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بررسـی های انجـام شـده طـی دهه هـای گذشـته در جهـان در راسـتاي ارزیابـی 
رونـد چگونگـی تامیـن عرضـه انرژی بـه منظور دسـتیابی بـه امنیت انـرژی پایدار 
جوامـع، نشـان دهنـده آن اسـت کـه هم اکنـون جهان بـا کمبـود منابع انـرژی به 
ویـژه هیدروکربن هـا و خطـرات روز افـزون آالیندگـی محیـط زیسـت و مدیریـت 

موثـر کربـن مواجه اسـت.
در تجزیـه و تحلیـل آثـار و بیانیه هـای رونـد امنیـت پایـدار انـرژی جهانـی، نـکات 
اساسـی و مسـائل کلیـدی وجـود دارد کـه همـه کشـورها اعـم از دارنـدگان ذخایر 
و منابـع فـراوان نفـت و گاز و یـا کشـورهای مصـرف کننـده بـزرگ و کوچـک 
صنعتـی بایـد در جسـتجوی منابـع جایگزیـن بـرای هیدروکربن هـا، متنوع سـازی 
منابـع انـرژي و همچنیـن مدیریـت موثـر تقاضا و کاهـش میزان شـدت مصرف در 

بخش هـای مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و فنـاوری باشـند.
توجه به این مسـئله اساسـی ضروری اسـت که جهان در طی سـه دهه آینده دوران 
گـذار از عصـر منابـع طبیعی را پشـت سـر خواهد گذاشـت و به منابـع تجدیدپذیر و 
انـواع انرژی هـای قابـل حصـول روی خواهد آورد و با توسـعه فعالیت هـای فناورانه 
و نـوآوری تجـاری بنگاه هـای بـزرگ ملـی و چنـد ملیتـی ماموریـت خـود را تغییر 
داده و وارد عصـر دیجیتـال )الکترونیکـی کـردن(، متنوع سـازی منابـع و مصـارف 
انـرژی، کارآیـی و مدیریـت مصـرف انـرژی، کاهـش آالینده هاي زیسـت  محیطي، 

کربن زدایـی و تولیـد و مصـرف بـه صورت غیـر متمرکز مي شـود.
 ایـران اسـامی کـه هـم اکنـون در عرصـه اقتصـاد، منابع محور اسـت و بـر منابع 
نفـت و گاز تکیـه دارد نمی توانـد و نباید از شـرایط و ویژگی هـای دوراِن گذار انرژی 
غفلـت نمایـد، بلکـه ضـروری اسـت از تجربه هـای برتـر جهانی اسـتفاده نمـوده و 
در الگـوی تخصیـص منابـع هیدروکربـوری )کـه هـم اکنـون بـا اسـراف و مصرف 
خـارج از قاعـده، آالیندگـی روبه گسـترش، یارانه هـای روز افـزون و رانت هایی که 
بـه بخش هـای خـاص برای رشـد و توسـعه آنها تخصیـص داده شـده و ناکارآمدی 
آنهـا را موجـب شـده اسـت، همـراه اسـت( بـه طـور اساسـی تجدیـد نظـر و تغییر 

رویکـرد نماید. 
یکـی از بسـترهای حمایتـی بـه منظـور تامین مالی و سـرعت بخشـیدن بـه اجرای 
انـرژی  بهینه سـازی  بـازار  مکانیـزم  از  اسـتفاده  انـرژی  بهینه سـازی  طرح هـای 
و محیـط زیسـت و صـدور گواهی هـای معامله پذیـر صرفه جویـی انـرژی اسـت. 
درواقـع ابزارهـای مبتنـی بـر بـازار کـه بـا هـدف توسـعة پایـدار در بخـش انـرژی 
ایجـاد شـده اند، در اکثـر کشـورهای دنیا بـه منظور ترویج بهـره وری انـرژی، ارتقاء 
تولیـد انـرژی از منابـع انـرژی تجدیدپذیر و کاهش انتشـارات گازهای مضر زیسـت 

محیطـی اجـرا شـده اند.

مقدمه 
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معرفی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
شـورای عالی انرژی کشور در سـال 1396 در راستای وظایف 
مصـرح در مـاده 5 »قانـون اصـاح الگـوی مصـرف انرژی« 
مصـوب اسـفند 1389 و اجـرای مفاد قانون مذکـور و ماده 12 
قانـون رفـع موانع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور 
مصـوب اردیبهشـت 1394، »آیین نامه ایجاد بازار بهینه سـازی 
انـرژی و محیـط زیسـت« را تصویـب نمـود. همچنیـن بـه 
عالـی  مذکـور، شـورای  آیین نامـه  نمـودن  عملیاتـی  منظـور 
انـرژی کشـور در سـال 1400 دسـتورالعمل اجرایـی آیین نامـه 
بـازار بهینه سـازی انـرژی و محیـط زیسـت و نظام نامـه ثبـت، 
انـرژی  صرفه جویـی  تاییـد  و  راسـتی آزمایی  اندازه گیـری، 
و کاهـش تولیـد آالینده هـا و انتشـار گازهـای گلخانـه ای را 
تصویـب نمـود. همچنیـن در همیـن سـال شـورای اقتصـاد 
درخواسـت کمیسـیون صرفه جویـی انـرژی مبنـی بـر تعییـن 
دوره زمانـی صـدور گواهی هـای صرفه جویـی انـرژی موضـوع 
بنـد 8-1 مـاده )1( آیین نامـه ایجاد بـازار بهینه سـازی انرژی و 

محیـط زیسـت را تصویـب نمود. 
محیـط  و  انـرژی  بهینه سـازی  بـازار  در  حضـور  متقاضیـان 
زیسـت کـه شـامل مصرف کننـدگان انـرژی، سـرمایه گذاران 
عامـل صرفه جویـی یا شـرکت های خدمـات انرژی هسـتند و 
تمایـل بـه سـرمایه گذاری در طرح هـای بهینه سـازی در قالب 
بـازار دارنـد، طرح پیشـنهادی خود را به شـرکت بهینه سـازی 
مصـرف سـوخت در خصـوص صرفه جویـی گاز طبیعـی و یـا 
سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی برق در 
خصـوص صرفه جویی برق بـه عنوان دبیرخانه هـای نهادهای 
تخصصـی و فنـی بازار بهینه سـازی انـرژی و محیط زیسـت، 
ارائـه می دهنـد. پس از بررسـی، تأییـد، اجرای طـرح  و تحقق 

صرفه جویـی و پرداخـت تعرفـه مبدا توسـط متقاضی به ناشـر 
)شـرکت های عرضـه کننده حامل هـای انـرژی(، گواهی های 
حـوزه  در  شـده  محقـق  صرفه جویی هـای  بـرای  جداگانـه 
گاز و یـا بـرق در دوره هـای زمانـی مشـخص توسـط ناشـر 
صـادر خواهـد شـد. شـایان ذکـر اسـت کـه نیـروی محرکـه 
اصلـی بـازار مزبور برای بازگشـت سـرمایه به سـرمایه گذاران 
طرح هـای بهینه سـازی مصـرف انـرژی، اختـاف تعرفـه بین 
بخش هـای مصـرف کننـده گاز طبیعـی بـا تعرفـه کـم )نظیر 
بخـش خانگـی و یـا صنایـع بـا تعرفـه کـم( و بخش هـای 
مصـرف کننـده گاز طبیعـی بـا تعرفـه بـاال )نظیـر خـوراک 
پتروشـیمی( می باشـد. بـا توجـه بـه تفـاوت تعرفـه ای کـه در 
مـورد ایـن دو نـوع حامـل انـرژی در بخش هـای گوناگـون 
وجـود دارد، امـکان فـروش ایـن اوراق صرفه جویـی انـرژی 
بـه متقاضیـان تعرفه هـای باالتـر )نظیر بخش هـای صنعتی و 
پتروشـیمی( و یـا صنایعـی که مشـمول جرائم مـاده26 قانون 
الگـوی مصـرف می باشـند، در چهارچـوب ضوابـط  اصـاح 
بـورس انـرژی وجود خواهد داشـت. همچنیـن مطابق مصوبه 
شـورای اقتصـاد، بـه منظور پوشـش ریسـک سـرمایه گذاری، 
صـدور گواهی هـای صرفه جویـی انـرژی، بـه مـدت 2 سـال 
عـاوه بـر مـدت زمـان بازگشـت سـرمایه گذاری محاسـبه 
شـده در گـزارش امـکان سـنجی طـرح )تـا سـقف 7 سـال(، 
بعنـوان مشـوق بـه متقاضـی تعلـق خواهـد گرفـت. همچنین 
یکـی دیگـر از مکانیزم هـای تشـویقی بـرای سـرمایه گذاران 
طرح هـای بهینه سـازی انـرژی در بـازار مزبـور امـکان صدور 
گواهی هـای صرفه جویـی انـرژی نیمـه دوم عمـر طـرح در 

ابتـدای ایـن دوره بـا اخـذ تضامیـن الزم می باشـد.
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گـردش کار و چـه ارچـوب تعامـات متقاضـی بـا سـایر ارکان بـازار بهینه سـازی انـرژی و محیـط زیسـت در نظام نامـه ثبت، 
اندازه گیـری و راسـتی آزمایی صرفه جویـی انـرژی مشـخص می باشـد کـه در فلوچـارت زیـر نشـان داده شـده اسـت.
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5. پيشـنهاد طـول دوره گواهـي صرفه جويي 
انـرژي توسـط نهادهـای تخصصـی و فنـی به 
شـورای  در  انـرژی  صرفه جويـی  کميسـيون 
عالـی انـرژی جهـت تصويـب )مطابـق بنـد 5 

دسـتورالعمل و بنـد الـف دوره زمانـي(

انجـام اصالحات الزم طـي حداکثر 10 
ارسـال  و  متقاضـي  توسـط  کاري  روز 
مجـدد به دبيرخانه و بررسـي در اولين 
جلسـه نهاد )مطابـق بنـد 8 نظامنامه(

انجـام اصالحـات الزم طـي حداکثـر 5 
روز کاري و ارسـال مجـدد به دبيرخانه 

)مطابـق بنـد 12 نظامنامه(

)در  پيشـنهادي  طـرح  ارسـال   .3
صـورت اخـذ تاييديـه وزارت نفـت( 
بـه اعضاي نهـاد شـامل وزارت نفت 
و نيـرو، معاونـت علمـي و فنـاوري 
سـازمان هاي  جمهـوري،  رياسـت 
ملـي  زيسـت،  محيـط  حفاظـت 
اسـتاندارد ايـران و برنامـه و بودجـه 
کشـور بصـورت رسـمي و کتبـي و 
اخـذ نظـرات آنهـا بصـورت کتبـی 
طي حداکثـر زمـان 15 روز )مطابق 

بنـد 5 نظامنامـه(

نهـاد  جلسـه  تشـکيل   .4
حداکثـر 7 روز کاري پـس 
بـه  فـوق  مهلـت  اتمـام  از 
نهـاد  دبيرخانـه  ميزبانـي 
و بحـث و تبـادل نظـر در 
رسـمي  نظـرات  خصـوص 
ارسـال شـده و نهايتـا بـه 
راي گذاشـتن طـرح و اعالم 
نتيجـه کتبـي و رسـمي به 
متقاضـي طـي حداکثـر 3 
روز کاري )مطابـق بنـد 6 و 

نظامنامـه(   7

شـرکت هاي  انتخـاب   .6
ذي صـالح M&V توسـط 
متقاضـي طـي حداکثـر 5 
روز کاري و انعقـاد قـرارداد 
سـه جانبـه بيـن متقاضي، 
شـرکت  و   M&V شـرکت 
مصـرف  سـازي  بهينـه 
سـوخت )مطابـق بنـد 9 و 

نظامنامـه(   10

نسـخه  يـک  ارسـال   .7
قـرارداد M&V منضـم بـه 
انـدازه  زمانبنـدي  برنامـه 
گـذاري  صحـه  و  گيـري 
بـراي  نهـاد  دبيرخانـه  بـه 
فرآينـد  و  شـرايط  تاييـد 
اجـراي  از  قبـل   M&V

راهـکار بهينه سـازي انرژي 
مبنـا  خـط  اسـتخراج  و 
)مطابق بنـد 10 نظامنامه( 

 M&V طـرح  بررسـي   .8
طـي  نهـاد  دبيرخانـه  در 
کاري  روز   10 حداکثـر 
ضمن اخذ نظرات سـازمان 
حفاظـت از محيط زيسـت 
)مطابق بنـد 11 نظامنامه(

محـل  از  بـازرس  )بازديـد 
اجـراي طرح صرفـه جويي 
انـرژي به منظـور اطمينان 

از عـدم اجـراي راهـکار(

راهکارهـاي  اجـراي   .9
در  انـرژي  سـازي  بهينـه 
بهينـه  طـرح  چهارچـوب 
سـازي مـورد تاييد نهـاد و 
تاييـد  طـرح M&V مـورد 
دبيرخانـه و در قالب برنامه 
شـده  مشـخص  زمانـی 
)مطابـق  سـرمايه گذاری 

نظامنامـه(   13 بنـد 

طرح
نيازمند
اصالح

2. ارزيابـي اوليـه طـرح در دبيرخانـه طي حداکثر 
زمـان 10 روز کاري

)مطابق بند 4 نظامنامه(
اخـذ نظـر وزارت نفـت جهت بررسـي و تاييـد/ رد 

اوليـه طرح
بررسي و ارزيابي اوليه طرح 

بررسـي ميزان صرفه جويي سـاالنه گاز و مقايسـه 
بـا حداقـل مقـدار مشـخص شـده در بنـد 20 

دسـتورالعمل )100000 مترمکعـب گاز(

1. ارائه پيشنهاد امکان سنجی توسط متقاضی 
بـه شـرکت بهينه سـازي مصرف سـوخت در 

خصـوص صرفه جويـي گاز )دبيرخانه نهاد(
)مطابق بند 3 نظامنامه(

گزارش امکان سنجی شامل: 
توجيـه فنـی، اقتصـادی، زيسـت محيطی و 
طـرح صرفـه جويـی انرژی بـرای يـک دوره 

مشـخص زمانی 
ارائه الگوي M&V پيشنهادی متقاضي

طرح M&V مورد تاييدطرح مصوب نهاد

M&V طرح
نيازمند اصالح



توسـط  دوم  بازرسـی  انجـام 
ارسـال  و   M&V شـرکت  
نهـاد دبيرخانـه  بـه  گـزارش 
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13. تاييد ناشـر و انتشار گواهی 
معامله پذير صرفه جويـی انرژی 
در دوره هـاي زمانـي سـه ماهه 

)مطابق بنـد 16 نظامنامه(

14. فـروش گواهي بـه هر يک 
از بخش هـاي مصـرف کننـده 
ضوابـط  چهارچـوب  در  گاز 
بـورس انـرژي )مطابـق بنـد 7 

دسـتورالعمل(

گواهـی  دريافـت   .15
معامله پذير صرفه جويـی انرژی 
توسـط ناشـر از خريـدار نهايی 

گواهـی

حامـل  معـادل  تحويـل   .16
گواهی بـه دارنده آن در شـبکه 
بنـد  )مطابـق  رسـانی  انـرژی 

14دسـتورالعمل(
و  ضبـط  و  ثبـت   .17
معامله پذيـر  گواهـی  ابطـال 

انـرژی صرفه جويـی 

16. درخواسـت کاهش مصرف 
ويژه انـرژی )SEC( و اصالح آن 
يـا حـذف و يـا کاهـش جرايـم 
)مطابق بند 13 دسـتورالعمل(

12. پرداخـت تعرفـه مبـدا بـه 
ناشـر توسـط متقاضی )مطابق 

بنـد 16 نظامنامه(

گـزارش  سـنجي  صحـت   .11
M&V توسـط دبيرخانـه نهاد و 

اعـالم مـوارد بـه ناشـر )مطابق 
بنـد 15 نظامنامـه(

10. انـدازه گيـري صرفـه جويي 
طـرح توسـط شـرکت M&V در 
و   M&V قـرارداد  چهارچـوب 
ارسـال گزارش بـه دبيرخانه نهاد 
مطابـق برنامـه زمانبنـدی بـازار 

)مطابـق بنـد 14 نظامنامه(

عدم تاييد
M&V گزارش
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راهکارهـای مـورد تاییـد بـرای اجـرا در بـازار بهینه سـازی انـرژی و محیـط زیسـت به شـرح زیر 
می باشـند: 

1. نوسازی تجهیزات / فرآیندها با تجهیزات / فرآیندهای با راندمان انرژي باال
2. ترویج و توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر به منظور تامین انرژي مصرفی

3. کاهش اتاف انرژي حرارتي و سایر انواع انرژي در فرآیندها / تجهیزات صنعتی
4. بازیافت حرارت به منظور تولید حرارت / توان یا هر دو

5. استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف انرژی نظیر درایور سرعت متغیر
6. اصاح تجهیزات / فرآیند به منظور کاهش مصرف انرژی بدون کاهش خدمات

7. دیجیتالیزه کردن و بکارگیری و ارتقا تجهیزات کنترل کننده متغیرهای موثر در مصرف انرژی

صنعت و کشاورزی:

ساختمان:

راهکارهـای مـورد تاییـد در حـوزه بـازار 
زیسـت  محیـط  و  انـرژی  بهینه سـازی 

05

سرمایشـي  و  گرمایشـي  تاسیسـات  در  انـرژي  مصـرف  بهینه سـازي  راهکارهـاي  اجـراي   .1
و...( موتورخانـه  فنـي  معاینـه  هوشمندسـازي،  حرارتـي،  )عایقـکاري  سـاختمان ها 

2. اجـراي راهکارهـاي بهینه سـازي مصـرف انـرژي در پوسـته خارجـي سـاختمان )عایقـکاري 
حرارتـي، نصـب پنجره هـاي دوجـداره و...(

 ،CHP،GHP ،3. جایگزینـي و نصـب تجهیزات و لوازم خانگي راندمان باال )بویلر/پکیج چگالشـي
بخاری هـای دودکـش دار راندمان باال، آبگرمکن هـاي راندمان باال و...(

4. بکارگیري سامانه هاي انرژي هاي تجدیدپذیر



شـرایط حداقلـی بـرای امـکان اجـرای طـرح از طریق مکانیـزم بازار بهینه سـازی انـرژی و محیط 
زیسـت به شـرح زیر می باشـد: 

شـرایط مـورد نیـاز بـرای طرح هـای بازار 
بهینـه سـازی انـرژی و محیط زیسـت 
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طـرح کامـا اجرایـی بـوده و منجـر بـه حداقـل صرفه جویـی سـالیانه 100000 مترمکعـب گاز 
طبیعـی یـا حداقـل صرفـه جویـی سـالیانه 50 مـگاوات سـاعت بـرق و یـا در طـرح هـای صرفه 
جویـی توامـان بـرق و گاز منجـر بـه حداقـل صرفـه جویـی سـالیانه انـرژی برابـر بـا 50 درصـد 
مجمـوع انـرژی معـادل مقادیـر مذکـور گـردد. همچنیـن محاسـبات صرفـه جویـی طـرح باید با 

دقـت بـاال محاسـبه و ارائه شـده باشـد.
راهکارهای صرفه جویی انرژی طرح بصورت دقیق مشخص شده باشد.

امـکان اندازه گیـری صرفه جویـی طـرح در قالـب روش هـای معمـول اندازه گیـری و صحه گذاری 
توسـط شـرکت های M&V  وجود داشـته باشـد. 

مقـدار سـرمایه گذاری مـورد نیـاز بـرای اجرای طرح بصـورت جزئی مشـخص بوده و امـکان ارائه 
مسـتندات برای سـرمایه گذاری اعامی وجود داشـته باشـد. 

دوره بازگشـت سـرمایه مرکـب طـرح بر اسـاس مکانیزم بازار بهینه سـازی انرژی و محیط زیسـت 
)اختاف تعرفه( حداکثر 5 سـال باشـد. 

طول عمر مفید طرح بیشتر از مدت زمان بازگشت سرمایه طرح باشد. 
گـروه هـدف اجـرای طـرح مشـخص باشـد. طرح هایی کـه قبا بـرای گروه هـدف تعیین شـده، 

اجـرا شـده انـد، امـکان ارائـه در بـازار بهینه سـازی انـرژی و محیط زیسـت را نخواهند داشـت. 




