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 وری بهره  توفیق کمبود علل بررسی

    رو پیش وچالشهای انرژی 
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 تعریف شرکت خدمات انرژی



3 

 تاریخچه اسکو در جهان

سال شروع 
 فعالیت

 نام کشور

 آمریکا 1970

 سوئد 1978

 بریتانیای کبیر –ایتالیا  1980

 کانادا 1982

 استونی 1986

 آرژانتین –استرالیا  –بلژیک  –مجارستان  –مراکش  –فیلیپین  1990

 برزیل –کره جنوبی  1992

 چک 1993

 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

 ترکیه 1999

 فنالند –تایلند  –تونس  2000

 نپال 2002

 ایران 2006
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 عوامل موفقیت و توسعه شرکت های خدمات انرژی در دنیا

 بلغارستان ترکیه کره جنوبی هند ژاپن آمریکا آلمان مجارستان برزیل چین عوامل 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 پاک

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

  ■                 

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

                 ■   به عنوان مرکز ضمانت برای شرکت های خدمات انرژیپرواسکو ایجاد 

         ■   ■       ها و اسناد استاندارد برای قراردادهاتدوین روش

     ■       ■ ■     سازی مصرف انرژیدر نظر گرفتن تسهیالت برای جایگرینی تجهیزات قدیمی و بهینه
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 ضرورت اجرای پروژه ها به صورت اسکو



 
Email: info@escoiran.ir Website: www.escoiran.ir 

 

 معرفی انجمن

 ایرانشرکت های خدمات انرژی تاریخچه انجمن 

 مصرف مختلف های بخش در انرژی مصرف کننده نگران افزایش به توجه با

 اقدامات راستای در و کشاورزی و نقل و حمل صنعت، ساختمان، جمله از

 قانون جمله از انرژی مصرف سازی بهینه های زیرساخت ایجاد برای دولت

 ،کشور توسعه پنجم برنامه قانون 134 ماده و انرژی مصرف الگوی اصالح

 به اقدام 1391 سال در انرژی حوزه در فعال های شرکت از تعدادی

 .نمودند انرژی خدمات های شرکت انجمن تأسیس



 
Email: info@escoiran.ir Website: www.escoiran.ir 

 

 معرفی انجمن

 عمده فعالیت های اعضای انجمن
 

 انرژیو بهینه سازی مصرف مدیریت خدمات مشاوره و اجرا در زمینه افزایش بهره وری، ارائه 
 ساختمانممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف صنعت و 
تدوین و بازرسی استانداردهای انرژی 
 استقرار مدیریت انرژی بر مبنایISO50001 
 گرمایشیسیستم های کنترل هوشمند موتورخانه های سرمایشی و و ارایه خدمات در زمینه تولید 
رسوب زدایی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی 
فرهنگ سازی و آموزش در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی 
 پذیرمطالعات فنی و اقتصادی نیروگاههای پراکنده و انرژی های تجدید 
 ارایه خدمات مهندسی در زمینه تولید و شبکه های توزیع و انتقال نیرو 
 پتروشیمیزمینه نفت، گاز و خدمات  مهندسی در ارائه 
بازرسی انرژی 



 
Email: info@escoiran.ir Website: www.escoiran.ir 

 

 معرفی انجمن

 (اسکو)خدمات قابل ارائه توسط شرکت خدمات انرژی 
 

مکانيزمي متفاوت به عنوان شرکت هاي تامين کننده خدمات ولي با  شرکت هاي مهندسي مشاور انرژيمشابهي با خدمات متنوع و اسکوها 
 :اين شرکت ها. انرژي پيشنهاد مي دهند

 
 میزان صرفه جویی انرژی را تضمین می کنند و پاداش آنها مرتبط و متناسب با کارآیی انرژی پروژه است، -1 
 منابع مالی مورد نیاز را تامین یا هماهنگ می نمایند، -2 
 :که عبارتند از. خدمات متنوعی ارائه می دهند -3 
،مطالعه و امکانسنجی فنی و اقتصادی پروژه های بهبود بازدهی انرژی 
،طراحی پایه و تفضیلی 
تأمین مالی 
،نصب و انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تجهیزات با راندمان باال 
،تأیید پروژه های صرفه جویی انرژی 
،پایش و اندازه گیری 
انجام مطالعات تحلیل ریسک و همچنین 
تقبل بخشی از ریسک های اقتصادی، فنی پروژه. 



 .  قارون هزاره سوم منافع حاصله از افزایش بهروری استگنج 

سیاستها ی بهره وری در مصرف انرژی یا آ
 است؟کشور موفق بوده 

  
 بله – 1
 خیر– 2
 تا حدودی– 3
 سوال خارج از کتب وجزوات انتخاب شده است – 4
 

 پاسخ عقالنی ومنطبق برواقعیت اقتصاد انرژی 

 حمايت جسورانه 
 (ازبخش خصوصي)
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مصرف کاهش راهبرد  

 

  

 الزامات بهینه سازی انرژی 

 



 قانون اصالح 

 الگوی مصرف
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 پتانسي هاي بال وه صر ه جويي در بخشهاي مخت   مصر 

6b$

7b$

4b$



 

 واکنش به پتانسیل صرفه جویی انرژی

  
پذیر انرژی ناشی از سوختهای فسیلی جای خود را به بهره وری وکارایی انرژی و استفاده از منابع تجدید  21در قرن 

افزایش بهره وری حکومتها، اهداف راهبردی از . دهد در این قرن دانش تعیین کننده ثروت وقدرت استمی 

 سمتر-آ. می بینندآن مشارکت جدی در تحقق این راهبرد دارند چون بقایشان را در هوشمندسازیست و ملتها 



: 

“ 

  واستفاده ودگرگونی تحول در تمدنها رقابت ؛ سوم هزاره در
 و هستند  نابودی حال در که است منابعی  برای ورقابت بهینه

  هزاره اين در.است آنها حصول ويا جايگزينی برای تالش
  سازگاری جهت بیشتر دگرگونی برای  کشورها رقابت شاهد

  چند سمت به وجهان هستیم هزاره اين عمده چالشهای با
  جغرافیای فوق فضای در.کند می پیدا   سوق  مجدد پارگی

  ونیازوفرصتها دانش منابع اساس بر  جهان در جديدی
 .گیرد می شکل  ها وتحديد
  تطبیق برای ای برنامه  امروز ثروتمند  کشورهای چنانچه
  باشند نداشته فوق نگاری اينده با منابعشان ومديريت  مصرف
    دوران حسرت با اشان قبلی  دوران  به بازگشت به مجبور

  هستند   ممدرنیس
 سمتر -آ



 
 و ایثارو سازندگی ایران  گرامی باد یاد پیشگامان تعالی  

 
 


