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علیرضا پورحمیدي   



 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباري انرژي تجهیزات و ماشین آالت انرژي بـر و فرآینـدهاي صـنعتی، معـدنی و      -11ماده

کشاورزي، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوختهاي مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان مـوارد مـذکور   
ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي نفت، نیرو، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 
رییس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیسـت و وزارتخانـه هـاي ذي ربـط تـدوین      

 .می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد
کلیه مصرف کنندگان انرژي با مصرف ساالنه سوخت بیش از پنج میلیون متر مکعب گاز و یا سـوخت مـایع معـادل آن و     -24ماده

قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژي از طریق صرفه جویی یـا اسـتفاده از   ) دیماند(تقاضاي 
امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیالت دولتی نسبت به انجام ممیزي انرژي و بهینه سازي مصرف انـرژي و اجـراي   

 .این قانون اقدام نمایند) 11(راهکارهاي الزم جهت بهینه سازي مصرف انرژي به منظور دستیابی به معیارهاي موضوع ماده



 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
 

وزارتخانه هاي نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهاي صـنعتی   -25ماده 
. جریمـه نماینـد  ) 26(مشمول مقررات استاندارد اجباري را که در حد معیارهاي تعیـین شـده در اسـتاندارد نیسـتند مطـابق مـاده      

در صورتی که تدوین و ابالغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تعویق افتد، وزارتخانه هاي نفـت و نیـرو   
می توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه گیري تصادفی یا روشهاي دیگر مندرج در اسـتانداردهاي مصـوب،   

ایـن  ) 24(بازرسانی را براي نظارت بر نحوه فعالیتهاي واحدهاي انرژي و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهاي صـنعتی موضـوع مـاده   
 قانون اعزام نمایند

 
واحدهاي صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهاي مصرف انرژي با تشخیص وزارتخانه هاي  -26ماده 

نفت، نیرو و صنایع و معادن، از سال شروع اصالح الگوي مصرف بر اساس شرایط اقلیمی و فنی به صورت درصـدي از قیمـت فـروش    
وجوه اخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه هـاي کـل کشـور واریـز شـده و در اجـراي       . حاملهاي انرژي جریمه خواهند شد

 .راهکارهاي بهینه سازي بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد

 



 اداره نظارت بر اجراي استانداردهاي
 تجهیزات و فرآیندهاي انرژي بر 

اداره نظارت بر اجراي استانداردهاي 
 تجهیزات و  فرآیندهاي انرژي بر

گروه نظارت بر فرآیندها و سامانه هاي 
 انرژي بر

صنعت39  

 تجهیز  34 گروه نظارت بر تجهیزات برقی انرژي بر 

گروه نظارت بر تجهیزات انرژي بر  
 هیدروکربوري

 تجهیز15



 تعداد استانداردهاي ملی اعالم اجباري شده

 ردیف شرح تعداد

 1 انرژي بر فرآیندهاي 31

 2 تاسیسات گاز مایع 2

 CNG 3جایگاه هاي  3

 4 بر برقی تجهیزات انرژي 24

 5 بر هیدروکربوري تجهیزات انرژي 11
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رو در امور  ر ن د نظر استاندارد بنا به درخواست معاون محترم وز برق و انرژی                 تجد
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