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 پیشینه پروژه-1

 مشخصات کلی پروژه -1-1

 اطالعات اولیه پروژه :1-1جدول 

تحول بازار برای افزایش کارایی انرژی در بخش  ها واصالح سیاست عنوان پروژه

 ساختمان در جمهوری اسالمی ایران

 63735 پروژه 1ملل متحد عمرانبرنامه  شناسه

 4018 2سیستم مدیریت اطالعات پروژه هشمار

 3توسعه همکاری سازمان ملل متحددستاورد 

(2017-2021)   

 کربن و تغییر آب و هوااقتصاد کم : 2-1خروجی 

ایجاد و اجرای موثرتر اقتصاد  در GOIهای مسئول سازمانآفرینی نقش

 .هواییهای تغییرات آب و کم کربن و سیاست

ایجاد و اجرای  در یتهای دولتی مسئولسازمانآفرینی نقش: 1خروجی (2017-2021)4سند برنامه کشور دستاورد

 هایو برنامه هاکربن و سیاستموثرتر مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد کم

 تغییرات آب و هوایی.

 سند برنامه کشورمورد انتظار  یجهنت

 (2017-2021) 

های حلراهگسترش و اجرای هوایی و وبا تغییرات آب انطباق : 2-1نتیجه

 جمهوری اسالمی ایران توسط هاآالیندهکاهش 

 ایران ملل متحد عمرانبرنامه  نهاد اجرایی

و  یانرژ ستاد بهینه سازیمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  شرکای مسئول

 5ستیز طیمح

 1395مرداد سال  28 تاریخ شروع پروژه

 (1399مرداد سال 28تا تاریخ  1395مرداد سال  28سال )4 انجام پروژهمدت 

 دالر آمریکا 000،000،4: 6یجهان ستیز طیصندوق مح بودجه پروژه

 کمک مالی: 

 دالر آمریکا 28،391،760دولت ایران:      

 دالر آمریکا 125،000: ملل متحد عمرانبرنامه    

 آمریکادالر  32،516،760 ارزش کلی پروژه

                                                           
1 UNDP 
2 PIMS 
3 UNDAF 
4 CPD 
5 CEEE 
6 GEF 
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 پروژه فرایند برمرور کوتاهی  -2-1

گذاری، گذاری، سیاستدر بخش ساختمان از طریق قانونای هدف این پروژه کاهش انتشار گازهای گلخانه

هایی مقرون به صرفه به همراه افزایش سهم استفاده از انرژی خورشیدی در اصالح قوانین و به کارگیری روش

گیرد، از جمله اقداماتی که در راستای اجرای این پروژه انجام میها است. ساختمان تامین انرژی مورد نیاز

ها های اختصاص کدهای انرژی به ساختمانهای بخش بهینه سازی انرژی و توسعه روشاجرای سیاست گذاری

 شود.یک سری اقدامات میسر می با انجاماین هدف  در واقعباشد. می

که در ایران تاثیر به سزایی در بازده  گذاریو قانونگذاری سیاستهای چهارچوبح نگری قوانین، اصالباز

 انرژی ساختمان و تسهیل اجرای آنها،  بهینه سازیگذاری جهت گذاری و قانون، سیاستساختمان دارند

ی در های انرژی و توسعه الزامات بهینه سازی انرژبازنگری کدهای ساختمانی، استاندارد محصوالت و برچسب

نه یهای بهها به همراه تسهیل دسترسی به تجهیزات نصب و به کارگیری روشطراحی و ساخت ساختمان

تقویت . همچنین، شوند، همگی از اقداماتی هستند که راستای هدف عملی میسازی انرژی در ساختمان

با مشارکت در توسعه سیستم آموزشی با محوریت بهینه سازی و  ای صنعت خدمات انرژیحرفه زیرساخت

و تعمیر و نگهداری امکانات و خدمات  7های مدیریت انرژی ساختمانذخیره انرژی، نصب و راه اندازی سیستم

 از دیگر اقدامات ضروری هستند. هاساختمان

های بهینه سازی انرژی و وشساختمان، نمایشی از ترکیب ر غییر و تبدیلتوسعه و اجرای پروژه های ت

پذیر است. در این راستا، به کارگیری طرح آزمایشی سیستم هیبریدی بهینه انرژی )هیبرید های تجدیدانرژی

کسب و کار  )اجرای طرح آزمایشی(پایلوتو  بیفسیل و منابع انرژی تجدیدپذیر( در ساختمان های انتخا

 کند.را شبیه سازی می 9بازار بهینه سازی انرژی ،، به نوعی8خدمات انرژی 

سازی انرژی و محیط ی برای ایجاد بازار رقابتی بهینه هایمعرفی مکانیزمتوان به از دیگر اقدامات پیشنهادی می

برای ،سازی انرژی های مختلف انرژی، و در نتیجه مرزبندی بازار ذخیرهزیست، اعمال تفاوت قیمت در بخش

ها در جهت ارتقاء خدمات انرژی و کسب و گذارینامه های سفید، توسعه حدود سیاستگواهی مثال به کمک

 بهینه سازیهای های پیشرفت توسعه و توزیع تکنولوژیکار بهینه سازی انرژی، هویت بخشی و تعریف مکانیز

های آموزش متخصصان خدمات انرژی و ارائه مدارک تخصصی، های توسعه زیرساختفرایند، ایجاد انرژی

                                                           
BEMS1 

8 ESCO 
3EE 
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عان فنتشکیل کمپین باالبردن آگاهی ذی، در بخش ساختمانانرژی  بهینه سازیسیستم تضمین کیفیت توسعه 

 اشاره کرد. های تامین مالی خانوارهاو ارائه پیشنهاداتی برای مکانیز

ریز شده و های برنامهها(، فعالیت ها )شفاف سازیجیهپیشینه پروژه، هدف، تو باتوضیحات جامع در رابطه 

آورده و  10ارشد اجراییاز هر پروژه ای در سند پروژه و سند درخواست تاییدیه مدیر های مورد انتظار خروجی

همگی در فاز آغازین)شناخت( پروژه بازنگری شده اند. در مدت اجرای پروژه، سند پروژه به عنوان مالکی برای 

شود. حدود نتایج پروژه، که در سند پروژه آورده شده است، مهمترین مدیریت و ارزیابی پروژه محسوب می

، شامل های پروژههدف و همه خروجی 11ندهای هوشمشاخص ابزار مدیریتی پروژه است زیرا به طور واضح

  کند.تعریف میشود، ارزش پایه، و اهداف میانی و پایانی پروژه، که بر مبنای آنها عملکرد اجرایی سنجیده می

وقفه زمانی قابل توجهی بین زمان تایید مدیر ارشد اجرایی و آغاز پروژه بوده است. بنابراین، مرور سند پروژه 

بازبینی و اصالح  فرایندمجوز قبل از اجرای پروژه، اهمیت باالیی داشته است.  حدود نتایج،و اعمال اصالحات 

هایی، صادر محدودیت با تعیین ی،جهان ستیز طیصندوق محملل متحد و  عمراناجزای پروژه، توسط برنامه 

 شده است.

 همچنین و بازار شرایط و قانونی سازمانی، اقتصادی،  حاضر حال وضعیت سازیهمگام به ابتدا اولیه گزارش این

 در کند.می خالصه را شده( اصالح و )اصلی پروژه توافقی هایفعالیت سپس و پردازدمی ایران دولت هایاولویت

اصالحات مربوطه و مشخصات فعالیت های پروژه را  پروژه، اجزای پیشنهادی هایفعالیت و هااستراتژی ادامه،

 (RISK LOG) خطا حذف فرایند شامل همچنین اولیه گزارش کند.می تشریح کنونیمطابق با شرایط و موقعیت 

 است. آن نتایج چهارچوب و پروژه سند در پیشنهای تغییرات خالصه و

 تئوری تغییر -3-1

 آن جمعیت درصد 70 که نحوی به است، داشته شهرنشینی رشد در چشمگیری تغییر ایران اخیر، هایدهه طی

 ستیز طیمح صندوق حمایت جذب شرایط واجد هایکشور بین در حاضر، حال در ستند.ه ساکن هاشهر در

 با تجاری، و مسکونی هایساختمان  دارد. قرار اکسیددیکربن گاز تولیدکنندهام 15ی، ایران در جایگاه جهان

 روند و موضوع این به توجه با هستند. هاآالینده کننده تولید هایبخش بزرگترین از یکی درصدی، 23 مشارکت

  بود. خواهد بیشتر ایگلخانه هایگاز تولید و انرژی تقاضای جمعیت، افزایشی

                                                           
10 CEO 
11 SMART indicators 
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 است.گرفته انجام ساختمان در انرژی سازی بهینه وضعیت بهبود برای ایسابقهبی تالش اخیر، هایسال طی

 تا است شده تشکیل بخش چند از متشکل جامع سازمان یک عنوان به زیست محیط و انرژی سازی بهینه ستاد

 بازار تحول به امید با متعددی های پروژه همچنین، کند. هماهنگ را نفعانذی توسط شده انجام هایفعالیت

بهبود بهره  آزمایشی پروژه " ،شده عملی برنامه مهمترین اند.نرسیده شروع مرحله به هنوز که اندشده تعریف

مطالعه هدف آن  بوده که " هااز موتورخانه خطوط انتقال انرژی و بهینه سازی انرژی هادر ساختمان انرژی وری

سازی های مختلف ذخیرهاست. پروژه مذکور، شیوه بوده سازی انرژی در ایرانهای پروژه های بهینهچالش

سازی انرژی بنای پروژه های بهینهگیرد و به نوعی سنگساختمان شهر تهران به کارمی 200در را  انرژی

 شود.محسوب می

 کردن گرم :ددار مسکونی مناطق در اصلی کاربرد سه زیرا است طبیعی گاز ایران در اصلی انرژی حامل

  درصد(. 5.85) پز و پخت و درصد( 28.8آب) کردن گرم درصد(، 65.4محیط)

 از: عبارتند است کرده تبدیل انرژی بزرگ کننده مصرف به را ساختمانی بخش که فاکتورهایی مهمترین

 توسط 2010 سال تا که باالیی یارانه دلیل به خانگی، بخش در خصوص به ،گذشته در انرژی پایین قیمت •

 اصالح هنوز هاساختمان عادت اند، یافته کاهش تازگی به هایارانه اگرچه است. شدهمی پرداخت دولت

 نیست. سازگار جدید طشرای با و است نشده

 و شکلگیری برای حقیقی فضای هیچ واقع در ها،ساختمان در انرژی سازی بهینه مناسب بازار فقدان •

 سازیذخیره به منجر ساختمانی بخش در بتوانند که انرژی خدمات و بنیاندانش هایشرکت توسعه

 است. نداشته وجود بشوند انرژی

 مانند، شوندمی انرژی سازی بهینه کیفیت باالبردن به منجر که هاییتکنولوژی پایین کارگیریبه •

 غیره. و 13ساختمان انرژی مدیریت هایسیستم ،12 توان و گرمایش سرمایش، ترکیبی هایسیستم

 ساز. و ساخت در انرژی سازیبهینه هایروش از استفاده به پایبندی عدم و ساختمان ضعیف کاری عایق •

  گرمایشی و سرمایشی کارآمدنا هایستمسی و خانگی لوازم از استفاده •

  نامناسب نگهداری شرایط و طراحی با هاییموتورخانه و مرکزی گرمایشی هایسیستم •

 آب کردن گرم و گرمایش برای خورشیدی، انرژی ویژه به پذیر، تجدید های انرژی از کم استفاده •

 کدها رسانیزرو به ضرورت و ساختمانی انرژی کدهای نامناسب کارگیری به و اجرا •

                                                           
12 CCHP 
13 BEMS 
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 در  شده بندی بخش و هماهنگ های سیاست فقدان و انرژی سازی بهینه از مردم عموم پایین آگاهی •

  انرژی سازی بهینه زمینه

 مخصوصا گرمایشی، سیستم طراحی و ساخت و  انرژی بهینه ساختمان اصول از ناکافی شناخت و آموزش •

 سازی بهینه صنایع از مردم عموم و متخصصان پایین آگاهی همچنین و ساختمانی، متخصصان بین در

 هوایی. و آب تغییرات بر انرژی از استفاده تاثیر و انرژی

ر ایران است و از طریق ای در بخش ساختمانی کشوبنابراین، هدف این پروژه کاهش گازهای گلخانه

صرفه به همراه افزایش سهم بههای مقرونو به کارگیری روشگذاری، سیات گذاری و اصالحات قانونی قانون

های خورشیدی( در ساختمان، در راستای این هدف عمل گرمکنآبهای تجدیدپذیر)خصوصا استفاده از انرژی

 کند.می

 آید.این هدف با اعمال کارهای زیر به دست می های انجام شده مشخص شده است کهطی بررسی

ساختمان در ایران کارایی انرژی های قانونی که بر گذاری، سیات گذاری و چهارچوببازبینی قانون -1

ها و توسعه های ساختمانی، استاندارد محصوالت و برچسببازنگری کد، در این راستا، گذارندتاثیرمی

 انرژی است. هینه سازییک رویکرد حمایتگر چند بخشی از ب

های انرژی واستفاده از انرژی تجدید پذیر در ساختمان کارآمداندازی تجهیزات هپایلوت نصب و را -2

 فعلی.

های ی برای تولید و نصب سیستمکنندگان و متخصصان ساختمانبازار از طریق: آموزش تولید تحول -3

های نفعان و توسعه بسته پیشنهادی مکانیزمگرمایشی بهینه انرژی، توسعه کمپین آگاهی دهنده به ذی

 ها.تامین مالی خانوار

و همچنین  ایچالش توسعه، علت بالفصل، دلیل اصلی و علل و موانع ریشه هپروژه ب14نظریه تغییرنگاه 

های سیاسی، قانونی، ها گرفته تا تاثیرات کلی که با توجه به ریسکنتایج مورد انتظار پروژه، از خروجی

 اند، است.نی و محیط زیستی و فرضیات شناسایی شدهمالی، ف

ها است. نرخ های گرمایشی ساختمان، بازده پایین سیستمکشور ایراندر مشکل اصلی بخش ساختمان 

ای نتیجه مستقیم این مشکل است. بنابراین، پروژه در راستای بهبود بهینه های گلخانهباالی تولید گاز

                                                           
14 Theory of change 
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خصوصی هدف گزاری کرده است و از طریق رویارویی با موانعی که قبال ذکر های دولتی و بودن ساختمان

 دارد. مهمترین موانع اینگونه شناخته شده اند: شد در این راستا گام برمی

اندازی برای نصب و راه امکانات فنی محلی غیرپیشرفتهنداشتن انگیزه و دسترسی کافی به منابع مالی، 

در بخش  کارآمدگذاری ناگذاری و قانونها، چهارچوب سیاستساختمان تجهیزات بهینه ساز انرژی در

 انرژی. کارآمدساختمان 

 جانبه را تصویب کرده است.ای(، پروژه یک طرح سهبرای رفع این موانع)دالیل ریشه

این پروژه با همکاری مقامات شهری و ملی مربوطه در جهت طراحی و تصویب مولفه اول، تحت 

گیری از دارد تا بهرهگام برمی نفعانهای بین ذیهمکاریها و بهبود گذاریو قانون هاگذاریسیاست

های عمومی و خصوصی را میسر کند در ساختمان ی و منابع انرژی تجدیدپذیرسازی انرژهای بهینهروش

 .نمایدها و قوانین موجود و جدید را تسهیل و همچنین اجرای سیاست

ها انرژی و منابع انرژی تجدید پذیر روی ساختمان بهینه سازیی ویژه هاحلتحت مولفه دوم، راه

های نگهداری های گرمایش ساختمانی و روشهای سیستمروزترین تکنولوژیسازی خواهند شد تا بهپیاده

 کار گرفته شوند.و تعمیر پیشرفته به

در صورت عدم تامین مالی و ازبین رفتن انگیزه برای اجرای پروژه بهینه  ،و در نهایت، تحت مولف سوم

های بهینه سازی حلبنیان خواهند شد که راههای خدمات انرژی و دانشسازی، مخاطب پروژه شرکت

 انرژی را مطابق ادعاهای گواهی شده پیاده سازی کنند و البته اینکار را در بازار آزاد انجام دهند. به عالوه،

 هایی ، کمپینهاتغییرات رفتاری در قبال گرمایش بهینه در ساختمان پیشبردبرای جلب حمایت عموم و 

ها و ایجاد بنابراین، با آموزش مهارت عموم و حمایت از طرح شکل خواهند گرفت. باال بردن آگاهیبا هدف 

 برای باورسازی ضرورتتالش های خدمات بهینه سازی انرژی و تامین تجهیزات الزم، همچنین ظرفیت

های تامین مالی اجرای پروژه از و فراهم آوردن مکانیزم در مصرف کنندگان اینگونه خدمات استفاده از

این اقدامات  وری انرژی، تحول بازار بهینه سازی انرژی شروع خواهد شد.های بهرهنامهطریق معرفی گواهی

گیری و اجرا عمل که به عنوان ابزار تصمیم 15انرژی اطالعات کارگیری سیستم مدیریتتواند با بهمی

 کند، صورت گیرد.می

                                                           
15 EMIS 
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در ایران، و روابطی که در تئوری های بهینه انرژی گذاری و تحول بازار بخش ساختماناصالحات سیاست

 اند.آورده شده 1شود، همگی در شکل تغییر تعریف می

 مفصل توضیح داده خواهد شد. 3رویکرد پروژه در فصل 
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 : تئوری تغییر1 -1شکل

 

 

 تاثیرات

 ای در  بخش ساختمانهای گلخانهکاهش تولید گاز•

های بهینه سازی انرژی و استفاده از حلافزایش آگاهی و تقاضا در رابطه با راه•

 منابع انرژی تجدید پذیر 

 ها:شاخص 

 CO2آالینده  کاهش ▪

سطح آگاهی مردم از  ▪

 های بهینه انرژیساختمان

اجرای تحول بازار بهینه سازی انرژی 

 فزاینده عموم جامعه از و آگاهی

 در ساختمان بهینه سازی انرژی

 ها:شاخص

 های آموزشیاجرای برنامه ▪

 تشکیل کمپین آگاهی  ▪

به راه افتادن کسب و کار  ▪

 های سفید گواهینامه

کد انرژی ساختمانی جدید صدور 

و سیستم اعمالی منطبق با آن 

 کند.توسعه پیدا می

سازی انرژی های پایلوت بهینهپروژه

و استفاده از منابع تجدیدپذیر را 

کار  اند و بازار کسب واجرایی کرده

 انرژی راه افتاده است.

 ها:شاخص

اجرای پروژه بهینه سازی  ▪

 انرژی

های مدل کسب و کار شرکت ▪

خدمات انرژی توسعه یافته 

 است

 های سفیدصدور گواهینامه ▪

 
 ها:شاخص

کد انرژی ساختمان ثبت شده  ▪

 است

مدیریت  اجرای سیستم ▪

 اطالعات انرژی است

 طبیقیتوسعه سیستم ت ▪

 

های به روز شده و سیاست

استاندارهای بهینه تخصیص 

 انرژی در ساختمان

توسعه مدل کسب و کار 

های سفید و کمپین گواهینامه

 آگاهی عمومی

های آزمایشی انتخاب ساختمان

های خدمات شدند، شرکت

اند و در انرژی آموزش دیده

و  گیریمراحل اندازه

 ( هستندM&Vگذاری )صحه

های منسوخ ها،استفاده از تکنولوژیهای یکپارچه برای بهبود بهینه سازی انرژی در ساختمانعدم وجود سیاست

سازی انرژی، سطح آگاهی پایین عموم مردم از های بهینههای پایین برای اجرای پروژهو ناکارآمد، ظرفیت

 نرژیا ، میزان یارانهسازی انرژیبهینه
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 جویی انرژی.امکان دسترسی پایین به محصوالت صرفه•

 اشتیاق پایین صاحبان مناطق مسکونی به اجرای طرح آزمایشی. •

 سطح پایین دانش و مهارت متخصصان.•

 ها.تاخیر در اجرا و تصویب سیاست•

 نفعان اصلی.ناهماهنگی بین ذی•

 های بهینه انرژی.آگاهی پایین عموم مردم و به دنبال آن عدم تقاضای تکنولوژی•

 :)مشکالت احتمالی(هاریسک

 فرضیات: 

 اختصاص به موقع تمام منابع مالی.• 

 های خدمات انرژی را بپذیرد.ریزی مدل کسب و کار شرکتسازمان مدیریت و برنامه•

 سازی انرژی و محیط زیست توسط دولت.تصویب تمام قوانین مربوط به بهینه•

 . نفعانهمکاری کامل ذی •

، کدهای ساختمانی انرژی را مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و وزارت راه و شهرسازی با جدیت •

 به طور مداوم اجرایی کنند.

های سفید داشته گذاری بخش بهینه سازی انرژی و محیط زیست تمایل به اجرای گواهینامهقانون•

 باشد.

 های سفید وجود داشته باشد.تقاضای کافی برای گواهینامه•
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 به روز رسانی -پروژه آغازین -2

 تاثیرگذار استاجرای پروژه بر تغییر در شرایطی که ایجاد  -1-2

 مرور کوتاهی بر اقتصاد ایران -1-1-2

توان گفت این سال گذشته، اقتصاد باال و پایین های زیادی داشته است و چیزی که با اطمینان می 10طی 

 10ی ایران را طی انرخ تورم نقطه به نقطه 1-2گذاری وجود ندارد. شکل است که امینت کافی برای سرمایه

درصد بوده است و در بعضی  10دهد نرخ تورم همیشه باالی این نمودار نشان می دهد.سال گذشته نشان می

درصد رسیده است. نرخ تورم باال و پیامدهایی که به دنبال دارد به عدم قطعیت منجر  32ها حتی به سال

از دیگر پیامدهای طبیعی این معضل، هزینه باالی کند. شود که آسیب بزرگی به بازار سرمایه وارد میمی

 شود.ای که سرمایه اولیه بزرگی نیاز دارد میگذاری کالن و مانع پیشرفت هرگونه پروژهسرمایه

 

 : نرخ تورم نقطه به نقطه ای ایران1 -2شکل

، باید نوعی پاداش مالی کند انرژی را در هر بخشی اجراهای بهینه سازی روشد بتوانهر شخص برای اینکه 

شان را از قرارداهای اجرایی درآمدهای خدمات انرژی معموال از آنجایی که شرکت در نظر گرفته شود.او برای 

شان بسیار به درآمدآورند، به دست می (17یا به اشتراک گذاشته 16انرژی )مدل صرفه جویی تضمین شده

متاسفانه در مورد ایران، این مساله مانع مهمی در پیش بردن اقتصاد بهینه بستگی دارد.  18انرژی هایراندمان

                                                           
16 Guaranteed saving 
17 Shared saving 
18 Energy rates 

)%
م)

ور
ت
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راندمان انرژی برای نشان داده شده است،  3-2و  2-2، 1-2سازی مصرف انرژی است. همانطور که در جداول 

 پذیر نیست.توجیه کنندگان به قدری پایین است که تقریبا هیچ پروژه بهینه سازی انرژی از نظر مالیمصرف

 .19نگران تاثیرات زیانبار این اقدامات بر مردم استها ندارد زیرا همچنین، دولت تمایلی به افزایش قیمت

 در بخش عمومی 20نرخ مصرفی انرژی الکتریکی: 1-2جدول 
 کیلو وات 30بیش از  کیلووات 30کمتر از 

 نوع تعرفه

𝑅𝑖𝑎𝑙بهای انرژی ) 𝐾𝑊ℎ⁄) 

انتقال  هزینه

 21انرژی

(𝑅𝑖𝑎𝑙𝑠 𝐾𝑊⁄) 

𝑅𝑖𝑎𝑙بهای انرژی ) 𝐾𝑊ℎ⁄) 

انتقال  هزینه

 22انرژی

(𝑅𝑖𝑎𝑙𝑠 𝐾𝑊⁄) 

خارج از 

زمان 

اوج 

 مصرف

زمان 

اوج 

 مصرف

زمان 

کم 

 مصرف

خارج از 

زمان اوج 

 23مصرف

زمان اوج 

 24مصرف

زمان کم 

 25مصرف

967 3868 1934 -  3274 1637 44640 1 
A-2 

5/327 1310 655 -  1012 506 37200 2 

179 716 358 -  566 283 17856 B-2 

 

 نرخ مصرفی انرژی الکتریکی در بخش مسکونی: 2-2جدول 
نرخ مصرف در 

غیر  مناطق

 گرمسیری

(𝑅𝑖𝑎𝑙 𝐾𝑊ℎ⁄) 

نرخ مصرف در 

گرمسیری  مناطق

4 

(𝑅𝑖𝑎𝑙 𝐾𝑊ℎ⁄) 

نرخ مصرف در 

گرمسیری  مناطق

3 

(𝑅𝑖𝑎𝑙 𝐾𝑊ℎ⁄) 

نرخ مصرف در 

گرمسیری  مناطق

2 

(𝑅𝑖𝑎𝑙 𝐾𝑊ℎ⁄) 

نرخ مصرف در 

 26گرمسیریطقامن

1 

(𝑅𝑖𝑎𝑙 𝐾𝑊ℎ⁄) 

متوسط مصرف  

 انرژی الکتریکی

(𝐾𝑊ℎ 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ⁄) 

 100تا  0 - - - 328 409

 200+ تا 100 - - - 383 477

 300+ تا 200 - - - 682 1023

 400+ تا 300 - - - 1091 1841

 500+ تا 400 - - - 1569 2114

 600+ تا 500 - - - 2046 1660

2933 2455 - - - 600+ 

 1000تا  0 136 300 341 - -

                                                           
19 Energy balance of Iran - 2014 
20 Electricity rates 
21 Power cost 
22 Power cost 
23 Off-peak time 
24 Peak time 
25 Shoulder time (Time interval that falls between the peak and low seasons of a firm's seasonal sales cycle) 

26 Tropical zone 
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 1500+ تا 1000 151 682 887 - -

 2000+ تا 1500 164 1159 1569 - -

 3500+ تا 2000 682 1432 1705 - -

 4500+ تا 3500 1228 1705 1841 - -

 6000+ تا 4500 1569 1841 1978 - -

  2114 1978 1841 6000+ 

 

 های غیر مسکونیتعرفه گاز طبیعی برای ساختمان: 3-2جدول 

نرخ مصرف گاز 

های طبیعی در ماه

 گرم سال

(Rial ⁄ 𝑚3) 

نرخ مصرف گاز 

های طبیعی در ماه

 سرد سال

(Rial ⁄ 𝑚3) 

 نوع مصرف بخش

 کسب و کار عادی 1495 1495

 عمومی

 کسب و کار اجتماعی 1500 3000

 حمام سنتی 1046 1046

 نانوایی سنتی 910 910

 تحصیلی 926 926

 های ورزشیمجتمع 926 926

 مراکز مذهبی 926 926

 خیریه 926 926

 

 18گذاری کالن)معموال در رنج راندمان پایین انرژی و بهای باالی سرمایه ،شرایط فعلیبا توجه به  ع،در مجمو

موانع اصلی بر سر راه دستیابی به یک اقتصاد  و غیره( وام، طرح پرداخت، نوع یبانکداردرصد، با توجه به  30تا 

شود چراکه به برای غلبه بر این مشکالت، نیاز به یک نوآوری در بازار احساس میانرژی هستند.  کارآمد

 اند.رو بودهبههای گذشته با شکست روهای معمول در سالکارگیری روش

 مفاد سازمانی -2-1-2

در پیشبرد مبحث بهینه سازی انرژی در کشور، شورای عالی انرژی تاکید و تالش فراوان های گذشته، طی دهه

است. این اقدامات به دستاوردهای متعددی  م گرفتهانجاانرژی  بهینه سازیاندازی چندین برنامه در زمینه راه

ی جدید، تعریف استادندارها، هاالعملرهای گذشته منجر شده است. برای مثال، وضع قوانین و دستودر سال

 اند.همه اهداف مورد نظر محقق نشدهاگرچه  .گیری زیرساختتوسعه چهارچوب و شکل
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های اجرایی، ایجاد یک بازار برای رسیدن به اهداف تعریف شده برنامه، نیاز بزرگی به همکاری بین سازمان

، توسعه کسب و کار خدمات انرژی، رقابتی برای خدمات انرژی و فعالسازی بخش خصوصی در این بخش

های دانش بنیان و افزایش ظرفیت های جدید از طریق موسسات و شرکتتسهیل دسترسی آسان به تکنولوژی

 فنی و علمی مورد نیاز در کشور است.

، طی موضع گیری سازمانی در راستای ماموریت اجرای برنامه جامع علم و فناوری بومی،  1392در سال 

 28انرژی و محیط زیست بهینه سازیتشکیل کمیته مسئولیت  ایران 27ی و فناوری ریاست جمهوریمعاونت علم

 را بر عهده گرفت. ماموریت اصلی این کمیته عبارتست از:

 .های اجرایی مختلفها و ایجاد همکاری بین سازمانهماهنگی برنامه •

 .محیط زیست و بازارهای اجرایی برای از رفع موانع خدمات انرژی و همکاری با سازمان •

نوین، محیط زیست و  هایکه در زمینه توسعه انرژی یبنیانهای دانشکمک به شکلگیری شرکت •

 کنند.های مرتبط کار میفناوری

های موسسات و شرکتکمک به افزایش ظرفیت علم و فناوری از طریق توسعه مراکز تحقیقاتی و  •

 بنیان.دانش

که برای فعالسازی پتانسیل بهینه سازی انرژی به  کارآمدهای فناوریای جهت توسعه تدوین برنامه •

 د. نشوالمللی و بومی پیش برده میهای بینکار گرفته شده و توسط شرکت

 .ایگازهای گلخانه تولیدهمکاری با اقدامات جهانی با هدف کاهش  •

 مین اطالعات موردنیازهای مالی و تاحمایت از شبکه بخش خصوصی بهینه سازی انرژی از طریق کمک •

 .آنها

 .های مرتبط با بهینه سازی انرژیهای نوآوری و حراست از دانشکاهش ریسک •

و  انهای انرژی بهینه برای مجموعه فناورفراهم آوردن امکانات حمایتی از تولید و انتشار فناوری •

 هیان.دانشگا

 باال بردن آگاهی. •

 بهینه سازی انرژی. برایهای مبتنی بر علم و فناوری رویکرد باالمللی های ملی و بینهمکاری •

                                                           
27 Iran’s Presidential Deputy for Science and Technology(PDST) 

28 CEEE 
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اصلی مرتبط که مراکز ، شانانرژی بر عهده نهادهای دولتی و ادارات هایمسئولیت تشکیل و اجرای سیاست

 شود.با  موضوع پروژه بوده و با کمیته بهینه سازی انرژی و محیط زیست همکاری می کنند، گذاشته می

سوخت فسیلی است. یکی از زیرمجموعه های  از و استفاده تقاضااسخگوی این نهاد پ :29وزارت نفت •

رفع موانع  »قانون  12بدنه اجرایی پیاده سازی ماده  30این سازمان، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

های وزارت نفت را در جهت توسعه بهینه سازی انرژی است و فعالیت« تولید و ارتقاء نظام مالی کشور

برد. وزارت نفت برنامه هایی به موازات شرکت گاز بازار انرژی تجدیدپذیر پیش میو افزایش سهم 

برد و گاز طبیعی را به عنوان سوخت اصلی گرمایشی در بخش ساختمان پیش می 31طبیعی ایران

 .گیرددر نظر میکشور 

هدف توسعه (، با SATBAاز طریق سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ): 32وزارت انرژی •

 است. شکل گرفتهبهینه سازی انرژی  ارتقاءو 

در کنار معاونت مسکن و  34یراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحقاز طریق  :33وزارت راه و شهرسازی •

  .است رات ملی ساختمانربا توجه به مقساختمان، مسئول اعمال استاندارهای ساختمانی 

 سازی انرژیبهینهبه : از طریق معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 35وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی •

 میکند. کمک

نویس سازمان دولتی ایرانی که مسئولیت ارائه برنامه و پیش: 36سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران •

 پنج ساله ششم توسعه را بر عهده دارد. ماده

با هدف پیشرفت استاندارد و صدور گواهینامه،  : سازمان دولتی ایرانی که37سازمان ملی استاندارد ایران •

و با وزارتخانه های نفت و انرژی در راستای توسعه استانداردهای بهره وری انرژی و برچسب های انرژی 

 همکاری نزدیکی دارد.

سازمانی برای باال بردن ظرفیت ملی جهت رسیدگی دائمی به مسائل تغییرات : 38سازمان محیط زیست •

 هوایی.وآب

                                                           
29 The Ministry of Petroleum (MoP) 
30 IFCO 
31 Iranian Natural Gas Company (INGC)  
32 The Ministry of Energy (MoE) 
33 The Ministry of Roads and Urban Development, (MoRUD) 
34 Building and Housing Research Center (BHRC)  
35 The Ministry of Cooperatives, Labour and social welfare (MCLS) 
36 Iran Management and Planning Organization (MPO)  
37 Iran National Standards Organization (INSO) 
38 Department of Environment (DOE) 
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، 39ساله های موجود در برنامه توسعه پنجانرژی و مطابق با الیحه کاراییدر راستای بهبود ها همه این سازمان

 کنند.میفعالیت  "پذیری و ترویج نظام مالیقانون لغو موانع رقابت "و  "قانون اصالح الگوی مصرف انرژی "

 ذی نفعان -3-1-2

نفعان برای اجرای  نیاز است تا یک سری از ذی ،و موسسات خاص یهای نامبرده در بخش قبلعالوه بر سازمان

های مختلفی را در پروژه جذب و به کار گرفته شوند تا نگرششان نسبت به انرژی عوض شود و بتوانند نقش

ایجاد و های جدی در راستای تالش اتبه عبارت دیگر، این اقدام تحول بازار بهینه سازی انرژی ایفا کنند.

 ها، جوامع، کسب و کار و جامعه است.روابط بین دولتحفظ 

گذار، گروه عرضه و گروه تقاضا( که اینگونه تعریف شوند )گروه قانونبندی مینفعان در سه گروه اصلی طبقهذی

 شوند:می

عمومی  های را بر عهده داردگذار مسئولیت توسعه، معرفی و اجرای سیاستگروه قانون ▪

 .و محلی( گذاران دولتی)سیاست

ساختمان ، بیمه و امور مالی گروه عرضه گروهی است که مسئولیت ساخت، فروش و معامالت بازار ▪

 کند.های معضل انرژی را ارائه میای از راه حلانرژی را بر عهده دارد و طیف گسترده کارآمد

انرژی  کارآمدهای در ساختمانخرید، اجاره و زندگی نقش گروه تقاضا گروهی است که در نهایت  ▪

نفع کند.  گروه تقاضا، جمعی از عموم مردم تهران با هدف خاص است. تحلیل کامل ذیرا ایفا می

  آمده است. 1در پیوست 

به روز رسانی قوانین و مقررات مربوط به بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان  -2-2

 ،در کشور ایران

 رژیقانون اصالح الگوی مصرف ان -1-2-2

سازی انرژی در ایران است. این قانون با توجه سند مربوط به بهینهمهمترین ، قانون اصالح الگوی مصرف

  ماده 75فصل و  12شد و متشکل از تصویب  1389اسفند سال  17قانون اساسی ایران در تاریخ  123به اصل 

 :از است عبارت مادهاولین  است.

                                                           
39 5YDPs 
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به مصرف  در کشور و شوندیا وارد میهایی که تولید شده انرژی -مصرفاز تولید تا  -جلوگیری از تلفات"

وری ، استفاده منجر به ارتقاء بازده و بهرهکاهش پیدا نکند و  و سطح رفاه تولید ملی، به نحوی که رسندمی

 "مقرون به صرفه از انرژی، عملکرد بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست شود. 

بهینه  ،رسمی در رابطه با انرژی های تجدید پذیر گذاررا به عنوان تنها سیاست "عالی انرژی شورای"قانون 

. ریاست شورا بر عهده ریاست جمهوری انتخاب می کندهای انرژی سازی عرضه و تقاضای انرژی و انواع حامل

، وزیر صنعت، معدن و تجارتاست و سایر اعضا شامل وزیر نفت، وزیر انرژی و وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر 

کشاورزی و رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان مدیریت و 

 ریزی شهری هستند.برنامه

یا به مجموعه  کندهر فصل از قانون، مجموعه مشخصی از اطالعات موردنیاز را تعریف و توصیف می

 فصل به قرار زیر است: 12کند. عنوان یمشخصی  از اقدامات مورد نیاز اشاره م

 مرور و تعاریف -1

 های اصلیها و دستورالعملسیاست -2

 ساختارهای سازمانی -3

 و تجهیزات گسترده انرژی شرایط و استاندارهای مصرف انرژی مشترکین، فرآیندها -4

 ها و بخش توسعه شهریمصرف کنندگان انرژی در ساختمان -5

 مصرف کنندگان انرژی در صنایع -6

 کنندگان انرژی در بخش کشاورزیمصرف  -7

 حمل و نقل -8

 کنندگان انرژیو توزیع ها(ورتولیدکنندگان )ژنرات -9

 های تجدیدپذیر و هسته ایانرژی  -10

 آموزش و آگاهی -11

 سایر مقررات -12

ها و بخش توسعه شهری کنندگان انرژی در ساختمانهمانطور که اشاره شد، یک فصل کامل به مصرف

در این فصل  ماده 6ها در سیاست انرژی کشور است. گر اهمیت ساختماناختصاص داده شده است که بیان

را اجرایی آنها های و سازمان انجام گیرد در راستای هدف قانون که باید اقدامیمطرح شده اند که هرکدام 

گذاران بر توسعه قوانین و اجرای آنها شود که تمرکز قانونکنند. از متن قانون اینگونه استنباط میمشخص می
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های عملی در سند موجود حلای به مشکالت فنی و راهبا جدیت و بازده هرچه باالتر است. اما هیچ اشاره

های مسئول مطرح توسط سازمان، بعد از زمان تایید قوانین و روندهای مربوطهنیست. جزئیات مسائل فنی 

 کند.ادهای مسئول مربوط به آنها )فصل پنجم( را مشخص میجدول زیر اقدامات و نهخواهند شد. 

 های مسئولقانون اصالح الگوی مصرف انرژی، اقدامات و سازمان 1 -2جدول

 ماده توضیح اقدام سازمان مسئول

 وزارت راه و شهرسازی 

توسعه قوانین مصرف انرژی در ساختمان ها با جهتگیری به سمت ساختمان 

 بایداین امور سبز و توسعه قوانین برای مصرف انرژی در بخش توسعه شهری. 

ریزی ، سازمان مدیریت و برنامهبا همکاری وزارت نفت، وزارت انرژی 

 شهری،طی یک سال انجام گیرد.

18 

 هاشهرداری
ت و ساز ساختمان مطابق با قوانین منطبق بر صدور مجوز اتمام ساخ

 .ام18ماده
19 

 های دولتیتمام سازمان
های انرژی ها برای کنترل مصرف حاملقراردادن امکانات موردنیاز در ساختمان

 .ام باشند18مادهمطابق با قوانین توسعه یافته در باید که 
20 

های اجرایی و همه نهاد

 مردمی
 21 اعضا.های انرژی و آموزش به کارگیری مدیریت سیستماجرای ممیزی انرژی، 

موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ملی
 22 .اولویت بندی کیفیت انرژی آنهامصالح ساختمانی و  دگردآوری استاندار

شهرداری ها و سایر مقامات 

رسمی صدور مجوز ساخت و 

 ساز

مام افراد حقیقی و های ساخت و ساز مهندسی توسط تاجرای قوانین سازمان

 حقوقی.
23 

 

، 4 موادنوشته، بحث و تصویب شده اند. برای مثال،   مواد، مقررات اجرایی با توجه های گذشتهطی سال

کامال عملی و شفاف دارند. در حالیکه، متاسفانه  کردهای،در حال حاضر، قوانین و روی 61، 52، 26، 17، 14، 7

مربوط به بخش ساختمان و توسعه شهری داشت. یکی دیگر از  موادتوان چنین اظهار نظری در رابطه با نمی

در رابطه با اصالح الگوهای  مردم جامعه نفعان و افزایش آگاهینکته های مهم در مورد قانون، آموزش ذی

 نها به قرار زیر است:مصرف انرژی است. چندین بخش دولتی مسئول اجرای این امور هستند که مهمترین آ

مدیریت انرژی  هایدورهوزارت آموزش و پروش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئول گنجاندن  •

 در تمام سطوح تحصیلی هستند.
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فنی  هایدورهو اجرای  گسترشاجتماعی و وزارت آموزش و پرورش مسئول رفاه وزارت کار، تعاون و  •

  شود.انرژی آموزش داده میهستند که توسط وزارت نفت و وزارت 

ها، وزارت راه و شهرسازی مسئول تدوین محتوای آموزشی در رابطه با بهینه سازی انرژی در ساختمان •

 های آموزشی مرتبط است.تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و برگزاری دوره

ی است و باید از وزارت نفت و وزارت انرژآوری اطالعات ریزی مسئول جمعسازمان مدیریت و برنامه •

 ماه نتایج را به عموم اعالم کند. 6هر 

ها با مسئولیتو اختصاص  توسعه یک برنامه کالن برای تاکید ضروریتوظایفی که در باال برشمرده شدند 

های آگاهی دهنده مرتبط هستند. بخش و یهای آموزشو نظارت بر پیشبرد فعالیت هابخش فعالیتهدف ادغام 

و تجهیز و ساخت مراکز آموزشی  آموزشیتوسعه و گردآوری مواد  به باید بتوانند آموزشی، مسئولبه اصطالح 

هایی بیشترین مقدار باشد، این بخش ها باید با یکدیگر بپردازند و برای اینکه تاثیرات برایند چنین فعالیت

 هماهنگ باشند.  

سط مشترکین، فرآیندها و وسایل تو فصل چهارم قانون اصالح الگوی مصرف، استاندارهای مصرف انرژی

کدگذاری استاندارها،  هر اقدامی مثلبه عنوان یک اصل قانونی، واضح است که  . کندرا مطرح میپرمصرف 

. به برای مهیا کردن شرایط استفاده از وسایل کارامد انرژی باید انجام گیردها، مشوق یجادتوسعه قوانین و ا

به تجهیزات تست و برچسب زدن وسایل پر مصرف های مرجع باید آزمایشگاهاین منظور، مراکز تخصصی و 

 ها تجهیز شوند.ها و سایر بخشانرژی در ساختمان

های های خدمات انرژی باید شکل بگیرند و توانمد شوند. شرکتای، شرکتبرای اجرایی شدن چنین برنامه

از نظر فنی و اشتیاقشان  درت و توانمندی آنهاارتباط اصلی در این زنجیره هستند و بدون ق خدمات انرژی

اظهار دارد که  17مادهبنابراین، د شد. نخواه های بهینه سازی انرژی، منجر به شکستبرای پیاده سازی روش

وزارت نفت، وزارت انرژی ها را در بازار انرژی به پیش ببرند. ها و قوانین باید تقویت شوند تا این شرکتمشوق

ها از طریق ها است. این مشوقریزی، مسئول ارائه این انگیزه ها و مشوقمدیریت و برنامه و رئیس سازمان

 شود.های بهینه سازی انرژی به دست آمده است تامین میذخیره انرژی که بعد از اجرای پروژه

ها و اختصاص است که به تعیین سیاست 40به طور خالصه، قانون اصالح الگوی مصرف سند باال دستی

عناصر مهمی به ها و وظایفشان  پرداخته است. اگرچه، های دولتی با توجه به ماموریتها به سازمانسئولیتم

هایشان، تحول بازار و توسعه های دانش بنیان و فعالیتچون بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، شرکت

                                                           
40 high level document 
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موانع بعضی از این موارد  ره نشده است.های خدمات انرژی مستقیما در سند اشابازار استفاده از خدمات شرکت

 رسیدن به اهداف پروژه هستند و باید جداگانه به آنها پرداخت. اصلی بر سر راه

 

 یافته و رقابتیقانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاء -2-2-2

مالی و تولیدی ایران های جایگاهبا هدف ارتقاء  1394یکی دیگر از اسناد باالدستی که در اردیبهشت سال 

را دارد. این قانون  "پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت "تدوین شده است عنوان قانون

پذیر و/یا پیشرفت سیستم که هرکدام به موضوعی ،با توجه به موانع تولید رقابتتشکیل شده است  ماده 60از 

قانون بودجه ملی  G مادهتدوین شد و در  1393برای اولین بار در سال مالی کشور، اشاره دارند. این قانون 

مطرح شد اما بعدا به عنوان یک قانون دائمی ارتقاء و توسعه پیدا کرد و به بوجه ساالنه محدود 1393سال 

  نشد.

قانون به وزارت نفت و وزارت  12مادهیکی از آنها مستقیما به بهینه سازی انرژی اشاره دارد. ، ماده 60از این 

ریال ایرانی )با توجه به تورم تریلیون  500میلیارد دالر آمریکایی و  100گذاری اجازه سرمایهانرژی ایران 

 متغیر( در پروژه های زیر را داده است.

 پروژه های مربوط به نفت و گاز با عناوین زیر: -1

 افزایش ظرفیت تولید نفت خام .أ

 شگاه های نفت خام و گاز طبیعیافزایش ظرفیت پاالی .ب

 41پتروشیمی هاینیروگاهافزایش ظرفیت  .ت

 در میادین غیر مشترک 42ذخیره نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی از میادین مشترک .ث

 ذخیره نفت خام در فصول کم مصرف انرژی برای استفاده در فصول پرمصرف .ج

 به محصوالت و الکتریسیته 43نفت تقطیرشدهتبدیل مستقیم نفت و  .ح

 تزریق گاز طبیعی به میادین داخلی .خ

 افزایش صادرات، انتقال و مبادله نفت خام، گاز طبیعی و نفت تقطیرشده .د

 اجتناب از سوزاندن گاز همراه .ذ

 جایگزینی گاز طبیعی با محصوالت نفتی مربوطه .ر

                                                           
41 Petrochemical plants 
42 Shared fields 
43 condensate 
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و نفت تقطیرشده هایی که منجر به صرفه جویی در مصرف نفت خام، گاز طبیعی سایر پروژه .ز

 شوند.می

 های مختلف، برای مثال:بهینه سازی مصرف انرژی در بخش -2

 هاها مثل ساختمانصنایع پرمصرف انرژی و سایر بخش .أ

 حمل و نقل عمومی .ب

 حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری .ت

 های انرژی تجدیدپذیرمافزایش استفاده از سیست .ث

های درون در شهرهای بزرگ و جاده 45و گاز طبیعی مایع 44افزایش استفاده از گاز طبیعی فشرده .ج

 شهری

مصرف یا های پرمصرف با کماتوموبیلیا جایگزینی و کم مصرف یا الکتریکی  هایاتوموبیلتولید  .ح

 الکتریکی

 هاهای انتقال مسافران و بار، بارگیری کشتیکاهش هزینه .خ

 ایهای حمل و نقل هوایی، ریلی و جادهسایر پروژه .د

 آالت کشاورزیماشین .ذ

 های پربازده، برای مثال:ساخت نیروگاه -3

 های سیکل بخار و سیکل ترکیبیاندازی نیروگاه نصب و راه .أ

و تولید  47، تولید همزمان گرما و برق46های تولید همزمان برق، حرارت و برودتنیروگاه .ب

  48پراکنده

 های مربوط به آب، برای مثال:پروژه -4

 ساخت سدها و بنادر .أ

های بازیابی حرارتی نمکزدایی آب )آب شیرین زدایی و روشکیفیت آب، نمکآب و فاضالب،  .ب

 کن(

 سازی مصرف آببهینه .ت

 استفاده بهینه منابع آب محلی .ث

                                                           
44 Compressed Natural Gas(CNG) 
45 Liquified Natural Gas(LNG) 
46 Combined cooling, heating and power(CCHP) 
47 Combined Heat and Power(CHP) 
48 Distributed Generation(DG) 
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 های نوین آبیاریهای کشاورزی و روشزهکشی زمین .ج

 

نظر آن تشکیل  های مسئول زیرقانونی تدوین شده است که بخش ندیک رواز قانون،  مادهبرای اجرای این 

 ،تشکیل شده است. این سند ماده 7کنند. این روند قانونی از و در راستای پیاده سازی آن عمل میشوند می

توسط های ذخیره سازی انرژی المللی برای اجرای پروژهپیمانکاران ملی و بینکارگیری به گیچگون

کند. با توجه به ماهیت کاران را مشخص میمکانیزم بازپرداخت پیمانو همچنین های اجرایی مختلف سازمان

به مجریان پروژه به صورت پروژه و توانایی دولت در خرید خدمات و محصوالت مورد نیاز پروژه، نحوه پرداخت 

 یکی از دو فرمت زیر خواهد بود.

 خواهد بود. 49هاسازیپرداخت پیمانکاران از منابع به دست آمده از کاالها و ذخیره -1

ها را به فروش برسانند یا صادر سازیاینصورت، پیمانکاران باید خودشان مستقیما کاالها و ذخیرهدر غیر  -2

 کنند.

یکی از مهمترین نکاتی که در روند قانونی ذکر شده است این است که دولت )وزارت نفت، وزارت   

، در صورت تحقق ت انرژیهای خدماو شرکتدارد  المللیسازی ها را به نرخ بینانرژی( اجازه خرید ذخیره

این اقدامات، موجب تسهیل ایجاد بازار . را دریافت کنند المللیتفاوت نرخ دولتی و بینمابهباید  جویی،صرفه

توانند مقادیر بیشتری ها میشود که در چنین شرایطی، شرکتتجاری بهینه سازی انرژی در کشور می

های مختلف با این شرکت ها همراه توانند به شیوههای خدمات انرژی میگذاری کنند) شرکتسرمایه

معاونت علمی  هایی مثل بودجهیا اینکه وابسته به بودجه  (، غیره، کنسرسیوم 50شوند)سرمایه گذاری مشترک

 های انرژی را ذخیره کنندتا سرمایه مورد نیازشان را افزایش دهند.( تا حاملو فناوری ریاست جمهوری باشند 

 بازپرداختی آنها باالست.های نرخ چراکه

 استراتژی جدید توسعه بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان  -3-2-2

رقابت  دیقانون رفع موانع تول)بعدها با عنوان  بودجه  "G"مادهبراساس قوانین و سایر اسناد باالدستی مخصوصا 

فرمانی صادر کرد  ،اقتصادی ایرانو قانون اصالح الگوی مصرف، شورای عالی ( کشور یو ارتقاء نظام مال ریپذ

موتورخانه ها عملکرد طی آن میلیارد دالر به وزارت نفت داده شد تا  2گذاری که بر مبنای آن اجازه سرمایه

میلیون  43اکسید در حدود دیکربنهای کاهش آالینده ،ها بهبود پیدا کند. هدف کمی استراتژیدر ساختمان

 اند:در ادامه خالصه شده پروژهاین  قابل توجه جزئیاتتن است. 

                                                           
49 Goods and savings 
50 Joint venture(JV) 
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سازی ها از طریق ساختمان عمومی. ذخیره 100000ساختمان مسکونی و  500000گذاری در سرمایه -1

 و غیره. کاری)اجباری(، عایقتنظیم مشعل، نصب کنتور گاز هوشمند

ها سازیشوند، ذخیره ها پیاده سازی میهای بهینه سازی انرژی در ساختمانطی دو سالی که روش  -2

دالر(  0.13ریال)تقریبا  4500ها سازیشوند. بیشترین نرخ خرید ذخیرهبر حسب مصرف محاسبه می

به ترتیب برای  ،ماه 23تا  22ها سازیخرید ذخیرهزمان مدت  در هر متر مکعب خواهد بود.

ماه تغییر پیدا  60زمان به  ایناگرچه، در نظر گرفته شده است های عمومی و مسکونی، ساختمان

 کرد.  

 نظارت است. ونظارت، کنترل  هایتامین هزینه مسئول 51شرکت ملی نفت ایران -3

نرخ رسمی بانک مرکزی ایران، در مدت پرداخت، گذاری دولت مطابق با میلیارد دالر سرمایه 2تعهد  -4

 تنظیم خواهد شد.

 ن تاریخ بعدا تمدید شد.شوند. ای( نهایی می2018-2017)1396پروژه ها در سال  -5

ها و اعالم آمار و ارقام به سازیشرکت ملی نفت ایران مسئول محاسبه منابع به دست آمده از ذخیره -6

 ریزی است.سازمان مدیریت و برنامه

در تمام مراحل شامل ارجاع پروژه، فراگیری ، اجرا، دریافت و نظارت افزاری جامع نرمسیستم باید یک  -7

 توسعه پیدا کند.

تمام تجهیزات مورد استفاده در دوره آموزشی پروژه باید از قبل توسط وزات نفت تایید شده باشند.  -8

 لیست کاملی از همه تجهیزات مورد قبول در دسترس عموم قرار بگیرد.

بعد از اعتبارسنجی  از پیش تعیین شده های سه ماهههای خدمات انرژی به دورهپرداخت به شرکت -9

 . کندپیدا میختصاص ا سازینتایج ذخیره

ریزی شان با پروژه توسط سازمان مدیریت و برنامههای خدمات انرژی باید قبل از شروع همکاریشرکت -10

 بندی شده باشند. سازی انرژی( رتبههای کاری مختلف )تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و بهینهدر زمینه

شان با پروژه توسط قبل از شروع همکاریپروژه باید گیری و صحه سنجی های مربوط به اندازهبخش -11

سازی های کاری مختلف )تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و بهینهریزی در زمینهسازمان مدیریت و برنامه

 بندی شده باشند.انرژی( رتبه

 تبلیغات پروژه در رسانه جمعی باید انجام شود. -12

                                                           
51 National Iranian Oil Company (NIOC) 
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 6های جدید را هر ی در ساختن ساختمانسازی انرژهایشان در راستای بهینهها باید فعالیتشهرداری -13

  ماه گزارش کنند.

ترین ها که یکی از بزرگدستورالعمل شورای عالی اقتصاد ایران راه را برای بهینه سازی انرژی در موتورخانه

و پروژه های مربوط به آن این دستورالعمل  البتهکند. ها هستند هموار میکنندهای انرژی در ساختمانمصرف

هایی که قرار بود سال به تاخیر انداخته است. پروژه 4رو بوده است که اجرایی کردن آن را بهانع زیادی روبا مو

اند. این مشکالت و موانع در بخش بعدی توضیح داده به پایان برسند هنوز شروع نشدهدر کمتر از یک سال 

 خواهند شد.

 52بازار بورس انرژی ایران -2-2-4

 44مادهتصویب شد تا در تسهیل اجرای  2009قانون توسعه ابزارها و نهاد مالی جدید )قانون توسعه( در سال 

های مختلف(، ابزارهای جدید )برای گذار و بودجههای سرمایهکه مسیر را برای نهادهای جدید)برای مثال بانک

کند، سهیم ایران و بورس انرژی ایران( هموار می مثال اوراق بهادار اسالمی( و بازارهای جدید)برای مثال فرابورس

 .ندامسئولیت تنظیم و نظارت بازار سرمایه ایران را بر عهده داشته 53تا به حال، اوراق بهادار و سازمان بورس باشد.

اقتصادی -مطابق با قانون توسعه تاسیس گردید. وضعیت جغرافیایی1391در تیرماه سال بورس انرژی ایران 

بزرگترین ذخیره گازی زمین را دارد و یکی از  ضروری است زیرا ایجاد و توسعه مبادالت انرژیی برا ایران

. های بسیار خوبی در تولید انرژی برق و منابع انرژی داردبزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا است و زیرساخت

سنامه ساا ایران به ثبت رسیده است.شرکت سهامی عام بر پایه بازار فرابورس شرکت بورس انرژی ایران به عنوان 

های انرژی و مشتقات آن باید ثبت شوند و در یکی از بازارهای کند که همه حاملبورس انرژی ایران مقرر می

بورس انرژی خرید و فروش شوند. ماموریت شرکت، توسعه بازاری است که همه معامالت انجام گرفته در آن 

رقابتی ایجاد فضای  ،های دیگر رسیدن به هدف مورد نظرالزمهاز باشند.  و نقدینگی داشته وریهره، بیتشفاف

که بازارهای انرژی جهانی و منطقه را تحت  است سالم برای یافتن قیمت مناسب محصوالت و حل مشکالتی

 .  دهندتاثیر قرار می

 بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست -5-2-2

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اصالح الگوی مصرف تولید رقابتقانون رفع موانع  12مادهبا توجه به 

یک سند برای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست به  54انرژی، کمیته بهینه سازی انرژی و محیط زیست 

                                                           
52 http://en.seo.ir/Page/238/IRENEX 
53 Securities and Exchange Organization (SEO) 
54 Committee for Energy Efficiency and Environment at PDST  
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 فعالیت کند، تهیه کرده است. ایران انرژی بازار بورس قوانین و تنظیمات عنوان بخشی که باید در چهارچوب

های با برگه رود به زودی تایید خواهد شد.این سند به شورای عالی انرژی ایران ارائه شده است که انتظار می

های سفید اوراق بهاداری هستند که های سفید هستند. گواهینامهگواهینامه ،در بازارقابلیت خرید و فروش 

ها توسط این گواهینامه هستند. نمایانگر میزان صرفه جویی انرژی مالکینشان در مدت زمان مشخص

بازار بهینه سازی  تنظیم کننده شوند و وقتی تایید شدند، توسط بخشهای خدمات انرژی تهیه میشرکت

 2-2)به تصویر شوند و از آن پس در این بازار قابل خرید و فروش خواهند بودانرژی و محیط زیست صادر می

 نگاه کنید(.

تامین بنیان و های دانشهای خدمات انرژی، شرکتگان انرژی، شرکتمصرف کنند این بازارمشترکین 

های خصوصی در بخش های صادرکننده انرژی و همه شرکتکنندگان و توزیع کنندگان خدمات انرژی، شرکت

های انرژی برای چهار نوع مصرف کننده و انرژی هستند. کارایی و عملکرد بازار بر اساس تفاوت قیمت حامل

 های انرژی صادرشده و مصرف داخل است.ت حاملتفاوت قیم

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره ، 56بهینه سازی مصرف سوختاز سازمان  متشکل 55بدنه تنظیم کننده

سازمان بورس و اوراق وری انرژی و سازمان محیط زیست است و به عنوان یک نهاد قانونی که اعتبار خود را از 

 دهد.مسئول صدور گواهینامه سفید است و این کار را از طریق اقدامات زیر انجام میبهادار گرفته است، 

 تنظیم روابط بین مجریان در بازار  •

 تایید ذخایر انرژی در مدت زمان مشخص •

 بر بازار نظارت فنی  •

 

 

 

 

 

                                                           
55 Regulatory Body 
56 Iranian Fuel Conservation Organization (IFCO) 

 

بازار بهینه 

سازی انرژی و 

 محیط زیست

 فروشنده گواهی سفید خریدار گواهی سفید

 های خدمات انرژیشرکت-

 بخش عرضه بخش تقاضا
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 : سازوکار عرضه و تقاضای بازار2-2شکل 

های گرمایشی مرکزی بهینه سازی و توسعه بهینه سازی انرژی در سیستم آزمایشیپروژه -3-2

 های مسکونی و غیرمسکونیساختمان

ماده  "ج"اند که بر اساس بند به تصویب رس را شورای عالی اقتصاد پروژه مهمی 1393آبان سال  5در تاریخ 

پذیر و ارتقاء فع موانع تولید رقابتر"بوده است )این قانون بعدهابه قانون  1393دوم قانون بودجه ملی سال 

ساختمان مسکونی و ها در پانصدهزار آن کارایی انرژی موتورخانه بر اساستغییر کرد( که  "نظام مالی کشور

ساختمان غیرمسکونی باید توسعه پیدا کند. از زمانی که این مسئولیت بر عهده شرکت بهینه سازی صدهزار 

 نفت ایران، گذاشته شده است، به دلیل مشکالت قانونی، فنی، اجتماعیمصرف سوخت، زیرمجموعه شرکت ملی 

های آوردن زیرساختهایی نیازمند شناسایی مسیر، فراهمغیره هنوز شروع نشده است. اجرای چنین پروژهو 

 رو است. های احتمالی پیشموردنیاز و شناسایی چالش

سازی انرژی و محیط زیست بهینه ستادهای ذکرشده، هایی برای چالشحلبرای شناسایی، شناخت و یافتن راه

های سازی و بهبود عملکرد موتورخانهدر محدوده کوچکتر آغاز کرد که در آن اقدام به بهینه آزمایشیپروژه 

سازی های بهینهسازی روشساختمان در شهر تهران شد. چهار شرکت متخصص شناخته شده برای پیاده 200
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شناخت و تشخیص مشکالت  ،آزمایشیها انتخاب شدند. هدف این پروژه ای ساختمانهانرژی در موتورخانه

 پروژه اصلی بوده است.قانونی، اجرایی، فنی و اجتماعی 

سازی انرژی و محیط زیست، مدیر پروژه ای تعیین کرد که وظیفه اصلی آن نظارت و هدایت پروژه ستاد بهینه

بنیان شرکت دانش .شد و به شناخت مشکالت پیش رو بینجامدسازی پروژه اصلی بادر مسیر بهترین شبیه

 انتخاب شد.مدیریت پروژه کند، برای کمک به فعالیت می سازی انرژی در ساختماندر زمینه بهینهمهسابا  که 

 ، هدف اصلی یافتن پاسخ دو سوال اساسی بود:آزمایشی طی پروژه

 آنها وجود دارد؟ با مقابلههایی برای حلها برای پروژه ملی وجود دارد و چه راهکدام چالش -1

 توانند تقویت شوند؟پارامترهای اصلی در پروژه ملی چه هستند و چگونه می -2

 شدند که مهمترین آنها عبارتند از: های فرعی متعددی منجراین دو سوال اساسی به سوال

 عملکردشانها، مقیاس و تجهیزات، تطابق آنها با استاندارها و دقت وضعیت موتورخانه •

 های خدمات انرژیهمکاری پرسنل اجرایی و نگهداری با شرکت •

 سازی انرژی و تاثیراتشانها و بهینههای کاهش آالیندهروش بررسی •

 57گذاریصحه  گیریسازی عملیات اندازهپروتکل و پیاده بررسی •

 هامانسازی انرژی در ساختقاردادهای تعمیر و نگهداری و تاثیر آنها در بهینه بررسی •

 هامطالعه رفتاری مالکین ساختمان •

مرحله اول به  به سه مرحله اصلی تقسیم بندی شد. آزمایشیبرای یافتن پاسخ سواالت مطرح شده، پروژه 

آوری استاندارهای حال حاضر داخلی و جهانی و سایر اسناد مربوطه اختصاص دارد. مرحله مطالعات پایه و جمع

جویی انرژی و سایر مطالعات مربوطه است. اقداماتی های صرفهسازی روشو پیادههای اجرایی دوم شامل فعالیت

آوری شده و گزارش دستاوردها جهت ارزیابی نتایج، بازنگری در اسناد جمعگیرند که در مرحله سوم انجام می

 است.

روژه شناسایی مهمترین مشکالتی که در مسیر پ شدند. های متعددی منجرمطالعات ذکر شده به شناخت چالش

 شدند عبارتند از:

                                                           
57 M&V 
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های و شرکت های عملیاتی و تعمیر و نگهداریتعارض منافع، فقدان هماهنگی و همکاری بین تکنسین •

 خدمات انرژی

 سازی انرژیگیری و صحه سنجی ذخیرهمشکالت فنی مربوط به اندازه •

 اطالعات سازی انرژی به دلیل کمبود تجربه وهای ذخیرهفقدان دانش مربوط به روش •

 نفعان مختلفپذیری ذیفقدان آگاهی عمومی و مسئولیت •

های هیبریدی تجدیدپذیر، سازی انرژی و به کار نگرفتن سیستمهای رایج ذخیرهمحدودیت روش •

 های مدیریت ساختمان و غیرهاسکیل کوچک، سیستم CCHPموتورهای 

نتیجه این پروژه ذخیره  زی انرژی است.ساسنجی ذخیرهگیری و صحهیافته این مطالعات اندازهمهمترین 

سازی انرژی را نشان های بهینهها بوده است که پتانسیل باالی توسعه پروژهدرصدی در ساختمان 28میانگین 

 د:نهای زیر دارهای جدید پیشنهاد به اجرای طرحجویی و فناوریهای صرفهروش، از طرفی دهد.می

 های انرژینگهداری هوشمند سیستم -1

متخصصان های تعمیر و نگهداری و های کوچک و متوسط با شرکتطور معمول، مستاجران ساختمان به

ترین شان رخ بدهد و سپس به نزدیکمانند تا مشکلی در سیستمافراد معموال منتظر می نای کنند.همکاری نمی

های عمومی پیمانکاران اگرچه ساختمان کنند. آید مراجعه میکنند از پس مشکل برمیکشی که تصور میلوله

مخصوصی دارند که مسئول تعمیر و نگهداری کل ساختمان از جمله سیستم انرژی هستند. هر دوی این 

 کافی ها منجر به سپردن کار به افرادی است که به قدر کافی آگاه نیستند یا به بهینه بودن انرژی اهمیتروش

 دهند.نمی

وضعیت نامشخصی ها ساختمان در نصب و نگهداریو متخصصان  خدمات انرژی هایشرکتها است که سال 

ها است در تقابل سازی آنها در ساختمانرویکردها و اقداماتی که نیاز به پیادهمالحظات مربوط به  باو  دارند

متخصصان نصب و تعمیر و نگهداری به نگرش ساده ای رسیده اند که فقط به دنبال کمتر کردن  اند.بوده

این نگرش به مصرف باالی  .هستندها راحتی برای ساکنین ساختمانو فراهم آوردن شرایط شان هایتالش

پرزحمتی دارد که های خدمات انرژی تمایل به نگرش در حالیکه شرکت شودمی ها منجرانرژی در ساختمان

 شود.به ذخیره باالی انرژی می بمنرج

کاری مدنظر است، در حالیکه قیمت پایین رو شدن با کمی چالش آید که روبهدر نگاه اول، اینطور به نظر می

تر که توسط متخصصان ها به نگرش سادهانرژی و ناآگاهی صاحبان ساختمان موجب شده است که ساختمان
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ها از مصرف باالی روی بیاورند. باالبردن آگاهی ساکنین ساختمان ،شوداری اجرایی مینصب و تعمیر ونگهد

 هایشان ممکن است نظر آنها را نسبت به ین موضوع تغییر بدهد.انرژی در ساختمان

های انرژی اقدامی است که ترکیبی از خدمات انرژی و نصب و تعمیر و نگهداری نگهداری هوشمند سیستم

این روش از پشتیبانی  ال برطرف کردن نیازهای ساختمان و در عین حال ذخیره انرژی است.و به دنباست 

کند و با به کارگیری دانش نظارت برای تشخیص بهتر شرایط و آوری اطالعات استفاده میآنالین برای جمع

هرچند سخت  سازی این راه حل،پیاده. کندتالش میکردن شرایط عملکرد و مصرف انرژی در سیستم بهینه

 شود باشد.باشد، میتواند گامی رو به جلو برای غلبه بر آنچه در بخش ساختمان عقب افتادگی تلقی می

 های انرژیاتوماسیون ساختمان هوشمند و سیستم -2

های اگر سیستم ها برخوردار است.در ساختمان باالیی اولویتاز شناسایی خدمات مورد نیاز و برآوردن آن نیازها 

استفاده کنند، کاهش چشمگیری در انرژی به خوبی مدیریت شوند و تنها در صورت ضرورت از منابع انرژی 

ها های هوشمند هماهنگی نیاز است که این مسئولیتبنابراین، سیستم شان به وجود خواهد آمد.مصرف انرژی

 همچون سایر مشکالت این اقدام دو طرف دارد: د.نرا برعهده بگیر

 و تقاضاعرضه 

اولین گام برای دستیابی به این اهداف و داشتن ساختمان هوشمند انرژی، شناسایی تقاضاها و به دنبال آن 

های هوشمند از چندین حسگر و واحدهای پردازشگر برای شناسایی نیاز هر بخش اصالح سیستم است. سیستم

ت که سیستم بتواند تجهیزات نصب شده را بنابراین نیاز اس د.کننساختمان و نحوه خدمات رسانی استفاده می

در نتیجه، اختصاص بیشتر یا کمتر  به کار بیندازد و خدمات مورد نیاز را به محل از پیش تعیین شده برساند.

 پیشرفت خواهد داشت.از حد منابع وجود نخواهد داشت و شرایط رفاهی و وضعیت مصرف انرژی ساختمان 

بویلر آب را تعین های کنترل فیدبک خیلی ساده که فقط دمای سیستماز  BAS/BMSهای هوشمند سیستم

گیری هزاران نقطه)که فقط به دما، جریان، رطوبت، های بسیار پیچیده که کنترل و اندازهکنند تا سیستممی

 گسترده هستند. ،های بلند را بر عهده دارندروشنایی و غیره محدود نیستند( در ساختمان

 CCHPهای های کارامدی چون سیستمها با سیستمنهجایگزینی موتورخا -3

ها و ها است، ارتقاء سیستمهای در موتورخانهمصرف انرژی در بعضی از ساختمانتقریبا نصف ازآنجاییکه 

های کارامد استفاده از سیستم  جویی انرژی داشته باشد.تواند سهم بزرگی در صرفههای مربوطه میزیرسیستم

همچنین،  شود.( منجر به بازده گرمایی باالتر میCCHPکننده و گرم کننده ) موتورهای ترکیبی خنکانرژی مثل 
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تواند به شبکه فروخته نیروی الکتریکی اضافی بعدا میها را تامین کنند. توانند برق ساختماناین موتورها می

 ("یافته و رقابتیبی به سیستم مالی ارتقاءقانون حذف موانع دستیا "از قانون 12)ماده . سرمایه ایجاد کند وشود 

ای ای که دارند نصب و عملکرد سادهشوند و برخالف ظاهر پیچیدههایی ارائه میها معموال در پکیجاین سیستم

در غیر اینصورت،  اگرچه، انتخاب سیستم مناسبی که نیازهای ساختمان را تامین کند ضروری است. دارند.

 و منجر به عدم بازده اقتصادی و خرابی سیستم انرژی خواهد شد. بودتاثیر عکس خواهد 

 های انرژی هیبریدی استفاده از سیستم -4

پذیر باشد، همیشه مطلوب ها،اگر امکانهای حرارتی از چاههای مبتنی بر استخراج انرژیبه کارگیری سیستم

انات چشمگیر است و سطح امنیت خواهند بود زیرا گرمای زمین همیشه یک منبع پایدار انرژی بدون نواس

برای  ها ممکن است کامال پر زحمت باشد.کارگیری این سیستماگرچه، طراحی واقعی و به یرد.انرژی را باال می

نتیجه گیری از پروژه و تعیین مشکالت اصلی شناخته شده بر سر راه پروژه، راه حل نگهداری هوشمند که 

 شود.اند پیشنهاد میب و نگهداری ترکیب شدهنصهای صرفه جویی انرژی و طی آن روش

هماهنگی بین بهینه بودن انرژی و اقدمات یک سیستم نگهداری هوشمند همانطور که قبال اشاره شد،  •

جوی انرژی در زمان مقرر های صرفهکند و در نتیجه آن پایداری روشنصب و نگهداری را بیشتر می

 یابد.تا حد قالب توجهی کاهش میای افزایش یافته و تولید گازهای گلخانه

های نگهداری هوشمند ارائه شدند نیاز به تشکیل یک شبکه دارند. هایی که با معرفی سیستمحلراه •

ها( های خدمات انرژی و متخصصان نصب و تعمیر و نگهداری)اشخاص یا شرکتاین شبکه از شرکت

 پردازد.در سطوح خاص مهارتی می تشکیل شده است و پیوسته به آموزش و ارائه گواهی به آنها

های نگهداری هوشمند. سیستمهای پایداری و های سبز هوشمند برای نمایش روشتوسعه ساختمان •

ها از آنها الگوبرداری های نمونه هستند که سایر ساختمانها مانند ساختماناین ساختمان

کنند( در کنند)که معموال نمی های جدید باید از قوانین مشخصی پیرویکنند.)نکته: ساختمانمی

 .(شرکت کنند 12های مربوط به ماده توانند در پروژههای فعلی تنها میحالیکه ساختمان

هایی که مدل نگهداری به عنوان یک شغل تجاری، برای جذب مشتریان بیشتر در زمان مقرر، شرکت •

ای الزم نظارت بر کسب و کنند باید مدل کسب و کار مشخص و ابزارههوشمند را پیاده سازی می

کارشان داشته باشند. اول باید مدل کسب و کار کدگذاری شود و مهمتر از همه نقشه راهی از اقدامات 

های انجام شده افزار تهیه کنند تا به نظارت و تحلیل فعالیتو مرکز نظارتی به کمک نرم آینده
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که البته شایستگی آنها باید بررسی  های مدیریت تسهیالت بزرگی وجود داردبپردازد.)نکته: شرکت

 شود(

شود و ابزارهای نظارتی آماده به کارگیری هستند، این مدل وقتی مدل کسب و کار مشخص می •

آمادگی اجرایی شدن در محدوده بازار بهینه سازی انرژی را دارد که در آن ذخایر انرژی ای که مربوط 

شوند و قابلیت فروش های سفید صادر مینامهیبه اجرای نگهداری هوشمند هستند، با عنوان گواه

 ا خارجی دارند.یبه مشتریان داخلی 

موجب تحقق بهینه سازی شوند و ها پیادهجویی انرژی ممکن است در ساختمانهای صرفهسایر روش •

شوند و این های خدمات انرژی اجرا میها توسط شرکتسازی و صرفه جویی انرژی شوند. این روش

جویی های سفیدی که در قبال صرفهنامهسازی انرژی توسط گواهیبا ورودشان به بازار بهینهها شرکت

 شوند.انرژی دریافت کرده اند تشویق می

های نوین و خالقانه همیشه راه موثری برای غلبه بر مشکالت بنابراین نباید فراموش کرد که توسعه فناوری

برخالف سطح باالی  به همین دلیل، کشورهای پیشرفته، ست.مربوط به مصرف باالی انرژی در یک کشور ا

 ها دارند.ای با همان ویژگیتولیداتشان، مصرف کمتری در مقایسه با کشورهای توسعه نیافته

، "یافته و رقابتیقانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاء " 43بنابراین، به همین علت دولت در ماده 

 کند که:بیان می 43دستاوردهای پروژه است. ماده به دنبال اثبات 

بنیان( ها و موسسات دانشبنیان )از طریق شرکتای برای توسعه محصوالت دانشموظف به تدوین برنامهدولت 

هایی همچنین، تمام ارگان و ایجاد انگیزه در جهت افزایش صادرات و تقاضای مردم برای این محصوالت است.

بنیان که کیفیت و قیمت برابری با یانه هستند باید استفاده از محصوالت داخلی دانشکه شامل بودجه سال

 همتایان خارجی خود دارند را در اولویت قرار دهند.

های مختلف است. برای مثال، بازار تجاری محیط زیست تفاوت نرخ بین بخشوری انرژی و نیروی محرکه بهره

های شرکتها است. ساختمانمصرف در متوسط نرخ مصرف گاز طبیعی در نیروگاه پتروشیمی بیش از دو برابر 

گیرند با توجه به انرژی ذخیره شده بعد از مراحل  جویی انرژی را به کار میهای صرفهخدمات انرژی که روش

ها ممکن است سپس این گواهینامه کنند.اهینامه سفید دریافت میگو انجام شده، سنجی گیری و صحهاندازه

شان را های مصرف انرژیکنندگان بزرگ انرژی خرید و فروش شود تا آنها بتوانند هزینهدر بازار ارز با مصرف

 کاهش دهند.
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عال خواهند بنیان فها و موسسات دانشسازی انرژی و محیط زیست، شرکتپس از شکلگیری بازار تجارت بهینه

سهیم شدن آنها در بازار با توسعه و تولید محصوالت فناورانه  شوند.کنند و شکوفا میشد، توسعه پیدا می

جویی بیشتر انرژی و پیشرفت تکنولوژی دهند به پیشرفت کشور و صرفههایی که ارائه میحلبنیان و راهدانش

 ها و موسسات فناورانه خواهد بود.بازار زمینه خوبی برای پیشرفت شرکت انجامد.سازی انرژی میدر بازار بهینه

ها و موسسات  سازی انرژی و بازار تجاری محیط زیست نیازمند وجود شرکتهای بهینهشرکت در فعالیت

های کم مصرف شوند و در ازای آن جویی انرژی در بخشبنیانی است که بتوانند موجب صرفهدانش

ها برای فروش به مصرف کنندگان بزرگ سپس این گواهینامه دریافت کنند.سفید قابل تجارت  هایگواهینامه

 شان هستند، در بازار آزاد با نرخ باالتر میسر خواهند بود.انرژی ،که در حال رقابت با مصرف فعلی

 آغازینکارگاه  -2-4

نفعان نماینده از ذی 30کنندگان آن برگزار شد و شرکت 1395اسفند سال  9پروژه در تاریخ  آغازین کارگاه

یداهلل  آقایمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار و توسط علاین کارگاه تحت حمایت معاونت پروژه بودند. 

، 58آن ماری اسلت کارلسنسازی انرژی و محیط زیست، و خانم ملی پروژه و دبیر کمیته بهینه مجری، سبوحی

  شد. ارزبرگایران،  ملل، نماینده معاون برنامه توسعه سازمان

سازی انرژی و محیط زیست و کنندگانی که نماینده شرکاء پروژه بودند، نمایندگان کمیته بهینهغیر از شرکت

 های مشاور حضور داشتند.شرکت

 سازیاقدامات آماده -2-4-1

سازمان ملل و صندوق محیط زیست جهانی تصویب  عمرانبرنامه توسط  1389سال  ماهاگرچه پروژه در تیر

 سال به تعویق افتاد 6 های سازمان ملل متحد در بخش انرژی ایران،به دلیل تحریم شد، امضای سند پروژه

اقدامات اولیه صورت ی در مدت زمان بین امضای سند پروژه و کارگاه آغازین تعداد (.1395)شهریور سال

 :گرفته است

 1395پروژه در شهریور سال انتصاب مدیر ملی  •

، معاونت مدیر ملی پروژه، متخصص ارتباطات (NPMواحد مدیریت پروژه شامل مدیریت ملی پروژه ) •

 بنا نهاده شد. 1395( در آذر سال FOEعملیات)( و متخصص تامین مالی و CNEو شبکه)

                                                           
58 Anne Marie Sloth Carlsen 
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 600ضای کاری )سازی انرژی و محیط زیست توانست فای برای بهینه، کمیته1395در آذرماه سال  •

 متر مربع( با تجهیزات الزم و اینترنت در پژوهشکده انرژی شریف فراهم کند.

نفعان برای مرور سند اصلی پروژه کمیته راهبری پروژه شکل گرفت و چهار جلسه با حضور تمام ذی •

 برگزار شد. 1395-1389های با در نظر گرفتن شرایط، طی سال ضروری،و بررسی اصالحات 

 اهداف و انتظارات -2-4-2

 اهداف اصلی کارگاه اولیه عبارت است از:

 مسئولیت در پروژه پذیرفتن نفعان برای شناخت وکمک به ذی •

 مرتبط با هدف کلی  تشریح اقدامات صورت گرفته •

 ارائه جزئیات برنامه کاری و زمانبندی اجرای پروژه •

 های ممکنحلآمده و راههای پیشبحث روی وقفه •

گیری هایشان را در ساختار تصمیمشان، کارشان و مسئولیتمام مشترکین تا نقشفرصتی برای ت •

 پروژه شامل گزارش دهی و خطوط ارتباطی و سازکارهای حل مشکالت، بشناسند.

 های کارگاه همگی در یک روز انجام شدند. اجزای اصلی کارگاه به قرار زیر بوده است:فعالیت

 افتتاح کارگاه و معرفی پروژه •

 ارائه هدف پروژه و اقدامات آینده •

 سازی مصرف سوخت در ایرانشرکت بهینه های مشابه در حال انجام توسطای مرتبط با پروژهارائه •

 سازی پروژههای هر شریک پروژه در پیادهبحث روی نقش •

 های دیگر همپوشانی دارند.هایی که با پروژهبحث روی موضوعات پیشنهادی و فعالیت •

 لی از کارگاه اولیه به قرار زیر بوده است:انتظارات اص

ماه وقفه زمانی  18سازی پروژه با در نظر گرفتن شرایط فعلی و این حقیقت که تنظیم طرح پیاده •

سازی پروژه ارسال سند پروژه برای گرفتن تصویب صندوق محیط زیست جهانی و آغاز پیادهبین 

سازی انرژی در ایران به شدت ون و الگوی بهینهسازمانی و قان واحد ،بوده است. در این مدت زمان

 تغییر کرده است.

در کنار  "قانون اصالح الگوی مصرف"در نظر گرفتن تغییرات چهارچوب قانونی و اینکه پیاده سازی  •

مهمترین چالش اجرای پروژه  "یافته و رقابتیقانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاء "
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تواند در توسعه قانون ثانویه مرتبط با این قوانین نقش این موضوع، پروژه میبا توجه به هستند. 

 سازی انرژی و محیط زیست به کار بگیرد.مهمی ایفا کند و برای هسته اصلی بازار بهینه

وری برای نمایش تغییرات به وجود آمده در شرایط و پارادایم بهره هاتلفیق و/یا اصالح نتایج و فعالیت •

 اند.ه اتفاق افتادهژفناوری، بازار تامین مالی و قوانین بخش ساختمان که در مدت وقفه پرو انرژی در

های پروژه اصلی که در حال حاضر در دو پروژه مشابه ترتیب دادن و اصالح برخی از نتایج و فعالیت  •

سازی مصرف سوخت پوشش سازی انرژی و محیط زیست و سازمان بهینهکه توسط کمیته بهینه

ها باید بعدا بررسی ها و شرایط ممکن برای همکاری با این پروژهمشارکتاند. همچنین، داده شده

 .شود

 خالصه مذاکرات در ادامه آورده شده است.

 گزارش کوتاهی از کارگاه -2-4-3

 9/12/1395تاریخ:  2دستور جلسه: ضمیمه 

 3گزارش جامع: ضمیمه  3کنندگان: ضمیمه شرکت 3تصاویر: ضمیمه 

در سالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.  1395اسفند سال  9کارگاه اولیه در تاریخ 

 دکتر یداهلل سبوحی، مدیریت شد. ملی پروژه، ریمجصبح آغاز شد و توسط  8:15این جلسه در ساعت 

 

 موارد زیر مورد بحث قرار گرفتند:

ملی پروژه، دکتر یداهلل سبوحی، به معرفی پروژه، تیم پروژه و نقش معاونت علمی و فناوری  مجری •

 ریاست جمهوری در پروژه پرداختند. ایشان یکی از موانع حال حاضر کشور را بهای انرژی دانستند.

رورت آن ماری اسلت کارلسن ، نماینده معاون برنامه توسعه سازمان ملل ، معرفی کوتاهی از ضخانم  •

های مخصوصا در بخش ساختمان)مسکونی(، و وضعیت ساختمان اجرای پروژه و هدررفت انرژی،

حضور وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در جلسات پروژه  تفعلی ایران داشتند. ایشان به اهمی

 های شغلی در این بخش ایجاد کند.تواند فرصتاشاره کردند زیرا می

سازی ای با موضوع بهینهآموزش و پرورش وزارت امور خارجه، ارائه ، معاونتآقای یوسف رشیدی •

مصرف انرژی و توسعه پایدار داشتند. ایشان خاطر نشان کردند که همکاری نزدیک متخصصان و 

 گذاران ضروری است و شفافیت باید تضمین شود.سیاست

سازی مصرف بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعتی شرکتآقای رضا شاهرخ راد، مدیر بهینه •

جویی در مصرف سوخت در بخش های صرفهسازی پروژهپیاده "ای با موضوعارائه سوخت،

قانون حذف موانع دستیابی  " 12ها را با توجه به ماده داشتند. ایشان نحوه اجرای پروژه "ساختمان

 در بخش ساختمان تشریح کردند. "یافته و رقابتیبه سیستم مالی ارتقاء
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پروژه مشترک صندوق محیط در ارتباط با ،  پروژه 60ایمشاور فنی منطقه،59نوئل سیریانوماآقای  •

هایی داشتند. ایشان تاکید ، الزامات و راهنماییسازمان ملل متحد عمرانبرنامه زیست جهانی و 

های صندوق محیط زیست جهانی داشتند که اثرگذاری، مداومت و تکرارپذیربودن پروژه در پروژه

 بسیار اهمیت دارد. 

ای در ارتباط با اهداف کارگاه و اطالعات اصلی مربوط به ارائهمدیر ملی پروژه،  خانم هاله بختیار، •

 کردند.ایشان به پیشینه کلی کشور و اجزای پروژه نیز اشاره پروژه داشتند. 

، خاطر نشان کردند که 61سازمان ملل متحد ه عمرانبرنامآقای محسن سلیمانی، مدیر برنامه در  •

های در حال انجام باید سند پروژه برای تعیین نقش هر ارگان اجرایی و ارتباط دهی بین همه پروژه

 انرژی در فاز آغازین بازبینی شود.سازی مصرف و پروژه بهینه

هایی که از انجام پروژه مشابه شان و درسدر مورد تجربه ،63مشاور فنی ارشد ،62آقای زوران مروج •

سازی به ساز انرژی و ظرفیت برای پیادهبازار بهینه در نتیجه آنها،صحبت کردند که  گرفته بودند،

 ه وجود آمده و آموزش ارتقاء یافته است.باجرایی شد، اگاهی  آزمایشیروژه پوجود آمدند، 

، در ارتباط با اجرای پروژه، نتایج و اقدامات صحبت 64آقای سعید فتوحی، معاون مدیر ملی پروژه •

جلسه قبلی کمیته راهبری پروژه، تعدادی از بندهای  4کردند. ایشان اظهار داشتند که با توجه به 

ن ایشان مهمترین اصالحات و پیشنهادات مربوط به اقدامات و نتایج نیاز به اصالح دارند. همچنی

های مربوطه را که در جلسه کمیته راهبری قبلی نهایی شده بودند مطرح بندهای نتایج و فعالیت

ساختمان که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست  200 آزمایشیکردند. از طرفی به پروژه 

دوم مولفه و گفتند که از نتایج این پروژه در دو سال پیش اجرایی شده بود اشاره داشتند جمهوری 

 اند.استفاده کرده

های خدمات انرژی وجود سه چالش بر سر راه ارتقاء شرکتخاطرنشان کردند که آقای سبوحی  •

 دارد:

 بازپرداخت توسط دولت -

 های ضروریتوسعه تکنولوژی -

 جذب منابع خصوصی -

الگوی مصرف هستند و بناید در پروژه فراموش و قانون اصالح  12ها سدهای اجرایی ماده این چالش

شوند. ایشان فرمودند که نقش شهرداری،سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی 

 اول بسیار مهم هستند. مولفه  یهادر اجرای قوانین و سیاست

                                                           
59 Mr Manuel Soriano  
60 Regional Technical Advisor(RTA) 
61 program manager at UNDP  
62 Mr Zoran Morvaj  
63 Cheif Technical Advisor(CTA) 
64 Deputy for National Project Manager (DNPM)  
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نی چهارچوب ای در ارتباط با تحلیل بازبیارائهآقای محمدرضا خسروی،تحلیلگر برنامه مدیریت،  •

 پایش و ارزیابی پروژه داشتند. 

ای پروژه، ارائه جامعی از ضروریات اجرای فاز اول پروژه داشتند آقای سوریانو، مشاور فنی منطقه •

، سازمان ملل متحد عمران برنامههای مشترک صندوق محیط زیست جهانی و پروژهو چرخه 

 های پروژه را بیان کردند.تغییرات و ریسک
 

 ها مطرح شدند.پیشنهادات زیر توسط حضار در ارتباط با اجزای پروژه، نتایج و فعالیت

 پیشنهادات جزء
باید مجزا  4-1و  3-1ای پروژه، پیشنهاد دادند که خروجی آقای سوریانو، مشاور فنی منطقه • 1

ادغام اول با هم مولفه های از خورجی  2-1و  1-1در نظر گرفته شوند. همچنین، خروجی 

 شوند.

، پیشنهاد دادند برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد تحلیلگر برنامه مدیریت درآقای خسروی،  •

 رسانی شود.بر برنامه توسعه ششم داللت دارد و بهتر است به روز 4-1که خروجی 

اظهار داشتند که یکی از  3-1آقای مروج، مشاور فنی ارشد، در ارتباط با اجرای خروجی  •

 افزار است.ژه متقاعد کردن افراد به استفاده از یک استاندارد و یک نرموظایف پرو

تصویب رسیده و  به که 2-1-1آقای سلیمانی، به این موضوع اشاره داشتند که فعالیت  •

هایی کند فعالیتها و قوانین و مقررات پروژه بهینه سازی مصرف انرژی را اجرایی میسیاست

 با این هدف ندارد و باید بازبینی شود.
-2دوم)خروجی مولفه سوریانو پیشنهاد دادند که سیستم گرمایی خورشیدی باید در ای آق • 2

های گرمایشی خورشیدی توان تعداد سیستممی( در نظر گرفته شود و نباید حذف گردد. 1

 های دیگر استفاده کرد.را تغییر داد یا با سیستم

های توسعه و نمایش پروژه" 4-2خروجی نیاز است آقای سبوحی پیشنهاد کردند که  •

هیبریدی های احیاگر اتالف سوخت آزمایشی سیستم گرمایش خورشیدی و سیستم

دوم در نظر گرفته شود. ایشان خاطر مولفه های یدر بازبینی خروج "خورشیدی فسیلی

های خدمات ، مدل کسب و کار به معنی ارتقاء شرکت2-2نشان کردند که در خروجی 

 ها است.انرژی برای گرفتن پروژه

های آزمایشی توسعه و نمایش پروژهآقای خسروی، فرمودند که پیشنهاد دکتر سبوحی ) •

هیبریدی خورشیدی احیاگر اتالف سوخت های سیستم گرمایش خورشیدی و سیستم

آبگرمکن خورشیدی و  85مد نظر قرار داده شود، نصب  2-2تواند در خروجی فسیلی( می

 ادغام آن با سیستم گرمایشی تجهیز شده، به جای اضافه نمودن یک خروجی دیگر.
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در باید  "نفانتوسعه پروژه آزمایشی با مشارکت ذی"آقای سبوحی پیشنهاد دادند که   •

 مد نظر قرار داده شود. 2-2خروجی 

آقای مروج پیشنهاد دادند برای گسترش و فراگیر کردن پروژه باید مدل کسب و کار وجود  •

های آبگرمکن خورشیدی مدل کسب و کار برای نصب سیستم "داشته باشد. ایشان گفتند: 

 ر قرار داد.برای خروجی را باید مد نظ "جویی انرژی های صرفهو ادغام با سایر روش

 

سوم را مد نظر قرار دهد و  مولفهآقای سبوحی پیشنهاد دادند که تنظیم کننده بهتر است  • 3

فراموش شده است، تقاضایی است که  3-3خاطر نشان کردند که چیزی که در خروجی 

مالی و توسعه کسب نتیجه کمپین بازار است. بهتر است ابتدا عرضه و تقاضا و سپس تامین

، هعرض -3تامین مالی،  -2سازی، تقاضا برای بازار بهینه -1اد شوند. این چهار جزء)و کار ایج

 شوند.مدل کسب و کار( موجب تحول بازار می -4

 

مشاور فنی ارشد پروژه و  ای پروژه،مشاور فنی منطقهتیم پروژه با همکاری  که در پایان، قرار بر این شد

 ملل متحد، براساس نتایج کارگاه آغازین، گزارش فاز آغازین را نهایی کنند. عمرانسایر همکاران برنامه 

 هاهای پروژه و فعالیتخروجی -3

 معرفی -1-3

( و 1389تغییرات اساسی که در دوره بین تحویل سند پروژه به صندوق محیط زیست جهانی )خرداد سال 

 سازی پروژه تاثیرگذار بودند عبارتند از:( اتفاق افتادند و بر پیاده1395آغاز رسمی پروژه )آبان سال 

. تشکیل 1392و تغییر ساختار دولت جدید در مرداد سال 1392انتخابات ریاست جمهوری خرداد  •

معاونت علمی و فناوری رسیاست جمهوری در مهر سازی انرژی و محیط زیست زیر نظر ستاد بهینه

 اتفاق افتاد. 1392ماه سال 

 نفعان.های مربوطه و ذیخانهتغییرات مدیریتی در وزارت •

یافته و قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاء "در کنار  "اصالح الگوی مصرفقانون " •

سازی مدل کسب و کار و همچنین قانون مرتبط در سند پروژه، از اهمیت باالیی در پیاده "رقابتی

محیط زیست برخوردارند. سرعت توسعه ساز انرژی و های خدمات انرژی وتوسعه بازار بهینهشرکت

را تحت  1بینی شده تحت دستاورد های پیشسازی این قوانین، فعالیتقوانین ضروری مربوط به پیاده

 دهند.تاثیر قرار می
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های گرمایش مرکزی وری انرژی سیستمسازی و بهبود بهرهیک پروژه آزمایشی با موضوع بهینه •

همانطورکه در فصل دوم توضیح داده شد، ی اجرایی شده است و های مسکونی و غیرمسکونساختمان

  وری انرژی بخش ساختمان پدید آورده است.خوبی نسبت به تغییرات در بهرههای دیدگاه

هزار ساختمان  100هزار ساختمان مسکونی و  500ها در سازی انرژی موتورخانهبهینه"آغاز پروژه  •

های اجرا (. تعدادی از فعالیت1393وخت )مهرماه سال سازی مصرف ستوسط شرکت بهینه "عمومی

از پروژه مشترک  2بینی شده در خروجی های پیششده تحت نظر پروژه آزمایشی، مشابه فعالیت

های بنابراین، با در نظر گرفتن خروجی صندوق محیط زیست جهانی هستند.و  ملل متحد عمرانبرنامه 

 بازبینی و ادغام خواهند شد. هاها و فعالیتپروژه آزمایشی، خروجی

و تنها تغییرات کمی در  اندبا وجود این تغییرات، دستاوردهای مدنظر پروژه در سند پروژه تغییری نکرده

اند تا ها تغییر کردهتعداد و محتوای برخی از فعالیتاند. اگرچه، ها دستخوش اعمال شدهها و فعالیتخروجی

ارچوب قانونی و سازمانی در دوره بین تحویل سند پروژه تا آغاز رسمی به خوبی تغییرات ایجاد شده در چه

  اند.نشان دهند. تمام تغییرات با جزئیات شرح داده شده را پروژه

سازی پروژه باید به خوبی بازبینی و اصالح شود. به طور برای در نظر داشتن تغییرات مربوطه، رویکرد پیاده

های ماند. پروژه با توجه به یک رویکرد سه جانبه از مولفههمانطور باقی میخالصه، منطق مداخله تئوری تغییر 

 سازی خواهد شد.اصلی پیاده

های اصلی و مطالعات کننده، چهارچوبها، رویکردها، اسناد تنظیممولفه اول: قوانین، سیاست

اکسید و دیکربنصرفه کاهش بههای مقروندهی ملی به سمت روشاند و جهتتصویب شده

ها و یکپارچگی برای اجرای بهتر پروژه به کارآمد انرژی و تسهیل هماهنگی میان بخش ساختمان

 آورند.وجود می

های آبگرمکن کارگیری یکپارچه سیستمهای گرمایشی بهبودیافته و بهمولفه دوم: سیستم

 های دولتی های مسکونی خصوصی و ساختمانخورشیدی در ساختمان

دهد تا تحول ملی در های خدمات انرژی را ارتقاء میبازار بهینه سازی انرژی شرکتفه سوم: مول

پیشرفت رفتار و به وجود بیاید و های عایق حرارت و کاهش بار گرمایی های ساخت ساختمانروش

 ها اتفاق بیفتد.ها و مجریان در قبال مصرف انرژی در ساختمانعقاید مالکین ساختمان

و کمترین امکانات فنی مورد نیاز برای بهبود عملکرد انرژی  فراهم آوردن چهارچوب قانونی اول،مولفه 

 "سازی یک سیستم یکپارچه برای اختصاص کد انرژی با عناوینها. این مورد به توسعه و پیادهساختمان
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 رایایشگاه تست مرجع بانجامد و توسط آزمها میبه ساختمان "گواهینامه عملکرد انرژی"یا  "پاسپورت انرژی

شود. همچنین چهارچوب قانونی و سازمانی برای بازار آزمایش مواد و کارآمدی تجهیزات پشتیبانی می

شود. های سفید خرید و فروش میآورد که در آن گواهنامهسازی انرژی و محیط زیست به وجود میبهینه

ه سازی انرژی توسعه پیدا خواهد کرد و یک برنامه مهمترین ابزار پشتیبانی برای اجرای مقررات و بازار بهین

 ( به کار گرفته خواهد شد.EMISبا نام سیستم مدیریت اطالعات انرژی ) هوشمند 

های ها از طریق به کارگیری تکنولوژیبرای تجهیز ساختمانهای عملیاتی روش به آزمایش و توسعهمولفه دوم 

های سفید، عملی کردن سیستم مدیریت اطالعات انرژی، توسعه و اجرای فرایندهای مناسب، تولید گواهینامه

تهیه یک برنامه ه، نفعان مشارکت کنندتمام ذی برایظرفیت سازی  (،M&V) سنجیگیری و صحتاندازه

 سازی انرژی و محیط زیست و تحول بازار بهینه انرژی.آموزشی برای تسهیل ایجاد بازار بهینه

ارتقاء رسانه های عمومی و کمپین آگاهی بخش با هدف تغییر نگرش نسبت به استفاده به توسعه و  مولفه سوم،

 ها و محل کارشان است.انرژی در خانه کاراییاز انرژی و ایجاد انگیزه در عموم برای بهبود 

 آورده شده است.ادامه  شود، درهای اصلی پروژه میخروجی تحققسازی که منجر به پیاده روشای از خالصه

 

اند های اصلی و مطالعات تصویب شدهکننده، چهارچوبتنظیمها، رویکردها، اسناد قوانین، سیاستمولفه اول: 

و تسهیل  کارآمد انرژی اکسید و ساختماندیصرفه کاهش کربنبههای مقروندهی ملی به سمت روشو جهت

  آورند.پروژه به وجود می ها و یکپارچگی برای اجرای بهترهماهنگی میان بخش

 چهارچوب قانونی: بازبینی و تصحیح

چهارچوب قانونی حال حاضر که متشکل از اقدامات زیر است مرور خواهد شد و اسناد ضروری برای ارائه یک 

 خواهند شد. معرفیهای ایران سازی انرژی در ساختمانچهارچوب قانونی یکدست برای اجرای بهینه

 65مصرف قانون اصالح الگوی -1

 66های سبزمقررات و استاندارهای فنی مصرف انرژی در ساختمان -2

  67مقررات ملی ساختمان -3

                                                           
 5فصل  65
 مصرف(از قانون اصالح الگوی  5، فصل 18)بر اساس ماده  66
 های جدید و فعلیبرای ساختمان 19فصل مخصوصا فصل  22 67
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و برچسب انرژی  برای مصرف انرژی ساختمان 14254و  14235استاندارهای الگوبرداری  -4

 .68های مسکونی و غیرمسکونیساختمان

بودن مصرف انرژی و بر بهینهای و نظارت ها، برای حسابرسی فنی دورهموتورخانه 1611استاندارد  -5

 69هاکاهش آالینده

چهارچوب فرآیند طراحی ساختمان کارآمدانرژی مسکونی تک خانوار و  21255استاندار ملی  -6

 ختمان تجاری کوچک اس

 یافته و رقابتیقانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاء -7

 های جدیدساختماندر انرژی  دیکارامبرای اجرای حداقل ضروریات فنی  تطبیقیتوسعه سیستم 

های قوانین به تصویب رسیده برای حداقل ضروریات فنی کارامدی انرژی ساختمانتطبیقی،  نقطه شروع فرآیند

های هر شخص ها و مسئولیتنفعان با تعریف دقیق نقشته باشد، نقشه ذیوقتی وجود داشجدید است. 

 شود.کننده در فرآیند تهیه میمشارکت

های عملکرد گواهینامه"یا  "(BEP)70شناسنامه انرژی ساختمان"تهیه یک عموما، اساس فرآیند 

 هاها یا گواهینامهاین شناسنامه  مجاز است. 72شخص سوم ناظرینها توسط برای ساختمان "(EPC)71انرژی

عینی از سطح عملکرد واقعی آن ارائه اطالعات  در مراحل طراحی و زمانی که ساختمان آماده سکونت است ،

 مشخص شده است. 1-3این فرآیند در شکل دهند. می

ها ،که بهتر است توسط همه افزار ملی محاسبه عملکرد انرژی ساختمانباید توسط نرم تطبیقیفرآیند 

را برآورده نفعان مختلف مشترکین استفاده شود، پشتیبانی شود و سیستم مدیریت اطالعات انرژی نیازهای ذی

 این سیستم همچنین، ها را که طی فرآیند نظارت به دست آمده ثبت و نگهداری کند.ساختمان کند و گزارش

 کند. های اشغال شده را نظارت و تایید میعملکرد واقعی ساختمان

 سازی انرژی و محیط زیستبازار بهینه

                                                           
 های مسکونی وغیرمسکونی جدید و حال حاضرفرآیند ارزیابی مصرف انرژی در ساختمان 68
 قوانین و اصول نظارت فنی مکان و تجهیزات آبگرمکن 69

70 Building energy passport 
71 Energy performance certificates 
72 third party assessors 
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سازی انرژی با تحول بازار بهینه برایست دولت بنای سیاسازی انرژی و محیط زیست، سنگایجاد بازار بهینه

کنند)شکل نفعان متعددی را دخیل میها است. این بازارها ذیهدف بهبود عملکرد استفاده انرژی در ساختمان

 شوند.  سازی شده و اقدامات عملیاتی معین می( و بر مبنای مولفه اول، قوانین و مقررات بازار پیاده3-2

برای  های بهبود کارایی انرژی راهای خدمات انرژی مسئولیت انجام پروژهست که شرکتمفهوم اصلی این ا

ای برای کابران انجام مند بر عهده دارند و تمام خدمات فنی و تامین مالی را بدون هیچ هزینهکابران عالقه

 دهند.می

های به دست آمده در بازار آزاد را به دست جوییهای خدمات انرژی حق فروش صرفهدر ازای اینکار، شرکت

آورند. این کار با استفاده از رویکرد گواهینامه سفید انجام می شود. گواهینامه سفید توسط یک سازمان می

روژه توسط یک شرکت خدمات انرژی های مستقل به عمل آمده ناشی از اجرای پجوییو بر اساس صرفهمعتبر 

 .شودصادر می

ها و تایید آنها و همچنین صدور گواهینامه سفید توسط سیستم مدیریت جوییکل فرآیند تعیین میزان صرفه

بازار بورس انرژی های سفید صادر شده قابلیت تجارت در گیرد. گواهینامه( صورت میEMISاطالعات انرژی)

 اند، دارند.ها توسعه یافتهدوفروش و پلتفرمکه سازوکارهای خری ایران
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شناسنامه انرژی  نگرشمبنای بر های جدیدی که مورد نیاز انرژی بهینه در ساختمان نفعانکار و ذیای از روند گردشخالصه:1 -3شکل 

 ند.باشیا گواهینامه عملکرد انرژی می

  



 
 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی انرژی و محیط زیستنفعان و فعاالن بازار بهینهذی:2 -3شکل 

 سیستم مدیریت اطالعات انرژی -توسعه یک پلتفرم اطالعاتی

آوردن توانایی نظارت و تحلیل نتایج و یافتن ابزاری برای  های پروژه، به دستیکپارچه کردن همه فعالیتبرای 

نفعان،که در ماندگاری نتایج پروژه ، نیاز به توسعه یک پلتفرم اطالعاتی دارد که پشتیبانی مورد نیاز همه ذی

 . را بر عهده گیرد نفعان تعیین شد،فرایند نقشه ذی

 ا باید پشتیبانی کند:پلتفرم اطالعاتی تعدادی از اقدامات ر

 پایگاه داده ساختمان •

 آوردن شناسنامه/گواهینامه انرژیفراهم •

 نظارت بر تطبیق عملکرد ساختمان با استانداردهای بهینه انرژی •

 های سفیدتهیه گواهینامه •

 های عمومیاجرای عملیات مدیریت انرژی در ساختمان •

سازی بازار بهینه

انرژی و محیط 

 زیست

 بورس انرژی ایران
مقررات بازار بهینه سازی  بدنه

 انرژی و محیط زیست

سازی انرژی و هزینه بهینهکمک

 محیط زیست 

 بنیانهای دانششرکت

 های خدمات انرژیشرکت تولید دانش فنی

 های انرژیکنندهمصرف

 های انرژیکنندهمینات
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 هاجوییاعتبار سنجی صرفهنظارت و  •

ها روی پلتفرم اطالعاتی شود. همه اپلیکیشناقدامات ویژه توسط اپلیکیشن خاصی پشتیبانی میهریک از این 

مشخصات عملکردی برای تعیین چگونگی عملکرد نهایی باید تهیه  قرار دارند و پایگاه داده مشترک دارند.

 گیرد.یهای عملکردی موردنیاز محصوالت انجام مشوند و اینکار از طریق توصیف حداقل ویژگی

افزارچگونه توسعه کند نرممشخص می کهمشخصات عملکردی است  ،راهنمای تیم توسعه )توسعه دهندگان(

نوعی توافق رسمی  به در واقع مشخصات عملکردی است که پایه و اساس تعیین کار مورد نیاز است وپیدا کند. 

 همکاری تیم پروژه است.و نقطه  کردهکند دقیقا چه چیزی باید توسعه پیدا مشخص می وبین طرفین است 

ابزاری است که فرآیندهای ورود اطالعات به ساختمان ها و مصرف  (EMISسیستم مدیریت اطالعات انرژی )

پردازد. کند و به نظارت و شرح شاخص ها و ارائه گزارش از ذخیره انرژی میشان را به هم مربوط میانرژی

یک اپلیکیشن  EMISید به عنوان یک اپلیکیشن شبکه ای تصور شود. برای تسهیل در استفاده و دسترسی با

ها و پایه پایگاه داده است که ساختار اطالعاتی آن از جداولی تشکیل شده است که متشکل از ردیف مبتنی بر

شود. همچنین یک رابط کاربر پسند وجود هایی است که محل طالقی آنها اطالعات مربوطه را شامل میستون

 دهد.کند و نتایج اصلی را با گراف ها و نمودارها نمایش میکه کار با سیستم را ساده میدارد 

 کند:ستم مدیریت اطالعات انرژی امکانات زیر را فراهم میسی 

 هابه روز رسانی مداوم و نگهداری پایگاه اطالعاتی متشکل از اطالعات کلی ساختمان -1

 هااع انرژی و آب در ساختمانورودی مداوم و نظارت بر اطالعات مصرف انو -2

ه اشوند و در پایگانتخاب می ها به ازای متغیرهای مستقلی که توسط کاربرمحاسبه مصرف شاخص -3

 داده به عنوان پارامترهای از پیش تنظیم شده وارد شده اند.

 گذاری برای مصارف انرژی و ذخیره سازی انرژی در هر ساختمان هدف نظارت و -4

 ات کاربر یا الگوهای از پیش تعیین شده و غیره.حبا ترجیابق طگزارش سازی م
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 خالصه ساختار یک سیستم مدیریت اطالعات انرژی:3 -3شکل 

 به روشی مشابه، برای سایر توابع سیستم مذکور، باید مشخصات عملکردی تعریف شود.

 دوم مولفه

های آبگرمکن خورشیدی در کارگیری یکپارچه سیستمهای گرمایشی بهبودیافته و بهسیستم

 های دولتی های مسکونی خصوصی و ساختمانساختمان

 های مسکونی و عمومیدر ساختماننوسازی آزمایشی سازی طرح پیاده

های مسکونی و عمومی های آزمایشی در ساختمانبنای پروژه، اجرای موفق تعداد مشخصی از پروژهسنگ

های آزمایشی، اجرای قوانین کلیدی، ابزارها و سازوکارهایی که تحت نظر مولفه اول توسعه پروژهاست. از طریق 

 گیرند.آزمایش، اصالح و ارزیابی قرار میاند مورد شدهداده

 برای انجام به موقع این فعالیت، پروژه باید اقدام به تعریف:

 های آزمایشی معیار انتخاب برای شناسایی ساختمان -1

 های همکاری کنندهمنافع ساختمانتعریف  -2

-هاسازی ساختماندهندگان خدمات برای انجام خدمات تکمیلی بهینهچگونگی تعامل با ارائه -3

 های خدمات انرژیشرکت
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های های مسکونی و شرکتبرای مشارکت ساختمانهایی تنظیمات مالی و مشارکت مالی و سایر انگیزه -4

 خدمات انرژی

سازی پروژه ملل متحد و اشخاص سومی که در پیاده عمرانتعیین و رسمی کردن روابط بین برنامه  -5

 آزمایشی مشارکت دارند.

های پیشرفت بهینه سازی انرژی، پایه و اساس، های انرژی برای تعیین فرصتنحوه انجام ممیزی -6

 های انرژیجوییفرآیندهای نظارت و اعتبارسنجی صرفه

 های آزمایشیجرای پروژهاسناد مناقصه ا -7

 های آزمایشیاجرای فرآیند پایش پروژه -8

 های سفیدفرآیند صدور گواهینامه -9

 سازی انرژی و محیط زیستهای سفید به بازار بهینهورود گواهینامه -10

های آموزشی و نگرش از طریق کارگاه همه مشترکینبرای  سازیهای آزمایشی در خدمت ظرفیتاجرای پروژه

هایی عمل خواهد بود. این اهداف با یک برنامه آموزشی پیشرفته که با ابزار آموزشی و دستورالعمل یادگیری با

 میسر خواهد شد.  شودپشتیبانی می

 

 

 مولفه سوم

های ساخت و روش برای تحولسازی انرژی و محیط زیست های خدمات انرژی توسط بازار بهینهارتقاء شرکت

حرارتی و بار حرارتی کاهش یافته به همراه بهبود رفتار و نگرش صاحبان  های عایقساختمان و ایجاد ساز

 ها و مجریان نسبت به مصرف انرژی در ساختمانساختمان

های اول و دوم مولفه سوم بر پایه نتایج مولفهبرای رسیدن به نتایج و اجرای کلی استراتژی تحول بازار، نتایج 

 و عمومیبخشی آگاهی  یتواند به طور خاص منجر به توسعه و اجرا. همچنین، مولفه سوم میاستوار است

 ها شود.انرژی در ساختمانسازی  بهینه ها با هدف نهایی ایجاد تقاضا برای خدماتکمپین

 عمومیکمپین آگاهی بخشی 

برای  کمپین اطالعات عمومی ابزار مهمی برای آگاهی دادن از اهمیت بهینه بودن انرژی در مردم است تا تقاضا

و نوعی کاتالیزور تحول بازار باشد. بنابراین، برنامه کمپین  ها برانگیخته شودحلمحصوالت، خدمات و راهاینگونه 

 باید در مراحل اولیه مشخص شود.

های بهینه نسبت به اجرای روشبهینه سازی انرژی و تغییر رفتار هدف اصلی، باال بردن آگاهی عمومی از 

بهینه سازی انرژی و محیط "کمپین اطالعات عمومی پروژه  باشد.های مسکونی میساختمانسازی انرژی در 
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های در هزینه مصرف انرژی سهم به دنبال تغییر طرز فکر و رفتار معمول است چراکه "هازیست در ساختمان

 گذارد.شود و این بر بودجه خانواده تاثیر میبه درستی سنجیده نمی هاجاری ساختمان

های روش جمعیت شهر تهران است. که هدفگذاری اصلی رویعموم مردم)شهروندان( هستند  ،وه هدفگر

های کمترمصرف همراه کردن و انگیزه دادن با در نظر گرفتن هزینهتبلیغاتی شامل: آموزش، انتشار اطالعات، 

خواهد  اکسیددیانتشار گاز کربنانرژی و کیفیت بهتر زندگی و تاثیر منفی کمتر بر تغییر آب و هوا با کاهش 

 بود.

 ها به این ترتیب است:سازی انرژی در ساختمانهای اصلی در راه انداختن کمیپن آگاهی عمومی از بهینهگام

 رسانی پایدار برای تبادل اطالعاتایجاد یک سیستم اطالع •

 تهیه اطالعات و تولید وسایل ارتباطی •

 های کلیدیچند ساله برای رساندن پیامای، چند کاناله، برنامه چند رسانه •

 گسترش اطالعاترساندن به آگاهی اولیه و سپس  •

 مندکردن اطالعات بیشتر برای شهروندان عالقه فراهم •

 کردن منابع اطالعاتی مختلف فراهم •

 ارتباطات تعاملی ایجاد •

 تربرای اطالعات جزئی تخصصیتوسعه یک شبکه از منابع  •

 پروژهنمایش اهداف و دستاوردهای  •

توانند مصرف انرژی را از های کمپین آگاهی عمومی، افزایش تعداد شهروندانی است که معتقدند میشاخص

ندانی است که مفهوم وو همچنین افزایش تعداد شهرسازی انرژی کاهش دهند های بهینهطریق اعمال روش

 شناسند.سازی انرژی در بخش ساختمان را میبهینه

 ها به مفهوم شناخت:انآگاهی انرژی در ساختم

تمام روز در حال مصرف انرژی در  -ها )مستقیم و غیر مستقیم(مقدار مصرف انرژی در ساختمان •

 ساختمان هستیم.

 کدامیک بیشترین مصرف انرژی را دارند. -کنیمانرژی را دقیقا در چه راهی مصرف می •

 شود.ها از کجا تامین میانرژی ساختمان •

 .)برای مثال: تاثیرت محیطی، کاهش منابع(چیستمصرف انرژی ثانویه  تاثیر •

هایمان و تاثیرات نامطلوب ثانویه توانیم انجام دهیم تا مصرف انرژی در ساختمانکارهایی که می •

تواند به کاهش چشمگیر مصرف هایمان میتغییرات کوچک در عادت کاهش پیدا کند.مصرف آن 

 انرژی در ساختمان منجرب شود.

 ین اهداف کمپین آگاهی بخشی عبارتند از:مهمتر
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 هاسازی انرژی در ساختمانارتقاء سطح آگاهی از بهینه •

 ها افزایش سطح آگاهی نسل جوان از نیاز به اطالح الگوی مصرف انرژی در ساختمان •

 هاآگاه ساختن نسل جوان از تاثیرات منفی استفاده بی رویه انرژی در ساختمان •

 های محق ساختن آنها به نسل جوانهای بهینه انرژی و راهشناساندن ساختمان •

پیروی از صاحبان حقوق،  ،کنندهکمپین موفق نیاز به دیدگاه استراتژیک، همکاری بین موسسات مشارکت

گیرد.فه سوم انجام میهای مشخص و به روز به عموم دارد که تحت مولانتقال پیام
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 های تجدید نظر شدهها و فعالیتخروجی

 های تجدید نظر شدهها و فعالیتخروجی: 1-3 جدول

 های تجدید نظر شدهها/خروجیفعالیت ها در هر سند پروژهخروجیها/فعالیت

 پروژه: شروعسازی و ترتیبات پیاده

  نفعان اصلیکارگاه آغازین با ذی برگزاری

  گزارش آغازینشرح 

در بخش   CO2های کاهش آالینده سازی روشفراهم کردن شرایط جهتگیری ملی برای پیادهها برای ها، اسناد تنظیم کننده، مطالعات و چهارچوبها، رویکردتایید قوانین، سیاستدستاورد اول: 

 .های مختلفتسهیل هماهنگی بین  بخشوساختمان 

انرژی، مبنای  خط هایمرورکامل سایست: 1-1خروجی 

ت ، استانداردهای محصوالساختمان مقررات انرژی

بازده بر و چارچوب های برچسب گذاری که  گرمایشی

های شکافو تجزیه و تحلیل   انرژی ساختمان در ایران

 گذارند.انرژی تاثیر می

ه کاری پیشنهادی برای بهبود ، قوانین، استاندارها، مقررات و برنامEEEBهای پروژه : مرورکامل سیاست1-1خروجی 

 روال اجرایی

ای هو بررسی سیاست : تهیه یک ارزیابی1-1-1 فعالیت ▪

جاری، قوانین، استاندارها و چارچوب برچسب زنی که بر 

مقایسه و گذارند. تاثیر می در ساختمان بهینه سازی انرژی

بهینه انرژی ملی، قوانین و  یافتن وجه تمایز سیاست

های موفق ها در ساختمان با نمونهاستاندارها و برچسب

 المللیبین

 های بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمانمطالعه و بررسی سیاست:  1-1-1 فعالیت

های تطبیقی عمل، قوانین، استاندارها شامل کد انرژی ساختمان و دستورالهاسیاستتمام تهیه یک گزارش جامع از  -

 در ایران

 المللیهای موفق بینمقایسه و یافتن وجه تمایز با نمونه -

 
های های مرتبط مسئول باید در راستای نمونههایی برای تغییر که سازمانتحلیل جامع شکاف همراه با ارائه توصیه -

 المللی در نظر داشته باشند.موفق بین
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سازی هایی که به عنوان چهارچوب مفهومی بازار بهینهتوصیهبا در نظر گرفتن ها سیاستجامع از گزارش تهیه یک  -

 .مورد نیاز هستندانرژی و محیط زیست 

انجام یک بررسی جامع تطبیقی) توسط   : 2-1-1 فعالیت ▪

یک کمیته بازنگری که متشکل از متخصصان داخلی و 

خارجی باشد( از سیاست جاری، قوانین، استانداردها و 

کار نیازمند تهیه یک  های برچسب زنی.  اینچهارچوب

برای تغییر  است که هاییگزارش جامع، همراه با توصیه

المللی های بینهای دولتی در راستای بهترین نمونهسازمان

 باید به کار ببرند.

سازی انرژی بهینهدر  هایشانلیتگذاران در ارتباط با مسئونفعان و انجام مذاکرات با سیاست: توسعه نقشه ذی 2-1-1 فعالیت

 و محیط زیست در ساختمان و بازار از طریق:

 های اجراییدنهسایر ب سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و مسئولیتدر بهینه نفعانهای ذیمشخص کردن مسئولیت-

 سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و بازار در چهارچوب بهینهنفعان های ذیعیین مسئولیتت-

 ها و اطمینان از تطابق قوانین مربوطهبرای اجرای سیاست نفعانهای ذیتعریف اسناد در جریان و نیازمندی

 تهیه یک برنامه کاری برای بهبود انطباق فرایندهای اجرایی با قوانین مربوطه

 

سیاست و تجدید نظر)هرجا الزم باشد( در : 2-1خروجی 

های قانونی، به خصوص در مالزمات عملکرد چهارچوب

قید شده است  فعلی که در کد ساختمانی انرژی گرمایی

وکاربردهای سیستم گرمایشی و بازده و استاندارها و 

ها را برای محصوالت گرمایشی را مورد خطاب قرار برچسب

 دهد.می

 های کارامد انرژی و محیط زیستکد ساختمان سازیسیستم اجرایی پیشنهادی برای پیاده: 2-1خروجی
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: تهیه کدهای ملی الزامی برای عملکرد 1-2-1 فعالیت ▪

های محاسبه ها و اجزای ساختمان، روشگرمایشی ساختمان

فرآیندهای اجرای کد، شامل یک جدول زمانی برای زمانبندی 

الزامات کد، مراحلی از چرخه عمر ساختمان که پوشش داده 

برای کد. هدف کد  73، و تهیه یک محدودهخواهند شد

ساختمانی باید پوشش دادن  بازده سیستم گرمایشی، مناطق 

گرمایشی متعدد، جریان هوا، بهره از خورشید، رطوبت،هرکجا 

 ممکن است، باشد.

های جدید انرژی : تولید استاندارها و برچسب2-2-1 فعالیت ▪

 هابرای محصوالت گرمایشی مورد استفاده در ساختمان

آوری، تحلیل و تهیه اطالعات بیشتر از : جمع3-2-1 فعالیت ▪

ها و محصوالت مناسب که الزامات الزم کد به روز تکنولوژی

 سازی انرژی و محیط زیست در کدهای ساختمانی از طریق: عیین الزامات و فرایندهای اعمال بهینهت: 1-2-1 فعالیت

 ها و نمودار روند اجراییتهیه دستورالعمل -

 تعریف دقیق نقش شرکت/مشاور مسئول در انتشار دستورالعمل کدهای ساختمانی -

 ای شرکانهایی کردن روند اجرایی همراه با ارائه گزارش دو هفته  -

 تعیین الزامات عملکردی یک سیستم پشتیبانی اطالعات در اجرای کد انرژی ساختمان -

 سازی انرژی و محیط زیست در ساختمانسازی بهینهسیستم پیاده اجرای آزمایشی -

                                                           
73 scope 
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کاری و ساخت و ساز، شده را دارند)برای مثال: مواد عایق

 جویی انرژی در ساخت(های صرفهفناوری

اندازی یک گواهینامه : طراحی، توسعه و راه4-2-1 فعالیت

زنی برای مصالح لکرد انرژی)داوطلبانه( و طرح برچسبعم

و محصوالت گرمایشی مربوطه با هدف انگیزه  مانیساخت

 برداری محصوالتی با کارایی باال.ساختن برای تولید و بهره

با توجه به کدهای انرژی ساختمانی جدید، های تست موجود برای صدور گواهی ارزیابی ظرفیت آزمایشگاه: 2-2-1 فعالیت

 ها از طریق:استاندارها و برچسب

 با هدف تامین الزامات یک سیستم تطبیقی موثر های مرجعتهیه یک برنامه کاری با هدف توسعه آزمایشگاه -

ها و محصوالت مناسب که الزامات الزم کد به روز شده را آوری، تحلیل و تهیه اطالعات بیشتر از تکنولوژیجمع  -

 جویی انرژی در ساخت(های صرفهکاری و ساخت و ساز، فناوریدارند)برای مثال: مواد عایق

 تست و گواهینامه بهینه انرژی در محصوالت ساختمانیارائه خدمات برای ها ایشگاهاعتباربخشی، تجهیز و آموزش آزم -

 ارائه خدمات فنی مورد نیاز به این تجهیزات -

 ها، تهیه تجهیزات آزمایشیمشخصات آزمایشگاهتوسعه  -

 

 قید شده است از طریق:سازی برای اجرای استاندارهایی که در استاندارهای کدهای انرژی ساختمانی : ظرفیت3-2-1 فعالیت

 از کدهای انرژی ساختماندهی و ایجاد یک کمپین مرکزی آگاهی بخش عمومی  سامان -

 .که حتی بعد اتمام پروژه اداه پیدا کند از طریق اطالع رسانی ریزی برای پشتیبانی بلند مدت رسانهبرنامه -

 اجرای دستورالعمل آموزشی جهت شرکت دادن ذینفعان   -

 
 

هایی برای سازوکارهای اجرایی و مکانیزم: 3-1خروجی

انطباق با الزامات کد ساختمانی و برچسب و استاندارهای 

 محصوالت

 ی بنا شده و عملیاتیهاانرژی در ساختمان مدیریت اطالعاتسیستم : 3-1خروجی 
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: توسعه سازوکارهای ملی تطیبقی موثر و 1-3-1 فعالیت ▪

 های اجراییمسئولیتتعیین 

کارگیری یک روش آموزشی اجباری برای : به2-3-1 فعالیت ▪

کارآموزان ساختمانی)برای مثال: معماران، مهندسان، 

پیمانکاران( که مسئول تامین الزامات کد ساختمانی در 

مهندسان ارشد  این میتواند شاملانتهای پروژه هستند. 

دانشگاهیان / مربیان برای ارائه خدمات آموزشی آموزشی/ 

  باشد.

های تست های آزمایشگاه: ارزیابی ظرفیت3-3-1 فعالیت ▪

محصوالت موجود برای اجرای گواهینامه مطابق با 

مورد به  2ها و انتخاب حداقل استانداردهای جدیدو برچسب

عنوان شرکای پروژه. توسعه یک برنامه کاری برای گسترش 

های تست و امکانات آزمایشی با هدف تامین آزمایشگاه

حسابرسی، تجهیز و  م تطبیقی موثر.الزامات یک سیست

عملکرد  ها برای انجام آزمایشآموزش این آزمایشگاه

محصوالت و گواهینامه محصوالت ساختمانی بهینه انرژی. 

 در دسترس برای این تجهیزات.های فنی کمک فراهم کردن

آزمایشگاه،  3اندازی : طراحی، ساخت و راه4-3-1 فعالیت ▪

های خورشیدی و لوازم ار، گرمکنبرای اجزای اتاق دیگ بخ

ها، تهیه گازسوز. الزمه اینکار توسعه مشخصات آزمایشگاه

هایی در تجهیزات آزمایشی، آموزش افراد، انجام آزمایش

المللی شناخته آزمایشگاه و مقایسه با یک آزمایشگاه بین

 شده است.

انرژی ساختمان در استفاده از انواع انرژی  مدیریت اطالعات: تهیه یک کتاب راهنمای جامع با کاربرد سیستم -3-3-1 فعالیت

 و برای استفاده همه کابران 

 نعانه کاربران به سیستم با توجه به نقشه ذیتعریف سطح امتیازات و حدود دسترسی هم -

 مدیریت اطالعاتهای مجری تا از کاربردها و نحوه عملکرد سیستم های عملیاتی برای همه گروهتهیه دستورالعمل -

 انرژی آگاهی یابند.

 



 
 

56 

 

: سازوکارهای آزمایشی تطبیقی در دو ناحیه، 4-3-1 فعالیت ▪

همکاری با مقامات شهرداری برای بهبود تطبیق با الزامات 

 ارزیابی بعد دو سال.کد ساختمانی. 

: تهیه یک برنامه کاری تطبیقی ملی، بر اساس 5-3-1 فعالیت ▪

نکات آموخته شده در  دوره آموزشی، تست و نواحی 

ها در های مربوطه و شهرداریآزمایش. مباحثه با وزارت

ارتباط با برنامه کاری و توافق بر روی یک برنامه 

 اجرایی.

 چندجانبهیک سازوکار بهینه انرژی حمایتی : 4-1خروجی 

در برنامه پنج ات به دنبال آن برای تسهیل مقررات فعالیتو 

سال ششم توسعه و هماهنگی در سطوح دولتی و محلی 

ومرکزی، همچنین در نظر گرفتن آگاهی و تحصیل 

 ای.حرفه

: ایجاد برنامه کاری و رویکرد چندجانبه برای بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان که در آن 4-1خروجی 

 های بازار تدوین، اجرا و نظارت شوند.مکانیز

 

 برنامه کاری و رویکرد چندجانبه:  توسعه یک 1-4-1 فعالیت ▪

های مرتبط و که شامل اقدامات اولویتی بر پایه سیاست

های اجرایی مشخص، تنظیمات همکاری به صرفه، با گاممقرون

های محلی و ملی، تعیین دقیق نفعان در حکومتبیم اعضا/ذی

از  ها. یک تیم مسئول، متشکل از اعضاییها و مسئولیتنقش

 شوند.دولت و سایر نهادهای مسئول، برای این کار تشکیل می

برنامه کاری : پایش و تحلیل برای ارزیابی اجرای 2-4-1فعالیت ▪

 توسط یک تیم متشکل از دولت و پاسخو. و رویکرد چندجانبه

 محیط زیست سازی انرژی وبا در نظر گرفتن روش نگرش بهینه : توسعه مکانیزم سازمانی و بازار1-4-1 فعالیت

 نفع در توسعه مکانیزم بازارتعیین نقش هر ذی-

 صرفه جویی در مصرف انرژی قرارداد فرآیندمدل کسب و کار شرکت های خدمات انرژی و تعیین -

 و نمودار جریان فرایند تایید در بازار M&Vتعریف فرآیندهای -

 ای با حضور تیم کاری و مدیریت پروژهات دو هفتهنفعان طی جلسهای ذیپایش، ارزیابی و تحلیل بازخورد ایفای نقش-

 

  از طریق: حمایت از تاسیس سازمان تنظیم مقررات برای اجرای بازار: 2-4-1

 های سازمان تنظیم مقررات برای نظارت از بازار ها و مسئولیتتعیین نقش -

 ارائه پیشنهاد عملکردی به بدنه تنظیم کننده)مقررات(  -

 هایشگذار برای انجام مسئولیتاطالعات و حمایت فناوری اطالعات مورد نظر قانون مشخص کردن نوع داده، -
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 از طریق: اجرا، نظارت و ارزیابی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست: 3-4-1

 نامه های سفیدتعریف سازوکارها و فرایندهای تجارت گواهی -

 های سفید اختصاص یافته  تعریف نقش هر شریک در اختصاص گواهینامه  -

 برای اعضای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق: های آموزشیمواد و دورهطراحی : 4-4-1

 تمامی ذی نفعانی که در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مشارکت دارند نیازسنجی آموزشی برای -

 کنندمات انرژی که گواهینامه سفید تولید و وارد بازار میهای خدهای آموزشی مورد نیاز برای شرکتطراحی دوره -

 

 های مسکونی و دولتیهای گرمایشی بهبود یافته و ادغام آنها با آبگرمکن خورشیدی در ساختمان: سیستم2دستاورد

کاربرد  انگراجرای کامل اقداماتی که نمای: 1-2خروجی 

های جویی انرژی در ساختمانهای صرفهروش

(  برای تکمیل tbd-80( و  دولتی)tbd-330خصوصی)

 هستند های حرارتیکاری پلسیستم گرمایشی و عایق

 های دوجداره()برای مثال: پنجره

های آبگرمکن خورشیدی همزمان با به کارگیری : پایلوت موفقیت آمیز مدل کسب و کار نصب سیستم1-2خروجی 

 هاجویی انرژی در ساختمانهای صرفهسایر روش

های شخصی انتخاب شده در : ارزیابی ساختمان1-1-2فعالیت

 هاهای انرژی در این ساختمانتهران، و هماهنگی برای حسابرسی

: توسعه یک برنامه استراتژیک، مقرون به صرفه، 2-1-2فعالیت

های جویی انرژی در هر ساختمان تعیین شده. روشصرفه

کاری بر عایقهای های تکمیلی و روشجویی شامل سیستمصرفه

اساس نتایج حسابرسی انرژی خواهد بود. هدف برنامه باید با کد 

 تجدید نظر شده مطابق یا فراتر از آن باشد .

های های خدمات انرژی، شامل تعیین مبنای مصرف انرژی، شناخت فرصتاجرای مدل کسب و کار شرکت :1-1-2فعالیت

راحی جزئی سنجی، طسازی انرژی و محیط زیست بر حسب مطالعات امکانهای بهینهبندی اجرای پروژهتوسعه انرژی، اولویت

و عملکرد 74عملکرد انرژی های قراردادیسازی انرژی و محیط زیست، توسعه و اجرای  مدلهای بهینههی پروژهو هزینه

 ها از طریق:سنجی دستورالعملبرای با توافق بر پایش و صحت 75جویی مصرف انرژیصرفه

 های خدمات انرژی و کنترل کیفیتتعریف کمیته مسئول نظارت بر شرکت •

 های خدمات انرژی کسب و کار شرکتجویی مصرف انرژی و ارتقاء مدلهای عملکرد صرفهنمونه قرارداد •

 هاشرکت M&Vآموزش و ثبت فرآیند  •

                                                           
74 Energy performance contract(EPC) 
75 Energy savings performance contract(ESPC) 
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های آزمایشی و تهیه اطالعات : ارزیابی نتایج پروژه3-1-2 فعالیت

ها و مواد آموزشی برای تقویت برای توسعه دستورالعملالزم 

تجربه و نتایج به دست آمده از ی بر اساس گرمایشهای سیستم

 ها(.های آزمایشی)پایلوتپروژه

 ،CCHPهای های تجدیدپذیر و سوخت فسیلی که متشکل از تکنولوژینصب سیستمی که تلفیقی از انرژی: 2-1-2 فعالیت

BEMS و SWH های خدمات انرژی و باشد تا عملکرد و پایداری مدل کسب و کار مبتنی بر شرکتساختمان مورد نظر  8در

 افزار مورد نیاز مورد ارزیابی قرار گیرد و :همچنین فناوری و نرم

 های هدفدر ساختمان EE-RESهای حلسنجی برای تلفیق راهانجام مطالعات امکان -

 خدماتتهیه اسناد مناقصه جهت تامین تجهیزات، کارها و  -

 هاها و پیشبرد برنامه نصب آنها در سایر ساختماننصب سیستم -

 تعیین چرخه اجرایی برای هر پروژه پایلوت -

ها سازی انرژی در ساختمانهای بهینههای خدمات انرژی برای تامین مالی پیشرفتعملی کردن مدل کسب و کار شرکت: 3-1-2

 های سفید از طریق:گواهینامه های گواهینامه سفید، تولیداز طریق دستورالعمل

 سازی برای بازارتعریف گواهینامه سفید و آماده •

 ها در حین صدورتایید گواهینامه •

 قراردادن گواهینامه در رجیستری •

 وارد کردن گواهینامه در بازار •

 ها در مدت اعتبارشانتایید اعتبار گواهینامه •

 (mobilizing certificates off-takersها!)به جریان انداختن گواهینامه •

آبگرمکن خورشیدی  85اندازی نصب و راه: 2-2خروجی 

های مکمل گرمایی. تحلیل و و ترکیب آنها با سیستم

آمده به متخصصان ها و نتایج به دستارزیابی پایلوت

 سیستم گرمایشی.

سازی انرژی و محیط های بهینهتکنولوژیشده در راستای کاربرد همگانی تصویبهای فعالیتپیگیری : 2-2خروجی

 های مسکونی ایرانزیست در ساختمان
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های عمومی انتخابی در تهران : ارزیابی ساختمان1-2-2 فعالیت

 هاو هماهنگی برای حسابرسی انرژی این ساختمان

اندازی استراتژیک : توسعه یک برنامه نصب و راه2-2-2 فعالیت

المللی موفق، های بینانتخابی بر اساس نمونههای در ساختمان

اندازی آبگرمکن ریزی برای تهیه و نصب و راهشامل برنامه

 خورشیدی

های پایلوت در تهران و نظارت بر اجرای حسابرسی انرژی در آنها برای نمایش فناوری : انتخاب ساختمان1-2-2 فعالیت

بهینه سازی و توسعه  "اقتصادی و کاربردهایی که بر اساس نتایج پروژه های مناسب سازی انرژی و محیط زیست و روشبهینه

سازی انرژی که توسط ستاد بهینه "های مسکونی و غیرمسکونی های گرمایشی مرکزی ساختمانبهینه سازی انرژی در سیستم

 و محیط زیست انجام شده، به دست آمده است.

 سازی انرژی و محیط زیستبهینهمرور نتایج به دست آمده از پایلوت پروژه ستاد  -

 های پایلوت این پروژهتعریف گروه مسئول انتخاب ساختمان -

 76های آزمایشیهای پایلوت بعدی برای اجرای پروژهانتخاب ساختمان -

 دارند  ESCOهای انرژی که تمایل به همکاری به عنوان فراخوان عمومی برای شرکت -

 های خدمات انرژی گواهی دادن به شرکت -

 های منتخبشرکتمعرفی ساختمان های پایلوت به  -

 پذیرش نمودار گردش مالی در دوره آزمایشی از طرف شرکا-

 تخصیص تکنولوژی مناسب به هر بخش با توجه به معیارهای انتخابی -

 EEEBتعیین سرپرست فنی اجرای پایلوت پروژه -

جویی انرژِ و کاهش ها و تایید صرفهساختمان سازی انرژی دربرای بهینهMRV 77و   M&Vمستند سازی فرایندهای -

 اکسیددیکربن

از  های خدمات انرژیهای هدف توسط شرکتدر ساختمان 2.1اجرای آزمایشی پروژه پایلوت شده در بخش : 2-2-2 فعالیت

 طریق:

 تهیه نقشه اجراییسنجی در صورت نیاز و های انتخابی، انجام مطالعه امکانهای انرژی در ساختمانانجام حسابرسی -

 های هر ساختمانتعیین مشخصات طراحی و نیازمندی -

 اندازیصب تجهیزات و راهن -

 (EMISتوسط سیستم مدیریت اطالعات انرژی)گزارش آنالین نتایج هر مشخصه  -

                                                           
76 Demo projects 
77 Multi Refrigerant Volume  
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 هاارزیابی چرخه کلی اجرایی و فرآیندهای ممیزی ساختمان  -

: گزارش تحلیل کامل و انتشار یافته از 3-2خروجی

 هده متخصصان سیستم گرمایشیمشا

های فنی توسعه و انتشار یافته و مواد آموزشی بر اساس نتایج و ارزیابی مشاهدات : دستورالعمل3-2خروجی 

 در ساختمان سازی انرژی و محیط زیستبهینه

به دنبال طرح پایلوت، نمایشی توسعه برنامه : 1-3-2فعالیت

اصلی. آموزش افرادی های شامل جزئیات مخاطبان هدف و پیام

 که مسئول نمایش و ارائه هستند.

 

کاربرد نمایش ها و نتایج  یافته گزارش: 2-3-2 فعالیت

های گرمایشی، با های خورشیدی به متخصصان سیستمآبگرمکن

 های نمایشیتوجه به برنامه

های آزمایشی ساس ارزیابی نتایج طرحهای گرمایشی بر اهای تقویت سیستمتوسعه مواد آموزشی و دستورالعمل: 1-3-2فعالیت

 روی مخاطب هدف مثل:

 مسئولین فنی سیستم گرمایش مرکزی •

 (ESPCجویی مصرف انرژی )( و عملکرد صرفهEPCمسئولین قراردادهای عملکرد انرژی ) •

 طراح تکنولوژی، و متخصصان نصاب •

 اپراتورهای سیستم نگهداری هوشمند •

 مدیران انرژی ساختمان •

 کننده گواهینامه و متخصصان مالیبدنه تولید •

 مسئولین پایش و اعتبارسنجی •

 

ها و مواد آموزشی برای تقویت : دستورالعمل4-2خروجی 

های جدید و مشخصات های گرمایشی به همراه طراحیسیستم

 موتورخانه

 .ادغام شد 3-2این خروجی با خروجی 

ها و مواد آموزشی برای : توسعه دستورالعمل1-4-2فعالیت

 آموزش در زمینه تقویت سیستم گرمایشی
 جا شد.جابه 3-2های به فعالیت فعالیتاین 

های عایق گرما به همراه اصالح رفتار و نگرش صاحب های ساخت ساختمانگسترش بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در کل کشور و تحول روشدستاورد سوم: 

 انرژیها و مدیران نسبت به استفاده ساختمان
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های تکمیل ظرفیت برای تولیدکنندگان سیستم گرمایشی شامل : برنامه1-3خروجی

 هاهای توزیع گرما و پمپها، سیستممشخصات بویلرهای پیشرفته، مشعل

های تکمیل ظرفیت برای متخصصان ساختمان برای تامین الزامات : برنامه2-3خروجی

دهنده، توسعه 1000شده، شامل سیستم گرمایشی مطابق با کد ساختمانی اصالح 

 مهندسین سیستم گرمایشی، معماران، سازندگان و غیره.

: آموزش کامل یک کادر مهندسین معتبر موتورخانه، مجهز به تجهیزات 3-3خروجی

 های بهینه انرژیسازی روشپایش برای پیاده

های مختلف مثل آموزش های تکمیلی اجباری )از طریق روشدوره :4-3خروجی 

نفعان مختلف در زنجیره استاندارهای انرژی گرمایشی/الزامات لکترونیک( برای ذیا

های وزارت کار و کد ساختمانی، که توسط انجمن متخصصین، مدارس فنی و دوره

  .شوندارائه می  برگزاری یک معاینه و بدنه صدور مجوز

 

اده از  افراد ها و استفهای توسعه پیوسته و عملیاتی ظرفیت: برنامه1-3خروجی 

 های بهینه انرژی و محیط زیستای معتبر در زمینه ساختمانحرفه

 1-3اتی که خروجی فعالیتبا  ،مربوط به باالبردن ظرفیت 4نکته: دستاورهای اصلی بند

 سازند، ادغام شده است.را محقق می

سیستم گرمایشی کنندگان انجام ارزیابی جزئی از ظرفیت فنی و تولید تولید: 1-1-3 فعالیت

برای بهبود کارایی محصوالت، طراحی و خطوط تولیدشان. توسعه یک سازوکار ظرفیت سازی 

های های آموزشی هدفمند. این سازوکار فعالیتبرای تولیدکنندگان شامل تامین مالی و برنامه

با تولیدکنندگان تجهیزات خارجی را پوشش آموزشی مختلف و تبادل اطالعات و تخصص 

های توسعه ظرفیت برای تولیدکنندگان اجزای سیستم های مرتبط از برنامهد. درسدهمی

  شود.گرمایشی در طراحی برنامه در نظر گرفته می

های مهندسی : توسعه و اجرای روش آموزشی حمایتگرانه که برای باالبردن مهارت2-1-3 فعالیت

های جدید بهینه سازی انرژی که همگام با فناوری R&Dهای تولیدکنندگان ایرانی سازمان

ای برای جامعه هدف شامل، های آموزشی حرفهطراحی، اجرا و ارزیابی برنامه: 1-1-3 فعالیت

کنندگان، تعمیر و نگهداری، مدیران های خدمات انرژی، کارکنان تامین مالی، نصبشرکت

 ساختمان و ساکنین ساختمان از طریق:

مالی و  جویی انرژی با در نظر گرفتن تامینانجام مطالعات امکان سنجی فنی صرفه •

سازی جویی مصرف انرژی و چرخه توسعه پروژه بهینهروش قراردادی عملکرد صرفه

های های اصلی آموزشی به شرکتانرژی و محیط زیست و سازوکارهای فروش و مولفه

 خدمات انرژی

، تحلیل و مدیریت ریسک M&Vجویی انرژی، فرایند ماهیت قراردادهای صرفه •

 های تامین مالی سازمان
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المللی فناوری بویلر ، با همکاری متخصصان باشد. آموزش توسط متخصصان بینهستند، می

 دانشگاهی ایرانی و  یا بخش خصوصی انجام خواهد شد.

نفعان در زنجیره تامین های فنی ذی: فراهم آوردن یک ارزیابی جزئی از مهارت1-2-3 فعالیت

های منابع مالی و برنامهکه ظرفیت آموزشی آنها، ایجاد سازوکار برای توسعه ساختمان و نیازهای 

  شود.می آموزشی را شامل

دهنده، مهندسین سیستم توسعه 1000های آموزشی برای حداقل : اجرای برنامه2-2-3فعالیت

 های گرمایشی بهینه انرژی ،آموزش بر طراحی سیستمتمرکز گرمایشی، معماران و سازندگان. 

های گرمایشی اندازی موتورخانه و سایر سیستممشخصات اجزا و انتخاب، بهترین روش نصب و راه

 های گرمایشی خواهد داشت.های نگهداری و تاسیساتی سیستمو دستورالعمل

ها، ارائه : توسعه یک برنامه آموزشی برای مهندسین موتورخانه و نصابان سیستم1-3-3فعالیت

 های بهینه سازی انرژی.ی الزم برای اجرای روشهای فنی و عملمهارت

ها، با تاکید بر اصول اصلی اجرای برنامه آموزشی برای مهندسان موتورخانه: 2-3-3فعالیت

های بویلری کارامد انرژی، انتخاب اجزای سیستم، اصول نصب، الزامات نصب و نگهداری. سیستم

برای بازرسی بویلر و تفاده از تجهیز پایش تواند شامل آموزش نحوه اسمی فعالیت این، همچنین

 مشعل باشد.

 : طراحی و اجرای نظرسنجی برای نمایش نتایج، کیفیت و تاثیرات برنامه آموزشی.3-3-3 فعالیت

های معتبر های فنی، و وزارت دورههای تخصصی، دانشکده: آموزش به انجمن1-4-3 فعالیت

های عملی اعمالی کدهای ساختمانی جدید، راهآموزشی در زمینه الزامات سیستم گرمایشی 

های ساخت و نگهداری برای های گرمایشی، نصب، دستورالعملبهینه انرژی در سیستم

 .موتورخانهتجهیزات های گرمایشی جدید و سیستم

ارزیابی و بدنه اعتبارسنجی برای صدور گواهینامه و یک برنامه  بنا نهادن: 2-4-3فعالیت

 ان ساختمانیاعتبارسنجی متخصص

به مسئولین  M&Vصرفگی و گزارش بهها و آینده و عملکرد بهینه انرژی، مقرونمهبرنا •

 فنی و نگهداری

 های کنترل با تجهیز آنها به نمایشگرهای بهینه سازی انرژی در اتاقسازی روشپیاده •

 های مسکونی و اداری توسط مدیران ساختمانمدیریت انرژی در ساختمان •

 

 های آموزشیسازوکار گواهی و تضمین کیفیت برای برنامهطراحی : 2-1-3فعالیت

 انتخاب مرجع صدور گواهینامه •

 تعریف فرآیند تضمین کیفیت •

های های خدمات انرژی در تامین برنامهفراخوان عمومی برای جلب همکاری شرکت •

 آموزشی

 دهندگان موثقانتخاب و اعطای گواهی به آموزش •

 دهندگانتوسط آموزش تعریف دوره اجباری فرآیند ارزیابی •

 تعیین حدود و تکرار کنترل کیفیت  •

 دهندگان بازخورد دادن به آموزش •
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نفعان مختلف در زنجیزه ارزش ساختمان و ارزیابی الزامات آموزشی : شناسایی ذی3-4-3 فعالیت

 نفعان.های مختلف ذیهای آموزشی مختلف برای گروهمختلف آنها. توسعه ماژول

  : طراحی و اجرای نظرسنجی برای نظارت بر نتایج، کیفیت و تاثیر آموزش.4-4-3 فعالیت

افزایش آگاهی شامل یک کمپین آگاهی عمومی که سیستم کمپین : 5-3خروجی 

 های انرژی متصل کند.گرمایشی تکمیلی را به کاهش هزینه

های اجرای پروژه ساختمانهای باالبردن آگاهی از توسعه و : ادامه برنامه2-3خروجی 

 بهینه انرژی و محیط زیست

ی اهای خورشیدی برتولید آبگرمکن المللیهای بین: مرور بهترین نمونه1-5-3 فعالیت

 های مسکونی و غیرمسکونی.ساختمان

اندازی یک کمپین آگاهی بخش چند کاناله بر اساس نتایج پیلوت : طراحی و راه2-5-3 فعالیت

المللی، برای باالبردن آگاهی مخاطب هدف از فواید اقتصادی، محیطی و های بینو بهترین نمونه

توانند پوشش داده های بهینه انرژی. موضوعات مختلفی که میاجتماعی سیستم و سایر روش

های خورشیدی هستند. کمپین ملی باید شوند شامل، انرژی بهینه، تغییر آب و هوا و آبگرمکن

 های محلی برای حدود یک سال طراحی شوند.مپینسال و ک 2حداقل برای 

کنندگان قبل و بعد کمپین آگاهی و های مصرف: به راه انداختن نظرسنجی3-5-3 فعالیت

 (.M&Eهای پایش و تحلیل)طراحی سایر روش

 افزایش اطالعات و آگاهی عمومی از مسائل توسعه ای از طریق:: 1-2-3فعالیت

 های افزایش آگاهی عمومیدر برنامههای غیردولتی همکاری سازمان •

 "هادارکردن نتایج حاصل از پایلوتقابل فهم کردن و معنی  "ایجاد تیم کاری برای •

 های مختلف مردمبرای گروه

 های افزایش آگاهیایجاد و توسعه کمپین •

های غیر دولتی در پیشرفت پروژه توسعه همکاری برای ارتقاء مشارکت سازمان •

 آزمایشی

 سازی انرژی و محیط زیست وسعه و ساخت وبسایت پروژه بهینهطراحی، ت •

 در مورد نتایج پایلوت انتشار بروشور، اعالمیه و پوستر -

 سازی انرژی و محیط زیست ها برای مشارکین بهینه های اجتماعی و کانالایجاد شبکه -

رژی و های بهینه انها و سمینارهای مرتبط با ساختمانریزی برگزاری کارگاهبرنامه -

 های انرژی و هفته انرژی کارامدمحیط زیست و جشنواره

 

 : توسعه برنامه ارتباطی و شبکه از طریق:2-2-3 فعالیت

نفعان)مخصوصا بر روی نتایج هایی برای تعامل و مشارکت بین ذیاندازی شبکه راه •

 هاها و تعاملپایلوت( و حمایت از این شبکه

 های آموزشی ها برای اجرای برنامهبا سازمانهای ارتباطی اندازی کانالراه •
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سازی انرژی و محیط ای از پروژه بهینهطراحی، توسعه و ایجاد یک پایگاه داده حرفه •

نفعان عملکرد بهتری در طوالنی مدت زیست در ساختمان با هدف اینکه محققان و ذی

 داشته باشند.

 ثرتری داشته باشند. نفعان تا تعامالت موهایی برای ذیتهیه دستورالعمل

مشکالت تامین مالی مرتبط با : طراحی، توسعه و اجرای برنامه افرایش آگاهی از 3-2-3 فعالیت

 های خدمات انرژی از طریق:شرکت

 طراحی، توسعه و عملی کردن سیستم ارزیابی مالی •

 های خدمات انرژی و منابع مالیهای تامین مالی شرکتبرگزاری سمینارهای روش •

 های خدمات انرژیها و شرکتها/موسسات مالی، بیمهبین بانک ترکبرگزاری سمینارهای مش

 : طراحی برنامه پیشرفت و تغییر رفتار از طریق:4-2-3 فعالیت

سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و از تعامالت بهینهتوسعه برنامه استراتژیک  •

 تغییر رفتار

 های خصوصیرفتار توسط شرکتطراحی و برگزاری کارگاه تغییر  •

سازی انرژی و محیط زیست در هایی که از پروژه بهینهآمده از درس توزیع اطالعات به دست

 آمده است. ساختمان به دست 

های تامین مالی در سطح ملی و : مرور کامل مشخصات و الزامات روش6-3خروجی 

مالی  های تامینتواند شامل روشالمللی برای ابتکارات بهینه سازی انرژی. این میبین

معاونت علوم و  کشور باشد )برای مثال: صندوق نوآوری مدیریت شده توسط فعلی

 NAMAو  GCFالمللی آنها)از جمله: و همچنین بین (هافناوری ریاست جمهوری، بانک

 و غیره(. 

های بهینه انرژی سازی پروژه ساختمانهای مالی پایدار جهت پیادهطرح :3-3خروجی 

 و محیط زیست

 اند.ادغام شده فعالیتآنها با این خروجی و  فعالیتو  7-3و  6-3های توجه: خروجی



 
 

65 

 

های نتامین مالی برای صاحبان ساختماهای عملیاتی و تعیین شده : روش7-3خروجی 

ها و های چندواحده معمولی( و توسعه ظرفیت برای انتخاب بانکمسکونی)بلوک

 های بهینه انرژی.کننده وضعیت مالی پروژهموسسات مالی ارزیابی

های سازی پروژههای ارزیابی و تحقیق تامین مالی موجود برای پیاده: اجرای روش1-6-3 فعالیت

های مختلف و انرژی. تهیه یک گزارش مروری جامع که فرآیندهای ارزیابی روش بهبود بهینه

 کند.فواید و مضرات هر روش را مشخص می

های بهبود کارایی های مختلف تامین مالی برای اجرای پروژه: توسعه و پیشنهاد راه2-6-3 فعالیت

 های مناسب تامین مالی.های گرمایشی، بر اساس مرور روشسیستم

، طراحی جزئیات و فرآیند اجرای روش تامین مالی که 6-3: بر اساس خروجی 1-7-3 فعالیت

کند. برای مثال: اگر براساس گی بهینه انرژی را فراهم میتحول بازار لوازم و تجهیزات خان

های مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد، جزئیات کمک مالی، سازوکار کمک

 تامین مالی و قوانین و مقررات اجرایی باید تهیه شوند.

وری بهبود بهرههای های تامین مالی برای اجرای پروژه: توسعه و پیشنهاد گزینه2-6-3 فعالیت

 های پایدار تامین مالی. سیستم گرمایشی ساختمان بر اساس بررسی روش

، طراحی جزئیات و فرآیندهای عملیاتی اجرای روش 6-3: بر اساس خروجی 1-7-3 فعالیت

سازی انرژی در ساختمان حمایت تامین مالی پایدار که از تحول بازار برای نصب تجهیزات بهینه

 کند.می

ال، اگر این کار به پشتوانه کمک مالی معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری باشد، برای مث

 جزئیات تامین مالی، سازوکار تامین مالی و قوانین و مقررات اجرایی باید فراهم باشند.

سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و : توسعه نقشه راه نفوذ فناوری بهینه1-3-3فعالیت

بنیان بر اقتصاد انرژی و محیط زیست در های دانشمات انرژی و شرکتهای خدتاثیر شرکت

 سطح کالن.

 M&Vهای بهینه انرژی توسط های به دست آمده از اجرای روشجوییتحلیل صرفه •

 های سیستم مدیریت اطالعات انرژیبر اساس داده

 های خاصارزیابی تاثیر و پتانسیل برای اجرای فناوری •

 های سفید ی برای گواهینامهارزیابی تقاضاهای کل •

های خدمات انرژی تهیه یک نقشه راه برای افزایش و گسترش برنامه مبتنی بر شرکت •

 سازی انرژی در بخش ساختمان کشور ایران با هدف بهبود بهینه

انعقاد قرارداها با   های تامین مالی کمکی برایهای مالی و روش: معرفی انگیزه2-3-3 فعالیت

 موسسات مالی از طریق:سایر 

های عملیاتی کمک مالی معاونت نویش قرارداد برای قوانین و دستورالعملتهیه پیش •

 علوم و فناوری ریاست جمهوری

 جویی مصرف انرژینهایی کردن مدل قرارداد عملکرد صرفه •

تعیین مدیریت کمک مالی معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری و دستورالعمل  •

  78پاسخگویی

تهیه نمونه آماده اقدامات کمک مالی معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری، پایش  •

 دهی و گزارش

                                                           
78 accountability arrangement  
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سازی انرژی گذار بازار بهینههای عملی برای ناظر بدنه قانون: توسعه دستورالعمل3-3-3 فعالیت

 و محیط زیست 

 تعریف یک کد اجرایی برای همه اعضای بازار •

 اد دفعات ارائهتعیین الزامات گزارش و تعد •

 گذارتعیین حقوق و تعهدات قانون •

عملیاتی کردن تجارت گواهینامه سفید در بازار : توسعه سیستم پایش برای 4-3-3 فعالیت

 سازی انرژی و محیط زیست بهینه

 ها از شرکت صادرکننده تا خریدار نهاییتعریف سیستم پیگیری گواهینامه •

 سال 5گواهینامه، برای مثال تعریف فرآیند پایش طی طول عمر  •

 تعریف فرآیند تایید اعتبار طی طول عمر آن •

 تعریف فرآیندها در صورت عدم انطباق گواهی موقت •

 تعریف شرایط گرفتن گواهینامه موقت  •

 تعریف چگونگی رسیدگی به شکایات •
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 هایجاد ساختار مدیریت پروژ -4

 چارت سازمانی -1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارت سازمانی: 1 -4شکل

معاونت علمی و فناوری 

 جمهوری ریاست

 مولفه اولو

 مشاور ملی •

 المللیمشاور بین •

 مولفه دوم

 مشاور ملی •

 المللیمشاور بین •

 مولفه سوم

 مشاور ملی •

 المللیمشاور بین •

رنامه توسعه و پیشرفت ملل ب

 ایران متحد

 کمیته راهبری پروژه

 واحد مدیریت پروژه

 مدیر ملی پروژه

 مدیر ملی پروژه

 معاون مدیر ملی پروژه •

 متخصص ارتباط و شبکه •

 امورمالی و عملیاتی متخصص •

 ان فنیمتخصص •

 تهماهنگ کننده پایلو •

 دستیار •

 

 مشاور فنی ارشد
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 ای های مشاورهنیاز -4-2

 ای برای اجرای پروژه به شرح زیر است:ها و اقدامات بازبینی شده، نیازهای مشاورهبا در نظر گرفتن خروجی

 ای: نیازهای مشاوره1-4جدول 

 مدت زمان استاندار وظایف اصلی عنوان

 مشاورین

 متخصص قانون و سیاست  -1

 )قرارداد با شرکت(
، استاندارها  مقررات و برنامه کاری ها، قوانینمرور کامل سیاست •

سازی انرژی و پیشنهادی برای بهبود فرآیندهای اجرایی پروژه بهینه

 (EEEBمحیط زیست در ساختمان)

ها، قوانین، استاندارها  مقررات پروژه سیاست درمرور و تحلیل شکاف  •

 (EEEBسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان)بهینه

 قانون اصالح الگوی مصرف -

از قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی  12ماده  -

 یافته و رقابتیارتقاء

 (19قانون ملی ساختمان)به خصوص فصل  -

 (M&Vگیری و صحه سنجی)فرآیند اندازه -

های خدمات انرژی توسط سازمان شرکتمراحل ثبت  -

 مدیریت و برنامه ریزی ایران

ها و قوانین و پیشنهاد عملیاتی برای حمایت از اصالحات سیاست •

 سازی انرژی و محیط زیستبازار بهینه 1-1اجرای ماده 

 یکسال از پروژه
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نفعان گذاری و توسعه نقشه ذیراهکارهای عملیاتی بخشی برای بنیان •

 (1-1حیط زیست )سازی انرژی و مبازار بهینه

سازی انرژی و محیط ارزیابی سازوکارهای اجرایی و پایش بازار بهینه •

 زیست

متخصص کد انرژی ساختمان و آزمایشگاه  -2

 مرجع
 14254و 14235 79مرور و تحلیل استاندارهای معیارهای ارزیابی •

برای مصرف انرژی ساختمان و ساختن برچسب انرژی برای 

 (1-2)هامسکونی و غیرمسکونی با بهترین نمونههای ساختمان

های پیشنهادی با محوریت عملکرد ها و پیشرفتشناخت شکاف •

 (1-2)گرمایشی ساختمان

ارائه و توسعه کدهای محلی اجباری برای عملکرد گرمایشی  •

 (1-2)هاساختمان

های اجرایی و سازوکارهایی برای انطباق با الزامات توسعه استراتژی •

 (1-2ختمانی)کدهای سا

تعیین الزامات کاربردی برای سیستم هوشمند اطالعاتی برای  •

سازی انرژی سازی کد ساختمانی و پایلوت سیستم اجرایی بهینهپیاده

 (1-2و محیط زیست در ساختمان)

 یکسال از پروژه

                                                           
79 Benchmarking standards  
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کمک به متخصصان سیاست و قانون در توسعه استراتژی هماهنگ  •

نرژی و محیط سازی او اجرای کد انرژی ساختمان در بازار بهینه

 (1-2زیست )

 (:1-2ارزیابی آزمایشگاه مرجع برای اجرایی کردن کد ساختمانی ) •

های توسعه یک برنامه کاری برای توسعه آزمایشگاه -

 های تست مرجع و قابلیت

های فعلی و آینده که قرار است فهرست کردن آزمایشگاه -

ها و نقاط قوت و ضعف ها، فرصتخدمات، توانایی

 داشته باشند.یکسانی 

آوری، ارزیابی، و تهیه یک برنامه کاری دقیق برای جمع -

ها و محصوالتی که الزامات اطالعات پشتیبانی از فناوری

کد جدید را دارند)برای مثال: مصالح ساختمانی و 

جویی انرژی و های ساخت صرفهفناوریکاری، عایق

 (غیره

 تهیه برنامه اجرایی -

دهنده درآمدها، هزینه ها، انتهیه برنامه مالی دقیق )نش -

برای دوره سه  منابع بالقوه وام و سرمایه گذاری سهام(

 ساله

 هاهایی برای مدیریت و ساخت آزمایشگاهتوصیه -
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متخصص سیستم مدیریت اطالعات انرژی  -3

(EMIS(و حجم مبرد چندگانه )MRV) 

)میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه/ مرکز 

 باشد( تحقیقاتی

دهی سنجی، گزارشگذاری و اجرای یک سیستم صحهتوسعه، بنیان •

گیری ملی بر اساس سیستم مدیریت اطالعات انرژی شامل: و اندازه

 (1-2و3-1)

جمع  یها ستمیروش ها، س ،یسازمان یتوافق هاارزیابی  -

ای و اطالعات در مخصوصا گازهای گلخانه -داده ها یآور

 هادسترس از کیفیت داده

های فنی، و دسترسی ها، مهارتها در ظرفیتشناخت شکاف -

 اطالعات در ابزار موجود.

نامه سازمان ملل در استفاده از سازوکارهای چارچوب پیمان -

المللی تغییرات و مجمع بین  (UNFCCCتغییر اقلیم)

حال حاضر، سایر منابع اطالعاتی در ( IPCCهوایی)وآب

کمک به توسعه سیستم دسترس و ابزارهای برآوردی برای 

 عملکردی 

 المللی برای طراحی سیستمهای بیناستفاده از بهترین نمونه -

MRV 
 MRVهای سیستم بودن روشدر نظر گرفتن به صرفه -

 هافراهم کردن مقدمات تحقق اهداف کاهش آالینده -

گیری، ها در فرآیند اندازهمشارکت دادن تعدادی از سازمان -

های خدمات انرژی، معاونت علوم و برای مثال: شرکت

 چهارسال از پروژه
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فناوری ریاست جمهوری، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی 

 شریف و غیره.

های به دست آمده به طرق مختلف، مثال آمار انرژی، داده -

همراه با عوامل پخش مخصوص به کشور برای دستیابی به 

 ها.برآوردی از میزان تولید آالینده

های حال حاضر دارها و پروتکلرسانی استاناستفاده/به روز -

 ها از مبدا، مثال تاسیسات صنعتیگیری آالیندهبرای اندازه

با سطح کشور، به همراه  MRVهای متناسب کردن سیستم -

المللی یا گزارش المللی، برای مثال تعامالت بینالزامات بین

نامه سازمان ملل در تغییر پیماندوساالنه به روز شده برای 

 اقلیم

و آوری شده از یک تجهیز اده از اطالعات جمعاستف -

 ها یا عملگرهاهای مختلف توسط شرکتبخش

 و معمول روشهایاعتبار ملی بخشیدن با توسعه و همکاری  -

 گازهای موجودی میزان تخمین منظور به شده پذیرفته

 ایهگلخان

های زمانی برای پیروی از دستورالعملهای موجود و بازه -

مثال برای تولید ارتباطات کلی، گزارش به دهی، برای گزار

 روز دوساالنه
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اجرای فرآیندهای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در سطح  -

ملی، برای باال بردن شفافیت، دقت، ثبات، کمال و قابل قابل 

 ها.قیاس بودن و اطمینان کلی از برآورد هدررفت

آوران فراهم کردن تضمین کیفیت و کنترل برای جمع -

جمع آوری پیش بینی و موجودیت ملی مسئول اطالعات 

 های انتشار گازهای گلخانه ای.

 سازی انرژی و محیط زیستمتخصص بازار بهینه -4

)میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه/ مرکز 

 تحقیقاتی باشد(

مرور و تحلیل شکاف بازار انرژی در ایران با در نظر گرفتن بازار بورس  •

 (IRENEXایران)

سازی انرژی و محیط زیست شامل بازار بهینهگذار کمک به بدنه قانون •

 ساتبا/ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت/ سازمان محیط زیست/

 طیو مح یانرژ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد بهینه سازی

 ( برای3-3، 2-1، 1-4)ستیز

گواهینامه های تجارت جویی انرژی ، روشمقررات صرفه -

 سفید

سازی انرژی و محیط زیست و ارزیابی محتوای بازار بهینه -

 هاتاثیر بالقوه سیاستبحث روی جزئیات کاربرد 

بحث در مورد توسعه و پیاده سازی سناریوها و ارائه  -

 گذارپیشنهاداتی به بدنه قانون

 ها به هنگام صدور آنهااعتبارسنجی گواهینامه -

 رجیستریقرار دادن گواهی در  -

در  ساعت 12یکسال از پروژه+ )

-2019-2018های هفته در سال

2020) 
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 ها در بازاروارد کردن گواهینامه -

 ها طی طول عمرشاناعتبارسنجی گواهینامه -

 ها برای خریداران فراهم کردن گواهینامه -

ها از محل صدور تا خریدار تعریف سیستم پیگیری گواهینامه -

 نهایی

تعریف فرآیند پایش در مدت طول عمر یک گواهینامه، به  -

 سال 5عنوان مثال 

 تایید اعتبار گواهینامه طی طول عمر آنتعریف فرآیند  -

 تعریف فرآیندهایی که عدم انطباق گواهی موقت وجود دارد -

ای از بازار خارج تعریف شرایطی که تحت آن گواهینامه -

 شود.می

های خدمات متخصص مدل کسب و کار شرکت -5

 انرژی

)میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه/ مرکز 

 تحقیقاتی باشد(

های خدمات انرژی، با در نظر مرور و تحلیل انواع قرارداد شرکت •

-2جویی تضمینی)جویی مشترک و صرفهگرفتن قراردادهای صرفه

1) 

انجام یک مطالعه دقیق روی نیازهای مالی، فنی و قانونی و تحلیل  •

 (2-1های خدمات انرژی)شرکتشکاف برای توسعه 

برای برداشتن موانع سر راه  ارزیابی متخصص سیاست و قانون •

 (2-1های خدمات انرژی)پیشرفت شرکت

های خدمات تعیین کمیته مسئول سرپرستی و کنترل کیفیت شرکت •

 انرژی 

 یکسال از پروژه
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جویی مصرف انرژی و ارتقاء الگوی نمونه قرارداهای عملکرد صرفه •

 های خدمات انرژی شرکتمدل کسب و کار مرتبط 

 واحد هماهنگی پایلوت  -6

)میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه/ مرکز 

 تحقیقاتی باشد(

اجرای پایلوت برای  -ها تحت مولفه دومهماهنگی کلی فعالیت •

 (2،3و 2،2های موجود )ساختمان

نمایش مناسب برای های دولتی هماهنگ کردن شناسایی ساختمان •

 (2،3و 2،2)لوت پای

های انتخابی های انرژی برای ساختمانهماهنگ کردن حسابرسی •

 (2،3و  2،2)

جویی انرژی  بر اساس نتایج به صرفه صرفه های مقرونشناسایی روش •

حسابرسی و توصیه کد ساختمانی و کارشناسان محصوالت گرمایشی 

 (2،3و 2،2)

 (2،3 و2،2های نمایشی)سازی پروژههماهنگ ساختن پیاده •

برای به عهده گرفتن مسئولیت حسابرسی استخدام مهندسین مجرب  •

 (2،3و 2،2جویی انرژی )های صرفهو اجرای روش

هماهنگ کردن توسعه و اجرای برنامه آبگرمکن خورشیدی در برخی  •

 (2،3و 2،2های انتخابی)از ساختمان

 اطالعات الزم برایهای نمایشی و فراهم کردن ارزیابی نتایج پروژه •

های ها و مواد آموزشی برای تقویت سیستمتوسعه دستورالعمل

 (2،3و 2،2ها )گرمایشی بر اساس تجربه و نتایج پایلوت

سال آخر اجرای پروژه  3

(2018،2019،2020) 
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های به دست آمده از فعالیت بشناسایی و مستندسازی تجار •

 (2،3و 2،2) سازیظرفیت

 ارزیابی میان مدت • مشاورین ارزیابی  -7

 رزیابی پایانیا •

 

 کارشناس اقتصاد کالن و انتقال فناوری -8

)میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه/ مرکز 

 تحقیقاتی باشد(

های مناسب و بندی فناوریالزامات برای اولویت ارزیابیاجرای  •

 (3،3سازی انرژی و محیط زیست )ای در بازار بهینهصرفهبه مقرون

موانع )برای مثال: سیاست، مالی و  های فناوری وارزیابی نیازمندی •

 (3،3غیره( برای گسترش در مقیاس بزرگ )

ارتباطی برای افزایش پتانسیل مشارکین مالی استفاده از ابزار  •

 (3،3سازی)های در دسترس تجاریمند به فناوریعالقه

ها برای گسترش همکاری گسترش و تعامل ابتکارات جدید با سازمان •

 (3،3) تجارتو 

 (3،3های خاص)ای فناوریارزیابی تاثیر و ظرفیت اجر •

های خدمات انرژی، تهیه یک نقشه مسیر برای گسترش برنامه شرکت •

 سازی انرژی در بخش ساختمانی ایرانبا هدف توسعه بهینه

ای، نفعان، همچون موسسات توسعه اقتصادی منطقهتعامل با ذی •

 (3،3) .های همکاریو محلی برای یافتن زمینه استانی 

 دومین و سومین سال پروژه

مشارکت دادن در نفعان اصلی برای های ذیشناسایی و ارزیابی گروه • سازیظرفیتکارشناس آموزش و  -9

 (1،4و  3،1) .سازی با کمک کارشناس ملیهای ظرفیتفعالیت

سال آخر اجرای پروژه  3

(2018،2019،2020) 
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)میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه/ مرکز 

 تحقیقاتی باشد(
سازی در گسترش استراتژی ظرفیتارزیابی نیازهای آموزشی؛  •

 (1،4و  3،1) .المللمشورت با کارشناس آموزش بین

سازی در پروژه، در نظر های ظرفیتهماهنگ کردن اجرای فعالیت •

ها و موا آموزشی به دست آمده از فاز پایلوت گرفتن دستورالعمل

 (1،4و  3،1پروژه. )

استراتژی برای نفعان و نیازهای آموزشی زنجیره ذیارزیابی جامع  •

 گسترش ظرفیت

ها و مواد آموزشی )شامل در نظر گرفتن توسعه دستورالعمل  •

های آموزش الکترونیکی(، اضافه نمودن این مواد به آموزش دوره

 (1،4و  3،1)سازیهای ظرفیتپیشین و اجرای فعالیت

های شناسایی و مستندسازی تجارب به دست آمده از فعالیت •

 (1،4و  3،1سازی)ظرفیت

ها و مواد آموزشی، شامل نویس دستورالعملمشارکت در تهیه پیش •

 (3،1)دوره آموزش الکترونیکی

فراهم آوردن پشتیبانی عملیاتی از دوره آموزش الکترونیکی؛ تضمین  •

 (3،1اجرای درست آن)

سازی و های ظرفیتکننده از فعالیتبازخورد شرکتآوری جمع •

 ها و ارائه آنها به مدیر پروژهآموزشی، ثبت این موارد در گزارش
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سازی و آموزش و افرادی ثبت گزارشی از اقدامات مربوط به ظرفیت •

 که در این اقدامات مشارکت داشتند.

 بهینه سازی انرژی درگذاری مشاور سرمایه -10

)میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه/ مرکز 

 تحقیقاتی باشد(

 خدمات پشتیبانی معامالتدقیق در ارائه گزارش  •

 گذاریهای کسب و کار سرمایهبندی طرح( گزارش از رتبه3) •

جلسات رویکردهای جامع افزایش سرمایه همراه با گزارش صورت •

 مربوط به جلسات

 ای برای موسساتمواد آموزشی با هدف ایجاد ظرفیت خدمات مشاوره •

 دومین و سومین سال پروژه

 المللیمشاورین بین

تاسیس و مدیریت پروژه در دو سال حمایت از مدیر ملی پروژه در  • المللیمشاور فنی ارشد بین -1

 اولیه 

المللی و کمک به تهیه مرجعی برای مشاوران بین 80تهیه مرجع پروژه •

 برای کارشناسان فنی ملی

 المللی کمک به استخدام متخصصان مناسب فنی ملی و بین •

های پروژه طی دو آوردن یک پشتیبانی فنی از تمام فعالیتفراهم  •

سال اولیه پروژه، برای مسائل فنی و همچنین مدیریت پروژه و الزامات 

 دهیگزارش

 سازی تجارب کسب شده در پروژهکمک به مستند •

 مسئولیت تهیه گزارش آغازین به عهده گرفتن  •

 هفته -فرد32 

                                                           
80 Terms of reference (TOR) 
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و جلسات کمیته پشتیبانی از تیم پروژه در برگزاری کارگاه آغازین  •

 راهبری پروژه

کمک تخصصی در بازبینی و تایید گزارشات فنی پروژه، گزارشات  •

های ارزیابی و نظارتی شامل گزارش های پروژه، گزارشفعالیت

 پیشبرد سالیانه اجرای پروژه 

راهنمایی تیم اصلی پروژه در دنبال کردن و ارزیابی کردن  •

های انرژی، کاهش جویفههای موفقیت پروژه؛ برای مثال: صرشاخص

 ای و غیرهگازهای گلخانه

  کمک به تهیه برنامه گسترش و توسعه پروژه •

 ارزیابی میان مدت • متخصص ارزیابی -2

 ارزیابی پایانی •

 

 چهارچوب منطقی بازبینی شده و برنامه بودجه کلی  -5
 

همانطور که  ها پیشنهاد شده است.ها، اهداف، مرجع تایید و فرضیات و ریسکشاخص رایآغازین، تغییراتی بهای جدید در کارگاه با توجه به شرایط تغییر کرده و یافته

  ماند.ثابت می هافعالیتها و خروجیدر  تجدیدنظربا در فصل سوم گفته شد، این تغییرات 
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 81شدهپروژه بازبینیمنطقی چهارچوب  -5-1

 بازبین شدهچهارچوب منطقی پروژه 

 تعریف شده است.شده و در سند برنامه شهری هم که در ادامه آورده  است نتایجیدستیابی به  به دنبالاین پروژه 

 های تغییرات آب و هوایی را خواهند داشت.ها و برنامهکربن و سیاستهای دولتی مسئولیت ایجاد و اجرای موثرتر مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد کم: سازمان1نتیجه 

. جمهوری اسالمی ایران توسطها های کاهش آالیندهحلهوایی و توسعه  و تصویب راهوانطباق با تغییرات آب شود:مربوط می 1.2پروژه به طور خاص به دستاورد این 

 سازی انرژی در بخش ساختمانی است.ای به دنبال افزایش بهینههای گلخانهنتیجه مورد انتظار کاهش آالینده

 

 های صنعتی و مسکونیجویی شده، با تمرکز در بخشاکسید کاهش یافته در ازای انرژی صرفهدی: معادل میزان گاز کربن1،2،3تیجه برنامه شهری:های نشاخص

بهبود سازگاری با  -3تامین مالی زیست محیطی یا  -2محیط زیست وانرژی یا  اهمیت دادن به-1نتایج اولیه قابل دستیابی در سطح محیط زیست و توسعه پایدار: 

 و محیط زیستی تسهیل دستیابی قشر کم درامد به خدمات انرژی -4تغییرات آب و هوایی یا 

 ی:جهان ستیز طیصندوق محبرنامه و هدف 

 82سازی انرژی، تعیین مدل آب و هوای جامعهبهینه

 

 ی:جهان ستیز طیمح صندوقمورد انتظار  نتایج

 های مناسبی تعیین و اجرایی شوند:  قانون و مقررات و سیاست2،1نتیجه

 :  استقرار و عملیاتی شدن سازوکارهای مالی و ارائه خدمات2،2نتیجه

 ی:جهان ستیز طیصندوق محشاخص نتایج قابل اجرای 

                                                           
 آمده است. 7تجدید نظر شده در ضمیمه فرآیند حذف خطا پروژه  81

82 CCM-2 
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 (5تا  1انرژی )نمره دهی از  قوانیین بهینه سازیها و :  حدود انطباق و اجرایی شدن سیاست2،1شاخص

 گذاری انجام شده: مقدارسرمایه2،2شاخص

 فرضیات اساسی ابزار اندازه گیری هایی که قابلیت صحت سنجی دارندشاخص رویکرد پروژه

هدف میان  پایه مشخصه 

 مدت

هدف 

 نهایی

  

کاهش میزان تولید گاز  :بلند مدت هدف

اکسید تولید شده تا دیکربن

های از ساختمان  2029سال 

هایی که طی جدید و ساختمان

مدت اجرای پروژه ساخته 

(، بر 2020-2016شوند)می

 CO2حسب تن 

محاسبات بر اساس  153 صفر صفر

های گیریاندازه

تجمعی مصرف انرژی 

محیطی، آبگرمکن و 

سوخت براساس 

 آلبهترین روش ایده

دولت ساخت 

با نرخ  ها راساختمان

ریزی شده ادامه برنامه

 دهد.

میانگین مصرف انرژی گرمایشی  هدف کوتاه مدت:

برای محیط و آب در 

های پایلوت کاهش یابد ساختمان

kWh)بر حسب  m2 − yr⁄) 

ارزیابی کمی عملکرد  208 208 277

ها ساختمانحرارتی 

 M&Vهای طی فرآیند

که توسط کارشناسان 

های مستقل یا شرکت

ارزیابی صورت 

 گیرد.می

بندی اختصاص زمان

شده تمام منابع مالی 

 پروژه
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میانگین مصرف انرژی گرمایشی 

برای محیط و آب در 

های جدید تا سال ساختمان

کاهش یابد )مسکونی و  2029

غیر مسکونی، بر 

kWhحسب m2 − yr⁄) 

محاسبات بر اساس  160 160 277

های کمی گیریاندازه

مصرف انرژی محیطی 

و آبگرمکن و سوخت، 

بهترین روش  براساس

 آلایده

دولت ساخت 

ها را با نرخ ساختمان

ریزی شده ادامه برنامه

 دهد.

 های قانون و مقررات و سیاسی مولفه اول: چهارچوب

ها، تایید قوانین، سیاست: 1نتیجه 

ها، اسناد تنظیم کننده، رویکرد

ها با هدف مطالعات و چهارچوب

فراهم کردن شرایط جهتگیری 

های سازی روشملی برای پیاده

در بخش   CO2کاهش آالینده 

تسهیل هماهنگی بین  و ساختمان 

در چهارچوب  های مختلفبخش

 سازی مصرف انرژیبازار بهینه

 
 

گذاری بازار تعداد اسناد سیاست

سازی انرژی و محیط بهینه

 زیست تهیه شده

اسناد پروژه و  1 1 صفر

چهارچوب بازار 

سازی انرژی و بهینه

محیط زیست تحت 

نظر و سرپرستی بازار 

 بورس ایران باشد

سازی انرژی و بازار بهینه

محیط زیست کامال 

 دولت پیاده شودتوسط 

ها و تعداد و محدوده سیاست

های ابداعی جهت کاهش روش

بندی، پروش و آلودگی هوا فرمول

 اجرایی شود.

اصالح ند فرآینتایج  2 1 صفر

گذاری پروژه و سیاست

تصمیماتی که در 

کدهای انرژی ارتباط با 

و گواهی عملکرد انرژی 

ساختمان تصویب 

 شوند. 

وزارت راه و توسعه 

شهری از تصویب و 

موثر حمایت اجرای 

 کند.
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: مرور کامل  1-1خروجی 

های پروژه، قوانین، سیاست

استاندارها و مقررات و برنامه 

  کاری پیشنهادی

 

ها های سیاستروزرسانیتعداد به

ها، قوانین و برای تقویت سیاست

و استاندارهای بهینه  مقررات

انرژی برای بهبود وضعیت بهینه 

 سازی انرژی در بخش ساختمان 

 مستندسازی پروژه • 2 1 صفر

کمیته  ارزیابی •

 راهبری پروژه

مشارکت دادن کامل 

 نفعانذی

سیستم اجرایی  :2-1خروجی 

برای به کارگیری کد پیشنهادی 

های کارامد انرژی و ساختمان

 محیط زیست

 

تعداد سیستم اجرایی توسعه  •

 یافته کد بهینه انرژی 

 
 

 مستندسازی پروژه • 1 صفر صفر

کمیته  ارزیابی •

 راهبری پروژه

مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی و 

وزارت راه و توسعه 

شهری با جدیت و 

پیگیری کد ساختمانی 

 کنند.را اجرا 

های مرجع آزمایشگاهتعداد  •

برای مجهز و آموزش دیده 

های صدور گواهینامه

محصوالت بهینه انرژی 

 ساختمانی

 

ارزیابی کمیته  • 1 صفر صفر

 راهبری پروژه

 بازدید از سایت •

 مستندسازی پروژه •

 مشارکت مالی دولت

مدیریت اجرای : 3-1خروجی 

در  (EMIS) انرژی اطالعات

  هاساختمان

هایی که به تعداد ساختمان

انرژی  مدیریت اطالعاتسیستم 

های پایش گزارش 300 100 صفر

ماهانه یا سالیانه 

منتشر شده بر اساس 

مشارکت کامل 

 پایلوتهای ساختمان
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های متصل هستند و از شیوه 

 .کننداستفاده میمدیریت انرژی 

 

اطالعات به دست 

سیستم آمده از 

 انرژی مدیریت اطالعات

(EMIS) 

ایجاد برنامه کاری  :4-1خروجی 

و استراتژی چندجانبه برای بهینه 

سازی انرژی در بخش ساختمان 

های بازار تدوین، که در آن مکانیز

 اجرا و نظارت شوند.

 

های سفیدصادر تعداد گواهینامه

شده آماده فروش در بازار 

سازی انرژی و محیط بهینه

  زیست

های اسناد و ارزیابی 30 10 صفر

شرکت بهینه سازی 

مصرف سوخت، 

سازمان انرژی های 

تجدید پذیر و بهره 

وری انرژی، سازمان 

انرژی های تجدید پذیر 

 و بهره وری انرژی و

 ستاد بهینه سازی

 ستیز طیو مح یانرژ

گذار بازار بدنه قانون

سازی انرژی و بهینه

محیط زیست تمایل به 

 اجرا داشته باشد.

های بهینه سازی تعداد پروژه

انرژی و محیط زیست که به 

برنامه مرحله اجرا رسیده و تحت 

 کاری و استراتژی چندجانبه

 شوندپایش می

های بدنه گزارش • 300 100 صفر

گذار بازار قانون

سازی انرژی بهینه

 و محیط زیست 

مستند سازی  •

 پروژه

شورای عالی انرژی 

برنامه تمایل به اجرای 

استراتژی کاری و 

تحت نظر  چندجانبه

سازی انرژی و بازار بهینه
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محیط زیست داشته 

 باشد.

های به تعداد و محدوده سیاست

کارگرفته شده جهت کاهش 

 مصرف انرژی  

مدیریت سیستم اجرای  3 2 صفر

، انرژی اطالعات

گواهینامه عملکرد 

های و گواهینامهانرژی 

 شوندمیصادر سفید 

چهارچوب قانونی در 

محیط شکل گرفته 

 باشد.

 های موجودگیری در سهم ساختمانهای اندازهسازی انرژی و شیوهاندازی پایلوت بهینهمولفه دوم: راه

های بهبود سیستم: 2نتیجه 

گرمایشی و ادغام آنها با آبگرمکن 

های خورشیدی در ساختمان

 مسکونی و دولتی

 

اکسید دیکاهش تولید گاز کربن

اجرای پایلوت از نتیجه 

سازی انرژی در بهینه

 های آزمایشیساختمان

مقداری کاهش 

در تولید 

CO2 که(

مربوط به پروژه 

 شود(نمی

330

کیلوتن 

کاهش 

تجمع

ی در 

تولید 

گاز 

CO2 
نتیجه 

اجرای 

پایلوت 

در 

یک میلیون 

تن کاهش 

تجمعی در 

تولید گاز 

CO2 
یجه نت

اجرای 

پایلوت در 

هساختمان

ای موجود 

 10)تا 

سال پس از 

ارزیابی کمی پیشرفت 

عملکرد انرژی 

ها از طریق ساختمان

که  M&Vفرآیندهای 

ها یا توسط شرکت

کارشناسان مستقل 

ارزیابی صورت 

 گیرد.می

فرآیند اجرای حجم  •

( MRVمبرد چندگانه)

سازی در بازار بهینه

 ط زیستانرژی و محی

کمک مالی معاونت  •

علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری/

 ستیز طیصندوق مح

برنامه توسعه  ی/جهان

 و پیشرفت ملل متحد
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ساختم

های ان

موجود 

 10)تا 

سال 

پس از 

اتمام 

 پروژه(

اتمام 

 پروژه(

های جدیدی که تعداد فناوری

پروش و توسعه داده شده و 

مصرف بهینه انرژی را حمایت 

 کنند.می

ممیزی های گزارش 6 3 صفر

مرتبه انرژی 

 گذاری شده سرمایه

گروه بین کمک مالی 

المللی مؤسسات مالی 

برای تحقیقات تغییرات 

محفوظ و 83جهانی

 پرداخته شود

معادل انرژی بهینه به دست 

آماده با تمرکز در بخش مسکونی 

تولید  CO2در مقایسه با گاز 

 شده

کیلوتن  50 صفر

CO2 

100 

کیلوتن 

CO2 

ارزیابی کمی پیشرفت 

عملکرد انرژی 

ها از طریق ساختمان

که  M&Vفرآیندهای 

ها یا توسط شرکت

فرآیند اجرای حجم  •

( MRVمبرد چندگانه)

سازی در بازار بهینه

 انرژی و محیط زیست

                                                           
83 International Group of Funding Agencies for Global Change Research(IGEA) 
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کارشناسان مستقل 

ارزیابی صورت 

 گیرد.می

کمک مالی معاونت  •

علمی و فناوری 

ریاست جمهوری/ 

 ستیز طیصندوق مح

برنامه توسعه  ی/جهان

 و پیشرفت ملل متحد

مدل :پایلوت موفقیت آمیز 2-1

های کسب و کار نصب سیستم

آبگرمکن خورشیدی همزمان با به 

ی هاکارگیری سایر روش

 جویی در انرژیصرفه

کارها موفق وتعداد مدل کسب

های خدمات انرژیکه شرکت

اندازی و طراحی، مهندسی، راه

 اند.عملیاتی شده

 

 مستند سازی پروژه • 1 1 صفر

تایید کمیته راهبری  •

 پروژه

وکار کسبپذیرش مدل 

های خدمات شرکت

انرژی توسط سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی 

 ایران

های پایلوت نصب تعداد ساختمان

سرمایشی که از -عایق گرمایشی

تلفیق سوخت فسیلی و 

های تجدیدپذیر شامل انرژی

CCHP,BEMS,SWH  استفاده

 کنندمی

تایید کمیته راهبری  • 8 4 صفر

 پروژه

 بازدید از سایت •

ستاد بهینه  تسهیالت

 طیو مح یانرژ سازی

، دانشگاه صنعتی ستیز

شریف، پژوهشکده 

 انرژی شریف

در راستای  ی: اقدامات2-2خروجی 

های تکنولوژی گسترش کاربرد

 سازی انرژی و محیط زیستبهینه

های تکمیل و ساختمانتعداد 

 های پایلوت عملیاتی شدهپروژه

 بازدید از سایت • 300 100 صفر

 مستندسازی پروژه •

های میزبان از ساختمان

طرح آزمایشی حمایت 

 پیوسته داشته باشند
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که در مرحله آزمایشی در 

های مسکونی و ساختمان

غیرمسکونی ایران نمایش موفقی 

داشتند) همچون آبگرمکن 

 خورشیدی(

 

هایی با هدف تعداد سیاست

 های نمایشی گسترش پروژه

سند مصوب  • 1 صفر صفر

تسهیالت ستاد 

و  یانرژ سازیبهینه 

و  ستیز طیمح

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

های میزبان از ساختمان

طرح آزمایشی حمایت 

 پیوسته داشته باشند

های دستورالعمل :3-2خروجی 

فنی و مواد آموزشی طراحی و 

براساس نتایج و توسعه یافته 

سازی انرژی و تکامل اجرای بهینه

 محیط زیست در ساختمان

کتب راهنما و مواد تعداد  •

سازی انرژی و آموزشی بهینه

 محیط زیست در ساختمان 

 مستندسازی پروژه • 10 4 صفر

برنامه دوره آموزشی  •

 پایلوت

 انتشار مواد آموزشی •

مشارکت مشتاقانه 

 نفعانذی

 پیاده سازی رویکردهای های تحول بازار: 3مولفه 

گسترش بازار بهینه : 3نتیجه

سازی انرژی و محیط زیست در 

های کل کشور و تحول روش

های عایق گرما ساخت ساختمان

به همراه اصالح رفتار و نگرش 

تعداد مراکز آموزشی برای 

کنندگان پروژه مشارکت

سازی انرژی و محیط بهینه

 زیست در ساختمان

 بازدید از سایت • 1 1 صفر

 مستندسازی پروژه •

تقاضای داخلی کافی 

 برای تامین عرضه

کنندگان جدید در تعداد مشارکت

 سازی رویکرد انرژی بهینهپیاده

مستندسازی پروژه با  • 2 1 صفر

همکاری با بورس 

مشارکت مشتاقانه 

 نفعانذی
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ها و مدیران صاحب ساختمان

 نسبت به استفاده انرژی

 

، IFCOانرژی ایران، 

SATBA  وDOE 

توسعه های : برنامه1-3خروجی 

ها و پیوسته و عملیاتی ظرفیت

ای معتبر در از افراد حرفه استفاده

های بهینه انرژی زمینه ساختمان

  و محیط زیست

 

های آموزشی پیشرفته در دوره

 محل

 مستندسازی پروژه • 1 1 صفر

 مواد آموزشی •

تقاضای مناسب برای 

 آموزشی

های خدماتی فعال تعداد شرکت

 گواهی سفید اجرای  در زمینه

 مستندسازی پروژه 10 5 صفر

 

استقرار و عملیاتی 

سازی ساختن بازار بهینه

 انرژی و محیط زیست

های آموزشی ارائه تعداد دوره

 شده

 مستندسازی پروژه • 20 10 صفر

 مواد آموزشی •

شرکت کنندگان انگیزه 

 حضور دارند

های ادامه برنامه :2-3خروجی 

اجرای باالبردن آگاهی از توسعه و 

های بهینه انرژی پروژه ساختمان

 و محیط زیست

 

های سطح آگاهی عمومی گروه

سازی مختلف هدف از بهینه

 انرژی در ساختمان 

 
 

دوبرابر  نامشخص

شدن سطح 

 آگاهی

سه 

برابر 

شدن 

سطح 

 آگتهی

های آگاهی در کمپین

سطح ملی حداقل برای 

دوسال دایر شوند و 

های محلی کمپین

یکسال تا حداقل برای 

 اتمام پروژه فعال باشند

ها توانایی تامین کمیپن

 و پیشرفت آنها

 های آگاهی بخشیتعداد کمپین

سازی انرژی عمومی درباره بهینه

 مستندسازی پروژه • 5 2 صفر

 

 منابع مالی کافی
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های در ساختمان برای گروه

 هدف مختلف

های غیر دولتی تعداد سازمان

انرژی مشارکت کننده در پیشبرد 

 پایدار برای خانوارها

 مستندسازی پروژه • 3 2 صفر

 

مشارکت مشتاقانه 

 نفعانذی

های مالی : طرح3-3خروجی 

سازی پروژه پایدار جهت پیاده

های بهینه انرژی و ساختمان

 محیط زیست

 

های تامین مالی به تعداد روش

 کار گرفته شده 

 

مالی  حطرمستندسازی  2 1 صفر

، شامل پایدار

سازوکارهای 

سازی قوانین و پیاده

 مقررات

حمایت و کمک مالی 

موسسات مالی از 

های طرحاجرایی کردن 

سازی پروژه بهینه مالی

انرژی و محیط زیست 

 در ساختمان

 پروژه تعداد موسسات تامین مالی

 در داخل و خارج کشور 

 

توافقات امضاشده بین  2 1 صفر

موسسات مالی و ستاد 

و  یانرژ بهینه سازی

 ستیز طیمح

مند شدن نهادهای عالقه

گذاری مالی به سرمایه

های بهینه در پروژه

 طیو مح یانرژ سازی

 در ساختمان ستیز

 : واحد مدیریت پروژه4مولفه 
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سازوکار پروژه متعهد : 4خروجی

های به دستیابی به خروجی

شود و منابع ریزی شده میبرنامه

 شوند.مالی همگی تامین می

مدت و ارزیابی میان %100 %40 صفر پیشروی اجرای پروژه درصد

نهایی بر اساس 

 دستاوردهای پروژه 

سازی انرژی و بازار بهینه

محیط زیست در میانه 

پروژه استقرار یافته 

 باشد

مدت و ارزیابی میان %100 %30 صفر درصد اختصاص بودجه دولتی

نهایی بر اساس 

 دستاوردهای پروژه

 هایتایید شرکت

خدمات انرژی و 

بنیان های دانششرکت

توسط معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

جمهوری برای اختصاص 

 منابع مالی
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 برنامه بودجه کلی اصالح شده -2-5

خروجی 

صندوق 

محیط زیست 

جهانی/ 

فعالیت 

 اطلس

بخش 

مسئول/ 

 عامل اجرایی

شناسه 

 بودجه

نام 

 اهداکننده

حساب کد 

 بودجه اطلس

ماهیت 

 اطلس بودجه

مقدار در سل 

اول )بر 

 حسب دالر(

تا  95مرداد

 (96مرداد

مقدار در 

سال دوم )بر 

 حسب دالر(

تا  96شهریور

 (97مرداد

مقدار در 

سال سوم )بر 

 حسب دالر(

تا  97شهریور

 (98مرداد

مقدار در 

سال چهارم 

)بر حسب 

 دالر(

تا  98شهریور

 (99مرداد

مقدار کلی 

)بر حسب 

 دالر(

 تبصره بودجه

 اول: خروجی

چهارچوب 

قوانین و 

مقررات و 

 هاسیاست

معاونت 

علمی و 

فناوری 

ریاست 

 جمهوری

62000 

صندوق 

محیط 

زیست 

 جهانی

71200 
مشاورین 

 المللیبین
30000 30000 30000 30000 120000 1 

71300 
مشاورین 

 داخلی
35000 35000 35000 35000 140000 2 

 3 18000 5000 5000 5000 3000 سفر 71600

72100 

قرارداد با 

های شرکت

 خدماتی

65000 70000 70000 35000 240000 4 

 5 300000 0 100000 200000 0 تجهیزات 72200

74200 
هزینه چاپ 

 و انتشار
1000 5000 5000 3000 14000 6 

 7 18000 3000 5000 5000 5000 متفرقه 74500

 
خروجی کلی 

 اول
139000 350000 250000 111000 850000 - 
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 خروجی دوم:

سازی پیاده

پایلوت برای 

سهم 

های ساختمان

 حال حاضر

معاونت 

علمی و 

فناوری 

ریاست 

 جمهوری

62000 

صندوق 

محیط 

زیست 

 جهانی

71200 
مشاورین 

 المللیبین
0 20000 20000 0 40000 8 

71300 
مشاورین 

 داخلی
15000 30000 30000 30000 105000 9 

 3 34000 9000 10000 10000 5000 سفر 71600

72100 

قرارداد با 

های شرکت

 خدماتی

55000 200000 250000 250000 755000 10 

 11 1000000 0 300000 500000 200000 تجهیزات 72200

74200 
هزینه چاپ 

 و انتشار
1000 10000 15000 10000 36000 6 

 7 30000 5000 10000 10000 5000 متفرقه 74500

 
خروجی کلی 

 دوم
281000 780000 635000 304000 2000000 - 

 خروجی سوم:

سازی پیاده

رویکردهای 

 تحول بازار 

معاونت 

علمی و 

فناوری 

ریاست 

 جمهوری

62000 

صندوق 

محیط 

زیست 

 جهانی

71200 
مشاورین 

 المللیبین
0 30000 30000 20000 80000 12 

71300 
مشاورین 

 داخلی
30000 30000 30000 30000 120000 13 

 3 33000 10000 10000 10000 3000 سفر 71600

72100 

قرارداد با 

های شرکت

 خدماتی

20000 150000 150000 60000 380000 14 
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 15 150000 0 75000 75000 0 تجهیزات 72200

74200 
هزینه چاپ 

 و انتشار
4000 20000 20000 10000 54000 16 

 7 33000 6000 12000 12000 3000 متفرقه 74500

 
خروجی کلی 

 سوم
60000 327000 327000 136000 850000 - 

پایش، 

فراگیری، 

ارزیابی و 

بازخورد 

 تطبیقی

معاونت 

علمی و 

فناوری 

ریاست 

 جمهوری

62000 

صندوق 

محیط 

زیست 

 جهانی

71200 
مشاورین 

 المللیبین
0 0 30000 30000 60000 17 

71300 
مشاورین 

 داخلی
2700 3300 4000 4000 14000 18 

72100 

قرارداد با 

های شرکت

 خدماتی

2000 0 0 0 2000 19 

72130 

خدمات 

جایی و جابه

 انتقال

0 1000 1000 1000 3000 20 

 21 2000 0 0 0 2000 تدارکات 72500

72800 

تجهیزات 

فناوری 

 اطالعات

3000 0 0 0 3000 22 

74100 
خدمات 

 ایحرفه
0 5000 5000 5000 15000 23 
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74200 
هزینه چاپ 

 و انتشار
0 2000 2000 2000 6000 6 

 7 0 0 0 0 0 متفرقه 74500

 
کل پایش و 

 ارزیابی
9700 11300 42000 42000 105000 - 

واحد مدیریت 

به  پروژه )این

عنوان 

خروجی در 

چهارچوب 

نتایج نمایان 

شود و از نمی

درصد  10

بودجه پروژه  

نباید بیشتر 

 شود(

معاونت 

علمی و 

فناوری 

ریاست 

جمهوری/ 
برنامه توسعه 

و پیشرفت 

 ملل متحد

62000 

صندوق 

محیط 

زیست 

 جهانی

71200 
مشاورین 

 المللیبین
0 5000 5000 5000 15000 24 

71300 
مشاورین 

 داخلی
22000 24000 24000 24000 94000 25 

 3 22000 6000 6000 6000 4000 سفر 71600

72100 

قرارداد با 

های شرکت

 خدماتی

2000 0 0 1000 3000 26 

72130 

خدمات 

انتقال و 

 جاییجابه

2000 2000 2000 2000 8000 20 

72200 
تجهیزات و 

 وسایل
3000 2000 2000 2000 9000 27 

72400 

تجهیزات 

ارتباطی و 

صوتی 

 تصویری

1750 2250 2300 1700 8000 28 



 
 

96 

 

 7 36000 10000 10000 10000 6000 متفرقه 74500

 

کل صندوق 

محیط 

زیست 

 جهانی

40750 51250 51300 51700 195000 - 

 n/a 

برنامه توسعه 

و پیشرفت 

 ملل متحد

71200 
مشاورین 

 المللیبین
0 5000 5000 5000 15000 24 

71300 
مشاورین 

 داخلی
0 26000 26000 26000 78000 29 

 21 32000 0 16000 16000 0 تدارکات 72500

 

کل برنامه 

توسعه و 

پیشرفت ملل 

 متحد

0 47000 47000 31000 125000 - 

 - 320000 82700 98300 98250 40750 مدیریت کل  

  530450 1566550 1352300 675700 4125000 - 
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 های  بودجهتبصره -1-2-5

  حالت کلی:

دالر ، به مشاورین ارشد ملی بودجه هفتگی  5000بودجه هفتگی  المللیمشاورین بینبه  •

اختصاص دالر  250تر بودجه هفتگی دالر و به مشاورین و کارشناسان ملی رده پایین 500

 شود.داده می

 1500ها و غیره( حدود ، امکانات ارائهریزی، غذاها )کرایه فضا، برنامههزینه برگزاری کارگاه •

 کننده(.نفر شرکت 20شود)با تعداد متوسط دالر در روز تخمین زده می

 به طور خاص:

سیستم مدیریت سازی مصرف انرژی در کنار هالمللی در هفته) اجرای بازار بهینکارشناس بین 24 -1

 .اطالعات انرژی براساس کد ساختمانی بهینه انرژی(

سیستم مدیریت اطالعات انرژی و مشاور ارشد ملی برای  100حقوق یکسال مدیر ملی پروژه و  -2

سازی انرژی و محیط زیست و کد تر برای بازار بهینهکارشناس ملی رده پایین 2همچنین 

 .شخص در هفته( 260ساختمانی)

درصد هزینه مشاورین ملی  15المللی و درصد هزینه مشاورین بین 30زینه سفر با تخمین خوبی، ه -3

 شود.در نظر گرفته می

سازی انرژی در محیط زیست و ساختمان برای توسعه های بهینهقراردادهای بازبینی قوانین و سیاست -4

در کنار گسترش رویکردهای همه جانبه بهینه انرژی بر اساس بازار و سیستم مدیریت اطالعات انرژی 

 کد ساختمانی و آزمایشگاه مرجع.

 تکمیل کنار در خورشیدی آبگرمکن توان، و گرمایشهای های مرجع برای سیستمگاهتست آزمایش -5

 ساختمانی. انرژی کد تایید برای مرجع هآزمایشگا

 .کارگاه برگزاری و مطالعه عملیات ،هاگزارش انتشار و چاپ هایهزینه -6

برنامه توسعه و پیشرفت ملل  بازپرداخت هایهزینه و بینیپیش غیرقابل موارد برای متفرقه هایهزینه -7

 .84متحد

 و انرژی خدمات هایشرکت کار و کسب مدل پایلوت )اجرای هفتگی المللیبین کارشناس نفر 8 -8

 .زیست( محیط و انرژی سازیبهینه هایفناوری

 160حقوق کار تمام وقت معاون مدیر ملی پروژه و یک کارشناس ایرانی برای هماهنگ کردن پروژه ) -9

 .شخص در هفته(

                                                           
84 UNDP 
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در با  ها برای حمایت از اجرای نمایشی پایلوت ساختمان، تعمیر و نگهداریقراردادهایی با شرکت -10

 کاهش یافته. CO2های خدمات انرژی برای تایید مقدار نظر گرفتن مدل کسب و کار شرکت

 CCHP، BEMSهای انرژی تجدید پذیر فسیلی که فناوری اجرای سه پایلوت نمایشی از یک سیستم -11

 های نمایشی خواهند بود.شود و به عنوان ساختمانرا شامل می SWHو 

 تجارت گواهینامه سفید و آموزشدهی در زمینه مشورتالمللی برای کارشناس بین 16 -12

مشاور ارشد امور  40مشاور ارشد ارتباطات ایرانی،  80حقوق کارشناس ارتباطات و شبکه تمام وقت،  -13

 مالی ایرانی

های غیردولتی و حمایت از مرکز آموزشی که با هدف گسترش تغییر رفتار ساکنین قرارداد با سازمان -14

 سازی انرژی و محیط زیست در ساختمانمشارکین پروژه بهینهها و ساختمان

 سازهای آموزشیتجهیز مرکز و شبیه -15

 های ارتباط، جلسه، کارگاه و سمینارهاهای چاپ و انتشار کمپهزینه -16

 مدت و پایانیالمللی برای پشتیبانی از ارزیابی میانکارشناس بین 12 -17

 16مدت و پایانی و المللی برای ارزیابی میانسان بینمشاور ارشد ایرانی برای همکاری با کارشنا 12 -18

 مشاور ارشد ایرانی برای گزارشات فنی

 کارگاه آموزشی آغازین  برگزاری با شرکت ها برایی قرارداد خدماتهزینه  -19

 هاهزینه خدمات حمل و نقل در تهران با هدف مشاهده مکان -20

 های پایلوتدر پروژه MVRبرای روش  و سایر ابزار موردنیاز خرید تجهیزات ثابت -21

افزار و نگهداری از تجهیزات فناوری اطالعات برای فرآیند پایش و نگهداری در افزار، سختخرید نرم -22

 دفتر پروژه

 ممیزیهای هزینه -23

 المللی برای پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک / سالیانه / فصلی و گزارش دهیسه کارشناس بین -24

مدیریتی) کارمند امور مالی و عملیاتی، دستیار، کارشناس تضمین کیفیت حقوق برای سه کارمند  -25

 برای تمام دوره اجرای پروژه آموزش(

 هزینه ساماندهی جلسات شامل جلسات کمیته راهبری -26

 های پیک هزینه -27

 های تلفن هزینه -28

 سال 3مدیریت ملی پروژه برای حقوق  -29
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 ضمیمه -6

 نفعان: تحلیل ذی1ضمیمه 

 نفعان: تحلیل ذی1-6جدول

 انتظارات پروژه نفعاننقش ذی 85بخش نفعذی ردیف

سازمان مدیریت و  شورای عالی انرژی ایران 1

(، MPOریزی )برنامه

بخش فنی و توسعه 

 هازیرساخت

ریزی در بخش انرژی کشور است که نه تنها مسئول برنامه •

های شود بلکه انرژیفسیلی میهای شامل سوخت

 گیرد.تجدیدپذیر و بهینه را هم در برمی

های جدید، رویکردها، اسناد تصویب اصالحات و سیاست •

های کاری و مطالعات در زمینه قانونی، چهارچوب

 سازی انرژی.بهینه

 پشتیبانی از نتایج پروژه •

سازی انرژی و محیط زیست و تصویب بازار بهینه •

 تسهیل اجرای بازار 

های مربوطه افزایش هماهنگی و همکاری بین بدنه •

 سازی انرژی در بخش ساختمانیدر بهینه

سازمان مدیریت و  2

 (MPOریزی )برنامه

ریزی استراتژیک و پایش سیستم اقتصاد و اجتماعی برنامه • بخش انرژی

 کشور

مطالعات و معیارهای فنی و فراهم کردم تهیه، توسعه و  •

گذاری در های ساخت و ساز و سرمایهاجرایی برای پروژه

 ها و موسسات عمومیشرکت

بندی افراد و توسعه مقررات تشخیص صالحیت و رتبه •

های اجرایی داخلی) تحت قرارداد با دستگاه اشخاص حقوقی 

 (2007 -"قانون خدمات مدیریت شهری "از  5الیحه 

 نتایج پروژهپشتیبانی از  •

 تعهد به اجرای پروژه •

 همکاری در ارائه چهارچوب قانونی •

های بندی شرکتاصالح قوانین و مقررات برای رتبه •

 خدمات انرژی

سازی انرژی و محیط ارائه پیشنهاد اصالحاتی بهینه •

 زیست به مجلس 

اجرای گذاری و وزارت انرژی مسئول اصلی قانون • بخش انرژی و قدرت (MoEوزارت انرژی) 3

 های مربوط به انرژی در دولت است.سیاست

 پشتیبانی از نتایج پروژه •

                                                           
85 Department 
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 مسئول مدیریت عرضه و تقاضای انرژی است.وزارت انرژی  •

ارتقاء آموزش، پژوهش و فناوری و فراهم کردن کاالها و  •

 خدمات مورد نیاز بازار در صنعت برق

وزارت انرژی نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و محیط  •

ه و خودکفایی در توسعه زیست ، ارتقاء سالمت عمومی، رفا

 پایدار کشور دارد.

سازی انرژی و محیط همکاری در اجرای بازار بهینه •

 زیست

های آموزشی و همکاری در پشتیبانی از برنامه •

 های آموزشی در پروژه برگزاری دوره

سازی کد ساختمانی بر اساس نتایج حمایت از پیاده •

 پروژه

 بردن آگاهیکمک به باال  •

 همکاری در تهیه چهارچوب قانونی •

سازمان انرژی های تجدید  4

پذیر و بهره وری انرژی 

(SATBA) 

برداری از منابع های به روز برای بهرهاطالعات و فناوری • بخش ساختمان

 های تجدیدپذیرانرژی

های مختلف های موجود و اجرای پروژهارزیابی پتانسیل •

زیست )خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، هیدروژنی و 

 (86توده

شود، تضمین خرید برقی که از منابع تجدیدپذیر تولید می •

 با هدف جذب همکاری بخش خصوصی در این زمینه

های پژوهش برای تهیه برنامه جامع توسعه سیاستمطالعه  •

 های تجدیدپذیر در کشورانرژی

سازی انرژی و محیط بهینههمکاری در اجرای بازار  •

 زیست

 سیستم مدیریت اطالعات انرژیهمکاری در اجرای  •

همکاری و پشتیبانی از پایش و صحت سنجی  •

 ( در بخش ساختمانM&Vاطالعات )

 های دولتی به عنوان پایلوتفراهم کردن ساختمان •

 وری انرژیدر بهره 87تحقیق و توسعه •

 88حمایت از حسابرسی انرژی •

های آمووزشی و همکاری در حمایت از برنامه •

 هابرگزاری دوره

                                                           
86 Biomass 
87 Research and Development (R&D) 
88 Energy auditing  
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های خدمات انرژی که تمایل به جدی شرکت •

 ای دارند.های گلخانهکاهش پایدار آالینده

مدیریت صنعت نفت، تولیدکننده نفت و محصوالت  • ریزیبخش برنامه  (MoPوزارت نفت ) 5

 پتروشیمی

استخراج، بهره اکتشاف، وزارت نفت مسئول تمام مسائل مربوط به 

 برداری، توزیع و صادرات نفت خام و محصوالت نفتی است.

 

سازی انرژی و محیط تسهیل اجرای بازار بهینه •

 زیست

 اندازی سیستم مدیریت اطالعات انرژیتسهیل راه •

•  

ایران شرکت ملی نفت  6

(NIOC) 

مدیریت پژوهش و  

 فناوری
و  یک شرکت دولتی زیر نظر وزارت نفت که تولید کننده •

 باشد.کننده نفت ملی و گاز طبیعی در تهران میتوزیع

شرکت ملی نفت ایران منحصرا مسئول اکتشاف، استخراج،  •

حمل و نقل و صادرات نفت خام، همچنین اکتشاف، 

 .(LNG) استخراج و فروش گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع

جویی شده و اعالم آمار و ارقام منابع صرفهمحاسبه  •

 ریزیمدیریت و برنامهبه سازمان 

 "از  12بر اساس الیحه  -های مالیایجاد انگیزه •

 "قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور

شرکت ملی گاز  7

 (NIGCایران)

بخش مدیریت 

ریزی، پژوهش و برنامه

انرژی و دفتر مدیریت 

 کربن

و  عیپردازش، انتقال، توز ،یجمع آورشرکت ملی گاز ایران  •

 کند.و میعانات گازی را مدیریت می ت گازصادرا

 

 سازی انرژی و محیط زیستاجرای بازار بهینه •

 های دولتی به عنوان پایلوتفراهم کردن ساختمان •

 (M&Vتصویب گوهینامه سفید )فرآیند  •

 مشارکت در اجرای پروژه •

جویی انرژی بر پشتیبانی از اعتبارسنجی صرفه •

 M&Vاساس گزارش 

 گواهینامه سفیدحمایت از تجارت  •

 های مالیایجاد انگیزه •

 حمایت از دستاورهای پروژه •

شرکت بهینه سازی مصرف  8

 (IFCOسوخت )

گذاری گیری و صحهاندازه 

(M&V) 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت زیرمجموعه شرکت ملی  •

 نفت ایران است.

 در بخش ساختمانی -M&Vسازی پیاده •

 حمایت از حسابرسی انرژی  •
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های مختلف از طریق بازبینی بخشتنظیم مصرف سوخت در  •

جویی های صرفهفعلی و اجرای روشو بررسی رویه مصرف 

 در سطح کشور

افزایش آگاهی عمومی از طریق انتشار کتاب، مجالت و  •

 های تبلیغاتیکمپین

 جویی انرژی در بخش ساختمانیهای صرفهاجرای روش •

تولید لوازم خانگی بهینه و  کیفیت باال و سیستم مصرف  •

 سوخت

 های منظم برای حمایت از فرهنگ عمومیارائه روش •

 جویی صرفه

ها برای کمک مالی و فنی به موسسات تحقیقاتی و دانشگاه •

های های آموزشی مدیریت انرژی برای بخشبرگزاری دوره

 خصوصی و دولتی

از قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی  12اجرای الیحه  •

 کشور

های آموزشی و همکاری در برنامه حمایت از •

 های آموزشی و تحصیلیدوره

 حمایت از دستاوردهای پروژه •

سازی انرژی و گذار بازار بهینهحمایت از بدنه قانون •

 محیط زیست

 

سازمان بورس و اوراق  9

 (SEOبهادار)

های با نظارت بر فعالیتسازمان بورس و اوراق بهادار  • بخش بورس انرژی 

گذاری محیط امنی را برای سرمایه بازار، کنندگانشرکت

وری، انصاف و نظمی کند تا  بهرهروی اوراق بهادار ایجاد می

 .که در بازار اوراق بهادار حاکم است اطمینان حاصل کند

دهی کل مسئول نظارت و نظمسازمان بورس و اوراق بهادار  •

بازار سرمایه است و به عنوان جزء اصلی در این بازار تلقی 

 شود.می

سازی انرژی و محیط تسهیل اجری بازار بهینه •

 زیست و مقررات مربوطه

نامه سفید پشتیبانی و اعتبارسنجی تجارت گواهی •

 برای تسهیل اجرای پروژه
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گذاری و سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت قانون •

 نظارتی بازار سرمایه ایران را برعهده دارد

وزارت تعاون، کار و رفاه  10

 (MCLSاجتماعی )

بخش گسترش کارآفرینی 

 و اشتغال

سازی قوانین کار و سایر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیاده

 کند.ریزی و نظارت میقوانین و مقررات مربوطه را برنامه

 تعیین سیاست و رویکردهای توسعه کارآفرینی •

های دولت به سمت دهی فعالیتریزی برای جهتبرنامه •

 عه کارآفرینی بازار کار و اشتغالتسهیل توس

نظارت بر تهیه، توسعه، قوانین پیشنهادی و مربوط به  •

 های اجرایی مربوطهاشتغال، با همکاری دستگاه

 همکاری برای باال بردن آگاهی •

سازی انرژی در زایی در زمینه بهینهاشتغال •

 ساختمان

سازمان آموزش فنی و 

 (TVTOحرفه ای ایران)
ای ایران فراهم کردن سازمان فنی و حرفهوظیفه اصلی  •

 ماهه است. 18تا 1های ای طی دورهآموزش و پژوهش حرفه

نیروی کار ماهر و نیمه ماهری ای ایران سازمان فنی و حرفه •

کند که مورد نیاز صنعت، کشاورزی و ارائه تربیت می

کنندگان خدمات در داخل کشور باشد و فرهنگ فراگرفتن 

 بخشد.در جامعه را بهبود میهای فنی مهارت

ای ایران پیوسته تعامالت با موسسات سازمان فنی و حرفه  •

تا جدیدترین علوم و  است المللی را گسترش دادهبین

المللی ها را دریافت کنند و با استانداردهای بینفناوری

 د.همگام باش

و همکاری در های آموزشی حمایت از برنامه •

 یهای آموزشی و تحصیلدوره

 جذب منابع مالی مربوط به استخدام • 89صندوق کارآفرینی امید

 جذب وام و اعتبار از داخل و خارج کشور •

 های خدمات انرژیحمایت از شرکت •

                                                           
89 http://www.karafariniomid.ir/ 
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های شغلی جدیدی که از کسب و کارهای خرد ایجاد فرصت •

 کند.و کوچک و خوداشتغال حمایت می

دادن وام خیرخواهانه برای تامین نیازهای ضروری مثل  •

 هاعرضه و تعمیر ساختمان

وام خیرخواهانه در راستای ایجاد کسب و کارهای خرد دادن  •

نفعان و کارآفرینان ها، ذیو کوچک، با شرکت تمام سازمان

 هدف ایجاد اشتغال پایداردر راستای 

مجلس شورای  11

 (ICAاسالمی)

گذاری در ، قانونتصویب قانون اصالح الگوی مصرف انرژی • کمیته انرژی

بعد از تصویب  های دولتیحسابحدود قانون اساسی، صورت

شود، به مجلس شورای اسالمی ارائه می شورای وزیران

مجلس شورای اسالمی قدرت بررسی تمام امور کشور را 

ها، قراردادها، و توافقات المللی، پروتکلدارد. معاهدات بین

ها باید به تصویب مجلس برسد. همچنین، دریافت و دادن وام

المللی باید به تصویب مجلس های مالی ملی و بینو کمک

 شورای اسالمی برسد.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی یا کمیته انرژی،  •

. کمیته مجلس شورای اسالمی استیک کمیته دائمی 

پارلمان انرژی نفت، گاز، برق، سدهای آبی و برقی ،  نیروگاه 

تجدید پذیر در اختیار دارد ها، انرژی هسته ای و انرژی های 

و می تواند کمک های مالی برای ادارات دولتی مختلف ، 

 برنامه ها و فعالیت های مختلف پیشنهاد دهد.

های جدید و تصویب اصالحات تسهیل سیاست •

 مورد نیاز

سازی انرژی و محیط تصویب پیشنهادات بهینه •

 زیست روی اصالح قوانین

 حمایت از دستاورهای پروژه •

 ال پیام پروژه به جامعهانتق •

معاونت علمی و فناوری  12

 (PDSTجمهوری )ریاست

و  یانرژ ستاد بهینه سازی

 ستیز طیمح
تهیه منابع مالی در ریزی برای گذاری و برنامهسیاست •

 سیستم علمی، فناوری و نوآورانه کشور.

•  
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سازی و حمایت توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری •

های طراحی بنیان و شرکتهای دانشموسسات و شرکت

 مهندسی

ای در های پژوهشی و توسعهحمایت از گسترش فعالیت •

های ارتقاء قدریت مدریت فناوری در شرکتکشور و 

 بنیان.دانش

پیشرفت کارآفرینی تخصصی و فضای کسب و کار  •

های کشور به سمت تولید بنیان و هدایت سرمایهدانش

 بنیان.محصوالت و خدمات دانش

پذیر و تهیه کمک هزینه گذاری ریسکسرمایه توسعه •

 بنیانضروری در صنعت دانش

سازی در های فرهنگکمک به ارتقاء رسانه و فعالیت •

 های علمی و فناورانهزمینه

المللی برای توسعه فناوری، مخصوصا های بینرصد فرصت •

های نو از طریق همکاری و شناسایی و دستیابی فناوری

 مرتبطهای مشارکت بدنه

گسترش فرآیندهای شناسایی، جذب، انتقال و فرآیندهای   •

های توسعه در کشور از طریق همکاری و هماهنگی با بدنه

 مربوطه

 رتحت نظسازی انرژی و محیط زیست ارزیابی بازار بهینه •

 شورای عالی انرژی 
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سازی انرژی تیم پروژه بهینه 13

و محیط زیست در 

 (EEEBساختمان)

سازی بهینهدفتر پروژه 

انرژی و محیط زیست در 

 ساختمان

 سازی نتایج پروژهانجام وظایف و پیگیری پیاده • ریزی، اجرا و مدیریت پروژهبرنامه

برنامه توسعه و پیشرفت  14

 (UNDPملل متحد )

ی که تحت نظر حکومت برای نفعانهمکاری نزدیک با ذی • ایران UNDPدفتر 

جامعه دانشگاهی و مدنی کنند که شامل توسعه فعالیت می

 هستند و به دنبال تهیه کمک فنی و دانش هستند.

 کمک به حکومت برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار •

های با اولویت UNDPهماهنگ شدن خروجی برنامه های  •

کشور که در ششمین پیشنویس برنامه توسعه ملی. 

ایجاد دستاوردها موجب توسعه پایدار محیطی، سالمت و

 شود.میاقتصاد مقاومتی 

 افزایش آگاهی در سطح منطقه •

 برقراری ارتباط با پروژه های مشابه •

 گذاری مالی در روژهسرمایه •

 تهیه زمینه قانونی برای پروژه •

 تصویب چهارچوب نظارت •

 سازی پایش پروژهپیاده •

 ستیز طیصندوق مح 15

 (GEFی )جهان

وزارت امور خارجه 

(MFA) 

زیست جهانی آماده ارائه به  منابع مالی صندوق محیط •

کشورهای در حال توسعه و کشورهایی با اقتصاد گذار برای 

های محیط زیست رسیدن به اهداف معاهدات و توافق

 المللی هستند.بین

های دولتی، از سازمانحمایت صندوق محیط زیست جهانی  •

های بخش خصوصی، های جامعه مدنی، شرکتسازمان

های در ها و برنامهجرای پروژهموسسات تحقیقاتی برای ا

 کشورهای دریافت کننده.

 گذاری مالی در پروژهسرمایه •

 نظارت بر اجرای پروژه •

 صنایع، بازرگانی، اتاق 16

 ایران کشاورزی و معادن

خدمات توسعه کسب و 

 کار
 ارتقاء بخش خصوصی •

همکاری کردن با بخش اجرایی و مجلس در ارتباط با قوانین  •

 هاو سیاست

توسعه رویکردها و راه حل ها برای جذب بودجه از  •

 ش خصوصیبخ

مشارکت/حضور در بخش خصوصی برای ایفای  •

 نقش اصلی در پروژه
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 آوردن تجهیزات و کمک تخصصی با همکاری سازمان فراهم •

ایران، در زمینه  فنی و اقتصادی های کمک و گذاری سرمایه

 جذب سرمایه خارجی

گذاری  ای در زمینه سرمایهفراهم آوردن خدمات مشاوره •

خارجی ایران، قوانین و مقررات فعلی در زمینه تجارت 

 خارجی

خصوصی برای ایفای ایجاد مراکز تفکر برای ارتقاء بخش  •

 احیای و ارتقاء اقتصاد کشور  برایاش  نقش اصلی

سازماندهی نمایشگاه های ویژه برای محصوالت و خدمات  •

 استان تهران، به عنوان نماینده بخش خصوصی

ارتقاء تحقیق و توسعه برای تجارت خارجی و جذب سرمایه  •

 خارجی

افزایش آگاهی و انتقال پیام پروژه به بخش  •

 خصوصی

حمایت و تهیه تجهیزات الزم برای جذب سرمایه  •

 خارجی

 و گذاری سرمایه سازمان 17

 فنی و اقتصادی های کمک

 90ایران

گذاری دفتر سرمایه

 خارجی

، 91گذاری خارجیتشویق و حمایت سرمایهقانون  12 مادهطبق 

ایران، در  فنی و اقتصادی های کمک و گذاری سرمایه سازمان

های خارجی هستند، پذیرش و حفظ سرمایهمسئول امور حالیکه 

همپنین مسئولیت اجرای فعالیت های گسترش سرمایه گذاری 

خارجی در داخل و خارج کشور و نیز معرفی زمینه های قانونی و 

های سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، فرصت

ها و سمینارها، همکاری با موسسات و برگزاری کنفرانس

المللی مربوطه، برقراری ارتباط و همکاری با سایر های بینسازمان

برای جذب سرمایه  حمایت و تهیه تجهیزات •

 خارجی

 تسهیل اجرای پروژه  •

                                                           
90 Organization for Investment Economic and Technical Assistance of Iran22 (OIETAI) 
91 Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA),  
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آوری، تدوین و ارائه اطالعات مربوط به ها و جمعسازمان

 گذاری خارجی.سرمایه

سازمان حفاظت محیط  18

 92زیست

بخش محیط زیست 

 ، دفتر انرژییانسان

حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و بازیابی اثرات منفی بر روی 

 محیط زیست؛ مطالعه و آمادگی برای دستیابی به توسعه پایدار؛

 ایجاد صندوق ملی محیط زیست •

 ظرفیت و توانمندسازی چالش های زیست محیطیایجاد  •

سازی انرژی  و تسهیل روند اجرای بازار بهینه •

 محیط زیست

گسترش زیرساختار فرآیند اجرای حجم مبرد  •

 (MRVچندگانه)

 تهیه اطالعات تغییرات اقلیمی و آب و هوا •

سازی انرژی و گذار بازار بهینهحمایت از بدنه قانون •

 محیط زیست

 MRVسائل پشتیبانی از م •

های موسسات غیر دولتی تسهیل، حمایت و توسعه فعالیت • دفتر مشارکت عمومی

محیط زیستی در ایران، ایجاد ارتباط فعال موسسات غیر 

 دولتی و حکومت، نظارت بر عملکرد موسسات غیردولتی

ظرفیت سازی به کمک سرمایه اجتماعی برای حفاظت از  •

 محیط زیست و توسعه پایدار

ها با استفاده از رویکرد مشارکتی در اجرای پروژهتسهیل  •

 زمینه حفاظت از محیط زیست

 مشارکت دادن جوامع محلی •

 های جهانی محیط زیست در پروژهارتقاء صندوق •

 (22مسئول تمام قوانین بخش ساختمان)ماده  بخش مسکن و ساختمان ایران وزارت راه و شهرسازی 19

ارائه قوانین و و  شهریریزی برنامه تهیه استانداردهای •

به شهری  ی و طراحیشورای عالی برنامه ریز اقدامات

ساختمانی و قوانین ارائه برنامه کاری برای کد  •

 ساز.وساخت

 های دولتی به عنوان پایلوت.فراهم کردن ساختمان •

                                                           
92 Department of Environment (DoE)  
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های مسئول و کمک به رفع مشکالت ها و سازمانخانهوزارت

های کالن های مرتبط که ناشی از اجرای برنامهسازمان

 .شهری است

نظارت بر فعالیت های برنامه ریزی شهری بخش خصوصی  •

 داردهای برنامه ریزی شهریاز نظر رعایت مقررات و استان

تعیین استانداردهای مسکن، ساختمان های دولتی و  •

زیرساخت های عمومی و ارائه و اجرای طرح های توسعه 

 شهری در چارچوب فنی و اداری کشور

قاعده مند کردند اصول، استانداردها و مشخصات فنی و کد  •

ها در چارچوب برنامه و ملی برای ساختمان ها و مسکن

مطالعه و بررسی مسائل مربوط به ساخت و ساز و  رهبری

مصالح ساختمانی و همچنین ارائه استانداردهای مورد نیاز 

برای مصالح ساختمانی با همکاری موسسه استاندارد و 

 .موسسه تحقیقات صنعتی ایران

های اجرایی گیری و تعیین رویکردهایی برای برنامهتصمیم •

ی، ساختمان های زمین، مسکن، برنامه ریزی شهر در 

 دولتی و توسعه شهری

تهیه و اجرای طرح های ساختمان دولتی و فراهم کردن  •

ساختمان های دولتی و عمومی و زیرساخت های الزم برای 

جامعه توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران الیق در 

 چارچوب  فنی و اجرایی

 های عمومیگذاری روی مسکنسیاست •

 تهیه اطالعات بخش ساختمانی •

 همکاری با عوامل پروژه •

 حمایت و پشتیبانی از نتایج پرژه •

حمایت از قوانین و استاندارهای ملی ساختمان بر  •

 اساس نتایج پروژه.
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مرکز تحقیقات راه ، مسکن  20

 و شهرسازی

موسسه تحقیقات 

ساختمان و سازه؛ بخش 

 انرژی، آکوستیک و نور

سازمان تحقیقاتی منحصر به فرد ایرانی در زمینه ساختمان و 

مسکن، مسئول بررسی و تحقیق در مورد مسائل مرتبط با فعالیت 

 .های ساختمانی در کشور است

تهیه و اجرای متمرکز برنامه های تحقیقاتی در مورد  •

ا نوآوری روش ها و تکنیک های جدید، و مسکن ب اختمانس

و دستور العمل های کاربرد  ی آزمایشیارائه و انتشار کدها

، ارائه ساختمانی آنها، صدور گواهینامه فنی برای محصوالت

راهنمایی فنی در ساخت و ساز و مسکن مطابق با الزامات 

ملی، مالحظات اقلیمی و محلی و همچنین با توجه به نیاز 

 از صنعتی در داخل کشوربه ساخت و س

 19مسئول ماده  •

 حمایت از اجرای کد ساختمانی •

 سازی کد ساختمانیارائه پیشنهاداتی برای پیاده •

 پشتیبانی از تحقیقات و اطالعات •

 های آموزشیهمکاری در دوره •

 پشتیبانی از تجهیزات تست بهینه انرژی •

 سازی انرژیدر بهینه R&Dفراهم کردن  •

 المللتسهیل امور بین • مرکز فعالیت صندوق محیط زیست جهانی بخش توسعه پایدار وزارت امور خارجه 21

 پشتیبانی از تیم پروژه  •

مرکز مدیریت محیط  شهرداری تهران 22

زیست و توسعه پایدار، 

 اداره مدیریت انرژی

اصالحات شهری، صدور مجوز، ایجاد و اصالح تمام ساختمان ها 

 در شهر تهران
 فرآیند کد ساختمانیسازی تسهیل پیاده •

 های دولتی به عنوان پایلوتفراهم کردن ساختمان •

پشتیبانی از اجرای کد ساختمانی بر اساس نتایج  •

 پروژه

 تسهیل اجرای پروژه •

 سازی نتایج پروژهپیاده •

سازمان نظام مهندسی  23

 93ساختمان استان تهران

گروه معماری، کمیته 

 انرژی
کد ساختمانی در ارائه پیشنهاداتی برای تهیه  • دانش و هنرایجاد یک جامعه حرفه ای موفق از  •

 مراحل مختلف اجرایی

                                                           
93 Tehran Construction Engineering Organization (TCEO) 
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افزایش بهره وری و نوآوری در صنعت ساخت و ساز در  •

های سطوح ملی و منطقه ای و ایجاد پلت فرم برای رقابت

 بین المللی

مراقبت از ایمنی، بهداشت، و رفاه محیط مسکونی و توسعه  •

فضاهای زندگی با مهندسین طراحی و نظارت سازمان نظام 

 مهندسی

شناسنامه حمایت از اجرای کد ساختمان بر اساس  •

 (BEP) انرژی ساختمان

افزایش صالحیت بازرسان انرژی سازمان نظام  •

 مهندسی که در پروژه فعالیت دارند

انتخاب و آموزش بازرسان انرژی سازمان نظام  •

 مهندسی توسط پروژه

 تسهیل اجرای پروژه  •

 ی نتایج پروژهسازپیاده •

سازمان ملی استاندارد  24

 94ایران

بخش نظارت بر اجرای 

استانداردهای انرژی و 

 محیط زیست 

توسعه، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات مربوط به  •

 استانداردها

 

ارائه گزارش های دوره ای از شرکت های بازرسی  •

و ارائه نتایج اندازه گیری و گزارشات به کمیته فنی 

 پروژه

 تاسیس آزمایشگاه مرجع و استاندارهای الزم •

 وری انرژیحمایت از آزمایشگاه مرجع بهره •

 توسعه استاندارد انرژی بر اساس نتایج پروژه •

 تسهیل اجرای پروژه •

 سازی نتایج پروژهپیاده •

نقش برجسته در ایجاد و شکل دادن به افکار عمومی و  •  95ایهای رسانهسازمان 25

 تقویت جامعه؛

کنند و  به عنوان نگهبانی برای ها آگاهی ایجاد میرسانه  •

 کنند.میمحافظت از منافع عمومی در مقابل سوء قصد عمل 

 ها و نتایجپخش اخبار، گزارش •

 عمومی مشارکتجذی  •

                                                           
94 Iranian National Standardization Organization (INSO) 

 ها،...تلویزیون، رادیو، روزنامه 95
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مردمی در  دفتر مشارکت های غیر دولتیسازمان 26

سازمان حفاظت محیط 

 زیست

کت سازمان های غیردولتی در انتخاب مشار • افزایش مشارکت عموم/شهروندان در پروژه

ساختمان ها و تشویق جامعه برای ساختن 

نقش صاحبان  ارتقاءو بهینه انرژی ساختمان های 

 خانه های مسکونی در تهران

 گاهیهمکاری در آموزش و ارتقای آ •

 شتیبانی از کارگاه ها و برنامه هاپ •

 شارکت فعال و همکاری نزدیک با عوامل پروژهم •

های انجمن شرکت های خدمات انرژیشرکت 27

 خدمات انرژی

وری انرژی از طریق حسابرسی، طراحی، تامین مالی و بهبود بهره

 کننده(اجرا )به عنوان گروه تامین
 مشارکت فعال و همکاری نزدیک با عوامل پروژه •

سازی انرژی و فعالیت تحت چهارچوب بازار بهینه •

 محیط زیست

 مشارکت فعال و همکاری نزدیک با عوامل پروژه • کننده(وری انرژی )به عنوان گروه تامینبهبود بهره - بنیانهای دانششرکت 28

 سازی انرژی به عنوان گروه عرضهآموزش بهینه • - هادانشگاه 29

 بنیانهای دانشتشویق دانشجویان به تاسیس شرکت •

فراهم ساختن زیرساخت برای توسعه شرکت های  •

 بهره وری انرژی زمینه در بنیان دانش

 در بهره وری انرژی (R&D) ارائه تحقیق و توسعه •

همکاری در باال بردن آگاهی و برنامه های انگیزشی  •

 های خدمات انرژیوسعه  شرکتبرای ت

 هایهای خدمات انرژی با وامحمایت از شرکت • وری انرژی به عنوان یک گروه عرضهبهره تامین مالی - هابانکموسسات مالی و  30

 وری انرژیبهره

 همکاری با سازوکارهای تامین مالی پایدار •

 های خدمات انرژی حمایت از بیمه شرکت • تامین مالی بیمه به عنوان یک گروه عرضه - موسسات بیمه 31

 همکاری با عوامل پروژه •
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 مشارکت در باالبردن آگاهی • هامعرفی چالش مصرف انرژی در ساختمان - 96سازمان جامعه مدار 32

 همکاری با عوامل پروژه •

تمام کسانی که در پروژه  33

سازی انرژی و محیط بهینه

 زیست مشغولیت دارند

 های بهینه انرژیآموزش برای طراحی ساختمان • کنندهدرخواست بهره وری انرژی به عنوان یک گروه عرضه -

 همکاری با عوامل پروژه •

 پذیرش نتایج پروژه •

ها و موارد سیستماستفاده از مصالح بهینه انرژی،  •

 مربوطه

 های بهینه انرژیگذاری روی ساختمانسرمایه •

 همکاری با عوامل پروژه •

 مشارکت در باالبردن آگاهی • ها به مشتریانمعرفی مشخصات ساختمان - کارگزاران امالک  34

 انتقال پیام پروژه به مشتریان •

 های بهینه انرژیبازاریابی ساختمان •

 همکاری با عوامل پروژه •

پذیرش نتایج پروژه، حفظ محیط زیست و زندگی  • گروه تقاضا - امالکمشتریان  35

 بهینه

پذیرش نتایج پروژه، حفظ محیط زیست و زندگی  • گروه تقاضا - هاصاحب ساختمان 36

 بهینه

پذیرش نتایج پروژه، حفظ محیط زیست و زندگی  • گروه تقاضا - سال 18افراد باالی  37

 بهینه

                                                           
96 Community-Based Organization (CBOs) 
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 کارگاه آغازین جدول زمانی: 2ضمیمه

 1395اسفند سال  9تاریخ: 

 (2سالن نشست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)ساختمان شمارهمحل: 

 11پالکآدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، منطقه زعفرانیه، خیابان فالحی، خیابان شیرکوه، 

 اول: افتتاحیه بخش

 ورود و ثبت نام 8:15-8

 دقیقه{ 15}

 بیانیه افتتاحیه 8:30-8:15

 ، برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحدAnne Marie Sloth Carlsenخانم  -

 ستیز طیو مح یانرژ ستاد بهینه سازیدکتر یداهلل سبوحی،  -

 دقیقه{ 15}

 ایران بازار در بخش ساختمانپتانسیل بهره وری انرژی و تحول   9:15-8:30

 دکتر امید توکلی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -

 آقای رضا شادرخ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت -

 دکتر یوسف رشیدی، سازمان محیط زیست -

 دقیقه{ 45}

 اهداف و انتظارات کارگاه آغازین 9:30-9:15

 پیشرفت ملل متحدآقای محسن سلیمانی روزبهانی، برنامه توسعه و  -

 (EEEBسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان)دکتر هاله بختیار، بهینه -

 دقیقه{ 15{

 GEF/UNDPمرور پروژه  9:40-9:30

 EEEBدکتر هاله بختیار، -

 ، مشاور فنی ارشدZoran Morvajدکتر  -

 دقیقه{  20}

 و پذیرایی استراحت 10:15-10
 

 

 بخش دوم: بحث روی رویکرد پروژه

 های پروژهها و فعالیتها، خروجیمعرفی مولفه 10:35-10:15

 EEEBدکتر هاله بختیار، -

 EEEBآقای سعید فتوحی،  -

 دقیقه{ 20}

 های پروژهها و فعالیتها، خروجیبحث روی مولفه 12-10:35
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 همه حاضرین -

 دقیقه{ 85}

 ناهار 13-12

 پروژههای ها و فعالیتها، خروجیبحث روی مولفه 13:45-13

 دقیقه{ 35همه حاضرین} -

 بندی نظراتجمع

 دقیقهEEEB {10 }دکتر هاله بختیار،  -

 دقیقه{ 45}

 چهارچوب منطقی پروژه 14:05-13:45

 EEEBدکتر سعید فتوحی، 

 دقیقه{ 20}

 بحث روی چهارچوب منطقی پروژه 15-14:05

 دقیقه{ 45همه حاضرین} -

 بندی نظراتجمع

 EEEBدکتر هاله بختیار،  -

 دقیقه{  55}

 استراحت و پذیرایی 15:15-15
 

 سازی و پایشبخش سوم: نحوه پیاده

 سازی، پایش و ارزیابی پروژهبرنامه مدیریت ، پیاده 15:30-15:15

 ایمشاور فنی منطقه، Manuel Sorianoآقای  -

 دقیقه{ 15}

 نفعانمشارکت و حضور ذی 15:40-15:30

 UNDPدکتر محسن سلیمانی روزبهانی،  -

 دقیقه{ 10}

 برنامه پایش و ارزیابی  16-15:45

 EEEBدکتر هاله بختیار،  -

 دقیقه{ 15}
 

 بخش چهارم: نظرات پایانی

 مدیر ملی پروژه با ریاست های پایانیبحث 16:40-16

 دقیقه{ 40}

 های بعدیخالصه و گام 16:55-16:40

 CEEEدکتر یداهلل سبوحی، -

 دقیقه{ 15}

 پایانیتشکر و سخنان  17-16:55
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 CEEEدکتر یداهلل سبوحی،  -

 EEEBدکتر هاله بختیار،  -

 دقیقه{ 5}

 

 ضمیمه سوم: صورتجلسه کارگاه آغازین

سبوحی اعضای تیم را معرفی کردند و درباره میزان  دکتر آقایجناب ،  آمدگوییدر ابتدای جلسه، بعد از خوش

  تسهیالت در نظر گرفته شده برای پروژه و مدت زمان انجام آن صحبت کردند.

، در ارتباط با ضرورت اجرای پروژه، هدررفت انرژی در بخش ساختمان، UNDPسپس خانم کارلسن، نماینده 

 ها در ایران به صحبت پرداختند. وضعیت فعلی ساختمان

و عضو هیات علمی پژوهشکده  ستیز طیمعاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محدر ادامه، آقای رشیدی، 

، ضمن تشکر از دکتر سبوحی برای برگزاری کارگاه و معرفی خودشان، علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

ار داشتند. ایشان به مشکالت اساسی از قبیل تغییرات و آلودگی سازی انرژی توسعه پایدارائه ای با موضوع بهینه

آب و هوا اشاره کردند و روی موضوع تغییرات دمایی در طول زمستان و استفاده از نفت سیاه برای گرم کردن 

 ها به دلیل کمبود گاز تاکید کردند.خانه

ئه گزارش جامع از توسعه پایدار ایران اظهار داشتند که یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، اراایشان 

است و به صورت سه ماهه توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، سازمان 

هدف توسعه پایدار ملل متحد، مخصوصا هفتمین  17ایشان با مرور  شود.تهیه می مدیریت و برنامه ریزی ایران

که مربوط به انرژی پاک است به مصرف انرژی به عنوان مهمترین عامل آلودگی و به تبع آن سرطان اشاره 

بهبود دانش و ارتباطات برای "ریزی شهری و پروژه های مدیریت و برنامهشاخصهسپس مروری بر کردند. 

همچنین این موضوع را و دستاورهای آن داشتند.  "97ر مورد آلودگی هوا و سالمت در اروپاتصمیم گیری د

تر از تاثیر هوای آلوده بر سالمت است و کاهش های هوای پاکیزه بسیار کم هزینهیادآور شدند که سیاست

میت نقش از طرفی، اه شود.آلودگی هوا موجب کاهش تاثیر منفی بر سالمت و تغییرات آب و هوایی می

در آخر، به همکاری و  آور شدند.گذاران را یادها و مراکز تحقیقاتی برای انتقال اطالعات به سیاستدانشگاه

  گذاران تاکید کردند.مشارکت نزدیک متخصصین و سیاست

 ، مدیرنماینده آقای علی وکیلیکه به نمایندگی از طرف  مدیر انرژی در بخش صنعتی، راد آقای شادرخ سپس

های اجرای پروژه "ارشد اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در جلسه حضور داشتند، ارائه ای با موضع 
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. در این ارائه به موضوعاتی چون وضعیت فعلی انرژی ایران، داشتند "جویی انرژی در بخش ساختمانصرفه

یافته و رقابتی ه سیستم مالی ارتقاءدستیابی باز قانون حذف موانع  12جویی انرژی در ایران، ماده ظرفیت صرفه

در این ارائه، بعد از معرفی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و تاریخته و  در بخش ساختمان پرداخته شد.

اهداف شکلگیری آن، آمار و ارقام ذخایر و مصارف انرژی به اطالع حاضرین رسانده شد. سپس در ارتباط با 

 :وری تمرکز دارد توضیحاتی داده شد و فرآیند این ماده به ترتیببهرههای که روی اجرای پروژه 12ماده 

، قرارداد، تامین مالی، سامانه به سما، گذاریقانون، سنجیگیری و صحهاندازه، محاسبات پروژه، فرضیات

 های بهینه انرژی که مربوط بهآقای شادرخ راد خاطر نشان کردند که اجرای پروژه معرفی شدند. بازپرداخت

، به 12شوند، براساس پروژه شرکت خدمات انرژی هستند. ایشان توضیح دادند که،بر اساس ماده می 12ماده 

 وری انرژی(.)بهرهجوگر بازپرداخت خواهد داشتسنت به صرفه 13جویی، دولت ازای هر متر مربع صرفه

های موجود پرداختند در ساختمانها همچنین، در پایان عرائض خود به معرفی پروژه افزایش کارایی موتورخانه

  کردند.بازگوفرآیند اجرایی و نوع قراردادها را  جزئیات پروژه، و

حین ارائه سواالتی مطرح شد که آقای شادرخ به پاسخگویی آنها پرداختند، از جمله پرسش آقای کارلسن، 

 Dr Morvaj روژه مشاور ارشد ،پمعاون برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد، درباره چگونگی تطابق وقت نماینده 

، با آنچه که آقای شادرخ ارائه کردند. آقای سلیمانی، مدیر پروژه در برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد پاسخ 

خواستند های ملی بسیار اهمیت دارد. همچنین، خانم قزلباش میدادند که ارتباط و پیوستگی بین پروژه و پروژه

ها بدانند که آقای شادرخ راد در واقع ارتباطی به هم ندارند زیرا فنی ساختمان از ارتباط بین پروژه و سنجش

  اساس هریک متفاوت است.

ی( در جلسه اشاره کردند  و خاطر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعکارلسن به اهمیت حضور وزارت کار )خانم 

وزارت  رو هستند و منافع مشترکی دارند.روبههای یکسانی نشان کردند که پروژه و این وزارت با موانع و چاش

همچنین دکتر سبوحی مطرح کردند  های شغلی در این بخش به ایران کمک کند.تواند با ایجاد فرصتکار می

که قبال در ارتباط با ایجاد مشاغل و تاسیس مراکز آموزشی با همکاری وزارت کار مطرح شده است و وزارت 

از طرفی درباره اهمیت  های خدمات انرژی است.و کارهای کوچک و شرکت کار حتی قادر به ایجاد کسب

 پایش و مستندسازی نیز اشاره شد.

در ایران مطرح در ادامه، خانم بختیار اذعان داشتند که ایده دکتر سبوحی برای اولین بار در بازار بهینه انرژی 

دعوت کردند تا سخنان خود را  (Mr Zoran Morvaj) و حاضرین از آقای مروجایشان بعد از تشکر از و  شودمی

  به سمع حاضرین برسانند.

اهل کرواسی، به معرفی خوب پرداختند و توضیحاتی درباره تجربیاتی که  پروژه آقای مروج ، مشاور فنی ارشد

 به عنوان عضوی از کشورهای اتحادیه اروپا داشتند، ارائه کردند.
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محتوا، الزامات و راهنمای پروژه مشترک با موضوع  ای، ارائهایمنطقه مشاور فنی سپس آقای مانوئل سوریانو،

UNDP   وGEF .و تاکید داشتند که  ایشان درباره چگونگی تهیه گزارش آغازین توضیحاتی ارائه دادند داشتند

اعمال  های پروژه و مسائل اصلی در گزارش آغازینهای اولیه پروژه و هر تغییری که در فعالیترسانیبه روز

های صندوق محیط زیست و تاثیر، تداوم و تکرارپذیری پروژه در پروژه شوند، باید در نظر گرفته شوندمی

، ارائه ای با موضع اهداف کارگاه مدیریت ملی پروژه بعد از ارائه ایشان خانم بختیار، جهانی حائز اهمیت است.

 و اطالعات اصلی پروژه داشتند.

و اینکه  CO2ایران در زمینه تولید آالینده  4ع تاکید داشتند که با توجه به رتبه بر این موضوخانم بختیار 

-2000درصد افزایش یافته است )در سال های  4.1میزان تولید این آالینده در بخش ساختمان به اندازه 

های ش گازهدف این پروژه کاه (، پتانسیل بهینه سازی انرژی در بخش ساختمانی ایران بسیار باال است.2014

سازی انرژی این پروژه در واقع به دنبال تحول بازار و استقرار بازار بهینه ای در بخش خانگی ایران است.گلخانه

های سازی روشو سیاست و پیاده هدف پروژه دستیابی به این مهم از طریق اصالحات قانون و مقررات باشد.می

های تجدیدپذیر مندی از سیستمجویی انرژی و بهرهصرفههای رایج سازی به همراه گسترش روشبهینه

سازی انرژی و کمک به توسعه یک بازار بهینههای مدیریت ساختمان و سیستم، CCHPهای ، نیروگاههیبریدی

 است. های خدمات انرژی محیط زیست پایدار از طریق جذب مشارکت عمومی و شرکت

 این پروژه سه مولفه دارد:

 هاهای قوانین و مقررات و سیاسترچوبچها مولفه اول: •

 های موجودسازی انرژی در ساختمانهای بهینهمولفه دوم: اجرای پایلوت روش •

 مولفه سوم: اجرای سازوکارهای تحول بازار •

، ضمن تشکر برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد های خانم بختیار، آقای سلیمانی،مدیر برنامه دردر ادامه صحبت

این نکته تاکید کردند که سند پروژه در فاز اولیه باید بازبینی شود تا نقش هر ارگان اجرایی  از ایشان بر

های درجریان ایران و این پروژه ارتباط ایجاد شود. همچنین، موارد اصلی در مشخص گردد و بین همه پروژه

ها برای توسعه گزارش ن دادهسند پروژه قابل تغییر نیست)مثل استفاده از انرژی خورشیدی(. بنابراین، از ای

ور فنی محلی، و تیم مدیریت پروژه آغازین استفاده خواهد شد. گزارش آغازین توسط مشاور فنی ارشد، مشا

 های بعدی قرار خواهد گرفت.توسعه داده خواهد شد و به عنوان مرجعی برای اجرای پروژه درسال

شان از انجام پروژه در ارتباط با تجربه ده شد. ایشاندر ادامه، جلسه با ارائه دیگری از آقای مروج پیش بر

سازی سازی انرژی ایجاد شد صحبت کردند.  تجربه ایشان از اجرای پروژه بهینهمشابهی که در آن بازار بهینه

شود: شناخت محیط اجرای پروژه، بخش تقسیم بندی می 5ها به انرژی حاکی از آن است اجرای این پروژه

ایشان ضمن  هایی که گرفته شده.های اجرایی و درسسیاسی، پلتفرم اجرایی موثر، توسعه ظرفیتایجاد اراده 
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های پیشبرد پروژه را برشمردند نفعان اصلی بسیار اهمیت دارد، گامتاکید بر این نکته که تعامالت و شناخت ذی

های انرژی و ارزیابی پروژه، سیانرژی، حسابر سازیهای  بهینهها و فرصتکه شامل: کمک فنی، پتانسیل ایده

این فرآیند  های محقق شده.جوییهای اجرا شده و صرفهپروژه قابل نقل و انتقاالت بانکی، و در نهایت پروژه

 ، ابزار و زمان مناسب است.معموال آهسته بوده و نیازمند شناخت موانع

برای تحول بازار ن تعادل بین عرضه و تقاضا حین این ارائه خانم بختیار و آقای سلیمانی به اهمیت زمان و یافت

  اشاره کردند.

ق معرفی شوند. اول، حمایت از اجرای یهای تولید شده باید در از دو طرآقای مروج توضیح دادند که سیاست

آقای سلیمانی خاطرنشن کردند سازی انرژی فعال و قابل نمایش بشوند. دوم، موجب حفظ منابع شوند. بهنیه

 باشد.مربوط به مولفه اول پروژه میکه تعهدات 

سازی انرژی در ادامه آقای مروج توضیح دادند که سیستم مدیریت انرژی فرآیند پیوسته پایش و بهبود بهینه 

های انرژی های عمومی، روشنایی عمومی، نقل و انتقال عمومی و زیرساختدر یک شهر و در تمام ساختمان

های منظم با گیرییت پذیرش اجرای پروژه از طرف جامعه به موضوع اندازهاست. ایشان بعد از تاکید روی اهم

ابزار فناوری اطالعات، ها و تحلیل آنها در مرکز مدیریت انرژی پرداختند. گیریآوری اندازهابزار پیشرفته، جمع

   نفعان باشد.( باید در دسترس ذیEMISانرژی) مدیریت اطالعاتسیستم 

دهد و بعد داشتند که بر حسب تجربه، دولت پروژه را تا رسیدن به نقطه پایدار گسترش میآقای مروج اذعان  

از طرفی، تغییر رفتار و عملکرد عموم به زمان  شود.سال گذشتن از شروع پروژه، بازار بهینه انرژی دایر می 7-8

پیام کلیدی مدیریت انرژی  . همچنین خاطر نشان کردند کهنیاز دارد و برای توسعه پایدار بسیار ضروری است

 یک فرآیند تغییر است که شش گام اصلی به ترتیب زیر دارد:

 ساختن تعهدات سیاسی و منابعایمن -1

 سازی، یادگیری حین عملظرفیت -2

 ها، خطوط و اهدافثبت سهام ساختمان -3

 ها، خطوط پروژه بهینه انرژیوری انرژی محلی، بودجهبرنامه کاری بهره -4

 انرژی مدیریت اطالعاتسازی انرژی و سیستم سازی بهینههای پیادهروش -5

 انرژیباالبردن آگاهی عمومی از تحول بازار بهنیه -6

 های مشابه داشتند را اینگونه برشمردند:در پایان، تجربیاتی که از پروژه

 سازی محلیاطمینان از شناخت محیط اجرایی و بازار بهینه -1

 گذاری بلندتفکر بلندپروازانه، هدف -2

 هار با بهترینکا -3
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 وری انرژی در هر سطحیکسب درامد از پتانسیل بهره -4

 زمان دقیق توالی مداخله در پروژه -5

 سازانایجاد فرصت برای ظرفیت -6

 سازی انرژی یک فرآیند تغییر استاجرای بهینه -7

 ها( و نمود آنهای اولیه)پایلوتآوردن موفقیتبه دست -8

 عدم گسترش مقیاس بدون تامین مالی محلی -9

 کند که در آن فرصت تاثیر دارید تا مدیریتگسترش مقیاس محیط جدیدی را فراهم می -10

 های خاصمدیریت تطابقی منابع داخلی و تمرکز روی فرآیند تا خروجی -11

 یابی و حفظ لیاقت، مشروعیت و قدرتدست -12

 ها و ابهاماتعدم قطعیت امواجهه ب -13

 داخلی و خارجی  خوب تعامالت -14

 مداومت -15

در پاسخ به سوال خانم قزلباش در ارتباط بانحوه باالبردن آگاهی عمومی اینگونه پاسخ دادند  نایشان همچنی

اند، ماه زمستان و تابستان داشته های انرژی در سهکه ابتدا کمپین سه ساله ارتقاء عموم ایجاد شده و هفته

از این قبیل در ایجاد آگاهی بسیار  ها، برنامه برای کودکان، جشنواره انرژی و کارهاییمشاوران انرژی، وبسایت

آقای سلیمانی بر این نکته تاکید کردند که پروژه باید فضای کاری مشترک موفق ایجاد  از طرفی،اند. موثر بوده

  کند.

های آقای مروج، اذعان داشتند که یکی از موانع در کشور بهای سبوحی ضمن تشکر از صحبت آقایدر ادامه، 

بهبود سیستم گرمایشی و پایش آنالین مشکالت اساسی هستند و توسعه مراکز آموزشی  انرژی است. از طرفی،

فتوحی،معاون مدیر ملی پروژه، دعوت کردند تا سخنان خود ار به سمع آقای ایشان از  اهمیت باالیی دارد.

 حاضرین برسانند.

نکته تاکید داشتند که برخی از های پروژه بر این ها و فعالیتها، خروجیآقای فتوحی ضمن برشمردن مولفه

 های پروژه نیز به ویرایش دارد.ها و فعالیتخروجی

 های مولفه اول در سند پروژه را اینگونه برشمردند:ایشان خروجی

های مروری بر سیاست انرژی پایه، مقررات ساختمان، استاندارد محصوالت گرمایشی و چهاچوب:  1-1خروجی

 برچسب

 گذار بازبینی شده، به خصوص یک کد گرمایشی ساختمانای سیاست و قانونه:  چهارچوب2-1خروجی
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 : رویکردهای اجرایی و سازوکارهایی برای تطابق با الزامات کد ساختمان3-1خروجی

 سازی انرژی چندجانبه حمایتی و برنامه کاری : یک رویکرد بهینه4-1خروجی

به اند و اصالح شده طی جلسه کمیته راهبری قبلی ههای پروژها و خروجیطبق گفته ایشان برخی از فعالیت

 اند:به صورت زیر درامده

 هاها، اسناد تنظیم کننده، مطالعات و چهارچوبها، رویکردتایید قوانین، سیاست: 1-1خروجی •

، قوانین، استاندارها، مقررات و برنامه کاری EEEBهای پروژه : مرورکامل سیاست1-1-1فعالیت -

 پیشنهادی

 ها، قوانین و مقررات و برنامه کاری: تصویب و اجرای سیاست2-1-1فعالیت-

 سازی انرژی و اجرای اجرایی: توسعه قوانین بازار بهینه3-1-1فعالیت-

سازی انرژی و محیط زیست برای ارتقاء و حمایت از کاربرد : اجرای چهارچوب بازار بهینه2-1خروجی  •

 اختمانسازی انرژی و محیط زیست در سبهینه

 مدیریت اطالعاتو سیستم  مدیریت انرژی ساختمان استقرار: 1-2-1فعالیت-

 ساختمانی EMIS سازی برای کاربرد: ظرفیت2-2-1فعالیت-

 EMIS: پایش و سنجش تاثیر 3-2-1فعالیت

سپس  آقای سلیمانی نظر همه حاضرین را درباره این پیشنهادات پرسیدند و پیشنهاداتی نیز ارائه شد.

های مولفه اول کنندگان جلسه درباره فعالیتاستراحت و پذیرایی، آقای سلیمانی از تمامی شرکتعد ب

 :معرفی کردنداینگونه سوال کردند و در ادامه ارائه خود نتایج مولفه دوم در سند پروژه را 

های خصوصی برای جوی انرژی در ساختمانصرفه صرفهبههای مقرونسازی روش: پیاده1-2خروجی

 رسانی سیستم گرمایشیروزبه

 و ادغام کردن آنها با سیستم گرمایشی به روز شده. آبگرمکن 85: نصب 2-2خروجی

 موارد اجرایی و انتشار نتایج به متخصصان سیستم گرمایشی: ارزیابی 3-2خروجی

های گرمایشی همراه با رسانی سیستمروزها و مواد آموزشی برای به: دستورالعمل4-2خروجی

 های اتاق دیگ بخارهای جدید و مشخصهاحیطر

ساختمان اشاره کردند که دوسال پیش  200در ارتباط با این مولفه، دکتر فتوحی به پروژه پایلوت 

سپس به ارائه مهمترین اصالحات و  جمهوری اجرا شده بود.توسط معاونت علمی و فناوری ریاست

اول پرداختند  که در جلسه کمیته راهبردی پیشین  با مولفهپیشنهادات برای نتایج و اقدامات مرتبط 

 اینگونه نهایی شده بود:
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ها و شیوه : پروژه های تکمیل شده که نشان دهنده برنامه های موفقیت آمیز فناوری1-2خروجی •

 .است EEEB های

های گرمایشی مرکزی برای بهبود سیستم EEEB: نمایش فناوری و کاربردهای 1-1-2فعالیت-

 های مسکونی و غیرمسکونیساختمان

 : نمایش یک ساختمان هوشمند بر اساس یک سیستم انرژی فسیلی تجدیدپذیر2-1-2فعالیت-

(SCCHP) 
 سازی پروژه: نمایش پیاده3-1-2فعالیت-

 EEEBجویی انرژی هوشمند وکار پایلوت صرفهاجرای مدل کسب: 2-2خروجی  •

 EEEBد جویی انرژی هوشمن: توسعه مدل صرفه1-2-2فعالیت - •

 EEEBجویی انرژی هوشمند : نمایش صرفه2-2-2فعالیت- •

 وکار: نمایش اجرای مدل کسب3-2-2فعالیت -

 : شاغلین ساختمانی متخصص، تواناو الیق3-2خروجی •

 وسازبنیان و ساختهای دانشسازی برای شرکت: ظرفیت1-3-2فعالیت -

 های خدمات انرژیوکار شرکتسازی برای اجرای مدل کسب: ظرفیت2-3-2فعالیت-

 های خدمات انرژیشرکت  به EEEB ارتقاء پروژه های: 3-3-2فعالیت-

های مولفه سوم در سند پروژه اینگونه خروجی. سپس بعد از معرفی این بندها حضار پیشنهاداتی مطرح کردند

 معرفی شدند.

 : توسعه ظرفیت برای ساخت سیستم گرمایشی شامل مشخصات1-3خروجی  •

 سازی سیستم گرمایشیتوسعه ظرفیت متخصصان ساختمان برای پیاده: 2-3خروجی •

 آموزش یک کادر مهندسین معتبر اتاق دیگ بخار: 3-3خروجی •

 نفعان مختلف در زنجیره ارزش ساختمانهای اجباری الکترونیک برای ذی: دوره4-3خروجی •

 بخش عمومینفعان شامل کمیپین آگاهی: یک کمپین آگاهی بخش ذی5-3خروجی •

 های مالی برای ساکنین و سازوکارهای تامین مالی پایدار: پیشنهاداتی برای انگیزه6-3خروجی •

های مربوط به مولفه سوم نیاز به تصحیح داشته است که طی جلسه پیشین برخی از فعالیتآقای فتوحی 

 کمیته راهبری پروژه نهایی شده اند و به قرار زیر هستند:

 EEEBهای منابع مالی پروژه: افزایش دسترسی به 1-3خروجی •

به جمهوری : تسهیل فرآیندهای فعالسازی کمک مالی معاونت علمی و فناوری ریاست1-1-3فعالیت-

 بنیانهای دانشهای خدمات انرژی و شرکتشرکت
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 سازوکارهای تامین مالی پایدار ساکنین تسهیل فرآیندهای : 2-1-3فعالیت -

های بانکی، مالی و بخش فناوریو EEEBسازی برای تامین مالی کاربردهای : ظرفیت3-1-3فعالیت-

 خصوصی

 های تامین مالی برای پروژه: طراحی روش4-1-3فعالیت-

 EEEB: تاسیس مرکز آموزشی متخصصین 2-3خروجی •

 EEEB ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای آموزش: 1-2-3فعالیت-

برای مشارین  EEEB های آموزشیهای دورهبرنامه ها و فناوری: طراحی و پیاده سازی 2-2-3فعالیت-

 و عامالن پروژه

های خدمات های آموزشی برای تقویت ظرفیت  و توانایی شرکت: طراحی و اجرای دوره3-2-3فعالیت-

 انرژی

 : طراحی برنامه آموزشی پایدار4-2-3فعالیت-

 EEEBنفعان پروژه تجربه ذی ابزار برای افزایش اطالعات، آگاهی، مهارت و: 3-3خروجی •

های خدمات انرژی و المللی برای معرفی شرکتهای موفق بین: مرور جامع نمونه1-3-3فعالیت-

 سازی انرژی و محیط زیست در ساختمانکاربرد بهینه

 افزایش آگاهی و اطالعات بر اساس نتایج پایلوت: ایجاد یک کمپین 2-3-3فعالیت -

 EEEBهای خدمات انرژی پروژه سازی شرکتسازی برای فعال: ظرفیت3-3-3فعالیت-

  نفعان: طراحی و اجرای شبکه ذی4-3-3فعالیت -

برنامه توسعه بعد از اتمام این ارائه و پیشنهادات و نظرات حضار، آقای محمدرضا خسروی،تحلیلگر مدیریت پروژه 

ایشان در خصوص جایگاه پروژه   ه کردند.تفسیرهایی برای اصالح چهارچوب پروژه ارائ ،و پیشرفت ملل متحد

صحبت کردند و  UNDPسازی انرژی و محیط زیست در پروژه و ارتباط آن با برنامه طراحی استراتژیک بهینه

ایشان هدف از نمایش نتایج را اطمینان را معرفی نمودند. در نهایت،   UNDPهای سند برنامه راهبردی شاخص

پیگیری عملکرد مربوط  -1و در این راستا سه گام را برشمردند: دانستند مد نظر برای حرکت به سمت نتایج

تحلیل شواهد برای آگاه ساختن  -2های هدف، گسترش ظرفیت و پایداری(ها) شامل: گروهآوری ادهبه جمع

 هاهگزارش عملکرد و آموز -3گیری) شامل: نتایج، تئوری تغییر، کیفیت، خطرها و عملکرد( مدیریت تصمیم

در این فاز، اصالح و ، ارائه ای با موضوع الزامات فاز آغازین پروژه داشتند. ایمشاور فنی منطقه آقای سوریانو،

نفعان و مشارکین و مشارکین مالی، تعیین میزان اختیارات تک تک ها، تعیین ذیبازبینی خروجی و فعالیت

توسعه قوانین و استانداردهای فرآیندهای عملیاتی، اعضا و کمیته راهبری و تعیین میزان تمایل به مشارکت، 

درخصوص چگونگی و سپس  سازی ارتباطات، بازبینی و نهایی کردن سند پروژه انجام داده خواهد شد.شفاف
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هایشان در ارتباط با در پایان صحبتو  ها و نهایی کردن اهداف در برنامه پروژه صحبت نمودند.انجام بازبینی

و برخی از   یجهان ستیز طیصندوق محهای مشترک برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد و چرخه پروژه

  های پروژه توضیحاتی ارائه دادند.خطرها یا ریسک

سپس آقای سلیمانی ضمن تشکر از آقای سوریانو بابت توضیحات جامعی که درباره الزامات فاز آغازین پروژه 

 غازین پروژه با همکاری گروهی تهیه و نهایی خواهد شد. اذعان داشتند که گزارش فاز آ ،داشتند 

 شان تشکر کردند.در پایان، آقای سبوحی از تمام حاضرین بابت حضور و نظرات ارزنده

 اسامی حاضرین:

 (EEEBیداهلل سبوحی )مجری ملی پروژه، پروژه  -1

 (EEEBهاله بختیار )مدیر ملی پروژه، پروژه  -2

 (EEEBسعید فتوحی)معاون مدیر ملی پروژه،پروژه  -3

 (EEEBآیدا شاهرخ)کارشناس ارتباطات و شبکه، پروژه  -4

 (EEEBریزی، پروژه رضا درخشنده )امور مالی و برنامه -5

6- Manuel Soriano )مشاور فنی منطقه پروژه( 

7- Zoran Morvaj )مشاور فنی ارشد پروژه( 

 عباس گلریز )وزارت امور خارجه( -8

 (شهرداری تهرانحسامی )زهره  -9

 بابک سبحانی )سازمان بهینه سازی مصرف سوخت(  -10

 (ریزیسازمان مدیریت و برنامهغالمرضا نصیری ) -11

 راد )سازمان بهینه سازی مصرف سوخت(رضا شادرخ -12

 آبادی )وزارت راه و شهرسازی(محمد خرم -13

 جمهوری(پور )معاونت علمی و فناوری ریاستمعراج طوطی -14

15- Anne Marie Sloth Carlsen ()برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد 

 محسن سلیمانی روزبهانی )برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد( -16

 محمدرضا خسروی )برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد( -17

 شفق بخشیان )برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد( -18

 کمیل عزیزی شفا )وزارت نفت( -19
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 صنعت، معدن و تجارت(مزدک غالمی شعبانی )وزارت  -20

 (شرکت ملی گاز ایرانمحمود هاشم ) -21

 نژاد )شرکت ملی گاز ایران(معصومه ابراهیمی -22

 یوسف رشیدی )وزارت انرژی( -23

 بهروز کاری )مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی( -24

 (های نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فراوردهعلی مختاری ) -25

 پتروشیمی(فریدون ثقفیان )شرکت ملی صنایع  -26

 پریچهر قزلباش )سازمان ملی استاندارد( -27

 احمد جزایری )بخش خصوصی( -28
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