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انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران

1391تاسیس سال •
:تعیین اهداف •

نقش و جايگاه انجمناعتالي -1•

نهادهاي عموميو توسعه همكاري با دستگاه هاي دولتي، -2•

توانمندسازي و توسعه زمینه هاي فعالیت اعضاء-3•

توسعه فرهنگ و آگاهي هاي عمومي و حفاظت از منابع انرژي-4•
برنامه عملیاتي / ...../ حمايت هاي از اعضاء / ماموريتچشم انداز و •

شرکت فعال در جلسات همكاري، هم انديشي، و همايش ها•

:وضعیت فعلي •



با شرکت های اسکو

در عصر ما رقبا تا حدودي  / رقبا، رفقا، و شرکاء ضروريند-1•
. شريكند

هاي جمعي براي عبور از چالش هاي مشترک مورد تالش -2•
.  استنیاز 
مشكل بزرگ / مقررات غلط و منافع امروز يک شرکت-3•

. فردا
.  هاSMEهمه گرفتار رنج هاي / کوچكنداسكوها همه -4•
هم افزائي/ همكاري/آموزش-5•



توسعه همکاری با دستگاه ها

مجلسهاي مرکز پژوهش •
آموزش و پرورش•
دانشگاه ها•
وزارت امورخارجه•
ن  اتاق بازرگاني، صنايع، معاد•

(5/10/15/70)و کشاورزي 
باشگاه صاحبنظران انرژي  •

ايرانیان
معاونت علمي و فناوري •

رياست جمهوري

شرکت بهینه سازي -1•
مصرف سوخت

/  پژوهشگاه نیرو/ ساتبا•
وزارت نیرو  

وزارت راه و شهرسازي•
سازمان برنامه و بودجه•
سازمان حفاظت محیط  •

زيست
سازمان ملي استاندارد ايران•
شهرداري  •



توسعه همکاری با معاونت

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان  •
ستاد فناوري حوزه انرژي•

:EEEBپروژه •
4ساختمان با 200در ( ش)پروژه بررسي همه جانبه طرح -1•

(  کنسرسیوم غیرواقعي)شرکت عضو انجمن 
موافقتنامه تدوين نظام طراحي، اجرا، و پشتیباني طرح هاي-2•

خدمات انرژي  
تعیین ساختمان هاي مناسب اجراي اسكو-3•

.  ساير همكاري ها-4•



برخی از اقدامات و دستاوردها

امكان پذيري تشكیل کنسرسیوم ها  : ساختمان 0200پروژ•
نیاز به آگاهي بخشي و فرهنگ سازي: مطالعات اجتماعي •
ضرورت : مطالعه مديريت انرژي در ساختمان از ديد سیستمي •

توجه به سیستم هاي انساني
ه  تقاوت دو نوع پايلوت، و نیاز ب: مطالعات اجرائي در پايلوت ها •

پايلوت ترويجي  
رت  نیاز به تلفیق دانش و مها: موافقتنامه تدوين نظام طراحي •

.هاي مديريتي با دانش و مهارت هاي فني

نبود نظارت : بررسي دوره هاي آموزشي و اجراي ممیزي و ايزوها •
.  بايسته در دنیاي آشفته



مشکالت کلی

اشتغال زائي در حوزه انرژي/ بیكاران فارغ التحصیل انرژي-1•
.../ رهبري بازيگران عرصه هاي جدا از هم-2•

يابي  برنامه ريزي، اجرا، و نظارت و ارز)مديريت تلفیقي / درک تلفیقعدم -3•
(  تلفیقي

خويش محصور در غم / هاي مسحور خويشتنسازمان -4•

DRاضا توجه به واکنش تق/ نبود تفكر مديريت تقاضا/ غم پیک زدائي-5•

ناشنوا / پرحرف و کم عمل/ مديران تردمیلي-6•
(  بنزيناحمدي نژاد و : مثال )و تعجیل خیرخواهانه تاخیر -7•

بي قدرتي انجمن ها و کارشناسان واقعي -8•

...از سمینار تا / دکان سه نبش شدن صرفه جوئي انرژي-9•



مشکالت خدمات انرژی

آشنائي اندک جامعه با مقوله خدمات انرژي / عمومينبود آگاهي -1•

انرژيخدمات تعريف ناقص از شرکت هاي -2•

قوانین بي پیگیري-3•

داري حساب/ قرارداد مبتني بر کارآئي/ نبود نظام فني و اجرائي مناسب-4•
(هزينه-درآمد)دولتي 

نبود استانداردها و رويه هاي کاري قابل قبول-5•

تكه تكه شدن حیطه کاري خدمات انرژي -6•

نامعلومي بازار آينده  تقاضا و پنهاني -7•

ديويد کامرون / انرژيحمايت هاي الزم از شرکت هاي خدمات نبود -8•



راه های اشتباه

عدم  / در صرفه جوئي انرژي19فصل الخطاب دانستن مبحث -1•
/  ژيانرکارآئي تمايز يک ساختمان معمولي با ساختمان برتر از ديد 

.فسازندگان و سرمايه گذاران ساختماني کم توجه به مديريت مصر
منبع درآمد/ 19مبحث -2•
بودننبود سنجه و پیمانه مورد قبول براي بهتر -3•
انرژيفقدان امتیاز براي ارزش هاي افزوده کارآئي -4•
ضعیت وابزار شناسائي/ نیستيي راکاد بهبون، ساختماژي نري اتبهبندر-5•

.استهاي اسكو بي فايده طرح بدون / ستژي و حساس سازي انرد اعملكر

در برج ها و شهرک ها؟  / انرژي در صنايعمدير -6•



یاد گرفته های من

اتوسعه با توسعه انسان ه/ عدد نیست/ فیزيک نیست/ توسعه-1•
درک و حصول خرد  / توسعه انسان ها، توسعه جمعي انسان ها است-2•

اقدام مشترک  / برنامه مشترک و تلفیقي/ تحلیل مشترک/ جمعي

:مشكل دار است ( جمعي/ فردي)ظرفیت ها و قابلیت ها -3•

و فني قابلیت مديريتي/ روش مديريتي براي کار فني/ ممیزي انرژي: مثال •

خداي بي شريک  / ساخت ظرفیت و توانائي جمعي مشكل است-4•

/  چندبعديراه  حل ها پیجیده و / سیستم ها پیچیده و چندبعدي-5•
(شرکت ها/ افراد)نیازمند تیم شدن 

مديران عاشق نمايش و ارائه  / توانمندسازي مشكل/ ظرفیت سازي-6•
آمارهاي کمي   



چطور ممکن است این وضع را تغییر دهیم؟

/  پاسخ پذيرفته شده جهان شمولي نیستهیچ •

و تر بیشو آگاهي بخشي آموزش : بزرگان تغییر و توسعه توصیه •
(توسط اجزاي دولت)، و فعال سازي بخش خصوصي بهتر
تا براي پیران سازمان.... پیش از مدرسه تا / هر سطحيدر : آموزش •

در همه زمان ها/ در هر موقعیت/ براي همه: آگاهي بخشي •
در جامعه ماشمردهفراموش شده يا کم اهمیت رد امو•

: 21سومین تعريف از سواد توسط يونسكو  در دهه دوم قرن •

.استنوع توانائي 12سواد مجموعه •

.  آن سواد انرژي يا توانائي مديريت مصرف انرژي است11نوع •



پیشنهادات عمومی

جذب فارغ التحصیالن انرژي به عنوان کارورز در شرکت-1•
هاي خدمات انرژي  

توسعه شرکت هاي خدمات  »برگزاري دوره اموزشي -2•
براي فارغ التحصیالن انرژي« انرژي

تعمیر و نگهداري موتورخانه ها  »برگزاري دوره آموزشي -3•
..... .براي « با ديد افزايش کارآئي انرژي

رژيتشكیل ستاد توسعه استارت آپ در حوزه خدمات ان-4•

خدمات انرژي  MBAطراحي و ايجاد و راهبري دوره -5•



EEEBپیشنهادات برای پروژه 

تمديد دوره پروژه به مدت دو سال  -1•
گري  نیازمند بازن/ برنامه و پروژه موجود/ براي توسعهارزيابي -2•

اساسي

شفافیت اهداف و خواسته ها/ بررسي اهداف اصلي•
نیازهاي فعلي جامعه/ بررسي نیازهاي پايه طراحي پروژه•
ن  الزم براي تامیفعالیت هاي / بررسي فعالیت هاي انجام شده•

(انرژيآئین نامه بازار بهینه سازي مصرف : مثال )نیازهاي جامعه 
توجه بیشتر به آموزش و فرهنگ سازي-3•
ساير  توجه به ترجمه و انتشار کتب و اسناد مربوط به تجارب-4•

کشورها در زمینه خدمات انرژي  



چرا  حمایت الزم است؟

راکون ها، جغدها،  : حصار کشي يک دشت براي در امان ماندن گنجشک ها از دشمنان : تحقیق يک •
!، بدون هیچ گونه تهديد... شاهین ها و

طرف ديگر صداهاي ضبط شده راکون ها،  / يک طرف صداهاي معمول/  نصب بلندگوها در دشت•
. جغدها و شاهین ها

: نتیجه باورنكردني است •

نسبت/ تخم هاي کوچک تر/ چهل درصد تخمگذاري کمتر: گنجشک هاي طرف صداهاي ناخوشايند •
. بیشترمرگ / گنجشک ها براي غذاکمتر جستجوي / کمتر تبديل تخم به جوجه

.  سايه تهديد و احساس ناامیدي بدتر از تهديد واقعي/ گنجشکمثل انسان  •

مثل : چیزي را تولید کند که مردم نمي توانند : وظیفه سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي •
.تصوير مثبت و قابل پیش بیني از آينده/ !امنیت

آور ايجاد امیدواري وقتي فضیلت است که شرايط دشوار، مبهم و ترس/ حفظ امید: وظیفه همه ما •
.است

.  دشمني هاستسنت هستي وجود / نمي شود جغدها و شاهین ها نباشند•

.ايجاد امنیت و امید: يک وديعه الهي در آفرينش ما •



:حضرت حافظ 

القدس، ار باز مدد فرمايدفيض روح

كردديگران هم بكنند، آنچه مسيحا مي

با تشكر


