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ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ادارات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی آن ،
ِ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻓﻌﺎل دارد .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
زﯾﺴﺖ  ،در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آن دارد.
ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎزﻣﺎن از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﻏﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎران در ﺣﻮزه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻮده ﮐﻪ در اﺟﻼس ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ اداره ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ از ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﻫﺎ و ﺗﻐ ﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ،
ﺧﻮدروﻫﺎ  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آﻟﻮد ﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎی
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ  ،ﺣﻀﺎر را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ دﻋﻮت ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ
ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮدم و ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ از اﻋﻀﺎی ﭘﻨﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر دی
اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ در اداره
ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ آوری و ﭘﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺮف ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻻﻣﭙﻬﺎی
 ...، LEDﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اﺑﻨﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از  120,000 m²ﭘﻨﺠﺮه آﻫﻨﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
وﺿﻊ ﻣﺼﺮف آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی  ،اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
ﻣﺮاﮐﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﮔﺎﻣﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓﻘﺪان ﯾﮏ
ﻣﺘﻮﻟﯽ واﺣﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ادارات دوﻟﺘﯽ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس زرﺑﺨﺶ از ﻣﺪﯾﺮان و ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ﺣﻮزه اﻧﺮژی در ﺳﺎﺗﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺎﺗﺒﺎ و وﻇﺎﯾﻒ آن ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ۱٫۹ﺑﺮاﺑﺮ

 ،ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  ۱٫۵ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  ۳٫۳اﺳﺖ( ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ را ﺑﻬﺮه وری ﭘﺎ ﻦ
در ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎ ﻦ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزده
ﭘﺎ ﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف ﺑﺮق آن در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ
) (%۳۳٫۲اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ) ، (%۳۲ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ و ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ آن ) (%۲۳و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ) (%۶۴اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزا و اﺷﺘﻐﺎل زا ﺑﻮده ﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ  ،ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده » ۶۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف« ،ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮق ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن )ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ و ﻓﯿﺪر( ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺳﺎﺗﺒﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن اﺟﺎره دادن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﻧﻮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده وﻟﯽ در ﻣﻮرد ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﺠﻮزﻫﺎی داﯾﺮه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺗﻼش
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ وﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻓﻀﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺮژی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﻮر در ﺟﻮاب ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻃﺒﻖ ﻣﺎده » ۱۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر« ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۴دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎز ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
اﺳﮑﻮﻫﺎ) (ESCOﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﭙﺮدازد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺷﺶ ﺻﺪ ﻫﺰار
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪی ،ﻣﺎده » ۲۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف« اﺳﺖ ﮐﻪ
ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻣﻤﯿﺰی اﻧﺮژی و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی و آﻣﻮزﺷﻬﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎده » ۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک« اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ
 ۱۶۰۰۰اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی در
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮرم را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﺷﺪ.
آﺗﯽ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ده درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد را
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ِ
ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف و ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی در آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ،اﯾﺠﺎد ﺣﺲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﻓﻘﻂ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ رﯾﺎﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزان ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺮژی )(ESCO
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اِ ﺳﮑﻮﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی اﻧﺮژی در دﻧﯿﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی اِ ﺳﮑﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ:
 -۱ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ) - (Shared Savingﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ .در ﺷﺮوع ﭘﺮوژه  ،اِ ﺳﮑﻮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻌ ﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎﯾﺶ و روش ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اِ ﺳﮑﻮ رﯾﺴﮏ ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژی و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮوژه
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ اِ ﺳﮑﻮ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﺎ ﻦ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده " ۱۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ" ،دوﻟﺖ ﻣﻌﺎدل اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺻﺎدراﺗﯽ ،از اِ ﺳﮑﻮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه۱۳ ،
ﺳﻨﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ رﯾﺴﮏ دارد.
ﮐﻪ از اﺳﻔﻨﺪ  ۹۶ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
 -۲ﻗﺮارداد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ) – (Guaranteed Savingﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ وام ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن( ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ِاﺳﮑﻮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار )
ً
ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ِاﺳﮑﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻨﯽ ،ﺑﺎ
ِ
درﺳﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
اﺟﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳ﻗﺮارداد ﻧﻮع ﺷﻮﻓﺎژ – اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد
در واﻗﻊ ﻧﻮع ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺘﺪاول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺒﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻀﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻗﺮارداد ﻧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ )ﻣﺜﻞ
ﻣﯿﺰان ﻧﻮر و دﻣﺎی اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ
اﻧﺮژی در ﻃﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺒﺾ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﺎده » ۶۷ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف« ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺮژی و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر و اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻣﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮاردادی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد از ﺟﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،در زﻣﯿﻦ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻬﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ  ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻃﺮاح
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﺒﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی اﺑﻨﯿﻪ در ﻣﻮﻗﻊ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪد ﺿﻮاﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺑﻮده اﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻣﺼﺮف
ﻋﻤﻼ ﭘﺴﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن در ﻃﻮل
اﻧﺮژی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ً
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از  300kWhﺑﻪ  50kWhﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ  ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺒﺤﺚ  ۱۹ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد
،ﻣﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردی داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ؟ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ،روﺷﻦ و ﺳﺎده ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻌﺪد  ،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﻌﻤﺎری در دﻧﯿﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﺎری  ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﺮارﺗﯽ  ،ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی را ﻫﻢ
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ  ۱۹ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻮن اﻗﻠﯿﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ،دارای زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ) رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ  ،ﺳﻄﺢ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ و  (...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎ  ، ۶۰%ﺗﻬﺮان ﺗﺎ  ۵۰%و اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ
ﺣﺪود  ۵۰%ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻫﻢ دارﻧﺪ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی را در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد:
 -۱اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی  ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر .اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 -۲اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی
ﮐﺸﻮر.
 -۳اﺗﺤﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ و داﺷﺘﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۴ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
 -۵اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ )ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ،ﺑﺎد و
ﺣﺮارت(

