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 08/02/1401 تاریخ تهیه گزارش مقررات -رویه شناسه

 واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان یمصرف انرژ دفرآیند تطابق استاندار در موجود یهارائه پیشنهادات پیرامون رو  عنوان موضوع

 استانداری خراسان رضوی  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

ستانداری طی   اعالم نمود که طی بازدیدی که  19/12/1400 مورخ 38533/63/38 شماره  نامهمدیر کل دفتر جذب ا

ست مواردی به عنوان         ستان نموده ا ستان از واحدهای تولید رب و کمپوت ا ستری ا به همراه معاون رییس کل دادگ

شکالت این حوزه مطرح    سائل و م شکل هزینه های مترتب و زمانبر بودن فرآیند       م ست که یکی از این موارد م شده ا

می باشد و درخواست طرح موضوع در شورای  نمونه برداری و آزمایش تطابق استاندارد محصوالت تولیدی این واحدها

 گفت و گو را مطرح نمود.

ستاندارد منعکس و این   موضوع  26/12/1400/ص مورخ 3458/1400دبیرخانه شورا طی نامه شماره    را به اداره کل ا

ستاندارد معیارهای مصرف    1400-12-28 مورخ 41300 شماره  اداره کل نیز طی نامه شماره نامه  از دفتر نظارت بر ا

سازمان ملی    ست  ستاندارد  انرژی و محیط زی ستعالم نمود و   ا   کل اداره 1401-1-23 مورخ 1424 شماره  طی نامها

ستاندارد  ضمن  ا ستاندارد  ملی سازمان  1401-1-20 مورخ 9969 شماره  نامه مت سخ  ا ستاندارد   پا دفتر نظارت بر ا

 را برای دبیرخانه شورا ارسال نمود. استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی

  در سال جاری مطرح گردید.اولین و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو  موضوع در

مشکالت ایرادات و 

 مطروحه

صادی  با هدف            ستاندارد  از بنگاههای اقت شش اداره کل ا سی انرژی تحت پو شرکتهای بازر سی  ل کنتر ضرورت بازر

ن به آوری اطالعات مورد نظر و ارائه و گردآشررده  نییتع یارهایآن با مع قیو تطب یصررنعت یواحدها یمصرررف انرژ

صلی از جمله  شرکتهای آب و برق و گاز      این دستگاهها به نظر می رسد   موازی کاری  ضمن اینکه شرکتهای متولی ا

 برای واحدهای تولید هزینه بر می باشد.  

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

و 22/01/1401

5/2/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 اول:جلسه 

 که رفتهگانجام شورا دبیرخانه با مکاتباتی استاندارد حوزه در: گفت یخراسان رضوشورای گفت و گوی  رخانهیدب سیرئ

 رب مبنی مرکز در استاندارد حوزه در ایرویه ظاهراً. است داده انجام رابطه این در را الزم هایپیگیری نیز قضا دستگاه

 .است زا هزینه خصوص بخش برای مساله این که دارد وجود استان تولیدی واحدهای از غیربومی کارشناسان بازدید

 قراراست محل هایاستان در مربوطه کارشناسان از نباید استاندارد کل اداره که است شده تکلیف رویه ها در: داد ادامه وی

 عهده رب کارشناسان این اقامت و سفر هزینه که آورد عمل به دعوت هااستان سایر کارشناسان از باید بلکه کند؛ استفاده

 رویه هب مربوط خصوصی بخش اعتراضات از یکی استانداری، و قضا دستگاه هایپیگیری به بنا. است خصوصی بخش

 نای در پاسخی اما گرفت انجام مرکز با رابطه همین در مکاتباتی. است تولیدی واحدهای انرژی حوزه از بازدید فعلی

 ارشناسانک به اعتمادی کهاین یا است پایین استان کارشناسی سطح آیا که شود ارزیابی باید حال. نشد دریافت رابطه

 .ندارد وجود بومی

 که بود  آندر سفر به استان   جمهوررئیس از ما هایدرخواست از یکی: افزود استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 یاراتاخت تمرکز متأسفانه. شود تفویض رضوی خراسان استان به دارد وجود مرکز در که حاکمیتی غیر اختیارات تمامی

 .است شده ایعدیده هایچالش و مشکالت بروز سبب
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 ارداستاند باید محصوالت تولید در است مسلم آنچه و دارد وجود کارگروهی انرژی حوزه در: کرد تصریح نیز کیومرثی

 که است تولیدی واحدهای در انرژی مصرف بحث دارد وجود استاندارد حوزه در آنچه اما است مشخص انرژی مصرف

 میزان که است آن استاندارد سازمان وظیفه منتها. کرد خواهند ارائه آب و گاز برق، هایشرکت را مصرف میزان این

 اصالح قانون حذف برای حالبااین. دهند قرار رصد و گیریمورداندازه جهانی استانداردهای برحسب را انرژی مصرف

 تطبیق که دارد وجود خدمات بخش و تولید برای انرژی مصرف آمار کرد، ارائه را هاییپیشنهاد توانمی مصرف الگوی

 رعایت را انرژی مصرف استاندارد واحدها از برخی که است مبرهن و واضح. کند ارائه را استاندارد تواندمی حوزه دو این

 دلیل به بزرگ واحدهای از بسیاری حالبااین. است شدهگرفته نظر در متخلف واحدهای برای جرایمی لذا. کنندنمی

 . کنندمی رعایت را انرژی مصرف خودجوش صورتبه انرژی هایتعرفه برابری 6 الی 5 افزایش

 ستا مطلوب بسیار شهر آبادانی و رونق برای گذارسرمایه جذب: کرد تصریح بهدیس کارخانه مدیرعامل اسدی، حسین 

 صوباتم مثال طوربه. شود تشکیل رتبهعالی کارگروهی گذاری،سرمایه فرآیند تسهیل برای باید است مسلم آنچه اما

 .باشد برخوردار تریقوی اجرای ضمانت از کارگروه این تائید با باید خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای

 باشد اناست مؤثر هایدستگاه از متشکل و استاندار نظر تحت باید گذاریسرمایه تسهیل برای کارگروه این: داد ادامه وی

 .گردد وفصلحل حکومتی حکم با استانی معضالت تا

 در این آیندمی مشهد به تبریز از بازرسی هایشرکت «خروشان هایموج سرزمین» تفریحی مجموعه در: افزود اسدی

 خصوص رد مساله این البته گیرد؛ انجام قبل ماه یک از باید استاندارد مجوز صدور برای نوبت رزرو فرآیند که است حالی

 انیکارشناس باید چرا استان در بازرسی هایشرکت وجود رغمبه که اینجاست سوال حال. کندمی صدق نیز انرژی مبحث

 هایواحد برای اتفاق این دهند، انجام را بازرسی استانی کارشناسان اگر شوند؟ دعوت مشهد شهرکالن به هاشهرستان از

 .بود خواهد تر صرفهبهمقرون اقتصادی و تولیدی

 آوریامسرس هزینه فقط ندارد کشور برای منفعتی و نفع هیچ انرژی حوزه از بازرسی: کرد اظهار بهدیس کارخانه مدیرعامل

 آورند،لعم به بازدید تولیدی واحدهای از بومی کارشناسان که است این ما تقاضای. کندمی تحمیل خصوصی بخش به را

 یدیتول واحدهای از را کیفیت باید استاندارد اداره چراکه شود، حذف مزیت نبود دلیل به انرژی حوزه از بازرسی همچنین

 .شود سپرده برق و آب گاز، هایشرکت به باید انرژی مصرف میزان استعالم و کند مکاتبه

 به مصرف الگوی اصالح قانون: کرد تصریح رضوی خراسان استاندارد کل اداره انطباق ارزیابی معاون محمدی، حامد

 ار قانون تواننمی لذا آید عمل به بازدید مصرف سازیبهینه منظوربه تولیدی واحدهای از باید که دارد اشاره صراحت

 واحد یک مصرف میزان وقتی کهآن حال. است گیریاندازه و دهی گزارش نیز بازرسی هایشرکت وظیفه. کرد نقض

 ملی نسازما رسالت. گردد ارزیابی انرژی مصرف سازیبهینه سازمان توسط باید کند،می پیدا بهبود یا کاهش تولیدی

 طتوس نیز آن هایتعرفه. است موجود استانداردهای با آن تطابق و انرژی گیریاندازه بازرسی، هایشرکت و استاندارد

 شودمی مصوب استاندارد عالی شورای در کاری ساعات و هابررسی همچنین،. شودمی مشخص استاندارد ملی سازمان

 .ماست اختیار حیطه از خارج که

 ازرسیب استان، تولیدی واحدهای از بومی هایشرکت بیشتر که است آن بر متمرکز استاندارد کل اداره راهبرد: افزود وی

 و ندکمی صدق کشور کل برای مساله این که است دیگری چیز استاندارد ملی سازمان گذاریسیاست اما آورندعمل به

 .نیست رضوی خراسان به مربوط تنها

 مرجع به باید ندارد، مردم برای نفعی انرژی حوزه از بازرسی که است معتقد خصوصی بخش اگر: شد یادآور محمدی

 . کند تغییر مصرف الگوی اصالح قانون تا کنند مراجعه اسالمی شورای مجلس یعنی گذاریقانون
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 ازمانس با ایمکاتبه خراسان استاندارد کل اداره: کرد تصریح زشک صنعتی کارخانجات گروه مدیرعامل ظهوریان، مهدی 

. تندهس مخالف غیربومی هایشرکت بازرسی مساله با استان تولیدی واحدهای که اندکرده اعالم و داشته استاندارد ملی

 .  است کرده اعالم استاندارد ملی سازمان به خصوص این در را خود مخالفت استاندارد کل اداره لذا

 الغاب خراسان استاندارد کل اداره به ایجوابیه انرژی مصرف استانداردهای دفتر بر نظارت مدیرکل: کرد خاطرنشان وی

. داردن وجود حیث این از تفاوتی و است یکسان غیربومی و بومی هایشرکت بازرسی هزینه که است داشته اعالم و کرده

 ودس که کرد توجه مساله این به باید لذا. ندارند را ذهاب و ایاب هایهزینه تحمیل مجوز غیربومی بازرسی هایشرکت

 وابیهج است مسلم آنچه لذا. باشد نداشته اعراب از محلی اقامت، هزینه که شودمی تعیین باال قدریبه هاشرکت بازرسی

 .نیست منطقی چندان استاندارد ملی سازمان

 که است کرده عنوان استاندارد ملی سازمان این، بر عالوه: افزود زشک صنعتی کارخانجات گروه شرکت مدیرعامل 

 ودخ و است استاندارد متولی که سازمانی. است فساد ساززمینه استان تولیدی واحدهای از بومی هایشرکت بازرسی

 زند؟می دم هاشرکت این فساد امکان از چطور کرده سنجی اعتبار را بازرسی هایشرکت

 شبخ به را گزافی هایهزینه قطعاً تولیدی واحدهای برای غیربومی بازرس کارشناسان بازدید: شد یادآور نیز لبافی

 بازرسی هایشرکت برای رفاهی امکانات ارائه عدم صورت در که است آن توجهقابل نکته. کندمی تحمیل خصوصی

 . بود خواهد تأثیرگذار مذکور شرکت گزارش ارائه در مساله این قطعاً غیربومی،

 ینا بر عالوه. آورندعمل به بازدید استان تولیدی واحدهای از بومی بازرسان که است این ما پیشنهاد: کرد تصریح وی

 در نآ حذف و ماست مدنظر قانون این اصالح فعالً. هستند مساله این حل پیگیر جد به نیز استانداری و قضا دستگاه

 اخذ... و گاز برق، آب، مانند اداراتی نظرات باید مصرف الگوی اصالح قانون حذف برای. نیست صالح به کنونی شرایط

 یخصوص بخش و گاز آب، برق، هایشرکت صمت، سازمان استاندارد، کل اداره حضور با ایجلسه باید اساس این بر. شود

 حوزه در کسوی از ترتیب بدین تا کنیم پیدا دست بندیجمع به رابطه این در تا شود برگزار وگوگفت شورای دبیرخانه در

 هب هابازرسی و هاهزینه جدید، الگوی اساس بر دیگر سوی از و شود برداشته گامی نیز انرژی مصرف استانداردسازی

 .کند پیدا کاهش ممکن حداقل

 یتظرف از استفاده بحث قطعاً دبیرخانه: کرد اظهار استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 و وگوگفت شورای دبیرخانه توسط یکسو از مساله این که داد خواهد قرار توجه کانون در را استانی بازرسی هایشرکت

 باید زنی استان نمایندگان مجمع این، بر عالوه. گرفت خواهد قرار پیگیری مورد استاندارد کل اداره توسط دیگر سوی از

 .باشند داشته ورود حوزه این به

 بازرسی هایشرکت از استفاده بحث: کرد تصریح رضوی خراسان دادگستری کل اداره نماینده امین، سروش علیرضا

 به باید بومی به غیربومی هایشرکت بازرسی واگذاری بحث همچنین بگیرد قرار پیگیری مورد فوریت با باید استانی

 صلوفحل مورد مرکز با وگوگفت شورای دبیرخانه مکاتبات طریق از باید مساله این درواقع. شود موکول آتی جلسات

 .گیرد قرار

 هایظرفیت از استفاده ما فعلی تمرکز بلکه نیست سازمان مدنظر مصرف الگوی اصالح قانون حذف بحث: داد ادامه وی

 .است استان بازرسی هایشرکت
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 ششم فصل از 27 ،26 ،25 ،24 و 17 مواد موضوع:  استان  خصوصی بخش و دولت گویو  گفت شورای دبیرخانه رئیس

 معاون اظهارات حسب که  شد اتخاذ تصمیماتی و گردید مطرح گذشته جلسه در یانرژ مصرف الگوی اصالح قانون

 یاجرای اصالحاتی با زودی به استان، در بومی انرژی بازرسی های شرکت از استفاده استان، استاندارد کل اداره محترم

 هک  متولی های دستگاه اند مدعی  که است صنایعی به مربوط جلسه این کار دستور کرد، خاطرنشان وی شد، خواهد

 براساس را انرژی مصرف الگوی اصالح بحث تواند می که دارند ها شاخص یکسری کنند می فعالیت انرژی حوزه در

 وزارتخانه به ان ارائه و اطالعات اوری جمع و مکرر های بازرسی به نیازی و. دهد پاسخ استاندارد کل اداره معیارهای

 نیست دیگر های

 شرکت: ردک اظهار است، برخوردار ای ویژه اهمیت از رابطه این در ها دستگاه بین افزایی هم چگونگی اینکه بیان با لبافی

 هک هستند مدعی خصوصی بخش های شرکت از برخی و کنند می دنبال را مصرف الگوی و گواهی صدور بازرسی های

 دواح از ساالنه صورت به انرژی بازرسی های شرکت که ندارد ضرورتی و است آوری جمع قابل شکل هر به اطالعات این

 .گیرد قرار بررسی  مورد کارشناسی جلسات در مساله این که شد مقرر لذا. آورند عمل به بازدید

 یک برای حتی استاندارد مجوز دریافت دنبال به صنعتی واحد که زمانی: بهدیس کارخانه مدیرعامل اسدی، حسین

 جانمایی خصوص در حتی و آورند عمل به بازدید مجموعه از باید استاندارد کل اداره از ویژه کارشناسان است، محصول

 دارای کی هر مصرفی گاز و برق و آب انرژی زمینه در البته. کنند نظر اظهار نیز...  و شیمیایی مواد آتشنشانی، کپسول

 .هستند کنتور

 عنوان بازرسی های شرکت: کرد اظهار است، مصرف الگوی اصالح بر مان تالش تمام انرژی، گرانی با اینکه بیان با اسدی

 مواد های کارخانه که است حالی در این بسنجند، انرژی مصرف به نسبت را تولید میزان خواهند می که کردند می

 مواد ولیدت واحدهای تالش تمام. نیست گیری اندازه قابل صنایع گونه این در انرژی مصرف لذا ندارند، روتینی کار غذایی

 .برسانند ممکن حداقل به را انرژی مصرف که است آن غذایی

 متفاوت مختلف های ماه در قبوض مبلغ لذا. است متفاوت ما صنعتی واحد تولیدات: افزود بهدیس کارخانه مدیرعامل

 فمصر کنترل بر مجدد نظارت لذا. کند گیری اندازه را ما واحد انرژی مصرف بازرسی شرکت که ندارد ضرورتی و است

 .است بیهوده اقدامی گیرد می صورت گاز و برق آب، شرکت توسط که انرژی

 که دموظفن فنی و بازرسی های شرکت: کرد اظهار خصوص این در نیز استان صمت سازمان فلزی اداره رئیس کیومرثی،

 ود در باید بازرسان. دهند انجام را شده تعیین معیارهای با آن تطبیق و صنعتی واحدهای انرژی مصرف کنترل بحث

 در انرژی بحث دوم، و تولیدی محصوالت و تجهیزات در مصرفی انرژی نخست کنند؛ کنترل را انرژی بحث فرآیند

 .صنعتی فرآیندهای

 اصالح به کار اجرای فرآیند بحث در. دهد می آزار را خصوصی بخش قانون این اجرای نحوه متاسفانه: کرد تصریح وی

 ودش نمی یافت بازار در فلزی کارخانجات اولیه مواد. نیست صنعتی واحدهای اختیار در موارد برخی. نیازمندیم قانون

 از و کنیم دریافت را آن مجوزات توانیم می که دارند وجود تولید آمار سامانه مانند ها سامانه از یکسری: افزود کیومرثی

 بازدید ثبح. کنیم خارج یکسال از را زمانی بازه که این یا نباشد بازدیدها به نیاز دیگر که بگیریم کمک سنجش واحد

 .شود فصل و حل باید نیز غیربومی بازرسی های شرکت

 ایدش شود اصالح موارد این های نامه آیین اگر:. کرد خاطرنشان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان فلزی اداره رئیس

 هب شده، ایجاد تولیدی واحدهای برای بسیاری های محدودیت متاسفانه. آورد عمل به جلوگیری ها زیان و ضرر از بتوان

 .است سنگین بسیار ها محدودیت این اولیه مواد واردات در مثال طور
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 نحوه در باید: کرد تصریح موضوع این درباره رضوی خراسان استاندارد کل اداره انطباق ارزیابی معاون محمدی، حامد

 یم ایجاد خصوصی بخش برای را هایی هزینه مبحث این که چرا شود، تجدیدنظر غیربومی های شرکت بازرسی اجرای

 امید هک گرفته صورت شفاهی صورت به هایی رایزنی نیز رابطه این در البته. است شده منعکس مرکز به موارد این. کند

 .شود تعدیل مقداری موضوع این ،1401 سال در رود می

: ردک خاطرنشان شوند، می عمل وارد مصرف الگوی اصالح قانون براساس انرژی بازرسی های شرکت اینکه بیان با وی

 ضورح ها دستگاه این کنار در نیز استاندارد ملی سازمان و هستند نفت و نیرو وزارت میان، این در اصلی های دستگاه

. ندک تدوین  را بازرسی های شرکت استانداردهای است مکلف استاندارد ملی سازمان که است شده اشاره قانون در. دارد

 .است 1390 سال به مربوط قانون این

 برای استاندارد قانون: افزود است، شده تدوین کشور در استاندارد مصرف معیار 45 انرژی، بحث در اینکه بیان با محمدی

 امعهج رویکرد از را مساله این اگر اما است مخل تولیدکننده یک دیدگاه از مساله این و است زا هزینه صنعتی واحدهای

 .است آور الزام بلکه نیست تولید مخل تنها نه مساله این بنگریم،

 نعتص از بازرسیها در مثال، طور به زیرا است خوبی قانون رسد می نظر به استاندارد حوزه در قانون این: کرد تصریح وی

 رقم این که هستند انرژی مصرف استاندارد سطح از خارج تولیدی، واحدهای درصد35 شده، مشخص کنسرو و کمپوت

 .نیست مطلوب چندان

 ادآوری است، نداشته صنعتی واحدهای تولید میزان خصوص در متقنی آمار صمت سازمان تاکنون اینکه بیان با محمدی

 یواقع کنند، می ارائه ما به صنعتی واحدهای که آماری آن، خاطر به که چرا است، خوبی اقدام انرژی مصرف کنترل: شد

 .است گرفته صورت استاندارد از خارج تولیدشان که است مشخص دهند، ارائه ما به غیرواقعی آمار اگر زیرا است؛

 حجم هب نسبت مبلغ این که گفت باید البته زاست؛ هزینه یکسو از تولیدی واحدهای برای قانون این اجرای: افزود وی

 تولیدی واحدهای واقعی تولید آمار اینکه از ترس دلیل به همچنین،. نیست بزرگی رقم تولیدی واحد مالی گردش و تولید

 انهمحرم که کرد عنوان باید رابطه این در که گیرد نمی صورت الزم همکاری گردد، منعکس دارایی اداره به و شود افشا

 .است بازرسی های شرکت ضوابط از یکی اطالعات ماندن

 است رنشانگ و است شمارنده دستگاه یک کنتور:  کرد تصریح رضوی خراسان استاندارد کل اداره انطباق ارزیابی معاون

 و ستا متفاوت بسنجد، تولید میزان به نسبت را ما مصرف میزان و کند بازرسی را سیستم کارشناس یک که این اما

 .آورد دست به کنتور یک از را ویژگی این نمیتوان

 خبره و شدند حوزه این وارد منطق با کردند، تعریف را استانداردها این که کارشناسانی و گذار قانون: کرد خاطرنشان وی

 .کند نمی تفاوتی خصوصی بخش بازرسی شرکت تعرفه با دولتی تعرفه  هستندو کار این

 متفاوت انرژی های حامل های هزینه تصاعدی افزایش و مصرف الگوی رعایت عدم از ناشی جریمه اینکه بیان با محمدی

 رد نیرو وزارت. است شده وضع کشور این در که هستند قانونی مجریان نیرو وزارت و استاندارد کل اداره: افزود است،

 .کند می محاسبه را ارقام و اعداد نفت وزارت و دهد می انجام تصاعدی را محاسبه جریمه،

 ستگذارانسیا قطعا اما نیستم آشنا قانون این پیشینه به: افزود رضوی خراسان استاندارد کل اداره انطباق ارزیابی معاون

 .بسنجد هم با را انرژی و تولید میزان دیگری واحد باید گاز و برق آب، شرکت از غیر که بودند متوجه بنده اندازه

: ردک تصریح است، آن اجرای به مکلف استاندارد کل اداره است، ساری و جاری کشور در قانون این تا اینکه بیان با وی

 .است استاندارد ملی سازمان برای خوبی اتفاق هم باز ما نظر از بیفتد؛ اتفاق یکبار سال 5 هر واحدها از بازرسی اگر
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 انرژی موضوع 1400 سال از: کرد خاطرنشان رضوی خراسان استانداری تولید گروه رئیس پرست، وطن مهدی ادامه، در

 صاحبان که شد خواهد سبب انرژی های حامل قیمت افزایش دیگر سوی از و است تولیدی واحدهای مشکالت صدر در

 لک اداره است، نکرده اخذ را استاندارد صنعتی واحد اگر که است این سوال. کنند جویی صرفه خود مصرف در صنایع

 در ژیانر مصرف کاهش سبب جریمه، دریافت آیا کند؟ می اقدام آن تعطیلی به نسبت واحد، این جریمه برای استاندارد

 شد؟ خواهد جامعه

 ردهک دریافت مجوز که تولیدی واحدهای که آن جز افتد نمی اتفاقی هیچ که کرد عنوان باید پاسخ در: کرد تصریح وی

 ارب نمایند، می تولید مشکالت تمام با و پرداخت را خود مالیات و کنند می فعالیت مملکت این مقررات براساس و

 .شود می نهاده شان دوش بر مضاعفی

 قرار هدف را خدماتی واحدهای چرا است، انرژی بهینه مصرف استاندارد، کل اداره هدف اگر: کرد اظهار پرست وطن

 این با کنم نمی گمان و شود اصالح موارد این که است ضروری لذا. است تولیدی واحدهای بر صرفا نظارتش و نداده

 .شود اصالح مصرف الگوی ها، بازرسی

 یها شرکت پتانسیل به توجه با: کرد تصریح استان  کشاورزی جهاد سازمان گذاری سرمایه معاون رحمانی، ابراهیم

 کنند؟ می اقدام استانی واحدهای از بازدید به نسبت غیربومی بازرس کارشناسان چرا استان، داخل

 یانتقاد آن اجرای به اما است وارد انتقاداتی بازرسی های شرکت نظارت فرآیندهای به چند هر اینکه بیان با رحمانی

 یبررس کل در ما. شود وارد انرژی مصرف الگوی اصالح قانون به باید استاندارد کل اداره: کرد خاطرنشان نیست، وارد

 ند،کن نمی جویی صرفه انرژی مصرف در خود خودی به کنندگان مصرف که رسیدیم نتیجه این به گرفته انجام های

 .شود ذخیره آیندگان برای و بگیرد صورت جویی صرفه انرژی مصرف در باید که است حالی در این

 اولویت جزو انرژی سازی بهینه: گفت نیز رضوی خراسان زیست محیط حفاظت کل اداره کارشناس زاده، طالب قادر

 ونکان در سوخت بیشتر مصرف از جلوگیری راستای در باید مهم این واقع در. شود انجام باید و است پذیر امکان های

 .بگیرد قرار توجه

 ممیزی انرژی، بازرسی جای به اگر. گرفتیم اشتباه انرژی ممیزی با را انرژی بازرسی ما بنده اعتقاد به: کرد تصریح وی

 اعاتیس چه در سال مختلف فصول در کارخانجات که کنیم می پیدا دست مفهوم این به موقع آن ببریم کار به را انرژی

 اداره های سیاست. دهند قرار روز از ساعاتی چه در را شان انرژی مصرف تمرکز و کرده استفاده سوختی چه از روز از

 بادی و خورشیدی انرژی مانند پاک های انرژی طریق از کارخانجات برق از بخشی که است این زیست محیط حفاظت

 .بود خواهد کارخانجات نفع به بلندمدت در مسلما مساله این. شود تامین

 خاطر به را واحدی بخواهیم که این اما کنیم می ورود حتما سبز صنایع و پاک انرژی در ما: کرد تصریح زاده طالب

 .کرد نخواهیم پیدا ورود خصوص این در باشیم داشته خاصی بازرسی و کنیم جریمه سوخت مصرف

 زرسیبا فرآیند اصالح به نسبت باید: کرد تصریح رضوی خراسان دادگستری نماینده امین، سروش علیرضا ادامه، در

 قداما این خروجی باید اینکه ضمن. دارد انتقاداتی بازرسی فرآیند اجرای به نسبت خصوصی بخش که چرا کرد، اقدام

 رخن افزایش است؟ تاثیرگذار میزان چه به انرژی کلی های سیاست که شود مشخص باید حقیقت در شود، سنجیده

 بخش از منفک صورت به را بخشی هیچ دولت و گرفته انجام دولت توسط که است اقدامات ترین مهم از یکی انرژی

 .است نگرفته نظر در دیگر
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 و بآ برق، های شرکت که جا آن از میگوید خصوصی بخش: شد یادآور جلسه دوم کار دستور بندی جمع در نیز لبافی

 یالگو اصالح منظور به را معیارهایی نیز استاندارد سازمان و دارند هوشمند کنتورهای انرژی، میزان محاسبه برای گاز

 .دهد انجام را وظیفه این سازمان یک است بهتر دارد، نظر در مصرف

 .گیرد می صورت گاز و برق آّب، های شرکت و استاندارد دستگاه دو سوی از انرژی حوزه بر نظارت: کرد خاطرنشان وی

 در. کند می منعکس و آوری جمع  را اطالعات و  آمار این ربط ذی های دستگاه برای استاندارد کل اداره حقیقت در

 عاتاطال آوری جمع و بازرسی که آن نخست کرد، منعکس گو و گفت شورای به باید که شد مطرح  پیشنهاد 3 رابطه این

 اطالعات گردآوری براساس یکساله زمانی بازه که آن دوم. شود منتقل متولی  های شرکت خود به استاندارد حوزه در

 تا و. گیرد صورت یکبار سال سه هر نیز حضوری بازرسی که آن سوم و شود گرفته درنظر  واحدها به مراجعه بدون

 .گردد استفاده بومی های شرکت از قبل جلسه مصوبات اساس بر پیشنهادی موارد اصالح

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

ستری  ستان  دادگ ستانداری  گذاری سرمایه  از حمایت و جذب دفتر  ،ا سان  ا ضوی  خرا   و صنعت،معدن  سازمان   ،ر

ستان  ستان    جهاد سازمان ، تجارت ا شاورزی ا ستاندارد  کل اداره، ک ستان  صنعتی  تحقیقات و ا  شهرکهای  شرکت  ، ا

  اتاق  ،مشهد  اصناف  اتاق ،استان  بانکهای هماهنگی کمیسیون ، استان  زیست  محیط حفاظت کل اداره، صنعتی استان  

ستان  تعاون ستان  صنایع  مدیران انجمن،  ا ستان  تجارت و معدن صنعت،  انه، خ ا شاورزی  تبدیلی صنایع  انجمن، ا  ک

     بهدیس کمپوت و رب شرکتاستان، 

 جمعبندی مورد توافق اعضا

 جمعبندی جلسه اول:

 مراحل الزام پیرامون  اسررتان، گذاری سرررمایه امور هماهنگی دفتر 19/12/1400 مورخ 38533/63/38 شررماره نامه

 قررم و مطرح  استانها سایر به استان استاندارد کل اداره توسط انرژی حوزه بازرسی و آزمایشگاهی های هزینه بررسی 

 .گردید

ساس  اینکه به عنایت با سط  شده  انجام های پیگیری برا ص    بخش و دولت گوی و گفت شورای  دبیرخانه تو صو  یخ

ستان،  ستاندارد  بر نظارت دفتر مدیرکل  ا  مورخ 9969شماره  نامه موجب به زیست  محیط و انرژی مصرف  معیارهای ا

 طحس  در و ایران صالحیت  تایید ملی مرکز طرف از بازرسی  شرکتهای  تاییدصالحیت  ،است  نموده اعالم 1401/ 20/1

 یهال ارزیابی و ندارد وجود بومی نیروهای و بازرسی  شرکتهای  از استفاده  برای الزامی و شود  می انجام کشوری  و ملی

شمول  تولیدی واحدهای سوم  ستفاده  م سی  شرکتهای  از ا  اینبر طرفی از و نماید می ناپذیر اجتناب را بومی غیر بازر

ضوع  سی  های شرکت  که نماید می تاکید مو ضی  بومی بازر سی  متقا شمول  واحدهای در بازر ستان  از غیر م  محل ا

ستقرار  ستند  خود ا سی  هزینه تقبل عدم همکاری، عدم افزایش دلیل به) ه شنا  دلیل به بازر  تشرک  بودن بومی و آ

  و اجرایی دسررتگاههای و خصرروصرری بخش تشررکلهای اظهارات و شررده انجام مفصررل مذاکرات به عنایت با ،(بازرسرری

  عدم افزایش دلیل به) 1401/ 20/1 مورخ 9969شررماره نامه موجب به شررده مطرح ادله  اسررتان، قضررایی دسررتگاه

سی  هزینه تقبل عدم همکاری، شنا  دلیل به بازر سی  شرکت  بودن بومی و آ ضاء  قبول مورد ،(بازر   ذال نگردید واقع اع

 شد مقرر

 در و پیگیری اسررتان به امور واگذاری و العمل دسررتور اصررالح جهت مجددا شررورا دبیرخانه طریق از مراتب -1

 .گردد مطرح شورا جلسه در استاندارد ملی  مسئوالن از دعوت با اقدام عدم صورت
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 خصوصی   بخش و فعالیت مجوز کننده صادر  اجرایی دستگاههای  توسط  شده  مطرح موارد و نکات به توجه با -2

  سررایر حوزه در بازررسرری شرررکتهای درخواسررت به مربوط اطالعات و آمار وجود و موجود های کاری موازی پیرامون

  جهاد صمت،  سازمان  از دعوت با دیگری کارشناسی   جلسه  در موضوع  این  شد،  مقرر  دولتی شرکتهای  و دستگاهها 

شاورزی،  ست،  محیط گاز، شرکت   شهرکها،  شرکت  ک ستان،  برق توزیع زی ستاندارد،  ا سی  مجددا ا  نظریه و شود  برر

 .شود اخذ خصوص این در زیست محیط و برق توزیع و استان صمت سازمان

 جمعبندی جلسه دوم:

ضوع  صل   از 27 ،26 ،25 ،24 و 17 مواد مو شم    ف صالح  قانون ش صرف  الگوی ا سه  در انرژی م شته  جل  دبیرخانه گذ

 نیرو و نفت هایوزارتخانه قانون این   25ماده  موجب به  گردید اتخاذ  خصرروص این در تصررمیماتی و گردید مطرح

سه    از گزارش دریافت از پس مکلفند س ستاندارد  مؤ شمول  صنعتی  واحدهای ایران، صنعتی  تحقیقات و ا  مقررات م

  و. نمایند جریمه( 26)ماده مطابق نیسرررتند، اسرررتاندارد در شررردهتعیین معیارهای حد در که را اجباری اسرررتاندارد

 هایزارتخانهو افتد، تعویقبه ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه توسط استانداردها ابالغ و تدوین کهصورتیدر

ساً  توانندمی نیرو و نفت شاوران  طریق از یا و رأ ساس  قرارداد طرف م صادفی  گیرینمونه برا شهای  یا ت  درجمن دیگر رو

ستانداردهای  در صوب،  ا سانی  م شاوره  ارائه و انرژی واحدهای فعالیتهای نحوه بر نظارت برای را بازر  به راهنمایی و م

  سازمان  انرژی، مصرف  الگوی اصالح  قانون اجرای در نیز و نمایند اعزام قانون این( 24)ماده موضوع  صنعتی  واحدهای

  و تولیدکنندگان ، کنندگان مصرررف کلیه تا تدوین را مربوطه مصرررف معیار های اسررتاندارد ایران، اسررتاندارد ملی

ستم    برای انرژی تجهیزات  واردکنندگان ساس  بر را خود های سی صات    و معیارها ا شخ ستاندارهای  با منطبق فنی م   ا

  ملی سررازمان ، مصرررف معیار اسررتاندارهای رعایت راسررتای در ارتباط همین در همچنین. نمایند برقرار شررده تدوین

  ( مشمول  صنایع  فهرست )  مشمول  صنعتی  واحدهای انرژی مصرف  معیار تعیین و بازرسی  ساله  همه ایران استاندارد 

سی  های شرکت  به را ست،  نموده واگذاری شده   صالحیت  تائید بازر ستند  مکلف شرکتها  این  ا   و پایش  جهت ه

  مانجا به نسبت(  مشمول)   تولیدی واحدهای هماهنگی با مصرف معیار استاندارد الزامات برقراری از اطمینان حصول

  ایدنم ارسال  ایران استاندارد  ملی سازمان  به سالیانه  بطور را مربوطه بازرسی  گزارش و نماید اقدام واحد آن از بازرسی 

  واحدهای برای را انرژی مصرف  معیار گواهینامه ، استاندارد  الزامات با بازرسی  گزارش انطباق صورت  در سازمان  آن تا

 لمراح در آنچه اینکه  توجه قابل نکته ، نماید ارسررال نیرو و نفت های وزارتخانه به مربوطه گزارش و صررادر تولیدی

 از مدارک تکمیل و است  اطالعات دریافت عموما و دارد وجود گانه 8 مراحل بعنوان انرژی مصرف  معیار گواهی صدور 

 : جمله

  تولیدی واحد از اولیه مدارک دریافت -1

 بازرسی قرارداد عقد و مدارک بررسی -2

 تولیدی واحد از اولیه بازدید -3

 ارزیابی مورد سال به مربوط مایع سوخت های حواله و گاز برق، قبوض کپی دریافت و 

 کارخانه در تولید فرآیندهای مورد در اطالعات درج

   تعداد اطالعات ثبت 

 تولید خطوط انواع 

   ماه تفکیک به سالیانه تولید میزان دریافت

  انرژی کننده مصرف فرعی و اصلی منابع تعیین
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 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
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  فعال تولید خطوط از بازدید

  کنتورها نصب نقاط بررسی

 کنتورها بودن کالیبره بررسی 

  انرژی مصرف میزان در تاثیرگذار و خاص موارد تعیین-4

 (نیاز صورت در) ثانویه بازدید -5

  اطالعات تحلیل و بندی جمع. 6 ذیربط مراجع از نیاز مورد های استعالم انجام و مدارک تکمیل-6

   مدارک سقم و صحت بر مبنی صنعتی واحد از تعهد و تائیدیه دریافت -7

 ایران استاندارد ملی سازمان به ارائه جهت گزارش تدوین -8

  ونفت نیرو وزارت جمله از ذیربط دستگاههای  اختیار در بعدی اقدامات گونه هر اعمال جهت مدارک این  اینکه ضمن 

 قوانین به توجه با طرفی از و  نماید می عمل وزارتخانه دو  کارشرررناس عنوان به اسرررتاندارد واقع در و گیرد می قرار

  ذیربط وزارتخانه دو توسط  عمال شده  تعیین الگو بر  مازاد و مصرف  الگوی موضوع  گاز و نفت حوزه در جاری مقررات

  با  علیهذا( جریمه دو و موضرروع یک برای نظارت دو.) گردد می صررادر مصرررف مازاد صررورت در الزم جرایم و نظارت

  کاهش و سرراماندهی هدف با کار و کسررب محیط  بهبود قانون 7 ماده  به توجه با و ، شررده مطرح مطالب به عنایت

  و کاری  موازی جلوگیری و متقابل   اعتماد  افزایش و تولیدی  واحدهای   به  اجرایی دسرررتگاههای   نمایندگان    مراجعات 

  خصوصی   بخش و دولت گو و گفت شورای  به زیر موارد شد،  مقرر  تولیدی واحدهای برای هزینه ایجاد و منابع اتالف

 .گردد پیشنهاد

  دستگاههای  نمایندگان مراجعات کاهش و ساماندهی  هدف با و  کار و کسب  محیط  بهبود قانون 7 ماده  به توجه با 

حدهای   به  اجرایی یدی  وا نابع  اتالف و کاری  موازی از  جلوگیری و  تول نه  ایجاد  و م حدهای   برای هزی یدی  وا  و  تول

 وزارت برای کارشناسی گزارش ارسال و مصرفی انرژی میزان اطالعات آوری جمع در انرژی بازرسی های شرکت نقش

سی    امکان و نفت ستر    شده  اعمال جرایم و  صمت  وزارت های سامانه  و شده  اوری جمع موارد به ها وازرتخانه این د

 :کلی طور به لذا

سی  حوزه( الف صص  به توجه با انرژی بازر صلی  متولی های وزارتخانه تخ سا  ا ستفاده  با را سط  موجود کار سازو  از ا  تو

 شود  انجام نیرو و نفت وزارت

سته  موارد اطالعات آوری جمع قالب در (ب  اصالح  تا  نوبت یک سال  سه  هر زمانی هباز در  بازرسی  و  شده  خوا

 .گیرد صورت الف بند پیشنهادات

 .شود استفاده( بومی) استانی انرژی بازرسی های شرکت از فوق بندهای اصالح پیشنهاد تا (ت

 پیشنهادات

واحدهای تولیدی رب و  یمصرف انرژ دفرآیند تطابق استاندار ارائه پیشنهادات پیرامون رویه موجود دردر ارتباط با 

دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع جهات و جمعبندی نظرات، پیشنهادات زیر را جهت تصویب  کمپوت استان

 پیگیری شود:به شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب 

ضوع  صل   از 27 ،26 ،25 ،24 و 17 مواد مو شم    ف صالح  قانون ش صرف  الگوی ا سه  در انرژی م شته  جل  دبیرخانه گذ

 نیرو و نفت هایوزارتخانه قانون این   25ماده  موجب به  گردید اتخاذ  خصرروص این در تصررمیماتی و گردید مطرح

سه    از گزارش دریافت از پس مکلفند س ستاندارد  مؤ شمول  صنعتی  واحدهای ایران، صنعتی  تحقیقات و ا  مقررات م

  و. نمایند جریمه( 26)ماده مطابق نیسرررتند، اسرررتاندارد در شررردهتعیین معیارهای حد در که را اجباری اسرررتاندارد

 هایزارتخانهو افتد، تعویقبه ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه توسط استانداردها ابالغ و تدوین کهصورتیدر
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 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
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ساً  توانندمی نیرو و نفت شاوران  طریق از یا و رأ ساس  قرارداد طرف م صادفی  گیرینمونه برا شهای  یا ت  درجمن دیگر رو

ستانداردهای  در صوب،  ا سانی  م شاوره  ارائه و انرژی واحدهای فعالیتهای نحوه بر نظارت برای را بازر  به راهنمایی و م

  سازمان  انرژی، مصرف  الگوی اصالح  قانون اجرای در نیز و نمایند اعزام قانون این( 24)ماده موضوع  صنعتی  واحدهای

  و تولیدکنندگان ، کنندگان مصرررف کلیه تا تدوین را مربوطه مصرررف معیار های اسررتاندارد ایران، اسررتاندارد ملی

ستم    برای انرژی تجهیزات  واردکنندگان ساس  بر را خود های سی صات    و معیارها ا شخ ستاندارهای  با منطبق فنی م   ا

ستای  در ارتباط همین در همچنین. نمایند برقرار شده  تدوین ستاندار  رعایت را صرف  معیار هایدا   ملی سازمان  ، م

  ( مشمول  صنایع  فهرست )  مشمول  صنعتی  واحدهای انرژی مصرف  معیار تعیین و بازرسی  ساله  همه ایران استاندارد 

سی  های شرکت  به را ست،  نموده واگذاری شده   صالحیت  تائید بازر ستند  مکلف شرکتها  این  ا   و پایش  جهت ه

  مانجا به نسبت(  مشمول)   تولیدی واحدهای هماهنگی با مصرف معیار استاندارد الزامات برقراری از اطمینان حصول

  ایدنم ارسال  ایران استاندارد  ملی سازمان  به سالیانه  بطور را مربوطه بازرسی  گزارش و نماید اقدام واحد آن از بازرسی 

  واحدهای برای را انرژی مصرف  معیار گواهینامه ، استاندارد  الزامات با بازرسی  گزارش انطباق صورت  در سازمان  آن تا

 لمراح در آنچه اینکه  توجه قابل نکته ، نماید ارسررال نیرو و نفت های وزارتخانه به مربوطه گزارش و صررادر تولیدی

 از مدارک تکمیل و است  اطالعات دریافت عموما و دارد وجود گانه 8 مراحل بعنوان انرژی مصرف  معیار گواهی صدور 

 : جمله

  تولیدی واحد از اولیه مدارک دریافت -1

 بازرسی قرارداد عقد و مدارک بررسی -2

 تولیدی واحد از اولیه بازدید -3

 ارزیابی مورد سال به مربوط مایع سوخت های حواله و گاز برق، قبوض کپی دریافت و 

 کارخانه در تولید فرآیندهای مورد در اطالعات درج

   تعداد اطالعات ثبت 

 تولید خطوط انواع 

   ماه تفکیک به سالیانه تولید میزان دریافت

  انرژی کننده مصرف فرعی و اصلی منابع تعیین

  فعال تولید خطوط از بازدید

  کنتورها نصب نقاط بررسی

 کنتورها بودن کالیبره بررسی 

  انرژی مصرف میزان در تاثیرگذار و خاص موارد تعیین-4

 (نیاز صورت در) ثانویه بازدید -5

  اطالعات تحلیل و بندی جمع. 6 ذیربط مراجع از نیاز مورد های استعالم انجام و مدارک تکمیل-6

   مدارک سقم و صحت بر مبنی صنعتی واحد از تعهد و تائیدیه دریافت -7

 ایران استاندارد ملی سازمان به ارائه جهت گزارش تدوین -8

  ونفت نیرو وزارت جمله از ذیربط دستگاههای  اختیار در بعدی اقدامات گونه هر اعمال جهت مدارک این  اینکه ضمن 

 قوانین به توجه با طرفی از و  نماید می عمل وزارتخانه دو  کارشرررناس عنوان به اسرررتاندارد واقع در و گیرد می قرار

  ذیربط وزارتخانه دو توسط  عمال ،شده  تعیین الگو بر  مازاد و مصرف  الگوی موضوع  گاز و نفت حوزه در جاری مقررات
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 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
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صرف  مازاد صورت  در الزم جرایم و نظارت ضوع  یک برای نظارت دو.) گردد می صادر  م   با  علیهذا، ( جریمه دو و مو

  کاهش و سرراماندهی هدف با ، کار و کسررب محیط  بهبود قانون 7 ماده  به توجه با و ، شررده مطرح مطالب به عنایت

  و کاری  موازی جلوگیری و متقابل   اعتماد  افزایش و تولیدی  واحدهای   به  اجرایی دسرررتگاههای   نمایندگان    مراجعات 

سی  های شرکت  نقش و  تولیدی واحدهای برای هزینه ایجاد و منابع اتالف  میزان اطالعات آوری جمع در انرژی بازر

صرفی  انرژی سال  و م سی   گزارش ار شنا سترسی   امکان و نفت وزارت برای کار  وریآ جمع موارد به ها وازرتخانه این د

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی     کلی طور به لذا  شده  اعمال جرایم و  صمت  وزارت های سامانه  و شده 

ستان مقرر دارد   صالح    ، ا شورای مرکز تا زمان ا   های شرکت  از این موارد ضمن پیگیری موارد زیر از طریق 

 شود. استفاده( بومی) استانی انرژی بازرسی

 سط تو موجود کار سازو  از استفاده  با راسا  اصلی  متولی های وزارتخانه تخصص  به توجه با انرژی بازرسی  حوزه( الف

 شود  انجام نیرو و نفت وزارت

سته  موارد اطالعات آوری جمع قالب در (ب  اصالح  تا  نوبت یک سال  سه  هر زمانی هباز در  بازرسی  و  شده  خوا

 .گیرد صورت الف بند پیشنهادات

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 22/01/1401مورخ  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه دبیرخانه  اولینصورتجلسه  -1

 05/02/1401مورخ  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه دبیرخانه  سومینصورتجلسه  -2

 استانداری 1400-12-19 مورخ 38-63-38533 شماره نامه -3

 استاندارد به شورا دبیرخانه 1400-12-26 مورخ ص-1400-3458 شماره نامه -4

 کشور استاندارد به استان استاندار 1400-12-28 مورخ 41300 شماره نامه -5

ستاندارد  کل اداره 1401-1-23 مورخ 1424 شماره  نامه -6 ضمن  ا  1401-1-20 مورخ 9969 شماره  نامه مت

 استاندارد ملی سازمان

 استاندارد ملی سازمان 1401-1-20 مورخ 9969 شماره نامه -7

 انرژی مصرف الگوی اصالح قانون -8

 واحدهای به اجرائی دسررتگاههای نمایندگان مراجعات کاهش و سرراماندهی منظور به  :  کار و کسررب محیط  بهبود قانون 7 ماده -9

ستای  در و کارآفرینان و دولت میان متقابل اعتماد افزایش تولیدی، سعه  معاونت الکترونیک، دولت تحقق را سانی  سرمایه  و مدیریت تو  ئیسر ان

 نمایندگان از دعوت ضررمن «تولیدی واحدهای به اجرائی دسررتگاههای نمایندگان مراجعه سرراماندهی کمیته» تشررکیل با اسررت موظف جمهور

 مایدن تدوین را تولیدی واحدهای به اجرائی دستگاههای  نمایندگان مراجعه و بازدید هرگونه نامه آیین نویس پیش اتاقها، و ربط ذی دستگاههای 

صویب  به و ساند  وزیران هیأت ت ستگاههای  کلیه. بر شده  کمیته با همکاری به موظف اجرائی د صمیمات  اجرای و یاد ستورالعملهای  و ت  یم آن د

شند  سالمی  جمهوری توسعه  پنجم پنجساله  برنامه قانون( 70) ماده همچنین. با صادی  فعالیت مجوزهای صدور  درباره ایران ا   پنجره شکل  به اقت

 .یابد می استمرار قانون آن مدت پایان از پس واحد،

 


