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-1پیشینه پروژه
-1-1

مشخصات کلی پروژه
جدول  :1-1اطالعات اولیه پروژه
اصالح سیاستها و تحول بازار برای افزایش کارایی انرژی در بخش

عنوان پروژه

ساختمان در جمهوری اسالمی ایران
شناسه برنامه عمران ملل متحد 1پروژه
شماره سیستم مدیریت اطالعات

63735

پروژه2

دستاورد توسعه همکاری سازمان ملل

4018
متحد3

()2017-2021

خروجی  :2-1اقتصاد کمکربن و تغییر آب و هوا
نقشآفرینی سازمانهای مسئول  GOIدر ایجاد و اجرای موثرتر اقتصاد
کم کربن و سیاستهای تغییرات آب و هوایی.

دستاورد سند برنامه کشور)2017-2021(4

خروجی :1نقشآفرینی سازمانهای دولتی مسئولیت در ایجاد و اجرای
موثرتر مدیریت منابع طبیعی ،اقتصاد کمکربن و سیاستها و برنامههای
تغییرات آب و هوایی.

نتیجه مورد انتظار سند برنامه کشور

نتیجه :2-1انطباق با تغییرات آبوهوایی و گسترش و اجرای راهحلهای

()2017-2021

کاهش آالیندهها توسط جمهوری اسالمی ایران

نهاد اجرایی

برنامه عمران ملل متحد ایران

شرکای مسئول

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،ستاد بهینه سازی انرژی و
محیط

زیست5

تاریخ شروع پروژه

 28مرداد سال 1395

مدت انجام پروژه

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

بودجه پروژه

صندوق محیط زیست جهانی 4،000،000 :6دالر آمریکا
کمک مالی:
دولت ایران 28،391،760 :دالر آمریکا
برنامه عمران ملل متحد 125،000 :دالر آمریکا

ارزش کلی پروژه

 32،516،760دالر آمریکا

1
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 -2-1مرور کوتاهی بر فرایند پروژه

هدف این پروژه کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخش ساختمان از طریق قانونگذاری ،سیاستگذاری،
اصالح قوانین و به کارگیری روشهایی مقرون به صرفه به همراه افزایش سهم استفاده از انرژی خورشیدی در
تامین انرژی مورد نیاز ساختمانها است .از جمله اقداماتی که در راستای اجرای این پروژه انجام میگیرد،
اجرای سیاست گذاریهای بخش بهینه سازی انرژی و توسعه روشهای اختصاص کدهای انرژی به ساختمانها
میباشد .در واقع این هدف با انجام یک سری اقدامات میسر میشود.
بازنگری قوانین ،اصالح چهارچوبهای سیاستگذاری و قانونگذاری که در ایران تاثیر به سزایی در بازده
ساختمان دارند ،سیاستگذاری و قانونگذاری جهت بهینه سازی انرژی ساختمان و تسهیل اجرای آنها،
بازنگری کدهای ساختمانی ،استاندارد محصوالت و برچسبهای انرژی و توسعه الزامات بهینه سازی انرژی در
طراحی و ساخت ساختمانها به همراه تسهیل دسترسی به تجهیزات نصب و به کارگیری روشهای بهینه
سازی انرژی در ساختمان ،همگی از اقداماتی هستند که راستای هدف عملی میشوند .همچنین ،تقویت
زیرساخت حرفهای صنعت خدمات انرژی با مشارکت در توسعه سیستم آموزشی با محوریت بهینه سازی و
ذخیره انرژی ،نصب و راه اندازی سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان 7و تعمیر و نگهداری امکانات و خدمات
ساختمانها از دیگر اقدامات ضروری هستند.
توسعه و اجرای پروژه های تغییر و تبدیل ساختمان ،نمایشی از ترکیب روشهای بهینه سازی انرژی و
انرژیهای تجدیدپذیر است .در این راستا ،به کارگیری طرح آزمایشی سیستم هیبریدی بهینه انرژی (هیبرید
فسیل و منابع انرژی تجدیدپذیر) در ساختمان های انتخابی و پایلوت(اجرای طرح آزمایشی) کسب و کار
خدمات انرژی  ،8به نوعی ،بازار بهینه سازی انرژی 9را شبیه سازی میکند.
از دیگر اقدامات پیشنهادی میتوان به معرفی مکانیزمهایی برای ایجاد بازار رقابتی بهینه سازی انرژی و محیط
زیست ،اعمال تفاوت قیمت در بخشهای مختلف انرژی ،و در نتیجه مرزبندی بازار ذخیرهسازی انرژی ،برای
مثال به کمک گواهینامه های سفید ،توسعه حدود سیاستگذاریها در جهت ارتقاء خدمات انرژی و کسب و
کار بهینه سازی انرژی ،هویت بخشی و تعریف مکانیزهای پیشرفت توسعه و توزیع تکنولوژیهای بهینه سازی
انرژی ،ایجاد فرایندهای توسعه زیرساختهای آموزش متخصصان خدمات انرژی و ارائه مدارک تخصصی،
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توسعه سیستم تضمین کیفیت بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان ،تشکیل کمپین باالبردن آگاهی ذینفعان
و ارائه پیشنهاداتی برای مکانیزهای تامین مالی خانوارها اشاره کرد.
توضیحات جامع در رابطه با پیشینه پروژه ،هدف ،توجیهها (شفاف سازیها) ،فعالیت های برنامهریز شده و
خروجیهای مورد انتظار از هر پروژه ای در سند پروژه و سند درخواست تاییدیه مدیر ارشد اجرایی 10آورده و
همگی در فاز آغازین(شناخت) پروژه بازنگری شده اند .در مدت اجرای پروژه ،سند پروژه به عنوان مالکی برای
مدیریت و ارزیابی پروژه محسوب میشود .حدود نتایج پروژه ،که در سند پروژه آورده شده است ،مهمترین
ابزار مدیریتی پروژه است زیرا به طور واضح شاخصهای هوشمند 11هدف و همه خروجیهای پروژه ،شامل
ارزش پایه ،و اهداف میانی و پایانی پروژه ،که بر مبنای آنها عملکرد اجرایی سنجیده میشود ،تعریف میکند.
وقفه زمانی قابل توجهی بین زمان تایید مدیر ارشد اجرایی و آغاز پروژه بوده است .بنابراین ،مرور سند پروژه
و اعمال اصالحات حدود نتایج ،قبل از اجرای پروژه ،اهمیت باالیی داشته است .مجوز فرایند بازبینی و اصالح
اجزای پروژه ،توسط برنامه عمران ملل متحد و صندوق محیط زیست جهانی ،با تعیین محدودیتهایی ،صادر
شده است.
این گزارش اولیه ابتدا به همگامسازی وضعیت حال حاضر اقتصادی ،سازمانی ،قانونی و شرایط بازار و همچنین
اولویتهای دولت ایران میپردازد و سپس فعالیتهای توافقی پروژه (اصلی و اصالح شده) را خالصه میکند .در
ادامه ،استراتژیها و فعالیتهای پیشنهادی اجزای پروژه ،اصالحات مربوطه و مشخصات فعالیت های پروژه را
مطابق با شرایط و موقعیت کنونی تشریح میکند .گزارش اولیه همچنین شامل فرایند حذف خطا ()RISK LOG
و خالصه تغییرات پیشنهای در سند پروژه و چهارچوب نتایج آن است.
 -3-1تئوری تغییر

طی دهههای اخیر ،ایران تغییر چشمگیری در رشد شهرنشینی داشته است ،به نحوی که  70درصد جمعیت آن
در شهرها ساکن هستند .در حال حاضر ،در بین کشورهای واجد شرایط جذب حمایت صندوق محیط زیست
جهانی ،ایران در جایگاه 15ام تولیدکننده گاز کربندیاکسید قرار دارد .ساختمانهای مسکونی و تجاری ،با
مشارکت  23درصدی ،یکی از بزرگترین بخشهای تولید کننده آالیندهها هستند .با توجه به این موضوع و روند
افزایشی جمعیت ،تقاضای انرژی و تولید گازهای گلخانهای بیشتر خواهد بود.

CEO
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طی سالهای اخیر ،تالش بیسابقهای برای بهبود وضعیت بهینه سازی انرژی در ساختمان انجام گرفتهاست.
ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست به عنوان یک سازمان جامع متشکل از چند بخش تشکیل شده است تا
فعالیتهای انجام شده توسط ذینفعان را هماهنگ کند .همچنین ،پروژه های متعددی با امید به تحول بازار
تعریف شدهاند که هنوز به مرحله شروع نرسیدهاند .مهمترین برنامه عملی شده " ،پروژه آزمایشی بهبود بهره
وری انرژی در ساختمانها و بهینه سازی انرژی خطوط انتقال انرژی از موتورخانهها " بوده که هدف آن مطالعه
چالشهای پروژه های بهینهسازی انرژی در ایران بوده است .پروژه مذکور ،شیوههای مختلف ذخیرهسازی
انرژی را در  200ساختمان شهر تهران به کارمیگیرد و به نوعی سنگبنای پروژه های بهینهسازی انرژی
محسوب میشود.
حامل انرژی اصلی در ایران گاز طبیعی است زیرا سه کاربرد اصلی در مناطق مسکونی دارد :گرم کردن
محیط( 65.4درصد) ،گرم کردن آب( 28.8درصد) و پخت و پز ( 5.85درصد).
مهمترین فاکتورهایی که بخش ساختمانی را به مصرف کننده بزرگ انرژی تبدیل کرده است عبارتند از:
• قیمت پایین انرژی در گذشته ،به خصوص در بخش خانگی ،به دلیل یارانه باالیی که تا سال  2010توسط
دولت پرداخت میشده است .اگرچه یارانهها به تازگی کاهش یافته اند ،عادت ساختمانها هنوز اصالح
نشده است و با شرایط جدید سازگار نیست.
• فقدان بازار مناسب بهینه سازی انرژی در ساختمانها ،در واقع هیچ فضای حقیقی برای شکلگیری و
توسعه شرکتهای دانشبنیان و خدمات انرژی که بتوانند در بخش ساختمانی منجر به ذخیرهسازی
انرژی بشوند وجود نداشته است.
• بهکارگیری پایین تکنولوژیهایی که منجر به باالبردن کیفیت بهینه سازی انرژی میشوند مانند،
سیستمهای ترکیبی سرمایش ،گرمایش و توان  ،12سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان 13و غیره.
• عایق کاری ضعیف ساختمان و عدم پایبندی به استفاده از روشهای بهینهسازی انرژی در ساخت و ساز.
• استفاده از لوازم خانگی و سیستمهای ناکارآمد سرمایشی و گرمایشی
• سیستمهای گرمایشی مرکزی و موتورخانههایی با طراحی و شرایط نگهداری نامناسب
• استفاده کم از انرژی های تجدید پذیر ،به ویژه انرژی خورشیدی ،برای گرمایش و گرم کردن آب
• اجرا و به کارگیری نامناسب کدهای انرژی ساختمانی و ضرورت به روزرسانی کدها

CCHP
BEMS
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• آگاهی پایین عموم مردم از بهینه سازی انرژی و فقدان سیاست های هماهنگ و بخش بندی شده در
زمینه بهینه سازی انرژی
• آموزش و شناخت ناکافی از اصول ساختمان بهینه انرژی و ساخت و طراحی سیستم گرمایشی ،مخصوصا
در بین متخصصان ساختمانی ،و همچنین آگاهی پایین متخصصان و عموم مردم از صنایع بهینه سازی
انرژی و تاثیر استفاده از انرژی بر تغییرات آب و هوایی.
بنابراین ،هدف این پروژه کاهش گازهای گلخانهای در بخش ساختمانی کشور ایران است و از طریق
قانونگذاری ،سیات گذاری و اصالحات قانونی و به کارگیری روشهای مقرونبهصرفه به همراه افزایش سهم
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر(خصوصا آبگرمکنهای خورشیدی) در ساختمان ،در راستای این هدف عمل
میکند.
طی بررسیهای انجام شده مشخص شده است که این هدف با اعمال کارهای زیر به دست میآید.
 -1بازبینی قانونگذاری ،سیات گذاری و چهارچوبهای قانونی که بر کارایی انرژی ساختمان در ایران
تاثیرمیگذارند ،در این راستا ،بازنگری کدهای ساختمانی ،استاندارد محصوالت و برچسبها و توسعه
یک رویکرد حمایتگر چند بخشی از بهینه سازی انرژی است.
 -2پایلوت نصب و راهاندازی تجهیزات کارآمد انرژی واستفاده از انرژی تجدید پذیر در ساختمانهای
فعلی.
 -3تحول بازار از طریق :آموزش تولیدکنندگان و متخصصان ساختمانی برای تولید و نصب سیستمهای
گرمایشی بهینه انرژی ،توسعه کمپین آگاهی دهنده به ذینفعان و توسعه بسته پیشنهادی مکانیزمهای
تامین مالی خانوارها.
نگاه نظریه تغییر14پروژه به چالش توسعه ،علت بالفصل ،دلیل اصلی و علل و موانع ریشهای و همچنین
نتایج مورد انتظار پروژه ،از خروجیها گرفته تا تاثیرات کلی که با توجه به ریسکهای سیاسی ،قانونی،
مالی ،فنی و محیط زیستی و فرضیات شناسایی شدهاند ،است.
مشکل اصلی بخش ساختمان در کشور ایران ،بازده پایین سیستمهای گرمایشی ساختمانها است .نرخ
باالی تولید گازهای گلخانهای نتیجه مستقیم این مشکل است .بنابراین ،پروژه در راستای بهبود بهینه

Theory of change
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بودن ساختمانهای دولتی و خصوصی هدف گزاری کرده است و از طریق رویارویی با موانعی که قبال ذکر
شد در این راستا گام برمیدارد .مهمترین موانع اینگونه شناخته شده اند:
نداشتن انگیزه و دسترسی کافی به منابع مالی ،امکانات فنی محلی غیرپیشرفته برای نصب و راهاندازی
تجهیزات بهینه ساز انرژی در ساختمانها ،چهارچوب سیاستگذاری و قانونگذاری ناکارآمد در بخش
ساختمان کارآمد انرژی.
برای رفع این موانع(دالیل ریشهای) ،پروژه یک طرح سهجانبه را تصویب کرده است.
تحت مولفه اول ،این پروژه با همکاری مقامات شهری و ملی مربوطه در جهت طراحی و تصویب
سیاستگذاریها و قانونگذاریها و بهبود همکاریهای بین ذینفعان گام برمیدارد تا بهرهگیری از
روشهای بهینهسازی انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر در ساختمانهای عمومی و خصوصی را میسر کند
و همچنین اجرای سیاستها و قوانین موجود و جدید را تسهیل نماید.
تحت مولفه دوم ،راهحلهای ویژه بهینه سازی انرژی و منابع انرژی تجدید پذیر روی ساختمانها
پیادهسازی خواهند شد تا بهروزترین تکنولوژیهای سیستمهای گرمایش ساختمانی و روشهای نگهداری
و تعمیر پیشرفته بهکار گرفته شوند.
و در نهایت ،تحت مولف سوم ،در صورت عدم تامین مالی و ازبین رفتن انگیزه برای اجرای پروژه بهینه
سازی ،مخاطب پروژه شرکتهای خدمات انرژی و دانشبنیان خواهند شد که راهحلهای بهینه سازی
انرژی را مطابق ادعاهای گواهی شده پیاده سازی کنند و البته اینکار را در بازار آزاد انجام دهند .به عالوه،
برای جلب حمایت عموم و پیشبرد تغییرات رفتاری در قبال گرمایش بهینه در ساختمانها ،کمپینهایی
با هدف باال بردن آگاهی عموم و حمایت از طرح شکل خواهند گرفت .بنابراین ،با آموزش مهارتها و ایجاد
ظرفیتهای خدمات بهینه سازی انرژی و تامین تجهیزات الزم ،همچنین تالش برای باورسازی ضرورت
استفاده از اینگونه خدمات در مصرف کنندگان و فراهم آوردن مکانیزمهای تامین مالی اجرای پروژه از
طریق معرفی گواهینامههای بهرهوری انرژی ،تحول بازار بهینه سازی انرژی شروع خواهد شد .این اقدامات
میتواند با بهکارگیری سیستم مدیریت اطالعات انرژی 15که به عنوان ابزار تصمیمگیری و اجرا عمل
میکند ،صورت گیرد.

EMIS
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اصالحات سیاستگذاری و تحول بازار بخش ساختمانهای بهینه انرژی در ایران ،و روابطی که در تئوری
تغییر تعریف میشود ،همگی در شکل  1آورده شدهاند.
رویکرد پروژه در فصل  3مفصل توضیح داده خواهد شد.
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تاثیرات
▪

نآالیند

شاخص ها:

•

کاهش تولید گازهای گلخانهای در بخش ساختمان

•

افزایش آگاهی و تقاضا در رابطه با راهحلهای بهینه سازی انرژی و استفاده از

تسذ

منابع انرژی تجدید پذیر

▪

کاهش آالینده CO2

▪

سطح آگاهی مردم از
ساختمانهای بهینه انرژی

شاخصها:
▪
اجرای تحول بازار بهینه سازی انرژی

اجرای برنامههای آموزشی

▪

و آگاهی فزاینده عموم جامعه از

تشکیل کمپین آگاهی

▪

به راه افتادن کسب و کار

بهینه سازی انرژی در ساختمان

گواهینامههای سفید
شاخصها:

پروژههای پایلوت بهینهسازی انرژی

▪

و استفاده از منابع تجدیدپذیر را
اجرایی کردهاند و بازار کسب و کار

اجرای پروژه بهینه سازی
انرژی

▪

انرژی راه افتاده است.

مدل کسب و کار شرکتهای

صدور کد انرژی ساختمانی جدید

خدمات انرژی توسعه یافته

و سیستم اعمالی منطبق با آن

است

توسعه پیدا میکند.

▪

صدور گواهینامههای سفید

شاخصها:
ساختمانهای آزمایشی انتخاب
شدند،

شرکتهای

خدمات

انرژی آموزش دیدهاند و در
مراحل

اندازهگیری

و

▪
توسعه مدل کسب و کار

سیاستهای به روز شده و

گواهینامههای سفید و کمپین

تخصیص استاندارهای بهینه

آگاهی عمومی

انرژی در ساختمان

است
▪

اجرای سیستم مدیریت
اطالعات انرژی است

▪

صحهگذاری ( )M&Vهستند

کد انرژی ساختمان ثبت شده

توسعه سیستم تطبیقی

عدم وجود سیاستهای یکپارچه برای بهبود بهینه سازی انرژی در ساختمانها،استفاده از تکنولوژیهای منسوخ
و ناکارآمد ،ظرفیتهای پایین برای اجرای پروژههای بهینهسازی انرژی ،سطح آگاهی پایین عموم مردم از
بهینهسازی انرژی ،میزان یارانه انرژی

شکل :1 -1تئوری تغییر
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ریسکها(مشکالت احتمالی):
• امکان دسترسی پایین به محصوالت صرفهجویی انرژی.
• اشتیاق پایین صاحبان مناطق مسکونی به اجرای طرح آزمایشی.

• سطح پایین دانش و مهارت متخصصان.
• تاخیر در اجرا و تصویب سیاستها.
• ناهماهنگی بین ذینفعان اصلی.
• آگاهی پایین عموم مردم و به دنبال آن عدم تقاضای تکنولوژیهای بهینه انرژی.

فرضیات:
• اختصاص به موقع تمام منابع مالی.
• سازمان مدیریت و برنامهریزی مدل کسب و کار شرکتهای خدمات انرژی را بپذیرد.
• تصویب تمام قوانین مربوط به بهینهسازی انرژی و محیط زیست توسط دولت.
•

همکاری کامل ذینفعان .

• مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و وزارت راه و شهرسازی با جدیت  ،کدهای ساختمانی انرژی را
به طور مداوم اجرایی کنند.
• قانونگذاری بخش بهینه سازی انرژی و محیط زیست تمایل به اجرای گواهینامههای سفید داشته
باشد.
• تقاضای کافی برای گواهینامههای سفید وجود داشته باشد.
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 -2پروژه آغازین -به روز رسانی
 -1-2ایجاد تغییر در شرایطی که بر اجرای پروژه تاثیرگذار است
 -1-1-2مرور کوتاهی بر اقتصاد ایران

طی  10سال گذشته ،اقتصاد باال و پایین های زیادی داشته است و چیزی که با اطمینان میتوان گفت این
است که امینت کافی برای سرمایهگذاری وجود ندارد .شکل  1-2نرخ تورم نقطه به نقطهای ایران را طی 10
سال گذشته نشان میدهد .این نمودار نشان میدهد نرخ تورم همیشه باالی  10درصد بوده است و در بعضی
سالها حتی به  32درصد رسیده است .نرخ تورم باال و پیامدهایی که به دنبال دارد به عدم قطعیت منجر
میشود که آسیب بزرگی به بازار سرمایه وارد میکند .از دیگر پیامدهای طبیعی این معضل ،هزینه باالی
سرمایهگذاری کالن و مانع پیشرفت هرگونه پروژهای که سرمایه اولیه بزرگی نیاز دارد میشود.

تورم()%

شکل :1 -2نرخ تورم نقطه به نقطه ای ایران

برای اینکه هر شخص بتواند روشهای بهینه سازی انرژی را در هر بخشی اجرا کند ،باید نوعی پاداش مالی
برای او در نظر گرفته شود .از آنجایی که شرکتهای خدمات انرژی معموال درآمدشان را از قرارداهای اجرایی
انرژی (مدل صرفه جویی تضمین شده 16یا به اشتراک گذاشته )17به دست میآورند ،درآمدشان بسیار به
راندمانهای انرژی 18بستگی دارد .متاسفانه در مورد ایران ،این مساله مانع مهمی در پیش بردن اقتصاد بهینه
Guaranteed saving
Shared saving
Energy rates

16
17

18
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سازی مصرف انرژی است .همانطور که در جداول  2-2 ،1-2و  3-2نشان داده شده است ،راندمان انرژی برای
مصرفکنندگان به قدری پایین است که تقریبا هیچ پروژه بهینه سازی انرژی از نظر مالی توجیهپذیر نیست.
همچنین ،دولت تمایلی به افزایش قیمتها ندارد زیرا نگران تاثیرات زیانبار این اقدامات بر مردم است.19
جدول  :1-2نرخ مصرفی انرژی الکتریکی 20در بخش عمومی
بیش از  30کیلو وات

کمتر از  30کیلووات
بهای انرژی ()𝑅𝑖𝑎𝑙⁄𝐾𝑊ℎ
خارج از
اوج
مصرف

هزینه انتقال

زمان

زمان

اوج

کم

مصرف

مصرف

زمان

بهای انرژی ()𝑅𝑖𝑎𝑙⁄𝐾𝑊ℎ
انرژی

خارج از

21

(𝑊𝐾)𝑅𝑖𝑎𝑙𝑠⁄

زمان اوج
مصرف

23

هزینه انتقال
زمان اوج

زمان کم

24

25

مصرف

مصرف

انرژی

نوع تعرفه

22

( 𝑊𝐾)𝑅𝑖𝑎𝑙𝑠⁄

967

3868

1934

-

3274

1637

44640

1

327/5

1310

655

-

1012

506

37200

2

179

716

358

-

566

283

17856

A-2
B-2

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

نرخ مصرف در

نرخ مصرف در

نرخ مصرف در

نرخ مصرف در

مناطق غیر

مناطق گرمسیری

مناطق گرمسیری

مناطق گرمسیری

مناطقگرمسیری

گرمسیری

4

3

2

1

()𝑅𝑖𝑎𝑙⁄𝐾𝑊ℎ

()𝑅𝑖𝑎𝑙⁄𝐾𝑊ℎ

()𝑅𝑖𝑎𝑙⁄𝐾𝑊ℎ

()𝑅𝑖𝑎𝑙⁄𝐾𝑊ℎ

()𝑅𝑖𝑎𝑙⁄𝐾𝑊ℎ

409

328

-

-

-

 0تا 100

477

383

-

-

-

 +100تا 200

1023

682

-

-

-

 +200تا 300

1841

1091

-

-

-

 +300تا 400

2114

1569

-

-

-

 +400تا 500

1660

2046

-

-

-

 +500تا 600

2933

2455

-

-

-

+600

-

-

341

300

136

 0تا 1000

26

متوسط مصرف
انرژی الکتریکی
()𝐾𝑊ℎ⁄𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ

19

Energy balance of Iran - 2014
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
20

Tropical zone

26

14

-

-

887

682

151

 +1000تا 1500

-

-

1569

1159

164

 +1500تا 2000

-

-

1705

1432

682

 +2000تا 3500

-

-

1841

1705

1228

 +3500تا 4500

-

-

1978

1841

1569

 +4500تا 6000

2114

1978

1841

+6000

جدول  :3-2تعرفه گاز طبیعی برای ساختمانهای غیر مسکونی
نرخ مصرف گاز

نرخ مصرف گاز

طبیعی در ماههای

طبیعی در ماههای

گرم سال

سرد سال

()Rial ⁄ 𝑚3

()Rial ⁄ 𝑚3

1495

1495

کسب و کار عادی

3000

1500

کسب و کار اجتماعی

1046

1046

حمام سنتی

910

910

نانوایی سنتی

926

926

تحصیلی

926

926

مجتمعهای ورزشی

926

926

مراکز مذهبی

926

926

خیریه

بخش

نوع مصرف

عمومی

در مجموع ،با توجه به شرایط فعلی ،راندمان پایین انرژی و بهای باالی سرمایهگذاری کالن(معموال در رنج 18
تا  30درصد ،با توجه به بانکداری ،نوع وام ،طرح پرداخت و غیره) موانع اصلی بر سر راه دستیابی به یک اقتصاد
کارآمد انرژی هستند .برای غلبه بر این مشکالت ،نیاز به یک نوآوری در بازار احساس میشود چراکه به
کارگیری روشهای معمول در سالهای گذشته با شکست روبهرو بودهاند.
 -2-1-2مفاد سازمانی

طی دهههای گذشته ،تاکید و تالش فراوان شورای عالی انرژی در پیشبرد مبحث بهینه سازی انرژی در کشور،
راهاندازی چندین برنامه در زمینه بهینه سازی انرژی انجام گرفته است .این اقدامات به دستاوردهای متعددی
در سالهای گذشته منجر شده است .برای مثال ،وضع قوانین و دستورالعملهای جدید ،تعریف استادندارها،
توسعه چهارچوب و شکلگیری زیرساخت .اگرچه همه اهداف مورد نظر محقق نشدهاند.
15

برای رسیدن به اهداف تعریف شده برنامه ،نیاز بزرگی به همکاری بین سازمانهای اجرایی ،ایجاد یک بازار
رقابتی برای خدمات انرژی و فعالسازی بخش خصوصی در این بخش ،توسعه کسب و کار خدمات انرژی،
تسهیل دسترسی آسان به تکنولوژیهای جدید از طریق موسسات و شرکتهای دانش بنیان و افزایش ظرفیت
فنی و علمی مورد نیاز در کشور است.
در سال  ،1392طی موضع گیری سازمانی در راستای ماموریت اجرای برنامه جامع علم و فناوری بومی،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 27ایران مسئولیت تشکیل کمیته بهینه سازی انرژی و محیط زیست

28

را بر عهده گرفت .ماموریت اصلی این کمیته عبارتست از:
• هماهنگی برنامهها و ایجاد همکاری بین سازمانهای اجرایی مختلف.
• همکاری با سازمانهای اجرایی برای از رفع موانع خدمات انرژی و محیط زیست و بازار.
• کمک به شکلگیری شرکتهای دانشبنیانی که در زمینه توسعه انرژیهای نوین ،محیط زیست و
فناوریهای مرتبط کار میکنند.
• کمک به افزایش ظرفیت علم و فناوری از طریق توسعه مراکز تحقیقاتی و موسسات و شرکتهای
دانشبنیان.
• تدوین برنامهای جهت توسعه فناوریهای کارآمد که برای فعالسازی پتانسیل بهینه سازی انرژی به
کار گرفته شده و توسط شرکتهای بینالمللی و بومی پیش برده میشوند.
• همکاری با اقدامات جهانی با هدف کاهش تولید گازهای گلخانهای.
• حمایت از شبکه بخش خصوصی بهینه سازی انرژی از طریق کمکهای مالی و تامین اطالعات موردنیاز
آنها.
• کاهش ریسکهای نوآوری و حراست از دانشهای مرتبط با بهینه سازی انرژی.
• فراهم آوردن امکانات حمایتی از تولید و انتشار فناوریهای انرژی بهینه برای مجموعه فناوران و
دانشگاهیان.
• باال بردن آگاهی.
• همکاریهای ملی و بینالمللی با رویکردهای مبتنی بر علم و فناوری برای بهینه سازی انرژی.

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

27

CEEE

28

16

مسئولیت تشکیل و اجرای سیاستهای انرژی بر عهده نهادهای دولتی و اداراتشان ،که مراکز اصلی مرتبط
با موضوع پروژه بوده و با کمیته بهینه سازی انرژی و محیط زیست همکاری می کنند ،گذاشته میشود.
• وزارت نفت :29این نهاد پاسخگوی تقاضا و استفاده از سوخت فسیلی است .یکی از زیرمجموعه های
این سازمان ،شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 30بدنه اجرایی پیاده سازی ماده  12قانون « رفع موانع
تولید و ارتقاء نظام مالی کشور» است و فعالیتهای وزارت نفت را در جهت توسعه بهینه سازی انرژی
و افزایش سهم بازار انرژی تجدیدپذیر پیش میبرد .وزارت نفت برنامه هایی به موازات شرکت گاز
طبیعی ایران 31پیش میبرد و گاز طبیعی را به عنوان سوخت اصلی گرمایشی در بخش ساختمان
کشور در نظر میگیرد.
• وزارت انرژی :32از طریق سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ( ،)SATBAبا هدف توسعه
و ارتقاء بهینه سازی انرژی شکل گرفته است.
• وزارت راه و شهرسازی :33از طریق مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی 34در کنار معاونت مسکن و
ساختمان ،مسئول اعمال استاندارهای ساختمانی با توجه به مقررات ملی ساختمان است.
• وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :35از طریق معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال به بهینهسازی انرژی
کمک میکند.
• سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران :36سازمان دولتی ایرانی که مسئولیت ارائه برنامه و پیشنویس
ماده پنج ساله ششم توسعه را بر عهده دارد.
• سازمان ملی استاندارد ایران :37سازمان دولتی ایرانی که با هدف پیشرفت استاندارد و صدور گواهینامه،
و با وزارتخانه های نفت و انرژی در راستای توسعه استانداردهای بهره وری انرژی و برچسب های انرژی
همکاری نزدیکی دارد.
• سازمان محیط زیست :38سازمانی برای باال بردن ظرفیت ملی جهت رسیدگی دائمی به مسائل تغییرات
آبوهوایی.

29

)The Ministry of Petroleum (MoP
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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همه این سازمانها در راستای بهبود کارایی انرژی و مطابق با الیحههای موجود در برنامه توسعه پنج ساله،39
" قانون اصالح الگوی مصرف انرژی" و " قانون لغو موانع رقابتپذیری و ترویج نظام مالی" فعالیت میکنند.
 -3-1-2ذی نفعان

عالوه بر سازمانهای نامبرده در بخش قبلی و موسسات خاص ،نیاز است تا یک سری از ذی نفعان برای اجرای
پروژه جذب و به کار گرفته شوند تا نگرششان نسبت به انرژی عوض شود و بتوانند نقشهای مختلفی را در
تحول بازار بهینه سازی انرژی ایفا کنند .به عبارت دیگر ،این اقدامات تالشهای جدی در راستای ایجاد و
حفظ روابط بین دولتها ،جوامع ،کسب و کار و جامعه است.
ذینفعان در سه گروه اصلی طبقهبندی میشوند (گروه قانونگذار ،گروه عرضه و گروه تقاضا) که اینگونه تعریف
میشوند:
▪ گروه قانونگذار مسئولیت توسعه ،معرفی و اجرای سیاستهای را بر عهده دارد عمومی
(سیاستگذاران دولتی و محلی).
▪ گروه عرضه گروهی است که مسئولیت ساخت ،فروش و معامالت بازار ،بیمه و امور مالی ساختمان
کارآمد انرژی را بر عهده دارد و طیف گستردهای از راه حلهای معضل انرژی را ارائه میکند.
▪ گروه تقاضا گروهی است که در نهایت نقش خرید ،اجاره و زندگی در ساختمانهای کارآمد انرژی
را ایفا میکند .گروه تقاضا ،جمعی از عموم مردم تهران با هدف خاص است .تحلیل کامل ذینفع
در پیوست  1آمده است.
 -2-2به روز رسانی قوانین و مقررات مربوط به بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان
،در کشور ایران
 -1-2-2قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

قانون اصالح الگوی مصرف ،مهمترین سند مربوط به بهینهسازی انرژی در ایران است .این قانون با توجه
به اصل  123قانون اساسی ایران در تاریخ  17اسفند سال  1389تصویب شد و متشکل از  12فصل و  75ماده
است .اولین ماده عبارت است از:

5YDPs

39
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"جلوگیری از تلفات -از تولید تا مصرف -انرژیهایی که تولید شده یا وارد میشوند و در کشور به مصرف
میرسند ،به نحوی که تولید ملی و سطح رفاه کاهش پیدا نکند و منجر به ارتقاء بازده و بهرهوری  ،استفاده
مقرون به صرفه از انرژی ،عملکرد بهتر ،کمک به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست شود" .
قانون "شورای عالی انرژی" را به عنوان تنها سیاستگذار رسمی در رابطه با انرژی های تجدید پذیر ،بهینه
سازی عرضه و تقاضای انرژی و انواع حاملهای انرژی انتخاب می کند .ریاست شورا بر عهده ریاست جمهوری
است و سایر اعضا شامل وزیر نفت ،وزیر انرژی و وزیر امور اقتصاد و دارایی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر
کشاورزی و رئیس سازمان انرژی اتمی ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی شهری هستند.
هر فصل از قانون ،مجموعه مشخصی از اطالعات موردنیاز را تعریف و توصیف میکند یا به مجموعه
مشخصی از اقدامات مورد نیاز اشاره میکند .عنوان  12فصل به قرار زیر است:
 -1مرور و تعاریف
 -2سیاستها و دستورالعملهای اصلی
 -3ساختارهای سازمانی
 -4شرایط و استاندارهای مصرف انرژی مشترکین ،فرآیندها و تجهیزات گسترده انرژی
 -5مصرف کنندگان انرژی در ساختمانها و بخش توسعه شهری
 -6مصرف کنندگان انرژی در صنایع
 -7مصرف کنندگان انرژی در بخش کشاورزی
 -8حمل و نقل
 -9تولیدکنندگان (ژنراتورها) و توزیعکنندگان انرژی
-10انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای
-11آموزش و آگاهی
-12سایر مقررات
همانطور که اشاره شد ،یک فصل کامل به مصرفکنندگان انرژی در ساختمانها و بخش توسعه شهری
اختصاص داده شده است که بیانگر اهمیت ساختمانها در سیاست انرژی کشور است 6 .ماده در این فصل
مطرح شده اند که هرکدام اقدامی که باید در راستای هدف قانون انجام گیرد و سازمانهای اجرایی آنها را
مشخص میکنند .از متن قانون اینگونه استنباط میشود که تمرکز قانونگذاران بر توسعه قوانین و اجرای آنها
19

با جدیت و بازده هرچه باالتر است .اما هیچ اشارهای به مشکالت فنی و راهحلهای عملی در سند موجود
نیست .جزئیات مسائل فنی بعد از زمان تایید قوانین و روندهای مربوطه ،توسط سازمانهای مسئول مطرح
خواهند شد .جدول زیر اقدامات و نهادهای مسئول مربوط به آنها (فصل پنجم) را مشخص میکند.
جدول 1 -2قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ،اقدامات و سازمانهای مسئول
توضیح اقدام

سازمان مسئول

ماده

توسعه قوانین مصرف انرژی در ساختمان ها با جهتگیری به سمت ساختمان
وزارت راه و شهرسازی

سبز و توسعه قوانین برای مصرف انرژی در بخش توسعه شهری .این امور باید
با همکاری وزارت نفت ،وزارت انرژی  ،سازمان مدیریت و برنامهریزی

18

شهری،طی یک سال انجام گیرد.
شهرداریها
تمام سازمانهای دولتی
همه نهادهای اجرایی و
مردمی
موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ملی
شهرداری ها و سایر مقامات
رسمی صدور مجوز ساخت و

صدور مجوز اتمام ساخت و ساز ساختمان مطابق با قوانین منطبق بر
ماده18ام.
قراردادن امکانات موردنیاز در ساختمانها برای کنترل مصرف حاملهای انرژی
که باید مطابق با قوانین توسعه یافته در ماده18ام باشند.

19
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اجرای ممیزی انرژی ،به کارگیری مدیریت سیستمهای انرژی و آموزش اعضا.

21

گردآوری استاندارد مصالح ساختمانی و اولویت بندی کیفیت انرژی آنها.

22

اجرای قوانین سازمانهای ساخت و ساز مهندسی توسط تمام افراد حقیقی و

ساز

حقوقی.
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طی سالهای گذشته ،مقررات اجرایی با توجه مواد نوشته ،بحث و تصویب شده اند .برای مثال ،مواد ،4
، 61 ،52 ،26 ،17 ،14 ،7در حال حاضر ،قوانین و رویکردهای کامال عملی و شفاف دارند .در حالیکه ،متاسفانه
نمیتوان چنین اظهار نظری در رابطه با مواد مربوط به بخش ساختمان و توسعه شهری داشت .یکی دیگر از
نکته های مهم در مورد قانون ،آموزش ذینفعان و افزایش آگاهی مردم جامعه در رابطه با اصالح الگوهای
مصرف انرژی است .چندین بخش دولتی مسئول اجرای این امور هستند که مهمترین آنها به قرار زیر است:
• وزارت آموزش و پروش و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مسئول گنجاندن دورههای مدیریت انرژی
در تمام سطوح تحصیلی هستند.
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• وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش مسئول گسترش و اجرای دورههای فنی
هستند که توسط وزارت نفت و وزارت انرژی آموزش داده میشود.
• وزارت راه و شهرسازی مسئول تدوین محتوای آموزشی در رابطه با بهینه سازی انرژی در ساختمانها،
تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و برگزاری دورههای آموزشی مرتبط است.
• سازمان مدیریت و برنامهریزی مسئول جمعآوری اطالعات از وزارت نفت و وزارت انرژی است و باید
هر  6ماه نتایج را به عموم اعالم کند.
وظایفی که در باال برشمرده شدند برای تاکید ضروریت توسعه یک برنامه کالن و اختصاص مسئولیتها با
هدف ادغام فعالیت بخشها و نظارت بر پیشبرد فعالیتهای آموزشی و آگاهی دهنده مرتبط هستند .بخشهای
به اصطالح مسئول آموزشی ،باید بتوانند به توسعه و گردآوری مواد آموزشی و تجهیز و ساخت مراکز آموزشی
بپردازند و برای اینکه تاثیرات برایند چنین فعالیتهایی بیشترین مقدار باشد ،این بخش ها باید با یکدیگر
هماهنگ باشند.
فصل چهارم قانون اصالح الگوی مصرف ،استاندارهای مصرف انرژی توسط مشترکین ،فرآیندها و وسایل
پرمصرف را مطرح میکند .به عنوان یک اصل قانونی ،واضح است که هر اقدامی مثل کدگذاری استاندارها،
توسعه قوانین و ایجاد مشوقها ،برای مهیا کردن شرایط استفاده از وسایل کارامد انرژی باید انجام گیرد .به
این منظور ،مراکز تخصصی و آزمایشگاههای مرجع باید به تجهیزات تست و برچسب زدن وسایل پر مصرف
انرژی در ساختمانها و سایر بخشها تجهیز شوند.
برای اجرایی شدن چنین برنامهای ،شرکتهای خدمات انرژی باید شکل بگیرند و توانمد شوند .شرکتهای
خدمات انرژی ارتباط اصلی در این زنجیره هستند و بدون قدرت و توانمندی آنها از نظر فنی و اشتیاقشان
برای پیاده سازی روشهای بهینه سازی انرژی ،منجر به شکست خواهند شد .بنابراین ،ماده 17اظهار دارد که
مشوقها و قوانین باید تقویت شوند تا این شرکتها را در بازار انرژی به پیش ببرند .وزارت نفت ،وزارت انرژی
و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ،مسئول ارائه این انگیزه ها و مشوقها است .این مشوقها از طریق
ذخیره انرژی که بعد از اجرای پروژههای بهینه سازی انرژی به دست آمده است تامین میشود.
به طور خالصه ،قانون اصالح الگوی مصرف سند باال دستی 40است که به تعیین سیاستها و اختصاص
مسئولیتها به سازمانهای دولتی با توجه به ماموریتها و وظایفشان پرداخته است .اگرچه ،به عناصر مهمی
چون بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ،شرکتهای دانش بنیان و فعالیتهایشان ،تحول بازار و توسعه

high level document
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بازار استفاده از خدمات شرکتهای خدمات انرژی مستقیما در سند اشاره نشده است .این موارد بعضی از موانع
اصلی بر سر راه رسیدن به اهداف پروژه هستند و باید جداگانه به آنها پرداخت.

 -2-2-2قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاءیافته و رقابتی

یکی دیگر از اسناد باالدستی که در اردیبهشت سال  1394با هدف ارتقاء جایگاههای مالی و تولیدی ایران
تدوین شده است عنوان قانون" قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور" را دارد .این قانون
از  60ماده تشکیل شده است که هرکدام به موضوعی ،با توجه به موانع تولید رقابتپذیر و/یا پیشرفت سیستم
مالی کشور ،اشاره دارند .این قانون برای اولین بار در سال  1393تدوین شد و در ماده  Gقانون بودجه ملی
سال 1393مطرح شد اما بعدا به عنوان یک قانون دائمی ارتقاء و توسعه پیدا کرد و به بوجه ساالنه محدود
نشد.
از این  60ماده ،یکی از آنها مستقیما به بهینه سازی انرژی اشاره دارد .ماده 12قانون به وزارت نفت و وزارت
انرژی ایران اجازه سرمایهگذاری  100میلیارد دالر آمریکایی و  500تریلیون ریال ایرانی (با توجه به تورم
متغیر) در پروژه های زیر را داده است.
 -1پروژه های مربوط به نفت و گاز با عناوین زیر:
أ .افزایش ظرفیت تولید نفت خام
ب .افزایش ظرفیت پاالیشگاه های نفت خام و گاز طبیعی
ت .افزایش ظرفیت نیروگاههای پتروشیمی

41

ث .ذخیره نفت خام ،میعانات گازی و گاز طبیعی از میادین مشترک 42در میادین غیر مشترک
ج .ذخیره نفت خام در فصول کم مصرف انرژی برای استفاده در فصول پرمصرف
ح .تبدیل مستقیم نفت و نفت تقطیرشده 43به محصوالت و الکتریسیته
خ .تزریق گاز طبیعی به میادین داخلی
د .افزایش صادرات ،انتقال و مبادله نفت خام ،گاز طبیعی و نفت تقطیرشده
ذ .اجتناب از سوزاندن گاز همراه
ر .جایگزینی گاز طبیعی با محصوالت نفتی مربوطه
41

Petrochemical plants
Shared fields
43
condensate
42
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ز .سایر پروژههایی که منجر به صرفه جویی در مصرف نفت خام ،گاز طبیعی و نفت تقطیرشده
میشوند.
 -2بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف ،برای مثال:
أ .صنایع پرمصرف انرژی و سایر بخشها مثل ساختمانها
ب .حمل و نقل عمومی
ت .حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری
ث .افزایش استفاده از سیستمهای انرژی تجدیدپذیر
ج .افزایش استفاده از گاز طبیعی فشرده 44و گاز طبیعی مایع 45در شهرهای بزرگ و جادههای درون
شهری
ح .تولید اتوموبیلهای کم مصرف یا الکتریکی و یا جایگزینی اتوموبیلهای پرمصرف با کممصرف یا
الکتریکی
خ .کاهش هزینههای انتقال مسافران و بار ،بارگیری کشتیها
د .سایر پروژههای حمل و نقل هوایی ،ریلی و جادهای
ذ .ماشینآالت کشاورزی
 -3ساخت نیروگاههای پربازده ،برای مثال:
أ .نصب و راه اندازی نیروگاههای سیکل بخار و سیکل ترکیبی
ب .نیروگاههای تولید همزمان برق ،حرارت و برودت ،46تولید همزمان گرما و برق 47و تولید
پراکنده

48

 -4پروژههای مربوط به آب ،برای مثال:
أ .ساخت سدها و بنادر
ب .آب و فاضالب ،کیفیت آب ،نمکزدایی و روشهای بازیابی حرارتی نمکزدایی آب (آب شیرین
کن)
ت .بهینهسازی مصرف آب
ث .استفاده بهینه منابع آب محلی
)Compressed Natural Gas(CNG
)Liquified Natural Gas(LNG

44
45

)Combined cooling, heating and power(CCHP
)Combined Heat and Power(CHP
)48 Distributed Generation(DG
46

47
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ج .زهکشی زمینهای کشاورزی و روشهای نوین آبیاری
برای اجرای این ماده از قانون ،یک روند قانونی تدوین شده است که بخشهای مسئول زیر نظر آن تشکیل
میشوند و در راستای پیاده سازی آن عمل میکنند .این روند قانونی از  7ماده تشکیل شده است .این سند،
چگونگی بهکارگیری پیمانکاران ملی و بینالمللی برای اجرای پروژههای ذخیره سازی انرژی توسط
سازمانهای اجرایی مختلف و همچنین مکانیزم بازپرداخت پیمانکاران را مشخص میکند .با توجه به ماهیت
پروژه و توانایی دولت در خرید خدمات و محصوالت مورد نیاز پروژه ،نحوه پرداخت به مجریان پروژه به صورت
یکی از دو فرمت زیر خواهد بود.
 -1پرداخت پیمانکاران از منابع به دست آمده از کاالها و ذخیرهسازیها 49خواهد بود.
 -2در غیر اینصورت ،پیمانکاران باید خودشان مستقیما کاالها و ذخیرهسازیها را به فروش برسانند یا صادر
کنند.
یکی از مهمترین نکاتی که در روند قانونی ذکر شده است این است که دولت (وزارت نفت ،وزارت
انرژی) اجازه خرید ذخیرهسازی ها را به نرخ بینالمللی دارد و شرکتهای خدمات انرژی ،در صورت تحقق
صرفهجویی ،باید مابهتفاوت نرخ دولتی و بینالمللی را دریافت کنند .این اقدامات ،موجب تسهیل ایجاد بازار
تجاری بهینه سازی انرژی در کشور میشود که در چنین شرایطی ،شرکتها میتوانند مقادیر بیشتری
سرمایهگذاری کنند( شرکتهای خدمات انرژی میتوانند به شیوههای مختلف با این شرکت ها همراه
شوند(سرمایه گذاری مشترک ، 50کنسرسیوم ،غیره) یا اینکه وابسته به بودجه هایی مثل بودجه معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری باشند تا سرمایه مورد نیازشان را افزایش دهند ).تا حاملهای انرژی را ذخیره کنند
چراکه نرخهای بازپرداختی آنها باالست.
 -3-2-2استراتژی جدید توسعه بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان

براساس قوانین و سایر اسناد باالدستی مخصوصا ماده" "Gبودجه (بعدها با عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) و قانون اصالح الگوی مصرف ،شورای عالی اقتصادی ایران ،فرمانی صادر کرد
که بر مبنای آن اجازه سرمایهگذاری  2میلیارد دالر به وزارت نفت داده شد تا طی آن عملکرد موتورخانه ها
در ساختمانها بهبود پیدا کند .هدف کمی استراتژی ،کاهش آالیندههای کربندیاکسید در حدود  43میلیون
تن است .جزئیات قابل توجه این پروژه در ادامه خالصه شدهاند:
Goods and savings
)Joint venture(JV

49
50

24

 -1سرمایهگذاری در  500000ساختمان مسکونی و  100000ساختمان عمومی .ذخیرهسازی ها از طریق
تنظیم مشعل ،نصب کنتور گاز هوشمند(اجباری) ،عایقکاری و غیره.
 -2طی دو سالی که روشهای بهینه سازی انرژی در ساختمانها پیاده سازی میشوند ،ذخیره سازیها
بر حسب مصرف محاسبه میشوند .بیشترین نرخ خرید ذخیرهسازیها  4500ریال(تقریبا  0.13دالر)
در هر متر مکعب خواهد بود .مدت زمان خرید ذخیرهسازیها  22تا  23ماه ،به ترتیب برای
ساختمانهای عمومی و مسکونی ،در نظر گرفته شده است اگرچه ،این زمان به  60ماه تغییر پیدا
کرد.
 -3شرکت ملی نفت ایران 51مسئول تامین هزینههای نظارت ،کنترل و نظارت است.
 -4تعهد  2میلیارد دالر سرمایهگذاری دولت مطابق با نرخ رسمی بانک مرکزی ایران ،در مدت پرداخت،
تنظیم خواهد شد.
 -5پروژه ها در سال  )2018-2017(1396نهایی میشوند .این تاریخ بعدا تمدید شد.
 -6شرکت ملی نفت ایران مسئول محاسبه منابع به دست آمده از ذخیرهسازیها و اعالم آمار و ارقام به
سازمان مدیریت و برنامهریزی است.
 -7باید یک سیستم نرمافزاری جامع در تمام مراحل شامل ارجاع پروژه ،فراگیری  ،اجرا ،دریافت و نظارت
توسعه پیدا کند.
 -8تمام تجهیزات مورد استفاده در دوره آموزشی پروژه باید از قبل توسط وزات نفت تایید شده باشند.
لیست کاملی از همه تجهیزات مورد قبول در دسترس عموم قرار بگیرد.
 -9پرداخت به شرکتهای خدمات انرژی به دورههای سه ماهه از پیش تعیین شده بعد از اعتبارسنجی
نتایج ذخیرهسازی اختصاص پیدا میکند.
-10شرکتهای خدمات انرژی باید قبل از شروع همکاریشان با پروژه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی
در زمینههای کاری مختلف (تجهیزات مکانیکی ،الکتریکی و بهینهسازی انرژی) رتبهبندی شده باشند.
-11بخشهای مربوط به اندازهگیری و صحه سنجی پروژه باید قبل از شروع همکاریشان با پروژه توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزی در زمینههای کاری مختلف (تجهیزات مکانیکی ،الکتریکی و بهینهسازی
انرژی) رتبهبندی شده باشند.
-12تبلیغات پروژه در رسانه جمعی باید انجام شود.

)National Iranian Oil Company (NIOC

51
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-13شهرداریها باید فعالیتهایشان در راستای بهینهسازی انرژی در ساختن ساختمانهای جدید را هر 6
ماه گزارش کنند.
دستورالعمل شورای عالی اقتصاد ایران راه را برای بهینه سازی انرژی در موتورخانهها که یکی از بزرگترین
مصرفکنندهای انرژی در ساختمانها هستند هموار میکند .البته این دستورالعمل و پروژه های مربوط به آن
با موانع زیادی روبهرو بوده است که اجرایی کردن آن را  4سال به تاخیر انداخته است .پروژههایی که قرار بود
در کمتر از یک سال به پایان برسند هنوز شروع نشدهاند .این مشکالت و موانع در بخش بعدی توضیح داده
خواهند شد.
 -4-2-2بازار بورس انرژی ایران

52

قانون توسعه ابزارها و نهاد مالی جدید (قانون توسعه) در سال  2009تصویب شد تا در تسهیل اجرای ماده44
که مسیر را برای نهادهای جدید(برای مثال بانکهای سرمایهگذار و بودجههای مختلف) ،ابزارهای جدید (برای
مثال اوراق بهادار اسالمی) و بازارهای جدید(برای مثال فرابورس ایران و بورس انرژی ایران) هموار میکند ،سهیم
باشد .تا به حال ،اوراق بهادار و سازمان بورس 53مسئولیت تنظیم و نظارت بازار سرمایه ایران را بر عهده داشتهاند.
بورس انرژی ایران در تیرماه سال 1391مطابق با قانون توسعه تاسیس گردید .وضعیت جغرافیایی-اقتصادی
ایران برای ایجاد و توسعه مبادالت انرژی ضروری است زیرا بزرگترین ذخیره گازی زمین را دارد و یکی از
بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا است و زیرساختهای بسیار خوبی در تولید انرژی برق و منابع انرژی دارد.
شرکت بورس انرژی ایران به عنوان شرکت سهامی عام بر پایه بازار فرابورس ایران به ثبت رسیده است .اساسنامه
بورس انرژی ایران مقرر میکند که همه حاملهای انرژی و مشتقات آن باید ثبت شوند و در یکی از بازارهای
بورس انرژی خرید و فروش شوند .ماموریت شرکت ،توسعه بازاری است که همه معامالت انجام گرفته در آن
شفافیت ،بهرهوری و نقدینگی داشته باشند .از الزمههای دیگر رسیدن به هدف مورد نظر ،ایجاد فضای رقابتی
سالم برای یافتن قیمت مناسب محصوالت و حل مشکالتی است که بازارهای انرژی جهانی و منطقه را تحت
تاثیر قرار میدهند.
 -5-2-2بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

با توجه به ماده 12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی ،کمیته بهینه سازی انرژی و محیط زیست  54یک سند برای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست به
52

http://en.seo.ir/Page/238/IRENEX
)Securities and Exchange Organization (SEO
54 Committee for Energy Efficiency and Environment at PDST
53
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عنوان بخشی که باید در چهارچوب قوانین و تنظیمات بازار بورس انرژی ایران فعالیت کند ،تهیه کرده است.
این سند به شورای عالی انرژی ایران ارائه شده است که انتظار میرود به زودی تایید خواهد شد .برگههای با
قابلیت خرید و فروش در بازار ،گواهینامههای سفید هستند .گواهینامههای سفید اوراق بهاداری هستند که
نمایانگر میزان صرفه جویی انرژی مالکینشان در مدت زمان مشخص هستند .این گواهینامهها توسط
شرکتهای خدمات انرژی تهیه میشوند و وقتی تایید شدند ،توسط بخش تنظیم کننده بازار بهینه سازی
انرژی و محیط زیست صادر میشوند و از آن پس در این بازار قابل خرید و فروش خواهند بود(به تصویر 2-2
نگاه کنید).
مشترکین این بازار مصرف کنندگان انرژی ،شرکتهای خدمات انرژی ،شرکتهای دانشبنیان و تامین
کنندگان و توزیع کنندگان خدمات انرژی ،شرکتهای صادرکننده انرژی و همه شرکتهای خصوصی در بخش
انرژی هستند .کارایی و عملکرد بازار بر اساس تفاوت قیمت حاملهای انرژی برای چهار نوع مصرف کننده و
تفاوت قیمت حاملهای انرژی صادرشده و مصرف داخل است.
بدنه تنظیم کننده 55متشکل از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ،56سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره
وری انرژی و سازمان محیط زیست است و به عنوان یک نهاد قانونی که اعتبار خود را از سازمان بورس و اوراق
بهادار گرفته است ،مسئول صدور گواهینامه سفید است و این کار را از طریق اقدامات زیر انجام میدهد.
• تنظیم روابط بین مجریان در بازار
• تایید ذخایر انرژی در مدت زمان مشخص
• نظارت فنی بر بازار

خریدار گواهی سفید

فروشنده گواهی سفید

بخش عرضه

بازار بهینه

Regulatory
Body
بخش تقاضا
)Iranian Fuel Conservation Organization (IFCO

55
56

سازی انرژی و
محیط زیست
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شکل  :2-2سازوکار عرضه و تقاضای بازار

-3-2پروژه آزمایشی بهینه سازی و توسعه بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی مرکزی
ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی

در تاریخ  5آبان سال  1393شورای عالی اقتصاد پروژه مهمی را به تصویب رساند که بر اساس بند "ج" ماده
دوم قانون بودجه ملی سال  1393بوده است (این قانون بعدهابه قانون "رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء
نظام مالی کشور" تغییر کرد) که بر اساس آن کارایی انرژی موتورخانهها در پانصدهزار ساختمان مسکونی و
صدهزار ساختمان غیرمسکونی باید توسعه پیدا کند .از زمانی که این مسئولیت بر عهده شرکت بهینه سازی
مصرف سوخت ،زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران ،گذاشته شده است ،به دلیل مشکالت قانونی ،فنی ،اجتماعی
و غیره هنوز شروع نشده است .اجرای چنین پروژههایی نیازمند شناسایی مسیر ،فراهمآوردن زیرساختهای
موردنیاز و شناسایی چالشهای احتمالی پیش رو است.
برای شناسایی ،شناخت و یافتن راهحلهایی برای چالشهای ذکرشده ،ستاد بهینهسازی انرژی و محیط زیست
پروژه آزمایشی در محدوده کوچکتر آغاز کرد که در آن اقدام به بهینهسازی و بهبود عملکرد موتورخانههای
 200ساختمان در شهر تهران شد .چهار شرکت متخصص شناخته شده برای پیادهسازی روشهای بهینهسازی
28

انرژی در موتورخانههای ساختمانها انتخاب شدند .هدف این پروژه آزمایشی ،شناخت و تشخیص مشکالت
قانونی ،اجرایی ،فنی و اجتماعی پروژه اصلی بوده است.
ستاد بهینهسازی انرژی و محیط زیست ،مدیر پروژه ای تعیین کرد که وظیفه اصلی آن نظارت و هدایت پروژه
در مسیر بهترین شبیهسازی پروژه اصلی باشد و به شناخت مشکالت پیش رو بینجامد .شرکت دانشبنیان
مهسابا که در زمینه بهینهسازی انرژی در ساختمان فعالیت میکند ،برای کمک به مدیریت پروژه انتخاب شد.
طی پروژه آزمایشی ،هدف اصلی یافتن پاسخ دو سوال اساسی بود:
 -1کدام چالشها برای پروژه ملی وجود دارد و چه راهحلهایی برای مقابله با آنها وجود دارد؟
 -2پارامترهای اصلی در پروژه ملی چه هستند و چگونه میتوانند تقویت شوند؟
این دو سوال اساسی به سوالهای فرعی متعددی منجر شدند که مهمترین آنها عبارتند از:
• وضعیت موتورخانهها ،مقیاس و تجهیزات ،تطابق آنها با استاندارها و دقت عملکردشان
• همکاری پرسنل اجرایی و نگهداری با شرکتهای خدمات انرژی
• بررسی روشهای کاهش آالیندهها و بهینهسازی انرژی و تاثیراتشان
• بررسی پروتکل و پیادهسازی عملیات اندازهگیری صحهگذاری
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• بررسی قاردادهای تعمیر و نگهداری و تاثیر آنها در بهینهسازی انرژی در ساختمانها
• مطالعه رفتاری مالکین ساختمانها
برای یافتن پاسخ سواالت مطرح شده ،پروژه آزمایشی به سه مرحله اصلی تقسیم بندی شد .مرحله اول به
مطالعات پایه و جمعآوری استاندارهای حال حاضر داخلی و جهانی و سایر اسناد مربوطه اختصاص دارد .مرحله
دوم شامل فعالیتهای اجرایی و پیادهسازی روشهای صرفهجویی انرژی و سایر مطالعات مربوطه است .اقداماتی
که در مرحله سوم انجام میگیرند جهت ارزیابی نتایج ،بازنگری در اسناد جمعآوری شده و گزارش دستاوردها
است.
مطالعات ذکر شده به شناخت چالشهای متعددی منجر شدند .مهمترین مشکالتی که در مسیر پروژه شناسایی
شدند عبارتند از:
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• تعارض منافع ،فقدان هماهنگی و همکاری بین تکنسینهای عملیاتی و تعمیر و نگهداری و شرکتهای
خدمات انرژی
• مشکالت فنی مربوط به اندازهگیری و صحه سنجی ذخیرهسازی انرژی
• فقدان دانش مربوط به روشهای ذخیرهسازی انرژی به دلیل کمبود تجربه و اطالعات
• فقدان آگاهی عمومی و مسئولیتپذیری ذینفعان مختلف
• محدودیت روشهای رایج ذخیرهسازی انرژی و به کار نگرفتن سیستمهای هیبریدی تجدیدپذیر،
موتورهای  CCHPاسکیل کوچک ،سیستمهای مدیریت ساختمان و غیره
مهمترین یافته این مطالعات اندازهگیری و صحهسنجی ذخیرهسازی انرژی است .نتیجه این پروژه ذخیره
میانگین  28درصدی در ساختمانها بوده است که پتانسیل باالی توسعه پروژههای بهینهسازی انرژی را نشان
میدهد .از طرفی ،روشهای صرفهجویی و فناوریهای جدید پیشنهاد به اجرای طرحهای زیر دارند:
 -1نگهداری هوشمند سیستمهای انرژی
به طور معمول ،مستاجران ساختمانهای کوچک و متوسط با شرکتهای تعمیر و نگهداری و متخصصان
همکاری نمیکنند .این افراد معموال منتظر میمانند تا مشکلی در سیستمشان رخ بدهد و سپس به نزدیکترین
لولهکشی که تصور میکنند از پس مشکل برمیآید مراجعه میکنند .اگرچه ساختمانهای عمومی پیمانکاران
مخصوصی دارند که مسئول تعمیر و نگهداری کل ساختمان از جمله سیستم انرژی هستند .هر دوی این
روشها منجر به سپردن کار به افرادی است که به قدر کافی آگاه نیستند یا به بهینه بودن انرژی اهمیت کافی
نمیدهند.
سالها است که شرکتهای خدمات انرژی و متخصصان نصب و نگهداری در ساختمانها وضعیت نامشخصی
دارند و با مالحظات مربوط به رویکردها و اقداماتی که نیاز به پیادهسازی آنها در ساختمانها است در تقابل
بودهاند .متخصصان نصب و تعمیر و نگهداری به نگرش ساده ای رسیده اند که فقط به دنبال کمتر کردن
تالشهایشان و فراهم آوردن شرایط راحتی برای ساکنین ساختمانها هستند .این نگرش به مصرف باالی
انرژی در ساختمانها منجر میشود در حالیکه شرکتهای خدمات انرژی تمایل به نگرش پرزحمتی دارد که
منرجب به ذخیره باالی انرژی میشود.
در نگاه اول ،اینطور به نظر میآید که روبهرو شدن با کمی چالش کاری مدنظر است ،در حالیکه قیمت پایین
انرژی و ناآگاهی صاحبان ساختمان موجب شده است که ساختمانها به نگرش سادهتر که توسط متخصصان
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نصب و تعمیر ونگهداری اجرایی میشود ،روی بیاورند .باالبردن آگاهی ساکنین ساختمانها از مصرف باالی
انرژی در ساختمانهایشان ممکن است نظر آنها را نسبت به ین موضوع تغییر بدهد.
نگهداری هوشمند سیستمهای انرژی اقدامی است که ترکیبی از خدمات انرژی و نصب و تعمیر و نگهداری
است و به دنبال برطرف کردن نیازهای ساختمان و در عین حال ذخیره انرژی است .این روش از پشتیبانی
آنالین برای جمعآوری اطالعات استفاده میکند و با به کارگیری دانش نظارت برای تشخیص بهتر شرایط و
بهینهکردن شرایط عملکرد و مصرف انرژی در سیستم تالش میکند .پیادهسازی این راه حل ،هرچند سخت
باشد ،میتواند گامی رو به جلو برای غلبه بر آنچه در بخش ساختمان عقب افتادگی تلقی میشود باشد.
 -2اتوماسیون ساختمان هوشمند و سیستمهای انرژی
شناسایی خدمات مورد نیاز و برآوردن آن نیازها از اولویت باالیی در ساختمانها برخوردار است .اگر سیستمهای
انرژی به خوبی مدیریت شوند و تنها در صورت ضرورت از منابع انرژی استفاده کنند ،کاهش چشمگیری در
مصرف انرژیشان به وجود خواهد آمد .بنابراین ،سیستمهای هوشمند هماهنگی نیاز است که این مسئولیتها
را برعهده بگیرند .همچون سایر مشکالت این اقدام دو طرف دارد:
عرضه و تقاضا
اولین گام برای دستیابی به این اهداف و داشتن ساختمان هوشمند انرژی ،شناسایی تقاضاها و به دنبال آن
اصالح سیستم است .سیستمهای هوشمند از چندین حسگر و واحدهای پردازشگر برای شناسایی نیاز هر بخش
ساختمان و نحوه خدمات رسانی استفاده میکنند .بنابراین نیاز است که سیستم بتواند تجهیزات نصب شده را
به کار بیندازد و خدمات مورد نیاز را به محل از پیش تعیین شده برساند .در نتیجه ،اختصاص بیشتر یا کمتر
از حد منابع وجود نخواهد داشت و شرایط رفاهی و وضعیت مصرف انرژی ساختمان پیشرفت خواهد داشت.
سیستمهای هوشمند  BAS/BMSاز سیستمهای کنترل فیدبک خیلی ساده که فقط دمای بویلر آب را تعین
میکنند تا سیستمهای بسیار پیچیده که کنترل و اندازهگیری هزاران نقطه(که فقط به دما ،جریان ،رطوبت،
روشنایی و غیره محدود نیستند) در ساختمانهای بلند را بر عهده دارند ،گسترده هستند.
 -3جایگزینی موتورخانهها با سیستمهای کارامدی چون سیستمهای CCHP
ازآنجاییکه تقریبا نصف مصرف انرژی در بعضی از ساختمانهای در موتورخانهها است ،ارتقاء سیستمها و
زیرسیستمهای مربوطه میتواند سهم بزرگی در صرفهجویی انرژی داشته باشد .استفاده از سیستمهای کارامد
انرژی مثل موتورهای ترکیبی خنک کننده و گرم کننده ( )CCHPمنجر به بازده گرمایی باالتر میشود .همچنین،
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این موتورها میتوانند برق ساختمانها را تامین کنند .نیروی الکتریکی اضافی بعدا میتواند به شبکه فروخته
شود و سرمایه ایجاد کند( .ماده  12از قانون" قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاءیافته و رقابتی")
این سیستمها معموال در پکیجهایی ارائه میشوند و برخالف ظاهر پیچیدهای که دارند نصب و عملکرد سادهای
دارند .اگرچه ،انتخاب سیستم مناسبی که نیازهای ساختمان را تامین کند ضروری است .در غیر اینصورت،
تاثیر عکس خواهد بود و منجر به عدم بازده اقتصادی و خرابی سیستم انرژی خواهد شد.
 -4استفاده از سیستمهای انرژی هیبریدی
به کارگیری سیستمهای مبتنی بر استخراج انرژیهای حرارتی از چاهها،اگر امکانپذیر باشد ،همیشه مطلوب
خواهند بود زیرا گرمای زمین همیشه یک منبع پایدار انرژی بدون نواسانات چشمگیر است و سطح امنیت
انرژی را باال مییرد .اگرچه ،طراحی واقعی و بهکارگیری این سیستمها ممکن است کامال پر زحمت باشد .برای
نتیجه گیری از پروژه و تعیین مشکالت اصلی شناخته شده بر سر راه پروژه ،راه حل نگهداری هوشمند که
طی آن روشهای صرفه جویی انرژی و نصب و نگهداری ترکیب شدهاند پیشنهاد میشود.
• همانطور که قبال اشاره شد ،یک سیستم نگهداری هوشمند هماهنگی بین بهینه بودن انرژی و اقدمات
نصب و نگهداری را بیشتر میکند و در نتیجه آن پایداری روشهای صرفهجوی انرژی در زمان مقرر
افزایش یافته و تولید گازهای گلخانهای تا حد قالب توجهی کاهش مییابد.
• راهحلهایی که با معرفی سیستمهای نگهداری هوشمند ارائه شدند نیاز به تشکیل یک شبکه دارند.
این شبکه از شرکتهای خدمات انرژی و متخصصان نصب و تعمیر و نگهداری(اشخاص یا شرکتها)
تشکیل شده است و پیوسته به آموزش و ارائه گواهی به آنها در سطوح خاص مهارتی میپردازد.
• توسعه ساختمانهای سبز هوشمند برای نمایش روشهای پایداری و سیستمهای نگهداری هوشمند.
این ساختمانها مانند ساختمانهای نمونه هستند که سایر ساختمانها از آنها الگوبرداری
میکنند(.نکته :ساختمانهای جدید باید از قوانین مشخصی پیروی کنند(که معموال نمیکنند) در
حالیکه ساختمانهای فعلی تنها میتوانند در پروژههای مربوط به ماده  12شرکت کنند).
• به عنوان یک شغل تجاری ،برای جذب مشتریان بیشتر در زمان مقرر ،شرکتهایی که مدل نگهداری
هوشمند را پیاده سازی میکنند باید مدل کسب و کار مشخص و ابزارهای الزم نظارت بر کسب و
کارشان داشته باشند .اول باید مدل کسب و کار کدگذاری شود و مهمتر از همه نقشه راهی از اقدامات
آینده و مرکز نظارتی به کمک نرمافزار تهیه کنند تا به نظارت و تحلیل فعالیتهای انجام شده
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بپردازد(.نکته :شرکتهای مدیریت تسهیالت بزرگی وجود دارد که البته شایستگی آنها باید بررسی
شود)
• وقتی مدل کسب و کار مشخص میشود و ابزارهای نظارتی آماده به کارگیری هستند ،این مدل
آمادگی اجرایی شدن در محدوده بازار بهینه سازی انرژی را دارد که در آن ذخایر انرژی ای که مربوط
به اجرای نگهداری هوشمند هستند ،با عنوان گواهینامههای سفید صادر میشوند و قابلیت فروش
به مشتریان داخلی یا خارجی دارند.
• سایر روشهای صرفهجویی انرژی ممکن است در ساختمانها پیادهسازی شوند و موجب تحقق بهینه
سازی و صرفه جویی انرژی شوند .این روشها توسط شرکتهای خدمات انرژی اجرا میشوند و این
شرکتها با ورودشان به بازار بهینهسازی انرژی توسط گواهینامههای سفیدی که در قبال صرفهجویی
انرژی دریافت کرده اند تشویق میشوند.
بنابراین نباید فراموش کرد که توسعه فناوریهای نوین و خالقانه همیشه راه موثری برای غلبه بر مشکالت
مربوط به مصرف باالی انرژی در یک کشور است .به همین دلیل ،کشورهای پیشرفته ،برخالف سطح باالی
تولیداتشان ،مصرف کمتری در مقایسه با کشورهای توسعه نیافتهای با همان ویژگیها دارند.
بنابراین ،به همین علت دولت در ماده  " 43قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاءیافته و رقابتی"،
به دنبال اثبات دستاوردهای پروژه است .ماده  43بیان میکند که:
دولت موظف به تدوین برنامهای برای توسعه محصوالت دانشبنیان (از طریق شرکتها و موسسات دانشبنیان)
و ایجاد انگیزه در جهت افزایش صادرات و تقاضای مردم برای این محصوالت است .همچنین ،تمام ارگانهایی
که شامل بودجه سالیانه هستند باید استفاده از محصوالت داخلی دانشبنیان که کیفیت و قیمت برابری با
همتایان خارجی خود دارند را در اولویت قرار دهند.
نیروی محرکه بهرهوری انرژی و بازار تجاری محیط زیست تفاوت نرخ بین بخشهای مختلف است .برای مثال،
متوسط نرخ مصرف گاز طبیعی در نیروگاه پتروشیمی بیش از دو برابر مصرف در ساختمانها است .شرکتهای
خدمات انرژی که روشهای صرفهجویی انرژی را به کار میگیرند با توجه به انرژی ذخیره شده بعد از مراحل
اندازهگیری و صحه سنجی انجام شده ،گواهینامه سفید دریافت میکنند .سپس این گواهینامهها ممکن است
در بازار ارز با مصرفکنندگان بزرگ انرژی خرید و فروش شود تا آنها بتوانند هزینههای مصرف انرژیشان را
کاهش دهند.
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پس از شکلگیری بازار تجارت بهینهسازی انرژی و محیط زیست ،شرکتها و موسسات دانشبنیان فعال خواهند
شد ،توسعه پیدا میکنند و شکوفا میشوند .سهیم شدن آنها در بازار با توسعه و تولید محصوالت فناورانه
دانشبنیان و راهحلهایی که ارائه میدهند به پیشرفت کشور و صرفهجویی بیشتر انرژی و پیشرفت تکنولوژی
در بازار بهینهسازی انرژی میانجامد .بازار زمینه خوبی برای پیشرفت شرکتها و موسسات فناورانه خواهد بود.
شرکت در فعالیتهای بهینهسازی انرژی و بازار تجاری محیط زیست نیازمند وجود شرکتها و موسسات
دانشبنیانی است که بتوانند موجب صرفهجویی انرژی در بخشهای کم مصرف شوند و در ازای آن
گواهینامههای سفید قابل تجارت دریافت کنند .سپس این گواهینامهها برای فروش به مصرف کنندگان بزرگ
انرژی ،که در حال رقابت با مصرف فعلیشان هستند ،در بازار آزاد با نرخ باالتر میسر خواهند بود.
 -2-4کارگاه آغازین

کارگاه

آغازین

پروژه در تاریخ  9اسفند سال  1395برگزار شد و شرکتکنندگان آن  30نماینده از ذینفعان

پروژه بودند .این کارگاه تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار و توسط آقای یداهلل
سبوحی ،مجری ملی پروژه و دبیر کمیته بهینهسازی انرژی و محیط زیست ،و خانم آن ماری اسلت کارلسن،58
نماینده معاون برنامه توسعه سازمان ملل ،ایران ،برگزار شد.
غیر از شرکتکنندگانی که نماینده شرکاء پروژه بودند ،نمایندگان کمیته بهینهسازی انرژی و محیط زیست و
شرکتهای مشاور حضور داشتند.
 -1-4-2اقدامات آمادهسازی

اگرچه پروژه در تیرماه سال  1389توسط برنامه عمران سازمان ملل و صندوق محیط زیست جهانی تصویب
شد ،امضای سند پروژه به دلیل تحریمهای سازمان ملل متحد در بخش انرژی ایران 6 ،سال به تعویق افتاد
(شهریور سال .)1395در مدت زمان بین امضای سند پروژه و کارگاه آغازین تعدادی اقدامات اولیه صورت
گرفته است:
• انتصاب مدیر ملی پروژه در شهریور سال 1395
• واحد مدیریت پروژه شامل مدیریت ملی پروژه ( ،)NPMمعاونت مدیر ملی پروژه ،متخصص ارتباطات
و شبکه( )CNEو متخصص تامین مالی و عملیات( )FOEدر آذر سال  1395بنا نهاده شد.

Anne Marie Sloth Carlsen
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• در آذرماه سال  ،1395کمیتهای برای بهینهسازی انرژی و محیط زیست توانست فضای کاری (600
متر مربع) با تجهیزات الزم و اینترنت در پژوهشکده انرژی شریف فراهم کند.
• کمیته راهبری پروژه شکل گرفت و چهار جلسه با حضور تمام ذینفعان برای مرور سند اصلی پروژه
و بررسی اصالحات ضروری ،با در نظر گرفتن شرایط ،طی سالهای  1395-1389برگزار شد.
 -2-4-2اهداف و انتظارات

اهداف اصلی کارگاه اولیه عبارت است از:
• کمک به ذینفعان برای شناخت و پذیرفتن مسئولیت در پروژه
• تشریح اقدامات صورت گرفته مرتبط با هدف کلی
• ارائه جزئیات برنامه کاری و زمانبندی اجرای پروژه
• بحث روی وقفههای پیشآمده و راهحلهای ممکن
• فرصتی برای تمام مشترکین تا نقششان ،کارشان و مسئولیتهایشان را در ساختار تصمیمگیری
پروژه شامل گزارش دهی و خطوط ارتباطی و سازکارهای حل مشکالت ،بشناسند.
فعالیتهای کارگاه همگی در یک روز انجام شدند .اجزای اصلی کارگاه به قرار زیر بوده است:
• افتتاح کارگاه و معرفی پروژه
• ارائه هدف پروژه و اقدامات آینده
• ارائهای مرتبط با پروژههای مشابه در حال انجام توسط شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در ایران
• بحث روی نقشهای هر شریک پروژه در پیادهسازی پروژه
• بحث روی موضوعات پیشنهادی و فعالیتهایی که با پروژههای دیگر همپوشانی دارند.
انتظارات اصلی از کارگاه اولیه به قرار زیر بوده است:
• تنظیم طرح پیادهسازی پروژه با در نظر گرفتن شرایط فعلی و این حقیقت که  18ماه وقفه زمانی
بین ارسال سند پروژه برای گرفتن تصویب صندوق محیط زیست جهانی و آغاز پیادهسازی پروژه
بوده است .در این مدت زمان ،واحد سازمانی و قانون و الگوی بهینهسازی انرژی در ایران به شدت
تغییر کرده است.
• در نظر گرفتن تغییرات چهارچوب قانونی و اینکه پیاده سازی "قانون اصالح الگوی مصرف" در کنار
" قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاءیافته و رقابتی" مهمترین چالش اجرای پروژه
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هستند .با توجه به این موضوع ،پروژه میتواند در توسعه قانون ثانویه مرتبط با این قوانین نقش
مهمی ایفا کند و برای هسته اصلی بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست به کار بگیرد.
• تلفیق و/یا اصالح نتایج و فعالیتها برای نمایش تغییرات به وجود آمده در شرایط و پارادایم بهرهوری
انرژی در فناوری ،بازار تامین مالی و قوانین بخش ساختمان که در مدت وقفه پروژه اتفاق افتادهاند.
•

ترتیب دادن و اصالح برخی از نتایج و فعالیتهای پروژه اصلی که در حال حاضر در دو پروژه مشابه
که توسط کمیته بهینهسازی انرژی و محیط زیست و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت پوشش
داده شدهاند .همچنین ،مشارکتها و شرایط ممکن برای همکاری با این پروژهها باید بعدا بررسی
شود.

خالصه مذاکرات در ادامه آورده شده است.
 -2-4-3گزارش کوتاهی از کارگاه
دستور جلسه :ضمیمه 2

تاریخ1395/12/9 :

تصاویر :ضمیمه 3

شرکتکنندگان :ضمیمه 3

گزارش جامع :ضمیمه 3

کارگاه اولیه در تاریخ  9اسفند سال  1395در سالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
این جلسه در ساعت  8:15صبح آغاز شد و توسط مجری ملی پروژه ،دکتر یداهلل سبوحی ،مدیریت شد.
موارد زیر مورد بحث قرار گرفتند:

• مجری ملی پروژه ،دکتر یداهلل سبوحی ،به معرفی پروژه ،تیم پروژه و نقش معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در پروژه پرداختند .ایشان یکی از موانع حال حاضر کشور را بهای انرژی دانستند.

• خانم آن ماری اسلت کارلسن  ،نماینده معاون برنامه توسعه سازمان ملل  ،معرفی کوتاهی از ضرورت
اجرای پروژه و هدررفت انرژی ،مخصوصا در بخش ساختمان(مسکونی) ،و وضعیت ساختمانهای
فعلی ایران داشتند .ایشان به اهمیت حضور وزارت تعاون ،کار ،و رفاه اجتماعی در جلسات پروژه
اشاره کردند زیرا میتواند فرصتهای شغلی در این بخش ایجاد کند.
• آقای یوسف رشیدی ،معاونت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه ،ارائهای با موضوع بهینهسازی
مصرف انرژی و توسعه پایدار داشتند .ایشان خاطر نشان کردند که همکاری نزدیک متخصصان و
سیاستگذاران ضروری است و شفافیت باید تضمین شود.
• آقای رضا شاهرخ راد ،مدیر بهینهسازی مصرف انرژی در بخش صنعتی شرکت بهینهسازی مصرف
سوخت ،ارائهای با موضوع" پیادهسازی پروژههای صرفهجویی در مصرف سوخت در بخش
ساختمان" داشتند .ایشان نحوه اجرای پروژهها را با توجه به ماده  " 12قانون حذف موانع دستیابی
به سیستم مالی ارتقاءیافته و رقابتی" در بخش ساختمان تشریح کردند.
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• آقای مانوئل سیریانو،59مشاور فنی منطقهای 60پروژه  ،در ارتباط با پروژه مشترک صندوق محیط
زیست جهانی و برنامه عمران سازمان ملل متحد ،الزامات و راهنماییهایی داشتند .ایشان تاکید
داشتند که اثرگذاری ،مداومت و تکرارپذیربودن پروژه در پروژههای صندوق محیط زیست جهانی
بسیار اهمیت دارد.
• خانم هاله بختیار ،مدیر ملی پروژه ،ارائهای در ارتباط با اهداف کارگاه و اطالعات اصلی مربوط به
پروژه داشتند .ایشان به پیشینه کلی کشور و اجزای پروژه نیز اشاره کردند.
• آقای محسن سلیمانی ،مدیر برنامه در برنامه عمران سازمان ملل متحد ،61خاطر نشان کردند که
باید سند پروژه برای تعیین نقش هر ارگان اجرایی و ارتباط دهی بین همه پروژههای در حال انجام
و پروژه بهینهسازی مصرف انرژی در فاز آغازین بازبینی شود.
• آقای زوران مروج ،62مشاور فنی ارشد ،63در مورد تجربهشان و درسهایی که از انجام پروژه مشابه
گرفته بودند ،صحبت کردند که در نتیجه آنها ،بازار بهینهساز انرژی و ظرفیت برای پیادهسازی به
وجود آمدند ،پروژه آزمایشی اجرایی شد ،اگاهی به وجود آمده و آموزش ارتقاء یافته است.
• آقای سعید فتوحی ،معاون مدیر ملی پروژه ،64در ارتباط با اجرای پروژه ،نتایج و اقدامات صحبت
کردند .ایشان اظهار داشتند که با توجه به  4جلسه قبلی کمیته راهبری پروژه ،تعدادی از بندهای
اقدامات و نتایج نیاز به اصالح دارند .همچنین ایشان مهمترین اصالحات و پیشنهادات مربوط به
بندهای نتایج و فعالیتهای مربوطه را که در جلسه کمیته راهبری قبلی نهایی شده بودند مطرح
کردند .از طرفی به پروژه آزمایشی  200ساختمان که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری دو سال پیش اجرایی شده بود اشاره داشتند و گفتند که از نتایج این پروژه در مولفه دوم
استفاده کردهاند.
• آقای سبوحی خاطرنشان کردند که سه چالش بر سر راه ارتقاء شرکتهای خدمات انرژی وجود
دارد:
 بازپرداخت توسط دولت توسعه تکنولوژیهای ضروری جذب منابع خصوصیاین چالشها سدهای اجرایی ماده  12و قانون اصالح الگوی مصرف هستند و بناید در پروژه فراموش
شوند .ایشان فرمودند که نقش شهرداری،سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی
در اجرای قوانین و سیاستهای مولفه اول بسیار مهم هستند.
59
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• آقای محمدرضا خسروی،تحلیلگر برنامه مدیریت ،ارائهای در ارتباط با تحلیل بازبینی چهارچوب
پایش و ارزیابی پروژه داشتند.

• آقای سوریانو ،مشاور فنی منطقهای پروژه ،ارائه جامعی از ضروریات اجرای فاز اول پروژه داشتند
و چرخه پروژههای مشترک صندوق محیط زیست جهانی و برنامه عمران سازمان ملل متحد،
تغییرات و ریسکهای پروژه را بیان کردند.
پیشنهادات زیر توسط حضار در ارتباط با اجزای پروژه ،نتایج و فعالیتها مطرح شدند.
جزء پیشنهادات
1

• آقای سوریانو ،مشاور فنی منطقهای پروژه ،پیشنهاد دادند که خروجی  3-1و  4-1باید مجزا
در نظر گرفته شوند .همچنین ،خروجی  1-1و  2-1از خورجی های مولفه اول با هم ادغام
شوند.
• آقای خسروی ،تحلیلگر برنامه مدیریت در برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد ،پیشنهاد دادند
که خروجی  4-1بر برنامه توسعه ششم داللت دارد و بهتر است به روزرسانی شود.
• آقای مروج ،مشاور فنی ارشد ،در ارتباط با اجرای خروجی  3-1اظهار داشتند که یکی از
وظایف پروژه متقاعد کردن افراد به استفاده از یک استاندارد و یک نرمافزار است.

• آقای سلیمانی ،به این موضوع اشاره داشتند که فعالیت  2-1-1که به تصویب رسیده و
سیاستها و قوانین و مقررات پروژه بهینه سازی مصرف انرژی را اجرایی میکند فعالیتهایی
با این هدف ندارد و باید بازبینی شود.
2

• آقای سوریانو پیشنهاد دادند که سیستم گرمایی خورشیدی باید در مولفه دوم(خروجی -2
 )1در نظر گرفته شود و نباید حذف گردد .میتوان تعداد سیستمهای گرمایشی خورشیدی
را تغییر داد یا با سیستمهای دیگر استفاده کرد.

• آقای سبوحی پیشنهاد کردند که نیاز است خروجی " 4-2توسعه و نمایش پروژههای
آزمایشی سیستم گرمایش خورشیدی و سیستمهای احیاگر اتالف سوخت هیبریدی
خورشیدی فسیلی" در بازبینی خروجیهای مولفه دوم در نظر گرفته شود .ایشان خاطر
نشان کردند که در خروجی  ،2-2مدل کسب و کار به معنی ارتقاء شرکتهای خدمات
انرژی برای گرفتن پروژهها است.
• آقای خسروی ،فرمودند که پیشنهاد دکتر سبوحی (توسعه و نمایش پروژههای آزمایشی
سیستم گرمایش خورشیدی و سیستمهای احیاگر اتالف سوخت هیبریدی خورشیدی
فسیلی) میتواند در خروجی  2-2مد نظر قرار داده شود ،نصب  85آبگرمکن خورشیدی و
ادغام آن با سیستم گرمایشی تجهیز شده ،به جای اضافه نمودن یک خروجی دیگر.
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• آقای سبوحی پیشنهاد دادند که "توسعه پروژه آزمایشی با مشارکت ذینفان" باید در
خروجی  2-2مد نظر قرار داده شود.
• آقای مروج پیشنهاد دادند برای گسترش و فراگیر کردن پروژه باید مدل کسب و کار وجود
داشته باشد .ایشان گفتند " :مدل کسب و کار برای نصب سیستمهای آبگرمکن خورشیدی
و ادغام با سایر روشهای صرفهجویی انرژی " برای خروجی را باید مد نظر قرار داد.
3

• آقای سبوحی پیشنهاد دادند که تنظیم کننده بهتر است مولفه سوم را مد نظر قرار دهد و
خاطر نشان کردند که چیزی که در خروجی  3-3فراموش شده است ،تقاضایی است که
نتیجه کمپین بازار است .بهتر است ابتدا عرضه و تقاضا و سپس تامینمالی و توسعه کسب
و کار ایجاد شوند .این چهار جزء( -1تقاضا برای بازار بهینهسازی -2 ،تامین مالی -3 ،عرضه،
 -4مدل کسب و کار) موجب تحول بازار میشوند.

در پایان ،قرار بر این شد که تیم پروژه با همکاری مشاور فنی منطقهای پروژه ،مشاور فنی ارشد پروژه و
سایر همکاران برنامه عمران ملل متحد ،براساس نتایج کارگاه آغازین ،گزارش فاز آغازین را نهایی کنند.

 -3خروجیهای پروژه و فعالیتها
 -1-3معرفی

تغییرات اساسی که در دوره بین تحویل سند پروژه به صندوق محیط زیست جهانی (خرداد سال  )1389و
آغاز رسمی پروژه (آبان سال  )1395اتفاق افتادند و بر پیادهسازی پروژه تاثیرگذار بودند عبارتند از:
• انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392و تغییر ساختار دولت جدید در مرداد سال  .1392تشکیل
ستاد بهینهسازی انرژی و محیط زیست زیر نظر معاونت علمی و فناوری رسیاست جمهوری در مهر
ماه سال  1392اتفاق افتاد.
• تغییرات مدیریتی در وزارتخانههای مربوطه و ذینفعان.
• "قانون اصالح الگوی مصرف" در کنار " قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاءیافته و
رقابتی" و همچنین قانون مرتبط در سند پروژه ،از اهمیت باالیی در پیادهسازی مدل کسب و کار
شرکتهای خدمات انرژی وتوسعه بازار بهینهساز انرژی و محیط زیست برخوردارند .سرعت توسعه
قوانین ضروری مربوط به پیادهسازی این قوانین ،فعالیتهای پیشبینی شده تحت دستاورد  1را تحت
تاثیر قرار میدهند.
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• یک پروژه آزمایشی با موضوع بهینهسازی و بهبود بهرهوری انرژی سیستمهای گرمایش مرکزی
ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی اجرایی شده است و همانطورکه در فصل دوم توضیح داده شد،
دیدگاههای خوبی نسبت به تغییرات در بهرهوری انرژی بخش ساختمان پدید آورده است.
• آغاز پروژه "بهینهسازی انرژی موتورخانهها در  500هزار ساختمان مسکونی و  100هزار ساختمان
عمومی" توسط شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (مهرماه سال  .)1393تعدادی از فعالیتهای اجرا
شده تحت نظر پروژه آزمایشی ،مشابه فعالیتهای پیشبینی شده در خروجی  2از پروژه مشترک
برنامه عمران ملل متحد و صندوق محیط زیست جهانی هستند .بنابراین ،با در نظر گرفتن خروجیهای
پروژه آزمایشی ،خروجیها و فعالیتها بازبینی و ادغام خواهند شد.
با وجود این تغییرات ،دستاوردهای مدنظر پروژه در سند پروژه تغییری نکردهاند و تنها تغییرات کمی در
خروجیها و فعالیتها دستخوش اعمال شدهاند .اگرچه ،تعداد و محتوای برخی از فعالیتها تغییر کردهاند تا
به خوبی تغییرات ایجاد شده در چهارچوب قانونی و سازمانی در دوره بین تحویل سند پروژه تا آغاز رسمی
پروژه را نشان دهند .تمام تغییرات با جزئیات شرح داده شدهاند.
برای در نظر داشتن تغییرات مربوطه ،رویکرد پیادهسازی پروژه باید به خوبی بازبینی و اصالح شود .به طور
خالصه ،منطق مداخله تئوری تغییر همانطور باقی میماند .پروژه با توجه به یک رویکرد سه جانبه از مولفههای
اصلی پیادهسازی خواهد شد.
مولفه اول :قوانین ،سیاستها ،رویکردها ،اسناد تنظیمکننده ،چهارچوبهای اصلی و مطالعات
تصویب شدهاند و جهتدهی ملی به سمت روشهای مقرونبهصرفه کاهش کربندیاکسید و
ساختمان کارآمد انرژی و تسهیل هماهنگی میان بخشها و یکپارچگی برای اجرای بهتر پروژه به
وجود میآورند.
مولفه دوم :سیستمهای گرمایشی بهبودیافته و بهکارگیری یکپارچه سیستمهای آبگرمکن
خورشیدی در ساختمانهای مسکونی خصوصی و ساختمانهای دولتی
مولفه سوم :بازار بهینه سازی انرژی شرکتهای خدمات انرژی را ارتقاء میدهد تا تحول ملی در
روشهای ساخت ساختمانهای عایق حرارت و کاهش بار گرمایی به وجود بیاید و پیشرفت رفتار و
عقاید مالکین ساختمانها و مجریان در قبال مصرف انرژی در ساختمانها اتفاق بیفتد.
مولفه اول ،فراهم آوردن چهارچوب قانونی و کمترین امکانات فنی مورد نیاز برای بهبود عملکرد انرژی
ساختمانها .این مورد به توسعه و پیادهسازی یک سیستم یکپارچه برای اختصاص کد انرژی با عناوین"
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پاسپورت انرژی" یا "گواهینامه عملکرد انرژی" به ساختمانها میانجامد و توسط آزمایشگاه تست مرجع برای
آزمایش مواد و کارآمدی تجهیزات پشتیبانی میشود .همچنین چهارچوب قانونی و سازمانی برای بازار
بهینهسازی انرژی و محیط زیست به وجود میآورد که در آن گواهنامههای سفید خرید و فروش میشود.
مهمترین ابزار پشتیبانی برای اجرای مقررات و بازار بهینه سازی انرژی توسعه پیدا خواهد کرد و یک برنامه
هوشمند با نام سیستم مدیریت اطالعات انرژی ( )EMISبه کار گرفته خواهد شد.
مولفه دوم به آزمایش و توسعه روشهای عملیاتی برای تجهیز ساختمانها از طریق به کارگیری تکنولوژیهای
مناسب ،تولید گواهینامههای سفید ،عملی کردن سیستم مدیریت اطالعات انرژی ،توسعه و اجرای فرایندهای
اندازهگیری و صحتسنجی ( ،)M&Vظرفیت سازی برای تمام ذینفعان مشارکت کننده ،تهیه یک برنامه
آموزشی برای تسهیل ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست و تحول بازار بهینه انرژی.
مولفه سوم ،به توسعه و ارتقاء رسانه های عمومی و کمپین آگاهی بخش با هدف تغییر نگرش نسبت به استفاده
از انرژی و ایجاد انگیزه در عموم برای بهبود کارایی انرژی در خانهها و محل کارشان است.
خالصهای از روش پیادهسازی که منجر به تحقق خروجیهای اصلی پروژه میشود ،در ادامه آورده شده است.

مولفه اول :قوانین ،سیاستها ،رویکردها ،اسناد تنظیمکننده ،چهارچوبهای اصلی و مطالعات تصویب شدهاند
و جهتدهی ملی به سمت روشهای مقرونبهصرفه کاهش کربندیاکسید و ساختمان کارآمد انرژی و تسهیل
هماهنگی میان بخشها و یکپارچگی برای اجرای بهتر پروژه به وجود میآورند.
بازبینی و تصحیح چهارچوب قانونی:
چهارچوب قانونی حال حاضر که متشکل از اقدامات زیر است مرور خواهد شد و اسناد ضروری برای ارائه یک
چهارچوب قانونی یکدست برای اجرای بهینهسازی انرژی در ساختمانهای ایران معرفی خواهند شد.
 -1قانون اصالح الگوی مصرف

65

 -2مقررات و استاندارهای فنی مصرف انرژی در ساختمانهای سبز
 -3مقررات ملی ساختمان
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 65فصل 5
( 66بر اساس ماده  ،18فصل  5از قانون اصالح الگوی مصرف)
 22 67فصل مخصوصا فصل  19برای ساختمانهای جدید و فعلی
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 -4استاندارهای الگوبرداری  14235و  14254برای مصرف انرژی ساختمان و برچسب انرژی
ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی.68
 -5استاندارد  1611موتورخانهها ،برای حسابرسی فنی دورهای و نظارت بر بهینهبودن مصرف انرژی و
کاهش آالیندهها
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 -6استاندار ملی  21255چهارچوب فرآیند طراحی ساختمان کارآمدانرژی مسکونی تک خانوار و
ساختمان تجاری کوچک
 -7قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاءیافته و رقابتی
توسعه سیستم تطبیقی برای اجرای حداقل ضروریات فنی کارامدی انرژی در ساختمانهای جدید
نقطه شروع فرآیند تطبیقی ،قوانین به تصویب رسیده برای حداقل ضروریات فنی کارامدی انرژی ساختمانهای
جدید است .وقتی وجود داشته باشد ،نقشه ذینفعان با تعریف دقیق نقشها و مسئولیتهای هر شخص
مشارکتکننده در فرآیند تهیه میشود.
عموما ،اساس فرآیند تهیه یک "شناسنامه انرژی ساختمان ")BEP(70یا "گواهینامههای عملکرد
انرژی ")EPC(71برای ساختمانها توسط ناظرین سوم شخص 72مجاز است .این شناسنامهها یا گواهینامهها
در مراحل طراحی و زمانی که ساختمان آماده سکونت است  ،اطالعات عینی از سطح عملکرد واقعی آن ارائه
میدهند .این فرآیند در شکل  1-3مشخص شده است.
فرآیند تطبیقی باید توسط نرمافزار ملی محاسبه عملکرد انرژی ساختمانها ،که بهتر است توسط همه
مشترکین استفاده شود ،پشتیبانی شود و سیستم مدیریت اطالعات انرژی نیازهای ذینفعان مختلف را برآورده
کند و گزارش ساختمانها را که طی فرآیند نظارت به دست آمده ثبت و نگهداری کند .همچنین ،این سیستم
عملکرد واقعی ساختمانهای اشغال شده را نظارت و تایید میکند.
بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست

 68فرآیند ارزیابی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی وغیرمسکونی جدید و حال حاضر
 69قوانین و اصول نظارت فنی مکان و تجهیزات آبگرمکن
Building energy passport
Energy performance certificates
72 third party assessors
70
71
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ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست ،سنگبنای سیاست دولت برای تحول بازار بهینهسازی انرژی با
هدف بهبود عملکرد استفاده انرژی در ساختمانها است .این بازارها ذینفعان متعددی را دخیل میکنند(شکل
 )3-2و بر مبنای مولفه اول ،قوانین و مقررات بازار پیادهسازی شده و اقدامات عملیاتی معین میشوند.
مفهوم اصلی این است که شرکتهای خدمات انرژی مسئولیت انجام پروژههای بهبود کارایی انرژی را برای
کابران عالقهمند بر عهده دارند و تمام خدمات فنی و تامین مالی را بدون هیچ هزینهای برای کابران انجام
میدهند.
در ازای اینکار ،شرکتهای خدمات انرژی حق فروش صرفهجوییهای به دست آمده در بازار آزاد را به دست
می آورند .این کار با استفاده از رویکرد گواهینامه سفید انجام می شود .گواهینامه سفید توسط یک سازمان
معتبر و بر اساس صرفهجوییهای مستقل به عمل آمده ناشی از اجرای پروژه توسط یک شرکت خدمات انرژی
صادر میشود.
کل فرآیند تعیین میزان صرفهجوییها و تایید آنها و همچنین صدور گواهینامه سفید توسط سیستم مدیریت
اطالعات انرژی( )EMISصورت میگیرد .گواهینامههای سفید صادر شده قابلیت تجارت در بازار بورس انرژی
ایران که سازوکارهای خریدوفروش و پلتفرمها توسعه یافتهاند ،دارند.
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شکل :1 -3خالصهای از روند گردشکار و ذینفعان مورد نیاز انرژی بهینه در ساختمانهای جدیدی که بر مبنای نگرش شناسنامه انرژی
یا گواهینامه عملکرد انرژی میباشند.
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بدنه مقررات بازار بهینه سازی

بورس انرژی ایران

انرژی و محیط زیست

کمکهزینه بهینهسازی انرژی و

تامینکنندههای انرژی

محیط زیست

بازار بهینهسازی
انرژی و محیط
زیست

شرکتهای دانشبنیان

تولید دانش فنی

مصرفکنندههای انرژی

شرکتهای خدمات انرژی

شکل :2 -3ذینفعان و فعاالن بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست

توسعه یک پلتفرم اطالعاتی -سیستم مدیریت اطالعات انرژی
برای یکپارچه کردن همه فعالیتهای پروژه ،به دست آوردن توانایی نظارت و تحلیل نتایج و یافتن ابزاری برای
ماندگاری نتایج پروژه  ،نیاز به توسعه یک پلتفرم اطالعاتی دارد که پشتیبانی مورد نیاز همه ذینفعان،که در
فرایند نقشه ذینفعان تعیین شد ،را بر عهده گیرد .
پلتفرم اطالعاتی تعدادی از اقدامات را باید پشتیبانی کند:
• پایگاه داده ساختمان
• فراهمآوردن شناسنامه/گواهینامه انرژی
• نظارت بر تطبیق عملکرد ساختمان با استانداردهای بهینه انرژی
• تهیه گواهینامههای سفید
• اجرای عملیات مدیریت انرژی در ساختمانهای عمومی
45

• نظارت و اعتبار سنجی صرفهجوییها
هریک از این اقدامات ویژه توسط اپلیکیشن خاصی پشتیبانی میشود .همه اپلیکیشنها روی پلتفرم اطالعاتی
قرار دارند و پایگاه داده مشترک دارند .مشخصات عملکردی برای تعیین چگونگی عملکرد نهایی باید تهیه
شوند و اینکار از طریق توصیف حداقل ویژگیهای عملکردی موردنیاز محصوالت انجام میگیرد.
راهنمای تیم توسعه (توسعه دهندگان) ،مشخصات عملکردی است که مشخص میکند نرمافزارچگونه توسعه
پیدا کند .در واقع مشخصات عملکردی است که پایه و اساس تعیین کار مورد نیاز است و به نوعی توافق رسمی
بین طرفین است و مشخص میکند دقیقا چه چیزی باید توسعه پیدا کرده و نقطه همکاری تیم پروژه است.
سیستم مدیریت اطالعات انرژی ( )EMISابزاری است که فرآیندهای ورود اطالعات به ساختمان ها و مصرف
انرژیشان را به هم مربوط میکند و به نظارت و شرح شاخص ها و ارائه گزارش از ذخیره انرژی میپردازد.
برای تسهیل در استفاده و دسترسی باید به عنوان یک اپلیکیشن شبکه ای تصور شود EMIS .یک اپلیکیشن
مبتنی بر پایه پایگاه داده است که ساختار اطالعاتی آن از جداولی تشکیل شده است که متشکل از ردیفها و
ستونهایی است که محل طالقی آنها اطالعات مربوطه را شامل میشود .همچنین یک رابط کاربر پسند وجود
دارد که کار با سیستم را ساده میکند و نتایج اصلی را با گراف ها و نمودارها نمایش میدهد.
سیستم مدیریت اطالعات انرژی امکانات زیر را فراهم میکند:
 -1به روز رسانی مداوم و نگهداری پایگاه اطالعاتی متشکل از اطالعات کلی ساختمانها
 -2ورودی مداوم و نظارت بر اطالعات مصرف انواع انرژی و آب در ساختمانها
 -3محاسبه مصرف شاخصها به ازای متغیرهای مستقلی که توسط کاربر انتخاب میشوند و در پایگاه
داده به عنوان پارامترهای از پیش تنظیم شده وارد شده اند.
 -4نظارت و هدفگذاری برای مصارف انرژی و ذخیره سازی انرژی در هر ساختمان
گزارش سازی مطابق با ترجیحات کاربر یا الگوهای از پیش تعیین شده و غیره.
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شکل :3 -3خالصه ساختار یک سیستم مدیریت اطالعات انرژی

به روشی مشابه ،برای سایر توابع سیستم مذکور ،باید مشخصات عملکردی تعریف شود.
مولفه دوم
سیستمهای گرمایشی بهبودیافته و بهکارگیری یکپارچه سیستمهای آبگرمکن خورشیدی در
ساختمانهای مسکونی خصوصی و ساختمانهای دولتی
پیادهسازی طرح آزمایشی نوسازی در ساختمانهای مسکونی و عمومی
سنگبنای پروژه ،اجرای موفق تعداد مشخصی از پروژههای آزمایشی در ساختمانهای مسکونی و عمومی
است .از طریق پروژههای آزمایشی ،اجرای قوانین کلیدی ،ابزارها و سازوکارهایی که تحت نظر مولفه اول توسعه
دادهشدهاند مورد آزمایش ،اصالح و ارزیابی قرار میگیرند.
برای انجام به موقع این فعالیت ،پروژه باید اقدام به تعریف:
 -1معیار انتخاب برای شناسایی ساختمانهای آزمایشی
 -2تعریف منافع ساختمانهای همکاری کننده
 -3چگونگی تعامل با ارائهدهندگان خدمات برای انجام خدمات تکمیلی بهینهسازی ساختمانها-
شرکتهای خدمات انرژی
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 -4تنظیمات مالی و مشارکت مالی و سایر انگیزههایی برای مشارکت ساختمانهای مسکونی و شرکتهای
خدمات انرژی
 -5تعیین و رسمی کردن روابط بین برنامه عمران ملل متحد و اشخاص سومی که در پیادهسازی پروژه
آزمایشی مشارکت دارند.
 -6نحوه انجام ممیزیهای انرژی برای تعیین فرصتهای پیشرفت بهینه سازی انرژی ،پایه و اساس،
فرآیندهای نظارت و اعتبارسنجی صرفهجوییهای انرژی
 -7اسناد مناقصه اجرای پروژههای آزمایشی
 -8اجرای فرآیند پایش پروژههای آزمایشی
 -9فرآیند صدور گواهینامههای سفید
-10ورود گواهینامههای سفید به بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست
اجرای پروژههای آزمایشی در خدمت ظرفیتسازی برای همه مشترکین از طریق کارگاههای آموزشی و نگرش
یادگیری با عمل خواهد بود .این اهداف با یک برنامه آموزشی پیشرفته که با ابزار آموزشی و دستورالعملهایی
پشتیبانی میشود میسر خواهد شد.

مولفه سوم
ارتقاء شرکتهای خدمات انرژی توسط بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست برای تحول روشهای ساخت و
ساز و ایجاد ساختمانهای عایق حرارتی و بار حرارتی کاهش یافته به همراه بهبود رفتار و نگرش صاحبان
ساختمانها و مجریان نسبت به مصرف انرژی در ساختمان
برای رسیدن به نتایج و اجرای کلی استراتژی تحول بازار ،نتایج مولفه سوم بر پایه نتایج مولفههای اول و دوم
استوار است .همچنین ،مولفه سوم میتواند به طور خاص منجر به توسعه و اجرای آگاهی بخشی عمومی و
کمپینها با هدف نهایی ایجاد تقاضا برای خدمات بهینه سازی انرژی در ساختمانها شود.
کمپین آگاهی بخشی عمومی
کمپین اطالعات عمومی ابزار مهمی برای آگاهی دادن از اهمیت بهینه بودن انرژی در مردم است تا تقاضا برای
اینگونه محصوالت ،خدمات و راهحلها برانگیخته شود و نوعی کاتالیزور تحول بازار باشد .بنابراین ،برنامه کمپین
باید در مراحل اولیه مشخص شود.
هدف اصلی ،باال بردن آگاهی عمومی از بهینه سازی انرژی و تغییر رفتار نسبت به اجرای روشهای بهینه
سازی انرژی در ساختمانهای مسکونی میباشد .کمپین اطالعات عمومی پروژه "بهینه سازی انرژی و محیط
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زیست در ساختمانها" به دنبال تغییر طرز فکر و رفتار معمول است چراکه سهم مصرف انرژی در هزینههای
جاری ساختمانها به درستی سنجیده نمیشود و این بر بودجه خانواده تاثیر میگذارد.
گروه هدف ،عموم مردم(شهروندان) هستند که هدفگذاری اصلی روی جمعیت شهر تهران است .روشهای
تبلیغاتی شامل :آموزش ،انتشار اطالعات ،همراه کردن و انگیزه دادن با در نظر گرفتن هزینههای کمترمصرف
انرژی و کیفیت بهتر زندگی و تاثیر منفی کمتر بر تغییر آب و هوا با کاهش انتشار گاز کربندیاکسید خواهد
بود.
گامهای اصلی در راه انداختن کمیپن آگاهی عمومی از بهینهسازی انرژی در ساختمانها به این ترتیب است:
• ایجاد یک سیستم اطالعرسانی پایدار برای تبادل اطالعات
• تهیه اطالعات و تولید وسایل ارتباطی
• برنامه چند رسانهای ،چند کاناله ،چند ساله برای رساندن پیامهای کلیدی
• رساندن به آگاهی اولیه و سپس گسترش اطالعات
• فراهم کردن اطالعات بیشتر برای شهروندان عالقهمند
• فراهم کردن منابع اطالعاتی مختلف
• ایجاد ارتباطات تعاملی
• توسعه یک شبکه از منابع تخصصی برای اطالعات جزئیتر
• نمایش اهداف و دستاوردهای پروژه
شاخصهای کمپین آگاهی عمومی ،افزایش تعداد شهروندانی است که معتقدند میتوانند مصرف انرژی را از
طریق اعمال روشهای بهینهسازی انرژی کاهش دهند و همچنین افزایش تعداد شهروندانی است که مفهوم
بهینهسازی انرژی در بخش ساختمان را میشناسند.
آگاهی انرژی در ساختمانها به مفهوم شناخت:
• مقدار مصرف انرژی در ساختمانها (مستقیم و غیر مستقیم) -تمام روز در حال مصرف انرژی در
ساختمان هستیم.
• انرژی را دقیقا در چه راهی مصرف میکنیم -کدامیک بیشترین مصرف انرژی را دارند.
• انرژی ساختمانها از کجا تامین میشود.
• تاثیر ثانویه مصرف انرژی چیست(برای مثال :تاثیرت محیطی ،کاهش منابع).
• کارهایی که میتوانیم انجام دهیم تا مصرف انرژی در ساختمانهایمان و تاثیرات نامطلوب ثانویه
مصرف آن کاهش پیدا کند .تغییرات کوچک در عادتهایمان میتواند به کاهش چشمگیر مصرف
انرژی در ساختمان منجرب شود.
مهمترین اهداف کمپین آگاهی بخشی عبارتند از:
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• ارتقاء سطح آگاهی از بهینهسازی انرژی در ساختمانها
• افزایش سطح آگاهی نسل جوان از نیاز به اطالح الگوی مصرف انرژی در ساختمانها
• آگاه ساختن نسل جوان از تاثیرات منفی استفاده بی رویه انرژی در ساختمانها
• شناساندن ساختمانهای بهینه انرژی و راههای محق ساختن آنها به نسل جوان
کمپین موفق نیاز به دیدگاه استراتژیک ،همکاری بین موسسات مشارکتکننده ،پیروی از صاحبان حقوق،
انتقال پیامهای مشخص و به روز به عموم دارد که تحت مولفه سوم انجام میگیرد.
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خروجیها و فعالیتهای تجدید نظر شده
جدول  :1-3خروجیها و فعالیتهای تجدید نظر شده
فعالیتها/خروجیها در هر سند پروژه

فعالیتها/خروجیهای تجدید نظر شده

ترتیبات پیادهسازی و شروع پروژه:
برگزاری کارگاه آغازین با ذینفعان اصلی
شرح گزارش آغازین
دستاورد اول :تایید قوانین ،سیاستها ،رویکردها ،اسناد تنظیم کننده ،مطالعات و چهارچوبها برای فراهم کردن شرایط جهتگیری ملی برای پیادهسازی روشهای کاهش آالینده  CO2در بخش
ساختمان وتسهیل هماهنگی بین بخشهای مختلف.
خروجی  :1-1مرورکامل سایستهای خط مبنای انرژی،
مقررات انرژی ساختمان ،استانداردهای محصوالت
گرمایشی و چارچوب های برچسب گذاری که بر بازده
انرژی ساختمان در ایران و تجزیه و تحلیل شکافهای

خروجی  :1-1مرورکامل سیاستهای پروژه  ،EEEBقوانین ،استاندارها ،مقررات و برنامه کاری پیشنهادی برای بهبود
روال اجرایی

انرژی تاثیر میگذارند.
▪

فعالیت  : 1-1-1مطالعه و بررسی سیاستهای بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان
فعالیت  :1-1-1تهیه یک ارزیابی و بررسی سیاستهای
 تهیه یک گزارش جامع از تمام سیاستها  ،قوانین ،استاندارها شامل کد انرژی ساختمان و دستورالعملهای تطبیقیجاری ،قوانین ،استاندارها و چارچوب برچسب زنی که بر
در ایران
بهینه سازی انرژی در ساختمان تاثیر میگذارند .مقایسه و
 مقایسه و یافتن وجه تمایز با نمونههای موفق بینالمللییافتن وجه تمایز سیاست بهینه انرژی ملی ،قوانین و
استاندارها و برچسبها در ساختمان با نمونههای موفق
 تحلیل جامع شکاف همراه با ارائه توصیههایی برای تغییر که سازمانهای مرتبط مسئول باید در راستای نمونههایبینالمللی
موفق بینالمللی در نظر داشته باشند.
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▪

فعالیت  : 2-1-1انجام یک بررسی جامع تطبیقی( توسط
یک کمیته بازنگری که متشکل از متخصصان داخلی و
خارجی باشد) از سیاست جاری ،قوانین ،استانداردها و
چهارچوبهای برچسب زنی .این کار نیازمند تهیه یک
گزارش جامع ،همراه با توصیههایی است که برای تغییر
سازمانهای دولتی در راستای بهترین نمونههای بینالمللی
باید به کار ببرند.

تهیه یک گزارش جامع از سیاستها با در نظر گرفتن توصیههایی که به عنوان چهارچوب مفهومی بازار بهینهسازی
انرژی و محیط زیست مورد نیاز هستند.

فعالیت  : 2-1-1توسعه نقشه ذینفعان و انجام مذاکرات با سیاستگذاران در ارتباط با مسئولیتهایشان در بهینهسازی انرژی
و محیط زیست در ساختمان و بازار از طریق:
مشخص کردن مسئولیتهای ذینفعان در بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و مسئولیت سایر بدنههای اجراییتعیین مسئولیتهای ذینفعان در چهارچوب بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و بازارتعریف اسناد در جریان و نیازمندیهای ذینفعان برای اجرای سیاستها و اطمینان از تطابق قوانین مربوطه
تهیه یک برنامه کاری برای بهبود انطباق فرایندهای اجرایی با قوانین مربوطه

خروجی  :2-1تجدید نظر(هرجا الزم باشد) در سیاست و
چهارچوبهای قانونی ،به خصوص در مالزمات عملکرد
انرژی گرمایی که در کد ساختمانی فعلی قید شده است خروجی :2-1سیستم اجرایی پیشنهادی برای پیادهسازی کد ساختمانهای کارامد انرژی و محیط زیست
وکاربردهای سیستم گرمایشی و بازده و استاندارها و
برچسبها را برای محصوالت گرمایشی را مورد خطاب قرار
میدهد.
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▪ فعالیت  :1-2-1تهیه کدهای ملی الزامی برای عملکرد
گرمایشی ساختمانها و اجزای ساختمان ،روشهای محاسبه
فرآیندهای اجرای کد ،شامل یک جدول زمانی برای زمانبندی
الزامات کد ،مراحلی از چرخه عمر ساختمان که پوشش داده فعالیت  :1-2-1تعیین الزامات و فرایندهای اعمال بهینهسازی انرژی و محیط زیست در کدهای ساختمانی از طریق:
 تهیه دستورالعملها و نمودار روند اجراییخواهند شد ،و تهیه یک محدوده 73برای کد .هدف کد
 تعریف دقیق نقش شرکت/مشاور مسئول در انتشار دستورالعمل کدهای ساختمانیساختمانی باید پوشش دادن بازده سیستم گرمایشی ،مناطق
 نهایی کردن روند اجرایی همراه با ارائه گزارش دو هفتهای شرکاگرمایشی متعدد ،جریان هوا ،بهره از خورشید ،رطوبت،هرکجا
 تعیین الزامات عملکردی یک سیستم پشتیبانی اطالعات در اجرای کد انرژی ساختمانممکن است ،باشد.
 اجرای آزمایشی سیستم پیادهسازی بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان▪ فعالیت  :2-2-1تولید استاندارها و برچسبهای جدید انرژی
برای محصوالت گرمایشی مورد استفاده در ساختمانها
▪ فعالیت  :3-2-1جمعآوری ،تحلیل و تهیه اطالعات بیشتر از
تکنولوژیها و محصوالت مناسب که الزامات الزم کد به روز

scope
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شده را دارند(برای مثال :مواد عایقکاری و ساخت و ساز،
فناوریهای صرفهجویی انرژی در ساخت)
فعالیت  :4-2-1طراحی ،توسعه و راهاندازی یک گواهینامه فعالیت  :2-2-1ارزیابی ظرفیت آزمایشگاههای تست موجود برای صدور گواهی با توجه به کدهای انرژی ساختمانی جدید،
عملکرد انرژی(داوطلبانه) و طرح برچسبزنی برای مصالح استاندارها و برچسبها از طریق:
 تهیه یک برنامه کاری با هدف توسعه آزمایشگاههای مرجع با هدف تامین الزامات یک سیستم تطبیقی موثرساختمانی و محصوالت گرمایشی مربوطه با هدف انگیزه
 جمعآوری ،تحلیل و تهیه اطالعات بیشتر از تکنولوژیها و محصوالت مناسب که الزامات الزم کد به روز شده راساختن برای تولید و بهرهبرداری محصوالتی با کارایی باال.
دارند(برای مثال :مواد عایقکاری و ساخت و ساز ،فناوریهای صرفهجویی انرژی در ساخت)
 اعتباربخشی ،تجهیز و آموزش آزمایشگاهها برای ارائه خدمات تست و گواهینامه بهینه انرژی در محصوالت ساختمانی ارائه خدمات فنی مورد نیاز به این تجهیزات -توسعه مشخصات آزمایشگاهها ،تهیه تجهیزات آزمایشی

فعالیت  :3-2-1ظرفیت سازی برای اجرای استاندارهایی که در استاندارهای کدهای انرژی ساختمانی قید شده است از طریق:
 ساماندهی و ایجاد یک کمپین مرکزی آگاهی بخش عمومی از کدهای انرژی ساختمان برنامهریزی برای پشتیبانی بلند مدت رسانه از طریق اطالع رسانی که حتی بعد اتمام پروژه اداه پیدا کند. -اجرای دستورالعمل آموزشی جهت شرکت دادن ذینفعان

خروجی :3-1سازوکارهای اجرایی و مکانیزمهایی برای
انطباق با الزامات کد ساختمانی و برچسب و استاندارهای خروجی  :3-1سیستم مدیریت اطالعات انرژی در ساختمانهای بنا شده و عملیاتی
محصوالت
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▪
▪

▪

▪

فعالیت  :1-3-1توسعه سازوکارهای ملی تطیبقی موثر و
تعیین مسئولیتهای اجرایی
فعالیت  :2-3-1بهکارگیری یک روش آموزشی اجباری برای
کارآموزان ساختمانی(برای مثال :معماران ،مهندسان،
پیمانکاران) که مسئول تامین الزامات کد ساختمانی در
انتهای پروژه هستند .این میتواند شامل مهندسان ارشد
آموزشی /دانشگاهیان  /مربیان برای ارائه خدمات آموزشی
باشد.
فعالیت  :3-3-1ارزیابی ظرفیتهای آزمایشگاههای تست
فعالیت  :-3-3-1تهیه یک کتاب راهنمای جامع با کاربرد سیستم مدیریت اطالعات انرژی ساختمان در استفاده از انواع انرژی
محصوالت موجود برای اجرای گواهینامه مطابق با
و برای استفاده همه کابران
استانداردهای جدیدو برچسبها و انتخاب حداقل  2مورد به
 تعریف سطح امتیازات و حدود دسترسی همه کاربران به سیستم با توجه به نقشه ذینعانعنوان شرکای پروژه .توسعه یک برنامه کاری برای گسترش
 تهیه دستورالعملهای عملیاتی برای همه گروه های مجری تا از کاربردها و نحوه عملکرد سیستم مدیریت اطالعاتآزمایشگاههای تست و امکانات آزمایشی با هدف تامین
انرژی آگاهی یابند.
الزامات یک سیستم تطبیقی موثر .حسابرسی ،تجهیز و
آموزش این آزمایشگاهها برای انجام آزمایش عملکرد
محصوالت و گواهینامه محصوالت ساختمانی بهینه انرژی.
فراهم کردن کمکهای فنی در دسترس برای این تجهیزات.
فعالیت  :4-3-1طراحی ،ساخت و راهاندازی  3آزمایشگاه،
برای اجزای اتاق دیگ بخار ،گرمکنهای خورشیدی و لوازم
گازسوز .الزمه اینکار توسعه مشخصات آزمایشگاهها ،تهیه
تجهیزات آزمایشی ،آموزش افراد ،انجام آزمایشهایی در
آزمایشگاه و مقایسه با یک آزمایشگاه بینالمللی شناخته
شده است.
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▪ فعالیت  :4-3-1سازوکارهای آزمایشی تطبیقی در دو ناحیه،
همکاری با مقامات شهرداری برای بهبود تطبیق با الزامات
کد ساختمانی .ارزیابی بعد دو سال.
▪ فعالیت  :5-3-1تهیه یک برنامه کاری تطبیقی ملی ،بر اساس
نکات آموخته شده در دوره آموزشی ،تست و نواحی
آزمایش .مباحثه با وزارتهای مربوطه و شهرداریها در
ارتباط با برنامه کاری و توافق بر روی یک برنامه
اجرایی.
خروجی  :4-1یک سازوکار بهینه انرژی حمایتی چندجانبه
و فعالیتات به دنبال آن برای تسهیل مقررات در برنامه پنج خروجی  : 4-1ایجاد برنامه کاری و رویکرد چندجانبه برای بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان که در آن
سال ششم توسعه و هماهنگی در سطوح دولتی و محلی مکانیزهای بازار تدوین ،اجرا و نظارت شوند.
ومرکزی ،همچنین در نظر گرفتن آگاهی و تحصیل
حرفهای.
فعالیت  :1-4-1توسعه مکانیزم سازمانی و بازار با در نظر گرفتن روش نگرش بهینهسازی انرژی و محیط زیست
تعیین نقش هر ذینفع در توسعه مکانیزم بازارتعیین مدل کسب و کار شرکت های خدمات انرژی و فرآیند قرارداد صرفه جویی در مصرف انرژیتعریف فرآیندهای  M&Vو نمودار جریان فرایند تایید در بازار-پایش ،ارزیابی و تحلیل بازخورد ایفای نقشهای ذینفعان طی جلسات دو هفتهای با حضور تیم کاری و مدیریت پروژه

▪ فعالیت  :1-4-1توسعه یک برنامه کاری و رویکرد چندجانبه
که شامل اقدامات اولویتی بر پایه سیاستهای مرتبط و
مقرونبه صرفه ،با گامهای اجرایی مشخص ،تنظیمات همکاری
بیم اعضا/ذینفعان در حکومتهای محلی و ملی ،تعیین دقیق
نقشها و مسئولیتها .یک تیم مسئول ،متشکل از اعضایی از
دولت و سایر نهادهای مسئول ،برای این کار تشکیل میشوند :2-4-1 .حمایت از تاسیس سازمان تنظیم مقررات برای اجرای بازار از طریق:
▪ فعالیت :2-4-1پایش و تحلیل برای ارزیابی اجرای برنامه کاری
 تعیین نقشها و مسئولیتهای سازمان تنظیم مقررات برای نظارت از بازارو رویکرد چندجانبه توسط یک تیم متشکل از دولت و پاسخو.
 ارائه پیشنهاد عملکردی به بدنه تنظیم کننده(مقررات) -مشخص کردن نوع داده ،اطالعات و حمایت فناوری اطالعات مورد نظر قانونگذار برای انجام مسئولیتهایش

56

 :3-4-1اجرا ،نظارت و ارزیابی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق:
 تعریف سازوکارها و فرایندهای تجارت گواهینامه های سفید تعریف نقش هر شریک در اختصاص گواهینامههای سفید اختصاص یافته :4-4-1طراحی مواد و دورههای آموزشی برای اعضای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق:
 نیازسنجی آموزشی برای تمامی ذی نفعانی که در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مشارکت دارند طراحی دورههای آموزشی مورد نیاز برای شرکتهای خدمات انرژی که گواهینامه سفید تولید و وارد بازار میکننددستاورد :2سیستمهای گرمایشی بهبود یافته و ادغام آنها با آبگرمکن خورشیدی در ساختمانهای مسکونی و دولتی
خروجی  :1-2اجرای کامل اقداماتی که نمایانگر کاربرد
روشهای

صرفهجویی

انرژی

در

ساختمانهای

خصوصی( )330-tbdو دولتی( )80-tbdبرای تکمیل
سیستم گرمایشی و عایقکاری پلهای حرارتی هستند

خروجی  :1-2پایلوت موفقیت آمیز مدل کسب و کار نصب سیستمهای آبگرمکن خورشیدی همزمان با به کارگیری
سایر روشهای صرفهجویی انرژی در ساختمانها

(برای مثال :پنجرههای دوجداره)
فعالیت :1-1-2اجرای مدل کسب و کار شرکتهای خدمات انرژی ،شامل تعیین مبنای مصرف انرژی ،شناخت فرصتهای
توسعه انرژی ،اولویتبندی اجرای پروژههای بهینهسازی انرژی و محیط زیست بر حسب مطالعات امکانسنجی ،طراحی جزئی
و هزینههی پروژههای بهینهسازی انرژی و محیط زیست ،توسعه و اجرای مدلهای قراردادی عملکرد انرژی74و عملکرد
صرفهجویی مصرف انرژی 75برای با توافق بر پایش و صحتسنجی دستورالعملها از طریق:

فعالیت :1-1-2ارزیابی ساختمانهای شخصی انتخاب شده در
تهران ،و هماهنگی برای حسابرسیهای انرژی در این ساختمانها
فعالیت : 2-1-2توسعه یک برنامه استراتژیک ،مقرون به صرفه،
صرفهجویی انرژی در هر ساختمان تعیین شده .روشهای
صرفهجویی شامل سیستمهای تکمیلی و روشهای عایقکاری بر •
اساس نتایج حسابرسی انرژی خواهد بود .هدف برنامه باید با کد •
تجدید نظر شده مطابق یا فراتر از آن باشد .
•

تعریف کمیته مسئول نظارت بر شرکتهای خدمات انرژی و کنترل کیفیت
نمونه قراردادهای عملکرد صرفهجویی مصرف انرژی و ارتقاء مدلکسب و کار شرکتهای خدمات انرژی
آموزش و ثبت فرآیند  M&Vشرکتها

)Energy performance contract(EPC
)Energy savings performance contract(ESPC

74
75
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فعالیت  :3-1-2ارزیابی نتایج پروژههای آزمایشی و تهیه اطالعات فعالیت  :2-1-2نصب سیستمی که تلفیقی از انرژیهای تجدیدپذیر و سوخت فسیلی که متشکل از تکنولوژیهای ،CCHP
الزم برای توسعه دستورالعملها و مواد آموزشی برای تقویت  BEMSو SWHدر  8ساختمان مورد نظر باشد تا عملکرد و پایداری مدل کسب و کار مبتنی بر شرکتهای خدمات انرژی و
سیستمهای گرمایشی بر اساس تجربه و نتایج به دست آمده از همچنین فناوری و نرمافزار مورد نیاز مورد ارزیابی قرار گیرد و :
 انجام مطالعات امکانسنجی برای تلفیق راهحلهای  EE-RESدر ساختمانهای هدفپروژههای آزمایشی(پایلوتها).
 تهیه اسناد مناقصه جهت تامین تجهیزات ،کارها و خدمات نصب سیستمها و پیشبرد برنامه نصب آنها در سایر ساختمانها تعیین چرخه اجرایی برای هر پروژه پایلوت :3-1-2عملی کردن مدل کسب و کار شرکتهای خدمات انرژی برای تامین مالی پیشرفتهای بهینهسازی انرژی در ساختمانها
از طریق دستورالعملهای گواهینامه سفید ،تولید گواهینامههای سفید از طریق:
•

تعریف گواهینامه سفید و آمادهسازی برای بازار

•

تایید گواهینامهها در حین صدور

•

قراردادن گواهینامه در رجیستری

•

وارد کردن گواهینامه در بازار

•

تایید اعتبار گواهینامهها در مدت اعتبارشان

•

به جریان انداختن گواهینامهها!()mobilizing certificates off-takers

خروجی  :2-2نصب و راهاندازی  85آبگرمکن خورشیدی
و ترکیب آنها با سیستمهای مکمل گرمایی .تحلیل و خروجی :2-2پیگیری فعالیتهای تصویبشده در راستای کاربرد همگانی تکنولوژیهای بهینهسازی انرژی و محیط
ارزیابی پایلوتها و نتایج به دستآمده به متخصصان زیست در ساختمانهای مسکونی ایران
سیستم گرمایشی.
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فعالیت  :1-2-2ارزیابی ساختمانهای عمومی انتخابی در تهران
و هماهنگی برای حسابرسی انرژی این ساختمانها
فعالیت  :2-2-2توسعه یک برنامه نصب و راهاندازی استراتژیک
در ساختمانهای انتخابی بر اساس نمونههای بینالمللی موفق،
شامل برنامهریزی برای تهیه و نصب و راهاندازی آبگرمکن
خورشیدی

فعالیت  :1-2-2انتخاب ساختمان های پایلوت در تهران و نظارت بر اجرای حسابرسی انرژی در آنها برای نمایش فناوری
بهینهسازی انرژی و محیط زیست و روشهای مناسب اقتصادی و کاربردهایی که بر اساس نتایج پروژه " بهینه سازی و توسعه
بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی مرکزی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی " که توسط ستاد بهینهسازی انرژی
و محیط زیست انجام شده ،به دست آمده است.
 مرور نتایج به دست آمده از پایلوت پروژه ستاد بهینهسازی انرژی و محیط زیست تعریف گروه مسئول انتخاب ساختمانهای پایلوت این پروژهانتخاب ساختمانهای پایلوت بعدی برای اجرای پروژههای آزمایشی76
 فراخوان عمومی برای شرکتهای انرژی که تمایل به همکاری به عنوان  ESCOدارند گواهی دادن به شرکتهای خدمات انرژی معرفی ساختمان های پایلوت به شرکتهای منتخبپذیرش نمودار گردش مالی در دوره آزمایشی از طرف شرکاتخصیص تکنولوژی مناسب به هر بخش با توجه به معیارهای انتخابیتعیین سرپرست فنی اجرای پایلوت پروژه EEEBمستند سازی فرایندهای  M&Vو 77 MRVبرای بهینهسازی انرژی در ساختمانها و تایید صرفهجویی انرژِ و کاهشکربندیاکسید
فعالیت  :2-2-2اجرای آزمایشی پروژه پایلوت شده در بخش  2.1در ساختمانهای هدف توسط شرکتهای خدمات انرژی از
طریق:
 انجام حسابرسیهای انرژی در ساختمانهای انتخابی ،انجام مطالعه امکانسنجی در صورت نیاز و تهیه نقشه اجرایی تعیین مشخصات طراحی و نیازمندیهای هر ساختمان نصب تجهیزات و راهاندازی گزارش آنالین نتایج هر مشخصه توسط سیستم مدیریت اطالعات انرژی()EMISDemo projects
Multi Refrigerant Volume
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-

ارزیابی چرخه کلی اجرایی و فرآیندهای ممیزی ساختمانها

خروجی :3-2گزارش تحلیل کامل و انتشار یافته از خروجی  :3-2دستورالعمل های فنی توسعه و انتشار یافته و مواد آموزشی بر اساس نتایج و ارزیابی مشاهدات
مشاهده متخصصان سیستم گرمایشی

فعالیت :1-3-2توسعه برنامه نمایشی به دنبال طرح پایلوت،
شامل جزئیات مخاطبان هدف و پیامهای اصلی .آموزش افرادی
که مسئول نمایش و ارائه هستند.
فعالیت  :2-3-2گزارش یافتهها و نتایج نمایش کاربرد
آبگرمکنهای خورشیدی به متخصصان سیستمهای گرمایشی ،با
توجه به برنامههای نمایشی

بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان
فعالیت :1-3-2توسعه مواد آموزشی و دستورالعملهای تقویت سیستمهای گرمایشی بر اساس ارزیابی نتایج طرحهای آزمایشی
روی مخاطب هدف مثل:
•

مسئولین فنی سیستم گرمایش مرکزی

•

مسئولین قراردادهای عملکرد انرژی ( )EPCو عملکرد صرفهجویی مصرف انرژی ()ESPC

•

طراح تکنولوژی ،و متخصصان نصاب

•

اپراتورهای سیستم نگهداری هوشمند

•

مدیران انرژی ساختمان

•

بدنه تولیدکننده گواهینامه و متخصصان مالی

•

مسئولین پایش و اعتبارسنجی

خروجی  :4-2دستورالعملها و مواد آموزشی برای تقویت
سیستمهای گرمایشی به همراه طراحیهای جدید و مشخصات این خروجی با خروجی  3-2ادغام شد.
موتورخانه
فعالیت :1-4-2توسعه دستورالعملها و مواد آموزشی برای
آموزش در زمینه تقویت سیستم گرمایشی

این فعالیت به فعالیتهای  3-2جابهجا شد.

دستاورد سوم :گسترش بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در کل کشور و تحول روشهای ساخت ساختمانهای عایق گرما به همراه اصالح رفتار و نگرش صاحب
ساختمانها و مدیران نسبت به استفاده انرژی
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خروجی :1-3برنامه های تکمیل ظرفیت برای تولیدکنندگان سیستم گرمایشی شامل
مشخصات بویلرهای پیشرفته ،مشعلها ،سیستمهای توزیع گرما و پمپها
خروجی :2-3برنامههای تکمیل ظرفیت برای متخصصان ساختمان برای تامین الزامات
سیستم گرمایشی مطابق با کد ساختمانی اصالح شده ،شامل  1000توسعهدهنده،
مهندسین سیستم گرمایشی ،معماران ،سازندگان و غیره.

خروجی  :1-3برنامههای توسعه پیوسته و عملیاتی ظرفیتها و استفاده از افراد

خروجی :3-3آموزش کامل یک کادر مهندسین معتبر موتورخانه ،مجهز به تجهیزات حرفهای معتبر در زمینه ساختمانهای بهینه انرژی و محیط زیست
پایش برای پیادهسازی روشهای بهینه انرژی

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

خروجی  :4-3دورههای تکمیلی اجباری (از طریق روشهای مختلف مثل آموزش را محقق میسازند ،ادغام شده است.
الکترونیک) برای ذی نفعان مختلف در زنجیره استاندارهای انرژی گرمایشی/الزامات
کد ساختمانی ،که توسط انجمن متخصصین ،مدارس فنی و دورههای وزارت کار و
برگزاری یک معاینه و بدنه صدور مجوز ارائه میشوند.
فعالیت  :1-1-3طراحی ،اجرا و ارزیابی برنامههای آموزشی حرفهای برای جامعه هدف شامل،
فعالیت  :1-1-3انجام ارزیابی جزئی از ظرفیت فنی و تولید تولیدکنندگان سیستم گرمایشی
شرکتهای خدمات انرژی ،کارکنان تامین مالی ،نصبکنندگان ،تعمیر و نگهداری ،مدیران
برای بهبود کارایی محصوالت ،طراحی و خطوط تولیدشان .توسعه یک سازوکار ظرفیت سازی
ساختمان و ساکنین ساختمان از طریق:
برای تولیدکنندگان شامل تامین مالی و برنامههای آموزشی هدفمند .این سازوکار فعالیتهای
• انجام مطالعات امکان سنجی فنی صرفهجویی انرژی با در نظر گرفتن تامین مالی و
آموزشی مختلف و تبادل اطالعات و تخصص با تولیدکنندگان تجهیزات خارجی را پوشش
روش قراردادی عملکرد صرفهجویی مصرف انرژی و چرخه توسعه پروژه بهینهسازی
میدهد .درسهای مرتبط از برنامههای توسعه ظرفیت برای تولیدکنندگان اجزای سیستم
انرژی و محیط زیست و سازوکارهای فروش و مولفههای اصلی آموزشی به شرکتهای
گرمایشی در طراحی برنامه در نظر گرفته میشود.
خدمات انرژی
فعالیت  :2-1-3توسعه و اجرای روش آموزشی حمایتگرانه که برای باالبردن مهارتهای مهندسی
• ماهیت قراردادهای صرفهجویی انرژی ،فرایند  ،M&Vتحلیل و مدیریت ریسک
تولیدکنندگان ایرانی سازمانهای  R&Dکه همگام با فناوریهای جدید بهینه سازی انرژی
سازمانهای تامین مالی
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•

برنامهها و آینده و عملکرد بهینه انرژی ،مقرونبهصرفگی و گزارش  M&Vبه مسئولین
فنی و نگهداری

هستند ،میباشد .آموزش توسط متخصصان بینالمللی فناوری بویلر  ،با همکاری متخصصان
دانشگاهی ایرانی و یا بخش خصوصی انجام خواهد شد.
فعالیت  : 1-2-3فراهم آوردن یک ارزیابی جزئی از مهارتهای فنی ذینفعان در زنجیره تامین
• پیادهسازی روشهای بهینه سازی انرژی در اتاقهای کنترل با تجهیز آنها به نمایشگر
ساختمان و نیازهای آموزشی آنها ،ایجاد سازوکار برای توسعه ظرفیت که منابع مالی و برنامههای
• مدیریت انرژی در ساختمانهای مسکونی و اداری توسط مدیران ساختمان
آموزشی را شامل میشود.
فعالیت :2-2-3اجرای برنامههای آموزشی برای حداقل  1000توسعهدهنده ،مهندسین سیستم
گرمایشی ،معماران و سازندگان .تمرکز آموزش بر طراحی سیستمهای گرمایشی بهینه انرژی ،
مشخصات اجزا و انتخاب ،بهترین روش نصب و راهاندازی موتورخانه و سایر سیستمهای گرمایشی
و دستورالعملهای نگهداری و تاسیساتی سیستمهای گرمایشی خواهد داشت.
فعالیت :2-1-3طراحی سازوکار گواهی و تضمین کیفیت برای برنامههای آموزشی
فعالیت : 1-3-3توسعه یک برنامه آموزشی برای مهندسین موتورخانه و نصابان سیستمها ،ارائه
• انتخاب مرجع صدور گواهینامه
مهارتهای فنی و عملی الزم برای اجرای روشهای بهینه سازی انرژی.
• تعریف فرآیند تضمین کیفیت
فعالیت :2-3-3اجرای برنامه آموزشی برای مهندسان موتورخانهها ،با تاکید بر اصول اصلی
• فراخوان عمومی برای جلب همکاری شرکتهای خدمات انرژی در تامین برنامههای
سیستمهای بویلری کارامد انرژی ،انتخاب اجزای سیستم ،اصول نصب ،الزامات نصب و نگهداری.
آموزشی
همچنین ،این فعالیت میتواند شامل آموزش نحوه استفاده از تجهیز پایش برای بازرسی بویلر و
• انتخاب و اعطای گواهی به آموزشدهندگان موثق
مشعل باشد.
• تعریف دوره اجباری فرآیند ارزیابی توسط آموزشدهندگان
فعالیت  :3-3-3طراحی و اجرای نظرسنجی برای نمایش نتایج ،کیفیت و تاثیرات برنامه آموزشی.
• تعیین حدود و تکرار کنترل کیفیت
فعالیت  :1-4-3آموزش به انجمنهای تخصصی ،دانشکدههای فنی ،و وزارت دورههای معتبر
• بازخورد دادن به آموزشدهندگان
آموزشی در زمینه الزامات سیستم گرمایشی کدهای ساختمانی جدید ،راههای عملی اعمالی
بهینه انرژی در سیستمهای گرمایشی ،نصب ،دستورالعملهای ساخت و نگهداری برای
سیستمهای گرمایشی جدید و تجهیزات موتورخانه.
فعالیت :2-4-3بنا نهادن یک برنامه ارزیابی و بدنه اعتبارسنجی برای صدور گواهینامه و
اعتبارسنجی متخصصان ساختمانی
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فعالیت  :3-4-3شناسایی ذینفعان مختلف در زنجیزه ارزش ساختمان و ارزیابی الزامات آموزشی
مختلف آنها .توسعه ماژولهای آموزشی مختلف برای گروههای مختلف ذینفعان.
فعالیت  :4-4-3طراحی و اجرای نظرسنجی برای نظارت بر نتایج ،کیفیت و تاثیر آموزش.
خروجی  :5-3کمپین افزایش آگاهی شامل یک کمپین آگاهی عمومی که سیستم خروجی  :2-3ادامه برنامههای باالبردن آگاهی از توسعه و اجرای پروژه ساختمانهای
گرمایشی تکمیلی را به کاهش هزینههای انرژی متصل کند.

بهینه انرژی و محیط زیست
فعالیت :1-2-3افزایش اطالعات و آگاهی عمومی از مسائل توسعه ای از طریق:

فعالیت  :1-5-3مرور بهترین نمونههای بینالمللی تولید آبگرمکنهای خورشیدی برای
ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی.
فعالیت  :2-5-3طراحی و راه اندازی یک کمپین آگاهی بخش چند کاناله بر اساس نتایج پیلوت
و بهترین نمونههای بینالمللی ،برای باالبردن آگاهی مخاطب هدف از فواید اقتصادی ،محیطی و
اجتماعی سیستم و سایر روشهای بهینه انرژی .موضوعات مختلفی که میتوانند پوشش داده
شوند شامل ،انرژی بهینه ،تغییر آب و هوا و آبگرمکنهای خورشیدی هستند .کمپین ملی باید
حداقل برای  2سال و کمپینهای محلی برای حدود یک سال طراحی شوند.
فعالیت  :3-5-3به راه انداختن نظرسنجیهای مصرفکنندگان قبل و بعد کمپین آگاهی و
طراحی سایر روشهای پایش و تحلیل(.)M&E

•

همکاری سازمانهای غیردولتی در برنامههای افزایش آگاهی عمومی

•

ایجاد تیم کاری برای" قابل فهم کردن و معنی دارکردن نتایج حاصل از پایلوتها"
برای گروههای مختلف مردم

•

ایجاد و توسعه کمپینهای افزایش آگاهی

•

توسعه همکاری برای ارتقاء مشارکت سازمانهای غیر دولتی در پیشرفت پروژه
آزمایشی

•
-

طراحی ،توسعه و ساخت وبسایت پروژه بهینهسازی انرژی و محیط زیست
انتشار بروشور ،اعالمیه و پوستر در مورد نتایج پایلوت
ایجاد شبکههای اجتماعی و کانالها برای مشارکین بهینه سازی انرژی و محیط زیست
برنامهریزی برگزاری کارگاهها و سمینارهای مرتبط با ساختمانهای بهینه انرژی و
محیط زیست و جشنوارههای انرژی و هفته انرژی کارامد

فعالیت  :2-2-3توسعه برنامه ارتباطی و شبکه از طریق:
•

راهاندازی شبکه هایی برای تعامل و مشارکت بین ذینفعان(مخصوصا بر روی نتایج
پایلوت) و حمایت از این شبکهها و تعاملها

•

راهاندازی کانالهای ارتباطی با سازمانها برای اجرای برنامههای آموزشی
63

• طراحی ،توسعه و ایجاد یک پایگاه داده حرفهای از پروژه بهینهسازی انرژی و محیط
زیست در ساختمان با هدف اینکه محققان و ذینفعان عملکرد بهتری در طوالنی مدت
داشته باشند.
تهیه دستورالعملهایی برای ذینفعان تا تعامالت موثرتری داشته باشند.
فعالیت  :3-2-3طراحی ،توسعه و اجرای برنامه افرایش آگاهی از مشکالت تامین مالی مرتبط با
شرکتهای خدمات انرژی از طریق:
•

طراحی ،توسعه و عملی کردن سیستم ارزیابی مالی

• برگزاری سمینارهای روشهای تامین مالی شرکتهای خدمات انرژی و منابع مالی
برگزاری سمینارهای مشترک بین بانکها/موسسات مالی ،بیمهها و شرکتهای خدمات انرژی
فعالیت  :4-2-3طراحی برنامه پیشرفت و تغییر رفتار از طریق:
•

توسعه برنامه استراتژیک از تعامالت بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و
تغییر رفتار

• طراحی و برگزاری کارگاه تغییر رفتار توسط شرکتهای خصوصی
توزیع اطالعات به دست آمده از درسهایی که از پروژه بهینهسازی انرژی و محیط زیست در
ساختمان به دست آمده است.
خروجی  :6-3مرور کامل مشخصات و الزامات روشهای تامین مالی در سطح ملی و
بینالمللی برای ابتکارات بهینه سازی انرژی .این میتواند شامل روشهای تامین مالی خروجی  :3-3طرحهای مالی پایدار جهت پیادهسازی پروژه ساختمانهای بهینه انرژی
فعلی کشور باشد (برای مثال :صندوق نوآوری مدیریت شده توسط معاونت علوم و و محیط زیست
فناوری ریاست جمهوری ،بانکها) و همچنین بینالمللی آنها(از جمله GCF :و  NAMAتوجه :خروجیهای  6-3و  7-3و فعالیت آنها با این خروجی و فعالیت ادغام شدهاند.
و غیره).

64

خروجی  :7-3روشهای عملیاتی و تعیین شده تامین مالی برای صاحبان ساختمانهای
مسکونی(بلوکهای چندواحده معمولی) و توسعه ظرفیت برای انتخاب بانکها و
موسسات مالی ارزیابیکننده وضعیت مالی پروژههای بهینه انرژی.
فعالیت :1-3-3توسعه نقشه راه نفوذ فناوری بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و
فعالیت  :1-6-3اجرای روشهای ارزیابی و تحقیق تامین مالی موجود برای پیادهسازی پروژههای تاثیر شرکتهای خدمات انرژی و شرکتهای دانشبنیان بر اقتصاد انرژی و محیط زیست در
بهبود بهینه انرژی .تهیه یک گزارش مروری جامع که فرآیندهای ارزیابی روشهای مختلف و سطح کالن.
• تحلیل صرفهجوییهای به دست آمده از اجرای روشهای بهینه انرژی توسط M&V
فواید و مضرات هر روش را مشخص میکند.
بر اساس دادههای سیستم مدیریت اطالعات انرژی
فعالیت  :2-6-3توسعه و پیشنهاد راههای مختلف تامین مالی برای اجرای پروژههای بهبود کارایی
• ارزیابی تاثیر و پتانسیل برای اجرای فناوریهای خاص
سیستمهای گرمایشی ،بر اساس مرور روشهای مناسب تامین مالی.
• ارزیابی تقاضاهای کلی برای گواهینامههای سفید
فعالیت  :1-7-3بر اساس خروجی  ،6-3طراحی جزئیات و فرآیند اجرای روش تامین مالی که
• تهیه یک نقشه راه برای افزایش و گسترش برنامه مبتنی بر شرکتهای خدمات انرژی
تحول بازار لوازم و تجهیزات خانگی بهینه انرژی را فراهم میکند .برای مثال :اگر براساس
با هدف بهبود بهینهسازی انرژی در بخش ساختمان کشور ایران
کمک های مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد ،جزئیات کمک مالی ،سازوکار
تامین مالی و قوانین و مقررات اجرایی باید تهیه شوند.
فعالیت  :2-3-3معرفی انگیزههای مالی و روشهای تامین مالی کمکی برای انعقاد قرارداها با
فعالیت  :2-6-3توسعه و پیشنهاد گزینههای تامین مالی برای اجرای پروژههای بهبود بهرهوری سایر موسسات مالی از طریق:
سیستم گرمایشی ساختمان بر اساس بررسی روشهای پایدار تامین مالی.
• تهیه پیشنویش قرارداد برای قوانین و دستورالعملهای عملیاتی کمک مالی معاونت
فعالیت  :1-7-3بر اساس خروجی  ، 6-3طراحی جزئیات و فرآیندهای عملیاتی اجرای روش
علوم و فناوری ریاست جمهوری
تامین مالی پایدار که از تحول بازار برای نصب تجهیزات بهینهسازی انرژی در ساختمان حمایت
• نهایی کردن مدل قرارداد عملکرد صرفهجویی مصرف انرژی
میکند.
• تعیین مدیریت کمک مالی معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری و دستورالعمل
پاسخگویی78
برای مث ال ،اگر این کار به پشتوانه کمک مالی معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری باشد،
جزئیات تامین مالی ،سازوکار تامین مالی و قوانین و مقررات اجرایی باید فراهم باشند.
• تهیه نمونه آماده اقدامات کمک مالی معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری ،پایش
و گزارشدهی
accountability arrangement

78
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فعالیت  :3-3-3توسعه دستورالعملهای عملی برای ناظر بدنه قانونگذار بازار بهینهسازی انرژی
و محیط زیست
•

تعریف یک کد اجرایی برای همه اعضای بازار

•

تعیین الزامات گزارش و تعداد دفعات ارائه

•

تعیین حقوق و تعهدات قانونگذار

فعالیت  :4-3-3توسعه سیستم پایش برای عملیاتی کردن تجارت گواهینامه سفید در بازار
بهینهسازی انرژی و محیط زیست
•

تعریف سیستم پیگیری گواهینامهها از شرکت صادرکننده تا خریدار نهایی

•

تعریف فرآیند پایش طی طول عمر گواهینامه ،برای مثال  5سال

•

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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 -4ایجاد ساختار مدیریت پروژه
 -1-4چارت سازمانی

برنامه توسعه و پیشرفت ملل

کمیته راهبری پروژه

معاونت علمی و فناوری

متحد ایران

مدیر ملی پروژه

ریاست جمهوری

واحد مدیریت پروژه
مدیر ملی پروژه
•

مشاور فنی ارشد

•
•

معاون مدیر ملی پروژه
متخصص ارتباط و شبکه
متخصص امورمالی و عملیاتی
•

•

متخصصان فنی

هماهنگ کننده پایلوت
•

ومولفه اول
•
•

مولفه سوم

مولفه دوم
•

مشاور ملی
مشاور بینالمللی

دستیار

•

مشاور ملی
مشاور بینالمللی

•
•

مشاور ملی
مشاور بینالمللی

شکل :1 -4چارت سازمانی
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 -4-2نیازهای مشاورهای

با در نظر گرفتن خروجیها و اقدامات بازبینی شده ،نیازهای مشاورهای برای اجرای پروژه به شرح زیر است:
جدول  :1-4نیازهای مشاورهای

عنوان

وظایف اصلی

مدت زمان استاندار

مشاورین
 -1متخصص قانون و سیاست
(قرارداد با شرکت)

• مرور کامل سیاستها ،قوانین ،استاندارها مقررات و برنامه کاری یکسال از پروژه
پیشنهادی برای بهبود فرآیندهای اجرایی پروژه بهینهسازی انرژی و
محیط زیست در ساختمان()EEEB
• مرور و تحلیل شکاف در سیاستها ،قوانین ،استاندارها مقررات پروژه
بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان()EEEB
 قانون اصالح الگوی مصرف ماده  12از قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالیارتقاءیافته و رقابتی
 قانون ملی ساختمان(به خصوص فصل )19 فرآیند اندازهگیری و صحه سنجی()M&V مراحل ثبت شرکتهای خدمات انرژی توسط سازمانمدیریت و برنامه ریزی ایران
• حمایت از اصالحات سیاستها و قوانین و پیشنهاد عملیاتی برای
اجرای ماده  1-1بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست
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• راهکارهای عملیاتی بخشی برای بنیانگذاری و توسعه نقشه ذینفعان
بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست ()1-1
• ارزیابی سازوکارهای اجرایی و پایش بازار بهینهسازی انرژی و محیط
زیست
 -2متخصص کد انرژی ساختمان و آزمایشگاه • مرور و تحلیل استاندارهای معیارهای ارزیابی14235 79و  14254یکسال از پروژه
مرجع
برای مصرف انرژی ساختمان و ساختن برچسب انرژی برای
ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی با بهترین نمونهها()1-2
• شناخت شکافها و پیشرفتهای پیشنهادی با محوریت عملکرد
گرمایشی ساختمان()1-2
• ارائه و توسعه کدهای محلی اجباری برای عملکرد گرمایشی
ساختمانها()1-2
• توسعه استراتژیهای اجرایی و سازوکارهایی برای انطباق با الزامات
کدهای ساختمانی()1-2
• تعیین الزامات کاربردی برای سیستم هوشمند اطالعاتی برای
پیادهسازی کد ساختمانی و پایلوت سیستم اجرایی بهینهسازی انرژی
و محیط زیست در ساختمان()1-2

Benchmarking standards
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• کمک به متخصصان سیاست و قانون در توسعه استراتژی هماهنگ
و اجرای کد انرژی ساختمان در بازار بهینهسازی انرژی و محیط
زیست ()1-2

• ارزیابی آزمایشگاه مرجع برای اجرایی کردن کد ساختمانی (:)1-2
 توسعه یک برنامه کاری برای توسعه آزمایشگاههایمرجع و قابلیتهای تست
 فهرست کردن آزمایشگاههای فعلی و آینده که قرار استخدمات ،تواناییها ،فرصتها و نقاط قوت و ضعف
یکسانی داشته باشند.
 تهیه یک برنامه کاری دقیق برای جمعآوری ،ارزیابی ،واطالعات پشتیبانی از فناوریها و محصوالتی که الزامات
کد جدید را دارند(برای مثال :مصالح ساختمانی و
عایقکاری ،فناوریهای ساخت صرفهجویی انرژی و
غیره)
 تهیه برنامه اجرایی تهیه برنامه مالی دقیق (نشاندهنده درآمدها ،هزینه ها،منابع بالقوه وام و سرمایه گذاری سهام) برای دوره سه
ساله
 -توصیههایی برای مدیریت و ساخت آزمایشگاهها
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 -3متخصص سیستم مدیریت اطالعات انرژی • توسعه ،بنیانگذاری و اجرای یک سیستم صحهسنجی ،گزارشدهی چهارسال از پروژه
( )EMISو حجم مبرد چندگانه()MRV
و اندازهگیری ملی بر اساس سیستم مدیریت اطالعات انرژی شامل:
(میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه /مرکز
(3-1و)1-2
تحقیقاتی باشد)
 ارزیابی توافق های سازمانی ،روش ها ،سیستم های جمعآوری داده ها -مخصوصا گازهای گلخانهای و اطالعات در
دسترس از کیفیت دادهها
 شناخت شکافها در ظرفیتها ،مهارتهای فنی ،و دسترسیاطالعات در ابزار موجود.
 استفاده از سازوکارهای چارچوب پیماننامه سازمان ملل درتغییر اقلیم( )UNFCCCو مجمع بینالمللی تغییرات
آبوهوایی( )IPCCحال حاضر ،سایر منابع اطالعاتی در
دسترس و ابزارهای برآوردی برای کمک به توسعه سیستم
عملکردی
 استفاده از بهترین نمونههای بینالمللی برای طراحی سیستمMRV

 فراهم کردن مقدمات تحقق اهداف کاهش آالیندهها مشارکت دادن تعدادی از سازمانها در فرآیند اندازهگیری،برای مثال :شرکتهای خدمات انرژی ،معاونت علوم و
در نظر گرفتن به صرفهبودن روشهای سیستم MRV
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-

-

-

-

فناوری ریاست جمهوری ،پژوهشکده علوم و فناوری انرژی
شریف و غیره.
دادههای به دست آمده به طرق مختلف ،مثال آمار انرژی،
همراه با عوامل پخش مخصوص به کشور برای دستیابی به
برآوردی از میزان تولید آالیندهها.
استفاده/به روزرسانی استاندارها و پروتکلهای حال حاضر
برای اندازهگیری آالیندهها از مبدا ،مثال تاسیسات صنعتی
متناسب کردن سیستمهای  MRVبا سطح کشور ،به همراه
الزامات بینالمللی ،برای مثال تعامالت بینالمللی یا گزارش
دوساالنه به روز شده برای پیماننامه سازمان ملل در تغییر
اقلیم
استفاده از اطالعات جمعآوری شده از یک تجهیز و
بخشهای مختلف توسط شرکتها یا عملگرها
اعتبار ملی بخشیدن با توسعه و همکاری روشهای معمول و
پذیرفته شده به منظور تخمین میزان موجودی گازهای
گلخانهای
پیروی از دستورالعملهای موجود و بازههای زمانی برای
گزاردهی ،برای مثال برای تولید ارتباطات کلی ،گزارش به
روز دوساالنه
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 اجرای فرآیندهای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در سطحملی ،برای باال بردن شفافیت ،دقت ،ثبات ،کمال و قابل قابل
قیاس بودن و اطمینان کلی از برآورد هدررفتها.
 فراهم کردن تضمین کیفیت و کنترل برای جمعآوراناطالعات و موجودیت ملی مسئول جمع آوری پیش بینی
های انتشار گازهای گلخانه ای.
 -4متخصص بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست • مرور و تحلیل شکاف بازار انرژی در ایران با در نظر گرفتن بازار بورس یکسال از پروژه 12( +ساعت در
هفته در سالهای -2019-2018
(میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه /مرکز
ایران()IRENEX
• کمک به بدنه قانونگذار بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست شامل )2020
تحقیقاتی باشد)
ساتبا /شرکت بهینه سازی مصرف سوخت /سازمان محیط زیست/
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،ستاد بهینه سازی انرژی و محیط
زیست( )3-3 ،2-1 ،1-4برای

-

مقررات صرفهجویی انرژی  ،روشهای تجارت گواهینامه
سفید
ارزیابی محتوای بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست و
بحث روی جزئیات کاربرد تاثیر بالقوه سیاستها
بحث در مورد توسعه و پیاده سازی سناریوها و ارائه
پیشنهاداتی به بدنه قانونگذار
اعتبارسنجی گواهینامهها به هنگام صدور آنها
قرار دادن گواهی در رجیستری
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-

وارد کردن گواهینامهها در بازار
اعتبارسنجی گواهینامهها طی طول عمرشان
فراهم کردن گواهینامهها برای خریداران
تعریف سیستم پیگیری گواهینامهها از محل صدور تا خریدار
نهایی
تعریف فرآیند پایش در مدت طول عمر یک گواهینامه ،به
عنوان مثال  5سال
تعریف فرآیند تایید اعتبار گواهینامه طی طول عمر آن
تعریف فرآیندهایی که عدم انطباق گواهی موقت وجود دارد
تعریف شرایطی که تحت آن گواهینامهای از بازار خارج
میشود.

 -5متخصص مدل کسب و کار شرکتهای خدمات • مرور و تحلیل انواع قرارداد شرکتهای خدمات انرژی ،با در نظر یکسال از پروژه
انرژی
گرفتن قراردادهای صرفهجویی مشترک و صرفهجویی تضمینی(-2
(میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه /مرکز
)1
تحقیقاتی باشد)
• انجام یک مطالعه دقیق روی نیازهای مالی ،فنی و قانونی و تحلیل
شکاف برای توسعه شرکتهای خدمات انرژی()2-1

• ارزیابی متخصص سیاست و قانون برای برداشتن موانع سر راه
پیشرفت شرکتهای خدمات انرژی()2-1
• تعیین کمیته مسئول سرپرستی و کنترل کیفیت شرکتهای خدمات
انرژی
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• الگوی نمونه قرارداهای عملکرد صرفهجویی مصرف انرژی و ارتقاء
مدل کسب و کار مرتبط شرکتهای خدمات انرژی
• هماهنگی کلی فعالیتها تحت مولفه دوم -اجرای پایلوت برای  3سال آخر اجرای پروژه
 -6واحد هماهنگی پایلوت
()2018،2019،2020
(میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه /مرکز
ساختمانهای موجود (2،2و )2،3
تحقیقاتی باشد)
• هماهنگ کردن شناسایی ساختمانهای دولتی مناسب برای نمایش
پایلوت (2،2و )2،3

• هماهنگ کردن حسابرسیهای انرژی برای ساختمانهای انتخابی
( 2،2و )2،3

• شناسایی روشهای مقرون به صرفه صرفهجویی انرژی بر اساس نتایج
حسابرسی و توصیه کد ساختمانی و کارشناسان محصوالت گرمایشی
(2،2و )2،3
• هماهنگ ساختن پیادهسازی پروژههای نمایشی(2،2و )2،3

• استخدام مهندسین مجرب برای به عهده گرفتن مسئولیت حسابرسی
و اجرای روشهای صرفهجویی انرژی (2،2و )2،3
• هماهنگ کردن توسعه و اجرای برنامه آبگرمکن خورشیدی در برخی
از ساختمانهای انتخابی(2،2و )2،3
• ارزیابی نتایج پروژههای نمایشی و فراهم کردن اطالعات الزم برای
توسعه دستورالعملها و مواد آموزشی برای تقویت سیستمهای
گرمایشی بر اساس تجربه و نتایج پایلوتها (2،2و )2،3
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• شناسایی و مستندسازی تجارب به دست آمده از فعالیتهای
ظرفیتسازی (2،2و )2،3
 -7مشاورین ارزیابی

• ارزیابی میان مدت
• ارزیابی پایانی

 -8کارشناس اقتصاد کالن و انتقال فناوری • اجرای ارزیابی الزامات برای اولویتبندی فناوریهای مناسب و دومین و سومین سال پروژه
(میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه /مرکز
مقرونبه صرفهای در بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست ()3،3
تحقیقاتی باشد)
• ارزیابی نیازمندیهای فناوری و موانع (برای مثال :سیاست ،مالی و
غیره) برای گسترش در مقیاس بزرگ ()3،3

• استفاده از ابزار ارتباطی برای افزایش پتانسیل مشارکین مالی
عالقهمند به فناوریهای در دسترس تجاریسازی()3،3

• گسترش و تعامل ابتکارات جدید با سازمانها برای گسترش همکاری
و تجارت ()3،3
• ارزیابی تاثیر و ظرفیت اجرای فناوریهای خاص()3،3

• تهیه یک نقشه مسیر برای گسترش برنامه شرکتهای خدمات انرژی،
با هدف توسعه بهینهسازی انرژی در بخش ساختمانی ایران
• تعامل با ذینفعان ،همچون موسسات توسعه اقتصادی منطقهای،
استانی و محلی برای یافتن زمینههای همکاری)3،3( .
 -9کارشناس آموزش و ظرفیتسازی

• شناسایی و ارزیابی گروههای ذینفعان اصلی برای مشارکت دادن در  3سال آخر اجرای پروژه
()2018،2019،2020
فعالیتهای ظرفیتسازی با کمک کارشناس ملی 3،1( .و )1،4
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(میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه /مرکز • ارزیابی نیازهای آموزشی؛ گسترش استراتژی ظرفیتسازی در
تحقیقاتی باشد)
مشورت با کارشناس آموزش بینالملل 3،1( .و )1،4
• هماهنگ کردن اجرای فعالیتهای ظرفیتسازی در پروژه ،در نظر
گرفتن دستورالعملها و موا آموزشی به دست آمده از فاز پایلوت
پروژه 3،1( .و )1،4
• ارزیابی جامع نیازهای آموزشی زنجیره ذینفعان و استراتژی برای
گسترش ظرفیت
• در نظر گرفتن توسعه دستورالعملها و مواد آموزشی (شامل
دورههای آموزش الکترونیکی) ،اضافه نمودن این مواد به آموزش
پیشین و اجرای فعالیتهای ظرفیتسازی( 3،1و )1،4
• شناسایی و مستندسازی تجارب به دست آمده از فعالیتهای
ظرفیتسازی( 3،1و )1،4
• مشارکت در تهیه پیشنویس دستورالعملها و مواد آموزشی ،شامل
دوره آموزش الکترونیکی()3،1
• فراهم آوردن پشتیبانی عملیاتی از دوره آموزش الکترونیکی؛ تضمین
اجرای درست آن()3،1
• جمعآوری بازخورد شرکتکننده از فعالیتهای ظرفیتسازی و
آموزشی ،ثبت این موارد در گزارشها و ارائه آنها به مدیر پروژه
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• ثبت گزارشی از اقدامات مربوط به ظرفیتسازی و آموزش و افرادی
که در این اقدامات مشارکت داشتند.
• دقیق در ارائه گزارش خدمات پشتیبانی معامالت

-10مشاور سرمایهگذاری در بهینه سازی انرژی
(میتواند در توافق با شرکت/دانشگاه /مرکز • ( )3گزارش از رتبهبندی طرحهای کسب و کار سرمایهگذاری
تحقیقاتی باشد)
• رویکردهای جامع افزایش سرمایه همراه با گزارش صورتجلسات
مربوط به جلسات

دومین و سومین سال پروژه

• مواد آموزشی با هدف ایجاد ظرفیت خدمات مشاورهای برای موسسات

مشاورین بینالمللی
 -1مشاور فنی ارشد بینالمللی

• حمایت از مدیر ملی پروژه در تاسیس و مدیریت پروژه در دو سال
اولیه

32فرد -هفته

• تهیه مرجع پروژه 80برای مشاوران بینالمللی و کمک به تهیه مرجعی
برای کارشناسان فنی ملی
• کمک به استخدام متخصصان مناسب فنی ملی و بینالمللی

• فراهم آوردن یک پشتیبانی فنی از تمام فعالیتهای پروژه طی دو
سال اولیه پروژه ،برای مسائل فنی و همچنین مدیریت پروژه و الزامات
گزارشدهی
• کمک به مستندسازی تجارب کسب شده در پروژه
• به عهده گرفتن مسئولیت تهیه گزارش آغازین

)Terms of reference (TOR
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• پشتیبانی از تیم پروژه در برگزاری کارگاه آغازین و جلسات کمیته
راهبری پروژه

• کمک تخصصی در بازبینی و تایید گزارشات فنی پروژه ،گزارشات
فعالیتهای پروژه ،گزارشهای ارزیابی و نظارتی شامل گزارش
پیشبرد سالیانه اجرای پروژه
• راهنمایی تیم اصلی پروژه در دنبال کردن و ارزیابی کردن
شاخصهای موفقیت پروژه؛ برای مثال :صرفهجویهای انرژی ،کاهش
گازهای گلخانهای و غیره
• کمک به تهیه برنامه گسترش و توسعه پروژه
 -2متخصص ارزیابی

• ارزیابی میان مدت
• ارزیابی پایانی

 -5چهارچوب منطقی بازبینی شده و برنامه بودجه کلی
با توجه به شرایط تغییر کرده و یافتههای جدید در کارگاه آغازین ،تغییراتی برای شاخصها ،اهداف ،مرجع تایید و فرضیات و ریسکها پیشنهاد شده است .همانطور که
در فصل سوم گفته شد ،این تغییرات با تجدیدنظر در خروجیها و فعالیتها ثابت میماند.
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 -1-5چهارچوب منطقی پروژه بازبینیشده
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چهارچوب منطقی پروژه بازبین شده
این پروژه به دنبال دستیابی به نتایجی است که در ادامه آورده شده و در سند برنامه شهری هم تعریف شده است.
نتیجه  :1سازمانهای دولتی مسئولیت ایجاد و اجرای موثرتر مدیریت منابع طبیعی ،اقتصاد کمکربن و سیاستها و برنامههای تغییرات آب و هوایی را خواهند داشت.
این پروژه به طور خاص به دستاورد  1.2مربوط میشود :انطباق با تغییرات آبوهوایی و توسعه و تصویب راهحلهای کاهش آالیندهها توسط جمهوری اسالمی ایران.
نتیجه مورد انتظار کاهش آالیندههای گلخانهای به دنبال افزایش بهینهسازی انرژی در بخش ساختمانی است.
شاخصهای نتیجه برنامه شهری :1،2،3:معادل میزان گاز کربندیاکسید کاهش یافته در ازای انرژی صرفهجویی شده ،با تمرکز در بخشهای صنعتی و مسکونی
نتایج اولیه قابل دستیابی در سطح محیط زیست و توسعه پایدار-1 :اهمیت دادن به محیط زیست وانرژی یا  -2تامین مالی زیست محیطی یا  -3بهبود سازگاری با
تغییرات آب و هوایی یا  -4تسهیل دستیابی قشر کم درامد به خدمات انرژی و محیط زیستی
برنامه و هدف صندوق محیط زیست جهانی:
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بهینهسازی انرژی ،تعیین مدل آب و هوای جامعه
نتایج مورد انتظار صندوق محیط زیست جهانی:
نتیجه :2،1قانون و مقررات و سیاستهای مناسبی تعیین و اجرایی شوند
نتیجه :2،2استقرار و عملیاتی شدن سازوکارهای مالی و ارائه خدمات
شاخص نتایج قابل اجرای صندوق محیط زیست جهانی:
 81فرآیند حذف خطا پروژه تجدید نظر شده در ضمیمه  7آمده است.
CCM-2
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شاخص :2،1حدود انطباق و اجرایی شدن سیاستها و قوانیین بهینه سازی انرژی (نمره دهی از  1تا )5
شاخص :2،2مقدارسرمایهگذاری انجام شده
رویکرد پروژه

ابزار اندازه گیری

شاخصهایی که قابلیت صحت سنجی دارند

فرضیات اساسی

مشخصه

پایه

هدف میان هدف
نهایی
مدت

هدف بلند مدت:

کاهش میزان تولید گاز
کربندیاکسید تولید شده تا
سال  2029از ساختمانهای
جدید و ساختمانهایی که طی
مدت اجرای پروژه ساخته
میشوند( ،)2020-2016بر
حسب تن CO2

صفر

صفر

153

محاسبات بر اساس
اندازهگیریهای
تجمعی مصرف انرژی
محیطی ،آبگرمکن و
سوخت براساس
بهترین روش ایدهآل

هدف کوتاه مدت:

میانگین مصرف انرژی گرمایشی 277
برای محیط و آب در
ساختمانهای پایلوت کاهش یابد
(بر حسب )kWh⁄m2 − yr

208

208

اختصاص زمانبندی
ارزیابی کمی عملکرد
شده تمام منابع مالی
حرارتی ساختمانها
طی فرآیندهای  M&Vپروژه
که توسط کارشناسان
یا شرکتهای مستقل
ارزیابی صورت
میگیرد.

دولت ساخت
ساختمانها را با نرخ
برنامهریزی شده ادامه
دهد.

81

میانگین مصرف انرژی گرمایشی 277
برای محیط و آب در
ساختمانهای جدید تا سال
 2029کاهش یابد (مسکونی و
بر
مسکونی،
غیر
حسب)kWh⁄m2 − yr

160

160

محاسبات بر اساس
اندازهگیریهای کمی
مصرف انرژی محیطی
و آبگرمکن و سوخت،
براساس بهترین روش
ایدهآل

دولت ساخت
ساختمانها را با نرخ
برنامهریزی شده ادامه
دهد.

مولفه اول :چهارچوبهای قانون و مقررات و سیاسی
صفر

نتیجه  :1تایید قوانین ،سیاستها ،تعداد اسناد سیاستگذاری بازار
بهینهسازی انرژی و محیط
رویکردها ،اسناد تنظیم کننده،
زیست تهیه شده
مطالعات و چهارچوبها با هدف
فراهم کردن شرایط جهتگیری
ملی برای پیادهسازی روشهای
کاهش آالینده  CO2در بخش
صفر
ساختمان و تسهیل هماهنگی بین تعداد و محدوده سیاستها و
بخشهای مختلف در چهارچوب روشهای ابداعی جهت کاهش
بازار بهینهسازی مصرف انرژی
آلودگی هوا فرمولبندی ،پروش و
اجرایی شود.

بازار بهینهسازی انرژی و
محیط زیست کامال
توسط دولت پیاده شود

1

1

اسناد پروژه و
چهارچوب بازار
بهینهسازی انرژی و
محیط زیست تحت
نظر و سرپرستی بازار
بورس ایران باشد

1

2

وزارت راه و توسعه
نتایج فرآیند اصالح
سیاستگذاری پروژه و شهری از تصویب و
اجرای موثر حمایت
تصمیماتی که در
ارتباط با کدهای انرژی کند.
و گواهی عملکرد انرژی
ساختمان تصویب
شوند.
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1

• مستندسازی پروژه

مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی و
وزارت راه و توسعه
شهری با جدیت و
پیگیری کد ساختمانی
را اجرا کنند.

• ارزیابی کمیته
راهبری پروژه

مشارکت مالی دولت

خروجی  : 1-1مرور کامل
سیاستهای پروژه ،قوانین،
استاندارها و مقررات و برنامه
کاری پیشنهادی

تعداد بهروزرسانیهای سیاستها
برای تقویت سیاستها ،قوانین و
مقررات و استاندارهای بهینه
انرژی برای بهبود وضعیت بهینه
سازی انرژی در بخش ساختمان

خروجی  :2-1سیستم اجرایی
پیشنهادی برای به کارگیری کد
ساختمانهای کارامد انرژی و
محیط زیست

• تعداد سیستم اجرایی توسعه صفر
یافته کد بهینه انرژی

صفر

• تعداد آزمایشگاههای مرجع
مجهز و آموزش دیده برای
صدور گواهینامههای
محصوالت بهینه انرژی
ساختمانی

صفر

صفر

1

تعداد ساختمانهایی که به
سیستم مدیریت اطالعات انرژی

صفر

100

300

خروجی  :3-1اجرای مدیریت

اطالعات انرژی ( )EMISدر
ساختمانها

صفر

1

2

• مستندسازی پروژه

مشارکت دادن کامل
ذینفعان

• ارزیابی کمیته
راهبری پروژه

• ارزیابی کمیته
راهبری پروژه

• بازدید از سایت

• مستندسازی پروژه

گزارشهای پایش
ماهانه یا سالیانه
منتشر شده بر اساس

مشارکت کامل
ساختمانهای پایلوت
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متصل هستند و از شیوههای
مدیریت انرژی استفاده میکنند.

خروجی  :4-1ایجاد برنامه کاری
و استراتژی چندجانبه برای بهینه
سازی انرژی در بخش ساختمان
که در آن مکانیزهای بازار تدوین،
اجرا و نظارت شوند.

اطالعات به دست
آمده از سیستم
مدیریت اطالعات انرژی
()EMIS

تعداد گواهینامههای سفیدصادر
شده آماده فروش در بازار
بهینهسازی انرژی و محیط
زیست

صفر

10

30

اسناد و ارزیابیهای
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
انرژی و محیط زیست

بدنه قانونگذار بازار
بهینهسازی انرژی و
محیط زیست تمایل به
اجرا داشته باشد.

تعداد پروژههای بهینه سازی
انرژی و محیط زیست که به
مرحله اجرا رسیده و تحت برنامه
کاری و استراتژی چندجانبه
پایش میشوند

صفر

100

300

• گزارشهای بدنه
قانونگذار بازار
بهینهسازی انرژی
و محیط زیست

شورای عالی انرژی
تمایل به اجرای برنامه
کاری و استراتژی
چندجانبه تحت نظر
بازار بهینهسازی انرژی و

• مستند سازی
پروژه
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محیط زیست داشته
باشد.
تعداد و محدوده سیاستهای به
کارگرفته شده جهت کاهش
مصرف انرژی

صفر

2

3

اجرای سیستم مدیریت

اطالعات انرژی،
گواهینامه عملکرد
انرژی و گواهینامههای
سفید صادر میشوند

چهارچوب قانونی در
محیط شکل گرفته
باشد.

مولفه دوم :راهاندازی پایلوت بهینهسازی انرژی و شیوههای اندازهگیری در سهم ساختمانهای موجود
نتیجه  :2بهبود سیستمهای
گرمایشی و ادغام آنها با آبگرمکن
خورشیدی در ساختمانهای
مسکونی و دولتی

کاهش تولید گاز کربندیاکسید
از نتیجه اجرای پایلوت
بهینهسازی انرژی در
ساختمانهای آزمایشی

مقداری کاهش 330
کیلوتن
در تولید
کاهش
(CO2که
مربوط به پروژه تجمع
ی در
نمیشود)
تولید
گاز
CO2
نتیجه
اجرای
پایلوت
در

یک میلیون ارزیابی کمی پیشرفت
تن کاهش عملکرد انرژی
تجمعی در ساختمانها از طریق
تولید گاز فرآیندهای  M&Vکه
CO2
توسط شرکتها یا
نتیجه
کارشناسان مستقل
اجرای
ارزیابی صورت
پایلوت در میگیرد.
ساختمانه
ای موجود
(تا 10
سال پس از

• فرآیند اجرای حجم
مبرد چندگانه()MRV
در بازار بهینهسازی
انرژی و محیط زیست
• کمک مالی معاونت
علمی و فناوری
ریاست جمهوری/
صندوق محیط زیست
جهانی /برنامه توسعه
و پیشرفت ملل متحد
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ساختم
انهای
موجود
(تا 10
سال
پس از
اتمام
پروژه)

اتمام
پروژه)

6

گزارشهای ممیزی
مرتبه انرژی
سرمایهگذاری شده

تعداد فناوریهای جدیدی که
پروش و توسعه داده شده و
مصرف بهینه انرژی را حمایت
میکنند.

صفر

3

معادل انرژی بهینه به دست
آماده با تمرکز در بخش مسکونی
در مقایسه با گاز  CO2تولید
شده

صفر

 50کیلوتن  100ارزیابی کمی پیشرفت
CO2
کیلوتن عملکرد انرژی
 CO2ساختمانها از طریق
فرآیندهای  M&Vکه
توسط شرکتها یا

کمک مالی گروه بین
المللی مؤسسات مالی
برای تحقیقات تغییرات
جهانی83محفوظ و
پرداخته شود
• فرآیند اجرای حجم
مبرد چندگانه()MRV
در بازار بهینهسازی
انرژی و محیط زیست

)International Group of Funding Agencies for Global Change Research(IGEA
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86

کارشناسان مستقل
ارزیابی صورت
میگیرد.

• کمک مالی معاونت
علمی و فناوری
ریاست جمهوری/
صندوق محیط زیست
جهانی /برنامه توسعه
و پیشرفت ملل متحد

صفر

1

1

• مستند سازی پروژه پذیرش مدل کسبوکار
• تایید کمیته راهبری شرکتهای خدمات
انرژی توسط سازمان
پروژه
مدیریت و برنامه ریزی
ایران

تعداد ساختمانهای پایلوت نصب صفر
عایق گرمایشی-سرمایشی که از
تلفیق سوخت فسیلی و
انرژیهای تجدیدپذیر شامل
 CCHP,BEMS,SWHاستفاده
میکنند

4

8

• تایید کمیته راهبری تسهیالت ستاد بهینه
سازی انرژی و محیط
پروژه
زیست ،دانشگاه صنعتی
• بازدید از سایت
شریف ،پژوهشکده
انرژی شریف

100

300

• بازدید از سایت

تعداد مدل کسبوکارها موفق
:2-1پایلوت موفقیت آمیز مدل
شرکتهای خدمات انرژیکه
کسب و کار نصب سیستمهای
آبگرمکن خورشیدی همزمان با به طراحی ،مهندسی ،راهاندازی و
عملیاتی شدهاند.
کارگیری سایر روشهای
صرفهجویی در انرژی

خروجی  :2-2اقداماتی در راستای تعداد ساختمانهای تکمیل و
پروژههای پایلوت عملیاتی شده
گسترش کاربرد تکنولوژیهای
بهینهسازی انرژی و محیط زیست

صفر

• مستندسازی پروژه

ساختمانهای میزبان از
طرح آزمایشی حمایت
پیوسته داشته باشند
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که در مرحله آزمایشی در
ساختمانهای مسکونی و
غیرمسکونی ایران نمایش موفقی
داشتند( همچون آبگرمکن
خورشیدی)

تعداد سیاستهایی با هدف
گسترش پروژههای نمایشی

صفر

صفر

1

ساختمانهای میزبان از
• سند مصوب
طرح آزمایشی حمایت
تسهیالت ستاد
بهینه سازی انرژی و پیوسته داشته باشند
محیط زیست و
معاونت علمی و
فناوری ریاست
جمهوری

خروجی  :3-2دستورالعملهای
فنی و مواد آموزشی طراحی و
توسعه یافته براساس نتایج و
تکامل اجرای بهینهسازی انرژی و
محیط زیست در ساختمان

• تعداد کتب راهنما و مواد
آموزشی بهینهسازی انرژی و
محیط زیست در ساختمان

صفر

4

10

• مستندسازی پروژه

• برنامه دوره آموزشی
پایلوت

مشارکت مشتاقانه
ذینفعان

• انتشار مواد آموزشی

مولفه  :3پیاده سازی رویکردهای های تحول بازار
نتیجه :3گسترش بازار بهینه
سازی انرژی و محیط زیست در
کل کشور و تحول روشهای
ساخت ساختمانهای عایق گرما
به همراه اصالح رفتار و نگرش

صفر

1

1

• بازدید از سایت

تعداد مشارکتکنندگان جدید در صفر
پیادهسازی رویکرد انرژی بهینه

1

2

• مستندسازی پروژه با مشارکت مشتاقانه
ذینفعان
همکاری با بورس

تعداد مراکز آموزشی برای
مشارکتکنندگان پروژه
بهینهسازی انرژی و محیط
زیست در ساختمان

• مستندسازی پروژه

تقاضای داخلی کافی
برای تامین عرضه
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انرژی ایران،IFCO ،
 SATBAو DOE

صاحب ساختمانها و مدیران
نسبت به استفاده انرژی
دورههای آموزشی پیشرفته در
محل

خروجی  :1-3برنامههای توسعه
پیوسته و عملیاتی ظرفیتها و
استفاده از افراد حرفهای معتبر در تعداد شرکتهای خدماتی فعال
زمینه ساختمانهای بهینه انرژی در زمینه اجرای گواهی سفید
و محیط زیست
تعداد دورههای آموزشی ارائه
شده
سطح آگاهی عمومی گروههای
خروجی  :2-3ادامه برنامههای
باالبردن آگاهی از توسعه و اجرای مختلف هدف از بهینهسازی
پروژه ساختمانهای بهینه انرژی انرژی در ساختمان
و محیط زیست

تعداد کمپینهای آگاهی بخشی
عمومی درباره بهینهسازی انرژی

صفر

1

1

• مستندسازی پروژه

تقاضای مناسب برای
آموزشی

صفر

5

10

مستندسازی پروژه

استقرار و عملیاتی
ساختن بازار بهینهسازی
انرژی و محیط زیست

صفر

10

20

• مستندسازی پروژه

شرکت کنندگان انگیزه
حضور دارند

نامشخص

کمپینهای آگاهی در توانایی تامین کمیپنها
سه
دوبرابر
سطح ملی حداقل برای و پیشرفت آنها
شدن سطح برابر
شدن دوسال دایر شوند و
آگاهی
سطح کمپینهای محلی
آگتهی حداقل برای یکسال تا
اتمام پروژه فعال باشند

• مواد آموزشی

• مواد آموزشی

صفر

2

5

• مستندسازی پروژه

منابع مالی کافی
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در ساختمان برای گروههای
هدف مختلف

خروجی  :3-3طرحهای مالی
پایدار جهت پیادهسازی پروژه
ساختمانهای بهینه انرژی و
محیط زیست

تعداد سازمانهای غیر دولتی
مشارکت کننده در پیشبرد انرژی
پایدار برای خانوارها

صفر

2

3

• مستندسازی پروژه

تعداد روشهای تامین مالی به
کار گرفته شده

صفر

1

2

مستندسازی طرح مالی حمایت و کمک مالی
موسسات مالی از
پایدار ،شامل
اجرایی کردن طرحهای
سازوکارهای
مالی پروژه بهینهسازی
پیادهسازی قوانین و
انرژی و محیط زیست
مقررات
در ساختمان

تعداد موسسات تامین مالی پروژه صفر
در داخل و خارج کشور

1

2

توافقات امضاشده بین
موسسات مالی و ستاد
بهینه سازی انرژی و
محیط زیست

مشارکت مشتاقانه
ذینفعان

عالقهمند شدن نهادهای
مالی به سرمایهگذاری
در پروژههای بهینه
سازی انرژی و محیط
زیست در ساختمان

مولفه  :4واحد مدیریت پروژه
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خروجی :4سازوکار پروژه متعهد
به دستیابی به خروجیهای
برنامهریزی شده میشود و منابع
مالی همگی تامین میشوند.

درصد پیشروی اجرای پروژه

صفر

40%

100%

ارزیابی میانمدت و
نهایی بر اساس
دستاوردهای پروژه

بازار بهینهسازی انرژی و
محیط زیست در میانه
پروژه استقرار یافته
باشد

درصد اختصاص بودجه دولتی

صفر

30%

100%

ارزیابی میانمدت و
نهایی بر اساس
دستاوردهای پروژه

تایید شرکتهای
خدمات انرژی و
شرکتهای دانشبنیان
توسط معاونت علمی و
فناوری ریاست
جمهوری برای اختصاص
منابع مالی
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 -2-5برنامه بودجه کلی اصالح شده
خروجی
صندوق
محیط زیست
جهانی/
فعالیت
اطلس

بخش
مسئول/
عامل اجرایی

شناسه
بودجه

خروجی اول:
چهارچوب
قوانین و
مقررات و
سیاستها

معاونت
علمی و
فناوری
ریاست
جمهوری

62000

نام
اهداکننده

صندوق
محیط
زیست
جهانی

مقدار در سل
اول (بر
ماهیت
کد حساب
حسب دالر)
بودجه اطلس بودجه اطلس
مرداد 95تا
مرداد)96

مقدار در
سال دوم (بر
حسب دالر)
شهریور 96تا
مرداد)97

مقدار در
مقدار در
سال چهارم
سال سوم (بر
(بر حسب
حسب دالر)
دالر)
شهریور 97تا
شهریور 98تا
مرداد)98
مرداد)99

مقدار کلی
(بر حسب
دالر)

تبصره بودجه

71200

مشاورین
بینالمللی

30000

30000

30000

30000

120000

1

71300

مشاورین
داخلی

35000

35000

35000

35000

140000

2

71600

سفر

3000

5000

5000

5000

18000

3

قرارداد با
72100

شرکتهای

65000

70000

70000

35000

240000

4

خدماتی
72200

تجهیزات

0

200000

100000

0

300000

5

74200

هزینه چاپ
و انتشار

1000

5000

5000

3000

14000

6

74500

متفرقه

5000

5000

5000

3000

18000

7

خروجی کلی
اول

139000

350000

250000

111000

850000

-
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خروجی دوم:
پیادهسازی
پایلوت برای
سهم
ساختمانهای
حال حاضر

معاونت
علمی و
فناوری
ریاست
جمهوری

62000

خروجی سوم:
پیادهسازی
رویکردهای
تحول بازار

معاونت
علمی و
فناوری
ریاست
جمهوری

62000

صندوق
محیط
زیست
جهانی

صندوق
محیط
زیست
جهانی

71200

مشاورین
بینالمللی

0

20000

20000

0

40000

8

71300

مشاورین
داخلی

15000

30000

30000

30000

105000

9

71600

سفر

5000

10000

10000

9000

34000

3

قرارداد با
72100

شرکتهای

55000

200000

250000

250000

755000

10

خدماتی
72200

تجهیزات

200000

500000

300000

0

1000000

11

74200

هزینه چاپ
و انتشار

1000

10000

15000

10000

36000

6

74500

متفرقه

5000

10000

10000

5000

30000

7

خروجی کلی
دوم

281000

780000

635000

304000

2000000

-

71200

مشاورین
بینالمللی

0

30000

30000

20000

80000

12

71300
71600

مشاورین
داخلی

30000

30000

30000

30000

120000

13

سفر

3000

10000

10000

10000

33000

3

قرارداد با
72100

شرکتهای

20000

150000

150000

60000

380000

14

خدماتی
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72200

تجهیزات

0

75000

75000

0

150000

15

74200

هزینه چاپ
و انتشار

4000

20000

20000

10000

54000

16

74500

متفرقه

3000

12000

12000

6000

33000

7

خروجی کلی
سوم

60000

327000

327000

136000

850000

-

71200

مشاورین
بینالمللی

0

0

30000

30000

60000

17

71300

مشاورین
داخلی

2700

3300

4000

4000

14000

18

قرارداد با
پایش،
فراگیری،
ارزیابی و
بازخورد
تطبیقی

معاونت
علمی و
فناوری
ریاست
جمهوری

72100

62000

صندوق
محیط
زیست
جهانی

شرکتهای

2000

0

0

0

2000

19

خدماتی
خدمات
جابهجایی و
انتقال

0

1000

1000

1000

3000

20

72500

تدارکات

2000

0

0

0

2000

21

72800

74100

72130

تجهیزات
فناوری
اطالعات

3000

0

0

0

3000

22

خدمات
حرفهای

0

5000

5000

5000

15000

23

94

واحد مدیریت
پروژه (این به معاونت
عنوان
علمی و
خروجی در
فناوری
چهارچوب
ریاست
نتایج نمایان
نمیشود و از جمهوری/
برنامه توسعه
 10درصد
و پیشرفت
بودجه پروژه
ملل متحد
نباید بیشتر
شود)

74200

هزینه چاپ
و انتشار

0

2000

2000

2000

6000

6

74500

متفرقه

0

0

0

0

0

7

کل پایش و
ارزیابی

9700

11300

42000

42000

105000

-

71200

مشاورین
بینالمللی

0

5000

5000

5000

15000

24

71300

مشاورین
داخلی

22000

24000

24000

24000

94000

25

71600

سفر

4000

6000

6000

6000

22000

3

قرارداد با

62000

صندوق
محیط
زیست
جهانی

72100

شرکتهای

2000

0

0

1000

3000

26

خدماتی
خدمات
انتقال و
جابهجایی

2000

2000

2000

2000

8000

20

72200

تجهیزات و
وسایل

3000

2000

2000

2000

9000

27

72400

تجهیزات
ارتباطی و
صوتی
تصویری

1750

72130

2250

2300

1700

8000

28

95

74500

n/a

برنامه توسعه
و پیشرفت
ملل متحد

متفرقه

6000

10000

10000

10000

36000

7

کل صندوق
محیط
زیست
جهانی

40750

51250

51300

51700

195000

-

71200

مشاورین
بینالمللی

0

5000

5000

5000

15000

24

71300

مشاورین
داخلی

26000

26000

26000

78000

29

72500

تدارکات

0

16000

16000

0

32000

21

0

کل برنامه
توسعه و
پیشرفت ملل
متحد

0

47000

47000

31000

125000

-

مدیریت کل

40750

98250

98300

82700

320000

-

530450

1566550

1352300

675700

4125000

-
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 -1-2-5تبصرههای بودجه

حالت کلی:
• به مشاورین بینالمللی بودجه هفتگی  5000دالر  ،به مشاورین ارشد ملی بودجه هفتگی
 500دالر و به مشاورین و کارشناسان ملی رده پایینتر بودجه هفتگی  250دالر اختصاص
داده میشود.
• هزینه برگزاری کارگاهها (کرایه فضا ،برنامهریزی ،غذا ،امکانات ارائهها و غیره) حدود 1500
دالر در روز تخمین زده میشود(با تعداد متوسط  20نفر شرکتکننده).
به طور خاص:
 24 -1کارشناس بینالمللی در هفته( اجرای بازار بهینهسازی مصرف انرژی در کنار سیستم مدیریت
اطالعات انرژی براساس کد ساختمانی بهینه انرژی).
 -2حقوق یکسال مدیر ملی پروژه و  100مشاور ارشد ملی برای سیستم مدیریت اطالعات انرژی و
همچنین  2کارشناس ملی رده پایینتر برای بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست و کد
ساختمانی( 260شخص در هفته).
 -3با تخمین خوبی ،هزینه سفر  30درصد هزینه مشاورین بینالمللی و  15درصد هزینه مشاورین ملی
در نظر گرفته میشود.
 -4قراردادهای بازبینی قوانین و سیاستهای بهینهسازی انرژی در محیط زیست و ساختمان برای توسعه
رویکردهای همه جانبه بهینه انرژی بر اساس بازار و سیستم مدیریت اطالعات انرژی در کنار گسترش
کد ساختمانی و آزمایشگاه مرجع.
 -5تست آزمایشگاههای مرجع برای سیستمهای گرمایش و توان ،آبگرمکن خورشیدی در کنار تکمیل
آزمایشگاه مرجع برای تایید کد انرژی ساختمانی.
 -6هزینههای چاپ و انتشار گزارشها ،عملیات مطالعه و برگزاری کارگاه.
 -7هزینههای متفرقه برای موارد غیرقابل پیشبینی و هزینههای بازپرداخت برنامه توسعه و پیشرفت ملل
متحد.84

 8 -8نفر کارشناس بینالمللی هفتگی (اجرای پایلوت مدل کسب و کار شرکتهای خدمات انرژی و
فناوریهای بهینهسازی انرژی و محیط زیست).
 -9حقوق کار تمام وقت معاون مدیر ملی پروژه و یک کارشناس ایرانی برای هماهنگ کردن پروژه (160
شخص در هفته).
UNDP

84
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 -10قراردادهایی با شرکتها برای حمایت از اجرای نمایشی پایلوت ساختمان ،تعمیر و نگهداری با در
نظر گرفتن مدل کسب و کار شرکتهای خدمات انرژی برای تایید مقدار  CO2کاهش یافته.
 -11اجرای سه پایلوت نمایشی از یک سیستم انرژی تجدید پذیر فسیلی که فناوریهای BEMS،CCHP
و  SWHرا شامل میشود و به عنوان ساختمانهای نمایشی خواهند بود.
 16 -12کارشناس بینالمللی برای مشورتدهی در زمینه تجارت گواهینامه سفید و آموزش
 -13حقوق کارشناس ارتباطات و شبکه تمام وقت 80 ،مشاور ارشد ارتباطات ایرانی 40 ،مشاور ارشد امور
مالی ایرانی
 -14قرارداد با سازمانهای غیردولتی و حمایت از مرکز آموزشی که با هدف گسترش تغییر رفتار ساکنین
ساختمانها و مشارکین پروژه بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان
 -15تجهیز مرکز و شبیهسازهای آموزشی
 -16هزینههای چاپ و انتشار کمپهای ارتباط ،جلسه ،کارگاه و سمینارها
 12 -17کارشناس بینالمللی برای پشتیبانی از ارزیابی میانمدت و پایانی
-18

 12مشاور ارشد ایرانی برای همکاری با کارشناسان بینالمللی برای ارزیابی میانمدت و پایانی و 16
مشاور ارشد ایرانی برای گزارشات فنی

 -19هزینه قرارداد خدماتی با شرکت ها برای برگزاری کارگاه آموزشی آغازین
 -20هزینه خدمات حمل و نقل در تهران با هدف مشاهده مکانها
 -21خرید تجهیزات ثابت و سایر ابزار موردنیاز برای روش  MVRدر پروژههای پایلوت
 -22خرید نرمافزار ،سختافزار و نگهداری از تجهیزات فناوری اطالعات برای فرآیند پایش و نگهداری در
دفتر پروژه
 -23هزینههای ممیزی
 -24سه کارشناس بینالمللی برای پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک  /سالیانه  /فصلی و گزارش دهی
 -25حقوق برای سه کارمند مدیریتی( کارمند امور مالی و عملیاتی ،دستیار ،کارشناس تضمین کیفیت
آموزش) برای تمام دوره اجرای پروژه
 -26هزینه ساماندهی جلسات شامل جلسات کمیته راهبری
 -27هزینههای پیک
 -28هزینههای تلفن
 -29حقوق مدیریت ملی پروژه برای  3سال
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 -6ضمیمه
ضمیمه  :1تحلیل ذینفعان
جدول :1-6تحلیل ذینفعان
ردیف

ذینفع

بخش85

1

شورای عالی انرژی ایران

سازمان مدیریت و •
(،)MPO
برنامهریزی
بخش فنی و توسعه
زیرساختها
•

2

مدیریت
سازمان
برنامهریزی ()MPO

3

وزارت انرژی()MoE

و بخش انرژی

بخش انرژی و قدرت

نقش ذینفعان

انتظارات پروژه

مسئول برنامهریزی در بخش انرژی کشور است که نه تنها •
شامل سوختهای فسیلی میشود بلکه انرژیهای •
تجدیدپذیر و بهینه را هم در برمیگیرد.

پشتیبانی از نتایج پروژه
تصویب بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست و
تسهیل اجرای بازار

تصویب اصالحات و سیاستهای جدید ،رویکردها ،اسناد •
قانونی ،چهارچوبهای کاری و مطالعات در زمینه
بهینهسازی انرژی.

افزایش هماهنگی و همکاری بین بدنههای مربوطه
در بهینهسازی انرژی در بخش ساختمانی

•

برنامهریزی استراتژیک و پایش سیستم اقتصاد و اجتماعی •
کشور
•

پشتیبانی از نتایج پروژه

•

تهیه ،توسعه و فراهم کردم مطالعات و معیارهای فنی و •
اجرایی برای پروژههای ساخت و ساز و سرمایهگذاری در •
شرکتها و موسسات عمومی

•

توسعه مقررات تشخیص صالحیت و رتبهبندی افراد و •
اشخاص حقوقی تحت قرارداد با دستگاههای اجرایی داخلی(
الیحه  5از " قانون خدمات مدیریت شهری")2007 -

ارائه پیشنهاد اصالحاتی بهینهسازی انرژی و محیط
زیست به مجلس

•

وزارت انرژی مسئول اصلی قانونگذاری و اجرای •
سیاستهای مربوط به انرژی در دولت است.

پشتیبانی از نتایج پروژه

تعهد به اجرای پروژه
همکاری در ارائه چهارچوب قانونی
اصالح قوانین و مقررات برای رتبهبندی شرکتهای
خدمات انرژی

Department

85
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•

وزارت انرژی مسئول مدیریت عرضه و تقاضای انرژی است• .

•

ارتقاء آموزش ،پژوهش و فناوری و فراهم کردن کاالها و
•
خدمات مورد نیاز بازار در صنعت برق

•

4

سازمان انرژی های تجدید بخش ساختمان
پذیر و بهره وری انرژی
()SATBA

وزارت انرژی نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و محیط
زیست  ،ارتقاء سالمت عمومی ،رفاه و خودکفایی در توسعه •
پایدار کشور دارد.

پشتیبانی از برنامههای آموزشی و همکاری در
برگزاری دورههای آموزشی در پروژه
حمایت از پیادهسازی کد ساختمانی بر اساس نتایج
پروژه

•

کمک به باال بردن آگاهی

•

همکاری در تهیه چهارچوب قانونی

•

اطالعات و فناوریهای به روز برای بهرهبرداری از منابع •
انرژیهای تجدیدپذیر

•

تضمین خرید برقی که از منابع تجدیدپذیر تولید میشود• ،
با هدف جذب همکاری بخش خصوصی در این زمینه
•

•

مطالعه سیاستهای پژوهش برای تهیه برنامه جامع توسعه •
انرژیهای تجدیدپذیر در کشور
•

•

همکاری در اجرای بازار بهینهسازی انرژی و محیط
زیست

ارزیابی پتانسیلهای موجود و اجرای پروژههای مختلف •
(خورشیدی ،بادی ،زمین گرمایی ،هیدروژنی و زیست •
توده)86

همکاری در اجرای بازار بهینهسازی انرژی و محیط
زیست
همکاری در اجرای سیستم مدیریت اطالعات انرژی
همکاری و پشتیبانی از پایش و صحت سنجی
اطالعات ( )M&Vدر بخش ساختمان
فراهم کردن ساختمانهای دولتی به عنوان پایلوت
تحقیق و

توسعه87

در بهرهوری انرژی

حمایت از حسابرسی

انرژی88

حمایت از برنامههای آمووزشی و همکاری در
برگزاری دورهها

86

Biomass
)Research and Development (R&D
88
Energy auditing
87

100

5

وزارت نفت ()MoP

6

شرکت ملی نفت ایران مدیریت
فناوری
()NIOC

بخش برنامهریزی

•

جدی شرکتهای خدمات انرژی که تمایل به
کاهش پایدار آالیندههای گلخانهای دارند.

• مدیریت صنعت نفت ،تولیدکننده نفت و محصوالت •
پتروشیمی
وزارت نفت مسئول تمام مسائل مربوط به اکتشاف ،استخراج ،بهره •
برداری ،توزیع و صادرات نفت خام و محصوالت نفتی است.
•

تسهیل اجرای بازار بهینهسازی انرژی و محیط
زیست
تسهیل راهاندازی سیستم مدیریت اطالعات انرژی

و •
•

یک شرکت دولتی زیر نظر وزارت نفت که تولید کننده و •
توزیعکننده نفت ملی و گاز طبیعی در تهران میباشد.
شرکت ملی نفت ایران منحصرا مسئول اکتشاف ،استخراج• ،
حمل و نقل و صادرات نفت خام ،همچنین اکتشاف،
استخراج و فروش گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع(LNG).

ایجاد انگیزههای مالی -بر اساس الیحه  12از "
قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور"

گاز بخش
مدیریت •
برنامهریزی ،پژوهش و
انرژی و دفتر مدیریت
کربن

شرکت ملی گاز ایران جمع آوری ،پردازش ،انتقال ،توزیع و •
صادرات گاز و میعانات گازی را مدیریت میکند.
•

اجرای بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست

پژوهش

7

ملی
شرکت
ایران()NIGC

8

شرکت بهینه سازی مصرف اندازهگیری و صحهگذاری •
()M&V
سوخت ()IFCO

•

محاسبه منابع صرفهجویی شده و اعالم آمار و ارقام
به سازمان مدیریت و برنامهریزی

فراهم کردن ساختمانهای دولتی به عنوان پایلوت
تصویب گوهینامه سفید (فرآیند )M&V

•

مشارکت در اجرای پروژه

•

پشتیبانی از اعتبارسنجی صرفهجویی انرژی بر
اساس گزارش M&V

•

حمایت از تجارت گواهینامه سفید

•

ایجاد انگیزههای مالی

•

حمایت از دستاورهای پروژه

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت زیرمجموعه شرکت ملی •
نفت ایران است.
•

پیادهسازی  -M&Vدر بخش ساختمانی
حمایت از حسابرسی انرژی
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9

سازمان بورس و اوراق
بهادار()SEO

بخش بورس انرژی

•

تنظیم مصرف سوخت در بخشهای مختلف از طریق بازبینی •
و بررسی رویه مصرف فعلی و اجرای روشهای صرفهجویی
در سطح کشور
•

•

افزایش آگاهی عمومی از طریق انتشار کتاب ،مجالت و •
کمپینهای تبلیغاتی

•

اجرای روشهای صرفهجویی انرژی در بخش ساختمانی

•

تولید لوازم خانگی بهینه و کیفیت باال و سیستم مصرف
سوخت

•

ارائه روشهای منظم برای حمایت از فرهنگ عمومی
صرفهجویی

•

کمک مالی و فنی به موسسات تحقیقاتی و دانشگاهها برای
برگزاری دورههای آموزشی مدیریت انرژی برای بخشهای
خصوصی و دولتی

•

اجرای الیحه  12از قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی
کشور

•

سازمان بورس و اوراق بهادار با نظارت بر فعالیتهای •
شرکتکنندگان بازار ،محیط امنی را برای سرمایهگذاری
روی اوراق بهادار ایجاد میکند تا بهرهوری ،انصاف و نظمی •
که در بازار اوراق بهادار حاکم است اطمینان حاصل کند.

•

سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت و نظمدهی کل
بازار سرمایه است و به عنوان جزء اصلی در این بازار تلقی
میشود.

حمایت از برنامههای آموزشی و همکاری در
دورههای آموزشی و تحصیلی
حمایت از دستاوردهای پروژه
حمایت از بدنه قانونگذار بازار بهینهسازی انرژی و
محیط زیست

تسهیل اجری بازار بهینهسازی انرژی و محیط
زیست و مقررات مربوطه
پشتیبانی و اعتبارسنجی تجارت گواهینامه سفید
برای تسهیل اجرای پروژه
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•
10

سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت قانونگذاری و
نظارتی بازار سرمایه ایران را برعهده دارد

وزارت تعاون ،کار و رفاه بخش گسترش کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیادهسازی قوانین کار و سایر •
قوانین و مقررات مربوطه را برنامهریزی و نظارت میکند.
و اشتغال
اجتماعی ()MCLS
•
•

تعیین سیاست و رویکردهای توسعه کارآفرینی

•

برنامهریزی برای جهتدهی فعالیتهای دولت به سمت
تسهیل توسعه کارآفرینی بازار کار و اشتغال

•

نظارت بر تهیه ،توسعه ،قوانین پیشنهادی و مربوط به
اشتغال ،با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه

سازمان آموزش فنی و •
حرفه ای ایران()TVTO

صندوق کارآفرینی

امید89

وظیفه اصلی سازمان فنی و حرفهای ایران فراهم کردن •
آموزش و پژوهش حرفهای طی دورههای  1تا 18ماهه است.

•

سازمان فنی و حرفهای ایران نیروی کار ماهر و نیمه ماهری
تربیت میکند که مورد نیاز صنعت ،کشاورزی و ارائه
کنندگان خدمات در داخل کشور باشد و فرهنگ فراگرفتن
مهارتهای فنی در جامعه را بهبود میبخشد.

•

سازمان فنی و حرفهای ایران پیوسته تعامالت با موسسات
بینالمللی را گسترش داده است تا جدیدترین علوم و
فناوریها را دریافت کنند و با استانداردهای بینالمللی
همگام باشد.

•

جذب منابع مالی مربوط به استخدام

•

•

همکاری برای باال بردن آگاهی
اشتغالزایی در زمینه بهینهسازی انرژی در
ساختمان

حمایت از برنامههای آموزشی و همکاری در
دورههای آموزشی و تحصیلی

حمایت از شرکتهای خدمات انرژی

جذب وام و اعتبار از داخل و خارج کشور
http://www.karafariniomid.ir/
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شورای کمیته انرژی

•

ایجاد فرصتهای شغلی جدیدی که از کسب و کارهای خرد
و کوچک و خوداشتغال حمایت میکند.

•

دادن وام خیرخواهانه برای تامین نیازهای ضروری مثل
عرضه و تعمیر ساختمانها

•

دادن وام خیرخواهانه در راستای ایجاد کسب و کارهای خرد
و کوچک ،با شرکت تمام سازمانها ،ذینفعان و کارآفرینان
در راستای هدف ایجاد اشتغال پایدار

•

تصویب قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ،قانونگذاری در •
حدود قانون اساسی ،صورتحسابهای دولتی بعد از تصویب
شورای وزیران به مجلس شورای اسالمی ارائه میشود• ،
مجلس شورای اسالمی قدرت بررسی تمام امور کشور را
دارد .معاهدات بینالمللی ،پروتکلها ،قراردادها ،و توافقات •
باید به تصویب مجلس برسد .همچنین ،دریافت و دادن وامها •
و کمکهای مالی ملی و بینالمللی باید به تصویب مجلس
شورای اسالمی برسد.

•

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی یا کمیته انرژی،
یک کمیته دائمی مجلس شورای اسالمی است .کمیته
پارلمان انرژی نفت ،گاز ،برق ،سدهای آبی و برقی  ،نیروگاه
ها ،انرژی هسته ای و انرژی های تجدید پذیر در اختیار دارد
و می تواند کمک های مالی برای ادارات دولتی مختلف ،
برنامه ها و فعالیت های مختلف پیشنهاد دهد.

11

مجلس
اسالمی()ICA

12

معاونت علمی و فناوری ستاد بهینه سازی انرژی و •
ریاستجمهوری ( )PDSTمحیط زیست

تسهیل سیاستهای جدید و تصویب اصالحات
مورد نیاز
تصویب پیشنهادات بهینهسازی انرژی و محیط
زیست روی اصالح قوانین
حمایت از دستاورهای پروژه
انتقال پیام پروژه به جامعه

سیاستگذاری و برنامهریزی برای تهیه منابع مالی در •
سیستم علمی ،فناوری و نوآورانه کشور.
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•

توسعه فناوری ،تقویت فرآیند تجاریسازی و حمایت
موسسات و شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای طراحی
مهندسی

•

حمایت از گسترش فعالیتهای پژوهشی و توسعهای در
کشور و ارتقاء قدریت مدریت فناوری در شرکتهای
دانشبنیان.

•

پیشرفت کارآفرینی تخصصی و فضای کسب و کار
دانشبنیان و هدایت سرمایههای کشور به سمت تولید
محصوالت و خدمات دانشبنیان.

•

توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر و تهیه کمک هزینه
ضروری در صنعت دانشبنیان

•

کمک به ارتقاء رسانه و فعالیتهای فرهنگسازی در
زمینههای علمی و فناورانه

•

•

•

رصد فرصتهای بینالمللی برای توسعه فناوری ،مخصوصا
شناسایی و دستیابی فناوریهای نو از طریق همکاری و
مشارکت بدنههای مرتبط
گسترش فرآیندهای شناسایی ،جذب ،انتقال و فرآیندهای
توسعه در کشور از طریق همکاری و هماهنگی با بدنههای
مربوطه
ارزیابی بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست تحت نظر
شورای عالی انرژی
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13

14

تیم پروژه بهینهسازی انرژی دفتر پروژه بهینهسازی برنامهریزی ،اجرا و مدیریت پروژه
و محیط زیست در انرژی و محیط زیست در
ساختمان
ساختمان()EEEB
برنامه توسعه و پیشرفت دفتر  UNDPایران
ملل متحد ()UNDP

زیست وزارت
()MFA

امور

•

•

همکاری نزدیک با ذینفعانی که تحت نظر حکومت برای •
توسعه فعالیت میکنند که شامل جامعه دانشگاهی و مدنی •
هستند و به دنبال تهیه کمک فنی و دانش هستند.
•

•

•

کمک به حکومت برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

•

هماهنگ شدن خروجی برنامه های  UNDPبا اولویتهای •
کشور که در ششمین پیشنویس برنامه توسعه ملی• .
دستاوردها موجب توسعه پایدار محیطی ،سالمت وایجاد
اقتصاد مقاومتی میشود.

خارجه •

منابع مالی صندوق محیط زیست جهانی آماده ارائه به •
کشورهای در حال توسعه و کشورهایی با اقتصاد گذار برای •
رسیدن به اهداف معاهدات و توافقهای محیط زیست
بینالمللی هستند.

15

صندوق محیط
جهانی ()GEF

16

اتاق بازرگانی ،صنایع ،خدمات توسعه کسب و •
کار
معادن و کشاورزی ایران
•

•

انجام وظایف و پیگیری پیادهسازی نتایج پروژه

افزایش آگاهی در سطح منطقه
برقراری ارتباط با پروژه های مشابه
سرمایهگذاری مالی در روژه
تهیه زمینه قانونی برای پروژه
تصویب چهارچوب نظارت
پیادهسازی پایش پروژه

سرمایهگذاری مالی در پروژه
نظارت بر اجرای پروژه

حمایت صندوق محیط زیست جهانی از سازمانهای دولتی،
سازمانهای جامعه مدنی ،شرکتهای بخش خصوصی،
موسسات تحقیقاتی برای اجرای پروژهها و برنامههای در
کشورهای دریافت کننده.
ارتقاء بخش خصوصی

•

همکاری کردن با بخش اجرایی و مجلس در ارتباط با قوانین
•
و سیاستها

توسعه رویکردها و راه حل ها برای جذب بودجه از
بخش خصوصی
مشارکت/حضور در بخش خصوصی برای ایفای
نقش اصلی در پروژه
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17

سازمان سرمایه گذاری و دفتر
کمک های اقتصادی و فنی خارجی
ایران90

•

فراهم آوردن تجهیزات و کمک تخصصی با همکاری سازمان •
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ،در زمینه
جذب سرمایه خارجی
•

•

فراهم آوردن خدمات مشاورهای در زمینه سرمایه گذاری
خارجی ایران ،قوانین و مقررات فعلی در زمینه تجارت
خارجی

•

ایجاد مراکز تفکر برای ارتقاء بخش خصوصی برای ایفای
نقش اصلیاش برای احیای و ارتقاء اقتصاد کشور

•

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

سرمایهگذاری طبق ماده  12قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی• ،91
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ،در
حالیکه مسئول امور پذیرش و حفظ سرمایههای خارجی هستند• ،
همپنین مسئولیت اجرای فعالیت های گسترش سرمایه گذاری
خارجی در داخل و خارج کشور و نیز معرفی زمینه های قانونی و
فرصتهای سرمایه گذاری ،انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی،
برگزاری کنفرانسها و سمینارها ،همکاری با موسسات و
سازمانهای بینالمللی مربوطه ،برقراری ارتباط و همکاری با سایر

افزایش آگاهی و انتقال پیام پروژه به بخش
خصوصی
حمایت و تهیه تجهیزات الزم برای جذب سرمایه
خارجی

حمایت و تهیه تجهیزات برای جذب سرمایه
خارجی
تسهیل اجرای پروژه

)Organization for Investment Economic and Technical Assistance of Iran22 (OIETAI
Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA),

90
91
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سازمانها و جمعآوری ،تدوین و ارائه اطالعات مربوط به
سرمایهگذاری خارجی.
18

سازمان حفاظت محیط بخش محیط زیست حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و بازیابی اثرات منفی بر روی •
زیست92
محیط زیست؛ مطالعه و آمادگی برای دستیابی به توسعه پایدار؛
انسانی ،دفتر انرژی
محیط
ملی
صندوق
•ایجاد
زیست •
•ایجاد ظرفیت و توانمندسازی چالش های زیست محیطی

دفتر مشارکت عمومی

19

وزارت راه و شهرسازی ایران بخش مسکن و ساختمان

•
•

حمایت از بدنه قانونگذار بازار بهینهسازی انرژی و
محیط زیست

•

پشتیبانی از مسائل MRV

•

•

ظرفیت سازی به کمک سرمایه اجتماعی برای حفاظت از
محیط زیست و توسعه پایدار

•

تسهیل اجرای پروژهها با استفاده از رویکرد مشارکتی در
زمینه حفاظت از محیط زیست

•

مشارکت دادن جوامع محلی

•

گسترش زیرساختار فرآیند اجرای حجم مبرد
چندگانه()MRV
تهیه اطالعات تغییرات اقلیمی و آب و هوا

تسهیل ،حمایت و توسعه فعالیتهای موسسات غیر دولتی •
محیط زیستی در ایران ،ایجاد ارتباط فعال موسسات غیر
دولتی و حکومت ،نظارت بر عملکرد موسسات غیردولتی

مسئول تمام قوانین بخش ساختمان(ماده )22

تسهیل روند اجرای بازار بهینهسازی انرژی و
محیط زیست

•

تهیه استانداردهای برنامهریزی شهری و قوانین و ارائه
اقدامات شورای عالی برنامه ریزی و طراحی شهری به •

ارتقاء صندوقهای جهانی محیط زیست در پروژه

ارائه برنامه کاری برای کد ساختمانی و قوانین
ساختوساز.
فراهم کردن ساختمانهای دولتی به عنوان پایلوت.
)Department of Environment (DoE
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•
•

وزارتخانهها و سازمانهای مسئول و کمک به رفع مشکالت •
سازمانهای مرتبط که ناشی از اجرای برنامههای کالن •
شهری است.
•

حمایت و پشتیبانی از نتایج پرژه

نظارت بر فعالیت های برنامه ریزی شهری بخش خصوصی •
از نظر رعایت مقررات و استانداردهای برنامه ریزی شهری

حمایت از قوانین و استاندارهای ملی ساختمان بر
اساس نتایج پروژه.

تهیه اطالعات بخش ساختمانی
همکاری با عوامل پروژه

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
ملی برای ساختمان ها و مسکنها در چارچوب برنامه و
رهبری مطالعه و بررسی مسائل مربوط به ساخت و ساز و
مصالح ساختمانی و همچنین ارائه استانداردهای مورد نیاز
برای مصالح ساختمانی با همکاری موسسه استاندارد و
موسسه تحقیقات صنعتی ایران.

•

تصمیمگیری و تعیین رویکردهایی برای برنامههای اجرایی
در زمین ،مسکن ،برنامه ریزی شهری ،ساختمان های
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

•

سیاستگذاری روی مسکنهای عمومی
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20

مرکز تحقیقات راه  ،مسکن موسسه
تحقیقات سازمان تحقیقاتی منحصر به فرد ایرانی در زمینه ساختمان و •
و شهرسازی
ساختمان و سازه؛ بخش مسکن ،مسئول بررسی و تحقیق در مورد مسائل مرتبط با فعالیت •
های ساختمانی در کشور است.
انرژی ،آکوستیک و نور
•
•

•

تهیه و اجرای متمرکز برنامه های تحقیقاتی در مورد •
ساختمان و مسکن با نوآوری روش ها و تکنیک های جدید• ،
ارائه و انتشار کدهای آزمایشی و دستور العمل های کاربرد •
آنها ،صدور گواهینامه فنی برای محصوالت ساختمانی ،ارائه
راهنمایی فنی در ساخت و ساز و مسکن مطابق با الزامات
ملی ،مالحظات اقلیمی و محلی و همچنین با توجه به نیاز
به ساخت و ساز صنعتی در داخل کشور

حمایت از اجرای کد ساختمانی
ارائه پیشنهاداتی برای پیادهسازی کد ساختمانی
پشتیبانی از تحقیقات و اطالعات
همکاری در دورههای آموزشی
پشتیبانی از تجهیزات تست بهینه انرژی
فراهم کردن  R&Dدر بهینهسازی انرژی

مسئول ماده 19

مرکز فعالیت صندوق محیط زیست جهانی

•

تسهیل امور بینالملل

•

پشتیبانی از تیم پروژه

21

وزارت امور خارجه

بخش توسعه پایدار

22

شهرداری تهران

مرکز مدیریت محیط اصالحات شهری ،صدور مجوز ،ایجاد و اصالح تمام ساختمان ها •
زیست و توسعه پایدار ،در شهر تهران
•
اداره مدیریت انرژی
•

23

سازمان نظام مهندسی گروه معماری ،کمیته •
ساختمان استان تهران93
انرژی

ایجاد یک جامعه حرفه ای موفق از دانش و هنر

تسهیل پیادهسازی فرآیند کد ساختمانی
فراهم کردن ساختمانهای دولتی به عنوان پایلوت
پشتیبانی از اجرای کد ساختمانی بر اساس نتایج
پروژه

•

تسهیل اجرای پروژه

•

پیادهسازی نتایج پروژه

•

ارائه پیشنهاداتی برای تهیه کد ساختمانی در
مراحل مختلف اجرایی

)Tehran Construction Engineering Organization (TCEO

93
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ملی

24

سازمان
ایران94

25

سازمانهای

•

افزایش بهره وری و نوآوری در صنعت ساخت و ساز در •
سطوح ملی و منطقه ای و ایجاد پلت فرم برای رقابتهای
بین المللی
•

•

مراقبت از ایمنی ،بهداشت ،و رفاه محیط مسکونی و توسعه
فضاهای زندگی با مهندسین طراحی و نظارت سازمان نظام •
مهندسی

استاندارد بخش نظارت بر اجرای •
استانداردهای انرژی و
محیط زیست

رسانهای95

•

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

•

پیادهسازی نتایج پروژه

توسعه ،اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات مربوط به •
استانداردها
•

•

حمایت از اجرای کد ساختمان بر اساس شناسنامه
انرژی ساختمان ()BEP

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

•

حمایت از آزمایشگاه مرجع بهرهوری انرژی

•

توسعه استاندارد انرژی بر اساس نتایج پروژه

•

تسهیل اجرای پروژه

•

پیادهسازی نتایج پروژه

نقش برجسته در ایجاد و شکل دادن به افکار عمومی و •
تقویت جامعه؛
•

پخش اخبار ،گزارشها و نتایج
جذی مشارکت عمومی

رسانه ها آگاهی ایجاد میکنند و به عنوان نگهبانی برای
محافظت از منافع عمومی در مقابل سوء قصد عمل میکنند.
)Iranian National Standardization Organization (INSO

94

 95تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها...،
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دفتر مشارکت مردمی در افزایش مشارکت عموم/شهروندان در پروژه
سازمان حفاظت محیط
زیست

26

سازمانهای غیر دولتی

27

شرکتهای خدمات انرژی

شرکتهای
خدمات انرژی

28

شرکتهای دانشبنیان

-

بهبود بهرهوری انرژی (به عنوان گروه تامینکننده)

29

دانشگاهها

-

•

آموزش بهینهسازی انرژی به عنوان گروه عرضه

•

تشویق دانشجویان به تاسیس شرکتهای دانشبنیان

30

موسسات مالی و بانکها

-

تامین مالی بهرهوری انرژی به عنوان یک گروه عرضه

31

موسسات بیمه

-

تامین مالی بیمه به عنوان یک گروه عرضه

•

مشارکت سازمان های غیردولتی در انتخاب
ساختمان ها و تشویق جامعه برای ساختن
ساختمان های بهینه انرژی و ارتقاء نقش صاحبان
خانه های مسکونی در تهران

•

همکاری در آموزش و ارتقای آگاهی

•

پشتیبانی از کارگاه ها و برنامه ها

•

مشارکت فعال و همکاری نزدیک با عوامل پروژه

انجمن بهبود بهرهوری انرژی از طریق حسابرسی ،طراحی ،تامین مالی و •
اجرا (به عنوان گروه تامینکننده)
•

مشارکت فعال و همکاری نزدیک با عوامل پروژه
فعالیت تحت چهارچوب بازار بهینهسازی انرژی و
محیط زیست

•

مشارکت فعال و همکاری نزدیک با عوامل پروژه

•

فراهم ساختن زیرساخت برای توسعه شرکت های
دانش بنیان در زمینه بهره وری انرژی

•

ارائه تحقیق و توسعه ( )R&Dدر بهره وری انرژی

•

همکاری در باال بردن آگاهی و برنامه های انگیزشی
برای توسعه شرکتهای خدمات انرژی

•

حمایت از شرکتهای خدمات انرژی با وامهای
بهرهوری انرژی

•

همکاری با سازوکارهای تامین مالی پایدار

•

حمایت از بیمه شرکتهای خدمات انرژی

•

همکاری با عوامل پروژه
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مدار96

-

معرفی چالش مصرف انرژی در ساختمانها

32

سازمان جامعه

33

تمام کسانی که در پروژه -
بهینهسازی انرژی و محیط
زیست مشغولیت دارند

34

کارگزاران امالک

-

معرفی مشخصات ساختمانها به مشتریان

درخواست بهره وری انرژی به عنوان یک گروه عرضهکننده

•

مشارکت در باالبردن آگاهی

•

همکاری با عوامل پروژه

•

آموزش برای طراحی ساختمانهای بهینه انرژی

•

همکاری با عوامل پروژه

•

پذیرش نتایج پروژه

•

استفاده از مصالح بهینه انرژی ،سیستمها و موارد
مربوطه

•

سرمایهگذاری روی ساختمانهای بهینه انرژی

•

همکاری با عوامل پروژه

•

مشارکت در باالبردن آگاهی

•

انتقال پیام پروژه به مشتریان

•

بازاریابی ساختمانهای بهینه انرژی

•

همکاری با عوامل پروژه

35

مشتریان امالک

-

گروه تقاضا

•

پذیرش نتایج پروژه ،حفظ محیط زیست و زندگی
بهینه

36

صاحب ساختمانها

-

گروه تقاضا

•

پذیرش نتایج پروژه ،حفظ محیط زیست و زندگی
بهینه

37

افراد باالی  18سال

-

گروه تقاضا

•

پذیرش نتایج پروژه ،حفظ محیط زیست و زندگی
بهینه

)Community-Based Organization (CBOs
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ضمیمه :2جدول زمانی کارگاه آغازین
تاریخ 9 :اسفند سال 1395
محل :سالن نشست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(ساختمان شماره)2
آدرس :ایران ،تهران ،خیابان ولیعصر ،منطقه زعفرانیه ،خیابان فالحی ،خیابان شیرکوه ،پالک11
بخش اول :افتتاحیه
8:15-8

ورود و ثبت نام
{ 15دقیقه}

8:30-8:15

بیانیه افتتاحیه
 خانم  ،Anne Marie Sloth Carlsenبرنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد دکتر یداهلل سبوحی ،ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست{ 15دقیقه}

9:15-8:30

پتانسیل بهره وری انرژی و تحول بازار در بخش ساختمان ایران
 دکتر امید توکلی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آقای رضا شادرخ ،سازمان بهینه سازی مصرف سوخت دکتر یوسف رشیدی ،سازمان محیط زیست{ 45دقیقه}

9:30-9:15

اهداف و انتظارات کارگاه آغازین
 آقای محسن سلیمانی روزبهانی ،برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد دکتر هاله بختیار ،بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان()EEEB} 15دقیقه}

9:40-9:30

مرور پروژه GEF/UNDP
 دکتر هاله بختیارEEEB، دکتر  ،Zoran Morvajمشاور فنی ارشد{ 20دقیقه}

10:15-10

استراحت و پذیرایی

بخش دوم :بحث روی رویکرد پروژه
10:35-10:15

معرفی مولفهها ،خروجیها و فعالیتهای پروژه
 دکتر هاله بختیارEEEB، آقای سعید فتوحیEEEB ،{ 20دقیقه}

12-10:35

بحث روی مولفهها ،خروجیها و فعالیتهای پروژه
114

{ 85دقیقه}

همه حاضرین

13-12

ناهار

13:45-13

بحث روی مولفهها ،خروجیها و فعالیتهای پروژه
 همه حاضرین{ 35دقیقه}جمعبندی نظرات
 دکتر هاله بختیار 10{ EEEB ،دقیقه}{ 45دقیقه}

14:05-13:45

چهارچوب منطقی پروژه
دکتر سعید فتوحیEEEB ،
{ 20دقیقه}

15-14:05

بحث روی چهارچوب منطقی پروژه
 همه حاضرین{ 45دقیقه}جمعبندی نظرات
 دکتر هاله بختیارEEEB ،{ 55دقیقه}

15:15-15

استراحت و پذیرایی

بخش سوم :نحوه پیادهسازی و پایش
15:30-15:15

برنامه مدیریت  ،پیادهسازی ،پایش و ارزیابی پروژه

 آقای  ،Manuel Sorianoمشاور فنی منطقهای{ 15دقیقه}
15:40-15:30

مشارکت و حضور ذینفعان
 دکتر محسن سلیمانی روزبهانیUNDP ،{ 10دقیقه}

16-15:45

برنامه پایش و ارزیابی
 دکتر هاله بختیارEEEB ،{ 15دقیقه}

بخش چهارم :نظرات پایانی
16:40-16

بحثهای پایانی با ریاست مدیر ملی پروژه
{ 40دقیقه}

16:55-16:40

خالصه و گامهای بعدی
 دکتر یداهلل سبوحیCEEE،{ 15دقیقه}

17-16:55

تشکر و سخنان پایانی
115

{ 5دقیقه}

دکتر یداهلل سبوحیCEEE ،
دکتر هاله بختیارEEEB ،

ضمیمه سوم :صورتجلسه کارگاه آغازین
در ابتدای جلسه ،بعد از خوشآمدگویی  ،جناب آقای دکتر سبوحی اعضای تیم را معرفی کردند و درباره میزان
تسهیالت در نظر گرفته شده برای پروژه و مدت زمان انجام آن صحبت کردند.
سپس خانم کارلسن ،نماینده  ،UNDPدر ارتباط با ضرورت اجرای پروژه ،هدررفت انرژی در بخش ساختمان،
وضعیت فعلی ساختمانها در ایران به صحبت پرداختند.
در ادامه ،آقای رشیدی ،معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیات علمی پژوهشکده
علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی ،ضمن تشکر از دکتر سبوحی برای برگزاری کارگاه و معرفی خودشان،
ارائه ای با موضوع بهینهسازی انرژی توسعه پایدار داشتند .ایشان به مشکالت اساسی از قبیل تغییرات و آلودگی
آب و هوا اشاره کردند و روی موضوع تغییرات دمایی در طول زمستان و استفاده از نفت سیاه برای گرم کردن
خانهها به دلیل کمبود گاز تاکید کردند.
ایشان اظهار داشتند که یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست ،ارائه گزارش جامع از توسعه پایدار ایران
است و به صورت سه ماهه توسط سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت امور خارجه ،مرکز آمار ایران ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی ایران تهیه میشود .ایشان با مرور  17هدف توسعه پایدار ملل متحد ،مخصوصا هفتمین
که مربوط به انرژی پاک است به مصرف انرژی به عنوان مهمترین عامل آلودگی و به تبع آن سرطان اشاره
کردند .سپس مروری بر شاخصههای مدیریت و برنامهریزی شهری و پروژه "بهبود دانش و ارتباطات برای
تصمیم گیری در مورد آلودگی هوا و سالمت در اروپا "97و دستاورهای آن داشتند .همچنین این موضوع را
یادآور شدند که سیاستهای هوای پاکیزه بسیار کم هزینهتر از تاثیر هوای آلوده بر سالمت است و کاهش
آلودگی هوا موجب کاهش تاثیر منفی بر سالمت و تغییرات آب و هوایی میشود .از طرفی ،اهمیت نقش
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای انتقال اطالعات به سیاستگذاران را یادآور شدند .در آخر ،به همکاری و
مشارکت نزدیک متخصصین و سیاستگذاران تاکید کردند.
سپس آقای شادرخ راد ،مدیر انرژی در بخش صنعتی که به نمایندگی از طرف نماینده آقای علی وکیلی ،مدیر
ارشد اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ،در جلسه حضور داشتند ،ارائه ای با موضع " اجرای پروژههای
Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in
Europe
97
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صرفهجویی انرژی در بخش ساختمان" داشتند .در این ارائه به موضوعاتی چون وضعیت فعلی انرژی ایران،
ظرفیت صرفهجویی انرژی در ایران ،ماده  12از قانون حذف موانع دستیابی به سیستم مالی ارتقاءیافته و رقابتی
در بخش ساختمان پرداخته شد .در این ارائه ،بعد از معرفی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و تاریخته و
اهداف شکلگیری آن ،آمار و ارقام ذخایر و مصارف انرژی به اطالع حاضرین رسانده شد .سپس در ارتباط با
ماده  12که روی اجرای پروژههای بهرهوری تمرکز دارد توضیحاتی داده شد و فرآیند این ماده به ترتیب:
فرضیات ،محاسبات پروژه ،اندازهگیری و صحهسنجی ،قانونگذاری ،سامانه به سما ،تامین مالی ،قرارداد،
بازپرداخت معرفی شدند .آقای شادرخ راد خاطر نشان کردند که اجرای پروژههای بهینه انرژی که مربوط به
ماده  12میشوند ،براساس پروژه شرکت خدمات انرژی هستند .ایشان توضیح دادند که،بر اساس ماده  ،12به
ازای هر متر مربع صرفهجویی ،دولت  13سنت به صرفهجوگر بازپرداخت خواهد داشت(بهرهوری انرژی).
همچنین ،در پایان عرائض خود به معرفی پروژه افزایش کارایی موتورخانهها در ساختمانهای موجود پرداختند
و جزئیات پروژه ،فرآیند اجرایی و نوع قراردادها را بازگوکردند.
حین ارائه سواالتی مطرح شد که آقای شادرخ به پاسخگویی آنها پرداختند ،از جمله پرسش آقای کارلسن،
نماینده وقت معاون برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد ،درباره چگونگی تطابق پروژه مشاور ارشد Dr Morvaj ،

 ،با آنچه که آقای شادرخ ارائه کردند .آقای سلیمانی ،مدیر پروژه در برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد پاسخ
دادند که ارتباط و پیوستگی بین پروژه و پروژههای ملی بسیار اهمیت دارد .همچنین ،خانم قزلباش میخواستند
از ارتباط بین پروژه و سنجش فنی ساختمانها بدانند که آقای شادرخ راد در واقع ارتباطی به هم ندارند زیرا
اساس هریک متفاوت است.
خانم کارلسن به اهمیت حضور وزارت کار (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) در جلسه اشاره کردند و خاطر
نشان کردند که پروژه و این وزارت با موانع و چاشهای یکسانی روبهرو هستند و منافع مشترکی دارند .وزارت
کار میتواند با ایجاد فرصتهای شغلی در این بخش به ایران کمک کند .همچنین دکتر سبوحی مطرح کردند
که قبال در ارتباط با ایجاد مشاغل و تاسیس مراکز آموزشی با همکاری وزارت کار مطرح شده است و وزارت
کار حتی قادر به ایجاد کسب و کارهای کوچک و شرکتهای خدمات انرژی است .از طرفی درباره اهمیت
پایش و مستندسازی نیز اشاره شد.
در ادامه ،خانم بختیار اذعان داشتند که ایده دکتر سبوحی برای اولین بار در بازار بهینه انرژی در ایران مطرح
میشود و بعد از تشکر از ایشان و حاضرین از آقای مروج ( )Mr Zoran Morvajدعوت کردند تا سخنان خود را
به سمع حاضرین برسانند.
آقای مروج  ،مشاور فنی ارشد پروژه اهل کرواسی ،به معرفی خوب پرداختند و توضیحاتی درباره تجربیاتی که
به عنوان عضوی از کشورهای اتحادیه اروپا داشتند ،ارائه کردند.
117

سپس آقای مانوئل سوریانو ،مشاور فنی منطقهای ،ارائهای با موضوع محتوا ،الزامات و راهنمای پروژه مشترک
 UNDPو  GEFداشتند .ایشان درباره چگونگی تهیه گزارش آغازین توضیحاتی ارائه دادند و تاکید داشتند که
به روزرسانیهای اولیه پروژه و هر تغییری که در فعالیتهای پروژه و مسائل اصلی در گزارش آغازین اعمال
میشوند ،باید در نظر گرفته شوند و تاثیر ،تداوم و تکرارپذیری پروژه در پروژههای صندوق محیط زیست
جهانی حائز اهمیت است .بعد از ارائه ایشان خانم بختیار ،مدیریت ملی پروژه ،ارائه ای با موضع اهداف کارگاه
و اطالعات اصلی پروژه داشتند.
خانم بختیار بر این موضوع تاکید داشتند که با توجه به رتبه  4ایران در زمینه تولید آالینده  CO2و اینکه
میزان تولید این آالینده در بخش ساختمان به اندازه  4.1درصد افزایش یافته است (در سال های -2000
 ،)2014پتانسیل بهینه سازی انرژی در بخش ساختمانی ایران بسیار باال است .هدف این پروژه کاهش گازهای
گلخانهای در بخش خانگی ایران است .این پروژه در واقع به دنبال تحول بازار و استقرار بازار بهینهسازی انرژی
میباشد .هدف پروژه دستیابی به این مهم از طریق اصالحات قانون و مقررات و سیاست و پیادهسازی روشهای
بهینهسازی به همراه گسترش روشهای رایج صرفهجویی انرژی و بهرهمندی از سیستمهای تجدیدپذیر
هیبریدی ،نیروگاههای  ،CCHPسیستمهای مدیریت ساختمان و کمک به توسعه یک بازار بهینهسازی انرژی و
محیط زیست پایدار از طریق جذب مشارکت عمومی و شرکتهای خدمات انرژی است.
این پروژه سه مولفه دارد:
•

مولفه اول :چهارچوبهای قوانین و مقررات و سیاستها

•

مولفه دوم :اجرای پایلوت روشهای بهینهسازی انرژی در ساختمانهای موجود

•

مولفه سوم :اجرای سازوکارهای تحول بازار

در ادامه صحبتهای خانم بختیار ،آقای سلیمانی،مدیر برنامه در برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد ،ضمن تشکر
از ایشان بر این نکته تاکید کردند که سند پروژه در فاز اولیه باید بازبینی شود تا نقش هر ارگان اجرایی
مشخص گردد و بین همه پروژههای درجریان ایران و این پروژه ارتباط ایجاد شود .همچنین ،موارد اصلی در
سند پروژه قابل تغییر نیست(مثل استفاده از انرژی خورشیدی) .بنابراین ،از این دادهها برای توسعه گزارش
آغازین استفاده خواهد شد .گزارش آغازین توسط مشاور فنی ارشد ،مشاور فنی محلی ،و تیم مدیریت پروژه
توسعه داده خواهد شد و به عنوان مرجعی برای اجرای پروژه درسالهای بعدی قرار خواهد گرفت.
در ادامه ،جلسه با ارائه دیگری از آقای مروج پیش برده شد .ایشان در ارتباط با تجربهشان از انجام پروژه
مشابهی که در آن بازار بهینهسازی انرژی ایجاد شد صحبت کردند .تجربه ایشان از اجرای پروژه بهینهسازی
انرژی حاکی از آن است اجرای این پروژهها به  5بخش تقسیم بندی میشود :شناخت محیط اجرای پروژه،
ایجاد اراده سیاسی ،پلتفرم اجرایی موثر ،توسعه ظرفیتهای اجرایی و درسهایی که گرفته شده .ایشان ضمن
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تاکید بر این نکته که تعامالت و شناخت ذینفعان اصلی بسیار اهمیت دارد ،گامهای پیشبرد پروژه را برشمردند
که شامل :کمک فنی ،پتانسیل ایدهها و فرصتهای بهینهسازی انرژی ،حسابرسیهای انرژی و ارزیابی پروژه،
پروژه قابل نقل و انتقاالت بانکی ،و در نهایت پروژههای اجرا شده و صرفهجوییهای محقق شده .این فرآیند
معموال آهسته بوده و نیازمند شناخت موانع ،ابزار و زمان مناسب است.
حین این ارائه خانم بختیار و آقای سلیمانی به اهمیت زمان و یافتن تعادل بین عرضه و تقاضا برای تحول بازار
اشاره کردند.
آقای مروج توضیح دادند که سیاستهای تولید شده باید در از دو طریق معرفی شوند .اول ،حمایت از اجرای
بهنیهسازی انرژی فعال و قابل نمایش بشوند .دوم ،موجب حفظ منابع شوند .آقای سلیمانی خاطرنشن کردند
که تعهدات مربوط به مولفه اول پروژه میباشد.
در ادامه آقای مروج توضیح دادند که سیستم مدیریت انرژی فرآیند پیوسته پایش و بهبود بهینهسازی انرژی
در یک شهر و در تمام ساختمانهای عمومی ،روشنایی عمومی ،نقل و انتقال عمومی و زیرساختهای انرژی
است .ایشان بعد از تاکید روی اهمیت پذیرش اجرای پروژه از طرف جامعه به موضوع اندازهگیریهای منظم با
ابزار پیشرفته ،جمعآوری اندازهگیریها و تحلیل آنها در مرکز مدیریت انرژی پرداختند .ابزار فناوری اطالعات،
سیستم مدیریت اطالعات انرژی( )EMISباید در دسترس ذینفعان باشد.
آقای مروج اذعان داشتند که بر حسب تجربه ،دولت پروژه را تا رسیدن به نقطه پایدار گسترش میدهد و بعد
 7-8سال گذشتن از شروع پروژه ،بازار بهینه انرژی دایر میشود .از طرفی ،تغییر رفتار و عملکرد عموم به زمان
نیاز دارد و برای توسعه پایدار بسیار ضروری است .همچنین خاطر نشان کردند که پیام کلیدی مدیریت انرژی
یک فرآیند تغییر است که شش گام اصلی به ترتیب زیر دارد:
 -1ایمنساختن تعهدات سیاسی و منابع
 -2ظرفیتسازی ،یادگیری حین عمل
 -3ثبت سهام ساختمانها ،خطوط و اهداف
 -4برنامه کاری بهرهوری انرژی محلی ،بودجهها ،خطوط پروژه بهینه انرژی
 -5روشهای پیادهسازی بهینهسازی انرژی و سیستم مدیریت اطالعات انرژی
 -6باالبردن آگاهی عمومی از تحول بازار بهنیهانرژی
در پایان ،تجربیاتی که از پروژههای مشابه داشتند را اینگونه برشمردند:
 -1اطمینان از شناخت محیط اجرایی و بازار بهینهسازی محلی
 -2تفکر بلندپروازانه ،هدفگذاری بلند
 -3کار با بهترینها
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 -4کسب درامد از پتانسیل بهرهوری انرژی در هر سطحی
 -5زمان دقیق توالی مداخله در پروژه
 -6ایجاد فرصت برای ظرفیتسازان
 -7اجرای بهینهسازی انرژی یک فرآیند تغییر است
 -8به دستآوردن موفقیتهای اولیه(پایلوتها) و نمود آن
 -9عدم گسترش مقیاس بدون تامین مالی محلی
-10گسترش مقیاس محیط جدیدی را فراهم میکند که در آن فرصت تاثیر دارید تا مدیریت
-11مدیریت تطابقی منابع داخلی و تمرکز روی فرآیند تا خروجیهای خاص
-12دستیابی و حفظ لیاقت ،مشروعیت و قدرت
-13مواجهه با عدم قطعیتها و ابهامات
-14تعامالت خوب داخلی و خارجی
-15مداومت
ایشان همچنین در پاسخ به سوال خانم قزلباش در ارتباط بانحوه باالبردن آگاهی عمومی اینگونه پاسخ دادند
که ابتدا کمپین سه ساله ارتقاء عموم ایجاد شده و هفتههای انرژی در سه ماه زمستان و تابستان داشتهاند،
مشاوران انرژی ،وبسایتها ،برنامه برای کودکان ،جشنواره انرژی و کارهایی از این قبیل در ایجاد آگاهی بسیار
موثر بودهاند .از طرفی ،آقای سلیمانی بر این نکته تاکید کردند که پروژه باید فضای کاری مشترک موفق ایجاد
کند.
در ادامه ،آقای سبوحی ضمن تشکر از صحبتهای آقای مروج ،اذعان داشتند که یکی از موانع در کشور بهای
انرژی است .از طرفی ،بهبود سیستم گرمایشی و پایش آنالین مشکالت اساسی هستند و توسعه مراکز آموزشی
اهمیت باالیی دارد .ایشان از آقای فتوحی،معاون مدیر ملی پروژه ،دعوت کردند تا سخنان خود ار به سمع
حاضرین برسانند.
آقای فتوحی ضمن برشمردن مولفهها ،خروجیها و فعالیتهای پروژه بر این نکته تاکید داشتند که برخی از
خروجیها و فعالیتهای پروژه نیز به ویرایش دارد.
ایشان خروجیهای مولفه اول در سند پروژه را اینگونه برشمردند:
خروجی :1-1مروری بر سیاست انرژی پایه ،مقررات ساختمان ،استاندارد محصوالت گرمایشی و چهاچوبهای
برچسب
خروجی :2-1چهارچوبهای سیاست و قانونگذار بازبینی شده ،به خصوص یک کد گرمایشی ساختمان
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خروجی :3-1رویکردهای اجرایی و سازوکارهایی برای تطابق با الزامات کد ساختمان
خروجی :4-1یک رویکرد بهینهسازی انرژی چندجانبه حمایتی و برنامه کاری
طبق گفته ایشان برخی از فعالیتها و خروجیهای پروژه طی جلسه کمیته راهبری قبلی اصالح شدهاند و به
به صورت زیر درامدهاند:
• خروجی :1-1تایید قوانین ،سیاستها ،رویکردها ،اسناد تنظیم کننده ،مطالعات و چهارچوبها
 فعالیت :1-1-1مرورکامل سیاستهای پروژه  ،EEEBقوانین ،استاندارها ،مقررات و برنامه کاریپیشنهادی
فعالیت :2-1-1تصویب و اجرای سیاستها ،قوانین و مقررات و برنامه کاریفعالیت :3-1-1توسعه قوانین بازار بهینهسازی انرژی و اجرای اجرایی• خروجی  :2-1اجرای چهارچوب بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست برای ارتقاء و حمایت از کاربرد
بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان
-فعالیت :1-2-1استقرار مدیریت انرژی ساختمان و سیستم مدیریت اطالعات

فعالیت :2-2-1ظرفیتسازی برای کاربرد  EMISساختمانیفعالیت :3-2-1پایش و سنجش تاثیر EMIS

آقای سلیمانی نظر همه حاضرین را درباره این پیشنهادات پرسیدند و پیشنهاداتی نیز ارائه شد .سپس
بعد استراحت و پذیرایی ،آقای سلیمانی از تمامی شرکتکنندگان جلسه درباره فعالیتهای مولفه اول
سوال کردند و در ادامه ارائه خود نتایج مولفه دوم در سند پروژه را اینگونه معرفی کردند:
خروجی :1-2پیادهسازی روشهای مقرونبهصرفه صرفهجوی انرژی در ساختمانهای خصوصی برای
بهروزرسانی سیستم گرمایشی
خروجی :2-2نصب  85آبگرمکن و ادغام کردن آنها با سیستم گرمایشی به روز شده.
خروجی :3-2ارزیابی موارد اجرایی و انتشار نتایج به متخصصان سیستم گرمایشی
خروجی :4-2دستورالعملها و مواد آموزشی برای بهروزرسانی سیستمهای گرمایشی همراه با
طراحیهای جدید و مشخصههای اتاق دیگ بخار
در ارتباط با این مولفه ،دکتر فتوحی به پروژه پایلوت  200ساختمان اشاره کردند که دوسال پیش
توسط معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری اجرا شده بود .سپس به ارائه مهمترین اصالحات و
پیشنهادات برای نتایج و اقدامات مرتبط با مولفه اول پرداختند که در جلسه کمیته راهبردی پیشین
اینگونه نهایی شده بود:
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• خروجی :1-2پروژه های تکمیل شده که نشان دهنده برنامه های موفقیت آمیز فناوریها و شیوه
های  EEEBاست.
فعالیت :1-1-2نمایش فناوری و کاربردهای  EEEBبرای بهبود سیستمهای گرمایشی مرکزیساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی
فعالیت :2-1-2نمایش یک ساختمان هوشمند بر اساس یک سیستم انرژی فسیلی تجدیدپذیر)(SCCHP
فعالیت :3-1-2نمایش پیادهسازی پروژه• خروجی  :2-2اجرای مدل کسبوکار پایلوت صرفهجویی انرژی هوشمند EEEB
• -فعالیت  :1-2-2توسعه مدل صرفهجویی انرژی هوشمند EEEB
• -فعالیت :2-2-2نمایش صرفهجویی انرژی هوشمند EEEB

فعالیت  :3-2-2نمایش اجرای مدل کسبوکار• خروجی :3-2شاغلین ساختمانی متخصص ،تواناو الیق
فعالیت  :1-3-2ظرفیتسازی برای شرکتهای دانشبنیان و ساختوسازفعالیت :2-3-2ظرفیتسازی برای اجرای مدل کسبوکار شرکتهای خدمات انرژیفعالیت :3-3-2ارتقاء پروژه های  EEEBبه شرکتهای خدمات انرژیبعد از معرفی این بندها حضار پیشنهاداتی مطرح کردند .سپس خروجیهای مولفه سوم در سند پروژه اینگونه
معرفی شدند.
• خروجی  :1-3توسعه ظرفیت برای ساخت سیستم گرمایشی شامل مشخصات
• خروجی :2-3توسعه ظرفیت متخصصان ساختمان برای پیادهسازی سیستم گرمایشی
• خروجی :3-3آموزش یک کادر مهندسین معتبر اتاق دیگ بخار
• خروجی :4-3دورههای اجباری الکترونیک برای ذینفعان مختلف در زنجیره ارزش ساختمان
• خروجی :5-3یک کمپین آگاهی بخش ذینفعان شامل کمیپین آگاهیبخش عمومی
• خروجی :6-3پیشنهاداتی برای انگیزههای مالی برای ساکنین و سازوکارهای تامین مالی پایدار
آقای فتوحی برخی از فعالیتهای مربوط به مولفه سوم نیاز به تصحیح داشته است که طی جلسه پیشین
کمیته راهبری پروژه نهایی شده اند و به قرار زیر هستند:
• خروجی :1-3افزایش دسترسی به منابع مالی پروژههای EEEB

فعالیت :1-1-3تسهیل فرآیندهای فعالسازی کمک مالی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بهشرکتهای خدمات انرژی و شرکتهای دانشبنیان
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فعالیت  :2-1-3تسهیل فرآیندهای سازوکارهای تامین مالی پایدار ساکنینفعالیت :3-1-3ظرفیتسازی برای تامین مالی کاربردهای EEEBو فناوریهای بانکی ،مالی و بخشخصوصی
فعالیت :4-1-3طراحی روشهای تامین مالی برای پروژه• خروجی :2-3تاسیس مرکز آموزشی متخصصین EEEB
-فعالیت :1-2-3ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای آموزشEEEB

فعالیت :2-2-3طراحی و پیاده سازی برنامه ها و فناوریهای دورههای آموزشی  EEEBبرای مشارینو عامالن پروژه
فعالیت :3-2-3طراحی و اجرای دورههای آموزشی برای تقویت ظرفیت و توانایی شرکتهای خدماتانرژی
فعالیت :4-2-3طراحی برنامه آموزشی پایدار• خروجی :3-3ابزار برای افزایش اطالعات ،آگاهی ،مهارت و تجربه ذینفعان پروژه EEEB

فعالیت :1-3-3مرور جامع نمونههای موفق بینالمللی برای معرفی شرکتهای خدمات انرژی وکاربرد بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان
فعالیت  :2-3-3ایجاد یک کمپین افزایش آگاهی و اطالعات بر اساس نتایج پایلوت-فعالیت :3-3-3ظرفیتسازی برای فعالسازی شرکتهای خدمات انرژی پروژه EEEB

فعالیت  :4-3-3طراحی و اجرای شبکه ذینفعانبعد از اتمام این ارائه و پیشنهادات و نظرات حضار ،آقای محمدرضا خسروی،تحلیلگر مدیریت پروژه برنامه توسعه

و پیشرفت ملل متحد ،تفسیرهایی برای اصالح چهارچوب پروژه ارائه کردند .ایشان در خصوص جایگاه پروژه
بهینهسازی انرژی و محیط زیست در پروژه و ارتباط آن با برنامه طراحی استراتژیک  UNDPصحبت کردند و
شاخصهای سند برنامه راهبردی  UNDPرا معرفی نمودند .در نهایت ،ایشان هدف از نمایش نتایج را اطمینان
برای حرکت به سمت نتایج مد نظر دانستند و در این راستا سه گام را برشمردند -1:پیگیری عملکرد مربوط
به جمعآوری ادهها( شامل :گروههای هدف ،گسترش ظرفیت و پایداری) -2تحلیل شواهد برای آگاه ساختن
مدیریت تصمیمگیری( شامل :نتایج ،تئوری تغییر ،کیفیت ،خطرها و عملکرد)  -3گزارش عملکرد و آموزهها
آقای سوریانو ،مشاور فنی منطقهای ،ارائه ای با موضوع الزامات فاز آغازین پروژه داشتند .در این فاز ،اصالح و
بازبینی خروجی و فعالیتها ،تعیین ذینفعان و مشارکین و مشارکین مالی ،تعیین میزان اختیارات تک تک
اعضا و کمیته راهبری و تعیین میزان تمایل به مشارکت ،توسعه قوانین و استانداردهای فرآیندهای عملیاتی،
شفافسازی ارتباطات ،بازبینی و نهایی کردن سند پروژه انجام داده خواهد شد .و سپس درخصوص چگونگی
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انجام بازبینیها و نهایی کردن اهداف در برنامه پروژه صحبت نمودند .و در پایان صحبتهایشان در ارتباط با
چرخه پروژههای مشترک برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد و صندوق محیط زیست جهانی و برخی از
خطرها یا ریسکهای پروژه توضیحاتی ارائه دادند.
سپس آقای سلیمانی ضمن تشکر از آقای سوریانو بابت توضیحات جامعی که درباره الزامات فاز آغازین پروژه
داشتند  ،اذعان داشتند که گزارش فاز آغازین پروژه با همکاری گروهی تهیه و نهایی خواهد شد.
در پایان ،آقای سبوحی از تمام حاضرین بابت حضور و نظرات ارزندهشان تشکر کردند.
اسامی حاضرین:
 -1یداهلل سبوحی (مجری ملی پروژه ،پروژه )EEEB
 -2هاله بختیار (مدیر ملی پروژه ،پروژه )EEEB
 -3سعید فتوحی(معاون مدیر ملی پروژه،پروژه )EEEB
 -4آیدا شاهرخ(کارشناس ارتباطات و شبکه ،پروژه )EEEB
 -5رضا درخشنده (امور مالی و برنامهریزی ،پروژه )EEEB
( Manuel Soriano -6مشاور فنی منطقه پروژه)
( Zoran Morvaj -7مشاور فنی ارشد پروژه)
 -8عباس گلریز (وزارت امور خارجه)
 -9زهره حسامی (شهرداری تهران)
 -10بابک سبحانی (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت)
 -11غالمرضا نصیری (سازمان مدیریت و برنامهریزی)
 -12رضا شادرخراد (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت)
 -13محمد خرمآبادی (وزارت راه و شهرسازی)
 -14معراج طوطیپور (معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری)
(Anne Marie Sloth Carlsen -15برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد)
 -16محسن سلیمانی روزبهانی (برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد)
 -17محمدرضا خسروی (برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد)
 -18شفق بخشیان (برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد)
 -19کمیل عزیزی شفا (وزارت نفت)
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 -20مزدک غالمی شعبانی (وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
 -21محمود هاشم (شرکت ملی گاز ایران)
 -22معصومه ابراهیمینژاد (شرکت ملی گاز ایران)
 -23یوسف رشیدی (وزارت انرژی)
 -24بهروز کاری (مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی)
 -25علی مختاری (شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران)
 -26فریدون ثقفیان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
 -27پریچهر قزلباش (سازمان ملی استاندارد)
 -28احمد جزایری (بخش خصوصی)
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