
درباره مدیریت انرژي

:مدیریت انرژيتعریف 

اي سیستماتیک براي کنترل استفاده منطقی از انرژي وکاهش اتالفات انرژي به حداقل  برنامه

  .شوداصلی سازمان اثر بگذرد، گفته میبدون اینکه به نیازهاي   ممکن

:اهداف مدیریت انرژي

کاهش ، و استفاده بهینه انرژي هاي انرژي افزایش راندمان مصرف حامل: عبارتند از

ممیزي انرژي، ، جویی در انرژي ایجاد و توسعه فرهنگ صرفه، هاي مصرف انرژي هزینه

و  هاي زیست محیطی کاهش انتشار آالینده، بازبینی نحوه مصرف انرژي و بهبود آن

.پذیر هاي نو و تجدید استفاده از انرژي

:قانونیالزامات 

تعیین و ابالغ سیاست هاي  7بند ، قانون اصالح الگوي مصرف54و 24، 21مواد مطابق مواد 

، مصوبه شماره 15/04/1389کلی اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري در تاریخ 

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (وزارت نیرو  16/02/1394مورخ  94/13606/30/100

 1بند الف و ماده  7پنجم توسعه ماده قانون برنامه ، )قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

کلیه هاي اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري  ابالغ سیاست 15بند و همچنین بند ب

  .اند ها و نهادهاي دولتی موظف به حصول اهداف مذکور شده ارگان

  : هاي اسقرار واحد مدیریت انرژي در وزارت نفت ابالغیه

مبنی بر ایجاد نفت  محترم وزیر 13/04/1394مورخ  20/2- 171273ابالغیه شماره مطابق 

با مصرف ساالنه سوخت (واحد مدیریت و انجام ممیزي انرژي در صنایع به شدت انرژي بر ”

بیش از پنج میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضاي قدرت الکتریکی 

گاهی و پتروشیمی و ساختمان و نیز کلیه واحدهاي نیروگاهی، پاالیش) بیش از یک مگاوات



 ISO 50000ها، مقتضی است تا موضوع استقرار سامانه مدیریت انرژي بر مبناي استاندارد 

و اجراي ممیزي انرژي در کلیه شرکت ها و واحدهاي تابعه وزارت نفت با هماهنگی، مشاوره 

  “.و نظارت شرکت بهینه سازي مصرف سوخت اجرا گردد

مورخ  366936تلفیقی شرکت ملی نفت ایران مطابق نامه شماره  ریزي مدیر محترم برنامه

  .، شرکتهاي تابعه را ملزم به استقرار سیستم مدیریت انرژي نموده است05/08/1394

هاي  در ذیل مدیریت ریزي انرژي برنامه هايواحد مقرر شد بر اساس این دستورالعمل

  .دوایجاد شها   ریزي تلفیقی شرکت برنامه

ي فوق ها العمل قتصادي پارس مطابق دستورریزي انرژي سازمان منطقه ویژه ا هواحد برنام

.ها ایجاد شد ریزي و کنترل طرح در مدیریت برنامه 1394ذکر در سال ال

  

  


