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مقدمه
تغيير ساعت رسمي كشور در فاصله سالهاي  1350تا  1360همهساله در نيمه نخست هر سال اعمال و داليل
توجيهي اجراي آن عمدت ًا يكسان شدن ساعات كار در سراسر كشور عنوان ميشد .اما رفتهرفته پس از سالهاي
 1360تا  1370ديگر مورد توجه قرار نگرفت و اعمال نشد .در سال  ،1370هيئت وزيران در جلسه مورخ
 1370/5/23براساس پيشنهاد شماره /2221د مورخ  1370/4/22سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به
استناد اليحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور ،مصوب 1359/4/23
همچنين بهمنظور هماهنگ كردن ساعات رسمي كشور ،آن را تصويب كرد و ساعت رسمي كشور هر سال در
ساعت  24روز اول فروردين يك ساعت به جلو كشيده و در ساعت  24روز  30ام شهريور به حالت سابق
برگردانده ميشد .در اواخر سال  1384دولت وقت براساس مصوبهاي اجراي تغيير ساعت را به مدت يك سال
لغو كرد .اما طي زمان اجرا نشدن تغيير ساعت مطالعات و بررسيهاي كارشناسي و علمي متعدد در پژوهشگاهها
و دانشگاههاي مختلف كشور ازجمله مركز پژوهشها 1انجام شد و آثار منفي عدم اجراي تغيير ساعت از
ديدگاه هاي مختلف اعم از مصرف انرژي ،فرهنگي ،اجتماعي و جغرافيايي مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت.
درنهايت در جلسه  1386/5/31قانون تغيير ساعت رسمي كشور به تصويب رسيد2.
در سال  ،1397موضوع بازانديشي براي عدم اجراي تغيير ساعت ( ،)DSTدر برخي كشورهاي اتحاديه اروپا
نظير آلمان و فرانسه مطرح شد و داليل توجيهي آنها اثرگذاري آن بر مكانيسم خواب و نور محيط و باال رفتن
ريسك هاي تصادفات رانندگي عنوان شد .اين درحالي است كه اين كشورها در سال  2022نيز تغيير ساعت را
همچنان اعمال ميكنند .در پاسخ به اين موضوع ،مطالعه كارشناسي ديگري در مركز پژوهشها انجام شد و آثار
اجراي قانون تغيير ساعت بر ميزان مصرف انرژي و صرفهجويي صورت گرفته مجدداً بهصورت تخصصي بررسي
و ارائه شد.
حال با مطرح شدن مجدد اين موضوع در طرح با شماره ثبت  ،298داليل توجيهي آن ،از باب مقايسه تنظيم
ساعت رسمي كشور با كشورهايي نظير آلمان ،سوئد و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي پيشرفته و يا
در حال توسعه مطرح است و اين نكته قابل تأمل است كه بايد بررسي شود كه با توجه به كدام گزينه مؤثر
اجتماعي بهعبارتديگر ،مقايسه منابع انساني و ظرفيتها ،اوضاع اقتصادي و سياسي درونمرزي يا برونمرزي،

 .1در مجموعه گزارشهاي كارشناسي مركز پژوهشها با شماره مسلسلهاي « »16364 ،7742 ،8287،8174 ،8290،10585 ،8406در سنوات مختلف داليل
توجيهي اجراي تغيير ساعت يا  DSTمورد بررسي قرار گرفته است.
 .2قانون تغيير ساعت رسمی کشور مادهواحده – ساعت رسمی کشور هرسال در ساعت  24روز اول فروردینماه یک ساعت به جلو کشيده میشود و در
ساعت  24روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشود .قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیویکم مردادماه
یکهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1386/6/21به تأیيد شورای نگهبان رسيد/.ن

فرايندهاي پيش زمينه يا عوامل رشد و توسعه فرهنگي ،كشور ايران را ميتوان با كشورهايي كه ساعات رسمي آنها تغيير مييابد
مقايسه كرد تا از آن جهت بتوانيم روش اجراي آنها را بپذيريم .ازسويديگر ،عمدهترين دليل مطرح شدن طرح  DSTيا بهرهگيري
از روشنايي نور روز كه ويليام ويلت انگليسي در سال  1907و بنجامين فرانكلين آمريكايي در سال  1916طرح كردند؛ صرفهجويي
مصرف انرژي بوده كه در آن زمان مصرف شمع و زغالسنگ بيان شده است .بررسي برنامه اجراي تغيير ساعت در كشورهاي مختلف
نشان داده است كه كشورهايي نظير آلمان ،فرانسه و اتحاديه اروپا كه در نيم كره شمالي زمين قرار دارند با توجه به مطرح شدن
موضوع برگزيت (خروج انگلستان از اتحاديه اروپا) ،مطالعات درخصوص باال رفتن آمار تصادفات ناشي از رانندگي و مباحث تغيير ساعات
فيزيولوژيك ،اما در سال  2022براساس نقشه ذيل همچنان به اجراي ( DSTبهرهگيري از روشنايي نور روز) مبادرت ميورزند .در
نقشه ذيل كشورهايي كه به اعمال تغيير ساعت رسمي ميپردازند به رنگ تيره نشان داده شده است.
نقشه  .۱وضعیت اعمال یا عدم اجراي تغییر ساعت در كشورهاي مختلف جهان در سال 2۰22

Source: https://www.timeanddate.com/time/dst/2022.html
كشورهايي كه در سالجاري به اجراي تغيير ساعت ميپردازند.

با اينكه در زمينه تغيير ساعت يا جلو كشيدن ساعت تابستاني ،ميان كشورها اختالفنظر وجود دارد و وحدت رويه در اين
خصوص وجود ندارد ،لكن زاويه ديگري كه از ديد صاحبنظران مغفول مانده ،موضوع «ساعت جهاني» است و اينكه برخي كشورها
جدا از ساعت تابستاني ،ساعت جهاني خود را نيز جلو كشيدهاند كه سراسر سال را شامل ميشود .بررسيها نشان داده كه كشورهايي
با عرض جغرافيايي بيشتر (دورتر از استوا) ساعت رسمي خود را حدود نيم تا يكونيم ساعت از نصفالنهار جغرافيايي خود جلوتر
تنظيم كردهاند .بنابراين طرح جلو كشيدن ساعت كشور در سراسر سال نسبت به نصفالنهار جغرافيايي نهتنها حالت استثنا ندارد،
بلكه برخي كشورها را شامل ميشود.

ايران با اختالف  +3/5ساعت از ساعت استاندارد گرينويچ عالوهبر هدف صرفهجويي در مصرف انرژي ،براي هماهنگي با ساير
كشورها سالهاست در  6ماهه اول سال به اعمال تغيير ساعت رسمي پرداخته است و مطالعات و پژوهشها نشان ميدهد كه كشورهايي
كه در باالتر از مدار  30درجه قرار گرفتهاند (نظير ايران) تغيير ساعت رسمي را انجام ميدهند .همانطور كه در شكل يك نشان داده
شده ،كشورهايي نظير آلباني ،استراليا ،برخي ايالتهاي آمريكا  ،اتريش ،فرانسه ،آلمان ،اردن ،اسپانيا ،شيلي ،كانادا و دانمارک و غيره
در سال جاري ميالدي مبادرت به تغيير ساعت رسمي ميكنند.
علل ضرورت اجراي تغییر ساعت رسمی در كشور
الف) سبك زندگی در كشورهاي اسالمی

براساس مطالعات انجام شده ميتوان تأكيد داشت كه تغيير ساعت ،نيمهشب شرعي را به ساعت  12نزديكتر ميكند .زمان بيدار
شدن مردم ايران نميتواند با ساعت رسمي منطبق باشد چون بيدار شدن تا شروع كار بهتر است بين  1/5تا  2ساعت باشد و كمتر از
آن هيجانزا و مضر و بيشتر از آن نيز موجب اتالف وقت مفيد كاري ميشود.
در آموزههاي ديني ما شيعيان تأكيد شده كه يكى از اوقات بسيار شريف و گرانبها ،بينالطّلوعين (مابين طلوع صبح و طلوع
آفتاب) است و اخبار زيادى از اهلبيت عصمت (ع) در فضيلت اين وقت و درخصوص عبادت و ذكر و تسبيح خداوند در اين مدت از
شبانهروز وارد شده است (بحاراالنوار ،ج  ،83ص  ،298حديث  .)59همچنين حضرت امام سجاد (ع) به بيداري در بينالطلوعين اهتمام
داشت و آن را تنها به ياد خدا ميگذراند و هرگز با ديگران مشغول به صحبت نميشد (بحاراالنوار ،ج  ،46ص  ،191حديث  57به نقل
از السوائد).
شيوه زيست اسالمي كه در قرآن كريم و سيره و سنت پيغمبر اكرم (ص) و اهلبيت آن حضرت (ع) به ما رسيده ،نيز بهنحوي
است كه پايان شبانهروز و خوابيدن كمي پس از نماز عشا (يك ساعت پس از غروب ،وقت فضيلت نماز عشا) برخاستن در نزديك سحر
و عبادت بامدادي و سپس نماز صبح ،كمي پس از اذان صبح ،بيرون رفتن از خانه براي كار پس از طلوع آفتاب ،بازگشت به خانه پس
از نماز ظهر و خواب نيمروزي سر كردن عصر تا شام ،از مهمترين ويژگيهاي آن است.
ب) موقعیت جغرافیایی كشور
 . 1كره زمين كه روي يك مدار بيضي به دور خورشيد ميچرخد و در بهار و تابستان از آن دور ميشود ميزان تابش نور خورشيد در
روزها در نيمكره شمالي بيشتر ميشود و بديهي است هرچه به استوا نزديك ميشويم ميزان روشنايي و تاريكي شبانهروز به تساوي
نزديكتر ميشود .بهطوريكه در روي خط استوا  12ساعت روز و  12ساعت شب است و هرچه به قطب نزديك ميشويم اين اختالف
روشنايي و تاريكي شبانه روز بيشتر ميشود ،بهطوريكه در قطب شمال ميزان روشنايي در پارهاي از روزها به حداكثر  23ساعت در
شبانهروز ميرسد .بنابراين براي تمام مناطق كره زمين تفاوت روشنايي و تاريكي در شبانهروز يكنواخت نيست.
ايران كه ميان خط استوا و مدار قطب قرار گرفته همواره با تغييرات ميزان تابش نور خورشيد همراه است و چون در باالي خط استوا
و در مدار باالي  30درجه قرار دارد براي استفاده بهينه از تابش نور خورشيد نظير ساير كشورها برنامههايي را در نظر گرفته است.
كمبود منابع انرژي در كنار رشد روزافزون تقاضا ،كشورها را بر آن داشته تا از برنامههاي متعدد براي استفاده بهينه از انرژي بهره
گيرند و  DSTيا تغيير ساعت يكي از اينگونه برنامهها بهشمار ميرود.
 .2در نقاط گرم ايران ساعت كار بين ساعت  6صبح تا  12ظهر و حداكثر تا ساعت  13است و پس از آن كار كردن در هواي آزاد
بسيار دشوار ميشود .بنابراين هرچه زمان شروع بهكار به طلوع آفتاب نزديكتر باشد ،در كارايي و بهرهوري اثربخشي بيشتري دارد.

 .۳كاهش مصرف انرژي از آثار ناشی از تغییر ساعت رسمی كشور
تمامي مطالعات انجام شده شركت توانير ،ديسپاچينگ ،برق تهران ،دانشگاه تربيت مدرس ،كارشناسان مستقل و مركز پژوهشهاي
مجلس نشان داده كه تغيير ساعت باعث صرفه جويي در مصرف برق ،كاهش پيك مصرف ،كوتاه شدن حدود يك ساعت فاصله زماني
بحران و التهاب شبكه نيز ميشود كه عالوهبر كاهش هزينههاي جاري ،هزينههاي سرمايهاي را نيز كاهش خواهد داد .براي مثال ،در
مطالعهاي در سال  1397نشان داده شد كه بررسيهاي انجام شده روي منحني بار  24ساعته كل كشور طي سالهاي  1393الي
1397؛ بهطور متوسط حدود  4درصد از مصرف برق در  6ماه نخست سال از محل اجراي اين طرح صرفهجويي شده كه معادل 130
ميليون كيلوواتساعت است .اين مهم درواقع بيانگر عدم تخصيص معادل  1/6ميليارد مترمكعب گاز طبيعي است كه ارزش آن بهطور
متوسط ساليانه بالغ بر  317ميليون دالر بوده است.
ارزیابی جزئیات طرح
 .1جزء « »6بند « »9سياستهاي كلي نظام قانونگذاري «ابتنا بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون» را بهعنوان يكي از
موارد مورد تأكيد در اصول قانونگذاري و قانوننويسي دانسته است و اين در حالي است كه بهرغم وجود قانون مصوب مقدمه توجيهي
بسيار مختصر و فاقد پيوستها و مستندات علمي و كارشناسي است و هيچ اشارهاي به بررسي آثار اجراي اين قانون نشده است.
تصميمگيري در اينخصوص مستلزم انجام كارشناسي هاي دقيق و مستند در ابعاد مختلف ازجمله بررسي شرايط اقليمي كشور ايران،
گزارش و آمار آثار اجراي قانون بر ميزان مصرف انرژي ،سالمت مردم و  ...است.
 .2عبارت «و ساعت رسمي كشور به قبل از اين قانون برميگردد» ابهام دارد و كماكان تعيين ساعت رسمي كشور را در هالهاي از
ابهام قرار ميدهد ،زيرا وضع سابق قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
توضيح اينكه تغيير ساعت رسمي كشور ابتدا در دهه  1370و به موجب تصويبنامه مورخ  1370/05/23هيئت وزيران اجرا شد و
اين امر ادامه داشت تا اينكه در سال  1384هيئت وزيران تصويبنامه مذكور را به موجب تصويبنامه مورخ  1384/12/28لغو كرد.
پس از مصوبه مذكور بود كه مجلس قانون تغيير ساعت رسمي كشور را در جلسه مورخ  1386/05/31به تصويب رساند كه در اين
قانون درج شده است كه« :ساعت رسمي كشور هرسال در ساعت  24روز اول فروردينماه يك ساعت به جلو كشيده ميشود و در
ساعت  24روز سيام شهريورماه به حال سابق برگردانده ميشود» .لذا نسخ اين قانون و درج و يا حذف عبارت مذكور رافع ابهام نبوده
و الزم است ساعت رسمي كشور به موجب قانون تعيين شود ،زيرا در غير اينصورت ازآنجاكه حالت سابق به موجب تصميم هيئت
وزيران بوده است ،ميتواند مجدداً شائبه امكان ورود مجدد هيئت وزيران را به اين امر تقويت كند.
جمعبندي و پیشنهاد
صرفهجويي در مصرف انرژي اصليترين انگيزه براي اجراي طرح تغيير ساعت در كشورها بوده است .اما در سالهاي اخير ،آثار سوء
تغيير ساعت بر سالمتي افراد جامعه در برخي از كشورهاي اروپايي موجب شده تداوم اجراي اين طرح با ترديد مواجه شود .درواقع در
سالهاي اخير بهدليل افزايش اهميت سالمتي افراد جامعه نسبت به صرفهجويي انرژي ،موجب شده برخي كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا گرايش به سمت توقف اجراي طرح تغيير ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجراي آن مبادرت ميورزند .تنظيم فعاليت افراد
آن جوامع با زمان محلي؛ علت اثرگذاري بر سالمتي افراد (تغيير ساعت بيداري و خواب) در اين جوامع اعالم شده است .اين درحالي
است كه در كشورهاي اسالمي نظير ايران ،تنظيم فعاليتهاي افراد عالوهبر زمان محلي با زمان خورشيدي نيز تنظيم ميشود .در
مردادماه  1386با توجه به بررسيهاي علمي ،فرهنگي ،اجتماعي و موضوع صرفهجويي انرژي ،قانون تغيير ساعت رسمي كشور تصويب
شد .در سال  ، 1397بازانديشي براي عدم اجراي تغيير ساعت ،در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا موضوع آثار منفي آن بر ساعات

فيزيولوژيك در اروپا و آمريكا رسانهاي شد .در حال حاضر ،يك چهارم از كشورهاي دنيا كه در نيمكره شمالي زمين واقع هستند به
تغيير ساعت مبادرت ميورزند .در ايران اسالمي ،انجام فرائض ديني ،مبتنيبر تغييرات طلوع و غروب آفتاب است .فارغ از مسائل
صرفهجويي انرژي ،زمانبندي آغاز فعاليتهاي روزانه افراد به اوقات شرعي نزديكتر است .پزشكان و اطبا معتقدند ،بهترين زمان
تنفس صبحگاهي براساس ساعات فيزيولوژيك ساعت  4و بهينهترين زمان آغاز فعاليت روزانه ساعت  7-8صبح است.
لذا بهنظر ميرسد ،آسيب مترتب ناشي از تغيير ساعت در ايران به گسترهاي كه در كشورهاي اروپايي مطرح است ،نباشد .ازسويديگر،
اجراي طرح تغيير ساعت نقش بسزايي در كاهش مصرف انرژي برق دارد.
تغيير ساعت رسمي كشور در صرفهجويي مصرف انرژي برق كشور مؤثر است و اين تأثير بين  1-3درصد متغير است .در كاهش
پيك مصرف برق كشور نيز اين تأثير بين 1-1/5درصد پيشبيني شده است.
لذا با توجه به بررسي كارشناسي آثار اجراي قانون تغيير ساعت رسمي كشور بهويژه بر ميزان صرفهجويي مصرف انرژي و ساعت
پيك بار برق و با توجه به توضيحات مندرج در اين گزارش پيشنهاد ميشود ،كماكان اين قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود.
بهدليل توجيهپذيري و مستند بودن نتايج پژوهشهاي مطالعه آثار تغيير ساعت رسمي كشور و با توجه به اهميت جايگاه صرفهجويي
انرژي و تنظيم فعاليتهاي اجتماعي با توجه به اوقات شرعي ،پيشنهاد ميشود كه اين قانون كمافيالسابق در كشور اجرا شود و لذا
تصويب طرح پيشنهاد نميشود.

جدول مصوبه كمیسیون كمیسیون اجتماعی و نظرات مركز پژوهشها
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ارجاع به كمیسیون

-

-
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مصوبه كمیسیون اجتماعی

موافق

از تاريخ ابالغ اين قانون ،قانون تغيير ساعت
رسمي كشور مصوب  1386/05/31مجلس
شوراي اسالمي نسخ ميگردد.

-

مخالف



ارجاع به
كمیسیون

-

اظهار نظر كارشناسی
با توجه به بررسي كارشناسي آثار اجراي اين قانون بهويژه بر ميزان صرفهجويي
مصرف انرژي و ساعت پيك بار برق پيشنهاد ميشود كه اين قانون كمافيالسابق
در كشور اجرا گردد و لذا تصويب طرح پيشنهاد نميشود.
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