأ می

یا  االاددا  مددورد نیدداز وزارت نیددرو و    تددأمواحددهه قددانون ایجدداد تیددهیالت بددرا  تیددریر در      )مدداده« نمررود

  (.1411  آن؛ اا تبصره
 

                                                                                                                                                                        

ها که به تشخیص وزارت نیرو برای  آالت و اجزای آن مواد، لوازم، تجهیزات، ماشین هیکلشمول سود بازرگانی به » نامهبیتصو. 0

بره   10/12/0380در تراریخ  « شرود  هرای جدیرد وارد مری    های بر؛ دایر کشور و ساخت نیروگاه و پسرت  ها و پست نیروگاه

 ابالغ شده است. 18/12/0380هر در تاریخ  28398 ت/3313 شمارهتصویب هیأت وزیران رسیده و با 



 فصل دوم

 المللی توافقات بین

 



 المللی ها و مجامع بین سازمانعضویت در  -31

مقرر سرازمان ملرل     0188اکتبر  08المللی انر ی اتمی که در تاریخ  اساسنامه موسسه بین» -88-0

باشد و به امضرای نماینرده    ماده و ی  ضمیمه می 23متحد )نیویورک( امضا شده و مشتمل بر 

بق برا مراده سروم ایرن     دهد. مبرا  ایران هم رسیده است تصویب و به دولت اجازه الحا؛ را می

منظور تأمین وسایل تحقیق درباره انرر ی و توسرعه آن و اسرتفاده     قانون موسسه مجاز است به

عملی از آن در مقاصد غیرنظامی و از جمله تولید نیروی بر؛ با توجه بره احتیاجرات نرواحی    

مانده جهان طبق این اساسرنامه مرواد و خردمات و تجهیرزات و تأسیسرات ضرروری را        عقب

 (؛1441؛ 1یاتم  انرژ یالمیی ایب موسیهاساسنامه )قانون « تدارک و تحویل نماید

شود عضویت کنفرانس جهانی نیرو را که مرکرز اصرلی آن    به وزارت نیرو اجازه داده می» -88-2

« در لندن است پذیرفته و حق عضویت آن را طبق مقررات مجمم عمومی مزبور پرداخت کنرد 

 (؛1431ضضویت و پرداخت حق ضضویت  نفرانس جهانی نیرو؛ )قانون اجازه قبول 
های وسریم فشرارقوی    شود عضویت کنفرانس جهانی شبکه به وزارت نیرو اجازه داده می» -88-3

)سیگره( را که مرکز اصلی آن در پاریس است پذیرفته و حق عضویت و بهای نشریات مرورد  

)قدانون اجدازه ضضدویت وزارت    « خت نمایدنیاز را طبق مقررات مجمم عمومی موسسه مزبور پردا

 (؛1431؛ CIGRE)اا  وسیر فشارقو  )سییره  نیرو در  نفرانس جهانی شبکه
المنرافم بره شررح     شود در شورای بر؛ کشورهای مستقل مشترک به دولت اجازه داده می» -88-0

مقررات پیوست این قانون عضویت یابد و نسبت بره پرداخرت حرق عضرویت مربروط اقردام       

؛ المندافر  میدتقل مشدترک    برق  شوراا  شورا )قانون ضضویت دولت جمهور  اسالمی ایران در« ایدنم

 (؛1411
های تجدیدپذیر عضویت یابرد و   المللی انر ی شود در آ انس بین به دولت اجازه داده می» -88-8

)قدانون ضضدویت دولدت جمهدور  اسدالمی      « نسبت به پرداخت حق عضویت مربروط، اقردام نمایرد   

 (؛1411اا  تجهیهپایر؛  المییی انرژ  ران در آژانس بیاای

                                                                 

 المللی انر ی اتمی. المللی انر ی اتمی یا آ انس بین بین موسسه. 0
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شناسری کشرورهای اسرالمی     شود در موسسه اسرتاندارد و انردازه   به دولت اجازه داده می» -88-8

)سمی ( به شرح اساسنامه پیوست به قانون که تأیید شده به مهر دفترر هیرأت دولرت اسرت،     

یا کم  اقدام کنرد. تعیرین و تغییرر     عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و

اساسرنامه،   0-3-3-8دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. مبابق با زیر جرزء  

)قانون ضضویت « گروه تدوین استانداردها، استانداردهای مربوط به امور بر؛ را انجام خواهد داد

 (.1413؛ (کی)سم یاسالم  اا شور یشناس استانهارد و انهازه جمهور  اسالمی ایران در موسیه

 های دو جانبه نامه موافقت -39

نامه همکراری بلندمردت اقتصرادی، فنری و علمری برین دولرت ایرران و دولرت           موافقت» -89-0

در تهرران بره    0382آذر  00ماده که در تراریخ   8جمهوری بلغارستان مشتمل بر ی  مقدمه و 

)قدانون  « شرود  امضای نمایندگان دولتین رسیده است، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده مری 

 (؛1434؛ 1و دولت بیغارستان رانیدولت ا ایب یو ضیم یفن ، ینهمهت اقتصادب  امکار نامه موافقت
ای بین سازمان انرر ی   جویانه از انر ی هسته نامه همکاری در زمینه استفاده صلح موافقت» -89-2

 02مشتمل بر ی  مقدمه و  2اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولو ی جمهوری فدرال آلمان

در تهران به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد  0388یرماه ت 03ماده که در تاریخ 

 ایبد   ا ایدته   از اندرژ  انده یجو اسدتفاده ندی   نامده امکدار  در زمینده     )قدانون موافقدت  « شرود  آن داده می

 (؛1431؛ فهرال آلمان  جمهور  و وزارت پژوا  و تکنولوژ رانیا یاتم  سازمان انرژ
کمیسیون مشترک وزیران ایران و عرا؛ برین دولرت ایرران و دولرت      نامه تشکیل موافقت» -89-3

 28) 2838اسرفند مراه    00جمهوری عرا؛ مشتمل بر ی  مقدمه و شرش مراده کره در تراریخ     

شود. مبابق برا   ( در بغداد به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله آن داده می0198مارس 

 «باشرد  یته دائمی انر ی از جمله شرامل برر؛ مری   نامه کمیسیون دارای کم ماده دوم این موافقت

                                                                 

هرای برر؛ بره     ، به ساختمان سدهای آبی و ایسرتگاه و دولت بلغارستان رانیدولت ا نیب یهمکار موافقتنامه قانون 2. در ماده 0

 عنوان یکی از موارد همکاری تصریح شده است.

هیات وزیران، وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهروری   08/18/0319برابر مصوبه جلسه  .2

/ 21هرر در تراریخ    88981 ت 80090با شرماره   بنامهیتصواسالمی ایران با کشورهای روسیه و آلمان تعیین شده است. این 

 ابالغ شده است. 0319/ 18
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؛ و دولدت ضدراق   رانید دولدت ا  ایو ضدراق بد   انیدر ا رانید مشدترک وز  ونیید ی م لیتشدک  نامده  )قانون موافقدت 

 (؛1431
قرارداد همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جماهیر » -89-0

در  31/00/0381مراده کره در تراریخ     02ی  مقدمره و   عربی مردمی سوسیالیستی لیبی مشتمل بر

ایرن   0شود. مبابق با مراده   طرابلس به امضا رسیده است، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می

اقتصادی و اجرای  های های مشترک فعالیت ریزی برنامه نامه طرفین رغبت خود را در پایه موافقت

هرا در دو کشرور و    هرا و نظرارت برر آن    رای پرو هها و ایجاد شرکت مشترک طرح و اج طرح

)قدانون راجدر بده قدرارداد امکدار       « دارند های تولید بر؛ ابراز می ویژه در فعالیت ها به خارج از آن

 ییدت یالیسوس یمردمد  یضربد  ریو دولدت جمداا   رانید ا یاسدالم   جمهدور اقتصاد ، ضیمی و فنی بیا دولدت  

 (؛1411ی؛ بیل

ای برین دولرت    جویانره از انرر ی هسرته    نامه همکراری در زمینره اسرتفاده صرلح     موافقت» -89-8

ماده تصرویب و   01جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر ی  مقدمه و 

نامه طرفین توافق کردنرد   این موافقت 0ماده  3شود. مبابق با بند  اجازه مبادله اسناد آن داده می

هرای برر؛ اتمری، تجربره      تحقیقرات علمری و کراربردی در مرورد ایمنری نیروگراه       تا در زمینه

نامده   موافقدت )قدانون  « های تشخیص و پشتیبانی با یکردیگر همکراری کننرد    برداری و سیستم بهره

و دولدت   رانید ا یاسدالم   دولدت جمهدور   ایبد   ا ایدته   از اندرژ  انده یجو در زمینده اسدتفاده ندی      امکار

 (؛1412؛ هیروس ونیفهراس

نامه همکاری بلندمدت اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنری و فرهنگری برین دولرت      موافقت» -89-8

جمهوری اسالمی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر ی  مقدمه، هفت ماده و ی  ضمیمه به 

هرای   شود. مبرابق برا برنامره همکراری     شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می

منظرور حصرول اطمینران از صردور برر؛ از       نامره، بره   ه شده به ایرن موافقرت  بلندمدت ضمیم

ترکمنستان به بازارهای جهانی به صورت ترانزیت از قلمرو جمهوری اسالمی ایران و اجررای  

 طرح مذکور، طرفین در خصوص انجام موارد ذیل به توافق رسیدند:

 انویره   8برابرر برا    18/01/0392نامره مرورخ    گسترش همکاری در چارچوب موافقرت  –ی  

بین جمهوری اسرالمی ایرران و ترکمنسرتان در خصروص صردور برر؛ از ترکمنسرتان بره          0110

 کشورهای ثالث به صورت ترانزیت از قلمرو جمهوری اسالمی ایران 
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 همکاری در زمینه تأمین و نگهداری تجهیزات و فناوری مورد نیاز بر؛  -دو 

 کشور بررسی مبادله فصلی بر؛ بین دو  –سه 

برداری  های بر؛ و بهره مهندسی برای طرح –مبالعه امکانات ارائه خدمات متقابل فنی  –چهار

 از این امکانات 

های  مبالعه امکانات مشارکت متقابل پیمانکاران و متخصصان دو کشور در اجرای طرح –پنج 

دولدت   ایبد  یو فرانید  یفند  ،یضیمد  ،یبازرگدان  ، بینهمدهت اقتصداد    امکار نامه موافقت )قانون« صنعت بر؛

 (؛1412؛ و دولت تر منیتان رانیا یاسالم  جمهور
معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایرران و دولرت   » -89-9

جمهوری آذربایجان مشتمل بر ی  مقدمه و سی ماده تصویب و اجرازه مبادلره اسرناد آن داده    

هرای متعاهرد برا توجره بره اهمیرت سردهای         نامره طررف   فقرت این موا 20شد. مبابق با ماده 

هرای مشرترک دو کشرور برر اجررای مفراد        در گسترش همکراری « سی قیزقلعه»و « خداآفرین»

های دوجانبه دولرت جمهروری اسرالمی ایرران و دولرت جمهروری        یادداشت تفاهم همکاری

 12/19/0110برر برا   هجری شمسی برا 00/10/0393آذربایجان در زمینه بر؛ منعقده در تاریخ 

)قانون معااهه انول مناسبات دوستانه و امکار  بدیا  « میالدی مبنی بر احداث سدها تأکید نمودند

 (؛1413دولت جمهور  اسالمی ایران و دولت جمهور  آذربایجان؛ 
 زمینره در  هیر ترک یو دولت جمهور رانیا یاسالم یدولت جمهور نیب یهمکار نامه موافقت» -89-8

 اجرازه و  بیتصرو  وستیبه شرح پ سمیو ترور افتهی سازمان جرائمقاچا؛ مواد مخدر، علیه مبارزه 

مبارزه با  یمتعاهد در راستا یها طرفنامه  این موافقت 3. مبابق با ماده شود یمبادله اسناد آن داده م

، نامره  موافقرت  نیر را خواهند نمود. مبابق اهرداف ا  یحداکثر همکار گریکدیبا  یستیاعمال ترور

 ایر است که جهت اعمرال زور و تحرت فشرار قرراردادن دولرت       یاقدامات ،یستیترور یهاتیفعال

 ازیکسب امت ایارعاب جامعه  ظورمن به استفاده از خشونت به دیتهد ایبا استفاده  یهای دولت سازمان

منعقرده   یالمللر  نیهر دو دولت، اسناد ب یمل نیو طبق قوان ردیگ یصورت م ،یاقتصاد ایو  یاسیس

از  ژهیر نامره بره و   موافقت نیا یاجرا ی. در راستاگردد یمتعاهد، جرم محسوب م یها توسط طرف

اقردامات   هرا را بره مخراطره انردازد     انسان اتیکه ح یبه حد بر؛ تأمیندخالت عامدانه در جمله 

و  رانید ا یاسدالم   دولدت جمهدور   ایبد   امکدار  نامده  موافقدت قدانون  )« یرد خواهد گرد یتلق یستیترور

 (؛1411؛ ی ییافته و ترور سازمان جرائ قاچاق مواد مخهر،  هیمبارزه ضی زمینهدر  هیتر   دولت جمهور
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نامه همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در  موافقت» -89-1

آبری  هرای برر؛    برداری و استفاده از منابم آبری و انرر ی سردها و نیروگراه     زمینه ساخت، بهره

سی بر روی رودخانه ارس، مشتمل بر ی  مقدمه و هفده ماده تصرویب و   خداآفرین و قیزقلعه

نامه امکار  بیا دولت جمهور  اسدالمی ایدران و    )قانون موافقت« شود اجازه تسلیم اسناد آن داده می

هاا و بددردار  و اسددتفاده از منددابر آبددی و انددرژ  سدد  دولددت جمهددور  آذربایجددان در زمیندده سدداخت، بهددره 

 (؛1413  ارس؛  اا  برق آبی خهاآفریا و قیزقیعه سی بر رو  رودخانه نیروگاه
هرای اقتصرادی برین دولرت جمهروری اسرالمی ایرران و دولرت          نامه همکاری موافقت» -89-01

جمهوری کرواسی مشتمل بر ی  مقدمه و نره مراده تصرویب و اجرازه مبادلره اسرناد آن داده       

نامه، همکاری اقتصادی این دو کشرور از جملره    این موافقت 2ده ما« پ»شود. مبابق با بند  می

ادا  اقتصداد  بدیا دولدت      نامده امکدار    )قدانون موافقدت  « در خصوص انر ی و صرنعت برر؛ اسرت   

 (؛1413جمهور  اسالمی ایران و دولت جمهور   رواسی؛ 
اسرالمی  گذاری برین دولرت جمهروری     نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه موافقت» -89-00

ایران و دولت جمهوری سنگاپور مشتمل بر ی  مقدمه و شانزده ماده تصویب و اجازه مبادلره  

نامره نبایرد    نامه هیچ ی  از مفراد ایرن موافقرت    این موافقت 00شود. مبابق با ماده  آن داده می

تفسیر گردد که موجب منم ی  طرف متعاهد از انجام اقداماتی شود که برای حمایت  نحوی  به

هرای   های مربوط به برر؛ در مقابرل ترالش    های عمومی مهم از جمله زیرساخت از زیرساخت

شرود،   هرا نمری   ها امرا محردود بره آن    عامدانه با هدف ناتوان ساختن یا تخریب این زیرساخت

گاار  بیا دولت جمهور  اسالمی ایران  نامه تشویق و حمایت از سرمایه )قانون موافقت« ضروری باشد

 (؛1411ور  سنیاپور؛ و دولت جمه
هرای اقتصرادی برین دولرت جمهروری اسرالمی ایرران و دولرت          نامه همکاری موافقت» -89-02

جمهوری لهستان مشتمل بر ی  مقدمه و هشت ماده تصرویب و اجرازه مبادلره اسرناد آن داده     

 موجرب آن از  های انجام شرده بره   نامه، همکاری این موافقت 2ماده « ب»شود. مبابق با بند  می

ادا  اقتصداد  بدیا دولدت جمهدور        نامده امکدار    )قانون موافقدت « باشد جمله شامل مهندسی بر؛ می

 (؛1411اسالمی ایران و دولت جمهور  لهیتان؛ 
نامه همکاری بین دولت جمهوری اسرالمی ایرران و دولرت جمهروری ارمنسرتان       موافقت» -89-03

های جریانی بر روی رودخانه ارس به تصویب رسریده   برداری از نیروگاه راجم به احداث و بهره
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 و ایدران  اسدالمی  جمهدور   دولدت  بدیا  امکار  نامه )قانون موافقت« شود و اجازه مبادله اسناد آن داده می

ارس؛  رودخانده  رو  بدر  جریدانی  ادا   نیروگداه  از بدردار   بهدره  و احهاث به راجر ارمنیتان جمهور  دولت

1411.) 

 4های چندجانبه نامه موافقت -33

پروتکل راجم به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابم آلودگی مسرتقر در خشرکی کره در    »

، برا قیرد شررط حرق جمهروری      در کویت تنظیم شده اسرت  0388ماده و سه ضمیمه در سال  08

گردد و اجرازه   ای محفوظ است، تصویب می اسالمی ایران برای انعقاد قراردادهای دو جانبه منبقه

ای همرراه برا    شود. در این پروتکل تهیه مقررات منبقره  تودیم آن به سازمان محیط زیست داده می

الخصوص برای انواع فضروالت   بندی اجرا بر اساس اولویت، علی ها، تدابیر و فهرست زمان برنامه

قدانون پروتکدل راجدر    )« بینی شده است از جمله پساب و مواد منتشره از کارخانجات تولید بر؛ پیش

 (.1411؛ به حمایت محیط زییت دریایی در برابر منابر آلودگی میتقر در خشکی

                                                                 

بره   03/12/0390کره در تراریخ   « المللری  هرای برین   چگونگی تنظیم و انعقاد توافق» نامه نییآ 2ی ماده . هیأت وزیران در اجرا0

انجرام مرذاکره،    اجرازه ابالغ شده است،  11/13/0390هر در تاریخ  10/ت 03803 شمارهتصویب هیأت وزیران رسیده و با 

ین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری های اقتصادی ب نامه همکاری پیش امضا )پاراف( و امضای موقت موافقت

مرورخ   جلسره کرواسی و دولت جمهوری لیتروانی را بره وزارت امرور اقتصرادی و دارایری اعبرا کررد. هیرأت وزیرران در          

امضا )پاراف( و امضای موقت پروتکل همکاری  مجاز بودن وزارت کشور نسبت به انجام مذاکره، پیش» مصوبه 01/11/0318

تصویب کرد که بر اساس آن وزارت کشور مجاز است با هماهنگی معاونرت   را« ارزه با تروریسم در دریای خزرمب نهیزمدر 

)پراراف( و   امضرا  شیپر المللی( و وزارت امور خارجه نسبت بره انجرام مرذاکره،     های بین امور توافق) جمهورحقوقی رئیس 

امنیت در  نهیزمهمکاری در  موافقتنامهامضای موقت پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به 

میالدی( در چارچوب متن پیوسرت مصروبه ظررف سره سرال از       2101نوامبر  08)برابر با  0381آبان  29دریای خزر مورخ 

 مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. تاریخ ابالغ این تصویبنامه اقدام و
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 خرید تأسیسات، تجهیزات و اراضی -39

مؤسسات بر؛ خصوصی در مدت سه مراه مقررر در مراده یر  از قبرول شررایط و       که  درصورتی»

تعهدات مربوط و ارائه اسناد مثبت که توسعه بر؛ در ناحیه مورد نظر را تضمین نماید و یرا از  

خرودداری کنرد وزارت نیررو از ادامره کرار       0اجرای برنامه مربروط در مردت مقررر در مراده     

، بر؛ مورد مصرف مشترکین 0ماده  2راساس مفاد تبصره مؤسسات مزبور جلوگیری نموده و ب

 .های تأمین و توسعه بر؛ اقردام خواهرد نمرود    موجود را تأمین و راساً نسبت به اجرای برنامه

وزارت نیرو مجاز است تمام یا قسمتی از تأسیسات مذکور اعم از اراضی، ابنیه، مستحدثات و 

ر؛ متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را به ترتیب های تولید، انتقال و توزیم نیروی ب دستگاه

 زیر خریداری نماید:

 تعیین خواهد شد  0الیحه برنامه سوم 33الف( بهای اراضی و ابنیه و متعلقات آن طبق ماده 

برای تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیم نیروی بر؛ با انجام تشریفات مقررر در مراده   ب( 

مالک ارزیابی بهای خریداری تأسیسات مزبرور در آغراز کرار پرس از کسرر مبرال         الیحه برنامه سوم 33

مربوط به استهالک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود. در مواردی که مدت استهالک تأسیسات 

تولید و انتقال و توزیم بر؛ سپری شده ولی تأسیسات قابل استفاده و مرورد احتیراج وزارت نیررو باشرد     

  %( قیمت خرید اولیه تجاوز نکند خریداری نماید01تواند به بهایی که از ده درصد ) کور میوزارت مذ

ج( بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبت باشد و در صرورت  

خ فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه را با توجه به مشابه آن در تراری 

 خرید تعیین خواهد نمود 

های خصوصری مشرترکین بره برر؛ دولتری وزارت نیررو از مشرترکین         د( در موقم تبدیل بر؛

 ها فقط هزینه واقعی تبدیل انشعاب بر؛ دریافت خواهد کرد  گونه بر؛ این

                                                                 

دوم به وجود آمده و در موقرم تصرویب ایرن قرانون در اختیرار       سالههفت  برنامهبرنامه عمرانی سوم: تأسیساتی که طبق قانون  33. ماده 0

شرود.   هرای دولتری مسرئول منتقرل مری      هها و سایر دسرتگا  ها و شرکت ها و بنگاه مربوط به وزارتخانه اعتباراتباشد با  سازمان برنامه می

های دولتی موظفند بره محرض اعرالم     برداری آماده باشد. دستگاه ی بهرهبراتاسیسات مزبور باید در وضعی تحویل شود که از هر جهت 

 .سازمان برنامه نسبت به تحویل گرفتن تاسیسات اقدام نمایند
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ها به شرح فو؛ ارزیابی خواهد شد ولری بره    بهای تأسیسات بر؛ متعلق به شهرداری -تبصره 

ای  ای یا ناحیه نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات در شرکت بر؛ منبقه جای پرداخت

 (؛1433قانون توسعه مؤسیات برق غیردولتی و تبصره آن؛  2)ماده « شری  شده و سهام خواهد داشت

که احتیاج بره   توانند درصورتی های تابعه می وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت استناد غیرقابل

و تأسیسات تولید و انتقرال و توزیرم نیرروی برر؛ متعلرق بره        0بنیه و مستحدثاتخرید اراضی و ا

اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند به شرح زیر خریداری و تصرف نمایند. در موارد ضروری 

با تصویب وزیر نیرو انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مرانم تصررف و انجرام کرار     

 نیست.

راضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و تولید و انتقرال و توزیرم نیرروی    الف( تعیین بهای ا

آید و در صرورت عردم توافرق     ها به عمل می بر؛ از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آن

هیأتی مرکب از دادستان کل و وزیر نیرو و مدیر کل ثبت یرا نماینردگان آنران برا توجره بره نظرر        

 ورد بحث را تعیین خواهند کرد و رأی هیأت قبعی است کارشناسان بهای اموال م

ها واقم در  ب( مالک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آن

حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظرور از خریرد و ترأثیر    

 ها خواهد بود  اجرای عملیات در قیمت

که تأسیسات مزبور  تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیم نیروی بر؛ درصورتیک ج( مال

طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسرر مبرال    

که مردت اسرتهالک سرپری     مربوط به استهالک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود. درمواردی

هرای تابعره    د ولی تأسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت نیررو و مؤسسرات و شررکت   شده باش

%( قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبرق نظرر   01توانند تأسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد ) می

اشد کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته ب

 و درصورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه را با توجه بره مشرابه آن  

 در تاریخ خرید تعیین خواهد نمود 

                                                                 

در تراریخ  « هرای عمرومی، عمرانری و نظرامی دولرت      اجرای برنامه خرید و تمل  اراضی و امالک برای نحوه»قانونی  حهیال. 0

 به تصویب شورای انقالب رسیده است. 09/00/0388
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که تأسیسات مورد خریداری مبابق اصول فنی نگاهداری نشده باشرد برر مبنرای     د( درصورتی

دم نگاهداری و طبق اصول فنی از طررف  الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه ع فو؛

 کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد 

قرانون   8تعیین و با رعایت ماده « ب»ها طبق بند  هر( بهای امالک مزروعی و باغات و قلمستان

طرز تقویم و تمل  اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به مال  و کشراورزان پرداخرت خواهرد    

 شد 

هرا   به امالک موقوفه طبق مقررات فو؛ عمل خواهد شد و در صورتی که فروش آنو( نسبت 

 المدت استفاده خواهد شد  مجاز نباشند به طریق اجاره طویل

ز( در صورتی که مال  با انتقال مل  و متولی موقوفه بره اجراره دادن و تحویرل آن رضرایت     

نامه مل  مرورد   سند انتقال و یا اجاره ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او

االجاره پنج سال در صندو؛ ثبت اسناد امضا و در مدت ی  ماه  نظر را پس از سپردن قیمت یا مال

نماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلر  آن   به تخلیه قبعی مل  اقدام می

 مانم عملیات وزارت نیرو نیست.

وارد ضروری با تصویب وزیر نیرو انجام تشریفات ارزیرابی و پرداخرت بهرای    در م -0تبصره 

 خرید مانم تصرف و انجام کار نیست.

ها به شرح فو؛ ارزیابی خواهد شد ولی به جای  بهای تأسیسات متعلق به شهرداری -2تبصره 

ای  پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات و یا سهام خود در شرکت بر؛ منبقره 

 (.1431اا  آن؛  قانون سازمان برق ایران و تبصره 11)ماده شری  شده و سهام خواهد داشت 

 خرید و فروش تأسیسات، تجهیزات و اراضی -98

موجب قوانین مربوط بررای   اراضی و امالک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به» -11-0

های تابم بروده و تصررف و تملر  آن     شرکت های بر؛ مورد نیاز وزارت نیرو یا توسعه شبکه

و قانون سازمان بر؛ ایران  0قانون آب و نحوه ملی شدن آن 81ضرورت داشته باشد طبق ماده 

هرای   برداری از اراضی زیر سدها به وزارت نیررو یرا شررکت    های بهره و قانون تأسیس شرکت

                                                                 

 مجلس شورای اسالمی مراجعه کنید. 0380قانون توزیم عادالنه آب مصوب  00. در حال حاضر به ماده 0
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الحقرو؛ )اعرم از زارع و    شود و بهای حاصل از فروش پس از وضم سهام ذوی تابعه منتقل می

واحدهه قدانون اجدازه تبدهیل      ماده 3)از تبصره « 0شود دیگران( طبق جمله اخیر ماده واحده اقدام می

 (؛1431به احیا و واگاار  داات و مزارع موقوفه ضام به زارضیا ناحب نیق؛ 
معرابر و   این قانون، چنانچه اراضی مورد تصرف در 008در تمامی موارد مذکور در ماده » -11-2

هرا و خبروط فشرارقوی برر؛ قررار       ها و حریم آن های خدماتی عمومی بستر رودخانه کاربری

که تصرف متصرف قانونی نباشد و خبوط فشارقوی قبل از تصرف وی  داشته باشد درصورتی

قدانون   131مداده   «ا»)بنه « باشد ایجاد شده باشد، از شمول قانون ثبت اسناد و امالک مستثنی می

 (؛1411ناد و امالک؛ انالحی ثبت اس
 اجازهتفکی  اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنایی و عمرانی دولت مانند بر؛ با » -11-3

قدانون گیدترش    12)از مداده  « این ماده مسرتثنی اسرت   وزارت کشاورزی و منابم طبیعی از شمول

 (؛1411 یانالح؛ 2اا   شاورز   شاورز  در قطب

                                                                 

عرام بره زارعرین صراحب نسرق: اراضری و        موقوفهتبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع  اجازهقانون  واحده ماده 0 تبصره. 0

هرای   شرکت سیتأسهای عمرانی و  امالک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرح

هرای ترابم بروده و تصررف و      ارت نیرو یرا شررکت  های آب و بر؛ مورد نیاز وز شبکه توسعهبرداری از اراضی زیر سدها یا  بهره

 سیتأسر ملری شردن آن و قرانون سرازمان برر؛ ایرران و قرانون         نحوهقانون آب و  81تمل  آن ضرورت داشته باشد طبق ماده 

شود و بهای حاصل از فرروش پرس از    های تابعه منتقل می برداری از اراضی زیر سدها به وزارت نیرو یا شرکت های بهره شرکت

 شود. واحده اقدام می اخیر ماده جملهالحقو؛ )اعم از زارع و دیگران( طبق  سهام ذوی وضم

های کشاورزی: تفکی  و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی  اصالحی قانون گسترش کشاورزی در قبب 02. ماده 2

قرانونی مصروب    محردوده خرارج   ریبرا ر و اراضی اعم از دای هیکلوری از سرزمین شامل  های جامم بهره که قبل از تهیه طرح

 آنچره جز  ها قببهکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده  21باشد به قبعات کوچکتر از  شهرها می

ی هرا  طررح در طرح جامم مربوط ذکر شده به غیر کشاورزی ممنوع است. تفکی  و تبدیل نوع استفاده از زمین برر اسراس   

ی کشور الزم باشرد پرس از   اجتماعی دیگر که در اثر تحوالت اقتصادی و ها طرحو صنعتی و معدنی و  جامم توسعه شهری

 کشرور تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابم طبیعی وزارت مسرکن و شهرسرازی و وزارت   

کلف است در صورت تبدیل نوع اسرتفاده  رسد بالمانم است. وزارت کشاورزی و منابم طبیعی م تصویب هیأت وزیران می به

این قانون  03خلم ید از متخلف با رعایت ماده   ها بدون تحصیل مجوز نسبت به یا بدون استفاده نگهداشتن اراضی در قبب

ایرن   8در ماده  مذکوراقدام نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق اجاره درازمدت با نظر هیأت 

االجراره   مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامم را تعهد نمایند قررار دهرد. مرال    مؤسساتانون در اختیار اشخاص و ق

های مربوط به صاحب مل  پرداخت و یا در غیبت او به صرندو؛ ثبرت تودیرم     درصد بابت هزینه 01دریافتی پس از وضم 

زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شرمول  پرداخت گردد. ایجاد مستحدثات  نامبردهشود تا به  می
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مالحظرات   تیر برا رعا  شرود  یاجازه داده م رویتابعه و وابسته به وزارت ن یها شرکت به » -11-0

 یمرال  نیخرود نسربت بره ترأم     یهرا  یری از امالک و دارا یبخش یکشور از محل واگذار یتیامن

 افتهی و شبکه فرسوده آب و بر؛ کشور ازجمله مناطق کمتر توسعه ساتیتأس ینوساز یطرحها

« اقردام کننرد   الی( ر91۰111۰111۰111۰111) اردیلیهفتاد هزار م سقفتمام تا  مهین یو طرحها

  (.1411 ل  شور؛ 1311واحهه قانون بودجه سال  ماده 13تبصره  «ط»)بنه 

 

                                                                                                                                                                        

نظر، تشخیص مشترک وزارت کشراورزی و منرابم طبیعری و     اختالفممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستثنی است و در مورد 

اضری کره   االجرا است. سازمان ثبت اسناد و امالک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیر  ار  وزارت کشور قبعی و الزم

 هکتار شود خودداری نماید. 21منجر به کوچکتر شدن از 

تفکی  اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنایی و عمرانی دولت مانند بر؛ با اجرازه وزارت کشراورزی و منرابم     -تبصره 

 طبیعی از شمول این ماده مستثنی است.
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بره ولترا     اعم از هوایی و زیرزمینی برا توجره   2خبوط انتقال و توزیم نیروی بر؛ 0حریم» -10-0

قانون  11ماده  2)تبصره « بر؛ با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد

 (؛1431؛ 4سازمان برق ایران

                                                                 

تصرویب هیرأت    بره  18/18/0380که در تاریخ « ی شهر تهرانشعاع یکصد و بیست کیلومتر محدودهتعیین » مصوبهمبابق با  .0

ابالغ شده اسرت، احرداث نیروگراه تولیرد برر؛ در       00/18/0380هر در تاریخ  32812 ت/23881 شمارهوزیران رسیده و با 

 ی تهران مجاز است.لومتریک 021 محدودهداخل 

توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب  20/02/0318در تاریخ « یمنی در عملیات انتقال نیروی بر؛ا» نامه نییآ. 2

« ایمنی کار روی خبوط و تجهیرزات برقردار  » نامه نییآ ابالغ شده است. 20/02/0318در تاریخ  282011 شمارهرسیده و با 

ابرالغ شرده    03/02/0383در تاریخ  9819 شمارهرسیده که با به تصویب شورای عالی حفاظت فنی  18/02/0383در تاریخ 

 است.

لرزوم در   باشند در صورت آن مجاز می تابعههای  و شرکت مؤسساتقانون سازمان بر؛ ایران: وزارت آب و بر؛ و  08. ماده 3

اقدام نمایند و همچنرین  و توزیم نیروی بر؛  به نصب تاسیسات انتقال امالکحریم اماکن و مستغالت و معابر عمومی شهرها و 

های زراعتی تا آنجایی کره عرفراً    باشد و زمین ی میعمومخصوصی که مشرف به معابر  توانند از دیوارهای مستغالت و اماکن می

 جعبره قبیل پایره، مقرره،    ازتوزیم ) و متعارف از امالک مردم نشوند به منظور نصب وسایل انتقال استفادهخرابی و سلب  موجب

نیرروی   میتوزعبور کانال خبوط بر؛ مجاناً استفاده کند رعایت حریم خبوط انتقال و  چراغ و امثالهم( و همچنین هیپاانشعاب، 

ساختمان اقدامی نمایرد کره مسرتلزم     از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مال  بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید بر؛

باشد وزارت آب و بر؛ مکلف است فوراً نسبت به تغییرر محرل وسرایل انتقرال و      وسایل انتقال و توزیم نیروی بر؛ محلتغییر 

 اقدام نماید. توزیم نیروی بر؛

هرا   انتقال و توزیم نیروی بر؛ و نصب پایره  شهرها که در مسیر خبوط محدودهدر صورتی که اراضی واقم در خارج از  - 0تبصره 

 هرا از برین   که بر اثر احداث خبوط انتقال و توزیم نیروی بر؛ و نصب پایه داشته باشد و اعیانی وجود مستحدثاتگیرد  قرار می

باید خسرارت مالر  اعیرانی را بره      های تابعه آن و شرکت مؤسساتوزارت آب و بر؛ و  شودها وارد  برود و یا خسارتی به آن

ث خبروط انتقرال و توزیرم برر؛ ایجراد      ای در کارهای احدا وقفه که این این قانون جبران نمایند بدون 08ترتیب مذکور در ماده 

 شود.

و  به ولتا  بر؛ با پیشنهاد وزارت آب و برر؛  حریم خبوط انتقال و توزیم نیروی بر؛ اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه - 2تبصره 

تعیرین حرریم خبروط هروایی     » نامه بیتصو 31/10/0310 جلسهوزیران تعیین خواهد شد. هیأت وزیران در  أتیهتصویب 

ابرالغ شرده    18/12/0310هرر در تراریخ    81932 ت/02929 شرماره را به تصویب رسانده که با « تقال و توزیم نیروی بر؛ان

 است.
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هرا و انهرار    چنانچه در مسیر و حریم خبوط انتقال و توزیم نیروی برر؛ و حرریم کانرال   » -10-2

های  آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر تصرف خالف مقررات شده یا بشود سازمان

آب و بر؛ بر حسب مورد با اعبای مهلت مناسب برا حضرور نماینرده دادسرتان مسرتحدثات      

مکلفنرد کره بره     0تجاوز خواهند نمرود. شرهربانی و  انردارمری    غیرمجاز را قلم و قمم و رفم

« برای اعزام مأموران کافی و انجام وظرایف مزبرور اقردام نماینرد     ربط های ذی تقاضای سازمان

 (؛1431الیحه قانونی رفر تجاوز از تأسییات آب و برق  شور؛  1)ماده 
اعبای پروانه ساختمان و انشعاب آب و بر؛ و گاز و سایر خدمات شهری در مسریر  » -تبصره

الیحده قدانونی رفدر تجداوز از تأسییدات آب و بدرق  شدور؛         11)مداده  « ممنوع است 1و حریم موضوع ماده 

 (؛1431
 هرا و  رودخانره  های موجرود در بسرتر و حرریم انهرار و     که اعیانی وزارت نیرو درصورتی» -10-3

مربوط بره آب یرا برر؛     طبیعی را برای امور های ها و مرداب و برکه های عمومی و مسیل کانال

معینی در تخلیره و   مزاحم تشخیص دهد به مال  یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت

نظارت دادستان یا نماینرده   وزارت نیرو با اجازه و ،کند و در صورت استنکاف قلم اعیانی اقدام

 3ایرن قرانون   00و  03به ترتیب مقرر در مرواد   2. خساراتبه تخلیه و قلم خواهد کرد او اقدام

 (؛1411قانون توزیر ضادالنه آب؛  2ماده  3)تبصره « شود تعیین و پرداخت می

                                                                 

 . در حال حاضر، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.0

کسرب اجرازه از    در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی باقانون آب و نحوه ملی شدن آن:  2ماده  2. تبصره 2

 .شود می تعیین و پرداخت  81صالحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده  ذی مقامات

 ریمسر  و امالک متعلق بره اشرخاص کره در    یانیمستحدثات، اع ،یدر موارد ضرورت اراض قانون توزیم عادالنه آب: 03ماده . 3

عادله با توجره   متیو ق رندیگ یقرار م دولت اریدر اخت ازیمورد ن میحر تیرعا  واقم باشند با یو خبوط آبرسان یاریشبکه آب

 .شود یم پرداخت یشرع نیبه خسارت وارده به مالک

و  یسدسراز  و یو توسعه کشراورز  یو صنعت یعمران یها طرح یکه در اثر اجرا یدر صورتقانون توزیم عادالنه آّب:  00 ماده 

هرر نروع    ایر ها و  قنوات و چاه یا منبقه ای هیناح در ینیرزمیو ز یسبح یآبها  استفاده از منابم جهیدر نت ایمربوطه  ساتیتأس

 مذکور یها طرح یدر اثر اجرا ایآن وارد شود و  بر یخسارت ایبه اشخاص تمل  و  متعلق از منابم آب یبردار بهره ساتیتأس

خشر    ایر و  افتهی آن نقصان بر و حقابه یحقوق ای یقیمتعلق به اشخاص حق یها ها و چشمه ها و رودخانه قنوات و چاه آب

 جبران خسارت عمل خواهد شد. یبرا ریز بیشوند به ترت

پرداخرت خسرارت، دولرت     بردون  باشد، ریپذ آب امکان یکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسر یدر موارد - الف 

 آب خواهد بود.  موظف به جبران کمبود



کتاب قوانین برق   126 

آب و یا بر؛  کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات احداث نهر یا جوی یا لوله» -10-0

زارت نیرو و در معرابر شرهرها برا جلرب موافقرت شرهرداری و       موکول به تحصیل اجازه از و

 41)تبصره مداده  « االجرا است نامه الزم وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه

 (؛1411قانون توزیر ضادالنه آب؛ 
برداری و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدنی و مواد باطله و دفم مواد  اکتشاف و بهره» -10-8

هرای مسرئول    زائد از جمله در حریم قانونی شبکه توزیم بر؛ منوط به کسب موافقت سرازمان 

 (؛1412آن؛  4قانون معادن و بنه  41)ماده « است

های عمرانری کشرور از    اجرایی و یا طرحهای  های فنی مربوط به تأسیسات دستگاه حریم» -10-8

 1)ماده « خود است مربوطهها تابم قوانین  های بر؛ فشارقوی و رودخانه ها، دکل قبیل حریم راه

 (.1414امنیتی اما ا و تأسییات  شور؛  -قانون تعییا حری  حفاظتی

                                                                                                                                                                        

خسرارت وارده در صرورت    نباشد ریپذ آب امکان یاز نقصان آب بوده و جبران کسر یکه خسارت وارده ناش یدر موارد - ب

 خواهد شد. پرداخت دادگاه صالحه یطبق رأ نیمالک  ایعدم توافق با مال  

آب  نیها بوده، و ترأم  چشمه و ها المنفعه شدن قنوات و چاه مسلوب ایاز خش  شدن  یکه خسارت وارده ناش یدر موارد - ج

آن،  زانیر به م ایعادله آب خود و  متیق توانند یمذکور م نیمالک ای باشد، مال  ریپذ امکان گریاز طر؛ د الذکر فو؛ ساتیتأس

موظف به  روین کنند. در هر صورت وزارت افتیآن را در هیبق متیآب و ق  به اندازه مصرف معقول ای و ندینما افتیآب در

مروارد براال چنانچره     هیر کل در .باشرد  یمر  مرذکور   سرات یالمنفعه شدن تأس مسلوب ایاز خش  شدن  یسارت ناشپرداخت خ

 دادگاه صالحه عمل خواهد شد. یطبق رأ دیآ شیپ یاختالف

 نیآب مرالک  نیبروده و ترأم   ها چشمه ها و خش  شدن آب قنوات و چاه ایاز تمل  و  یکه خسارت وارده ناش یدر موارد - د 

دادگراه   یطبرق رأ  نیمرالک  ایر در صورت عدم توافق با مال   مذکور نباشد خسارت ریپذ امکان گرید  قیاز طر ساتیتأس نیا

 صالحه پرداخت خواهد شد.

 یداده شود خسارت صیمجاز تشخ ریغ از منابم آب که طبق مقررات یبردار بهره ساتیتأس ریها و قنوات و سا نسبت به چاه - ه

 شد.  پرداخت نخواهد

هرا طبرق    و خسرارات آن  شود یم یاریآب خارج محدوده طرح ایدر داخل و  یمل یها که از منابم آب طرح یدر مورد اراض - و 

کننردگان آب از   مصررف  ریماننرد سرا   رویوزارت ن یارهایو مع مقررات طبق یآب مصرف یاست بها قانون پرداخت شده نیا

 شود. پرداخت دیکننده با مصرف قیطر

خسرارات وارده در صرورت    دیر آ به اشخاص وارد دیبدون لزوم تصرف و خر یطرح خسارت یکه در اثر اجرا یدر صورت - ز 

 صالحه پرداخت خواهد شد. دادگاه ی عدم توافق طبق رأ
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 نصب تأسیسات در معابر و اراضی -90

کنند حق دارند بررای   صارف عمومی تولید بر؛ میهایی که از طرف دولت برای م سازمان» -12-0

از شش هزار ولرت   شیبهوایی فشارقوی ) خبوطانتقال نیروی بر؛ از محلی به محل دیگر با 

که مرزاحم تصررف    نحوی اراضی مسیر خط( واقم در خارج شهر( با اطالع قبلی مالکین به در)

برداری عملیات  بهره یند و در مدتهای الزم را با رعایت اصول فنی نصب نما نشوند پایه ها آن

برداری خبوط مزبور ترا مروقعی خواهرد     و نگاهداری تعمیرات خط را انجام دهند. مدت بهره

هوایی میران آن دو محرل بره تشرخیص دولرت مرورد        وسیله خط بود که انتقال نیروی بر؛ به

انتقدال   اجدازه قدانون   واحدهه  )مداده « 0اجررای ایرن قرانون اسرت     مأمورکشور  وزارتاحتیاج باشد. 

 (؛1441وسییه  ابل اوایی؛  نیرو  برق به
باشند در صورت لزوم در معابر  های تابعه آن مجاز می وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت» -12-2

عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغالت و امالک به نصب تأسیسات انتقال و توزیم نیرروی  

از دیوارهای مستغالت و اماکن خصوصی که مشرف بره  توانند  بر؛ اقدام نمایند و همچنین می

که عرفاً موجب خرابری و سرلب اسرتفاده     های زراعتی تا آنجایی باشد و زمین معابر عمومی می

منظور نصب وسایل انتقال و توزیم )از قبیل پایه، مقره، جعبره   متعارف از امالک مردم نشوند به

کانال خبوط بر؛ مجاناً اسرتفاده کنرد رعایرت     انشعاب، پایه چراغ و امثالهم( و همچنین عبور

کره مالر     مالکین الزامی اسرت. درصرورتی   حریم خبوط انتقال و توزیم نیروی بر؛ از طرف

بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسایل انتقال 

سبت به تغییر محل وسایل انتقرال و  و توزیم نیروی بر؛ باشد وزارت نیرو مکلف است فوراً ن

 توزیم نیروی بر؛ اقدام نماید.

که اراضی واقم در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خبروط انتقرال و    صورتی در –تبصره 

گیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد کره برر اثرر     ها قرار می توزیم نیروی بر؛ و نصب پایه

هرا وارد   ها از بین برود و یا خسارتی به آن روی بر؛ و نصب پایهاحداث خبوط انتقال و توزیم نی

های تابعه آن بایرد خسرارت مالر  اعیرانی را بره ترتیرب        شود وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت

                                                                 

را بره تصرویب   « تعیین حریم خبوط هوایی انتقال و توزیرم نیرروی برر؛   » بنامهیتصو 31/10/0310 جلسه. هیأت وزیران در 0

 ابالغ شده است. 18/12/0310هر در تاریخ  81932 ت/02929 شمارهرسانده که با 
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ای در کارهرای احرداث خبروط     ، جبران نمایند بدون این کره وقفره  0این قانون 08مذکور در ماده 

 (؛1431؛ 2قانون سازمان برق ایران 11ماده  1ره )تبص« انتقال و توزیم بر؛ ایجاد شود

هرا برا    های بر؛، آب و گاز و مخابرات در منتهری الیره حرریم راه    اجرای خبوط و شبکه» -12-3

کره بره تأسیسرات راه لبمره وارد نکنرد، بردون        صرورتی  هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در

ن الحداق مدواد  بده قدانون تنظدی       اندالحی قدانو   11)مداده  « باشرد  پرداخت هرگونه وجهی مجاز مری 

 (؛1411(؛ 1بخشی از مقررات مالی دولت )
ها و  وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راه» -12-0

ها و ابنیه فنی و عالئم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیره   حریم آن

های آب، گاز، فاضالب و کابرل برر؛ و مخرابرات و غیرره و      یکی و لولهو یا عبور بارهای تراف

هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبال  دریافتی را به حسراب  

)تبصدره  « ها به مصرف برسراند  سازی راه منظور ایمن %( آن را به011خزانه واریز و صد درصد )

 (؛1411آاا؛  اا و راه ایمنی راهقانون انالا قانون  2ماده  4
عمومی نظیر خبوط آب، بر؛، فاضالب، نفت، گراز، مخرابرات و نظرایر     تأسیساتایجاد » -12-8

است که ظرف سه مراه   3ای نامه ینیی ، تابم آ ها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر آن

« به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید شهرسازیاز تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و 

 (؛1411؛ انالحی 3آاا اا و راه قانون انالا قانون ایمنی راه 3ماده  4)تبصره 
های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون،  دستگاه هیکل» -12-8

هرای   . اجررای طررح  بینی نماینرد  حریم حفاظتی الزم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش

های انتقال و توزیم آب، فاضالب، برر؛، گراز، مخرابرات و راه در اراضری      عمرانی نظیر شبکه

های حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت  واقم در حریم

                                                                 

 ارزش تاریخی دارد. صرفاًقانون سازمان بر؛ ایران، نسخ ضمنی شده و درج آن در این کتاب،  08. ماده 0

 این کتاب، درج شده است 88شماره  0بند  قانون سازمان بر؛ ایران در زیرنویس 08. متن ماده 2

به تصرویب هیرأت وزیرران     08/00/0380آهن در تاریخ  ها و راه اصالحی قانون ایمنی راه 09ماده  3 تبصرهی اجرای نامه نییآ. 3

 ابالغ شده است. 28/00/0380هر در تاریخ  28188 ت/38208 شمارهرسیده و با 

آهرن   ها و راه نون ایمنی راهقا 09به ماده  0391آهن مصوب  ها و راه قانون اصالح قانون ایمنی راه 8. این تبصره بر اساس ماده 0

 الحا؛ شده است. 0301مصوب 
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و تأسییدات  امنیتی امدا ا   -قانون تعییا حری  حفاظتی 4)ماده « ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد

 (. 1414 شور؛ 

 رفع موانع – 91

مخاطرات فنری   که در مسیر خبوط هوایی نیروی بر؛ درختانی باشد که ایجاد صورتی در» -13-0

بره هررس یرا قبرم آن      توانند اقردام  های تابعه آن می نماید وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت

 11)ماده « خواهد شد پرداخت 2این قانون 08بهای درختان قبم شده طبق ماده  0درختان نمایند

 (؛1431قانون سازمان برق ایران، 
اجرازه   هرای جنگلرداری   سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح» -13-2

قبم درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در مورد قبم درختانی که برای تأمین 

قدانون   3)از ماده « گلی ضرورت داشته باشد، بدهدهای بر؛ در مناطق جن شبکه مسیر و حفاظت

 (؛1431؛ 4اا و مراتر بردار  از جنیل حفاظت و بهره

                                                                 

کره  « درخت هیرو یبضوابط اجرایی ماده ی  قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قبم » 2ماده  3. مبابق با بند 0

ده اسرت،  ابالغ ش 18/01/0383در تاریخ  82880/0081 شمارهو با  دهیرسبه تصویب هیأت وزیران  19/01/0383در تاریخ 

منظور  که قبم درخت به قبم درختان را دارند درصورتی پروانهوزارت کشاورزی و منابم طبیعی یا مراجعی که اختیار صدور 

کشی نفت و گاز یا به علت خبر سرقوط آن ضررور    احداث یا تعریض راه یا حفر کانال و مجاری آب یا خبوط بر؛ یا لوله

 باشند. نامه می رعایت سایر مقررات مذکور در این آیین باشد، مکلف به صدور پروانه درختان با

 ارزش تاریخی دارد. صرفاًقانون سازمان بر؛ ایران، نسخ ضمنی شده و درج آن در این کتاب،  08. ماده 2

ی هرا  طررح اجررای   حروزه ها: سازمان جنگلبانی ایران مجراز اسرت خرارج از     قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل 0 ماده. 3

برداری از درختان گرردو    طرح در موارد زیر بدهد: بهره بدونقبم درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را  اجازه داریجنگل

درختان بازداشتی بره شررطی کره در     تنه استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و

ی هرا  طررح مصرارف روسرتایی در    نیترأم بررداری نمایرد  در مرواردی کره      بهرره  ی خود مستقیماًجنگلبانتمام موارد سازمان 

 نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سرازمان جنگلبرانی   بینی مربوطه پیش حوزهجنگلداری 

 مصارفمنحصراً برای  مالکانه بهره نشینان بدون دریافت عوارض و های مجاور جنگل و جنگل تواند به روستاییان دهکده می

 نیترأم ها و یرا   ها یا تعویض آن بدهد. قبم درختانی که برای احداث جاده برداری بهره اجازهروستایی محلی به میزان احتیاج 

بررداری از   بهرره  سدها و تاسیسات نظرامی و  وهای مخابراتی و بر؛ یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن  شبکه مسیر و حفاظت

هرای جنگلری در    های شمشاد و توده های طبیعی و جنگل برداری از بیشه نگلی ضرورت داشته باشد. بهرهمعادن در مناطق ج

که  مواردی در .نداشته باشد جنگلداری برای منابم فو؛ وجود طرحطبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای  صورتی که
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ایجاد یا تعویض  های دولتی به منظور درختانی که در منابم متعلق به دولت وسیله سازمان» -13-3

ا احرداث  های مخابراتی و بر؛ یا مجاری آبیاری و یر  های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه جاده

شرود و همچنرین مصرارف     منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگرل قبرم    ساختمان و یا به

دولت موظفند درختران   به  های وابسته  روستایی از پرداخت عوارض فو؛ معاف است. سازمان

 11مداده   2)تبصدره  « دهند آوری و تحویل سازمان جنگلبانی  بریده شده را در محل مناسبی جمم

 (؛1431اا و مراتر؛  بردار  از جنیل ظت و بهرهقانون حفا
هرا و   های موجود در بستر و حرریم انهرار و رودخانره    وزارت نیرو در صورتی که اعیانی» -13-0

های طبیعی را برای امور مربوط به برر؛ مرزاحم    ها و مرداب و برکه های عمومی و مسیل کانال

ظرف مدت معینری در تخلیره و قلرم    تشخیص دهد به مال  یا متصرف اعالم خواهد کرد که 

اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یرا نماینرده او   

 (؛1411  آب؛  قانون توزیر ضادالنه 1ماده  3)تبصره « اقدام به تخلیه و قلم خواهد کرد

بین متقاضیان و پیمانکاران، بره  ما پس از دریافت مجوز انتقال درختان و انعقاد قرارداد فی» -13-8

هرای الزم   منظور جلوگیری از هرگونه اختالل در خدمات عمومی شهر از قبیل بر؛، هماهنگی

ضدوابط و اندول فندی، ایمندی سدر       13ماده  11)بنه  «توسط پیمانکار با مسئولین مربوطه به عمل آید

 (.1413؛ 1بردار  و جابجایی درختان
 

                                                                                                                                                                        

کراری و   و احیرایی و پیونرد زنری و جنگرل     اصرالحی تبدیل اراضری جنگلری و عملیرات     اجازهاز طرف سازمان جنگلبانی 

 .شود ها و مراتم مشجر داده می در جنگل و احداث پارک و مراکز آموزشی مختلفهای  بررسی

 شرماره شرورای اسرالمی شرهر تهرران برا       280 جلسره مصوب « ضوابط و اصول فنی، ایمنی سربرداری و جابجایی درختان. »0

 ابالغ شده است. 21/18/0318در تاریخ  08019/2220/081
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های  وسیله بنگاه رسد و آب که به بر؛ که به مصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی می» -10-0

صرنعتگران از قبیرل    محسوب بوده و نیز تجاوز کاالرسد جزء  کشی به مصرف عمومی می لوله

رانندگان و صاحبان  خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون است و همچنین

نمایند مشمول ایرن   می دار تخلف ها و مراجم صالحیت از نرخ مقرر شهرداری کهوسائط نقلیه 

وران و فروشدنهگانی  ده  داال  خدود را      واحدهه قدانون مجدازات پیشده     مداده  1تبصدره  )« باشرند  قانون می

 (؛1421فروشنه؛ انالحی  مخفی یا گران می
از حقوقی یرا   چ شخصی اعمنماید هی از تاریخی که وزارت نیرو برای هر منبقه اعالم می» -10-2

یا ایجاد و احرداث و   تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت نیرو در توسعه حقیقی نمی

منظور مصارف در امور کشراورزی   برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیم نیروی بر؛ به بهره

وع یا ادامره کرار   تواند از شر و صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت نیرو می

با درخواست مأمورین مجاز وزارت نیرو  ها جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند آن

قدانون سدازمان بدرق ایدران؛      3)مداده  « جلوگیری نماینرد  برداری این قبیل تأسیسات از ایجاد و بهره

 (؛1431
ند برود. مسرئوالن   کلیه مؤسسات بر؛ مکلف به رعایت تعرفه مصوب وزارت نیرو خواه» -10-3

پرداخرت دو   مؤسسات بر؛ در صورت تخلف عالوه بر رد مال یا وجه مأخوذه بره ذینفرم بره   

ی اول  در دفعره  برابر آن به عنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر

ا ده هرزار ریرال تر    به پرداخت پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد به پرداخرت 

 یکصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

تصرویب   نامه مصرف جرائم اختصاصی مأخوذه بره پیشرنهاد وزارت نیررو بره     آیین - 0تبصره 

 هیأت وزیران خواهد رسید.

انتخاب و بره   موجب ابالغ مخصوص وزیر نیرو گزارش کارکنان وزارت نیرو که به - 2تبصره 

دادگسرتری خواهرد    تعقیب متخلفین و در حکم گزارش ضاببینشوند مالک  دادسراها معرفی می
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به عمرل خواهرد    0کیفری قانون آیین دادرسی 81از ماده « ب»بود و تعقیب این متخلفین طبق بند 

 (؛1431اا  آن؛  قانون سازمان برق ایران و تبصره 11)ماده « آمد

های اجرایی ایرن قرانون    تطور کلی ضمان ها و به های مربوط به تخلفات و جرم مجازات» -10-0

پیشنهاد  بینی نشده باشد، بنا به های جنحه بزرگ نبوده و در این قانون پیش که زاید بر مجازات

«  خواهد گردید تعیین 2های دادگستری مجلسین وزارتین نیرو و دادگستری و تصویب کمیسیون

 (؛1431قانون سازمان برق ایران؛  13)ماده « گردید

سرال   8ف از این قانون به قبم آب و برر؛ و تلفرن و گراز بره مردت      گیرنده متخل انتقال» -10-8

دهرم قیمرت    محکوم خواهد شد، وصل مجدد آب و بر؛ و تلفن و گاز مستلزم پرداخرت یر   

واحد مسکونی خواهد بود. دولت مکلف است در صرورت قبرم آب و برر؛ و تلفرن و گراز      

قانون نحوه انجام  3)ماده « خت نمایدودیعه دریافتی اولیه را به مال  از محل دریافت جرائم پردا

 (؛1411معامالت واحهاا  میکونی؛ 
های نفت و نیررو مکلفنرد پرس از دریافرت گرزارش از مؤسسره اسرتاندارد و         وزارتخانه» -10-8

تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات اسرتاندارد اجبراری را کره در حرد     

که تردوین و   جریمه نمایند. درصورتی 28ستند مبابق ماده شده در استاندارد نی معیارهای تعیین

تعویررق افتررد،  ابررالغ اسررتانداردها توسررط مؤسسرره اسررتاندارد و تحقیقررات صررنعتی ایررران برره 

توانند رأساً و یا از طریرق مشراوران طررف قررارداد برر اسراس        های نفت و نیرو می وزارتخانه

انداردهای مصروب، بازرسرانی را بررای    های دیگر مندرج در اسرت  گیری تصادفی یا روش نمونه

های واحدهای انر ی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صرنعتی   نظارت بر نحوه فعالیت

 (؛1411قانون انالا الیو  مصرف انرژ ؛  23)ماده  «این قانون اعزام نمایند 20 موضوع ماده

واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارهرا و مشخصرات فنری و اسرتانداردهای     » -10-9

های نفت، نیرو و صنایم و معادن، از سال شروع اصرالح   مصرف انر ی با تشخیص وزارتخانه

هرای   صورت درصدی از قیمت فرروش حامرل   الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به

                                                                 

نسخ صریح شده  31/18/0210، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 0312قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  891. طبق ماده 0

 و قابلیت استناد ندارد.

 . در حال حاضر چنین نهادی در ساختار قانونگذاری جمهوری اسالمی ایران، وجود ندارد.2
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داری کل کشور  به حساب درآمد عمومی نزد خزانهانر ی جریمه خواهند شد. وجوه اخذ شده 

سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهرد   واریز شده و در اجرای راهکارهای بهینه

 شد.

ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمنردکردن   مربوطه جهت اخذ جریمه 0نامه آیین

قدانون اندالا الیدو      21)مداده  « رسرد  مری ها و قانون بودجه ساالنه به تصویب هیرأت وزیرران    یارانه

 (؛1411مصرف انرژ ؛
الصا؛ اعالمیه، پوسرتر و هرگونره آگهری تبلیغراتی روی تأسیسرات عمرومی و دولتری و        » -10-8

حرق( در   و همچنین اماکن بخش خصوصری )مگرر برا رضرایت اشرخاص ذی      های بر؛ پست

 .باشد سراسر کشور ممنوع می

تواننرد برا اسرتفاده از امکانرات محلری،       ها مری  ها و بخشداری ها، فرمانداری تبصره ر شهرداری 

« های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصا؛ یا ارائه آثار تبلیغراتی نامزدهرا تعیرین کننرد     مکان

 (؛1413قانون انالا مواد  از قانون انتخابات مجیس شورا  اسالمی و تبصره آن؛  14)ماده 
انشعاب قانونی بر؛ مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید هر شخصی بدون دریافت » -10-1

غیرمجاز نماید، عالوه برر الرزام بره پرداخرت بهرای       استفادهو یا با داشتن انشعاب مبادرت به 

 شود: خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقو؛ مربوطه به شرح زیر جریمه می

قرانون   01موضروع مراده    2الف( درخصوص مصارف خانگی بره جرزای نقردی درجره شرش     

و در مصارف غیرخانگی به ی  تا دو برابر بهای خدمات  0312/ 10/12مجازات اسالمی مصوب 

 مصرفی 

و قبرم انشرعاب بره    « الف»مقرر در بند  مهیجرب( در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر 

، برق، تیفدا، فاضدالب و    ننهگان غیرمجاز از آب قانون مجازات استفاده 1)ماده « مدت سه ماه تا شش ماه

 (؛1411گاز؛ 

                                                                 

 شرماره به تصویب هیأت وزیران رسریده و برا    10/18/0312قانون اصالح الگوی مصرف انر ی در تاریخ  28ماده  نامه نییآ. 0

 ابالغ شده است. 08/18/0312هر در تاریخ  01890 ت/038080

بیست میلیرون ریرال ترا هشرتاد میلیرون ریرال        بیش از 8 درجهجزای نقدی  0312قانون مجازات اسالمی  01. مبابق با ماده 2

 باشد. می
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مصروب   0پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفم موانم تولید رقابت 1با رعایت ماده » -10-01

کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خردمات مصررفی    مصرف 10/12/0310

خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی کره از  

 ربرط  یذشود خدمات بر؛ آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه  داده می ربط یذسوی دستگاه 

کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معو؛ مبابق  صورت استنکاف مصرفشود. در  قبم می

کنندگان  وصول خواهد بود. مصرف االجرا قابل مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی الزم

توانند از طریق مراجم قضائی پیگیرری الزم را انجرام دهنرد. در مرورد      در صورت اعتراض می

اجرایی این قانون عمل  نامه نییآمبابق قوانین مربوط و  کنندگان دولتی خدمات عمومی مصرف

 (.1411 ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز؛  قانون استفاده 4ماده )« شود می

 ضابط خاص، دادسرا و دادگاه –95

انتخراب و بره    موجرب ابرالغ مخصروص وزیرر نیررو      گزارش کارکنان وزارت نیرو که به» -18-0

 2دادگسرتری  شوند مالک تعقیب متخلفرین و در حکرم گرزارش ضراببین     رفی میدادسراها مع

بره   3کیفرری  قانون آیرین دادرسری   81از ماده « ب»خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند 

 ؛(1431قانون سازمان برق ایران؛  11ماده  2)تبصره « عمل خواهد آمد

های نظامی  این قانون در صالحیت دادگاه 0رسیدگی به جرائم مندرج در ماده  استناد غیرقابل

 (؛1431 ننهگان در تأسییات آب و برق و گاز و مخابرات  شور؛  قانون مجازات اخالل 2)ماده است 

                                                                 

 این کتاب، درج شده است. 98شماره  پذیر در زیرنویس قانون رفم موانم تولید رقابت 1. ماده 0

ضراببان خراص. گرزارش     -ضراببان عرام، ب   -قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: الف 21. ضاببان دادگستری در ماده 2

 همان 38حکم گزارش ضاببان خاص است. مستند به ماده کارکنان وزارت نیرو که ابالغ مخصوص از وزیر نیرو دارند، در 

قانون، گزارش ضاببان در صورتی معتبر است که برخالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضروابط و  

 مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

نسخ صریح شرده و   31/18/0210ی مصوب ، قانون آیین دادرسی کیفر0312قانون آیین دادرسی کیفری سال  891. طبق ماده 3

 قابلیت استناد ندارد.
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دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفم فوراً و خارج از نوبت دسرتور  » -18-2

های حاصله و اعاده وضم سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هرگاه  ترمیم خرابی و 0رفم تجاوز

هرا و   مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفم به اجازه دادسراها برای تررمیم خرابری  

% از مرتکرب  01های انجام شرده را برا اضرافه     اعاده وضم سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه

 (؛1431الیحه قانونی رفر تجاوز از تأسییات آب و برق  شور؛  1)ماده « د کردوصول خواه

هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون مجوز قانونی و بر خالف موازین شرعی و قانونی » -18-3

های تابعره خودسررانه    ها و سازمان گیری از بر؛ تأسیسات وزارت نیرو و شرکت منظور بهره به

 تعقیب خواهد بود. ی کل انقالب اسالمی ایران قابلاقدام نماید در دادستان

طور کلی قوای انتظرامی موظفنرد    های بر؛ در سراسر کشور و سپاه پاسداران و به سازمان –تبصره 

در تشکیل پرونده و معرفی مرتکیبن به دادستانی کرل انقرالب اسرالمی ایرران اقردام و تحرت نظرر و        

ن واحدهه الیحده قدانونی راجدر بده تعقیدب اشخاندی  ده بدهو          )مداده « دستورات مراجم مزبور انجام وظیفه نمایند

ادا  تابعده اقدهام     ادا و سدازمان   گیدر  از آب و بدرق تأسییدات وزارت نیدرو و شدر ت      منظدور بهدره   مجوز قدانونی بده  

 (؛1431نماینه وسییه دادستانی  ل انقالب اسالمی ایران و تبصره آن؛  می
هرا   ترمیم خرابی  تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت» -18-0

 1)مداده  « موقوف خواهرد شرد   2های ذینفم جاوز و اعاده وضم سابق با گذشت سازمانو رفم ت

 (؛1431الیحه قانونی رفر تجاوز از تأسییات آب و برق  شور؛ 
و شروع بره  خرابکاری در تأسیسات بر؛  جرائمصدور حکم و اجرای مجازات در مورد » -18-8

 (؛1412قانون مجازات اسالمی؛  31ماده « ال »)بنه « 3ها قابل تعویق و تعلیق نیست آن

                                                                 

دیوان عالی کشور به موضوع قابل اسرتماع برودن دعراوی مربروط بره تصررفات غیرمجراز در         01 شماره هیروی وحدت رأ. 0

هرای آب و برر؛ بره رفرم تجراوز اختصراص دارد کره در تراریخ          تاسیسات آب و بر؛ در دادگاه با وجود اختیارات سازمان

 صادر شده است. 01/00/0381

کتراب پرنجم قرانون مجرازات اسرالمی       881، جرم موضروع مراده   0312قانون مجازات اسالمی مصوب  010. مبابق با ماده 2

 باشد. می گذشت قابلهمان قانون،  880)تعزیرات( غیرقابل گذشت و جرم ماده 

و تعلیرق   قیر تعو قابرل هرا   زیر و شروع به آن جرائمرد قانون مجازات اسالمی: صدور حکم و اجرای مجازات در مو 09. ماده 3

 -بعلیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برر؛، گراز، نفرت و مخرابرات       جرائم -الف :نیست

و یا قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاق -پ  ربایی و اسیدپاشی جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم

قاچرا؛ عمرده مرواد مخردر یرا       -ت  هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فسراد و فحشرا  
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« رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صالحریت محاکم عمرومی دادگسرتری اسرت   » -18-8

 (.1411 ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز؛  قانون مجازات استفاده 3)ماده 

 برقهای  اخالل در تأسیسات و شبکه –91

گراز و   نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنری آب و برر؛ و  منظور اخالل در  هرکس به» -18-0

و  کشرری کانررال و انشررعاب لولرره مخررابرات دولترری و وسررائل و متعلقررات آنهررا اعررم از سررد و 

مملکتری   های تولید و توزیم و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات دستگاه

هزینه دولت یرا   روویو و وسائل مربوط که بهرادیو و تلویزیون و مک از قبیل تلفن و تلگراف و

اسرتفاده    منظرور  با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخرش خصوصری بره   

هر نروع خرابکراری    عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا

کرب از کارکنران   مرت شرود و چنانچره   مری  دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم 

کره اقردامات    درصورتی  .های مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد سازمان

هرر کرس    .خواهد برود  مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام

گاز و مخابرات دولتی  منظور اخالل در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و بر؛ و به

های تولید و توزیم و  و دستگاه کشی کانال و انشعاب لوله و متعلقات آنها اعم از سد وو وسائل 

مملکتری از قبیرل تلفرن و تلگرراف      های مخرابراتی و ارتباطرات   انتقال آنها و همچنین دستگاه

هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولرت   رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به و

استفاده عمومی ایجاد شرده مرتکرب    منظور  یا از طرف بخش خصوصی به و بخش خصوصی

هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از  تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا

هرای مربروط باشرد بره      مرتکرب از کارکنران سرازمان    شود و چنانچه می  سه تا ده سال محکوم

کره اقردامات مرذکور منتهری بره مررگ        صرورتی  در  .حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد

قددانون مجددازات  1)مدداده « خواهررد بررود  شررخص یررا اشررخاص شررود مجررازات مرتکررب اعرردام 

 (؛1431 ننهگان در تأسییات آب و برق و گاز و مخابرات  شور؛  اخالل

                                                                                                                                                                        

تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قترل عمردی و    -ث  روانگردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچا؛ انسان

  .( ریال011۰111۰111وضوع جرم بیش از یکصد میلیون )جرائم اقتصادی، با م -ج  محاربه و افساد فی االرض
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های برر؛ و متعلقرات    هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه» -18-2

ها که به هزینه  های تولید و توزیم و انتقال آن های بر؛ و دستگاه ها اعم از نیروگاه مربوط به آن

عمومی ایجاد شده،  استفادهدولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای  هیسرمایا 

یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بردون آنکره    مرتکب تخریب

 باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی

منظور اخالل در نظرم و امنیرت جامعره و مقابلره برا       در صورتی که اعمال مذکور به -0تبصره 

 محارب را خواهد داشت. باشد مجازات حکومت اسالمی

قدانون مجدازات    111)مداده  « فو؛ ی  تا سه سال حبس است جرائممجازات شروع به  -2تبصره 

 (.1413اا  آن؛  اسالمی و تبصره

 سرقت تأسیسات برق -99

را بدون آنکه منظرور او   0این قانون 0هر کس وسایل مربوط به تأسیسات مذکور در ماده » -19-0

از  نحروی   نماید و یا با علم به مسروقه برودن بره   2باشد سرقت ت عمومی اخالل در نظم و امنی

هرای مقررر    انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به مجازات

 ننهگان در تأسییات  قانون مجازات اخالل 4)ماده « محکوم خواهد شد 3در قانون مجازات عمومی

 (؛1431 شور؛ آب و برق و گاز و مخابرات 

                                                                 

هر کس به منظور اخالل در نظرم و  : آب و بر؛ و گاز و مخابرات کشور ساتیکنندگان در تأس قانون مجازات اخالل 0. ماده  0

کانال و انشرعاب   وها اعم از سد  و وسائل و متعلقات آن یو مخابرات دولت گاز آب و بر؛ و یفن ساتیدر تأس یعموم تیامن

تلفرن و   لیر از قب یمملکتر  و ارتباطات یمخابرات یها دستگاه نیها و همچن و انتقال آن میو توز دیتول یها دستگاه وی کش لوله

 ای یمشترک دولت و بخش خصوص هیبا سرما ایدولت  نهیهز و وسائل مربوط که به ویو مکروو ونیزیو تلو ویراد تلگراف و

نروع   هر ایاز کار انداختن و  ای قیحر جادیا ای بیشده مرتکب تخر جادیا یعموم استفاده منظور به یاز طرف بخش خصوص

مربروط   یهرا  از کارکنران سرازمان   مرتکب و چنانچه شود یم  بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم گرید یخرابکار

اشرخاص شرود    ایبه مرگ شخص  یور منتهکه اقدامات مذک یصورت در باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

 . بود خواهد مجازات مرتکب اعدام

شرود  در   ، ربایش بر؛، سرقت محسروب مری  0312قانون مجازات اسالمی مصوب  289. برابر تعریف قانونی سرقت در ماده 2

 هرای آن  اصرالحی   بصرهفروشند و ت وران و فروشندگانی که کاالی خود را مخفی یا گران می واحده قانون مجازات پیشه ماده

 این کتاب، مراجعه کنید(. 81شماره  0، بر؛ جزء کاال محسوب شده است )به بند 0321

 در حال حاضر، قانون مجازات اسالمی.. 3



 119 فصل سوم: تخلفات و جرایم –بخش ششم  

موجب قوانین دیگرر مسرتلزم مجرازات     در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به» -تبصره

 نندهگان در   قدانون مجدازات اخدالل    3)مداده  « شرود  شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم مری 

 (؛1431تأسییات آب و برق و گاز و مخابرات  شور؛ 
بوط انتقال نیروی بر؛ اسرتفاده غیرمجراز نمایرد یرا در     های توزیم و خ هر کس از شبکه» -19-2

مؤسسات بر؛ دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبل  بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی 

شود و درصورت تکرار یا ادامه عمرل عرالوه برر     و رفم تجاوز و اعاده وضم سابق محکوم می

روز تا شش ماه و در هر دو حرال بره    80ای از  رفم تجاوز و اعاده وضم سابق به حبس جنحه

جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشرمول  

الیحده قدانونی رفدر تجداوز از      1)از مداده  « شرود  مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم مری 

 (؛1431؛ 1تأسییات آب و برق  شور
 0به نفم اشخاص حقوقی باشرد مجرازات مقررر در مراده      هرگاه استفاده یا دخالت» -0تبصره 

درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهرد شرد مگرر آن کره مشرارالیه اثبرات نمایرد کره         

دستوردهنده شخص دیگری بوده که در این صرورت مجرازات مقررر دربراره دسرتوردهنده اجررا       

 (؛1431برق  شور؛  الیحه قانونی رفر تجاوز از تأسییات آب و 2)ماده « خواهد شد

برای کارگران و افررادی نیرز کره بره دسرتور       2بینی شده در ماده ی  مجازات پیش» -2تبصره 

الیحده قدانونی رفدر     4)مداده  « کنند مقررر اسرت   دیگری در تأسیسات آب و بر؛ دخالت غیر قانونی می

 (؛1431تجاوز از تأسییات آب و برق  شور؛ 

                                                                 

های توزیم و  کشی و انهار آبیاری و شبکه قانونی رفم تجاوز از تاسیسات آب و بر؛ کشور: هر کس از آب لوله حهیال 0. ماده 0

غیر قانونی کند به پرداخت مبل  بیسرت   دخالتآب و بر؛  مؤسساتخبوط انتقال نیروی بر؛ استفاده غیرمجاز نماید یا در 

ادامه عمل عالوه برر   اشود و درصورت تکرار ی ضم سابق محکوم میتا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفم تجاوز و اعاده و

روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکروم   80ای از  رفم تجاوز و اعاده وضم سابق به حبس جنحه

 شود. چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شدخواهد 

و  میتوز یها و شبکه یاریو انهار آب یکش هر کس از آب لولهالیحه قانونی رفم تجاوز از تأسیسات آب و بر؛ کشور:  0. ماده 2

 ستیمبل  ب پرداخت کند به یقانون ریدخالت غ  در مؤسسات آب و بر؛ ای دیمجاز نما ریبر؛ استفاده غ یروین خبوط انتقال

عمل عالوه بر  ادامه  ایو در صورت تکرار  شود یم محکوم و رفم تجاوز و اعاده وضم سابق ینقد یجزا الیتا پنجاه هزار ر

 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکروم  80از  یا حبس جنحه به رفم تجاوز و اعاده وضم سابق

 .شود یمحکوم م اشد به مجازات باشد یشتریمشمول مجازات ب گرید نیچنانچه عمل مرتکب بر طبق قوان شد خواهد
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و افرراد مرذکور از مسرتخدمین شراغل یرا بازنشسرته       هرگاه مرتکب یرا کرارگران   » -3تبصره 

و انفصال موقت از شش ماه تا سره   0باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده  ربط های ذی سازمان

 3)مداده  « شروند  سال و یا انفصال دائم و قبم حقو؛ بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم مری 

 (؛1431 شور؛ الیحه قانونی رفر تجاوز از تأسییات آب و برق 
هر کس وسایل و متعلقات مربوطه به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولرت  » -19-3

های  وسیله نهادها و سازمان یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به

آب، بررداری   خیریه ایجاد یا نصب شده ماننرد تأسیسرات بهرره    مؤسساتعمومی غیردولتی یا 

شرود و چنانچره    بر؛، گاز و غیره را سرقت نماید به حسب از ی  تا پرنج سرال محکروم مری    

)مداده  « شرود  های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم می مرتکب از کارکنان سازمان

 (.1413قانون مجازات اسالمی )بخ  تعزیرات(؛  131

 دستور موقت برای اعاده وضع سابق -93

اها پس از وصول پرونده و به در خواست سازمان ذینفم فروراً و خرارج از نوبرت    دادسر» -18-0

های حاصله و اعاده وضم سابق را به هزینه مرتکب خواهند  دستور رفم تجاوز و ترمیم خرابی

داد. هرگاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفم به اجازه دادسراها برای ترمیم 

% 01های انجام شده را با اضافه  وضم سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه ها و اعاده خرابی

الیحده قدانونی رفدر تجداوز از تأسییدات آب و بدرق  شدور؛         1)مداده  « از مرتکب وصرول خواهرد کررد   

 (؛1431
هرا و انهرار    چنانچه در مسیر و حریم خبوط انتقال و توزیم نیروی برر؛ و حرریم کانرال   » -18-2

های  ختمان یا درختکاری و هر تصرف خالف مقررات شده یا بشود سازمانآبیاری احداث سا

آب و بر؛ بر حسب مورد با اعبای مهلت مناسب برا حضرور نماینرده دادسرتان مسرتحدثات      

مکلفنرد کره بره     0غیرمجاز را قلم و قمم و رفم تجاوز خواهند نمرود. شرهربانی و  انردارمری   

« برای اعزام مأموران کافی و انجام وظرایف مزبرور اقردام نماینرد     ربط های ذی تقاضای سازمان

 (.1431الیحه قانونی رفر تجاوز از تأسییات آب و برق  شور؛  1)ماده 

                                                                 

 . در حال حاضر، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران0
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 ممانعت یا مزاحمت در عملیات احداث تأسیسات برق –99

شود مزاحمت یرا   هر کس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تأسیسات بر؛ انجام می»

روز تا شش ماه و جبران خسرارات وارده محکروم    80ای از  جنحه نعت به عمل آورد به حبس مما

از نوبرت   های ذینفم فروراً و خرارج   عالوه دادسراها مکلفند که به درخواست سازمان خواهد شد به

الیحده قدانونی رفدر تجداوز از تأسییدات آب و بدرق        1)ماده « دستور رفم مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند

 (.1431 شور؛ 

 ای برق های رایانه اخالل در سامانه -488

 01و  1، 8هرکس به قصد خبر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مرواد  »

کرار   ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمرومی بره   های رایانه قانون را علیه سامانهاین 

، بر؛، گاز، مخرابرات، حمرل و نقرل و بانکرداری مرتکرب      روند، از قبیل خدمات درمانی، آب می

 (.1411؛ 1ا  رایانه جرائ قانون  11)ماده « شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

 کاری در کنتور برق جرم دست –484

هرای   هر شخصی به هر طریق مبرادرت بره هرر نروع تصررف یرا تغییرری در وضرعیت دسرتگاه         »

که منجر به اخالل در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گرردد،    نحوی  به گیری بر؛ نماید اندازه

عالوه بر الزام به اعاده وضم به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و 

 محکروم  10/12/0312قانون مجازات اسرالمی مصروب    01جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 

 گردد. می

باشرد و یرا ارتکراب جررم      ربرط  یذهای  مرتکب از مأموران دستگاه در مواردی که ر  0تبصره 

یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبران بره حرداکثر مجرازات      موضوع این ماده به صورت سازمان

 شوند. مقرر محکوم می

                                                                 

استناد  قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(، قابل 938تا  933ی، به عنوان مواد ا انهیرا جرائمقانون  00تا  8. در حال حاضر، مواد 0

 جررائم جازات اسالمی )تعزیرات(، اضافه گردید. آیین دادرسری  ی به قانون ما انهیرا جرائممندرج در قانون  جرائمباشند } می

 تعیین شده است{. 0312قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  889تا  880ی نیز در مواد ا انهیرا
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 2)مداده  « باشرد  ها در مواد ی  و دو، باالترین نرخ تعرفره مری   مبنای محاسبه جریمه ر  2تبصره 

 (.1411آن؛ اا    ننهگان غیرمجاز از آب، برق، تیفا، فاضالب و گاز و تبصره استفادهقانون مجازات 

 اداره امانی -480

در صورتی که هر ی  از مؤسسات بر؛ غیردولتی به هر عنوان بر؛ موجرود را کرالً یرا    » -012-0

یرا  جزاً تعبیل کنند یا کرده باشند وزارت نیرو مکلف است بالفاصله با حضور دادستان محرل  

نماینده او کارخانه را در اختیار گرفته و به صورت امانی اداره نموده و روشرنایی آن حروزه را   

 (؛1433قانون توسعه مؤسیات برق غیردولتی؛  1ماده  2)تبصره « تأمین کند

 ظررف سره مراه    نیررو وزارت  یبر؛ موجرود موظفنرد کره پرس از آگهر      مؤسسات کلیه»-012-2

 داد قرار خواهرد  یدگیمزبور را مورد رس یها درخواستنیرو  وزارت ندیپروانه نما درخواست

مؤسسات واجرد   نیکه ا یپروانه صادر خواهد نمود در صورت تیصالح یذ مؤسساتو برای 

 ایر  و نرد یدر ظرف مدت مقررر درخواسرت پروانره ننما    یپس از آگه اینباشند  یفن تیصالح

 تواند یم ت نیرووزار ندیننما عمل متعهد نشوند و بدان نیروها و مقررات وزارت  اجرای برنامه

گرفتره و   اریر تحرت اخت  او نرده ینما ایکلیه تأسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل 

ایرن   08مقرر طبرق مراده    مدت انیاداره و پس از پا یبه صورت امانسال ها را تا مدت دو  آن

 (.1431ق ایران؛ قانون سازمان بر 1)ماده « عمل کند 0قانون

 

                                                                 

  ارزش تاریخی دارد. صرفاًقانون سازمان بر؛ ایران، نسخ ضمنی شده و درج آن در این کتاب،  08. ماده 0
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 0380 ی مصوببیل یستیالیسوس یمردم یعرب ریو دولت جماه

دولرت   نیبر  یا هسرته  یاز انرر   انهیجو در زمینه استفاده صلح ینامه همکار موافقتقانون    .93

 0392 مصوب هیروس ونیو دولت فدراس رانیا یماسال یجمهور

 نیبر  یو فرهنگر  یفنر  ،یعلمر  ،یبازرگران  ،یبلندمدت اقتصاد یهمکار نامه موافقت قانون   .90

 0382 مصوب و دولت ترکمنستان رانیا یاسالم یدولت جمهور

قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهروری اسرالمی ایرران و       .98

 0380 جمهوری آذربایجان مصوبدولت 

 هیر ترک یو دولت جمهرور  رانیا یاسالم یدولت جمهور نیب یهمکار نامه موافقتقانون    .98

 0311 مصوب سمییافته و ترور سازمان جرائمقاچا؛ مواد مخدر،  هیمبارزه عل زمینهدر 

نامه همکراری برین دولرت جمهروری اسرالمی ایرران و دولرت جمهروری          قانون موافقت   .99

برررداری و اسررتفاده از منررابم آبرری و انررر ی سرردها و  جرران در زمینرره سرراخت، بهرررهآذربای

 0318 ی ارس مصوب های بر؛ آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه نیروگاه

های اقتصادی بین دولرت جمهروری اسرالمی ایرران و دولرت       نامه همکاری قانون موافقت   .98

 0318 جمهوری کرواسی مصوب



کتاب قوانین برق   118 

گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و  نامه تشویق و حمایت از سرمایه قانون موافقت   .91

 0318دولت جمهوری سنگاپور مصوب 

های اقتصادی بین دولرت جمهروری اسرالمی ایرران و دولرت       نامه همکاری قانون موافقت   .81

 .0318 جمهوری لهستان مصوب

 ب( آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

ر مرورد اسرتماع دعراوی ادارات آب و برر؛ بره طرفیرت       د 01رأی وحدت رویه شرماره     .0

 (08/12/0380 -01833متجاوزین به تأسیسات آب و بر؛ )روزنامه رسمی شماره 

در خصوص مرجم رسیدگی جهت رفم اخرتالف مربروط بره     808رأی وحدت رویه شماره  .2

 (28/00/0398 -08108های دولتی. )روزنامه رسمی شماره  ها و تأسیسات دستگاه ساختمان

 های رئیس قوه قضاییه ج( بخشنامه

در خصوص جرائم حوزه صنعت آب و برر؛   8/02/0398 -02198/98/0بخشنامه شماره     .0

 ها و لحاظ شخصیت حقوقی آن

در مورد نحوه و نوع نگاه به جرم سرقت در  21/18/0391 -03811/91/0بخشنامه شماره  .2

 های آب و بر؛. شرکت

 

 

 



 قانون و ضرورت عمل به قانون

 
 به نام خداوند جان و خرد

از میران  شروند.   گیرند و ماندگار مری  جان می ها،  هدر پژوهشگاه نیرو، امور پژوهشی در قالب پرو

پرداختره  « ای رشرته  میران » به موضروعات « طرح ارتقاء بهره وری»پرو ه های ارزشمند،  این پرو ه

زیسرت و   چیران و پژوهشرکده انرر ی و محریط     این پرو ه به همت آقرای مهنردس چیرت    است.

رسریده اسرت. از    0اکنون بره ویررایش چهرارم   ، هشیِ پژوهشگاه نیروگروهای پژوبرخی  همراهی

از  که در این مقاله، است  "ی بر؛ عرضهپایداری "جمله موضوعات واکاوی شده در پرو ه مزبور 

 کنیم. آن را بازخوانی می« حقو؛ و اقتصاد بر؛»اه ریچه نگد

 

 توان امیدوار به تحقق نتایج آن بود: تنها پس از عمل به قانون است که می

« توجهی به قوانین و مقرررات  استمرار بی»به موضوع  ،قانون اساسی 11در گزارش کمیسیون اصل 

مملو از های صنعت بر؛ کشور،  ن و تکنسینجامعه مهندسیآنست که  واقعیت .2تصریح شده است

برا قانونگرذاری و    مشرروط بره اینکره     البتره  متخصصان و فرزانگانی مبتکر، توانمند و پویا هستند

 مورد حمایت قرار گیرند. ،رگوالتوری صحیح

                                                                 

 0011ارتقاء بهره وری  نسخه چهارم  آبان پژوهشگاه نیرو، طرح  .0

آیین نامره داخلری    010)در اجرای ماده  0011کمیسیون در مورد علت قبم بر؛ و خاموشی های مکرر در تابستان  . گزارش 2

 00تا  1صص  0011آبان  00مجلس شورای اسالمی( خالصه جلسه سه شنبه 



کتاب قوانین برق   161 

در خصوص تعیرین   قوانین مصوب و الزم االجراء -شود: ی  در این زمینه، سواالتی مبرح می

؟ آیا گامی در جهت اجرای این قوانین، برداشته شده یا همچنران  کدام قوانین هستند، «بر؛ قیمت»

 برند؟ به سر می« انتظار اقدامی برای اجرا»در 

بنادی   ، دستهدر قسمت اجرا نشدهتوان  دریافت هزینه تمام شده برق از مشرکین را می» -الف

 «کرد

میانگین قیمت فروش داخلی بر؛ به »است:  آمده ها، هدفمند کردن یارانه در بند ج مادۀ ی  قانون

. این تکلیف «باشد 0ای تعیین شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن گونه

آخرین وضرعیت   توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. قانون برنامه ششم 31ماده  2بند الفدر 

 ، مشاهده کرد:0011 قانون بودجه 8ه تبصر «ی»اجرای این قانون را می توان در بند 

تعرفره هرای آب، برر؛ و گراز مشرترکین       0011های نفت و نیرو موظفند در سرال   وزارتخانه»

ای اصالح نمایند کره برا رعایرت منراطق جغرافیرایی کشرور، تعرفره         خانوارهای کشور را به گونه

هزیستی برابر صرفر،  مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان ب

ای، مشترکین پرمصرف براالتر از الگروی مصررف بره      مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه

  «.ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی )آی.بی.تی( تعیین شود صورت غیر یارانه
رمصرف، صنعت برر؛ اجرازه دارد   شود که فقط در خصوص مشترکین پ بدین ترتیب معلوم می    

پرداخت هزینه بر؛ )از جملره   از  مقابل، معافیت البته دررا دریافت کند که  «تمام شده بر؛ هزینه»

رعایرت الگروی   بره شررط    –کلیه واحردهای آموزشری دولتری وزارت آمروزش و پررورش       برای

                                                                 

قیمت تمام شرده  »ها، قیمت تمام شده بر؛، چنین تعریف شده است:  ارانهماده ی  قانون هدفمند کردن ی« ج»تبصره بند  . در 0

% نیروگاه هرای کشرور و رعایرت     38های تبدیل انر ی، انتقال و توزیم و هزینه سوخت با بازده حداقل  بر؛، مجموع هزینه

 «شود استانداردها محاسبه می

شود که قیمت آب و حاملهای انر ی و سرایر کاالهرا و    ه داده میقانون برنامه ششم توسعه: ... به دولت اجاز 31ماده  بندالف .2

ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقرابتی بررای صرنایم و تولیردات، بره       خدمات یارانه

اصرالح و از   08/01/0388ها مصروب   ( قانون هدفمند کردن یارانه3( و )2(، )0با توجه به مواد ) 0011تدریج تا پایان سال 

منابم حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرر ی،  

هرای   های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های عدالت اجتماعی و حمایت کاهش آلودگی هوا و ارتقاء شاخص

 های ساالنه اقدام الزم را به عمل آورد. ربط در چارچوب بودجه ی ذیها عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت
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ماند که به قانون هدفمند کردن یارانه ها و قرانون   لذا ابهامی باقی نمی(، تعیین شده است  -مصرف

، عمرل نشرده   «نردن قیمت مندرج در قبض برر؛ مشرترکی  به روز ک»در مورد  ،م توسعهبرنامه شش

 است. 

 ، اجرایی و عملیاتی شد. 0311قانون هدفمندی یارانه ها از سال 

، «هزینه تمام شده بر؛ مبابق قانون هدفمندی یارانه ها»و « قیمت فروش بر؛» ،1در این جدول

 اند. ای، ترسیم شده به طور مقایسه

 
 ها یارانه قانون هدفمندیبه قیمت  جاری فروش برققیمت  مقایسهول جد

4188 4199 4193 4199 4191 4195 4191 4191 4190 4194 4198 

 سال

 توضیحات

109۰23 899۰31 808۰80 900۰11 882۰92 882۰13 800۰92 828۰80 008۰01 019۰10 011۰08 

 متوسط کل فروش بر؛

 به قیمت جاری )ریال(

33121 29188۰8 08303۰88 02830۰99 0289۰9 3819۰88 3880 3138 0190۰20 3928۰10 0893۰88 
قیمت مبابق قانون 

 هدفمندی )ریال(

 

 
  

                                                                 

نمودار یکی از جدول و )این  0011  نسخه چهارم  آبان ، پژوهشگاه نیرو«طرح ارتقاء بهره وری»به از پیوست ضمیمه شده  . 0

 است(نموداری است که توسط گروه پژوهشی اقتصاد بر؛ و انر ی، تهیه و اجرا شده جدول و  28
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را به وضوح و به زبان آمرار نمرایش    قانون هدفمندی یارانه ها،انحراف از اجرای  این نمودار،

 دهد: می

 

 
 ها یارانه هدفمندیقانون به قیمت  جاری فروش برققیمت  مقایسهنمودار 

 

 «، نامیدگام بلند مجلس یازدهمتوان  دریافت قیمت واقعی برق از صنایع بزرگ را می»-ب

مجلس شرورای اسرالمی در دوره    عمیق دخل و خرج در صنعت بر؛، به منظور کاستن از شکافِ

مکلرف   وزارت نیررو »قانون بودجه، مقرر نمود:  08یازدهم، گامی بلند برداشت و در بند ز تبصره 

است متوسط بهای انر ی بر؛ تحرویلی بره صرنایم فروالدی، آلرومینیم، مرس، فلرزات اساسری و         

های فلزی، واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انر ی برر؛ از   کانی

های دارای قرارداد تبدیل انر ی )ای.سی.ای( محاسبه و دریافرت نمایرد. منرابم حاصرل از      نیروگاه

ل افزایش بهای بر؛ این صنایم به حساب شرکت توانیر نرزد خزانره داری کرل کشرور واریرز      مح

شود. مشترکین با قردرت کمترر از دو مگراوات و همچنرین مصرارف کمترر از دو مگراوات و         می

همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگراوات مشرمول   

 ..«.باشند. حکم این بند نمی
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، در قسامت اجارا نشاده   تاوان   دریافت یارانه پنهان از دولت را با کمی اغمااض مای  » -ج

 «بندی کرد دسته

صرنعت برر؛   بره  را  «تمرام شرده برر؛    هزینه»(، بجز صنایم بزرگ) تا اینجا دریافتیم که مشترکین

ایرن  بررای مشرترکین، محاسربه شرده اسرت. در      « یارانه پنهان». به سخن دیگر، دکنن پرداخت نمی

هرای تکلیفری برا     التفاوت قیمرت  قسمت از مقاله، بررسی خواهیم کرد که آیا این یارانه پنهان )مابه

 هزینه تمام شده بر؛( به صنعت بر؛، پرداخت شده است. 

مابره التفراوت قیمرت     1قرانون اساسری   00قانون اجرای سیاستهای کلری اصرل    11مبابق ماده 

دلیل عدم پرداخت ایرن  شد که به  پرداخت میه صنعت بر؛ باید ب ،بر؛ تمام شده تکلیفی با هزینه

 «حمایت»نیازمند « حمایت از صنعت بر؛»تحت عنوان  یبا قانون 0318در سال  این صنعت، مبال 

ریرزی   سازمان مردیریت و برنامره  » چنین تکلیف نمود: ،این قانون 8دانسته شد. قانونگذار در ماده 

کشور موظف است اعتبار الزم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرر ی برر؛ برا    

قیمت تمام شده )مورد تأیید سازمان حسابرسی( را در بودجه سنواتی کل کشور پریش بینری و در   

 «. فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند

 تکلیفی، دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد:در مورد قیمتهای 

های تکلیفی  یکی از ایرادات ساختاری صنعت بر؛ در ایران، بحث عدم تعیین کارشناسی نرخ» -0

بر؛ است  در این بین بدنره کارشناسری وزارت نیررو )یرا شرورای رقابرت و دیگرر نهادهرای         

تعرفه بر؛ ندارند  از این رو برای  های کارشناسی مربوطه( در عمل تأثیر چندانی در تعیین نرخ

های طوالنی، نرخ تعرفه برر؛ بره طروری تعیرین شرده کره پاسرخگو نیازهرای جراری و           سال

  «2گذاری صنعت بر؛ نبوده است سرمایه

                                                                 

چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کاالهرا یرا خردمات    »قانون اساسی:  00های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 11ماده  .0

دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولرت مکلرف    های بخش غیر های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه بنگاه

نه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابم دولت در سال اجراء پرداخت کند و است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزی

 «ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. یا از بدهی این بنگاه

های مجلس شرورای اسرالمی، شرماره مسلسرل:      ، مرکز پژوهش«ضرورت تاسیس رگوالتور مستقل در صنعت بر؛». گزارش 2

 8ص ، 0318مهرماه  – 08898
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از آنجا که مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده، به صنعت بر؛ کشور پرداخت نشده  -2

قانون حمایت از صنعت بر؛ کشور، چنین تکلیرف نمرود:    8ماده بود  لذا قانونگذار در تبصره 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضروع ایرن مراده از سرال     »

های مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در  را بر اساس صورت 0313تا سال  0388

هرای بخرش    وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیبینی و در اختیار  لوایح بودجه سالهای آتی پیش

بر؛ اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برر؛، بانکهرا و سرایر    

 «.طلبکاران قرار دهد

مشراهده   0011توان به شرح زیر، در قانون بودجه  آخرین وضعیت پرداخت یارانه بر؛ را می 

 کرد:

هایی که مکلف بره ارائره خردمات و کراال بره       شرکت: »جهقانون بود 2تبصره « ی»بند  8جزء 

باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مرذکور را برر نترایج عملکررد،      قیمت تکلیفی می

ذیل صورت سود و زیان مبابق استانداردهای ابالغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در 

ء نماینرد. سرازمان حسابرسری مکلرف اسرت در      های مرالی، افشرا   های توضیحی صورت یادداشت

گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بنرد جداگانره اظهرار نظرر نماینرد.      

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امرور اقتصرادی و دارایری و سرازمان     

سابرسری سراالنه، مکلرف    هرای ح  با بررسی گزارش 0011حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 

ها و یرا سرایر    های دولت به شرکت است نسبت به ارائه پیشنهادات الزم جهت تعیین تکلیف بدی

  «.( این بند جهت درج در الیحه بودجه سنواتی اقدام نماید0اشخاص حقوقی مصرح در جزء )

ت درخواست شود که در صور به دولت اجازه داده می: » قانون بودجه 8تبصره « ز»بند  2جزء 

متقاضیان، مبالبات قبعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که درچهارچوب قوانین 

ایجاد شده است و همچنین مبالبات نهادهرای عمرومی غیردولتری،     0311و مقررات تا پایان سال 

های بخرش هرای غیردولتری     ها )از جمله بابت یارانه سود به بنگاه های بازنشستگی، بان  صندو؛

یب دیده از شیوع بیماری کرونا(، قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء )ص(، پیمانکراران محرومیرت   آس

زدایرری قرارگرراه سررازندگی خرراتم االنبیرراء )ص(، بسرریج سررازندگی، شرررکت ملرری نفررت ایررران و 

هرای   ها بابت یارانره قیمرت   های دولتی تابعه وزارت خانه های تابعه و وابسته و نیز شرکت شرکت

ایجاد شده اسرت   0311دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال تکلیفی از 
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ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایران   را با بدهی اشخاص یاد شده به بان  مرکزی یا بان 

ریرال از طریرق انتشرار اسرناد      ا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیرارد ایجاد شده است، ت 0311سال 

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسرویه   و تسلیم به بان  مرکزی، بان تسویه خزانه 

: حداقل تهاتر بدهی از طریق اسرناد )اورا؛( تسرویه خزانره بررای اشرخاص حقیقری و       2-0کند: 

%( مبل  مانده فرو؛ الرذکر اسرت و براقی مانرده آن       81حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد )

ها  های دولتی تابعه وزارتخانه ها و شرکت دهای عمومی غیردولتی، بان جهت تهاتر بدهی های نها

های آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت ایرران   )صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی(، شرکت

 «.رسد با اولویت مبالبات حسابرسی شده و قبعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می
شرود مابره التفراوت قیمرت تکلیفری و       ه دولت اجازه داده میب»قانون بودجه:  9تبصره « د»بند 

قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت بر؛ را )پس از تأیید سازمان حسابرسری بره عنروان    

برداری رسیده بخرش برر؛    ای به بهره های سرمایه های تمل  دارایی بازرس قانونی( با بدهی طرح

و  301010و بودجه کشور از محل ردیرف درآمردی    ( قانون برنامه32وزارت نیرو موضوع ماده )

ربرط   هرای دولتری ذی   خرجی تسویه کند. شرکت-به صورت جمعی 831111-32ای  ردیف هزینه

های مذکور معرادل   های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت مکلفند تسویه حساب را درصورت

 «.یابد بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می

 نتیجه گیری و پیشنهاد

با توجه به آنچه به طور مختصر بیان شد، واضح و مبرهن است که قوانین مصروب و   نتیجه گیری:

تمرام   اند. بدیهی است چنانچه هزینه االجرا در زمینه پرداخت هزینه تمام شده بر؛، اجرا نشده الزم

، به صنعت بر؛ پرداخت این دو روش )توسط مشترکین و یا توسط دولت(به هری  از  ،شده بر؛

هرا،   و اعالم جدول خاموشری  شدههر سال ناترازی عرضه و تقاضای بر؛، تشدید متاسفانه د، نشو

 تنها راه باقیمانده خواهد بود.

هزینره سروخت و   ) از آنجا که هزینه تمام شده بر؛، به دو بخش کلری، قابرل تقسریم    پیشنهاد:

 برای نمونه، تحویل رایگان گاز بههزینه سوخت )» شود که ( است، پیشنهاد میهزینه تبدیل انر ی
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هزینه تبدیل گاز به بر؛ و هزینه انتقرال  ( را دولت به عهده بگیرد و هزینه تبدیل انر ی )ها نیروگاه

 بدین ترتیب:«. پرداخت کنند 1مشترکین های جهانی، ( را مبابق نرمو توزیم بر؛

یدپرذیر )خورشریدی، برادی و ...( هزینره     جدهرای ت  کوشد تا با توسعه انر ی میمحترم دولت  -0

  برداردگام  2«محیط زیست»حفاظت از در مسیر ه و بیش از پیش، دسوخت را کاهش دا

  دمدیریت کننهای خود را  کاستن از شدت مصرف انر ی، هزینه بامشترکین محترم  -2

 خواهد شد.  «بر؛ پایداری  عرضه»موفق به  طریق دریافت هزینه تمام شده بر؛،صنعت بر؛ از  -3

 

 انرژیتصاد برق و گروه پژوهشی اق گروه پژوهشی حقوق

 معاون گروه: مریم محمدی پور مشاور گروه: سعید آریان زاده مدیر گروه: دکتر حسین مهدی

 

                                                                 

. ی  پیشنهاد: مجلس شورای اسالمی مقرر نماید که هزینه تبدیل انر ی تا پایان برنامه هفتم توسعه، بره طرور کامرل توسرط      0

 مشترکین پرداخت شود. 

 -0های فسیلی، گامی مهم در حفظ محیط زیست است  برای اطالعات بیشرتر رجروع کنیرد بره:      . کاهش استفاده از سوخت 2

هجری شمسی که در جلسۀ علنی روز یکشنبه  0390قانون الحا؛ دولت ج.ا. ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب 
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