
ژيانرنتايج عملكرد قانون اصالح الگوي مصرف 
(90-94مجموع عملكرد وزارت نفت در سالهاي )

1

ف
مواد مرتبطفعاليتردي

نتايج 
عملكرد

مالحظاتواحد عملكرد

90-94حمايت از توسعه فناوريهاي بهينه سازي طي سالهاي ميليون بشكه نفت خام4،6،710.05رف حمايت، شناسايي و توسعه فناوريهاي بهينه سازي عرضه و مص1

2
تدوين، بازنگري و اجراي الگوها و معيارها و استانداردهاي مصرف 

انرژي در بخشهاي مختلف مصرف انرژي
10،11،12،22،
28،30،40

ميليون بشكه نفت خام93.1
ناشي از اجراي استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي در بخشهاي صنعت و 

و موضوع تخصيص سوخت به واحدهاي 90-94حمل و نقل طي سالهاي 
جديداالحداث

3
تدوين، بازنگري و اجراي الگوها و معيارها و استانداردهاي مصرف 

انرژي در بخش مصرف انرژي خانگي
10،11،12،22

28،30،40
ميليون بشكه نفت خام45

ناشي از اجراي استانداردهاي تجهيزات و لوازم خانگي و نصب پنجره هاي 
مقررات ملي طي سالهاي 19دوجداره و عايقهاي حرارتي در قالب مبحث 

94-90

4
ا حمايت و مشوقهاي مالي براي استفاده از تجهيزات و فرايندهاي ب

مصرف انرژي كمتر
14،15،17،

18،25،26،29
ميليون بشكه نفت خام43.86

15.62: حمايت از صنايع و خطوط توليد تجهيزات
28.24: جايگزيني سوخت

5
حمايت از توليد همزمان برق و حرارت و استفاده از سامانه ها و 

روشهاي كنترلي كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف
20،23،45،
46،47،52

ارسدانشگاه كاشان و تامين آب شيرين منطقه ويژه اقتصادي پCHPشامل ميليون بشكه نفت خام7.15

.بوده است% 24برابر 94نسبت توليد نفت كوره به كل توليد فراورده در سال --59شگاههاارتقاء تكنولوژي و تكميل زنجيره پااليش نفت خام در پاالي6

ميليون بشكه نفت خام21،24،543.5استقرار واحد مديريت انرژي در سامانه هاي مصرف كننده انرژي7
مصرف انرژي در بخش صنعت طي سالهاي % 0.1صرفه جويي حاصله معادل 

94-90

8
ايجاد و اصالح زيرساختهاي حمل و نقل درون شهري و برون شهري

بار و مسافر
31،32،35،
36،58

ميليون بشكه نفت خام73.485
طي ( جايگزيني سوخت بنزين)و خودرو هاي گازسوز CNGتوسعه صنعت 

به همراه ساير طرحهاي نوسازي ناوگان خودروهاي سبك، 90-94سالهاي 
سنگين و موتورسيكلت

9
عرضه سوخت مطابق استاندارد و بهبود روشهاي انتقال حاملهاي 

انرژي
55،58-

نسبت حاملهاي انرژي عرضه شده با 
حاملهااستانداردهاي روز نسبت به كل 

در ( م ل ر4/63)م ل ر از كل توليد بنزين 22بطور متوسط 95در سال 
%(35حدود )ميباشد 4پااليشگاههاي كشور بصورت يورو

له به نسبت انتقال حاملهاي انرژي توسط خط لو
كل انتقال حاملهاي انرژي

درصد58.6: 94عملكرد سال 

به نسبت انتقال حاملهاي انرژي توسط راه آهن
كل انتقال حاملهاي انرژي

درصد5.7: 94عملكرد سال .درصد

90-94توليد حرارت مستقيم از انرژي خورشيدي طي سالهاي ميليون بشكه نفت خام61،620.47حمايت از گسترش استفاده از انرژيهاي نو و تجديد پذير10

آموزش و آگاه سازي و تبليغ و تروبج11
64،65،

67،68،69
.تاثير آموزش و فرهنگ سازي بر الگوي مصرف بصورت برآورد استميليون بشكه نفت خام2.5

---177073،75تامين منابع مالي مورد نياز اجراي قانون 12
---177060،74ارائه گزارش اثربخشي اجراي قانون 13

(جايگزيني)به كل بخشهاي صنعت، ساختمان و حمل و نقل گازرساني ميليون بشكه معادل نفت خام181.9-توسعه گازرسانی به استانهای مختلف کشور 14

عه توسگرفتندرنظربدون)جويیصرفهکلجمع
90-94تجمعي سالهاي ميليون بشكه معادل نفت خام279.1(گازرسانی

90-94تجمعي سالهاي ميليون بشكه معادل نفت خام461.0جمع کل صرفه جويی
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ژيانرنتايج عملكرد قانون اصالح الگوي مصرف 
(90-94مجموع عملكرد وزارت نفت در سالهاي )



3

ف
صرفه جويیمواد مرتبطفعاليتردي

(ميليون بشكه نفت خام)
کاهش انتشار

(تن  دی اکسيدکربن)

1
زي حمايت، شناسايي و توسعه فناوريهاي بهينه سا

عرضه و مصرف انرژي
4،6،74.554.3

2
تدوين، بازنگري و اجراي الگوها و معيارها و 

استانداردهاي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف 
مصرف انرژي

10،11،12،22،
28،30،405.768.3

3
تدوين، بازنگري و اجراي الگوها و معيارها و 

استانداردهاي مصرف انرژي در بخش مصرف انرژي 
خانگي

10،11،12،
22،28،30،406.578.7

4
و حمايت و مشوقهاي مالي براي استفاده از تجهيزات

فرايندهاي با مصرف انرژي كمتر
14،15،17،18،
25،26،293.137.0

5
حمايت از توليد همزمان برق و حرارت و استفاده از 

سامانه ها و روشهاي كنترلي كاهش مصرف انرژي در
بخشهاي مختلف

20،23،45،
46،47،5210.3124.1

6
استقرار واحد مديريت انرژي در سامانه هاي مصرف 

كننده انرژي
21،24،545.465.1

7
ايجاد و اصالح زيرساختهاي حمل و نقل درون شهري

و برون شهري بار و مسافر
31،32،

35،36،582.327.8

8
د حمايت از گسترش استفاده از انرژيهاي نو و تجدي

پذير
61،620.89.4

آموزش و آگاه سازي و تبليغ و تروبج9
64،65،

67،68،690.78.6

9639.2473.3و 95جويی سالهای جمع کل صرفه

ژيانرنتايج عملكرد قانون اصالح الگوي مصرف 
(95-96در سالهاي شرکت بهینه سازي مصرف سوختعملكرد وزارت نفت و )
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ژيانرنتايج عملكرد قانون اصالح الگوي مصرف 
(95-96در سالهاي شرکت بهینه سازي مصرف سوختعملكرد وزارت نفت و )
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ساختمان

15%

صنعت

58%

حمل و نقل

27%

جویی طرح ها صرفه پتانسیل 

(بشکه معادل نفت خاممیلیون 1141)

کاهش انتشار گازها 
ی گلخانه ای 

میلیون تن  )
co2)

میزان صرفه
جویی

که میلیون بش)
(نفت خام

عنوان فعالیت بخش

16.4 50 موتورخانه رفع قانون12طرح های ماده 
موانع تولید

ساختمان
12.1 40 بخاری

6.5 20 تبلیغ و ترویج 

21 65
و قوانینتدوین و اجرای استانداردها 

78 234
طرح 8چاه و ) 

(جدید
قانون رفع 12طرح های ماده 

موانع تولید

صنعت
62 192 تبلیغ و ترویج 

74.5 230 و قوانینتدوین و اجرای استانداردها 

48 210
طرح های )

(مصوب
قانون رفع 12طرح های ماده 

موانع تولید

21حمل و نقل 66 تبلیغ و ترویج 

11 34 و قوانینتدوین و اجرای استانداردها 

350.5 1141 1402جمع کل تا پایان سال 

اصل از جویی و کاهش انتشار گاز گلخانه ای حپتانسیل صرفه 
های شرکت بهینه سازی مصرف سوختاجرای طرح 

ساختمان_1397-03-29.pptx
صنعت_1397-04-01.pptx
حمل_و_نقل_1397_03_29.pptx


حمل و نقل

68%

صنعت

10%

ساختمان

22%

درمجموع

520
میلیون بشكه 

معادل نفت خام

درمجموع 
520

MMBO

E

19.10

94.98

65.01

57.08

35.46
38.49

11.00

145.02

53.63

جایگزینی و اسقاط یک میلیون 

ی دستگاه بخاری مرسوم با بخاری ها

گازسوز دودکش دار راندمان باال
/ یافزایش کارایی سامانه های گرمایش

موتورخانه های موجود در کشور

توسعه حمل و نقل بار و مسافر 

ایران.ا.توسط راه آهن ج

هزار دستگاه کامیون و65جایگزینی 

کشنده فرسوده

هزار دستگاه اتوبوس 17جایگزینی 

فرسوده دیزلی درون شهری 

هزار تاکسی فرسوده140جایگزینی 

طرح سه سیلندر

توسعه حمل و نقل مسافر با قطار 

شهری در تهران

برق دار کردن چاه های آب کشاورزی  گزارش جزئیات طرح ها و موانع
مشکالت

12میزان صرفه جویی حاصل از اجرای طرح های ماده 

درمجموع

520
دل میلیون بشكه معا

نفت خام

به تفكیک بخش
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پیش بینی آيندة عرضة انرژي اولیه کشور
(1402تا سال بهینه سازي مصرف سوختدر صورت تحقق طرح هاي شرکت )



8

پیش بینی آيندة شدت عرضة انرژي اولیه
(1402ل باتوجه به سناريوهاي مختلف تحقق پتانسیل طرح ها و رشد اقتصادي تا سا)



9

پیش بینی آيندة شدت مصرف نهايی انرژي
(1402ل باتوجه به سناريوهاي مختلف تحقق پتانسیل طرح ها و رشد اقتصادي تا سا)
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ش
بخ

ف
دی

ر

دوره اجراعنوان طرح

سقف 
بازپرداخت 

میلیون )
(ریال

پتانسیل 
یاصرفه جویی

ایگزینی ج
/  میلیارد لیتر)

میلیارد متر 
( مکعب

کاهش انتشار 
میلیون تن معادل)

(کربن

تیرماه 15درصد پیشرفت تا 
1397

واقعیبرنامه ای
فاز 
اجراء

ن
ما

خت
1سا

هزار موتورخانه ساختمان هاي مسكونی، 600ارتقاء کارايی 
اداري / تجاري

1404-1395200015/430/710/878/940/72

2
گازي )م  جايگزينی و اسقاط يک میلیون دستگاه بخاري مرسو

با بخاري هاي گازسوز دودکش دار راندمان باال ( و نفتی
(هرمتیک هوشمند)

1402-13962043/16/083/083/080

ت
نع

ص

139516508/70/78/78/680/06-1406برق دار کردن چاه ها و تلمبه هاي آب کشاورزي ديزلی 3

ل
 نق

 و
ل

حم

4
باتن و 10هزار دستگاه کامیون و کشنده باالي 65نوسازي 

سال 35باالي عمر
1404-139527629/22532/6129/0922/3

5
هزار اتوبوس فرسوده ديزلی درون شهري با 17جايگزينی 

اتوبوس گازسوز 
1404-139517955/7410/17/830

6
مام هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی ت140جايگزينی 

گازسوز با پیمايش باال 
1402-139563570/89/78/520/13

1395753210/528/38/57/610/24-1402ايران /ا/توسعه حمل و نقل بار و مسافر راه آهن ج7

8
توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت

کالنشهر
1404-13962604

17/3
47/15/462/440 7/4

0/7

139632824/23/753/210-1405طرح تولید قواي محرکه کم مصرف در خودروهاي داخلی 9

قانون رفع موانع تولید12های مصوب ماده معرفی طرح 



بخش حمل و نقل

استانداردهای تدوین و •
استاندارد7بازنگری شده 

2استانداردهای پیشنهادی •
استاندارد

بخش ساختمان

استانداردهای تدوین و •
استاندارد180بازنگری شده 

استانداردهای پیشنهادی  •
استاندارد11

بخش صنعت و کشاورزی

ی استانداردهای تدوین وبازنگر•
استاندارد127شده 

5استانداردهای پیشنهادی •
استاندارد

عملکرد تدوین استاندارد

11



استانداردهای تدوین و بازنگری
شده عنوان بخش

48 صنایع نفت و گاز

73صنعت سایر صنایع

4 تجهیزات انرژی بر

2 گلخانه و مرغداری کشاورزی

3 خودرو سبك

2حمل و نقل خودرو سنگین

2 موتور سیکلت

169 ساختمان و مصالح ساختمانی
ساختمان

11 لوازم و تجهیزات خانگی

314 جمع کل

استانداردهاي تدوين شده تاکنون



(ماه)مدت زمان عنوان پروژه ردیف

18 (ديگ و مشعل) بازنگري استاندارد موتورخانه 1

14 بازنگري استاندارد رادياتور فوالدي 2

14 بازنگري استاندارد رادياتور آلومينيومي 3

16 بازنگري استاندارد بخاري گازي دودكش دار 4

14 بازنگري استاندارد اجاق گاز 5

14 بازنگري استاندارد پكيج گاز سوز 6

14 بازنگري استاندارد آبگرمكن مخزن دار 7

14 بازنگري استاندارد آبگرمكن گازي فوري 8

14 (موتورخانه اي) تدوين استاندارد پكيج چگالشي خانگي 9

14 (موضعي) تدوين استاندارد پكيج چگالشي ديواري 10

10 بازنگري استاندارد بخاري گازي بدون دودكش 11

تدوین استاندارد پروژه های پیشنهادیبخش ساختمان

ميليون ريال23،349: اعتبار مورد نياز
13



(ماه)مدت زمان عنوان پروژه ردیف

12 شكروقندتوليدفرايندهايدرانرژيمصرفمعياراستانداردبازنگري 1

12 گازيتوربين هايبرايسوختمصرفاستانداردتدوين 2

13 كشورگلخانه ايواحدهايدرانرژيمصرفمعياراستانداردبازنگري 3

14
الستيكويهاولشكلبهپالستيكيموادوالفينآروماتيك،فرايندهايدرانرژيمصرفمعياراستانداردبازنگري

وMTP،GTPجديداالحداثواحدهايدراستانداردتدوينو9648،13370،13374شماره هايبهمصنوعي
گاليكولاتيلن

4

9 مسصنايعدرانرژيمصرفاستانداردتدوينوانرژيمميزيقراردادازباقيماندهتعهدات 5

تدوین استاندارد پروژه های پیشنهادیبخش صنعت

ميليون ريال11،327: اعتبار مورد نياز

14



اعتبار مورد نیاز 
(میلیون ریال)

مدت 
(ماه)زمان

عنوان پروژه ردیف

2000 11
ركاربرد تدوين استاندارد و معيار مصرف سوخت موتورهاي وسايل نقليه پ

دريايي
1

2000 11 تدوين استاندارد مصرف سوخت كارخانه اي براي خودروهاي سبك 2

بخش حمل و 
تدوین استانداردنقل پروژه های پیشنهادی

ميليون ريال4،000: اعتبار مورد نياز

15
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قانون اصالح الگوی 
مصرف

17ماده 

18ماده 

نفتوزارتریزیبرنامهمعاونتبهارسالواجرایینامهآییناولیهنویسپیشتهیه

وییدتامرحلهدروتهیهاجراییهایدستگاههمکاریبااجرایینامهآییناولیهنویسپیشتهیه

یمدولتهیاتدربتصویوطرحجهتزیستمحیطوصنعت،زیربناییامورکمسیوندربررسی

.باشد

احتراقوسوختکارگروهداخلیدستورالعملتدوین

جهتانرژیمصرفسازیبهینههایپروژهارزیابیسامانهاستقرارجهتالزمفرایندهایتدوین

متقاضیانپیشنهادیهایپروژهدرخواستثبت

متعددهایپیگیریومکاتباترغمعلیو14مادهکارگروهداخلیدستورالعملتدوینبهتوجهبا،

رحطموافقتنامهاعتبارابالغآن،اساسبرتانگردیدهمصوبانرژیعالیشورایدرطرحیتاکنون

.گرددمبادله

14ماده 

اقدامات صورت 
گرفته
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قانون اصالح الگوی 
مصرف

1-هفتبهمربوطجرائممحاسباتیفایلوکلیفرمتارائهو26مادهجرائمزیرسامانهتعریفپیگیری

.شدهدریافتایراناستانداردملیسازمانازآنهاانرژیمعیاربازرسیگزارشاتنتایجکهصنعت

2-امانهزیرسایجادراستایدراستانداردملیسازماننمایندگانومشاوربامشترکجلساتبرگزاری

رتبطمفنیبازرسیهایشرکتوهاآزمایشگاهاستانداردها،یکپارچهشبکهپروژهاجرایقالبدرمذکور

.مرتبطسامانهتوسعهوبرانرژیتجهیزاتوصنایعممیزیبا

3-26مادهنامهآیینجرائماجرایدستورالعملبازنگری،

4-ومکاتباتطریقازقانونیمادهایناجرایاهدافبهتوجهو26مادهموضوعترویجوتبیین

باهمکاریلزومونفتصنعتدرخصوصبهمشمولصنایعوذینفعسازمان هایبامتعددمذاکرات

مربوطه،هایبازرسیانجاموآناجراییعملیاتپیشبردجهتاستانداردملیسازمان

5-پخشملیشرکتوگازملیشرکتتجارت،ومعدنصنعت،وزارتباشدهانجاممکاتباتپیگیری

.قانونیمادهاینمشمولصنعتیواحدهایاطالعاتاخذجهتایراننفتیهایفرآورده

6-بهتوجهو14156شمارهاستانداردرعایتراستایدرطبیعیگازهایپاالیشگاهبهنامهارسال

قانونیمادهایناجرایاهداف

7-ویبتصوبررسیبهاقدامنیازموردبودجهموقعبهتخصیصصورتدروبودجهتامینپیگیری

ربویلبامرتبططرحهایاجراییاوتولیدخطاندازیراهجهتتسهیالتسودیارانهپرداختهایطرح

چگالشی

26ماده 

اقدامات صورت 
گرفته


