پیوست 2
لیست الزامات قانونی مرتبط با مدیریت انرژی
ردیف

عنوان قانون /مقررات

سال انتشار

بندهای مرتبط قانونی /محل کاربرد

مرجع صدور

1379/11/03

-

دفتر مقام معظم
رهبری

1

سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف ابالغی مقام معظم رهبری

2

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی(قانون )1770

3

سند ملی راهبرد انرژی کشور

4

برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور

4

آیین نامه اجرایی ماده  15قانون اصالح الگوی مصرف

5

قانون هدفمندسازی یارانهها

6

ابالغ دستورالعمل استقرار واحدهای مدیریت و ممیزی انرژی درسطح
کلیه شرکت ها و واحدهای ذیربط وزارت نفت مبتنی و اجرای سامانه
استاندارد  ISO50001به شماره 20/2-171273

1394/04/13

7

استاندارد ملی سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و ویررایشهرای
آن

1394

8

استانداردهای ملی معیار مصرف انرژی مصوب سازمان ملی استاندارد
متناسب با واحدهای صنعتی ،عملیاتی و اصالحات آن

-

89/12/17

1395/01/23

99/01/27

-

 کلیه مفاد قانون اصالح الگوی مصرف رعایت حداقل الزامات ممیزی فنی انرژی اعالمی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت -برگزاری دورههای آموزشی مصوب بهینهسازی انرژی

مجلس شورای
اسالمی

 چالشها و تنگناهای بخش انرژی کشور -اهداف کالن و راهبردهای بخش انرژی

هیات وزیران

-

ترویج و گسترش فرهنگ صرفهجویی و مدیریت انرژی و حمایت از توسعه شرکتهای خدمات انرژی
توسعه تولید کاالهای با بازدهی بهینه
حمایت و گسترش از پژوهشهای کاربردی
افزایش میزان استفاده از فناوریهای نوین
توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی

 توجه به ماده  15قانون اصالح الگوی مصرف در خریداری تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز-

1389

هیات وزیران

مجلس شورای
اسالمی
مجلس شورای
اسالمی

 استقرار سیستم مدیریت انرژیISO50001 ایجاد واحد مدیریت انرژی در بخش های ستادی و عملیاتی وزارت نفت -اجرای ممیزی فنی انرژی

وزارت نفت

 -استقرار سیستم مدیریت انرژی

سازمان ملی
استاندارد

-

تلمبه خانه ها و خطوط انتقال نفتخام و فرآورده های نفتی13377 :
تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی – معیار مصرف انرژی13376 :
پاالیشگاه های گاز طبیعی – معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید14156 :
پاالیشگاه های نفت – معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید13369 :
دیگ های بخار -مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب
انرژی13782 :
گرمکن های صنعتی با سوخت مایع12886 :

سازمان ملی
استاندارد

-

گرمکن های صنعتی گازسوز12885 :
نمک زدایی نفت خام19579 :
دیگ و مشعل موتورخانه14763 :
واحدهای پتروشیمی :استانداردهای معیار مصرف متناسب با محصوالت تولیدی

9

ماده  17قانون هوای پاک

1396

 الزام به انجام معاینه فنی موتورخانه و سامانههای احتراقی توسط شرکت های صالحیت شده از سویسازمان ملی استاندارد ایران ،مطابق با حدود مجاز انتشار آالیندهها

10

بخشنامه شماره  28/1-554713مورخ  93/11/25وزیر نفت

1393

 -ممنوعیت استفاده از چیلرهای جذبی برای شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت

11

مبحث  19مقررات ملی ساختمان

1389

-

رعایت موارد زیر در ساختمان های جدید االحداث:
عایقکاری حرارت پوسته خارجی
نصب پنجره های دو جداره
عایق کاری حرارتی کانال های هوا ،لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم
نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری دمای محیط

سازمان حفاظت از
محیط زیست
وزارت نفت

وزارت راه و
شهرسازی

12

دستورالعمل بررسی و آزمون دورهای معاینه فنی موتورخانهها( ISIRI
)16000

1391/11/18

 دستورالعمل بررسی و آزمون دورهای -معاینه فنی موتورخانهها با هدف بهینهسازی مصرف انرژی وکاهش انتشار آالیندههای هوا

سازمان ملی
استاندارد

13

برچسررب انرررژی -سرراختمانهررای غیرمسرر(ونی( )ISIRI 14254و
اصالحات آن

1390/11/12

 -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی -ساختمانهای غیرمس(ونی

سازمان ملی
استاندارد

14

بخشنامه شماره  7144ت  51347هر مورخ  95/01/26هیات وزیران

1395

 -ممنوعیت خرید المپ های التهابی رشتهای باالی  40وات توسط دستگاههای اجرایی

هیات وزیران

15

قانون برنامه ششم توسعه

1395/12/14

 سیاستهای کلی  80بندی درخصوص امور اقتصادی ،فناوری اطالعات ،اجتماعی ،حقوقی و قضایی،فرهنگی و علم و فناوری و نوآوری

مجلس شورای
اسالمی

16

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404

1382/09/20

-

مجلس شورای
اسالمی

17

بخشنامه نصب و بهره گیری از تجهیزات مجهز بره فنراوری هوشرمند
لوازم کممصرف در زمینه آب و برق

1387/03/26

-

هیات وزیران

18

مصوبه شماره  /78250ت  51904هر

95/06/31

 -تامین  20درصد برق مصرفی در دستگاههای دولتی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

هیات وزیران

19

مصوبه بند ز ماده  38قانون برنامه پنجساله ششرم توسرعه (مردیریت
سبز در دستگاه های دولتی)

98/03/30

 محاسبه شاخص مصرف انرژی( /)SEIاخذ گواهینامه های مدیریت انرژی /تهیه گزارش ممیزی انرژیساختمان /برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز مطابق آیین نامه اجرایی مدیریت سبز

هیات وزیران

20

فرم گزارش فنی وضعیت مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی

1398/11/15

 پایش مستمر عمل(رد فنی مدیریت انرژی واحدهای صنعتی و عملیاتی مشمول استاندارد معیار مصرفانرژی و الزام واحدهای مذکور به رعایت استانداردهای ملی معیار مصرف و مشارکت واحدهای صنعتی
و عملیاتی با شرکتهای بازرسی انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد

شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت

