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 جهت اصالح الگوي مصرف انرژي

 
درصد افزايش  1اي كه راندمان نيروگاههاي حرارتي ساالنه توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي و توليد همزمان برق و حرارت بگونه -1

 .درصد برسد 41يابند بنحوي كه در پايان برنامه پنجم  توسعه به 

 : درصد از طريق  14ساله توسعه به  5درصد و در پايان برنامه  5/1كاهش تلفات شبكه هاي انتقال توزيع ساالنه  -2

 بهينه سازي شبكه هاي فرسوده -2-1
 اصالح لوازم اندازه گيري  -2-2
 جمع آوري انشعابات  غيرمجاز -3-2
 وي مصرف روشنايياي به منظور اصالح الگميليون شعله المپ يارانه 50توزيع حداقل  -3

اصالح الگوي مصرف با هماهنگي بسيج و ستاد امور مساجد كشور  از طريق توزيع المپ كم مصرف  در مراكز مذهبي، زيارتي و  -4
 مساجد

هاي آموزشي و تدوين متون در تمامي مقاطع تحصيلي با همكاري توسعه فرهنگ الگوي مصرف از طريق طراحي و اجراي دوره -5
  ش با هدف توسعه فرهنگ الگوي مصرفوزارت آموزش و پرور

 پياده سازي كامل شبكه هوشمند قرائت  و مديريت مشتركين در راستاي بهينه كردن مصرف انرژي -6

 و تضمين  خريد برق از توليدكنندگان  (DG & CHP)بسط و توسعه توليد پراكنده و متمركز  -7

 قانون مديريت خدمات كشوري  5ئي مشمول ماده دريافت قيمت تمام شده برق از واحدهاي اداري و ارگان هاي اجرا -8

 اصالح روشنايي معابر و تكليف به رعايت اين امر توسط دستگاههاي دولتي چون وزارت راه و ترابري ، نيروي انتظامي و شهرداري ها -9

 Bو  Aرتبه بندي انرژي لوازم خانگي و جلوگيري از ورود محصوالت با رتبه هاي پايين تر از   -10

 سال آينده 2رتبه  طي  2ارتقاء توليدات لوازم خانگي ساخت داخل حداقل به ميزان   -11
فراهم نمودن سازوكارهاي مناسب توسط وزارت صنايع و معادن در جهت تعويض وسايل و تجهيزات انرژي بر فرسوده و كم بازده با  -12

 Bو  Aوسايل و تجهيزات داراي رتبه 
 توسط وزارت نيرو تأمين گاز مصرفي نيروگاهها  -13

ها ، شركت ها و موسسات دولتي و در صورت نياز استفاده از ها، سازمانممنوعيت استفاده از چيلرهاي تراكمي توسط وزارتخانه -14
 چيلرهاي جذبي به جاي چيلرهاي تراكمي

درصد  30آنها در تابستان كمتر از  ممنوعيت استفاده از كولرهاي گازي جديد براي دستگاههاي دولتي در مناطقي كه ميزان رطوبت -15
 . باشد

شركت ها و موسسات دولتي متقاضي دريافت انشعاب برق بيش از پانصد كيلووات موظف به نسبت توليد همزمان برق و حرارت  -16
(CHP) مي باشند . 

 ش هاي دولتي  درصدي مصرف برق در بخ 10رعايت و استمرار بخشنامه معاونت اول رئيس جمهوري به منظور كاهش  -17

  (ESCO)ارائه راهكارهاي الزم جهت بسط و توسعه شركت هاي خدماتي انرژي  -18

 .اعمال جرائم به مصرف كنندگاني كه الگوي مصرف را رعايت نمي نمايند -19

 . وزارت نيرو موظف به نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه خواهند بود -20

 


