آئیننامههایاجراییمرتبطباقانوناصالحالگویمصرفانرژی
آئیننامههایاجراییماده14قانون:
ٍظاضت ًیطٍٍ -ظاضت غٌؼت ،هؼسى ٍ تدبضتٍ -ظاضت اهَض التػبز ٍ زاضایی -هؼبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍ ًظبضت ضاّجطزی
ضئیسخوَْض -سبظهبى حفبظت هحیظظیست -سبظهبى هلی استبًساضز ایطاىًْ -بز ضیبست خوَْضی
ّیئت ٍظیطاى زض خلسِ هَضخ  1392/10/22ثٌب ثِ پیطٌْبز هطتطن ٍظاضتربًِ ّبی ًفت ٍ ًیطٍ ٍ ثِ استٌبز هبزُ
 14لبًَى اغالح الگَی هػطف اًطغی -هػَة  -1389آییيًبهِ اخطایی هبزُ هصوَض ضا ثِضطح ظیط تػَیت وطز:
هبزُ -1زض ایي آییيًبهِ اغغالحبت ظیط زض هؼبًی هططٍح هطثَط ثِوبض هیضًٍس:
الف -لبًَى:لبًَى اغالح الگَی هػطف اًطغی – هػَة .1389
ة -هػطفوٌٌسُ اًطغی ثطتط :ثطچست اًطغی تدْیعات وِ هؼطف ثبالتطیي ضزُ اًطغی (ونتطیي هػطف اًطغی ٍ
ثبالتطیي ثبظزُ اًطغی) است.
ث -ثطچست اًطغی هتَسظ :ثطچست اًطغی تدْیعات وِ هؼطف تب زٍ ضزُ اًطغی ونتط اظ ضزُ ثطچست اًطغی ثطتط
است.
هبزُ -2ثِ هٌظَض ثطضسی ،تػَیت عطح پیطٌْبزی ٍ تؼییي هیعاى تسْیالت اػغبیی ثطای اخطای هبزُ  14لبًَى ثب
ضػبیت هػَثبت ضَضای ػبلی اًطغی ،وبضگطٍّی هطوت اظ ًوبیٌسگبى تبم االذتیبض ٍظاضت ًفت ،ضئیس سبظهبى
حفبظت هحیظ ظیست ،ضئیس سبظهبى هلی استبًساضز ایطاى (ثِ ػٌَاى اػضبی ثبثت) ٍ ثبالتطیي همبم زستگبُ اخطایی
هطثَط(حست هَضز) تطىیل هیگطزز.
تجػطُ  -1هٌبثغ هبلی هَضز ًیبظ ثطای اخطای هبزُ  14لبًَى اظ هحل هٌبثغ هَضَع هبزُ  73لبًَى تأهیي هیضَز
وِ ثِ غَضت تسْیالت ٍخَُ ازاضُضسُ ًعز ثبًه ػبهل ٍ پس اظ هجبزلِ هَافمتًبهِ ثب هؼبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍ ًظبضت
ضاّجطزی ضئیس خوَْض پطزاذت هیضًَس.
تجػطُ  -2ضیبست خلسبت وبضگطٍُ زض ظهیٌِ سَذت ٍ احتطاق ثطػْسُ ًوبیٌسُ ٍظاضت ًفت ٍ زض ظهیٌِ ثطق
ثطػْسُ ٍظاضت ًیطٍ ثَزُ ٍ هسئَلیت زثیطذبًِ وبضگطٍُ ًیع حست هَضز ثطػْسُ ٍظاضت ًفت(ضطوت ثْیٌِ سبظی
هػطف سَذت) یب ٍظاضت ًیطٍ هیثبضس.
تجػطُ  -3خلسبت وبضگطٍُ ثب حضَض حسالل پٌح ًفط اظ اػضب ،ضسویت یبفتِ ٍ تػویوبت آى حسالل ثب چْبض ضأی
هَافك اخطا هیگطزز.
هبزًُ -3حَُ اػغبی تسْیالت ثطای عطح پیطٌْبزی ثِضطح ظیط است:

الف -هتمبضی زضیبفتوٌٌسُ تسْیالت (ثرص غیطزٍلتی) عطح پیطٌْبزی ذَز ضا ّوطاُ ثب گعاضش اضظیبثی فٌی،
التػبزی ٍ ظیستهحیغی ٍ هستٌسات هطثَط ثِ آى ،ثِ زثیطذبًِ هطثَعِ اضسبل هیوٌس.
ة -زثیطذبًِ هطثَعِ پس اظ ثطضسی ضطایظ لبثلیت عطح هَضَع وِ ثِ تػَیت وبضگطٍُ هی ضسسً ،تیدِ ضا ثب شوط
زالیل ظطف زُ ضٍظ ثِ هتمبضی اػالم هیوٌس.
ح-وبضگطٍُ پس اظ زضیبفت گعاضش زثیطذبًِ ٍ ثطضسی آى ،زض غَضت تأییس پیطٌْبز ٍ هیعاى ٍثیمِ الظم ثطای
تضویي استفبزُ اظ تسْیالت اػغبیی زض اخطای عطح پیطٌْبزیًَ ،ع ،هیعاى ،هست ظهبى (حساوثط پٌح سبل) ٍ
ًحَُ پطزاذت تسْیالت اػغبیی هَضَع تجػطُ  1هبزُ  2ایي آییيًبهِ ضا هطرع ٍ پس اظ تىویل هساضن هَضز
ًیبظ تَسظ هتمبضیٍ ،ی ضا خْت زضیبفت تسْیالت ثِ ثبًه ػبهل هؼطفی هیوٌس.
هبزُ -4تسْیالت هَضَع ایي آییيًبهِ (هػَة وبضگطٍُ) پس اظ ػمس لطاضزاز ثیي هتمبضی ٍ ٍظاضتربًِّبی ًفت یب
ًیطٍ ،اظ عطیك ثبًه ػبهل ثِ هتمبضی پطزاذت هیضَز.
هبُ -5هجٌبی هحبسجِ اضظش غطفِ خَیی عطح ٍ الساهبت هَضَع ایي آییي ًبهِ ثط اسبس هتَسظ سبالًِ اضظش گبظ
عجیؼی غبزضاتی اػالمضسُ تَسظ ٍظاضت ًفت هیثبضس.
هبزُ  -6تسْیالت هَضَع ایي آییي ًبهِ زض ذػَظ احساث ذغَط تَلیس خسیس غطفبً ضبهل تدْیعات تَلیسی
زاضای ثطچست اًطغی ثطتط ثَزُ ٍ ًَع ٍ هیعاى آى ثط اسبس زستَضالؼول اثالغی وبضگطٍُ تؼییي هیضَز.
تجػطُ -ذغَط تَلیسی هَخَز تدْیعات سَذتی ٍ ًیع ذغَط تَلیس هَخَز تدْیعات ثطلی ضزُ هتَسظ ثِ
هیعاى ثرطی اظ غطفِخَیی اًطغی ًبضی اظ هبثِالتفبٍت هػطف سبلیبًِ اًطغی ضزُ ثطچست اًطغی خسیس ًسجت ثِ
ضزُ ثطچست اًطغی لجلی ّوبى هحػَل وِ ثِ تػَیت وبضگطٍُ هی ضسس ،اظ تسْیالت هَضَع ایي آییي

ًبهِ

ثطذَضزاض هیضًَس.
هبزٍُ -7احسّبی غٌؼتی وِ هػطف سبلیبًِ اًطغی آى ّب حسالل پبًعزُ زضغس ونتط اظ هػطف اًطغی ثط اسبس
هؼیبض هػَة وبضگطٍُ هَضَع هبزُ  11لبًَى ثبضس ٍ ًیع عطحّبی سطهبیِگصاضی ثطای ثْیٌِسبظی هػطف اًطغی
زض فطآیٌس تَلیس ٍاحسّبی غٌؼتی زاضای هؼیبضّب ٍ هطرػبت فٌی هػطف اًطغی هططٍط ثِ استمطاض ٍاحس
هسیطیت اًطغی زض آىّب ٍ ثط اسبس هویعی اًطغی ،ثِهیعاى هػَة وبضگطٍُ هیتَاًس اظ ووهّعیٌِّب ٍ تسْیالت
هبلی هَضَع ایي آئیيًبهِ استفبزُ ًوبیٌس.
هبزُ -8ثِهٌظَض حوبیت اظ هػطف وٌٌسگبى ٍ وبّص یب خلَگیطی اظ افعایص لیوت تدْیعات ٍ ذسهبتی وِ
تَلیسوٌٌسگبى آىّب اظ تسْیالت هَضَع ایي آییي ًبهِ استفبزُ ًوَزُ اًس ،ضطایظ الظم تَسظ وبضگطٍُ تٌظین ٍ زض
لطاضزازّبی هطثَط زضج هیضَز.

هبزُ ٍ -9ظاضتربًِّبی ًفت ٍ ًیطٍ هی تَاًٌس ثب استفبزُ اظ هٌْسسبى هطبٍض ٍاخس ضطایظ غالحیتً ،سجت ثِ
ًظبضت ثط عطح ّبی هَضَع ایي آییي ًبهِ السام وٌٌس .حكالعحوِ هٌْسسبى هطبٍض اظ هحل اػتجبضات عطح ّبی
هعثَض وِ زض هَافمتًبهِ هجبزلِ ضسُ ثب هؼبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍ ًظبضت ضاّجطزی ضئیس خوَْض پیصثیٌی هی ضَز،
لبثل تأهیي ٍ پطزاذت است.
هبزُ  -10پطزاذتّبی هَضَع ایي آییيًبهِ زض تبضید پطزاذت ،ثِ حسبة ّعیٌِ لغؼی هٌظَض هیضَز.
تجػطُ -پطزاذتّبی لغؼی ضطوتّبی زٍلتی ثِغَضت ثالػَؼ اظ هحل هٌبثغ زاذلی ذَز زض اخطای ایي
آییيًبهِ ثِػٌَاى ّعیٌِّبی لبثللجَل هبلیبتی هَضَع هبزُ  147لبًَى هبلیبتّبی هستمین ٍ اغالحبت ثؼسی آى
هحسَة هیضَز.
هبزُ ٍ -11ظاضتربًِّبی ًفت ٍ ًیطٍ هَظفٌس ّط ضص هبُ یىجبض گعاضش ػولیبت اخطای عطح ّبی هطثَط ضا ثِ
زفتط ّیئت زٍلت ٍ هؼبًٍت ثطًبهِضیعی ٍ ًظبضت ضاّجطزی ضئیس خوَْض اضائِ ًوبیٌس.

