
کشورهاي مقايسه کسب و کار اسکو در ايران با تجربيات موفق اسکو در

توسعه يافته

(  آمريکا، ژاپن، استراليا و انگليس)

علي محمد مير شمس 

شرکت هاي خدمات انرژي ايرانانجمندبير 

مديرعامل شرکت مهندسي آسياوات
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:ارائه دهنده
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تعریف شرکت خدمات انرژی
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تاریخچه اسکو در جهان

سال شروع 
فعالیت

نام کشور

آمریکا1970
سوئد1978
بریتانیای کبیر–ایتالیا 1980
کانادا1982
استونی1986
آرژانتین–استرالیا –بلژیک –مجارستان –مراکش –فیلیپین 1990
برزیل–کره جنوبی 1992
چک1993
هند–اردن 1994
لهستان–اتریش –بلغارستان –چین –آلمان –هلند –اسلواکی –سوئیس 1995
شیلی–مصر –غنا –اکراین 1996
کلمبیا–ژاپن –کنیا 1997
بلغارستان-لیتوانی –مکزیک –آفریقای جنوبی 1998
ترکیه1999
فنالند–تایلند –تونس 2000
نپال2002
ایران2006
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ضرورت اجرای پروژه ها به صورت اسکو
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نمای کلي اسکو

مصرف انرژی 
هزینه آب برق 

گرما

مصرف انرژی 
هزینه آب برق 

گرما

كو
س
 ا
ت

نع
ص

تجهیزاتتامینصورتدر-1
هزینهفقطکارفرماتوسط

بهمحاساسکوشرکتسرویس
.شودمی

تجهیزاتتامینصورتدر-2
هزینهاسکوشرکتتوسط
بهپرداختباززماندرمجری
.استخدماتهزینهعنوان

در پروژه های اسکو، تأکید بر ارائه یک سرویس جامع با حداقل هزینه و کمترین نیروی انسانی است

منافع مشتري

هزينه شركت اسكو

نرخ بهره

سرمايه گذاري اوليه

قبل از اجراي اسكو بعد از اجراي اسكو
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رابطه شرکت اسکو با کارفرما

شرکت اسکو

کارفرما

عقد قرارداد بر حسب 
عملکرد

تضمین مقدار صرفه 
جویی در انرژی بر 
حسب قرارداد ساالنه

ارائه خدمات جامع
ممیزی انرژی•
تامین منابع مالی•
طراحی و ساخت جهت صرفه •

جویی انرژی
تعمیر و نگهداری تجهیزات و •

مدیریت
تضمین صرفه جویی در انرژی•

پرداخت هزینه خدمات

(توجه در خدمات)

بر خالف پروژه های طراحی و ساخت، اسکو یک سرمایه گذاری مشترك است،
.و رابطه کارفرما و شرکت اسکو به صورت شریک می باشد
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مقایسه پروژه های اسکو با سایر پروژه های اصالح مصرف انرژی
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عقد قرارداد ساخت
انجام اصالحیات

قرارداد طراحی

بررسی تجهیزات موجود

طراحی و برآورد

عقد قرارداد

راه اندازی

راه اندازی تجهیزات

سایر پروژه های اصالح مصرف انرژی
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بررسی میزان کاهش

پروژه های اسکو

خدمات جامع اسکو

بررسي اوليه

بررسی اطالعات انرژی

تدوین طراحی اجرایی

عقد قرارداد خدمات اسکو

انجام اصالحیات

اداره تجهیزات/مدیریت
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عوامل موفقیت و توسعه شرکت های خدمات انرژی در دنیا

بلغارستانهترکیکره جنوبیهندژاپنآمریکاآلمانمجارستانبرزیلچینعوامل اصلی موفقیت و توسعه شرکت های  خدمات انرژی

■■■■سازیپتانسیل بزرگ بازار بهینه

■■■■■■■■■■های دولتی و بین المللیپشتیبانی

■پیشینه خوب و اعتماد سازی

■■■■■■■اطالع رسانی، ترویج، آموزش و افزایش آگاهی نسبت به صرفه جویی

■■■■■اشتیاق برای اجرای خدمات جدید و انتقال دانش و فنون پیشرفته

■■ترکیب شدن با مکانیزم توسعه پاك

■وری انرژی و تحقیق و توسعه انرژیتخصیص بودجه های متعدد جهت اجرای پروژه های بهره

■■■■■خصوصی سازی معتیر و افزایش متوسط هزینه انرژی و تغییر سبد سوختی

■ایجاد پرو اسکو به عنوان مرکز ضمانت برای شرکت های خدمات انرژی

■■ها و اسناد استاندارد برای قراردادهاتدوین روش

■■■ژیسازی مصرف انردر نظر گرفتن تسهیالت برای جایگرینی تجهیزات قدیمی و بهینه
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موانع و مشکالت توسعه شرکت های خدمات انرژی در دنیا

بلغارستانهترکیکره جنوبیهندژاپنآمریکاآلمانمجارستانبرزیلچینموانع و مشکالت اصلی توسعه شرکت های خدمات انرژی

■■■■■■■■مشکالت دستیابی به تامین مالی پروژه

■■■نبود مدیریت ریسک و نبود مرجع حل اختالف

■■■گیری در زمان مدیریت خودهای رود بازده با نتیجهتوجه مدیران به فعالیت

■■■■■■■■یبا شرکت های خدمات انرژ( باال بودن نرخ بهره)عدم آشنایی مردم و صنایع و بانک ها 

الی و کمبود تجربه شرکت های خدمات انرژی در زمینه ارائه پیشنهاد پروژه به موسسات م
دولتی

■■■

■عدم واگذاری پروژه های دولتی در شکل قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی

■■■■وری انرژیهای شفاف در زمینه بهرهعدم وجود اطالعات پایه، استاندادرها و دستورالعمل

■■بر در مورد قراردادهای دولتیبروکراسی زمان

■■■های ملی نامعلوم در آزادسازی بازار انرژیسیاست

■■پیشینه بد در اجرای قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی
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(  آمریکا)روند اجرای یك پروژه اسکو 
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(  استرالیا)روند اجرای یك پروژه اسکو 

سال12تا 5: طول قرارداد
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(استرالیا)شاخص های ارزیابي پیشنهاد اسکو 

هایشاخصفراخوانبرگزاریزماندر-
.می گردداعالممتقاضیانبهارزیابی

.هدمی دانجامراارزیابیفرآیندکارفرما-

اعالمماکزیمممقدارشاخصهربرای-
.گرددمی

امتیازامتیازحدکثر ارزیابیمورد آیتم 
خیر/ بله مطابقت داردلیست موجود در چک های آیتمبا تمام ارسالی اسناد آیا 

1
بر قراردادهای مبتنیسابقه 

عملکرد

5انرژیبر عملکرد توانمندی اجرای قراردادهای مبتنی 
10خارج از کشوراسترالیا یا در تیم اجرایی توسط انرژی بر عملکرد مبتنی پروژه اجرای 

5استرالیادر انرژی بر عملکرد قراردادهای مبتنی سوابق 
5مشتریمشابه درخواست انرژی بر عملکرد قراردادهای مبتنی سوابق 

2
نی مبتانجام قرارداد توانایی 

-هزمیندر انرژی بر عملکرد 
مختلفهای 

8های مکانیکیسیستم
10های الکتریکیسیستم

7های کنترلیسیستم

هاتوانمندی3

5هاشناخت پروژه
5راهکارهاطراحی 

5نیازمورد تهیه تجهیزات 
5وری انرژیبهره های پروژهنصب 

5پروژهمدیریت 

پشتیبانی4
5مداومحمایت 

5سرویس
5آموزش

5
های هی اجرای پروژدهندهکه نشان مشتری درخواست شده توسط انرژی بر عملکرد مبتنی پروژه شناسی اجرای ارائه روش 

مشابه در گذشته باشد
10
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( انگلیس)روند اجرای یك پروژه اسکو 

سال10تا 5: طول قرارداد
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(آلمان و اروپا)استراتژی توسعه قراردادهای اسکو 



15

(ترکیه)استراتژی توسعه قراردادهای اسکو 
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نکاتي از روند اجرای اسکو در ژاپن  
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(  ژاپن)روند اجرای یك پروژه اسکو 

سال15تا 7: طول قرارداد
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(  ژاپن)روند اجرای یك پروژه اسکو 
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(ژاپن)شاخص های ارزیابي پیشنهاد اسکو 

.گرددمیاعالممتقاضیانبهارزیابیهایشاخصفراخوانبرگزاریزماندر-

.دهندمیانجامراارزیابیفرآینددانشگاهاساتیدتجربه،باافرادازایکمیته-

.گرددمیاعالمهموزنیضریبیکوماکزیمممقدارشاخصهربرای-

ضریبامتیازاستانداردارزیابیمورد آیتم 

×6دشوتعیین متناسب توزیع بوده و با باالترین امتیاز 5عدد انرژیدر مصرف جویی صرفه میزان باال بودن 1

×6دشوتعیین متناسب توزیع بوده و با باالترین امتیاز 5عدد کربندی اکسید کاهش انتشار میزان باال بودن 2

×6دشوتعیین متناسب توزیع بوده و با باالترین امتیاز 5عدد برای مشتریسود میزان باال بودن 3

×2دشوتعیین متناسب توزیع بوده و با باالترین امتیاز 5عدد انرژیکوتاه بودن مدت قرارداد خدمات حتی االمکان 4

×4امتیاز5حداکثر پیشنهادهامناسب و ملموس بودن فنون و 5

×2امتیاز5حداکثر و منحصر به فردویژه دانش انجام کار 6

............

21.........
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حمايت هاي دولتي در ژاپن 
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نمونه قرارداد اسكو در بخش ساختمان اجرا شده توسط  شركت ازبيل ژاپن

میلیارد256حدودفروشونفرهزار5ازبیشبا1906سالازاتوماسیونتجهیزاتسازندهشرکتیکازبیل

2015سالتاین

200ازبیشواستشدهشروع1995سالازکهاستاسکوهایپروژهاجرایشرکتاینفعالیتازبخشی

.استکردهاجرا(ساختمانبخشدرعمدتاً)اسکوبزرگپروژه



نمونه قرارداد اسکو بر مبناي مشارکت در صرفه جويي

22



23

یوکوهاماورزشگاه:قراردادهانمونه
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(اجراساختار)یوکوهاماورزشگاه:قراردادهانمونه



25

(پروژهنتایج)یوکوهاماورزشگاه:قراردادهانمونه



26

ساکائهورزشمرکزوسالن:قراردادهانمونه



27

(پروژهنتایج)



28

جوييصرفهضمانتمبنايبراسکوقراردادنمونه



29

پروژه هاي اسكو استانداري اوزكا

مجموعهزیردولتیساختمان70ازبیشدررااسکووکردهشروعرااسکوفعالیت2001سالدرکهاستدولتیمجموعهاولیناوزاکااستانداری
استدادهانجاماوزکادراستانداردی

.استاستانداریاسکوقراردادطرف-

.استملیبرنامه هایواهدافجزءاسکواینکهبهتوجهبااستبالعوضبصورتهزینه2/3تا1/3بیندولتمالیهایحمایت-

.دهندمیتأسیساتمالکبهراهزینهکمک-

.شودمیانجامپروژهتصویبزماندرهزینهکمک-

هزینهکمکبدوندیگریوهزینهکمکبایکی.دهندمیپیشنهادنوعدواسکوهایشرکت-

عمومیاعالمماه7تاماه4از-

.شودمیانجامپیمانکارانتخاب8ماهتا-

قرارداددعقوکندمیهزینهکمکدرخواستبعدمالیسالبرایومیکندنهاییراطرحجزئیاتشده،انتخابپیمانکارتوسطبعدبه10ماهاز-
.گیردمیانجام
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اجراپروژه50حدوددر:اجرانتایج

جوییصرفهمیزان(دولتی)شده

واستبودهینمیلیارد6/5حدود

جوییصرفهدرصد26میانگین

.استشدهحاصل
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خالصه 
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پیشینه و سوابق اسکو در کشور
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نمونه اجراي يك پروژه اسكو در ساختمان 

ساختمان  مشخصاترديف
گازنوع سوخت مصرفي1

(رمز رايانه)------شماره اشتراک برق2

--------------شماره اشتراک گاز3

مگاوات3ديماند قراردادي4

متر مكعب1،133،000سوخت مصرفي ساليانه5

مگاوات ساعت6084برق مصرفي ساليانه6

ماه5ماههاي کاري سيستم سرمايش7
ماه5ماههاي کاري سيستم گرمايش8

ساعت6000ساعات کارکرد موتورخانه9

روشنوضعيت کارکرد موتورخانه در روزهاي تعطيل10
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35

وضعيت تاسيسات مكانيكي و الكتريكي موتورخانه ساختمان  



36

تهیه نقشه  لوله کشي وضعیت موجود موتورخانه
تهیه نقشه تابلوهای برق موجود

طراحي 

خرید تجهیزات
اتومات-تغييرات در تابلو تغذيه پمپها  بمنظور امكان کنترل بصورت دستي

اتومات-تغييرات در تابلو تغذيه فن کويلها به منظورامكان کنترل بصورت دستي

کابل کشي 

جمع آوری گیج های اندازه گیری فرسوده و  از کارافتاده و نصب سنسور جدید

و تست تابلو کنترل هوشمندطراحي و مونتاژ
برنامه نویسي و پیاده سازی منطق کنترل هوشمند 

راه اندازی سیستم

نظارت بر بهره برداری صحیح سیستم

پشتیباني و نگهداری و تعمیرات سیستم  

اقدامات انجام گرفته
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و تست تابلو کنترل هوشمند مونتاژ



نمونه گزارش صرفه جويي يك دوره سه ماهه 

38



39

1395سال -اجرای پروژه اسکو در ساختمان شرکت توزیع برق  تهران  بزرگ 

کنترل سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان در مبدأ و مقصد
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به کارگيري سامانه کنترل هوشمند موتورخانه سرمايشي 

کنترل هوشمند موتورخانه گرمايشيسامانه به کارگيري 

راديويي پايانه هاي دمنده دارسامانه کنترل به کارگيري 

االستفادهدائم گرمايشي فضاهاي و سرمايشي مصارف جداسازي 

و فن کوئل ها سرمايش ، پايش آنالين سيستم هاي گرمايشو سامانه هاي مانيتورينگ 

انجام اقدامات فرهنگي

1395سال -اجرای پروژه اسکو در ساختمان شرکت توزیع برق  تهران  بزرگ 
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مشكالت كسب و كار اسكو در ايران

اسکوشرکتهایتوسطبزرگگذاری هایسرمایهبرایمالیمنابعتامینیاوگذاریسرمایهتوانائیعدم

(ذیحسابیوحقوقیمشکالتبعلت)دولتیهایمجموعهدراسکوقراردادهایعقدامکانعدم

انرژیسازیبهینهفعالیتهایتوسعهبرایجدیعزمنبودوانرژیجوئیصرفهبهتوجهیبی

اسکوقراردادهایبابرخورددرمختلفهایدیدگاهوجود

اختالفحلمرجعیکنبودوریسکمدیریتنبود

دولتیهایمجموعهدرقراردادهااینگونهمورددربرزمانبوروکراسی

اسکوهابهنسبتمالیموسساتاطمینانوآگاهیعدمومالیموسساتهایوامبهرهنرخباالبودن

مالیقوانیندرقانونیقطعیتعدمواسکوهاباهمکاریبرایمالیهایبنگاهوهامالیموسساتتمایلبودنپایین

مالیموسساتبهپروژهپیشنهادارائهزمینهدراسکوهاتجربهکمبودوکشوردراسکوصنعتبودننوپا

ملیسطحدرانرژیبهره وریدربارهشفافیدركنبودواسکوهاباصنایعومسئولینمردم،آشناییعدم

آنروش هایوانرژیجوئیصرفهضرورت هایزمینهدرعمومیآگاهی هایتوسعهوسازیفرهنگبرنامه هاینبود

حوزهایندرسازیفرهنگورسانیاطالعضعف
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ایرانروند پیشنهادی اجرای یك پروژه اسکو در 

سال7تا 3: طول قرارداد
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(ایران)شاخص های پیشنهادی ارزیابي کیفي شرکت اسکو 

وزنامتیازارزیابیمورد آیتم آیتم کلی

تایید صالحیت اولیه
(ارزیابی کیفی)

بر عملکرد قراردادهای مبتنی سابقه 
انرژی

5انرژیبر عملکرد توانمندی اجرای قراردادهای مبتنی 

40
5در کشورانرژی بر عملکرد قراردادهای مبتنی سوابق 

10خارج از کشورانرژی بر عملکرد قراردادهای مبتنی سوابق 
مشابه درخواست انرژی بر عملکرد قراردادهای مبتنی سوابق 

مشتری
5

بر توامندی اجرای قراردادهای مبتنی 
انرژی عملکرد 

8سیستم های مکانیکی
25 10سیستم های الکتریکی

7سیستم های کنترلی

هاتوانمندی 

5شناخت پروژه ها

20
5راهکارهاطراحی 

5نیازمورد تهیه تجهیزات 
5وری انرژیبهره های نصب پروژه 

5پروژهمدیریت 

پشتیبانی
5مداومحمایت 

10 5سرویس
5آموزش

ی که نشان دهنده مشتری درخواست شده توسط انرژی بر عملکرد مبتنی پروژه متدولوژی اجرای ارائه 
مشابه در گذشته باشدهای پروژه اجرای 
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(ایران)شاخص های پیشنهادی ارزیابي فني شرکت اسکو 

امتیازارزیابیمورد آیتم آیتم کلی

تایید صالحیت نهایی
(ارزیابی فنی)

5سرمایه گذاریبا درجه هزینه ممیزی انرژی 
10ساالنهانرژی کاهش مصرف میزان 
2ایگلخانه گازهای کاهش میزان 

15برای مشتریسود حاصل شده میزان 
2شدهانرژی پیشنهاد مصرف راهنمای کلی راهکارهای بهینه سازی 

5نگهداریو تعمیرات برنامه 
3های آموزشیبرنامه 

3مشتریساختمان و الزامات محدودیت های در نظر گرفتن 
10(NPVو ارزش حال خالص IRRداخلی نرخ بازده )جویی انرژی صرفه میزان حداقل 

5انرژیکاهش مصرف گذاری و صحه گیری روش اندازه 
10طول مدت قرارداد

10انرژیشرکت خدمات هزینه های مدت زمان و روش پرداخت 
15انرژیمصرف هزینه اجرای راهکارهای بهینه سازی 

5بیمهمسائل مربوط به تعیین تکلیف 

جوییمشارکت در صرفه جویی یا صرفه تضمین قرارداد ضریب تاثیر پیشنهاد 
امتیاز )جویی مشارکت در صرفه 

(5/1ضریب کسب شده با 



در توسعه صنعت اسکو در کشور EEEBنقش پروژه  

کمك به اجراي پايلوت ها نمونه اسکو و شناسايي چالش  هاي احتمالي -

کمك به تدوين،  اصالح و اجرايي شدن ضوابط و مقررات اجراي اسکو  -

کمك به بستر سازي و گسترش اجراي پروژه هاي اسکو-

کمك به رفع موانع گسترده موجود در بخش اسکو -

کمك به طراحي مدل تامين مالي طرحهاي اسکو -

کمك به ترويج و فرهنگ سازي اسکو در کشور  -

.....   و -
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با تشكر از توجه شما

http://www.escoiran.ir/
mailto:info@escoiran.ir
http://www.escoiran.ir/
mailto:info@escoiran.ir

