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شرکت بهينه سازي مصرف سوخت بعنوان يكي از شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران 
با  و  اجتماعي و فرهنگي کشور  اقتصادي،  برنامه سوم توسعه  قانون  بر اساس ماده 121 
مأموريت، اجراي سياست هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف سوخت در بخش هاي مختلف 
مصرف، اعمال مديريت تقاضا، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوري هاي نوين تبديل انرژي 
در بخش هاي مختلف مصرف، کاهش هزينه هاي دراز مدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين 
معيارها، ضوابط و دستورالعمل هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي 
حامل هاي انرژي همراه با توسعه بكارگيري ظرفيت هاي محلي انرژي و انرژي تجديدپذير به 
نيابت از وزارت نفت و اجراي کليه فعاليت هاي مربوط به امور مزبور و تصدي و انجام هرگونه 
فعاليت علمي، پژوهشي، فني، بازرگاني و ساير خدمات مرتبط با فعاليت های مذکور در سال 

1379 تشكيل گرديد. 
مهمترين ماموريت اين شرکت از سال 1393، اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، پيگيري 
طرح هاي کاهش شدت و بهينه سازي مصرف انرژي بويژه در قالب ماده 12 قانون رفع موانع 

توليد است .

معرفي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت
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تهيه بسته هاي سياستي و خط مشي هاي اساسي مرتبط با عرضه و مصرف انرژي و 
حامل هاي آن در بخش هاي مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزي و مسكن 

و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب. 
تهيه راهكارهاي اجرايي مناسب به منظور حمايت و تشويق براي ارتقاي نظام تحقيق 
و توسعه فناوري هاي جديد در زمينه بهينه سازي انرژي و ارائه به مراجع ذيربط براي 

تصويب. 
تهيه آيين نامه هاي صرفه جوئي و الگوهاي الزم براي مصرف انرژي و حامل هاي آن در 
بخش هاي مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع 

ذي ربط براي تصويب. 
نفت  صنعت  حوزه  در  موردنياز  فناوري هاي  توسعه  راهكارهاي  تدوين  و  شناسائي 
براي عرضه و مصرف انرژي در حيطه تخصصي نفت و فراهم ساختن امكان طراحي 

و بهبود آنها براي بكارگيري توسط سازندگان و توليدکنندگان داخلي.
تهيه معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي اجباري انرژي و ارائه به مراجع ذيربط 

براي تصويب و همكاري الزم براي اجراي آنها. 
اقدامات الزم به منظور ترغيب مصرف کنندگان انرژي به استفاده از تجهيزات، وسايل، 

مجموعه ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي کمتر. 
از  حمايت  و  انرژي  خدمات  شرکت  هاي  براي  الزم  آيين نامه هاي  و  مقررات  تهيه 
فعاليت و توسعه آنها با مشارکت ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط و ارائه به مراجع 
ذيربط براي تصويب و اقدامات اجرايي و نظارتي مقتضي در اين زمينه )در حدود 

امكانات و اختيارات مقرر(. 
مديريت، نظارت و بازرسي و اقدام الزم در زمينه مميزي انرژي، بهينه سازي مصرف 
انرژي و اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي توسط مصرف کنندگان انرژي، 

طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط. 

 مطابق ماده 6 اساسنامه اين شرکت وظايف و اختيارات شرکت بهينه سازي شامل وظايف 
و اختيارات موضوع قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط، از 
جمله موارد زير مي باشد که به نيابت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير 

دستگاه هاي اجرايي ذيربط در دستور کار قرار دارد: 



9

IF
C

O

تهيه و تدوين آيين نامه ها، دستورالعمل ها و راهكارهاي مناسب و اقدامات اجرايي، 
نظارتي و حمايتي در حوزه توليد و توسعه همزمان برق، انرژي و برودت، احداث و 
بكارگيري واحدهاي بازيافت انرژي و طرح هاي مرتبط با افزايش بازده انرژي توسط 
راهكارهاي  و  دستورالعمل ها  آيين نامه ها،  ارائه  و  مصرف کنندگان  و  توليدکنندگان 

مزبور به مراجع ذيربط براي تصويب. 
فعاليت الزم در زمينه حمايت از ترويج کاربرد اقتصادي منابع تجديد شونده انرژي. 
و  دانش  ارتقاي  و  کسب  منظور  به  آزمايشي  و  الگو  طرح هاي  ساخت  و  طراحي 

تجربيات در حوزه اهداف ومسئوليت هاي شرکت. 
بخش  در  جامعه  فرهنگ  ارتقاي  و  عمومي  آگاه سازي  و  آموزش  زمينه  در  اقدام 

بهينه سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي.
مشاور، ناظر و هماهنگ کننده دراستقرارکيفی مديريت  انرژی در صنعت نفت مطابق 

.ISO50001استاندارد ملی



 اقدامات انجام گرفته تاکنون:  
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 اقدامات انجام گرفته تاکنون:  

انجام فعاليت های زيربنايی در بخش انرژی کشور
ايجاد ساختار مديريت انرژی در سطح وزارت نفت

بسترسازی بكارگيری CNG در صنعت حمل و نقل کشور
شناسايی ظرفيت های صرفه جويی

بهبود ساختار ترازنامه انرژی
بسترسازی برای تشكيل شورای عالی انرژی

تدوين و بازنگری  استانداردهای معيار مصرف انرژی در بخش های صنعت، ساختمان 
و حمل و نقل

آموزش و آگاه سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهينه سازی و اصالح 
الگوی مصرف انرژی

حمايت مالی از صنايع در راستای ورود فناوری جديد، توليد محصوالت راندمان باال 
و بهبود فرايندهای توليد 

مشارکت در فرآيند ابالغ و اجرائی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

انجام مميزی انرژی در واحدهای صنعتی و ساختمانی
تمرکز فعاليت های شرکت از بخش تقاضای انرژی به بخش عرضه

حمايت از پژوهش و فناوری و گسترش استفاده از انرژی های نو و تجديد پذير در 
زمينه بهينه سازی مصرف سوخت

تمرکز شرکت بهينه سازی بر آموزش های مهارتی با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای 
کشور

استفاده از ظرفيت دستگاه های اجرايی در چارچوب فعاليت های بهينه سازی

ابالغ سياست های کلی انرژی )دوره اول سال 79 تا 84(

بسترسازی قوانين کليدی و راهبردی در راستای قانون اصالح 
الگوی مصرف )دوره دوم سال 84 تا 89(

سياست های کلی اصالح الگوی مصرف )دوره سوم سال 89تا 94(
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مصوب نمودن و اجراي طرح های صرفه جويی انرژی در قالب طرح های ماده 12 در 
شورای اقتصاد

الزام استقرار مديريت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001  - اجرای راهكارهای 
بهينه سازی مصرف انرژی در سطح واحدهای ستادی و عملياتی وزارت نفت

تدوين نظام اندازه گيری و صحه گذاری در طرح های صرفه جويی انرژی
جذب مشارکت ها و حمايت های بين المللی در طرح های صرفه جويی انرژی

خدمات  شرکت های  از  حمايت  برای  مناسب  کارهای  و  ساز  نمودن  فراهم 
)ESCO(انرژی

ايجاد و توسعه بازار بهينه سازی انرژی و محيط زيست
راه اندازی سامانه پايش، اندازه گيری و صحه گذاری طرح های ماده 12

ماده 12 قانون رفع موانع توليد )دوره چهارم سال 94 تا کنون( 



Research & 
Technology
Unit
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واحد پژوهش و فناوري بصورت يک واحد مستقل زير نظر مديرعامل شرکت، در سال 
1386 تشكيل گرديد. راهبری فعاليت های پژوهشی شرکت با هماهنگی مديريت 
پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت در اين واحد انجام شده و اهم فعاليت های اين 

واحد به شرح ذيل می باشد:

تعريف و راهبری پروژه های پژوهشی مورد نياز مديريت های بهينه سازی انرژی در 
بخش های صنعت، حمل و نقل و ساختمان

حمايت از پايان نامه های مقاطع تحصيالت تكميلی
فرصت های مطالعاتی اعضای هيئت علمی دانشگاه ها

پروژه های نخبه وظيفه
از  خارج  و  داخل  در  و...  کارگروه ها  تخصصي،  کميته هاي  در  عضويت  و  مشارکت 

صنعت نفت

شایان ذکر است عناوین پيشنهادی مربوط به پروژه ها و حمایت های فوق 
الذکر در تارنمای شرکت بخش پژوهش و فناوری در دسترس می باشد.
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دستيابي به دانش فني بومي شده نسل اول سوخت هاي زيستي
کمک به احداث مرکز تحقيقات و آزمايشگاه تخصصي سوخت هاي زيستي

بيوديزل،  تني   1.5 ناپيوسته  پايلوت  جمله:  از  توليد  تكنولوژی های  بومی سازی 
دستگاه پيوسته توليد و خالص سازي بيوديزل و...

V-12 دستيابي به دانش فني بومي شده موتور ديزل سنگين دوگانه سوز
دستيابي به دانش فني بومي شده کوره ذوب دوار گازسوز چدن

دستيابي به دانش فني بومي شده سيستم تسهيم مصرف سوخت در مجتمع هاي 
آپارتماني

دستيابي به دانش فني بومي شده خودروهاي خورشيدي
دستيابي به دانش فني بومي شده اتوبوس هيبريد الكتريكي

کن  شيرين  آب   - آبگرمكن  ترکيبي  سيستم  شده  بومي  فني  دانش  به  دستيابي 
خورشيدي

موتور  فناوري  پايه  بر   MCHP سامانه  توسعه  و  طراحي  فني  دانش  به  دستيابي 
گازسوز )تصوير(

برخي از مهم ترين دستاوردهاي حاصل از فعاليت هاي واحد به شرح زير بوده است:

برخي دستاوردها: 
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تحقق اهداف ملی بهينه سازی مصرف سوخت جز با مشارکت و عزم عمومی 
و بهره مندی از تمامی ظرفيت داخلی، مقدور نخواهد بود. لذا واحد پژوهش 
پيشنهادهای  ارائه  زمينه  در  همگان  مشارکت  جلب  منظور  به  فناوری  و 
موثر در حوزه بهينه سازی انرژی از کليه صاحبان طرح های فناورانه دعوت 
از  باشند  داشته  تجاری سازی  قابليت  که  را  خود  پيشنهادهای  تا  می نماید 
این  در  مقتضی  اقدامات  و  بررسی  تا  نمایند  ارسال  شرکت  تارنمای  طریق 

خصوص انجام شود.

Flue position

Supplementary
Heat exchanger

Supplementary burner

Spool valve

Engine burner

Engine

Electronic controls
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کشور،  نقل  و  بخش حمل  در  انرژی  مصرف  بهينه سازی  با  مرتبط  سياست های  اجرای 
توسعه  به  کمک  انرژی بر،  تجهيزات  در  انرژی  برچسب  استانداردهای  و  معيارها  تدوين 

کاربرد فناوری های نوين بهينه سازی انرژی و انرژی های تجديدپذير

کاهش مصرف و هزينه های انرژی در بخش حمل و نقل کشور بدون کاهش رفاه عمومی 
مردم

سياست هاي کلي نظام در بخش انرژي، ابالغي مقام معظم رهبري
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 1770 

سند ملي راهبردي انرژي کشور
سند تامين انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420

قانون هدفمند کردن يارانه های انرژی

ماموریت بخش حمل و نقل

چشم انداز

اسناد باالدستی
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سياست ها و راهبردهای بهينه سازی مصرف انرژی با توجه به سهم باالی مصرف انرژی 
در بخش حمل و نقل:

اجرای استانداردهای برچسب مصرف سوخت خودروهای سبک، سنگين و موتورسيكلت
توسعه فن آوری های بهينه سازی انرژی و انرژی های تجديدپذير

آموزش و فرهنگ سازی و ترويج بهينه سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل
توسعه مشارکت شرکت های دانش بنيان، استارت آپ ها و شرکت های خدمات انرژی 

خودروهای توليدیناوگان خودرویی موجود

اجرای طرح های ماده 12 
قانون رفع موانع توليد

سياستگذاری و تعرفه گذاری 
قيمتی و غيرقيمتی در تمامی 

مدهای حمل و نقلی

اهداف عملياتی
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بهينه سازی مصرف انرژی در ناوگان خودروهای سنگين و نيمه سنگين 
توسعه استفاده از سوخت های ارزان و پاک در حمل و نقل

تغيير مدهای حمل و نقل و استفاده از حمل و نقل ترکيبی
اعطای يارانه سود تسهيالت و کمک برای بهينه سازی مصرف انرژی در کشور

بهينه سازی مصرف انرژی از طريق اجرای طرح های اصالح الگوی مصرف انرژی 
تجهيزات  کليه  برای  انرژی  برچسب  و  سوخت  مصرف  معيار  و  استاندارد  تدوين 

انرژی  بر در بخش حمل و نقل
ارزيابی و مميزی مصرف سوخت تجهيزات انرژی  بر و مقايسه آن با استانداردها

وظایف
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خام  نفت  معادل  بشكه  ميليون   1272.92 1397حدود  سال  در  نهايی  انرژی  مصرف 
می باشد که از اين مقدار 27.97 درصد آن معادل 357.99 در بخش حمل و نقل مصرف 
می شود. بيش از 86 درصد از مصرف اين انرژی )معادل 311.02 ميليون بشكه معادل 

نفت خام( در بخش حمل و نقل مربوط به فرآورده های نفتی می باشد.

خانگی: %31/88

کشاورزی: %4/52

وضعيت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل

حمل و نقل: %27/97

صنعت: %29/32

تجاری، خدماتی و عمومی:
%6/31
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وضعيت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به تفکيک نوع سوخت 
مصرف بخش حمل و نقل به تفکيک نوع سوخت )درصد(

برق: %0/05

نفت گاز: %34/23

گاز مايع: %0/01
گاز سبک: %13/07

نفت کوره: %0/03

بنزين موتور: %49/78

بنزين موتور: %49/78
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استانداردهاي مصرف سوخت تدوین شده در بخش حمل و نقل

تاریخ اجراشماره مليعنوان استاندارد
شماره 

تجدیدنظر
آخرین تاریخ 
بازنگري/تدوین

آخرین تاریخ بازنگري/تدوین

6626-2

8361

4241-2

21546

5

2

3

0

1400/05/18

1400/09/09

1400/03/11

1395

در  و  گرديده  اجباری  آن  اجرای 
تيرماه  از  و  می باشد  اجرا  حال 
1401 بر اساس آخرين بازنگری 

اجرا خواهد شد.

در  و  گرديده  اجباری  آن  اجرای 
ماه  مهر  از  باشد.  می  اجرا  حال 
1401 بر اساس آخرين بازنگری 

اجرا خواهد شد.

در  و  گرديده  اجباری  آن  اجرای 
ماه  تير  از  باشد.  می  اجرا  حال 
1401 بر اساس آخرين بازنگری 

اجرا خواهد شد.

توليد  برای  ابالغ  مرحله  در 
کنندگان

83/05/01

85/01/01

83/07/01

1396

موتورسيکلت ها- مصرف 
سوخت، تعيين معيار انتشار 

دی اکسيد کربن و دستورالعمل 
برچسب انرژی

موتورهای دیزلی خودروهای
سنگين و نيمه سنگين جاده ای 
و خارج جاده ای )ماشين آالت 
راهسازی، ساختمانی، معدنی 
و کشاورزی(- تعيين معيار 

مصرف سوخت
و دستورالعمل برچسب انرژی

خودروهای سبک )بنزینی، 
دیزلی و دوگانه سوز(-

مصرف سوخت، تعيين معيار 
انتشار دی اکسيد کربن و 

دستورالعمل برچسب انرژی

موتور اتوبوس های گازسوز- 
تعيين معيار مصرف سوخت



26

w
w

w
.ifc

o
.ir

طرح های مدیریت بهينه سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل بر 
اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد

عنوان طرح 
سوخت 

صرفه جویی شده
سقف بازپرداخت

)ميليون دالر(

صرفه جویي در طول 
دوره اجرا

)ميليارد ليتر/ ميليارد متر مكعب(

کاهش انتشار در طول 
دوره اجرا

)ميليون تن کربن(

نفت گاز

بنزين

بنزين
گاز طبيعي
نفت گاز

نفت گاز

نفت گاز

نفت گاز

بنزين

نفت گاز

جایگزینـی 7940 هزار دسـتگاه کاميون 
و کشـنده بـاالي 10 تـن و بـا سـن باالي 

سال  35

تاکسـی  هـزار   129 جایگزینـی  طـرح 
گازسـوز،  پایـه  تاکسـی  بـا  فرسـوده 

بـاال پيمایـش  بـا  برقـی  و  هيبریـدی 

توسـعه حمـل و نقـل مسـافر بـا قطـار 
کالنشـهر هشـت  و  تهـران  در  شـهري 

تـردد  هوشـمند  پایـش  سـامانه  طـرح 
نـاوگان حمل و نقـل جاده ای )سـپهتن( 

درون  نقـل  و  حمـل  نـاوگان  نوسـازی 
شـهری بـرون  و  شـهری 

توسـعه حمـل و نقل بار و مسـافر راه آهن 
ج.ا.ایران

طـرح توليد قـواي محرکه کـم مصرف در 
خودروهـاي داخلي

دیزلـی  شـهری  اتوبـوس  جایگزینـی 
برقـی تمـام  اتوبـوس  بـا  فرسـوده 

476/4

948

260447/1

142/16

1066

7532

164

525

6800

2/9

17/3
7/4
0/7

0/57

28/9

11

1

0/12

18/4

6/6

1/5

75

29

1/9

0/33



Building
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اجرای سياست های مرتبط با بهينه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، تدوين معيارها 
بر و مصالح  انرژی  لوازم خانگی گازسوز و تجهيزات  انرژی در  و استانداردهای برچسب 
انرژی های  و  انرژی  بهينه سازی  نوين  فناوری های  کاربرد  توسعه  به  کمک  ساختمانی، 

تجديدپذير

کاهش مصرف و هزينه های انرژی در بخش ساختمان بدون کاهش رفاه عمومی مردم

سياست هاي کلي نظام در بخش انرژي، ابالغي مقام معظم رهبري
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 1770 

سند ملي راهبردي انرژي کشور 
قانون هدفمند کردن يارانه های انرژی

سند تراز توليد و مصرف گاز طبيعی در کشور بر اساس گزينه بهينه سازی )غيرقيمتی( 
تا افق1420

ماموریت بخش ساختمان

چشم انداز

اسناد باالدستی



29

IF
C

O

سياست ها و راهبردهای بهينه سازی مصرف انرژی با توجه به سهم باالی مصرف گاز در 
ساختمان:

اجرای استانداردهای برچسب انرژی ساختمان
اجرای الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

اجرای استانداردهای برچسب انرژی تجهيزات انرژی بر و مصالح ساختمانی
توسعه فن آوری های بهينه سازی انرژی و انرژی های تجديدپذير

آموزش و فرهنگ سازی و ترويج بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان
توسعه مشارکت شرکت های دانش بنيان، استارت آپ ها و شرکت های خدمات انرژی 

توسعه بازار بهينه سازی انرژی  

اهداف عملياتی

ساختمان های 
جدیداالحداث

ساختمان های ساختمان های موجود
مسکونی موجود

ساختمان های
غيرمسکونی موجود 
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بهينه سازی مصرف انرژی در تاسيسات گرمايشی و سرمايشی
بهينه سازی مصرف انرژی در تجهيزات و لوازم خانگی

بهينه سازی مصرف انرژی در پوسته ساختمان
توسعه بكارگيری انرژی های تجديد پذير

تدوين و بازنگری استانداردهای مرتبط با بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان
توسعه فناوري هاي بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي

ارائه آموزش های مرتبط با بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها
اطالع رساني و تبليغ و ترويج در زمينه بهينه سازي در ساختمان

وظایف
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مصرف گاز طبيعی در بخش ساختمان

4 ماه سرد سال:
%57

8 ماه گرم سال:
%43

صنعتی: %9

پااليشگاهی: %3/4

حمل و نقل: %3/7

تجاری و عمومی: %3/5

خانگی: %27/9

نيروگاه: %31/1

پتروشيمی: %10/5

کشاورزی: %1/7

فوالد: %6/2

سيمان: %3/1

سهم مصرف گاز طبيعی در بخش خانگی در ماه های گرم و سرد سال 1399

سهم مصارف گاز طبيعی کشور در سال 1399

از 61.7 ميليارد متر مكعب مصرف در سال 1399 گاز طبيعی 
 در بخش خانگی 35.4 ميليارد متر مكعب در 4 ماه  سرد )57%(  سال مصرف شده است. 
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برخی از مصالح و تجهيزات و فناوری های موثر در بهينه سازی مصرف 
انرژی در بخش ساختمان

سيستم مديريت انرژی ساختمانآبگرمكن های خورشيدی
BEMS

بويلرهای چگالشي

پنجره های دوجداره يا
چند جداره نوين

بخاری هاي گازسوز دودکش دار 
راندمان باالي هوشمند )هرمتيک( 

عايقكاری حرارتی پوسته خارجی 
ساختمان



Industry
unit



36

w
w

w
.ifc

o
.ir

استانداردها معيار مصرف انرژی در تجهيزات و فرآیندهای انرژی بر

فرآیند / محصولفرآیند / محصول نام زیر بخشنام زیر بخش

نيروگاه ها 

پتروشيمی )اوره(

سيمان

لبنيات

تاير و تيوب

گلخانه  های تجاری

خمير کاغذ

ديگ های بخار

گرمكن های صنعتی سوخت مايع

آهن )کوره بلند(

نمكزدايی نفت خام

پتروشيمی )الفين(

شيشه

قند و شكر

سرب و روی

پااليشگاه گاز

پتروشيمی )متانول(

آهک

کنسانتره و آبميوه

فوالد

تلمبه  خانه  ها و خطوط انتقال نفت

پااليشگاه نفت

پتروشيمی )آمونياک(

گچ

کنسرو و کمپوت

روغن موتور و روغن تصفيه

مرغداری

اوراق فشرده

گرمكن های صنعتی گاز سوز

آهن )احيا مستقيم(

خطوط انتقال گاز طبيعی

مواد پالستيكی و الستيک مصنوعی

کاشی و سراميک

مس

گاز و گازمايع

پتروشيمی )آروماتيک(

آجر

روغن نباتی

آلومنيوم

واحدهای يوتيليتی

13375

13373

7873

11956

9650

14300

8669

13782

12885

9653

19579

13370

8667

8668

16749

14156

13372

8665

16748

9653

13377

13369

13371

8666

16747

11593

19582

9651

12885

9653

13376

9648

9649

2409

19580

13374

7965

9652

8664

19581

صنایع تبدیل، 
فرآورش و 
انتقال انرژی

صنایع
پتروشيمی

صنایع غذایی

سایر صنایع

کشاورزی

صنایع چوب 
و کاغذ

تجهيزات

صنایع کانی
 فلزی

1

9

21

31

27

36

29

38

40

15

2

10

22

32

28

37

30

39

16

3

11

23

33

17

6

14

26

20

4

12

24

34

18

7

5

13

25

35

19

8

شماره
استاندارد

شماره
استاندارد
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بازار بهينه سازی انرژی و محيط زیست

انرژی کشور در سال 1396 در راستای وظايف مطرح در ماده 5 »قانون  شورای عالی 
انرژی« و اجرای مفاد ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير  اصالح الگوی مصرف 
و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ارديبهشت 1394، »آيين نامه ايجاد بازار بهينه سازی 

انرژی و محيط زيست« را تصويب نمود.

مصرف کنندگان انرژی

شرکت های خدمات انرژی

سرمایه گذاران عامل
صرفه جویی

شرکت بهينه سازی مصرف 
سوخت )گازو فرآورده(

صنایع پتروشيمی

صنایع مشمول جرائم ماده 
26 قانون اصالح الگوی 

مصرف

گواهی معامله پذیرصنایع انرژی بر
صرفه جویی  انرژی

سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری 

انرژی )برق(

متقاضيان

دبيرخانه های بازار انرژی 

بورس انرژی
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الزامات بهينه سازی 
مصرف سوخت در 

صنایع

استقرار نظام 
مدیریت انرژی

تقویت شرکت 
های دانش بنيان 
فرهنگ سازی و و خدمات انرژی

نظارت بر اجرای 
قوانين و مقررات 

انرژی

جایگزینی 
تجهيزات 

فرسوده و تعمير 
و نگهداری

حذف واحدهای 
فرسوده، احداث 

واحدهایی با 
کارایی انرژی باال

بهسازی 
فرآیند توليد و 
کاهش فاصله با 
استانداردها و 
نرم های جهانی

اصالح تعرفه
سوخت

استفاده از 
فناوری های 

نوین و بازیافت 
حرارت
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