
 قانون برنامه سوم توسعه
 :2ماده

 :بند هـ 
عدم گسترش تشكيالت دولت با تأكيد بر كوچك سازي دولت از سطوح پايين هرم تشكيالت از طريق تجميع كليه فعاليتهاي  -ـه

 .در سازمان استاني واحد) به جز شركتهاي مستقل(يك وزارتخانه  مربوط به 
 : براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه

 .امورانرژي -1
 .وسعه و عمران روستائيامور كشاورزي، دام، ت -2
 .امور صنعت و معدن -3

 .در سه وزارتخانه تجميع شود
دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل را همراه با حدود مأموريتها واختيارات هر يك 

و نحوة تحقق آنها همراه با پيش بيني زمان بندي مناسب از آنها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطة فعاليت هر دستگاه 
 .براي تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني الزم معمول شود

مجاز نيست و با ملحوظ %) 10(افزايش قيمت كاالها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد  -5ماده
استثناي آن دسته از اقالمي كه در مورد   شتن افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها قيمت گذاري كاال و خدمات شركتهاي دولتي بهدا

آنها حكم قانوني خاص در اين قانون و قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعالم شده از سوي هيأت وزيران 
 خواهد بود 

دليل فروش كاال يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق  و چنانچه دولت به هر
تكليف كند، مابه التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذينفع پرداخت مي 

 .گردد
 

 انرژي –فصل پانزدهم 
ه منظور اعمال صرفه جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير دولت موظف است ب -121ماده 

 :را انجام دهد
تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كنندة انرژي، به  الف-

كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و  ترتيبي كه كلية مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد
معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقيقات . معيارها باشند

 .صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي شود
 .يب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد كردنحوة تصو

تهية آيين نامة تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري  ب-
 .وزارتخانه هاي نيرو و كشور



بط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي تنظيم برنامة فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذير ج-
 .كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد

اخت در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرد تبصره-
 .هاي مربوط معاف خواهد بود

تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و  د-
غيردولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بكارگيري 

صرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع، نيرو و استانداردهاي م
 .سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسي كشور

مترمكعب معادل نفت كوره و يا ) 5000(قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف ساالنة سوخت آنها بيش از پنج هزار  تبصره-
مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذكور در اين ماده ) 5(استفادة آنها بيش از پنج  قدرت مورد

 .با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت
 .اهد رسيدآيين نامة اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خو

 
 

 


