
گاز یکی از گنجینه های پر ارزش طبیعت است که تشکیل آن در الیه های اعماق زمین فرآیندی حدود 
۳۰۰ میلیون سال دارد و نقش مهمی در زندگی امروزه ما ایفا می کند. گاز طبیعی، گازی است بی بو ، بی رنگ 
و بی شکل که قابل اشتعال بوده و اگر سوزانده شود مقدار قابل توجهی انرژی در اختیار ما می گذارد و 

برخالف سایر مواد سوختی، هوا را بسیار کم آلوده می کند . 
بدهی است می توان با : 

۱- آموزش، آگاه سازی و فرهنگ سازی در سطح جامعه و صنایع 
۲- شناسایی و استفاده از راهکارهای اصولی، منطقی و قابل اجرا 

در زمینه مصرف بهینه گاز طبیعی گام موثری برداشت.
شاید ایران در زمینه دارا بودن منابع گازطبیعی در جهان رتبه اول را به خود اختصاص دهد ولی این 

دلیلی برای عدم صرفه جویی و عدم مصرف بهینه نیست.

آمار متوسط مصرف گاز طبیعی 
میزان مصرف گاز در بخش خانگی و صنایع غیرعمده ۴۸۵ میلیون مترمکعب در روز  

میزان مصرف گاز در بخش نیروگاهها و صنایع عمده به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ میلیون مترمکعب در روز  

میزان مصرف گاز در بخش پتروشیمی ۴۵ میلیون مترمکعب در روز  

میزان صادرات گاز ۳۰ میلیون مترمکعب در روز است. 



وضعیت اتالف انرژی (گاز طبیعی) در ساختمان ها



ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی استان فارس در راستای اجرای بخشنامه معاون اول 

ریاست جمهوری به شماره ۵۵۹۹۲/۱۱۸۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱  مبنی بر رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه 

و ایمن گاز طبیعی در دستگاه های اجرایی، قضایی، نظارتی، امنیتی، نظامی، صنایع و ساختمان های عمومی 

استان با ابالغ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید. 

مفاد بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری ، از طریق مکاتبه و هماهنگی با معاون هماهنگی امور اقتصادی 

و توسعه منابع استانداری فارس بومی سازی و به ۸۸۳۳ مرکز در سطح استان ابالغ گردید و جهت کنترل و 

نظارت بر حسن اجرای آن تیم های بازرسی در سطح استان تشکیل و ماموریت خود را آغاز نمودند.

در سال ۱۳۹۷ ، ۹۶۹۵ ساختمان شناسایی و از ۸۲۳۳ ساختمان بازرسی فنی و دقیق به عمل آمد که 

ارائه مشاوره و راهنمایی فنی ۶۵۴۲ مرکز و صدور اخطاریه برای ۱۷۲۷ مرکز حاصل اجرای این اقدام بوده 

است. شایان ذکر است آمار بازرسی های این ستاد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با افزایش حدوداً چهار 

برابری از ۲۵۸ به ۸۲۵ مرکز و رتبه این شرکت از بیست و پنجم به هفتم و در سال ۱۳۹۷ با بازرسی از ۸۲۳۳ 

مرکز رتبه این شرکت از هفتم به یکم در سطح کشور ارتقاء یافت.

۱) با استناد به بخشنامه شماره ۵۵۹۹۲/۱۱۸۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ معاون اول ریاست جمهوری مبنی 
بر رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و 
شرکتهای دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری های سراسر کشور موظف به 

رعایت کامل موارد زیر می باشند :
الف - رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای ۱۸ درجه سانتی 

گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده.
ب - روشن نمودن وسایل گرمایشی از یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها یک 

ساعت قبل از پایان وقت اداری.
پ - خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل .

(B و A) ت - استفاده از دستگاه های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال
ث - انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه ها توسط شرکت های تایید صالحیت شده از سوی سازمان 
ملی استاندارد ایران (براساس ماده (۱۷) قانون هوای پاک)، سرویس و تعمیر دوره ای تجهیزات 
گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب 
ایمنی و بازدهی وسایل گازسوز. (موتورخانه تمام ساختمان های اداری و تجاری باید تا پایان سال ۱۳۹۲ 
به سیستم های هوشمند انرژی تجهیز شوند. مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزارت کشور با همکاری 

وزارتخانه های نفت، نیرو و شهرداری ها می باشد)

ج - کاهش حداقل (۵) درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک در (۴) ماهه پایانی سال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته

شرکت گاز استان فارس در موارد یاد شده در این بخشنامه، آمادگی ارائه هرگونه مساعدت فنی به 
دستگاه های اجرایی را دارد.

برای اجرای موارد فوق، الزم است اقدامات زیر انجام شود :



الف - استانداران ضمن تأکید بر اجرای این بخشنامه و طرح آن در شورای اداری استان، پیگیری 
های الزم جهت صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرار 

دهند.
ب - شرکت گاز استان فارس مکلف به پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه در شش ماهه 
دوم سال در دستگاه های اجرایی، قضایی، نظارتی، امنیتی، نظامی، صنایع و ساختمان های عمومی 
استان می باشد. در صورت عدم رعایت مفاد بخشنامه در هر مورد، شرکت گاز استان فارس پس از 
یکبار اخطار کتبی، ضمن ارسال مراتب به استانداری در صورت تخطی مجدد، مطابق مقررات با 

دستگاه ذی ربط رفتار می کند.
پ - صدا و سیمای مرکز فارس نسبت به اطالع رسانی مناسب برای بهره گیری از روش های موثر 

جهت ترغیب جامعه به صرفه جویی و کاهش مصرف گاز طبیعی اقدام نماید.
ت - روابط عمومی دستگاه های اجرایی، قضایی، نظارتی، امنیتی، نظامی، صنایع و ساختمان های 
عمومی استان نسبت به اطالع رسانی مناسب برای کاهش سوخت و بهینه سازی مصرف گاز طبیعی 

به کارکنان هر دستگاه اقدام نمایند.

۲) با استناد به بخشنامه شماره ۴۴۴۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور در خصوص الگوی مصرف برق و گاز طبیعی (موضوع تبصره ماده ۱۸ قانون اصالح الگوی 
مصرف مصوب سال ۱۳۹۸)، کلیه وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان انرژی اتمی 
ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندار ایران موظف به رعایت کامل موارد زیر می 

باشند :
شورای عالی انرژی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در راستای وظایف مصرح در تبصره ماده 
(۱۸) قانون اصالح الگوی مصرف - مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسالمی " الگوی مصرف برق و 

گاز طبیعی " را به شرح زیر (مهمور به مهر دبیرخانه شورای عالی انرژی) تصویب نمود:
ماده ۱: تعاریف و اصطالحات

اصطالحات اصلی به کار رفته در این الگو مطابق ماده (۲) قانون اصالح الگوی مصرف انرژی بوده و 
اصطالحات زیر نیز در معانی مشروح مربوطه به کار می روند :

الف : قانون : در تمامی مواردی که در الگو از کلمه قانون استفاده می شود منظور قانون اصالح الگوی 
مصرف انرژی مصوب مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ محلس شورای اسالمی می باشد.

ب : مشمولین الگو : کلیه مصرف کنندگان برق و گاز طبیعی در ساختمان های مسکونی و غیر 
مسکونی

ج : برچسب انرژی : صفحه ای است حاوی اطالعات مربوط به معیارها و مشخصات مصرف انرژی 
ساختمان ها مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴



د: رده انرژی : معیار سنجش کارایی و ارزیابی میزان صرفه جویی در انرژی مصرفی ساختمان ها می 
باشد. به هریک از بازه های نسبت انرژی، تعریف شده در استانداردهای ملی مربوطه به شماره ۱۴۲۵۳ 

و ۱۴۲۵۴ که نشانه آن در برچسب انرژی ساختمان درج می گردد، یک رده انرژی اطالق می گردد.
ماده ۲:

وزارت کشور از طریق شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان (برای ساختمان های 
غیردولتی) و وزارت امور اقتصاد و دارایی (برای ساختمان های دولتی) مکلفند ظرف مدت یک سال 
از ابالغ این دستورالعمل، مساحت ساختمان (اعیان) هر مشترک برق و گاز را تعیین و به شرکت های 
گاز استانی و شرکت های توزیع نیروی برق جهت درج در قبوض اعالم نمایند. وزاتخانه های نفت و 
نیرو موظفند پس از دریافت اطالعات مذکور، مساحت ساختمان (اعیان) هر مشترک برق و گاز طبیعی 

را بر روی قبوض درج و نسبت به اطالع رسانی مصرف مشترک به ازای متر مربع اقدام نمایند.
ماده ۳:

وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است سامانه مشترک 
الکترونیکی کنترل میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان را حداکثر ظرف شش (۶) ماه ( مطابق 
تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۴۲۸۹۸ ت / ۵۵۷۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶) راه اندازی کند و 
مقدمات الزم برای ورود اطالعات توسط دستگاه های اجرایی مرتبط را فراهم آورد به نحوی که کلیه 
اطالعات الزم حداکثر دوازده (۱۲) ماه پس از ابالغ این دستورالعمل در سامانه مذکور موجود و قابل 

بهره برداری باشد.
مرکز آمار ایران، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و راه و شهرسازی، مکلفند نسبت به ارائه 

مشخصات ساختمان ها و اطالعات مصرف انرژی برای ثبت در سامانه فوق الذکر اقدام نمایند.
ماده ۴:

الف: وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد 
ایران در چارچوب کارگروه ماده (۱۱) قانون، ظرف مدت ۹ ماه از ابالغ این دستورالعمل نسبت به 
بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها اقدام نمایند بنحوی که تعیین الگوی مصرف انرژی 

ساختمان ها با استفاده از قبوض مصرف (تفکیک شده برق و گاز) امکان پذیر باشد.
ب: استانداردهای ملی به نحوی بازنگری شود که اهداف پنج ساله ارتقای برچسب انرژی ساختمان 
های موجود (مسکونی و غیرمسکونی) بصورت مجزا مطابق دسته بندی اعالمی وزارت راه و 

شهرسازی لحاظ شود.
ماده ۵:

افزایش تعرفه موضوع این دستورالعمل شامل آن دسته از مشترکانی خواهد گردید که مصارف آنها 
بیش از الگوی مصرف برق و گاز طبیعی مطابق با استاندارد برچسب انرژی بازنگری شده باشد. 
وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند پس از تدوین و ابالغ استانداردهای موضوع ماده (۴)، نسبت به 
اطالع رسانی و هشدار در خصوص مصرف مشترکین و افزایش تعرفه ماده (۱۸) قانون قبل از اعالم 

اجباری استاندارد، اقدام نمایند.



الف: فاز اول طرح با اولویت ساختمان های غیرمسکونی (دولتی) حداکثر شش (۶) ماه پس از ابالغ 
استاندارد اجرا خواهد گردید.

ب: فاز دوم طرح با تحت پوشش قراردادن ساختمان های غیرمسکونی (عمومی) یک (۱) سال پس از 
اجرای فاز اول اجرایی خواهد گردید.

ج: فاز سوم طرح تحت پوشش قراردادن ساختمان های مسکونی حداکثر یک (۱) سال پس از اجرای 
فاز دوم اجرایی خواهد گردید.

ماده ۶:
الف: وزارت خانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های گاز استانی و شرکت های توزیع برق، موظفند 
ضمن رعایت الگوی تعرفه های پلکانی بر مبنای میزان مصرف مشترک، نسبت به درج و اعمال افزایش 
تعرفه های ماده (۱۸) قانون، با نرخ حداکثری ۱۰۰% مازاد بر تعرفه های فعلی در بازه های خارج از 
الگوی مصرف ساختمان اقدام و مبالغ مازاد ناشی از افزایش تعرفه را از مصرف کنندگان اخذ نمایند.

ب: وجوه اضافی اخذ شده حاصل از افزایش تعرفه موضوع این الگو به حساب درآمد عمومی نزد خزانه 
داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، قوانین بودجه و سنواتی و به ترتیب 
مقرر در ماده (۷۳) قانون از جمله مشوق های اجرایی ماده (۱۸) قانون، مطابق ماده (۵) تصویب نامه 
هیات وزیران به شماره ۱۲۷۴۷۰/ت ۴۸۲۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ – موضوع آیین نامه اجرایی صرفه 

جویی مصرف انرژی در ساختمان ها به مصرف خواهد رسید.
ماده ۷:

الگوی مصرف مطابق استانداردهای بازنگری شده تعیین معیارهای مصرف انرژی و دستورالعمل 
برچسب انرژی ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی می بایست هر پنج (۵) سال یکبار بازنگری 

گردد.
ماده ۸:

میزان و نحوه افزایش تعرفه ها طبق ماده (۶) می بایست قبل از اعمال در قبوض مصرف کنندگان با 
پیشنهاد وزارتخانه های نفت و نیرو به تایید شورای عالی انرژی برسد.

ماده ۹:
در راستای ماده (۶۷) قانون، وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند نسبت به اشاعه فرهنگ صرفه جویی 

انرژی و راهکارهای ارتقاء رده های انرژی در ساختمان ها اقدام نمایند.

روش های بهینه سازی مصرف گاز طبیعی در ساختمان ها
۱- تناسب کنتور گاز ساختمان با تعداد واحد های موجود در آن.  

۲- ترموستات دیگ موتورخانه در تابستان ها روی دمای ۵۰ تا ۵۵ درجه و در زمستان ها روی دمای ۶۵ 
تا ۷۰ درجه سلسیوس تنظیم شود.

۳- تنظیمات فصلی موتورخانه ها که باعث افزایش بازده و کاهش سوخت می شود. 
۴- عایقکاری جداره های خارجی ساختمان شامل سقف، کف و دیوارهای کانال هوا و لوله های آبگرم. 

۵- استفاده از پنجره با قاب های  UPVC و شیشه دوجداره. 
۶- استفاده از پوشش ضد تشعشع بر روی سطح شیشه ها. 



۷- نصب دو الیه نایلون شفاف و استفاده از پرده های ضخیم بر روی پنجره ها جهت کاهش اتالف حرارتی 
(انرژی). 

۸- بستن کرکره و پرده در شب و بازگذاشتن آنها در روز که از انرژی خورشید تا حدامکان استفاده شود.
۹- بسته نگهداشتن درب های ورودی و در صورت امکان استفاده از درب های دوبل یا استفاده از پرده 

در جلوی درب. 
۱۰- نصب زانو مکانیکی بر روی درب ها که هنگام باز شدن به صورت خودکار بسته شود تا هوای سرد به 

راحتی وارد نشود و درب باز نماند. 
۱۱- به منظور کاهش اتالف انرژی از درب های اتوماتیک استفاده کنید.

۱۲- استفاده از پکیج گرمایشی.
۱۳- نصب سیستم کنترل موضعی دما نظیر شیرهای ترموستاتیک رادیاتور.

۱۴- نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه مجهز به سنسورهای اندازه گیری دمای محیط. 
۱۵- رعایت بند های مندرج در مبحث  ۱۹ مقررات ملی ساختمان. 

۱۶- استفاده از اتوماسیون هوشمند فن ها و فن کوئل ها. 
۱۷- نصب دماسنج به منظور پایش چشمی دما در محیط های اتاق و راهرو ها. 

۱۸- جانمایی مناسب وسایل گاز سوز.
۱۹- توجه به برچسب انرژی وسایل گاز سوز.

۲۰- نوسازی، بهسازی و تعمیرات به موقع موتورخانه ها.
۲۱- به طور مرتب برنامه نگهداری داشته باشید، شامل تمیزکاری کویل کندانسورها، تعویض فیلتر هوا،  
جایگزینی تسمه پروانه ها، بررسی عایق کاری کانال ها و لوله ها به منظور ترمیم آسیب های وارد به 

عایق ها.
۲۲- استفاده از آبگرمکن خورشیدی با توجه به این که سالیانه به طور متوسط ۳۳۰ روز آفتابی در کشور 

وجود دارد.
۲۳- در ساعاتی که از محیط استفاده ای نمی کنید به منظور حفظ دمای محیط هواکش ها را ببندید.

۲۴- در صورتی که از سیستم های حرارت مرکزی استفاده می کنید از نوارهای درزگیر و مسدود کننده 
دریچه کولر برای درزبندی کامل ساختمان استفاده کنید.

۲۵- روی رادیاتورها را نپوشانید.
۲۶- از فوم یا گچ برای مسدود کردن ترک های دیوار استفاده کنید تا از اتالف انرژی جلوگیری شود.

۲۸- نصب یک الیه فویل آلومینیومی روی دیوار پشت رادیاتور، به منظور افزایش بازتاب حرارتی.
۲۹- تنظیم بودن نسبت سوخت و هوا از مهمترین عامل باال بودن راندمان موتورخانه ها می باشد.

۳۰- مناسب بودن دودکش ها و طراحی اصولی لوله کشی ها.
۳۱- کنترل دودکش ها و کالهک تعدیل، لوله ها و اتصاالت گاز جهت عملکرد مناسب و ایمن بخاری، آب 

گرمکن و پکیج و درزبندی کامل محل اتصال دودکش و دیوار.
۳۲- بازرسی دوره ای بویلرها از بازدهی احتراق، تلفات حرارتی دودکش و تلفات حرارتی سطوح خارجی. 

۳۳-  نصب دریچه بر روی درب های موتورخانه ها به منظور رسیدن اکسیژن بیشتر.
۳۴- استفاده از مشعل دمنده دار جایگزین مشعل اتمسفریک.



۳۵- گلدان ها و وسایل را حداقل دو متر دورتر از رادیاتورها قراردهید تا جریان هوا در اتاق به خوبی 
برقرار باشد.

۳۶- متناسب بودن دیگ و مشعل ها به نسبت ساختمان و موتورخانه

پیام های فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز طبیعی
۱- در سرمای زمستان، با صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، خانه ای را در روستاهای دور دست گرم 

کنیم و شادی هایمان را قسمت کنیم.
۲- دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد است. با رعایت آن ضمن جلوگیری از اتالف انرژی، شادابی 

را برای خود و خاتواده مهیا کنیم.
۳- جهت بهینه سازی مصرف گاز، دمای اتاق را در حدی نگهداریم که مجبور نشویم در یا پنجره را باز 

کنیم.
۴- بهینه مصرف کنیم تا گاز بهای  ما کاهش یابد.

۵- برای صرفه جویی در هزینه ها، برچسب انرژی A و B بهترین گزینه های انتخاب محصوالت گازسوزند.
۳- جهت بهینه سازی مصرف گاز، شعله بخاری یا درجه شوفاژ را کم کنید و از پوشش مناسب استفاده 

کنید.
۴- دمای رفاه و آسایش دمایی است که افراد در آن احساس راحتی می کنند، در زمستان ۱۸ تا ۲۱ درجه 

سانتیگراد در فضای داخلی و بسته، ۱۸ درجه سانتیگراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده.
۵- کاهش ۱ درجه دمای اتاق برابر است با ۶ درصد کاهش هزینه گاز بها.

۶- جهت بهینه سازی مصرف گاز، به جای باز کردن پنجره شعله بخاری را کم کنیم.
۷- گاز نیاز فردای کودکانمان است، در مصرف آن صرفه جویی کنیم.

۸- جهت بهینه سازی مصرف گاز، هنگام خرید لوازم گازسوز به رده انرژی آن توجه کنید.
۹- درست مصرف کنیم تا آیندگان هم از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

۱۰- بهینه سازی یعنی: مصرف به اندازه با بیشترین بازده، بیشترین رضایتمندی و کمترین هزینه.




