تصَیت ًبهِ وبّص آلَزگی َّا زض  8ضْط ثعضي وطَض:
ثِ هٌظَض وبّص آلَزگی َّا زض ضْطّبی تْطاى  ،اَّاظ  ،اضان  ،تجطیع  ،هطْس  ،ضیطاظ  ،وطج ٍ اصفْبى ،
زستگبّْبی شیطثظ هَظفٌس ًسجت ثِ اخطا ٍ ضػبیت احىبم ایي ثطًبهِ زض هحسٍزُ ٍ حطین ضْطّبی یبز ضسُ السام
ًوبیٌس.
ً -1یطٍی اًتظبهی هَظف است اظ اثتسای تیطهبُ سبل  1391اظ تطزز ٍسبیل ًملیِ ثب سي ثیص اظ هیعاى هٌسضج زض
خسٍل ظیط ( ثط حست سبل) خلَگیطی ثِ ػول آٍضز:
ًَع ٍسیلِ ًملیِ

سي ٍسیلِ ًملیِ

سَاضی ضرصی

20

ٍاًت

15

تبوسی

10

هیٌی ثَس

10

هیسی ثَس

12

اتَثَس ضْطی

8

اتَثَس ثطٍى ضْطی

12

وبهیَى ٍ وطٌسُ

20

هَتَض سیىلت

8

تجصطُ – ذَزضٍّبی تبضیری( والسیه) هَضَع تصَیت ًبهِ ضوبضُ  44398/27001هَضخ ّ 1389/2/8یئت
ٍظیطاى اظ ضوَل ایي ثٌس هستثٌی هی ثبضٌس.
 -2آظهَى صحت وبتبلیست وبًَضتَض ٍ وطثي وٌیستط زض هؼبیٌبت فٌی ذَزضٍّب ثِ هٌظَض صسٍض ثطگِ ٍ ثطچست
هؼبیٌِ فٌی اظ اثتسای سبل  1391اخجبضی است.
تجصطُ ٍ -1ظاضت صٌؼت  ،هؼسى ٍ تدبضت هىلف است اظ اثتسای سبل  1391وبتبلیست وبًَضتَض ٍ وطثي وٌیستط
هَضز ًیبظ زض هطاوع ذسهبت ثؼس اظ فطٍش خْت تؼَیض ضا تبهیي ًوبیس.

تجصطُ  -2سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست هَظف است ضوي ًظبضت هستمین ثط اخطای ایي ثٌس  ،الساهبت الظم ضا
ثطای ثطذَضز لبًًَی ثب ضاًٌسگبى ٍ تؼویطگبّْبیی وِ ًسجت ثِ حصف ٍ یب اظ وبض اًساذتي وبتبلیست وبًَضتَض ٍ وطثي
وٌیسٌتط السام هی وٌٌس ،اًدبم زّس.
 -3سْن حول ٍ ًمل ػوَهی زض ضْطّبی هَضَع ایي تصَیت ًبهِ تب پبیبى ثطًبهِ پٌدسبلِ پٌدن تَسؼِ خوَْضی
اسالهی ایطاى  ،ثبیس حسالل سبلی پٌح زضصس ( ً )%5سجت ثِ سبل لجل اظ آى افعایص یبثس .هسئَلیت اخطای ایي ثٌس
ثط ػْسُ ٍظاضت وطَض ثب ّوىبضی ضْطزاضیْب هی ثبضس.
ٍ -4ظاضت وطَض( سبظهبى ضْطزاضیْب ٍ زّیبضیْب ) هىلف است ثب هطبضوت ٍ ّوىبضی ضْطزاضی ّب ثطًبهِ
ظهبًجٌسی اخطای هبزُ ( )33لبًَى اصالح الگَی هصطف اًطغی-هصَة  -1389زض هَضز سبهبًسّی هؼبثط ٍ تسْیل
ػجَض ٍهطٍض ػبثطاى پیبزُ ٍ زٍچطذِ سَاضاى ضا تٌظین ٍ پیگیطی الظم ثطای تحمك آى ضا ثِ ػول آٍضز.
 -5ضْطزاضی ّب هىلفٌس زض اخطای هبزُ ( )3لبًَى ًحَُ ضسیسگی ثِ ترلفبت ٍ اذص خطاین ضاًٌسگی-هصَة
ً ، -1350سجت ثِ ًصت زٍضثیي ّبی ًظبضت تصَیطی زیدیتبلی خْت وٌتطل وبهل هجبزی ٍضٍزی عطح تطافیه ٍ
ّوچٌیي ًصت تبثلَی الىتطًٍیىی هسیطیبة ضْطی ٍ ٍضؼیت تطافیىی زض هؼبثط اصلی حساوثط ظطف ضص هبُ اظ
تبضید اثالؽ ایي هصَثِ السام ًوبیٌس.
 -6ضوبضُ گصاضی ذَزضٍّبی ٍاضزاتی ٍ تَلیس زاذلی ثِ استثٌبی ذَزضٍّبی زٍگبًِ سَظ تَلیس زاذلی  ،اظ اثتسای
سبل  ٍ 1392ذَزضٍّبی زٍگبًِ سَظ تَلیس زاذلی اظ اثتسای سبل  1393صطفبٌ زض صَضت وست استبًساضز خْبًی
 ))EURO IVهدبظ ذَاّس ثَز ٍ ًیطٍی اًتظبهی هىلف است اظ ضوبضُ گصاضی ذَزضٍّبی ثب استبًساضز پبییي تط اظ
استبًساضز یبز ضسُ ذَززاضی ًوبیس.
تجصطٍُ - 1ظاضت صٌؼت  ،هؼسى ٍ تدبضت هَظف است اظ اثتسای سبل  1391ذَزضٍّبی تَلیس زاذلی ضا ثِ تسضیح ثط
اسبس ثطًبهِ اضائِ ضسُ اظ سَی سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست وِ ثب هطبضوت آى ٍظاضت تْیِ ٍ اضائِ هی ضَز ،
هٌغجك ثب استبًساضز خْبًی  ))EURO IVثِ ثبظاض ػطضِ ًوبیس.
تجصطُ  -2استبًساضز هَضَع ایي ثٌس اظ اثتسای سبل  1394ثطای توبم ذَزضٍّب ثِ  ))EURO Vاضتمب هی یبثس.
تجصطُ  -3تَلیس ٍ ٍاضزات هَتَض سیىلت اظ تبضید  1391/7/1هٌغجك ثب استبًساضز  ))EURO IIIهی ثبضس.
-7سَذت هَضز ًیبظ ذَزضٍّبی سجه ٍ سٌگیي اظ تبضید  1391/1/1هٌغجك ثب استبًساضز خْبًی  ٍ ))EURO IVاظ
تبضید  1392/1/1هٌغجك ثب استبًساضز خْبًی  ) )EURO Vػطضِ هی ضَز .هسئَلیت اخطای ایي ثٌس ثط ػْسُ
ٍظاضت ًفت هی ثبضس.
 -8ثِ هٌظَض وبّص هسبفت سفط ٍ ظهبى اًتظبض ذَزضٍّب ثطای سَذتگیطیٍ ،ظاضتربًِ ّبی ًفت ٍ وطَض هىلفٌس ثب
ّوىبضی ضْطزاضی ّب تسْیالت الظم خْت تجسیل خبیگبُ ّبی ته هٌظَضُ ثِ زٍ هٌظَضُ سَذت ( ثٌعیي-گبظ) ثب
فضبی هٌبست ٍ لبثلیت ػطضِ ّوعهبى ثٌعیي ٍ گبظ هغبثك ثب سجس سَذت وطَض ٍ ًیع استمطاض خبیگبُ ّبی سَذت
وَچه ٍ سیبض زض هىبى ّبی هٌبست ضا زض عَل ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ خوَْضی اسالهی ایطاى فطاّن ًوبیٌس.

تجصطٍُ -ظاضت ًفت هىلف است تدْیعات خبیگبُ ّبی  CNGظطفیت هتَسظ ٍ ثب لبثلیت ًصت زض فضبّبی
وَچه ضا ثب ضػبیت اصَل ایوٌی ٍ استبًساضزّبی الظم فطاّن آٍضز.
ٍ-9ظاضت ًفت هىلف است اظ اثتسای سبل  1391الساهبت هَضز ًیبظ خْت خلَگیطی وبهل اظ اًتطبضثربض ثٌعیي زض
هطاحل هرتلف ًگْساضی  ،تَظیغ ٍ ًیع خبیگبُ ّبی سَذت ٍ ًبظل سَذت گیطی ذَزضٍّب ضا اخطا ًوبیس.
-10سْن ذَزضٍّبی ون هصطف ٍ هَتَضسیىلت ّبی ثطلی زض ّط زٍ ضجىِ تَلیس زاذلی ٍ ٍاضزاتی تب پبیبى ثطًبهِ
پٌدن تَسؼِ خوَْضی اسالهی ایطاى ثبیس سبالًِ حسالل ( ً )%3سجت ثِ سبل لجل اظ آى افعایص یبثس.هسئَلیت
اخطای ایي ثٌس ثط ػْسُ ٍظاضت صٌؼت  ،هؼسى ٍ تدبضت هی ثبضس.
 - 11ثِ هٌظَض خبیگعیٌی اًطغی ّبی فسیلی ثب اًطغی ّبی ًَ ٍ تدسیسپصیط زض ولیِ اهبوي ضْطی ٍ ،ظاضت وطَض (
سبظهبى ضْطزاضیْب ٍ زّیبضیْب ) هىلف است ثب ّوىبضی ٍظاضت ًیطٍ ٍ سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست  ،سبظٍوبضّبی
اخطایی ٍ تطَیمی الظم ضا ظطف هست  3هبُ پس اظ اثالؽ ایي تصَیت ًبهِ تْیِ ٍ اخطا ًوبیس .
 -12سطاًِ فضبی سجع ضْطی تب پبیبى ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ خوَْضی اسالهی ایطاى ثبیس سبالًِ یه هتط افعایص یبثس.
هسئَلیت اخطای ایي ثٌس ثط ػْسُ ٍظاضت وطَض ثب ّوىبضی ضْطزاضی ّب هی ثبضس.
تجصطُ – ٍظاضت ًیطٍ هَظف است آة ذبم هَضز ًیبظ خْت آثیبضی فضبی سجع ضْطی ضا تبهیي ًوبیس.
 -13ثِ هٌظَض تَسؼِ فضبی سجع خٌگلی زض حطین ضْطّب  ،ازاضات ول هٌبثغ عجیؼی ٍ خٌگلْب  ،هطاتغ ٍ آثریعزاضی
هىلفٌس ثب ّوبٌّگی سبظهبًْبی ضاُ ٍ ضْطسبظی استبًْب ًسجت ثِ وبضت گًَِ ّبی گیبّی هٌبست ثط اسبس
ظطفیت ّبی هَخَز ّط استبى السام ًوبیٌس.
-14ایدبز صٌبیغ زض ذبضج اظ ضْطن ّبی صٌؼتی زض ضْطّبی تجطیع  ،ضیطاظ  ،اَّاظ  ،اضان ٍ هطْس تب ضؼبع 30
ویلَهتطی هوٌَع است.
 -15فطایٌسّبی احتطالی توبم وبضذبًِ ّب  ،وبضگبّْب ٍ ٍاحسّبی تَلیسی هستمط زض هحسٍزُ ٍ حطین ضْطّب اظ
اثتسای سبل  1392ثبیس ثب اًطغی ّبی تدسیسپصیط یب گبظ اًدبم ضَز ٍ .ظاضت صٌؼت  ،هؼسى ٍ تدبضت هسئَل اخطای
ایي ثٌس است.
تجصطُ ٍ – 1ظاضتربًِ ّبی ًیطٍ ٍ ًفت هىلفٌس ًسجت ثِ تبهیي اًطغی یب گبظ هَضز ًیبظ السام ًوبیٌس.
تجصطُ ٍ -2ظاضت صٌؼت  ،هؼسى ٍ تدبضت هىلف است ثب ّوىبضی سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست ثِ ًحَی ثطًبهِ
ضیعی ًوبیس وِ توبم ٍاحسّبی صٌؼتی آالیٌسُ هَخَز زض هحسٍزُ ٍ حطین ضْطّب حساوثط تب پبیبى ضْطیَض سبل
 1391ثِ سیستن ّبی وٌتطل آلَزگی ٍ سیستن ّبی پبیص ثط ذظ (  )ON LINEهدْع ضًَس.
تجصطُ ٍ -3احسّبی آالیٌسُ ثبلیوبًسُ ثب اٍلَیت وَضُ ّبی سٌتی آخط  ،گچ  ،آّه ٍ سٌگجطی ّب ثبیس تب پبیبى
سبل سَم ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ خوَْضی اسالهی ایطاى ثِ ذبضج اظ حطین ضْطّب هٌتمل ضًَس .هسئَلیت اخطای ایي

تجصطُ ثط ػْسُ سبظهبًْبی صٌؼت  ،هؼسى ٍ تدبضت استبًْب ثب ّوىبضی استبًساضی ّب ٍ ازاضات ول حفبظت هحیظ
ظیست استبى ّب هی ثبضس.
ٍ-16ظاضتربًِ ّبی ًفت ٍ ًیطٍ هىلفٌس ًسجت ثِ تبهیي سَذت گبظ ًیطٍگبّْب ثب اٍلَیت ًیطٍگبّْبی ضبظًس اضان ،
اسالم آثبز ٍ ضْیس هٌتظطی اصفْبى ٍ ضْیس هٌتظط لبئن وطج السام ًوبیٌس.
تجصطُ – ٍظاضت ًیطٍ هىلف است ثب تسطیغ زض احساث ًیطٍگبّْبی ثطق تدسیس پصیط اظ فؼبلیت اخجبضی ًیطٍگبّْبی
یبز ضسُ ثب سَذت هبظٍت خلَگیطی ًوَزُ ٍ ّوعهبى ًسجت ثِ ًصت تدْیعات وبّص زٌّسُ آالیٌسُ ّبی ظیست
هحیغی زض آًْب السام ًوبیس.
 -17هَتَضذبًِ توبم سبذتوبًْبی ازاضی ٍ تدبضی ثبیس تب پبیبى سبل  1392ثِ سیتن ّبی َّضوٌس اًطغی تدْیع
ضًَس .هسئَلیت اخطای ایي ثٌس ثط ػْسُ ٍظاضت وطَض ثب ّوىبضی ٍظاضتربًِ ّبی ًفت ً ،یطٍ ضْطزاضی ّب هی ثبضس.
-18ثِ هٌظَض اضتمبی سبهبًِ هسیطیت ویفیت َّا  ،سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست هىلف است ثب ثب ّوىبضی
ٍظاضتربًِ ّبی تربًِ ّبی اضتجبعبت ٍ فٌبٍضی اعالػبت  ،ضاُ ٍ ضْطسبظی ( سبظهبى َّاضٌبسی)  ،وطَض ٍ ضْطزاضی
ّب ًسجت ثِ افعایص تؼساز ایستگبّْبی سٌدص آلَزگی َّا  ،ایدبز سبهبًِ پبیص ثط ذظ (  ، )ON-LINEاضتمبی
سغح ًطم افعاضّب  ،هسل سبظی آلَزگی َّا ٍ تبهیي ثستطّبی هربثطاتی هَضز ًیبظ السام ًوبیس.
تجصطُ – سبظهبى َّاضٌبسی هَظف است ثب اضتمبء سبهبًِ ّبی پبیص  ،پیص ثیٌی ٍ ّطساض ًسجت ثِ اعالع ضسبًی
ثٌْگبم پسیسُ ّبی خَی ٍ آلَزگی َّا السام ًوبیس.
 -19زض صَضت لطاضگطفتي ٍضؼیت َّا زض ضطایظ ّطساض ٍظاضت ًیطٍ هَظف است ثب ّوبٌّگی سبظهبى حفبظت
هحیظ ظیست ٍ ثب ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات هطثَط ًسجت ثِ ثبضٍضوطزى اثطّب ٍ ًیع استفبزُ اظ سبیط فٌبٍضی ّبی
هٌبست السام ًوبیس.
-20سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست هىلف است ثب ّوىبضی سبظهبى صسا ٍ سیوبی خوَْضی اسالهی ایطاى ٍ سبیط
زستگبّْبی هسئَل حست هَضز ًسجت ثِ تَلیس ٍ پرص ثطًبهِ ّبی آهَظضی هطتجظ ثب احىبم ایي تصَیت ًبهِ
السام ًوبیس.
ً -21ظبضت ثط حسي اخطای ایي تصَیت ًبهِ ثط ػْسُ سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست هی ثبضس .سبظهبى یبز ضسُ
هىلف است ّط ضص هبُ یه ثبض گعاضش هطثَط ضا ثِ ّیئت ٍظیطاى اضائِ ًوبیس.
 -22ثطًبهِ خبهغ وبّص آلَزگی َّای تْطاى هَضَع تصَیت ًبهِ ضوبضُ  161104هَضخ  1379/2/21لغَ هی گطزز.

