راهنمای فرآیند نظارت بر اجرای بازرسی فنی انرژی در صنایع کمپوت و کنسرو/آبمیوه و کنسانتره
بر اساس استاندارد ملی ایران شماره  14161و ( 14161اولین ویرایش شهریور ماه )1611

قوانین و مقررات :
 -1قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  69/7/11و آیین نامه اجرایی آن به شماره  /181136ت 55555هـ
مورخ 63/11/11؛
 -5مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه؛
 -8قانون اصالح الگوی مصرف انرژی شماره  1771مصوب مجلس شورای اسالمی ()36/15/4؛
 -4آییننامه اجرایی به استناد ماده  59قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب هیئت وزیران ()65/3/13؛
 -5آییننامه اجرایی به استناد ماده  14قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب هیئت وزیران ()65/11/55؛
 -9آییننامه تعیین و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد به شماره  86131مورخ 69/5/81؛
 -7مواد  54و  96قانون اصالح الگوی مصرف انرژی شماره  1771مصوب مجلس شورای اسالمی (.)36/15/4

وظایف شرکت بازرسی فنی انرژی:
با عنایت به اینکه گواهینامه تایید صالحیت شرکت بازرسی دارای حداقل  9ماه اعتبار تا پایان انقضاء گواهینامه می باشد و
بازرسی فنی انرژی صنایع کمپوت و کنسرو  /آبمیوه و کنسانتره در دامنه تایید صالحیت شرکت بازرسی موجود می باشد ،
وظایف ذیل الزامی میباشد :
الف-کلیات:
 -1دریافت رونوشت معرفی نامه بازرسی انرژی از دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست/
اداره کل استاندارد استان؛
 -2انجام هماهنگی های الزم با واحد تولیدی جهت تعیین تاریخ و زمان بازرسی؛
 -3مکاتبه با اداره کل استاندارد استانی که واحد تولیدی در آن قرار دارد در خصوص اعالم برنامه بازرسی و انجام هماهنگی
های الزم و درخواست اعزام کارشناس انرژی مرتبط جهت همراهی در بازرسی انرژی؛
 -4مراجعه به مدیر واحدتولیدی /انرژی جهت معرفی تیم بازرسی انرژی ،ارائه برنامه کاری (در صورت مشمول بودن فرآیند
تولید در دامنه کاربرد استاندارد مربوط) و عقد قرارداد بازرسی انرژی ( در صورت امکان ) ؛
یادآوری  -1هزینه بازرسی انرژی طبق تعرفه تعیین شده در سایت سازمان است.
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یادآوری  -2فقط کارشناس تایید شده در دامنه مرتبط با استاندارد مذکور  /مدیر فنی  ،که در زمان صدور ،تمدید و
تجدید گواهینامه تایید صالحیت شرکت بازرسی توسط مرکز ملی تایید صالحیت ایران تایید شده است  ،مجاز به انجام
بازرسی انرژی از واحد تولیدی میباشد.
یادآوری  -3در انجام امر بازرسی حضور فیزیکی کارشناس شرکت بازرسی در واحد تولیدی الزامی است ،بازدید ،بازرسی،
استدالل و استنتاج کارشناسی براساس تخصص و تجارب کارشناس و صحهگذاری اظهارات مقام ارشد واحد تولیدی از
انتظارات فرایند بازرسی انرژی می باشد.
 -5ارائه چک لیستهای بازرسی انرژی به واحد تولیدی و درخواست تکمیل آنها؛
 -6دریافت مدارک و مستندات خوداظهاری واحد تولیدی مطابق با استاندارد مرتبط؛
 -7دریافت اطالعات موردنیاز از مدیر انرژی واحد تولیدی در خصوص فرآیندهای تولید ،تعداد خطوط و ...؛
 -8مقایسه و صحه گذاری اطالعات اظهار شده توسط واحد تولیدی با مشاهدات بازرس؛
یادآوری  -میزان محصوالت تولیدی اعالم شده توسط کارخانه در سال مورد ارزیابی باید با مقادیر قید شده در صورت
های مالی مجمع آن واحد (که به تایید موسسات حسابرسی رسیده است) بررسی و مطابقت داده شود.
 -9بازرسی عینی و فنی از تمامی خطوط تولید ،فضاهای ساختمانی موجود ،تاسیسات موجود ،کنتورهای برق و گاز و ثبت
تمامی مشاهدات به نحو مقتضی از تمامی مراحل بازرسی؛
یادآوری  -1در پیوست مدارک و مستندات ،باید شواهدی از حضور بازرس انرژی در واحد تولیدی بر اساس شرح خدمات
بازرسی ( از قبیل عکس هایی از کارشناس اعزامی در حین انجام بازرسی واحد تولیدی همراه با تصویر مشخصی از واحد
تولیدی ) و یا صورتجلسه تکمیل شده ای که به امضاء مدیران ارشد واحد تولیدی رسیده شده باشد به دفتر نظارت بر
اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست ارسال شود.
یادآوری  -2تصاویر قبوض برق  ،گاز و  ...برای تمامی دوره ها به ترتیب تاریخ و با کیفیت مطلوب به انضمام فایل
اطالعات ارسال شود.
 -11تهیه گزارش نهایی بازرسی انرژی از واحد تولیدی؛
یادآوری  -کلیه گزارش های بازرسی باید در فرمت یکسان گزارش بازرسی صنایع مشمول استانداردهای  16747تهیه و
تنظیم گردد .به گزارش های ارسالی در قالب غیر از فرمت استاندارد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11تایید گزارش بازرسی انرژی توسط بازرس  ،مدیر فنی  ،و مدیر عامل شرکت بازرسی و ممهور به مهر آن شرکت؛
 -12ارسال گزارش بازرسی انرژی به همراه مدارک و مستندات و تصاویر مربوطه به دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای
مصرف انرژی و محیط زیست سازمان؛
 -13ارسال یک نسخه از گزارش بازرسی پس از تایید توسط دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط
زیست به واحد تولیدی؛
 -14اعالم مراتب غیر فعال بودن ،تعطیلی ،عدم همکاری با شرکت بازرسی ،عدم شمول محصوالت تولیدی واحد تولیدی به
دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان و اداره کل استاندارد استان.
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ب -مواردی که در حین فرآیند بازرسی براساس استاندارد باید رعایت شود
 -1در صورتی که تأسیسات خاص کنترل کننده دما یا رطوبت فضا در محیط به کار گرفته شود و تأسیسات ویژه گرمایش و
سرمایش (به طوریکه وجود و یا عدم وجود آن در فرآیند تولید محصول موثر باشد) استفاده شود محیط کنترل شده تلقی
میشود .چنانچه درمحیط سیستم های گرمایشی /سرمایشی معمول و غیرضروری برای فرآیند تولید نظیر یونیت هیتر یا
کولر که برای گرمایش و سرمایش (جهت تامین دمای آسایش کارکنان) در فضا نصب شده باشد ،محیط ،محیط کنترل
شده نمیباشد.
 -2چنانچه واحد تولیدی محصوالتی به غیر از محصوالت درج شده در جدول  2این استاندارد تولید کرده باشد ،مصرف ویژه
انرژی مرجع براساس نزدیکترین محصول از نظر فرآیند تولید ،در نظر گرفته شود ،بنابراین اگر واحد تولیدی محصولی
تولید نماید که فرآیند تولید آن به هیچکدام از محصوالت جدول شماره  2شبیه نباشد ،آن واحد مشمول بازرسی انرژی
نمیباشد و بایستی مراتب به سازمان ملی استاندارد اعالم شود.
 -3متوسط ساعت بهرهبرداری  ،برای بخش اداری اغلب  8ساعت در نظر گرفته می شود .متوسط ساعت بهره برداری بخش
انبار حدود  12ساعت لحاظ می گردد .متوسط ساعت بهره برداری بخش اقامتی ،اغلب  8ساعت می باشد .مگر غیر از این
با اسناد و مدارک اظهار شود.
کسهای موجود در استاندارد محاسبه
 -4بریکس محصولی که در استاندارد به آن اشاره نشده با استفاده از تناسب خطی با بری 
و در اندازه گیری شاخص انرژی بکار گرفته شود.
 -5درصورتی که انبار ،مصرف انرژی روشنایی دارد باید مساحت انبار در نظر گرفته شود .اگر فقط برای بخش مشخصی از انبار
روشنایی نصب شده و ضرورتا انرژیبری دارد ،باید مساحت فقط همان بخش در محاسبات وارد شود.
 -6مساحت سردخانه و گرمخانه در متراژهای سرمایش و گرمایش در نظرگرفته نشود.
یادآوری  -1در صورت وجود شرایط ویژه و توضیحات تکمیلی بازرسی انرژی ،در بند  16گزارش بازرسی درج شود.
یادآوری  -2ساعات کارکرد نامی برای سردخانه در یک سال به میزان  8761ساعت و ضریب کارکرد سردخانه بر اساس
اظهار واحد تولیدی در نظر گرفته شود.
 -1در صورتی که مقدار انحراف استاندارد محاسبه شده بیش از  ±05باشد  ،شرکت بازرسی می بایست پس از بررسی علت ،
دالیل توجیهی موضوع را در بند  61گزارش بازرسی ذکر نماید .
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