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کار،  و  کسب  رونق  ایجاد  راه کارهاي  از  یکي  صرفه جویي،  در  نوآورانه  مکانیزم هاي  از  استفاده 
انرژي محسوب مي گردد. در  پتانسیل هاي صرفه جویي  فعال سازي  و در عین حال،  اشتغال زایي 
از سرمایه هاي موجود در حوزه  انرژي و استفاده  این میان توسعه مکانیزم شرکت هاي خدمات 

بهینه سازي مصرف، مي تواند کمک شایاني به بهبود شرایط کسب و کار بخش انرژي نماید.
این مکانیزم مدت زماني است که در کشورهاي پیشرو دنیا از جمله ژاپن، آمریکا، انگلیس، آلمان 
و ... در حال اجرا است. در ایران شرایط عقد قراردادهاي مبتني بر کارآیي انرژي آن چنان که باید 
و شاید هنوز عملیاتي نگردیده است و این امر نیاز به محک زني و رفع موانع موجود در اجراي آن 
دارد. در این راستا، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور، بستر 
این حوزه  در  و جذب سرمایه  انرژي  قراردادهاي صرفه جویي  به کارگیري  منظور  به  را  مناسبي 

فراهم آورده است.
انرژي که در کشور  از سازوکارهای اجرایی و قراردادهای کارآیي  در کتاب حاضر نمونه موفقي 
آمریکا مورد استفاده قرار گرفته و در حال کارکرد است، به همراه سازوکار M & V )اندازه گیري و 
صحه گذاري( مربوطه و نحوه محاسبه صرفه جویي هاي حاصله ارائه شده است که الگوي مناسبي 
جهت اجرای مکانیزم هایی این چنین ساده و در عین حال کارآمد در داخل کشور می باشد. الزم به 
ذکر است که مجموعه دیگري نیز توسط نگارندگان این مجموعه، ویژه کشور عزیزمان ایران تحت 
عنوان »سازوکارهاي قانوني، فني و اجرایي شرکت هاي خدمات انرژي« به چاپ رسیده است، که 
امید است این مجموعه ها مورد استفاده و بهره برداری ذی نفعان بخش انرژی قرار گرفته و زمینه 

فعالیت شرکت هاي خدمات انرژي کشور را هموارتر سازد.

علي وكيلي
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی 

و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
پاییز ۱۳۹۵

پيش گفتار





فصل اول
قراردادهاي صرفه جويي انرژي

 نياز به اقدامات مؤثرتر براي بهبود نظارت فدرال
دیوان محاسباتي ایاالت متحده 

1
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     بودجه هاي محدود و لزوم افزایش بهره وري از انرژي، سازمان هاي فدرال را به سوي یافتن 
راه هاي نو جهت سرمایه گذاري در زمینه بهبود انرژي، شامل قراردادهاي صرفه جویي انرژي۲، سوق 
داده است. افزایش قابل انتظار در استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي این سوال را مطرح 
کرده است که توانایي سازمان ها براي حمایت از منافع و مصالح دولت چقدر است. قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي مي توانند تا ۲۵ سال به طول بیانجامند و ارزش هر یک، میلیون ها دالر خواهد 

بود.
     از دیوان محاسباتي خواسته شده بود تا استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي را از سال 
 )۱ مي کند:  بررسي  را  زیر  موارد  حاضر  گزارش  اساس،  این  بر  کند.  بررسي  آمریکا  در   ۲00۵
سازمان هایي که از قراردادهاي صرفه جویي انرژي استفاده کرده و براي استفاده از آن برنامه ریزي 
کرده اند. ۲( پروژه هایي که صرفه جویي انرژي و هزینه هاي مورد انتظار خود را به دست آورده اند و 
۳( سازمان هایي که این پروژه ها را نظارت و ارزیابي کرده اند. دیوان محاسباتي، اطالعات قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي را گردآوري نموده و راهنماها و فایل هاي نمونه اي غیر قابل تعمیم از ۲0 پروژه 
در زمینه قراردادهاي صرفه جویي انرژي را با تاریخ شروع، میزان ارزش و سایر ویژگي هاي قرارداد 
بررسي کرد؛ همچنین این اطالعات را با مسئولین عالي رتبه هفت سازمان که بیشترین مصرف 
انرژي و بیشترین امکانات را دارند ـ نیروي هوایي۳ ، ارتش4 ، نیروي دریایي در وزارت دفاع۵ ، 

دپارتمان انرژي6 ، دادگستري۷ ، نظام وظیفه8 و اداره خدمات عمومي۹ ـ به اشتراک گذاشت.

1-Government Accountability Office
2-Energy Savings Performance Contracts
3-The Air Force
4-Army
5-Navy within the Department of Defence
6-Department of Energy 
7-Justice
8-Veterans Affairs
9-General Services Administration

چرا ديوان محاسباتي اياالت متحده1  اين مطالعه را انجام داد
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1-Utility

     براي بهبود نظارت بر پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي، دیوان محاسباتي توصیه هایي نمود 
بر این اساس که یک سري اقدامات از جمله ارائه گزارش هاي شفاف صرفه جویي، بهبود آموزش، 
ارزیابي اصولي عملکرد و ... انجام شوند. به طور کلي، سازمان ها تا اندازه اي با توصیه هاي دیوان 
محاسباتي موافق بودند. در نهایت دیوان محاسباتي گزارش را با توجه به اظهار نظرهاي سازمان ها 

اصالح کرد.

 ،۲0۱4 تا   ۱۹۹۵ مالي  سال هاي  در  محاسباتي  دیوان  بررسي  در  منتخب  سازمان  هفت       
انجام  براي  انرژي سرمایه گذاري کردند و  تقریباً ۱۲/۱ میلیارد دالر در قراردادهاي صرفه جویي 
دستورات و خواسته هاي انرژي فدرال، سرمایه گذاري در این زمینه را ادامه مي دهند. پیمانکاران 
خصوصي، هزینه هاي اولیه بهبود انرژي را در قالب قراردادهاي صرفه جویي انرژي تأمین مي کنند. 
سپس سازمان ها این هزینه ها را از راه صرفه جویي مانند کاهش هزینه ها در واحد هاي تأسیساتي۱  
)هزینه هاي آب و برق و ...( به پیمانکاران بازپرداخت مي کنند. هفت سازمان که دیوان محاسباتي 
آنها را بررسي کرده است، از بیش از ۵00 قرارداد صرفه جویي انرژي براي پروژه ها، از جمله نصب 
سیستم استفاده بهینه از روشنایي یا پروژه هاي تولید برق استفاده نموده اند. برنامه سازمان ها در 
استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي متفاوت است، علی الخصوص در پروژه هاي توسعه مرکز 

داده، که می توانند میزان زیادي از انرژي را کاهش دهند.
     صرفه جویي  در هزینه و انرژي گزارش شده توسط پیمانکاران به سازمان ها، در اکثر قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي با انتظارات مطابقت دارد، اما در برخي از صرفه جویي ها اغراق شده است. بررسي 
گزارش هاي  که  داد  نشان  پروژه،  از ۲0  تعمیم  قابل  غیر  نمونه  یک  مورد  در  محاسباتي  دیوان 
پیمانکاران طبق  است.  بوده  اغراق آمیز  پروژه  براي ۱4  هزینه،  مورد صرفه جویي  در  پیمانکاران 
برنامه اي که در قرارداد بین سازمان و پیمانکار توافق شده است، به صورت ساالنه صرفه جویي 
را محاسبه و گزارش مي کنند. این برنامه شامل مفادي مبني بر استفاده سازمان ها از تجهیزات 
است که ممکن است در طول مدت قرارداد تغییر کنند. اگر تغییرات، میزان صرفه جویي پروژه 
را کاهش دهند، مانند زماني که یک سازمان در استفاده و نگهداري تجهیزات طبق توافق عمل 
تغییر در  را کاهش دهند. میزان  پیمانکاران میزان صرفه جویي گزارش شده  نیست  نکند، الزم 
عملیات سازمان و سایر عواملي که تحت کنترل سازمان، موجب کاهش صرفه جویي براي یک 

ديوان محاسباتي چه توصيه هايي نمود

ديوان محاسباتي به چه نتيجه اي رسيد
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نمونه غیر قابل تعمیم از پروژه ها مي شود ، از مواردي است که دیوان محاسباتي آنها را محاسبه 
مي کند. ارزیابي سازمان ها، گزارشي مختصر از صرفه جویي را به دیوان محاسباتي ارائه مي دهد؛ به 
عبارتي حدود نیمي از صرفه جویي ساالنه گزارش شده یک پروژه را ارائه مي کند. براي مثال، یک 
سازمان تجهیزات را جهت ارتقاء سیستم فاضالب حذف مي کند، که به بیش از ۱04 هزار دالر 
صرفه جویي در سال منجر مي شود که گزارش شده ولي محقق نشده است )حدود 40 درصد از 
صرفه جویي گزارش شده پروژه(. دستورالعمل هاي فدرال بیان مي کند که هنگام مرور گزارش  هاي 
پیمانکار، سازمان ها باید متوجه تفاوت ها در اجراي پروژه و سطح صرفه جویي ها باشند و بدانند چه 
اقداماتي براي رفع کمبودها باید اتخاذ شود. با این حال سازمان ها همیشه از میزان صرفه جویي 
انجام نشده با توجه به عملکرد سازمان مطلع نیستند. زیرا پیمانکاران ملزم به ارائه گزارش این 
اطالعات نیستند. بدون گزارش شفاف از صرفه جویي هاي انجام نشده، سازمان ها قادر به تشخیص 

عملکردهاي اصالحي مورد نیاز )در صورت وجود( نخواهند بود.
انجام شده توسط دیوان محاسباتي از هفت سازمان منتخب، نظارت و ارزیابي       در بررسي 
محدودي از پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي صورت گرفت. در نمونه اي از ۲0 پروژه دیوان 
محاسباتي، به دالیلي از جمله عدم آگاهي از وظایف خود )ذکر شده در دستورالعمل( و یا آشنایي 
دستورالعمل  در  موجود  نظارتي  فعالیت هاي  سازمان  نمایندگان  وظایف،  انجام  نحوه  با  نداشتن 
درک  براي  مسئولین  نیاز  مورد  اطالعات  آموزش ها،  که  این  از  اطمینان  بدون  ندادند.  انجام  را 
مسئولیت نظارتي را به آنها ارائه مي دهند، ممکن است سازمان ها بي وقفه نظارت خود را ادامه 
دهند. عالوه بر این، اکثر سازمان ها در بررسي دیوان محاسباتي، عملکرد قرارداد صرفه جویي انرژي 
را، به صورت  امکانات ـ در اجراي پروژه  از  اثرات تغییر شرایط ـ مانند استفاده  براي تشخیص 
اصولي ارزیابي نکرده اند. بدون چنین ارزیابي و نظارتي، مسئولین سازمان نمي توانند در مورد نحوه 

مدیریت استراتژیک قراردادهاي صرفه جویي انرژي بهترین تصمیم گیري را داشته باشند.
***

گزارش ۱۷ ژوئن ۲0۱۵ دیوان محاسباتي ایاالت متحده
به باري لودرمیلک۱ ، رئیس دان بایر۲  و عضو ارشد کمیته فرعي نظارت علوم، فضا و فن آوری 

مجلس نمایندگان
 سینتیا لومیس۳ ، عضو مجلس نمایندگان
اریک سوال ول4 ، عضو مجلس نمایندگان

     دولت فدرال۵ بزرگ ترین مصرف کننده انرژي کشور است. در سال مالي ۲0۱۳، دولت براي 
1-Barry Loudermilk
2-Don Beyer
3-Cynthia Lummis
4-Eric Swalwell
5-The Federal Government



13

1-Federal Energy Management Program (FEMP)

فوتبال(،  زمین   ۵0000 اندازه  به  )منطقه اي  ساختمان ها  از  مکعب  فوت  میلیارد   ۳/۱ از  بیش 
انرژي  انرژي نمود ]۱[. چند قانون و دستور اجرایي،  حدود 6/8 میلیارد دالر صرف هزینه هاي 
مورد نیاز فدرال و اهداف پایداري مانند کاهش مصرف انرژي و آب را فراهم کرد. اجراي پروژه ها 
براي رسیدن به این الزامات و اهداف، هزینه بر هستند و در سال هاي اخیر به دلیل بودجه محدود 
فدرال، براي سازمان ها چالش زا بودند. در نتیجه، سازمان ها براي سرمایه گذاري در بهینه سازي 
انرژي روش هاي جایگزیني مانند بهره وري در روشنایي، گرمایش و یا سایر سیستم ها یافتند ]۲[. 
یکي از این روش هاي جایگزین، استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي )نوعي قرارداد مشترک 
در صرفه جویي( است که سازمان ها در سرمایه گذاري خصوصي بهینه سازي انرژي به کار مي برند. 
اما  مي گیرد،  قرار  تغییر  دست خوش  ساله  هر  انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي  از  استفاده  گرچه 
طبق اطالعات دپارتمان انرژي حدود ۲۳ درصد از سرمایه گذاري هاي فدرال در بهره وري انرژي 
و انرژي هاي تجدیدپذیر در سال هاي مالي ۲00۳ تا ۲0۱۳، با استفاده از قراردادهاي صرفه جویي 

انرژي انجام شده است )طبق مستندات دپارتمان انرژي(.
     در سال ۱۹86، کنگره به سازمان هاي فدرال اجازه داد براي سرمایه گذاري خصوصي در بهبود 
انرژي، از قراردادهاي مشترک صرفه جویي انرژي استفاده کنند، که امروزه به عنوان قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي شناخته مي شوند ]۳[. برنامه مدیریت انرژي فدرال۱ مربوط به دپارتمان انرژي، 
برنامه اي هدایت گر براي تدوین سیاست ها و مقررات اجرایي با توجه به قراردادهاي صرفه جویي 
انرژي است. بر اساس قرارداد صرفه جویي انرژي، سازمان ها وارد یک قرارداد بلندمدت ـ تا ۲۵ 
سال ـ با یک پیمانکار خصوصي مي شوند تا بهینه سازي انرژي را شروع کرده و تا زمان تسویه 
صرفه جویي  قرارداد  از  بخشي  عنوان  به  باشند.  داشته  پیمانکار  به  ساالنه  پرداخت هاي  کامل، 
انرژي، سازمان و پیمانکار، صرفه جویي در هزینه و انرژي ـ مورد انتظار از بهینه سازي ذکر شده 
در قرارداد ـ را برآورد مي کنند و طرحي را براي ارزیابي و تأیید صرفه جویي در طول مدت قرارداد 
در نظر مي گیرند. صرفه جویي در هزینه باید از کسر تفاوت بین هزینه های پایه انرژي، آب و سایر 
انرژي، سازمان متحمل مي شده و هزینه هاي  قرارداد صرفه جویي  هزینه هاي مرتبطي که بدون 
واقعي به وجود آمده بعد از بهینه سازي انرژي )که همان جا اندازه گیري مي شوند( محاسبه شود.

صرفه جویي  که  این  بر  مشروط  پیمانکار،  به  ساالنه  پرداخت  با  انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي 
برآورد شده را تأیید کنند، صورت مي پذیرند. به این ترتیب ریسک اجراي اقدامات بهینه سازي 
یک  ساالنه  پرداخت هاي  مجموع  قانون،  طبق   .]4[ مي کنند  منتقل  پیمانکار  به  سازمان  از  را 
سازمان نباید از میزاني که سازمان بدون قراردادهاي صرفه جویي انرژي مي پردازد، فراتر روند. در 
گذشته کل هزینه هاي بهینه سازي انرژي، سود و سایر هزینه هاي مرتبط مانند خدمات نگهداري و 
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1-Seven Selected Agancies

عملیاتي که پیمانکاران انجام مي دادند، به پیمانکاران بازپرداخت مي شدند، در حالي که سازمان ها 
تمام ذخایر به دست آمده از بهینه سازي انرژي را حفظ مي کردند ]۵[.

انرژي مطرح  قراردادهاي صرفه جویي  از  استفاده سازمان هاي فدرال  قباًل سواالتي در مورد      
شد. به خصوص در گزارش ژوئن ۲00۵، که مسئولین سازمان عموماً معتقدند که صرفه جویي 
این  تأیید  امکان  اما  مي نماید،  تأمین  را  قرارداد  هزینه هاي  انرژي،  صرفه جویي  قراردادهاي  در 
قراردادها ممکن نمي باشد ]6[. تحقیقات و حسابرسي سازمان  این  به داده هاي  با توجه  نتیجه 
نامطلوب، اسناد و مدارک گم شده و  با شرایط قرارداد  انرژي  نشان داد قراردادهاي صرفه جویي 
این سوال را مطرح مي کنند که چگونه همواره صرفه جویي، هزینه هاي قرارداد  سایر مشکالت، 
را پوشش مي دهد. عالوه بر این، مسئولین سازمان اغلب متخصص نیستند و اطالعات الزم براي 
اجرا و مذاکره مؤثر در مورد ترم هاي قراردادهاي صرفه جویي انرژي را نداشته و قادر به کنترل 
قراردادهاي  مورد  به مسئولین سازمان که مسئول تصمیم گیري در  نیستند.  انرژي  بهینه سازي 
صرفه جویي انرژي هستند، توصیه شده است که از متخصصان مناسب در این زمینه بهره بگیرند 
فعال تر  انرژي،  قراردادهاي صرفه جویي  با  مرتبط  اطالعات  از  استفاده  و  زمینه جمع آوري  در  و 
اقدام کنند تا از تأمین هزینه ها از طریق صرفه جویي به دست  آمده از قرارداد صرفه جویي انرژي 
اطمینان حاصل شود. به طور کلي سازمان ها با این پیشنهادها موافق هستند و همان طور که در 

این گزارش آمده، در جهت اجراي این پیشنهادها قدم برداشته اند.
     گزارش ژوئن ۲00۵ بررسي مي کند که: ۱( سازمان هاي منتخب تا چه حد از قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي استفاده کرده اند و تا چه حد براي استفاده از آنها در آینده برنامه ریزي نموده اند، 
۲( پروژه هاي صرفه جویي انرژي سازمان هاي منتخب تا چه حد به هزینه ها و صرفه جویي انرژي 
و  نظارت  را  انرژي خود  پروژه هاي صرفه جویي  تا چه حد  منتخب  سازمان هاي   )۳ و  رسیده اند 

ارزیابي نموده اند.
     در تعیین حضور هر یک از سازمان هاي فدرال در مطالعه  انجام شده، سازمان هایي بزرگ 
با بیشترین مصرف انرژي بر اساس اطالعات برنامه مدیریت انرژي فدرال، انتخاب شده اند. هفت 
شرکت زیر بر مبنای معیارهاي مذکور انتخاب شدند: نیروي هوایي، ارتش، نیروي دریایي وزارت 
مالي  از سال  عمومي.  اداره خدمات  و  وظیفه  نظام  سازمان  دادگستري،  انرژي،  دپارتمان  دفاع، 
اداره  و  وظیفه  نظام  سازمان  دادگستري،  انرژي،  دپارتمان  دفاع،  وزارت  دریایي  نیروي   ،۲0۱۳
خدمات عمومي، ۷8 درصد از فضاي دولت فدرال و 80 درصد از مصرف انرژي دولت را به خود 
اختصاص دادند. نتایج بررسي این هفت سازمان منتخب۱ نمي تواند به سازمان هایي که در این 
مطالعه حضور نداشتند تعمیم داده شود. براي تهیه اطالعات در مورد همه اهداف، گزارش هاي 
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سازمان و پیمانکار مربوطه بررسي شد و با مسئولین آگاه در هفت سازمان منتخب، برنامه مدیریت 
انرژي فدرال و دو انجمن صنعتي پیمانکار، مصاحبه شد. همچنین از دو پروژه صرفه جویي انرژي 

که داراي سطح فن آوری مناسب و در دسترس بودند، بازدید انجام شد.
     براي تعیین میزان استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي توسط سازمان هاي منتخب و 
میزان استفاده آنها در آینده، اطالعات سازمان در مورد قراردادهاي صرفه جویي انرژي مربوط به 
قابلیت اطمینان اطالعات قراردادهاي  سال هاي مالي ۱۹۹۵تا ۲0۱4، جمع آوري و تحلیل شد. 
صرفه جویي انرژي سازمان هاي منتخب را مي توان در قالب موارد زیر بررسي نمود: ۱( انجام تست 
الکترونیکي از عناصر داده هاي مورد نیاز، ۲( بررسي اطالعات موجود در مورد داده ها و سیستم هایي 
که آنها را تولید کرده اند، ۳( مصاحبه با مسئولین آگاه سازمان در مورد اطالعات. اطالعات در 
دسترس قراردادهاي صرفه جویي انرژي مربوط به سازمان هاي نیروي هوایي، ارتش، نیروی دریایی، 
دپارتمان انرژی و اداره خدمات عمومي، ارزیابي شده و مشخص شد که اطالعات موجود براي 
هدف این گزارش، به اندازه کافي قابل اعتماد است. از آنجا که اطالعات دادگستري و سازمان نظام 
وظیفه در مورد قراردادهاي صرفه جویي انرژي به اندازه کافي براي رسیدن به اهداف، قابل اعتماد 
نبود، به اطالعات دپارتمان انرژي براي این سازمان ها بسنده شد. همچنین قوانین مربوطه فدرال، 
آیین نامه هاي اجرایي، برنامه عملکرد پایدار و استراتژیک سال مالي ۲0۱4 سازمان هاي منتخب 
سازمان هاي  میزان دست یابي  تعیین  براي  بررسي شد]۷[.  بودجه۱  و  مدیریت  اداره  راهنماي  و 
منتخب به صرفه جویي هزینه و انرژي، شش مطالعه انجام شده توسط آزمایشگاه ملي اوک ریج۲  
انرژي در قراردادهاي  انرژي بررسي شد. در این مطالعات میزان صرفه جویي هزینه و  دپارتمان 
صرفه جویي انرژي گزارش شده بود. روش انجام مطالعات را بررسي و با نویسندگان آنها مصاحبه 
شد و این نتیجه حاصل شد که یافته ها به اندازه کافي براي اهداف گزارش قابل اعتماد هستند. 
براي ارائه نمونه هاي گویا، تا حدي که انتظار مي رود صرفه جویي در انرژي و هزینه حاصل شود، 
گزارش هاي ساالنه پیمانکاران و دیگر اسناد و مدارک پروژه براي یک نمونه غیر قابل تعمیم از 
مورد  دالر  میلیون   8۲4 حدود  ارزش  به  مجموع  در  انرژي،  صرفه جویي  قراردادهاي  پروژه   ۲0
بررسي قرار گرفت. این پروژه ها از میان ۵۳0 پروژه مربوط به قراردادهاي صرفه جویي انرژي که 
توسط هفت سازمان منتخب در سال هاي مالي ۱۹۹۵ تا ۲0۱4 منعقد شده بودند، گزینش شدند. 
همچنین پروژه هایي انتخاب شدند که در بر گیرنده بازه وسیعي از تاریخ قرارداد، ارزش قرارداد و 
سایر ویژگي ها بودند. همچنین با مسئوالني از هفت سازمان منتخب با توجه به فرآیندهاي آنها 

براي سنجش و تأیید صرفه جویي در قراردادهاي صرفه جویي انرژي، مصاحبه شد.
     براي تعیین میزان کنترل و نظارت پروژه هاي قراردادهاي صرفه جویي انرژي توسط سازمان هاي 
1-Office of Management and Budget (OMB)
2-Oak Ridge National Laboratory
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منتخب و برنامه مدیریت انرژي فدرال، گزارش هاي ساالنه پیمانکاران و سایر گزارش ها و اسناد 
تأیید شده براي یک نمونه غیر قابل تعمیم از ۲0 پروژه قراردادهاي صرفه جویي انرژي، بررسي 
شدند و همچنین با مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال و سایر سازمان  ها در مورد فعالیت هاي 
نظارتي مرتبط با پروژه هاي نمونه مصاحبه گردید. عالوه بر این، گزارش هاي سازمان هاي حسابرسي 
که از سال ۲00۵ تا ۲0۱4 منتشر شد، مورد بررسي قرارگرفت و با مسئولین آگاه برنامه مدیریت 
انرژي فدرال در مورد مراحل نظارت براي ارزیابي پروژه هاي قراردادهاي صرفه جویي انرژي سازمان 
مصاحبه گردید. براي اطالعات بیشتر در مورد اهداف، دامنه و روش بررسي، پیوست ۱ را مشاهده 

نمایید.
استاندارد هاي حسابرسي دولت  با  تا ژوئن ۲0۱۵، مطابق  از مارس ۲0۱4      ممیزي عملکرد 
تا  است  و حسابرسي  برنامه ریزي  انجام  نیازمند  استانداردها،  براساس  نتیجه گیري  انجام گرفت. 
شواهد کافي و مناسب براي ارائه یک مبناي معقول براي یافته ها و نتیجه گیري بر اساس اهداف 
حسابرسي به دست آیند. شواهد به دست آمده، مبناي معقولي را براي یافته ها و نتیجه گیري بر 

اساس اهداف حسابرسي فراهم مي کنند.

پيشينه
از  که  فدرال  به سازمان هاي  به طور مستقیم  اجرایي  آیین نامه  و یک  کلیدي  قانون       چند 

قراردادهاي صرفه جویي انرژي استفاده مي کنند مرتبط است )جدول ۱(.
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ــازمان ها مجاز به ورود به اجراي قراردادها به صورت منفرد به منظور  س
دست یابي به صرفه جویي انرژي و سایر مزایاي پروژه هستند.

جدول 1: قوانين و آيين نامه اجرايي فدرال مربوط به قراردادهاي صرفه جويي انرژي

مقررات مربوطه و دستورالعمل ها قانون / آيين نامه اجرايي

ــازمان ها باید از انرژي الکتریکي تجدید پذیر براي کاهش حداقل ۵/۷  س
ــتفاده کنند؛ حداقل  ــال مالي ۲0۱۳ اس درصد از مجموع مصرف برق س
نیمي از کاهش باید از طریق منابع تجدیدپذیر انرژي الکتریکي باشد که 

پس از اول ژانویه ۱۹۹۹ ساخته شده اند.
سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که درصدی از کل انرژي الکتریکي 
ــرژي الکتریکي  ــاختمان ها که ان ــازمان در س ــط س ــده توس مصرف ش
ــال مالي ۲0۲۵ نباشد و هر  ــت، کمتر از ۳0 درصد تا س تجدیدپذیر اس

ساله این روند ادامه یابد.

ــبت به بهبود بهره وري مصرف آب و مدیریت آن  ــازمان ها موظفند نس س
ــدام کنند و همچنین مدیریت طوفان را با کاهش ۳6 درصدي مصرف  اق
ــال مالي ۲0۲۵،  ــاالنه تا س ــق کاهش ۲ درصد به صورت س آب از طری
ــال مالي ۲00۷ بر عهده  ــازمان در س ــبت به پایه مصرف آب این س نس

گیرند.
ــود بهره وري  ــال ۲0۱6 براي بهب ــاه ژوئن س ــد از م ــازمان ها موظفن س
ساختمان، کارآیی و مدیریت اقدام کنند. این اقدام تا سال مالي ۲0۲۵، 
براي حداقل ۱۵ درصد از ساختمان هاي موجود سازمان که باالي ۵000 
ــتند، پیشرفت ساالنه تا ۱00 درصد را فراهم خواهد نمود  فوت مربع هس
ــد نظر اصول رهبري  ــرفت منطبق با اصول راهنمای تجدی ــه این پیش ک

فدرال در کارآیي و پایداری باالی ساختمان ها خواهد بود. *
 سازمان ها باید بازده انرژي مرکز داده ها را در سازمان بهبود دهند.

ــازمان ها موظفند از ماه ژوئن سال ۲0۱۵ تا سال مالي ۲0۲۵، توسعه،  س
ــتراتژیک عملکرد پایداري  ــازي و به روز رساني ساالنه برنامه اس پیاده س

یکپارچه را انجام دهند.

ــدند که بر مواردي همچون طراحي،  ــازمان موظف به پیروي از ۵ اصل راهنما ش ــمي، ۱۹ س * در اطالعیه اي غیر رس
ساخت و اجراي با کیفیت باال و ساختمان هاي پایدار تاکید داشت. همچنین این اصول شامل: ۱( به کار بستن اصول 
طراحي یکپارچه، ۲( بهینه سازي عملکرد انرژي، ۳( صرفه جویي و حفاظت از آب، 4( بهبود کیفیت محیطي در داخل 

و ۵( کاهش اثرات مواد شیمیایي بر محیط۱، می باشد. 

ــدت انرژي تا ۳0  ــال مالي ۲0۱۵ باید جهت کاهش ش ــازمان ها تا س س
درصد نسبت به سال ۲00۳، اقدام کنند.

ــدت انرژي ساختمان  ــال مالي ۲0۲۵ موظفند ش ــازمان ها تا پایان س س
ــبت به  ــال کاهش دهند. این کاهش، نس ــازمان را تا ۲/۵ درصد در س س
پایه انرژي مصرفي ساختمان در سال مالي ۲0۱۵ و با توجه به پیشرفت 
سازمان تا به امروز در نظر گرفته مي شود. به جز مواردي که به درخواست 

رئیس سازمان پایه تعیین شده، نیاز به تغییر و اصالح داشته باشند.

ــون 4۲ ایاالت متحده ـ 8۲8۷  قان
)۷ آوریل ۱۹86( 

قانون 4۲ ایاالت متحدهـ  ۱۵،8۵۲ 
)8 اوت، ۲00۵(

از ۱۹  ــي ۱۳6۹۳  آیین نامه اجرای
مارس ۲0۱۵

از ۱۹  ــي ۱۳6۹۳  آیین نامه اجرای
مارس ۲0۱۵

قانون 4۲ ایاالت متحدهـ  ۱۵،8۵۲ 
)8 اوت، ۲00۵(

از ۱۹  ــي ۱۳6۹۳  آیین نامه اجرای
مارس ۲0۱۵

1-Federal Leadership in High Performance and Sustainable buildings Memorandum of Understanding, Jan. 23, 2006.
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نمودار 1: مراحل توسعه و پياده سازي قرارداد صرفه جويي انرژي

منبع: تحلیل شده توسط دیوان محاسباتي دپارتمان انرژي ایاالت متحده آمریکا

فاز يکم
برنامه ريزی

فاز دوم
انتخاب پيمانکار

فاز سوم
پيشرفت پروژه

فاز چهارم
پياده سازی

فاز پنجم
اجرا

سازمان تيم برنامه ريزی 
را انتخاب می كند.

سازمان نيازمنديهای 
پروژه را تعيين       

می كند.

سازمان برای همکاری 
با پيمانکاران آماده

می شود.

پيمانکار يک مميزی 
سرمايه گذاری انجام 
ميدهد و پروپوزال 
نهايی خود را ارائه 

می دهد.

سازمان پروپوزال 
را ارزيابی كرده و با 

پيمانکار مذاكره
می كند.

سازمان با پيمانکار 
قرارداد می بندد.

سازمان اطالعيه 
منتشر می كند.

پيمانکاران ارزيابی 
اوليه را انجام

می دهند.

پيمانکاران ارزيابی 
اوليه را بررسی كرده 

و اطالعيه انتخاب 
يک پيمانکار را صادر 

می كند.

سازمان پيمانکار را 
برای انجام ارزيابی 

اوليه از هزينه و
صرفه جويی انرژی 

انتخاب می كند.

پيمانکار تجهيزات را 
نصب و تست می كند.

سازمان نتايج تست 
را بررسی می كند و 

پيمانکار اصالحات را 
انجام می دهد.

سازمان تجهيزات 
نصب شده را برای 
صرفه جويی مورد 

نظر مناسب ارزيابی 
می كند.

پيمانکار و سازمان 
تجهيزات را نگهداری 

می كنند.

فاز 4 و 5 ميتواند در طول 25 سال ادامه داشته باشد.

پيمانکار با روشهای 
تاييد شده صرفه 

جويی را اندازه گيری 
كرده و به سازمان 

گزارش می كند.

سازمان گزارش ها را 
بررسی كرده و پول 
پيمانکار را پرداخت 

می نمايد.

اساس  بر  »انتخاب  روش  با  مي شود.  انجام  راه  دو  از  سازمان ها  سوي  از  پیمانکاران  انتخاب   *
صالحیت«، سازمان ها شرکتي را برمي گزینند تا برآورد اولیه اي از میزان صرفه جویي در هزینه و 
انرژي را برمبناي صالحیت پیمانکاران به انجام برساند که مواردي مانند نحوه انجام پروژه هاي 
قبلي و بازخورد مشتریان قبلي شرکت، از موارد تعیین کننده صالحیت پیمانکاران است. در روش 
بعدي که »انتخاب با انجام برآورد اولیه« نام دارد، سازمان ها چند پیمانکار را جهت انجام برآورد 
اولیه از صرفه جویي ها انتخاب مي کنند و در نهایت قرارداد با یکي از آنان با توجه به صرفه جویي 

پیشنهادي، کیفیت ارتقا و بهبود و سایر اطالعات برآورد اولیه منعقد مي شود.
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به  ورود  براي  را  فدرال  سازمان هاي  جمهور،  رئیس   ۲0۱۱ سال  دسامبر  ماه  در  این  بر  عالوه 
و  انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي  جمله  از  دالري  میلیارد  دو  عملکرد  بر  مبتني  قراردادهاي 
قرارداد هاي خدمات انرژي دعوت کرد ]8[. در ماه مه سال ۲0۱4، رئیس جمهور این درخواست و 
چالش۱ را تا پایان سال ۲0۱6 به چهار میلیارد دالر در قراردادهاي مبتني بر عملکرد افزایش داد.
فرآیندي که سازمان ها و پیمانکاران به طور کلي براي توسعه و اجراي یک پروژه قرارداد صرفه جویي 
انرژي دنبال مي کنند، پنج مرحله دارد که با برنامه ریزي آغاز مي شود و طي این مرحله، سازمان به 
شناسایي الزامات پروژه و جمع آوري تیم مي پردازد که در نهایت به اجراي پروژه ختم مي شود و 
در طي آن بهینه سازي انرژي انجام مي شود و سازمان پول پیمانکاران را پرداخت مي کند. نمودار 
۱ روند کلي براي توسعه و اجراي یک پروژه مبتني بر قرارداد صرفه جویي انرژي را نشان مي دهد.

در طي فرآیند توسعه و اجراي یک پروژه مبتني بر قرارداد صرفه جویي انرژي، مسئولین سازمان 
اغلب با مرکز قرارداد فدرال، دپارتمان انرژي و یا مهندسین ارتش ایاالت متحده۲ کار مي کنند 
]۹[. دپارتمان انرژي و ارتش، قراردادهاي صرفه جویي انرژي را به صورت تحویل نامعین۳ و تعداد 
نامعین4به تعدادي از پیمانکاران خدمات انرژي تأیید صالحیت شده اختصاص مي دهند ]۱0[. با 
استفاده از قرارداد، سازمان ها مي توانند قرارداد صرفه جویي انرژي براي یک پروژه منحصربه فرد 
از این قراردادها به  را به هر یک از پیمانکاران تأیید صالحیت شده بدهند. استفاده از هر یک 
در  را  انرژي  صرفه جویي  قرارداد  پروژه  یک  سازي  پیاده  و  توسعه  تا  مي دهد  اجازه  سازمان ها 
زمان کمتر انجام دهند. زیرا روند رقابتي انتخاب پیمانکاران واجد شرایط از قبل تکمیل شده و 

جنبه هاي کلیدي قرارداد به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است ]۱۱[.
     عالوه بر این، دپارتمان انرژي و مهندسین ارتش ایاالت متحده، به سازمان های طرف قرارداد، 
پشتیباني قراردادي و فني ارائه مي دهند. به عنوان مثال، برنامه مدیریت انرژي فدرال دپارتمان 
انرژي، خدمات تسهیلي ارائه مي دهد که در آن شخصي ثالث به سازمان و پیمانکار براي توافق بر 
شرایط قرارداد کمک مي کند. همچنین برنامه مدیریت انرژي فدرال راهنمایي و آموزش را براي 
سازمان ها در مراحل مختلف توسعه و اجراي یک پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي، ارائه مي دهد. 
ارتش نیز در مورد سازمان هایي که از قرارداد هاي آنها استفاده مي کند، پشتیباني فني الزم، برآورد 

هزینه خدمات و حمایت هاي قانوني را انجام مي دهد.
انرژي و ارتش در سال ۲008 در قراردادهاي خود ایجاد کردند  از تغییراتي که دپارتمان       
استفاده  سازمان هاي  حاضر  حال  در  سازمان،  دو  هر  در  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  مي توان 
کننده از قرارداد آنها باید از یک تسهیل کننده واجد شرایط پروژه در زمان توسعه و اجراي قرارداد 
1-Presidents Performance Contracting Challenge
2-U.S. Army Corps of Engineers (Corps)
3-Indefinet-delivery
4-Indefinite-quantity
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صرفه جویي انرژي استفاده کنند. این موضوع به توصیه آنها در گزارش ژوئن ۲00۵ اشاره دارد 
که اطمینان حاصل شود که سازمان ها از تخصص مناسب در هنگام انجام یک پروژه صرفه جویي 
از هفت سازمان، یک  یک  هر  گرفته  بررسي صورت  در  این،  بر  استفاده مي کنند. عالوه  انرژي 
دفتر مرکزي براي حمایت از سایت هاي منحصر به فرد که در حال توسعه و اجراي پروژه هاي 
صرفه جویي انرژي هستند ایجاد نمودند. بعضي از این سازمان ها نقش دفاتر مرکزي خود، جهت 
به  نسبت  را،  انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي  پروژه هاي  بر  نظارت  مانند  بیشتر،  پشتیباني  ارائه 

بررسي قبلي افزایش دادند.
انرژي و ارتش در سال ۲008 در قراردادهاي خود ایجاد کردند  از تغییراتي که دپارتمان       
استفاده  سازمان هاي  حاضر  حال  در  سازمان،  دو  هر  در  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  مي توان 
کننده از قرارداد آنها باید از یک تسهیل کننده واجد شرایط پروژه در زمان توسعه و اجراي قرارداد 
صرفه جویي انرژي استفاده کنند. این موضوع به توصیه آنها در گزارش ژوئن ۲00۵ اشاره دارد 
که اطمینان حاصل شود که سازمان ها از تخصص مناسب در هنگام انجام یک پروژه صرفه جویي 
از هفت سازمان، یک  یک  هر  گرفته  بررسي صورت  در  این،  بر  استفاده مي کنند. عالوه  انرژي 
دفتر مرکزي براي حمایت از سایت هاي منحصر به فرد که در حال توسعه و اجراي پروژه هاي 
صرفه جویي انرژي هستند ایجاد نمودند. بعضي از این سازمان ها نقش دفاتر مرکزي خود، جهت 
به  نسبت  را،  انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي  پروژه هاي  بر  نظارت  مانند  بیشتر،  پشتیباني  ارائه 

بررسي قبلي افزایش دادند.
     صرفه جویي هزینه و انرژي مورد انتظار یک پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي در طول توسعه 
پروژه معین مي شود و در هنگام انعقاد قرارداد با پیمانکار، نهایي شده و در طول اجراي پروژه، 
انرژي، آب،  سنجش و تأیید مي شود. این صرفه جویي ها، مي توانند شامل کاهش در هزینه ها ي 
بهره برداري، نگه داري و تعمیر و تعویض باشند که به طور مستقیم به بهینه سازي انرژي مربوط 
هستند. سازمان ها باید از منابع مالي اختصاص یافته، پول پیمانکاران را پرداخت کنند و یا در 
اختصاص  بودجه اي  مربوطه،  هزینه هاي  و سایر  تأسیساتي  اقالم  پرداخت  براي  این صورت  غیر 
دهند. پول پرداختي به پیمانکاران به طور کلي هزینه هاي مرتبط به تجهیزات، نصب و راه اندازي، 
شامل  را  هزینه ها  سایر  و  مالي  تأمین  هزینه هاي  نگه داري،  و  تعمیر  خدمات  ارائه  بهره برداري، 
مي شود. پروژه هاي مبتني بر قراردادهاي صرفه جویي انرژي به طور کلي شامل دو نوع هستند: ۱( 
صرفه جویي هزینه و انرژي پیشنهادي، که پیمانکاران از اقدامات بهینه سازي انرژي برآورد خواهند 
کرد و ۲( صرفه جویي در هزینه به صورت تضمین شده، که باید آن را به پیمانکار به طور کامل 
پرداخت کنند ]۱۲[. به طور کلي، پیمانکاران حدود ۹۵ درصد صرفه جویي در هزینه پیشنهادي 
یک پروژه را تضمین مي کنند، که به آنها این امکان را مي دهد که بدون کاهش در پرداخت هاي 
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1-Measurement and verification plant
2-Risk and responsibility matrix 

خود صرفه جویي پیشنهادي را به دست آورند.
     صرفه جویي در هزینه و انرژي، تفاوت بین پایه مصرف انرژي در دو حالت اجرا و عدم اجراي 
اقدامات بهینه سازي انرژي است. فرآیندي که براي تعیین صرفه جویي هاي حاصل از اجراي قرارداد 
صرفه جویي انرژي استفاده مي شود، اشاره به سنجش و صحه گذاري دارد. بسیاري از پروژه هاي 
مبتني بر قرارداد صرفه جویي انرژي، شامل چهار موردکلیدي زیر هستند که نشان مي دهد چگونه 

مراحل صرفه جویي در هزینه و انرژي سنجش و صحه گذاري مي شوند:

•  طرح سنجش و صحه گذاري )تأييد(1 : در طول مرحله توسعه پروژه، پیمانکار و سازمان یک 
طرح براي سنجش و صحه گذاري صرفه جویي به دست آمده، ایجاد مي کنند. روش هاي سنجش و 
صحه گذاري مي توانند شامل نظرسنجي، بازرسي، اندازه گیري مستقیم مصرف انرژي و فعالیت هاي 
دیگر باشند تا از عملکرد درست تجهیزات و پتانسیل الزم براي رسیدن به صرفه جویي مورد انتظار 

اطمینان حاصل شود.
•  ماتريس مسئوليت پذيري و ريسک2 : در طول مراحل انتخاب پیمانکار، سازمان و پیمانکار 
یک ماتریس ریسک و مسئولیت پذیري ایجاد مي کنند که ریسک هاي پروژه هاي کلیدي و اثرات 
بالقوه آنها را شناسایي مي کند و مشخص مي نماید که آیا براي مدیریت ریسک مالي مانند تغییر 
عملکرد  مانند  اجرا  خطرات  و  هوا  و  آب  شرایط  کار،  ساعت  مانند  عملیاتي  ریسک  بهره،  نرخ 

تجهیزات و تعمیر و نگهداري، سازمان مسئول خواهد بود و یا پیمانکار..
به  مربوط  فعالیت هاي  راه اندازي  از  پس  صحه گذاري:  و  نصب  از  پس  سنجش  گزارش    •
اقدامات بهینه سازي انرژي، پیمانکار، فعالیت هاي سنجش و صحه گذاري را انجام داده و نتایج را 

در قالب گزارش سنجش پس از نصب تجهیزات و صحه گذاري ارائه مي دهد.
انرژي،  قرارداد صرفه جویي  اجراي  در طول دوره  سنجش ساالنه و گزارش صحه گذاري:    •
پیمانکار فعالیت هاي سنجش و صحه گذاري را انجام مي دهد و گزارش ساالنه به سازمان را براي 

مستندسازي هزینه و انرژي صرفه جویي شده، ارائه مي دهد.
     با توجه به راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال، یکي از اهداف اولیه سنجش و صحه گذاري، 
انرژي  انتظار است ]۱۳[. راهنماي برنامه مدیریت  کاهش ریسک نرسیدن به صرفه جویي مورد 
فدرال، به شرح ریسک هاي مربوط به موارد زیر مي پردازد: ۱( ریسک در استفاده از تجهیزات، 
به دلیل عدم قطعیت در عوامل عملیاتي مانند ساعاتي که از تجهیزات استفاده مي شود و یا به 
دلیل تغییرات در برنامه عملکرد آنها و ۲( ریسک در عملکرد تجهیزات، به دلیل عدم قطعیت 
در طرح ریزي یک سطح مشخص از عملکرد براي تجهیزات. پیمانکاران معموالً به دلیل این که 



22

هیچ کنترلي بر عوامل عملیاتي ندارند، تمایلي به پذیرش مسئولیت خطرات مربوط به استفاده از 
تجهیزات نشان نمي دهند. در مقابل، با توجه به راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال، پیمانکار 
مسئول انتخاب، طراحي، نصب و راه اندازي تجهیزات است و معموالً مسئولیت خطرات در اجراي 

پروژه را نیز به عهده مي گیرد.
که  مي پردازد  روش ها  از  وسیعي  بازه  توصیف  به  فدرال  انرژي  مدیریت  برنامه  راهنماي       
پیمانکاران ممکن است براي سنجش و بررسي صرفه جویي هزینه و انرژي در بهینه سازي انرژي 
انتخاب کنند. اگر برخي از عوامل خاص که بر صرفه جویي تأثیر گذار هستند )از جمله شرایط آب 
و هوا، قیمت اقالم تأسیساتي و ساعات کار سازمان(، بیش از حد پیچیده باشند و یا اندازه گیري 
آنها پرهزینه باشد، سازمان و پیمانکار ممکن است در ابتدا بر ارزش آن دسته از عوامل، بدون در 
نظر گرفتن رفتار واقعي آنها توافق کنند. به عنوان مثال، به دلیل این که قراردادهاي صرفه جویي 
انرژي مي توانند قراردادهاي بلندمدتي باشند، پیمانکار و سازمان به طور معمول در طول دوره اجرا 
براي برآورد قیمت اقالم تأسیساتي در آینده، از روش تخمین استفاده نموده و با در نظر گرفتن 
تورم، هزینه ها را برآورد مي کنند. اگر صرفه جویي به دست آمده کمتر از صرفه جویي محاسبه شده 
از مقادیر  با استفاده  از مقادیر مندرج باشد، سازمان براي صرفه جویي محاسبه شده  با استفاده 
مندرج به پیمانکار دستمزد مي دهد. اگر صرفه جویي به دست آمده بیشتر از صرفه جویي محاسبه 

شده با استفاده از مقادیر مندرج باشد، سازمان صرفه جویي بیشتري به دست آورده است.
     روش هاي سنجش و صحه گذاري، که راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال به توضیح هر 
یک از آنها پرداخته است، در میزان دقت و هزینه  مورد نیاز متفاوت هستند. روشي که به طور 
کلي داراي کم ترین دقت و هزینه است، شامل سنجش عوامل کلیدي مؤثر بر استفاده از انرژي 
در قبل و بعد از نصب و راه اندازي است )مانند بعضي از وسایل روشنایي و یا بهره وري یک واحد 
گرمایشي(. اما معموالً شامل اندازه گیري این عوامل در طول مدت قرارداد نخواهد بود. در مقابل، 
روش هاي دیگري که راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال آنها را ارائه نموده است، شامل سنجش 

مستمر از مصرف انرژي و یا شاخصي از مصرف انرژي در طول مدت قرارداد است.
     راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال کمک مي کند تا مشخص شود که در یک زمان معین، 
انتخاب یک روش  از گزینه ها استفاده شود. همچنین این راهنما بیان مي کند که  از کدام یک 
سنجش و صحه گذاري بر مبناي هزینه هاي پروژه و صرفه جویي، پیچیدگي سنجش بهینه سازي 
انرژي را خواهد داشت و صرفه جویي حاصل با عدم قطعیت و یا ریسک همراه خواهد بود. طبق 
با دقت  به طور کلي  انرژي فدرال، هزینه هاي سنجش و صحه گذاري،  برنامه مدیریت  راهنماي 
در تجزیه و تحلیل صرفه جویي انرژي و نیز تعداد و پیچیدگي متغیرهاي بررسي شده، افزایش 
 مي یابند. عالوه بر این، منافع حاصل از افزایش میزان سنجش و صحه گذاري در برخي موارد کمتر 
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از هزینه هاي آن است. به عنوان مثال، انرژي مصرف شده توسط یک المپ در طول زمان تغییر 
محسوسي نمي کند و سنجش ساالنه تجهیزات توسط پیمانکاران، هزینه سنجش و صحه گذاري 

را افزایش و سود را کاهش مي دهد.
 12/1 ارزش  به  را  پروژه ها  انواع  انرژي  صرفه جويي  قراردادهاي  منتخب،  سازمان هاي 

ميليارد دالر منعقد كرده اند و برنامه هاي آنها براي استفاده مداوم متفاوت است.

     در سال هاي مالي ۱۹۹۵ تا ۲0۱4، به هفت سازمان منتخب در بررسي انجام شده حدود 
۱۲/۱ میلیارد دالر داده شده است، که این مبلغ در طي قراردادهاي صرفه جویي انرژي براي انواع 
پروژه ها پرداخت شده است. نمونه اي از این پروژه ها، ساخت تأسیسات زیست توده جهت گرمایش 

ساختمان هاي فدرال است.
     به گفته مسئولین سازمان و اسناد، سازمان ها براي ادامه استفاده از قراردادهاي صرفه جویي 
از  برخي  اما  داده اند،  انجام  برنامه ریزي  فدرال،  ابتکارات  و  انرژي  آیین نامه  به  رسیدن  و  انرژي 
و  انرژي  قراردادهاي صرفه جویي  از  استفاده  به  آنها نسبت  اعالم کردند که  مسئولین سازمان ها 

یک پارچه سازي مراکز اطالعات مردد هستند.
سازمان هاي منتخب در سال هاي مالي 1995 تا 2014، قراردادهاي صرفه جويي انرژي به 

ارزش حدود 12/1 ميليارد دالر را منعقد كردند.

     در سال هاي مالي ۱۹۹۵ تا سال ۲0۱4، هفت سازمان منتخب حدود ۱۲/۱ میلیارد دالر 
براي بیش از ۵00 پروژه در زمینه قراردادهاي صرفه جویي انرژي و کمک به راه اندازي تجهیزات 
بهینه سازي انرژي در تأسیسات فدرال هزینه کرده اند ]۱4[. مبلغ کل در قراردادهاي صرفه جویي 
انرژي مختلف، با توجه به نوع سازمان ها متفاوت است. مثال ارتش حدود ۳/۷ میلیارد دالر دریافت 
نموده است )نمودار ۲(. اطالعات قراردادهاي صرفه جویي منعقد شده با هر کدام از سازمان ها در 

پیوست ۲ آمده است.
را در سال هاي مالي ۱۹۹۵  انرژي       هفت سازمان منتخب حدود ۵۳0 قرارداد صرفه جویي 
که  است  سال   ۲۵ تا   ۲ حدوداً  پروژه ها،  این  قراردادهای  زمان  مدت  نمودند.  منعقد   ۲0۱4 تا 
میانگین آن در حدود ۱6 سال می باشد ]۱۵[. عالوه بر این، پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي 
و  داشتند  تضمین شده  هزینه صرفه جویي  میلیارد دالر  در مجموع حدود ۱۲/4  دوره،  این  در 
مجموع انرژي صرفه جویي شده، حدود ۵6۳ تریلیون بي تي یو بود ]۱6[. در جدول ۲، کل هزینه 
صرفه جویي تضمین شده و صرفه جویي پیشنهاد شده در انرژي که سازمان پرداخته است، آورده 

شده است.
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يادداشت: این اطالعات با در نظر گرفتن تورم دالر و با استفاده از شاخص تعدیل کننده تولید 
ناخالص داخلي در سال مالي ۲0۱4 تنظیم شده است. این نمودار نشان دهنده ارزش کل قرارداد 
است که شامل هزینه هاي تأمین مالي و هزینه هاي پرداخت به پیمانکاران براي ارائه خدمات دوره 

عملکرد مانند عملیات، تعمیر و نگهداري و یا سنجش و صحه گذاري است.

سازمان نظام وظيفه
0/4 میلیارد دالر

اداره خدمات عمومی
۱/۹ میلیارد دالر

نيروی هوايی
۲ میلیارد دالر

ارتش
۳/۷ میلیارد دالر

دادگستری
0/6 میلیارد دالر

وزارت انرژی
۱/۷ میلیارد دالر

نيروی دريايی
۱/8 میلیارد دالر

منبع: تحلیل دیوان محاسباتي از اطالعات سازمان ها

نمودار2: ارزش قراردادهاي صرفه جويي انرژي كه سازمان هاي منتخب طي سال هاي 
مالي1995تا سال2014 منعقد نموده اند
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تقریبي محاسبه شده اند.  و  به صورت گرد شده  و جمع  به کل  مربوط  يادداشت: قسمت هاي 
هزینه صرفه جویي تضمین  شده براي نرخ تورم آمریکا در سال مالي ۲0۱4، با استفاده از شاخص 
از  متفاوتي  تعاریف  سازمان ها،  از  برخي  است.  شده  تنظیم  داخلي  ناخالص  تولید  تعدیل کننده 
صرفه جویي در هزینه تضمین شده ارائه کرده اند. در جاهایي که اختالف وجود داشت، از اطالعات 
قابل مقایسه هر یک از سازمان ها استفاده شده است. تعدادي از قراردادهاي صرفه جویي انرژي 
موجود  قراردادهاي  در  تجهیزات  به روزرساني  انجام  به  نیاز  مثال،  )براي  بودند  اصالحات  داراي 
داشتند(. براي محاسبه صرفه جویي پیشنهادي در انرژي براي هفت سازمان منتخب، صرفه جویي 
انرژي پیشنهاد شده در پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي، به صورت ساالنه و در طول مدت 
قرارداد ضرب شده است. نیروي هوایي، ارتش، و نیروي دریایي آغاز قرارداد صرفه جویي انرژي 
قرارداد  آغاز  نیز  عمومي  خدمات  اداره  موارد،  برخي  در  دانسته اند.  پروژه  ساخت  فاز  شروع  را 
بر  مبني  سازمان ها  این  از  اطالعاتي  است.  کرده  معرفي  ساخت  فاز  آغاز  را  انرژي  صرفه جویي 
مستثني بودن از فاز ساخت دریافت نشده است که با توجه به اسناد و مدارک برنامه مدیریت 
انرژي فدرال، معموالً حدود ۲ سال به طول مي انجامد. صرفه جویي در انرژي پیشنهاد شده توسط 

نیروي هوایي، ارتش، اداره خدمات عمومي و نیروي دریایي تقریبي است.

منبع: تحلیل دیوان محاسباتي از اطالعات سازمان ها.

۱/۹

۳/۵

۱/۹

0/۷

0/4

۱/۹

۲

۱۲/4

۱۱۱/۷8

۱۳4/68

۱۱۵/۹8

۲۱/۵۱

۱8/۷۵

64/۲۲

۹6/4۳

۵6۳/۳8

۱۲۱

۲0۵

۲۳

۲۵

۲۲

6۳

۷۱

۵۳0

جدول 2: كل هزينه ي صرفه جويي تضمين ش�ده و صرفه جويي پيشنهاد ش�ده در انرژي 
در طول قرارداد صرفه جويي انرژي كه س�ازمان هاي منتخب در سال مالي 1995 تا 2014 

منعقد نموده اند.

ميزان صرفه جويي تضمين شده سازمان
)ميليارد دالر- تورم تعديل شده(

صرفه جويي انرژي پيشنهادي 
)ميليارد واحد حرارتي بريتانيا(

تعداد تقريبي 
قراردادهاي منعقد شده

نيروي هوايي

ارتش

دپارتمان انرژي

دادگستري

سازمان نظام وظيفه

اداره خدمات عمومي

نيروي دريايي

جمع
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پروژه ها  انواع  اجراي  براي  انرژي  صرفه جويي  قرارداد هاي  از  سازمان ها 
استفاده نموده اند.

     سازمان های هفت گانه مذکور، از قرارداد صرفه جویي انرژي براي انواع پروژه ها استفاده کرده اند . 
یا کاهش  باال  بهره وري  با  مانند نصب المپ  پروژه هاي کوچک تر  از  قراردادها  این  از  بهره گیري 
پروژه هاي  مانند  بزرگ تر  پروژه هاي  تا  و  مي شود  بهداشتي شروع  در سرویس  آب  فشار  دهنده 
تولید برق ادامه مي یابد. براي مثال، مسئولین اداره خدمات عمومي، براي سه پروژه در وایت اوک۱  
مریلند۲ ، جهت نصب زیرساخت ها و تجهیزات با قابلیت تولید همزمان )که شامل تولید همزمان 
برق و حرارت از یک منبع سوخت مانند گاز طبیعي است( از قرارداد صرفه جویي انرژي استفاده 
کردند. نمودار ۳ برخي از اجزاي پروژه مذکور را نشان مي دهد. عالوه بر این، اداره خدمات عمومي 
یک مرکز زیست توده در آزمایشگاه هاي ملي انرژي هاي تجدیدپذیر در گلدن۳ کلرادو4 راه اندازي 
کرده است. این مرکز زیست توده در دپارتمان انرژي، در نوع خود نخستین مرکز است که به گفته 
مسئولین پروژه، از تراشه هاي چوب درختان به عنوان سوخت براي تولید گرما و گرم کردن آب 
ساختمان هاي محوطه دانشگاه استفاده مي کند. نمودار ۳ برخي از اجزاي تأسیسات زیست توده 

دپارتمان انرژي را نشان مي دهد.

1-White Oak
2-Maryland
3-Golden
4-Colorado

يادداشت: تولید همزمان، شامل تولید همزمان برق و حرارت از یک منبع سوخت، مانند گاز 
طبیعي است.
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براي  تالش  و همچنین  جامع تر  و  بزرگ تر  پروژه هاي  توسعه  با هدف  سازمان ها  از  برخي       
دستیابي به بیشترین صرفه جویي در هزینه و انرژي، استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي را 
آغاز نمودند. براي مثال در سال ۲0۱۲، دیوان محاسباتي براي اجراي پروژه »برنامه بهینه سازي 
مصرف انرژي ملي«۱  از قرارداد صرفه جویي انرژي استفاده نمود که با توجه به تحلیل انجام شده 
این  از  استفاده  با  آمده  به دست  متوسط صرفه جویي  اوک، سطح  وایت  ملي  آزمایشگاه  توسط 
قرارداد، بیش از دو برابر صرفه جویي انرژي حاصل از سایر قراردادهای صرفه جویي انرژي فدرال بود 
]۱۷[. عالوه بر این، به گفته مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال، براي کمک به رسیدن به این 
صرفه جویي در هزینه و انرژي، سازمان ها به طور فزاینده نسبت به تجمیع اقدامات بهره وري انرژي 
در چارچوب قرارداد صرفه جویي انرژي اقدام نمودند که بسیار کارآمدتر از استفاده از قراردادهاي 

جداگانه است.

1-Natinal Deep Energy Retrofit Program
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به  آينده،  در  انرژي  صرفه جويي  قراردادهاي  از  استفاده  براي  سازمان ها  برنامه هاي 
خصوص براي پروژه هاي يک پارچه  سازي مراكز اطالعات، متفاوت خواهند بود.

     برنامه سازمان هاي منتخب براي استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي در آینده متفاوت 
است. مسئولین پنج سازماني که با آنها در این موضوع مذاکره شد، اعالم کردند که برنامه هاي 
آنها براي ادامه استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي براي رسیدن به اهداف آیین نامه اجرایي 
جمهوري،  ریاست  توسط  شده  مطرح  قراردادي  چالش  جمله  از  انرژي،  اهداف  دیگر  و  فدرال 
موجب رسیدن به آن اهداف خواهند شد. به عنوان مثال، در پاسخ به اهداف فدرال که با انرژي 
مرتبط هستند، مسئولین ارتش ذکر کردند که برنامه ریزي آنها بر این بوده است که استفاده از 
قراردادهاي صرفه جویي انرژي را در میان دیگر گزینه هاي تأمین مالي، به منظور بهبود بهره وري 
انرژي، به طور جدي دنبال کنند. مسئولین دادگستري عنوان کردند که آنها قصد دارند به طور 
بازسازي  و  ارتقا  براي  زندان ها  و  سازمان ها  تمام  در  انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي  از  گسترده 
ساختمان هایي که زیرساخت هاي قدیمي دارند، استفاده نمایند. مسئولین سازمان نظام وظیفه 
نیز اشاره کردند که قراردادهاي صرفه جویي انرژي یکي از ابزارهاي مهم براي رسیدن به اهداف 
انرژي را  از قراردادهاي صرفه جویي  امکان پذیر بودن، استفاده  انرژي است و سازمان در صورت 
با توجه به چالش  اولویت قرار می دهد. همان طور که در جدول ۳ نشان داده شده است،  در 
قراردادهاي اجرایي۱که رئیس جمهور مطرح نمود، حدود ۱/۹ میلیارد دالر در قراردادهاي مبتني 
بر عملکرد از 4 میلیارد دالر هدف گذاري شده تا ژانویه ۲0۱۵ به سازمان هاي دولتي اعطا شد. اگر 
سازمان ها قراردادهایي را که در حال حاضر برنامه ریزي کرده اند،  منعقد کنند، تا سال ۲0۱6 به 
هدف چالش که دریافت قرارداد 4 میلیارد دالري است، خواهند رسید )پیوست ۳ براي وضعیت 
سازمان هاي فدرال در دست یابي به اهداف خود تحت چالش قراردادهاي اجرایي رئیس جمهور 

مشاهده شود( ]۱8[.
     برخي از مسئولین سازمان در مصاحبه ها عنوان کردند که عالقمند به استفاده از قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي جهت یک پارچه  سازي مراکز اطالعاتی هستند که انرژي قابل توجهي مصرف 
می کنند و اجراي آنها پرهزینه است، اما از طرفی به دلیل نگراني هاي مطرح شده توسط کارکنان 
دفتر مدیریت و بودجه۲ مردد به انجام چنین پروژه هایی هستند ]۱۹[. طبق قانون، قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي باید صرفاً در جهت دست یابي به صرفه جویي در انرژي و منافع حاصل از این 
هدف استفاده شوند ]۲0[. با این حال، قانون، تعریف سود و منافع جانبي )صرفه جویي مربوط 
به انرژي( و یا نسبت صرفه جویي هاي حاصل در استفاده از این قرارداد ها را مشخص نکرده است. 
راهنماي دفتر مدیریت و بودجه در مورد استفاده از قراردادهاي عملکرد فدرال، به توضیح برخي 
1-Performance Contracting Challenge
2-Office of Management and Budget
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از معیارهاي عمومي مي پردازد که پروژه ها ملزم به برآورد آنها در چارچوب بودجه ساالنه دفتر 
ارائه  را  انرژي  صرفه جویي  مورد  در  اجرایي  قابل  راهنمایي هاي  اما  هستند،  بودجه  و  مدیریت 
نمي دهد ]۲۱[. اگر یک پروژه در استفاده از قرارداد صرفه جویي انرژي به معیارهاي دفتر مدیریت 
و بودجه پاي بند نباشد، سازمان براي ادامه پروژه به سرمایه گذاري اجباري براي کل قرارداد به 
این موضوع مي تواند  ملزم مي شود.  پرداخت ساالنه  به جاي  اول  در سال  پیش پرداخت  صورت 
مسئله اي بسیار مهم باشد، به این دلیل که سازمان ها ممکن است قادر به تأمین کل سرمایه ي 
قرارداد در سال اول نباشند، که در این صورت سازمان با دو گزینه لغو قرارداد و یا استفاده از 

سرمایه سازمان دیگر روبرو خواهد بود.
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منبع: برنامه مدیریت انرژي فدرال

۲/۱8۳ دالر

۲۷۵

۳6۷

۳۲0

۳4۵

48۳

۳/۳۹۷ دالر

۹8۵ دالر

۱۵۵

۱۵۳

۱۳0

۲0۳

۳۵۷

۱/۹84 دالر

۱/۲0۳ دالر

۳۷

۲0۵

۲4۱

۳۷6

۲۵۱

۲/۳۱۳ دالر

۱/۷۹۹ دالر

۱۷8

۳۲4

۳4۵

۵4۹

۵۱4

۳/۷08 دالر

۳8۹ دالر

۱۵

۳4

۲6

۳0

۹4

۵88 دالر

۲/۱88 دالر

۱۹۳

۳۵8

۳۷۱

۵۷۹

608

4/۲۹6 دالر

جدول 3: قراردادهاي منعقد شده و برنامه ريزي شده براي رسيدن به اهداف قراردادهاي 
اجرايي رئيس جمهور، مطرح شده در ژانويه 2015

هدفسازمان

مبلغ 
قراردادهاي 
منعقد شده

مبلغ 
قراردادهاي 
طراحي شده

كل مبلغ 
قراردادهاي 
خدمات انرژي

كل مبلغ 
قراردادهاي 

اجرايي

كل مبلغ 
قراردادهاي 

اجراي 
صرفه جويي 

انرژي

وزارت دفاع*

دپارتمان انرژي

دادگستري

سازمان نظام وظيفه

اداره خدمات عمومي

ساير سازمان هاي 

ذكر شده در گزارش

مجموع

شامل  فوق  اطالعات  شده  اند.  محاسبه  تقریبي  و  شده  گرد  صورت  به  مجموع ها  يادداشت: 
به چالش  براي رسیدن  قراردادهایي هستند که سازمان ها  و همچنین  منعقد شده  قراردادهاي 
قراردادهاي اجرایي مطرح شده توسط رئیس جمهور، مبني بر قرارداد 4 میلیارد دالري تا پایان 
سال ۲0۱6، اقدام کرده اند. با توجه به برنامه مدیریت انرژي در دپارتمان انرژي فدرال و برخي 
از مسئولین سازمان، قراردادهاي برنامه ریزي شده در معرض تغییر هستند و نباید انعقاد قرارداد 
فسخ  یا  اصالح  که  باشند  پروژه هایي  است شامل  ممکن  منعقد شده  قراردادهاي  گیرد.  صورت 
شده اند. مقادیر این جدول نشان دهنده هزینه هاي اجرایي قرارداد است و هزینه هاي تأمین مالي 
و هزینه هاي پرداختي به پیمانکاران از جمله عملیات تعمیر و نگهداري و یا سنجش و صحه گذاري 

را شامل نمي شود.
* دپارتمان انرژي و دفتر مدیریت بودجه سازماني، داده هاي وزارت دفاع را به صورت جداگانه 

منتشر ننموده اند.
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اصالح بودجه قراردادهاي صرفه جويي انرژي
مورد چگونگي  در  را  مسئولین صنعت، سؤاالتي  و  کنگره  اعضاي  اخیر،  در سال هاي       
بر بودجه فدرال مطرح کرده اند. دفتر  انرژي  تأثیر هزینه قراردادهاي صرفه جویي  بازتاب و 
مدیریت و بودجه، تعهدات مالي دولت در چارچوب قرارداد صرفه جویي انرژي را که به صورت 
نکرده است. در  به طور کامل منعکس  آمده،  امضاي آن  بودجه در زمان  پیش پرداخت در 
عوض، طي اصالحات دفتر مدیریت و بودجه، یک سازمان باید منابع بودجه کافي را براي 
تأمین پرداخت هاي قرارداد به صورت ساالنه داشته باشد و این پرداخت ها از سال مالي اي 
که قرارداد در آن امضا شده، شروع شوند. از سوي دیگر، دفتر بودجه کنگره، هزینه کامل 
پیش پرداخت مربوط به قراردادهاي صرفه جویي انرژي را با توجه به تخمین هزینه هاي اعطاي 

مجوز قانوني براي ورود سازمان ها به قراردادهاي صرفه جویي انرژي محاسبه مي کند.

منبع: دیوان محاسبات ایاالت متحده

پیاده سازي پروژه قرارداد صرفه جویي  انرژي، مرحله توسعه و  به گفته مسئولین دپارتمان       
انرژي در ماه مه سال ۲0۱۱، براي یک پروژه جهت استفاده از قرارداد صرفه جویي انرژي براي 
مراکز اطالعات به طور تقریبي به پایان رسید. با این حال، آنها عقد قرارداد را تا ماه مارس سال 
۲0۱۳ به تأخیر انداختند، زیرا کارکنان دفتر مدیریت و بودجه درگیر این پروژه بودند. مسئولین 
دپارتمان انرژي پروژه اعالم کردند که از ابتدا، این پروژه با هدف یک پارچه سازي دو مرکز اطالعات 
و جایگزیني ۵000 کامپیوتر رومیزي با کامپیوترهایي با بهره وري انرژي بیشتر مطرح شد. انتظار 
مي رفت این پروژه با انجام صرفه جویي حدود ۷6 میلیون دالر براي دپارتمان انرژي کاهش هزینه 
داشته باشد که ۹۷ درصد از هزینه هاي کلي صرفه جویي شده، از عملیات و تعمیر مانند نگه داري 
سخت افزار کامپیوترها و نرم افزار آنها حاصل شده و ۳ درصد باقي مانده از صرفه جویي در انرژي 
به دست آید. به گفته مسئولین دپارتمان انرژي، توجه و دغدغه فکري کارکنان دفتر مدیریت و 
بودجه شامل موارد زیر است: ۱( آیا صرفه جویي هاي به دست آمده از تجهیزات فن آوری اطالعات 
با بهره وري باالتر، درحد صرفه جویي هاي مرتبط با انرژي خواهد بود؟ و ۲(  قسمت عمده ای از 
از کاهش  انرژي،  به جاي صرفه جویي مستقیم در هزینه های  پروژه،  هزینه های صرفه جویي در 
هزینه هاي عملیات و نگه داري بدست آید. هم زمان با بررسي ها، دپارتمان انرژي رسیدگي به پروژه 
را از سر گرفت ولي به گفته دپارتمان انرژي، کارکنان دفتر مدیریت و بودجه موضع خود را در 

مورد دغدغه هاي خود روشن نکردند و قراردادي بسته نشد.
انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي  از  استفاده  به  ارتش  عالقمندي  ارتش،  مسئولین  گفته  به       
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جهت یک پارچه سازي مرکز داده ها است، اما با توجه به شنید ه ها در مورد اهداف دفتر مدیریت 
در  بودجه  و  مدیریت  دفتر  موضع  اعالم  منتظر  و  بوده  مردد  پروژه اي  هر  انجام  در  بودجه،  و 
مورد یک پارچه سازي مرکز اطالعات دپارتمان انرژي هستند. مسئولین ارتش تصریح نمودند که 
باشد، در  به صورت رسمي منتشر شده  بودجه که  از موضع دفتر مدیریت و  هیچ گونه اطالعي 
مرکز  براي یک پارچه سازي  انرژي  قراردادهاي صرفه جویي  از  آن  بتوانند طبق  که  نیست  دست 
داده ها استفاده کنند. عالوه بر این، مسئولین وزارت دفاع که نظارت بر ارتش و دیگر نیروهاي 
این وزارت را بر عهده دارند، اعالم نمودند که سازمان ها نیاز به اطالع از این موضوع دارند که آیا 
انتقال اطالعات به یک محل ذخیره سازي خارج از سایت که بهره وري انرژي باالتري داشته باشد 
)به جاي ذخیره سازي آن بر روي سرور دپارتمان دفاع( براي صرفه جویي انرژي مناسب تر است 

یا از بین بردن پشتیباني و مجوزهاي نرم افزاري در چارچوب راهنماي دفتر مدیریت و بودجه.
با توجه به استانداردهاي فدرال براي کنترل داخلي، اطالعات باید به کساني که به آن نیاز دارند 
در قالب یک فرم و در چارچوب زماني منتقل شود تا آنها بتوانند وظایف خود را انجام دهند ]۲۲[. 
به سبب آن که کارکنان دفتر مدیریت و بودجه توجه خود را در این مورد ابراز کرده اما در مورد 
صرفه جویي انرژي مناسب و نسبت مجاز از صرفه جویي انرژي و هزینه هاي مرتبط با انرژي، موضع 
خود را روشن ننموده اند، دپارتمان انرژي پروژه یک پارچه سازي مرکز داده هاي خود را به تأخیر 
انداخت و برخي از سازمان ها مانند ارتش، نسبت به استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي براي 
چنین پروژه هایي به اطمینان الزم نرسیدند. در نتیجه، سازمان ها ممکن است فرصت ها را براي 

صرفه جویي انرژي و هزینه هاي مرتبط با انرژي از دست بدهند. 
صرفه جويي گزارش شده به طور كلي بيش از حد انتظار بود، اما برخي از صرفه جويي ها 

براي پروژه هاي قرارداد صرفه جويي انرژي منتخب، اغراق آميز بود.
     با توجه به مطالعات انجام شده توسط آزمایشگاه ملي اوک ریج دپارتمان انرژي، صرفه جویي 
در هزینه و انرژي اي که پیمانکاران براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي گزارش کردند، براي اکثر 
قراردادهاي صرفه جویي انرژي در حد صرفه جویي مورد انتظار و یا بیشتر از آن بود. اما برخي از 
این صرفه جویي ها ممکن است اغراق آمیز باشند. بررسي انجام شده از یک نمونه غیر قابل تعمیم 
از ۲0 پروژه نشان داد که پیمانکاران، صرفه جویي در انرژي و هزینه را براي ۱4 پروژه اغراق آمیز 

اعالم کردند در حالي که طبق اقدامات سازمان، این صرفه جویي حاصل نشده بود ]۲۳[.
     پیمانکاران باید مطابق با برنامه توافق شده در قراردادهاي خود با سازمان ها صرفه جویي را 
را  آمده  به دست  پیمانکاران، صرفه جویي  کنترل  از  عوامل خارج  اگر  کنند.  گزارش  و  محاسبه 
کاهش دهند، پیمانکاران به طور کلي الزم نیست که میزان صرفه جویي را کاهش داده و سپس 
گزارش کنند و یا اثرات عوامل در صرفه جویي را بسنجند. سازمان ها همیشه از مقدار صرفه جویي 
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مورد انتظار که در پروژه به دست نیامده، آگاه نیستند زیرا پیمانکاران به طور کلي این اطالعات 
را در گزارش سنجش و تأیید ارائه نمي دهند.

صرفه جويي هزينه و انرژي گزارش شده براي بسياري از قراردادهاي صرفه جويي انرژي 
در حد صرفه جويي مورد انتظار و يا بيشتر از آن بوده است.

     آزمایشگاه ملي اوک ریج دپارتمان انرژي، در شش مورد از مطالعات خود بر گزارش پیمانکاران 
از صرفه جویي هاي سازمان هایي که قرارداد صرفه جویي انرژي را از طریق دپارتمان انرژي بسته 
اند ]۲4[، دریافت که کل هزینه و صرفه جویي انرژي گزارش شده براي این قرارداد صرفه جویي 
انرژي، فراتر از حد انتظار بوده است ]۲۵[. کل صرفه جویي های در هزینه گزارش شده اي که در 
شش سال به صورت ساالنه سنجش و صحه گذاري شده و اوک ریج آنها را تحلیل نموده است، 
حدود ۱06 درصد از کل صرفه جویي تضمین شده در هزینه براي قرارداد صرفه جویي انرژي بوده 

است ]۲6[.
این 6 سال، کل صرفه جویي در هزینه گزارش شده در تمام  از  این، در هر یک  بر       عالوه 
پروژه ها، حداقل ۱0۵ درصد از کل صرفه جویي تضمین شده بوده است. به طور مشابه، مطالعات 
اوک ریج نشان داد که کل صرفه جویي انرژي گزارش شده براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي که 
از طریق دپارتمان انرژي منعقد شده اند، بیش از صرفه جویي انرژي پیشنهادي بوده است. به طور 
خاص، کل صرفه جویي انرژي گزارش شده در گزارش تمام سنجش ها و تأیید هاي ساالنه که در 
مدت شش سال تحلیل و بررسي شده، حدود ۱0۲ درصد از کل صرفه جویي انرژي پیشنهاد شده 
براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي بود. عالوه بر این، در هر یک از این شش سال، کل گزارش 

صرفه جویي انرژي در تمام پروژه ها حداقل معادل کل صرفه جویي پیشنهادي بود.
اما  از صرفه جویي تضمین شده گزارش کردند،  را بیش  پیمانکاران، صرفه جویي در هزینه  اکثر 
مطالعات اوک ریج نشان داد که برخي از پیمانکاران نیز صرفه جویي هزینه را کمتر از صرفه جویي 
تضمین شده گزارش کرده اند. همچنین در حدود 6 درصد از گزارش هایي که اوک ریج بررسي 
کرده، به کمبود صرفه جویي هزینه اشاره شده است. متوسط کمبود در هزینه صرفه جویي شده 
براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي، ۱۷ درصد بود که به این معني است که صرفه جویي گزارش 
شده در هزینه، 8۳ درصد از مقدار تضمین شده براي این دسته از قراردادهاي صرفه جویي انرژي 

بوده است.
     با این حال، این کمبود ها در محدوده گسترده تري از 0/۵ تا ۷۵ درصد صرفه جویي تضمین 
شده در هزینه قرار دارند. در پیوست ۵ اطالعات تکمیلي از مطالعات اوک ریج آورده شده است.
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     هزینه صرفه جویي تضمین شده براي ۱۹ مورد از ۲0 پروژه در نمونه غیر قابل تعمیمي که 
بررسي شد مطابق با حد انتظار یا بیش از آن گزارش شده است.

را حدود  انرژي، کمبود صرفه جویي در هزینه  انرژي تجدیدپذیر دپارتمان  آزمایشگاه ملي       
و  سنجش  گزارش  در  ـ  شده  تضمین  هزینه  صرفه جویي  از  درصد   ۱8 حدود  ـ  دالر   ۷6000

صحه گذاري اخیر خود براي پروژه باقي مانده گزارش کرده است.
     با توجه به گزارش سنجش و صحه گذاري پروژه، کمبود صرفه جویي به دلیل هواي گرم تر 
برق  قطعي  دلیل  به  همچنین  و  بود  شده  تجهیزات  از  استفاده  روز  تعداد  کاهش  باعث  بودکه 
که علت آن از کار افتادن یک موتور بود. در گزارش سنجش و صحه گذاري، پیمانکار تغییرات 
برنامه ریزي شده و مورد انتظار بر روي تجهیزات را شناسایي مي کند که براي رفع کمبود هاي اجرا 

و صرفه جویي مورد نیاز هستند.
     برنامه مدیریت انرژي فدرال، کمبود صرفه جویي در هزینه را به صورت ماهانه براي قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي که سازمان ها از طریق دپارتمان انرژي قرارداد بسته اند، توسط گزارش داشبورد 
مدیریتي۱ آنها دنبال می کند و متوجه شده است که پیمانکاران صرفه جویي تضمین شده بسیاري 
1-Dashboard report

انواع صرفه جويي  در قراردادهاي صرفه جويي انرژي
صرفه جويي مورد انتظار. پروژه هاي قراردادهاي صرفه جویي انرژي به طور کلي شامل موارد 

زیر هستند:
برآورد  به  که  هستند  صرفه جویي هایي  پيشنهادي  انرژي  و  هزينه  در  صرفه جويي   .1

پیمانکاران از اقدامات بهینه سازي انرژي انجام شده منتج خواهد شد.
باید جهت پرداخت  2. صرفه جويي تضمين شده در هزينه صرفه جویي هایي هستند که 
پول پیمانکار به طور کامل حاصل شوند. به طور کلي، پیمانکاران حدود ۹۵ درصد صرفه جویي 
پرداخت هایشان صورت  در  کاهشي  تا  تضمین مي کنند  را  پروژه  پیشنهادي یک  هزینه  در 

نگیرد.
صرفه جویي گزارش شده صرفه جویي ای است که پیمانکاران آن را سنجش و تأیید نموده و 
مطابق با برنامه توافق شده با سازمان ها در زمان عقد قرارداد، به سازمان ها گزارش مي دهند.

به دست  انرژي  بهینه سازي  اقدامات  از  است که  آمده صرفه جویي ای  به دست  صرفه جویي 
باشد. به طور کلي، تعیین  با صرفه جویي گزارش شده تفاوت داشته  مي آید و ممکن است 

صرفه جویي به دست آمده مي تواند مشکل و پرهزینه باشد.
منبع: دیوان محاسبات ایاالت متحده
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از پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي را در حد انتظار یا بیش از حد انتظار گزارش مي دهند. 
به عنوان مثال، یک نمونه گزارش داشبورد مدیریتي از سال ۲0۱4 نشان داد که ۹ پروژه کمبود 
صرفه جویي در هزینه را در بازه اي بین کمتر از ۱ درصد از صرفه جویي تضمین شده تا بیش از ۳0 

درصد از صرفه جویي تضمین شده، گزارش داده بودند.
     گزارش داشبورد مدیریتي شامل جزئیاتي در مورد دالیل کمبودها و نیز اقداماتي براي برنامه 
گفته  به  است.  کمبودها  به  رسیدگي  جهت  سازمان  به  کمک  زمینه  در  فدرال  انرژي  مدیریت 
مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال، گزارش داشبورد مدیریتي که برنامه مدیریت انرژي فدرال 
در سال ۲00۷ ارائه نموده است، تصویري کلي از مدیریت قرارداد صرفه جویي انرژي و همچنین 
جنبه هاي کلیدي پروژه های مرتبط با آن را فراهم مي کند و مسئولین را قادر مي سازد که کنترل 
مؤثرتري را بر روی پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي توصیه شده توسط دیوان محاسباتي در 

سال ۲00۵ داشته باشند.
از  برخي  در  شده،  بررسي  صحه گذاري  و  سنجش  به  مربوط  گزارش هاي  اكثر 

صرفه جويي هاي هزينه  و انرژي اغراق نموده اند.
     گزارش هاي سنجش و صحه گذاري ۱4 پروژه از ۲0 پروژه موجود در نمونه غیر قابل تعمیم 
-که شامل پروژه هاي هفت سازمان منتخب است- نشان می دهد که، در برخي از صرفه جویي هاي 
هزینه و انرژي گزارش شده اغراق شده است. پیمانکاران باید صرفه جویي هاي ساالنه را مطابق با 
برنامه هاي سنجش و صحه گذاري ذکر شده در قرارداد، محاسبه و گزارش نمایند. این برنامه ها 
از  خارج  عوامل  مورد  در  مفروضاتي  شامل  همچنین  و  اندازه گیري  دستگاه هاي  عملکرد  شامل 
کنترل پیمانکاران هستند. مانند نحوه استفاده از تجهیزات صرفه جویي در انرژي توسط سازمان 
و قیمت اقالم تأسیساتي، که ممکن است در طول مدت قرارداد تغییر کنند. اگر تغییر در چنین 
عواملي صرفه جویي را کاهش دهد، الزم نیست پیمانکاران کاهش صرفه جویي را گزارش داده و یا 
عوامل مؤثر بر این تغییرات را اندازه گیري نمایند. به عنوان مثال، پیمانکاران گزارش صرفه جویي 
را در صورتی که یک سازمان ساعات توافق شده کاري را تغییر  دهد و در نتیجه میزان ساعات 
استفاده از تجهیزات صرفه جویي انرژي کاهش  یابد، تغییر نمي دهند. در مقابل، اگر صرفه جویي 
به دلیل تغییرات در عوامل خارج از کنترل پیمانکاران افزایش یابد، پیمانکاران به طور کلي مقدار 
صرفه جویي گزارش شده را تغییر نمي دهند و سازمان ها به طور کلي صرفه جویي مازاد را حفظ 

مي کنند و پول بیشتري به پیمانکاران پرداخت نمي کنند.
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1- Cape Canaveral Air Force Station
2- Columbus Air Force Base 
3- McGuire Air Force Base 
4- Tinker Air Force Base 
5- Aberdeen Proving Ground 
6- Fort Bliss 
7- Fort Hood 
8- DOE Headquarters 
9- National Renewable Energy Laboratory 
10- Allenwood Federal Correctional Complex 
11- Petersburg Federal Correctional Complex 
12- Veterans Integrated Service Network 22, Greater Los Angeles
13- Federal Research Center at White Oak 
14- The J. Caleb Boggs Federal Courthouse 
15- Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Federal Building 

پایگاه نیروي هوایی کیپ کاناورال۱ 

پایگاه نیروي هوایي کلمبوس۲ 

پایگاه نیوري هوایي مک گایر۳ 

پایگاه نیروي هوایي تینکر4 

پایگاه زمیني آبردین۵ 

فورت بلیس6 

فورت هود۷ 

دفتر مرکزي دپارتمان انرژي8 

آزمایشگاه ملي انرژي تجدیدپذیر*۹ 

مجتمع اصالح و تربیت فدرال آلن وود۱0 

مجتمع اصالح و تربیت فدرال پترزبورگ۱۱ 

شبکه ۲۲ مرکز خدمات جانبازان، 

لس آنجلس بزرگ**۱۲ 

مرکز پژوهش فدرال در وایت اوک۱۳ 

دادگاه فدرال جي. کالب۱4 

ساختمان فدرال پرنسس جونا کوهیو کاالنیانلو*۱۵ 

جدول 4: اقدامات س�ازمان كه بر پروژه هاي ق�رارداد صرفه جويي انرژي در قراردادهاي 
اجرايي منتخب تأثير مي گذارند.

سايت پروژهسازمان

صرفه جويي هاي 
گزارش شده شامل 

صرفه جويي هاي 
كه با توجه به 

اقدامات سازمان 
حاصل نشده باشد.

سازمان طبق توافق 
عمل نکرده و از 

تجهيزات نگهداري 
نکرده است.

عوامل موثر در صرفه جويي

سازمان تجهيزات 
را حذف يا تعليق 

كرده است.

نيروي هوايي

ارتش

دپارتمان انرژي

دادگستري

سازمان نظام وظيفه

اداره خدمات عمومي
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يادداشت: صرفه جویي هزینه گزارش شده مي تواند در برخي موارد کمتر یا بیشتر از صرفه جویي 
به دست آمده در پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي باشد. از آنجا که عوامل زیادي در اغراق آمیز 
همه  خالص  تأثیر  دارد،  نقش  آمده  دست  به  میزان  از  گزارش  مقادیر  بودن  کمتر  یا  و  بودن 
اقدامات  برخي  مثال،  براي  نمي شود.  پروژه مشخص  آمده  به دست  بر صرفه جویي  مؤثر  عوامل 
در بهینه سازي پروژه هاي بررسي شده، عملکرد بهتري نسبت به میزان انتظار داشتند که ممکن 
است کاهش صرفه جویي را در دیگر اقدامات بهینه سازي در این پروژه جبران نمایند. صرفه جویي 
گزارش شده براي ۱۹ پروژه از ۲0 پروژه در سالي که بررسي انجام شده است، مقداري است که 

صرفه جویي تضمین شده و حتي بیش از آن را نتیجه داده است.

1- Naval Air Station Oceana 
2- Space and Naval Warfare Systems Command Center Pacific Task Order 1 
3- Space and Naval Warfare Systems Command Center Pacific Task Order 2 
4- Walter Reed National Military Medical Center, Central Plant Improvements 
5- Washington Navy Yard 

منبع: برنامه مدیریت انرژي فدرال

پایگاه هوایي اوشینا*۱ 

سیستم جنگ نیروي دریایي و فضایي 

مرکز فرماندهي اقیانوس آرام ۱* ۲ 

سیستم جنگ نیروي دریایي و فضایي 

مرکز فرماندهي اقیانوس آرام ۲* ۳ 

مرکز ملي نظامي پزشکي والتر رید، 
توسعه سایت مرکزي 4

محوطه نیروي دریایي واشنگتن ۵ 

۱4۱۳6

سايت پروژهسازمان

صرفه جويي هاي 
گزارش شده شامل 

صرفه جويي هاي 
كه با توجه به 

اقدامات سازمان 
حاصل نشده باشد.

سازمان طبق توافق 
عمل نکرده و از 

تجهيزات نگهداري 
نکرده است.

عوامل موثر در صرفه جويي

سازمان تجهيزات 
را حذف يا تعليق 

كرده است.

نيروي دريايي

جمع

ادام�ه ج�دول 4: اقدام�ات س�ازمان كه ب�ر پروژه هاي ق�رارداد صرفه جوي�ي انرژي در 
قراردادهاي اجرايي منتخب تأثير مي گذارند.
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* اطالعاتي مبني بر وجود صرفه جویي هایی  که براي این پروژه ها به دست نیامده ولی گزارش 
شده باشند، یافت نشده است.

** این پروژه در دوره ي اول اجرا از سال اول قرار دارد و پیمانکار هنوز گزارش ساالنه سنجش و 
صحه گذاري را تا زمان بازبیني و بررسي ارسال نکرده است. گزارش سنجش و صحه گذاري ارائه 
شده بعد از عملیات نصب بررسي شد که شامل اطالعاتي از میزان صرفه جویي برنامه ریزي شده 
براي دوره اول اجرا از سال اول بود که مبتني بر فعالیت هاي مربوط به سنجش و صحه گذاري 

انجام شده پس از مرحله نصب تجهیزات بود.
     گزارش هاي سنجش و صحه گذاري براي ۱4 پروژه در این نمونه  نشان می دهد، براي برخي 
سازمان ها  اقدامات  دلیل  به  که  است  شده  اغراق  انرژي  و  هزینه   به  مربوط  صرفه جویي هاي  از 
حاصل نشده است. برخي از این اقدامات شامل موارد زیر است: ۱( عملکرد نادرست سازمان ها 
در راه اندازي و نگه داري تجهیزات که در زمان انعقاد قرارداد صرفه جویي انرژي توافق شده بود  
انرژي.  بهینه سازي  اقدامات  با  مرتبط  تسهیالت  انحصار  و  توسط سازمان ها  تجهیزات  ۲( حذف 
در پروژه هاي موجود در این نمونه، اگر چه تعدادی از گزارش ها اشاره کرده اند که صرفه جویي 
متأثر از برخي عوامل مشخص بوده است، اما پیمانکاران عموماً اثرات این عوامل بر صرفه جویي 
از آنجا که عوامل زیادي مي تواند در کاهش و  را در گزارش محاسبه نکرده و تخمین نزده اند. 
اغراق صرفه جویي مؤثر باشند، تأثیر همه عوامل اثرگذار بر صرفه جویي حاصل از پروژه، مشخص 
نشده است. براي مثال، برخي اقدامات بهینه سازي انرژي در پروژه هاي بررسي شده، صرفه جویي 
کمتر از حد انتظار داشتند که ممکن است در دیگر اقدامات بهینه سازي انرژي عملکرد بهتري 
از حد انتظار، آن را جبران کند. جدول 4 پروژه هاي بررسي شده و اقدامات سازمان ها را که بر 
صرفه جویي مؤثر بودند و در گزارش سنجش و صحه گذاري اخیر ذکر شده اند، از سپتامبر ۲0۱4 
نشان مي دهد )براي بررسي جزئیات بیشتر در مورد اثرات این عوامل بر صرفه جویي پروژه ها، به 

ضمیمه 6 مراجعه شود(.
     در ادامه به نمونه هایي از پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي اشاره خواهد شد که در آنها 

اقدامات سازمان باعث دست یابی به میزان صرفه جویي گزارش شده، نگردیده است:

•  سازمان تجهيزات را طبق توافق، راه اندازي و از آن نگه داري نکرده است. رایج ترین دلیلي 
است  موردي  است،  شده  انرژي  صرفه جویي  قرارداد  پروژه  صرفه جویي  در  اغراق  به  منجر  که 
تهویه مطبوع۱  براي دستگاه هاي  تعیین شده  که یک سازمان در ساعات کار و دماي گرمایش 
، تغییراتي ایجاد  کند که این امر در 8 پروژه از ۲0 پروژه بررسي شده رخ داده است. بر اساس 

1-Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
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صرفه جویي  شدن  کمتر  به  منجر  کلي  طور  به  تغییرات  این  سازمان ها،  از  موجود  برآوردهاي 
مرتبط  اقدامات سازمان  به  عوامل  این  اما چون  انتظار مي شود،  از حد  آن،  و هزینه هاي  انرژي 
بود، پیمانکاران این اثرات را در صرفه جویي هاي گزارش شده منعکس نکرده اند ]۲۷[. در موارد 
دیگر، »سازمان ها« به مسئولیت هاي خود براي راه اندازي و نگه داري از تجهیزات عمل ننموده اند. 
به عنوان مثال، پیمانکار یک پروژه در یک مرکز دادگستري متوجه شد که تجهیزات توزیع بخار 
نصب شده، آسیب دیده اند و این آسیب موجب کاهش صرفه جویي شده است ]۲8[. با این حال، 
از  پیمانکار میزان صرفه جویي را در گزارش خود کاهش نداد زیرا معتقد بود که آسیب، ناشي 
استفاده نادرست کارکنان دادگستري است. در برخي موارد، سازمان ها اقداماتي را انجام داده اند 
که صرفه جویي را کاهش مي دهد، مانند تغییر ساعت هاي کار و یا تغییر دماي تنظیم شده، تا به 

ملزومات و نیازهاي در حال تغییر سازمان دست یابند.

از  بخشي  سازمان  پروژه،  در شش  است.  تعليق كرده  يا  و  را حذف  •  سازمان تجهيزات 
اما  را در طول دوره عملکرد حذف کرده است،  یا کل تجهیزات  انرژي و  بهینه سازي  تجهیزات 
تصمیمات  به  توجه  با  تغییرات  این  که  نکرده اند چرا  گزارش  را  کاهش صرفه جویي  پیمانکاران 
سازمان بوده است. به عنوان مثال، ارتش یکي از بخش هاي راه اندازي شده را متوقف نمود که این 
بخش شامل ساختمان هاي متعدد با تجهیزات بهینه سازي انرژي بود. در نتیجه، صرفه جویي از 
طریق استفاده از این تجهیزات حاصل نشد، اما پیمانکار آن میزان صرفه جویي را که مي توانست 
در طي سال با این تجهیزات به دست آورد، در گزارش خود لحاظ کرد. در برخي موارد، سازمان ها 

براي رسیدن به نیازهاي مأموریتي در حال تغییر خود، تجهیزات را حذف و یا تعلیق مي کنند.
بر اساس اطالعات ارائه شده از جانب سازمان ها و تحلیل اطالعات به دست آمده از گزارش هاي 
اخیر سنجش و صحه گذاري پروژه هاي منتخب، مقدار صرفه جویي گزارش شده و در عین حال 
حاصل نشده، در بازه اي بین مقادیري ناچیز تا حدود نیمي از صرفه جویي گزارش شده در یک 
پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي قرار دارد که در یک سال گزارش شده است. به عنوان مثال، در 
جایي که برآوردها در دسترس بود، سازمان ساعت هاي کار و دماي تنظیم شده تجهیزات تهویه 
مطبوع را تغییر داد که به صرفه جویي گزارش شده و در عین حال حاصل نشده منجر گردید که 
به گفته مسئولین سازمان درصد ناچیزي از کل صرفه جویي گزارش شده بود. در مقابل، حذف 
تجهیزات مرتبط با ارتقاء سیستم فاضالب نیروي هوایي، بیش از ۱04000 دالر صرفه جویي ساالنه 
به دست آورد که گزارش شد اما عملي نشد )در حدود 40 درصد از صرفه جویي ساالنه گزارش 
اطالعات  و  شده  بررسي  که  پروژه هایي  از  کاملی  لیست  مشاهده  پروژه(. جهت  این  براي  شده 
در مورد تأثیر عوامل خارج از کنترل پیمانکاران بر صرفه جویي آورده شده است، به ضمیمه 6 
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مراجعه شود. مسئولین چندین سازمان اشاره کردند که کمک مالي به پروژه بهینه سازي انرژي 
از طریق قراردادهاي صرفه جویي انرژي، برخالف استفاده از تخصیص هاي از پیش پرداخت شده، 
که  پروژه هایي  در  نظر  مورد  به صرفه جویي  که دست یابي  کردند  اعالم  دارد. همچنین  مزایایي 
این  با  نیست.  ممکن  انرژي،  قرارداد صرفه جویي  پروژه هاي  بر خالف  بودجه شده اند،  تخصیص 
قرارداد  براي پروژه هاي  زیرا  باید مشخص شود  زیاد  احتمال  به  حال، صرفه جویي حاصل نشده 

صرفه جویي انرژي، صرفه جویي ها باید سنجیده و صحه گذاري شوند.
     سازمان ها بر خالف تغییرات موجود در استفاده شان از تجهیزات، نمي توانند تغییرات در قیمت 
اقالم تأسیساتي را کنترل کنند، اما تغییرات در قیمت اقالم تأسیساتي در مقایسه با مقادیر مندرج 
در قرارداد مي توانند در میزان صرفه جویي پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي تأثیرگذار باشند. 
سازمان ها معموالً بر اساس قیمت اقالم تأسیساتي پیش بیني شده به وسیله مؤسسه ملي استاندارد 
افزایش ساالنه  نرخ  ارائه مي شود،  انرژي  دپارتمان  انرژي۱  اطالعات  اداره  توسط  که  فن آوری،  و 
براي هزینه انرژي را اعالم مي کنند. دپارتمان انرژي گزارش کرده است که قیمت اقالم تأسیساتي 
براي قراردادهاي عقد شده در مورد صرفه جویي انرژي، کمتر از مقدار واقعي برآورد مي شود و در 
نتیجه پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي به طور کلي بیش از انتظار صرفه جویي دارند. به طور 
خاص در سال ۲00۷، براي محاسبه میزان صرفه جویي با استفاده از قیمت واقعي اقالم تأسیساتي، 
آزمایشگاه ملي اوک ریج دپارتمان انرژي، ۲۲ پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي را تجزیه و تحلیل 
کرد ]۲۹[. پس از تنظیم قیمت واقعي اقالم تأسیساتي، صرفه جویي براي ۱6 پروژه از ۲۲ پروژه 
قرارداد صرفه جویي انرژي که اوک ریج مورد بررسي قرار داد، بیشتر از مقداری بود که پیمانکاران 

گزارش کرده بودند، در حالي که صرفه جویي براي 6 پروژه دیگر، کمتر از گزارش بود.
     بازارهاي انرژي از سال ۲00۷ به طور قابل توجهي تغییر کرده اند و به احتمال زیاد در آینده 
نیز تغییر مي کنند. به عنوان مثال، پیشرفت در حفاري افقي و شکست هیدرولیکي، تولید گاز 
طبیعي از سنگ هاي حاوي ذخایر نفتي و گازي را به طور قابل توجهي افزایش داده است که این 
امر خود منجر به کاهش قیمت گاز طبیعي در بازار شده است. چنین تغییراتي صرفه جویي زیادي 
را در پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي ایجاد مي کنند. مانند پروژه هایي که صرفه جویي شان 
عمدتاً مبتني بر کاهش مصرف گاز طبیعي است. با این حال، روشن نیست که آیا مفروضاتي که 
سازمان ها براي قیمت اقالم تأسیساتي در نظر می گیرند معقول است یا نه. زیرا دپارتمان انرژي 
پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي منعقد شده از گزارش سال ۲00۷ را بررسي و تحلیل نکرده 
است. در نتیجه، سازمان ها ممکن است به اطالعات الزم جهت دانستن اینکه آیا پروژه هایشان در 
حال دست یابي به صرفه جویي مورد انتظار هستند یا نه، نرسند و صرفه جویي به دست آمده ممکن 

1-Energy Information Administration
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است بسیار متفاوت از حد صرفه جویي گزارش شده ـ به طور قابل توجهي باالتر و یا پایین تر ـ 
باشد. موانعي در محاسبه قیمت اقالم تأسیساتي وجود دارد، چون به طور پیوسته در محدوده نرخ 
واقعي نوسان دارند. در راهنماي دپارتمان انرژي تصریح شده است که نرخ اقالم تاسیساتی باالتر، 
که به طور کلي به صرفه جویي باالتر از حد انتظار منجر مي شود، جریان نقدي بهتري براي پروژه 
فراهم مي کند. با این حال، راهنما بیان مي کند که صرفه جویي باالتر از حد ارزش، یک موضوع 
جدي است که مي تواند مشکالتي در زمینه بودجه براي سازمان ایجاد کند. زیرا براي پرداخت 
مرتبط  هزینه هاي  و  آب  انرژي،  پرداخت هاي  تا  شود  استفاده  سازمان  بودجه  از  باید  پیمانکار 
انرژي، آب و موارد مشابه  از صرفه جویي در  پیمانکاري که  به  بنابراین، پرداخت  پرداخت شود. 

فراتر رود، محدود کننده سرمایه مالي اي است که سازمان براي تأمین هزینه ها استفاده مي کند.
سه پروژه در نمونه غیر قابل تعمیم، شناسایي شدند که در آنها صرفه جویي به دست آمده کمتر 
از صرفه جویي گزارش شده بود، چرا که قیمت اقالم تأسیساتي با مفاد قرارداد متفاوت بود. به 
طور خاص، براي یک پروژه دپارتمان انرژي و یک پروژه دادگستري، قیمت گاز طبیعي به طور 
قابل توجهي پایین تر از مقادیر مندرج در قرارداد بود، که منجر به صرفه جویي ای شد که در حدود 
۱4۷000 و 4۷۷000 دالر کمتر از صرفه جویي در هزینه گزارش شده براي سال بود. این مقدار 
حدود 44 درصد صرفه جویي در هزینه گزارش شده براي پروژه دپارتمان انرژي و حدود ۳0 درصد 
صرفه جویي در هزینه گزارش شده مربوط به پروژه دادگستري را نشان داد. عالوه بر این، یکي از 
پروژه هاي نیروي هوایي که شامل تغییر واحد گرمایشی نفتي با بهره وري پایین به واحد گرمایشي 
در  را  قیمت ها  افزایش فصلي  ارائه مي داد که  گاز طبیعي  براي  را  نرخ هایي  بود،  گاز طبیعي  با 
ماه هاي فصل زمستان منعکس نمي کردند. از آنجا که قیمت واقعي گاز طبیعي در فصل زمستان 
به طور قابل مالحظه اي باالتر از قیمت پیش بیني شده بود، هزینه هاي در حال اجرا در واحد گاز 
طبیعي جدید، باالتر از مقدار پیش بیني شده بود که این امر منجر به صرفه جویي به دست آمده 
در حدود ۱60000 دالر کمتر از صرفه جویي گزارش شده در سال بود که حدود ۵ درصد از کل 
صرفه جویي گزارش شده پروژه براي سال بود. قیمت اقالم تأسیساتي، در هر سال در حال تغییر 
است، پس انتظار مي رود که قیمت، نسبت به ارزش مندرج در چند سال متفاوت باشد. بدون انجام 
تحلیل هاي دوره اي از قیمت اقالم تأسیساتي در طول چندین سال و در سراسر پروژه ها، سازمان ها 

ممکن است اطالعات الزم را در دست نداشته باشند.

سازمان ها هميشه از صرفه جويي مورد انتظاری كه حاصل نشده، آگاه نيستند.
     سازمان ها همیشه نسبت به میزان صرفه جویي مورد انتظاری که حاصل نشده، آگاه نیستند. 
زیرا عموماً الزم نبوده پیمانکاران این اطالعات را هنگامي که صرفه جویي به دلیل اقدامات سازمان 
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حاصل نشده باشد، گزارش دهند. در راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال آمده است که هنگام 
بررسي سنجش و تأیید گزارش ها، سازمان ها باید تغییرات در عملکرد پروژه و سطح صرفه جویي 
انجام شود  باید  اقدامات اصالحي  تا مشخص شود که چه  اعالم کنند  تا سال دیگر  از سالي  را 
تا رسیدگي به کاستي ناشی از صرفه جویي حاصل نشده، تحقق یابد. عالوه بر این، قراردادهای 
براي نوشتن گزارش ساالنه است که  پیمانکاران  براي  ارتش، یک طرح کلي  انرژي و  دپارتمان 
شامل بخش هاي جزئیات کمبود عملکرد، اجرا و تعمیر و نگه داري است که باید توسط پیمانکار 
و یا سازمان رسیدگي شود و اثر کمبود را روي صرفه جویي ارائه دهد. با این حال، قراردادهای 
دپارتمان انرژي و ارتش پیمانکاران را به طور صریح به برآورد هزینه و صرفه جویي انرژي مورد 

انتظار که به دالیل خارج از کنترل آنها به دست نیامده است، ملزم نکرده است]۳0[.
     بسیاري از گزارش هاي بررسي شده، اطالعات الزم براي تخمین مقدار صرفه جویي به دست 
نیامده به دلیل اقدامات سازمان را ندارند. با توجه به اسناد و مدارک قرارداد صرفه جویي انرژي، 
گزارش سنجش و تأیید اکثر پیمانکاران، مسائل مربوط به اقدامات سازمان را بدون ارائه اطالعات 
در مورد میزان تأثیرشان بر روي صرفه جویي در هزینه توصیف مي کنند. در طول مدت بررسي، 
برنامه مدیریت انرژي فدرال یک نسخه اولیه از راهنمای ارائه گزارش  در مورد صرفه جویي هزینه ها 
را ارائه کرد که توسط عوامل خارج از کنترل پیمانکاران تحت تأثیر قرار مي گرفت. به طور خاص، 
راهنما شامل جدول های سنجش و صحه گذاري بود تا اطالعات خاص در صرفه جویي هزینه را با 
توجه به اقدامات سازمان ها در صرفه جویي هزینه خالص شان در پروژه ها را پس از محاسبه تأثیر 
این اقدامات ارائه کند. با این حال، برنامه مدیریت انرژي فدرال تا ماه دسامبر سال ۲0۱4، این 
راهنما را به سازمان ها ارائه نکرد و در قراردادهای دپارتمان انرژي و ارتش نگنجاند. بدون بازبیني 
شده  به روز  راهنماي  گنجاندن  و  ارتش  و  انرژي  دپارتمان  قراردادهای  در  گزارش   ارائه  الزامات 
براي قراردادهاي آینده و یا بدون ارائه راهنما به سازمان ها، آنها ممکن است همچنان از میزان 
صرفه جویي به دست آمده بي اطالع باشند ]۳۱[. بنابراین ممکن است نتوانند اقدامات اصالحي 
الزم را در نظر بگیرند. عالوه بر این، از آنجایي که سازمان ها ممکن است این برآوردها را براي 
پروژه هاي اجرا شده در قالب قراردادهاي موجود نداشته باشند، نظارت بر پروژه هاي در حال اجرا 
محدود مي شود، مگر اینکه با پیمانکاران براي تعیین بهترین راه براي به دست آوردن اطالعات 

همکاري شود.
     ارزیابي و نظارت بر سازمان ها در مورد پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي محدود شده است.

در بررسي انجام شده، هفت سازمان منتخب، نظارت و ارزیابي محدودي را در مورد پروژه قرارداد 
قرارداد  راهنماي  سازمان ها  از  یک  هیچ  خاص،  طور  به  داده اند.  انجام  خود  انرژي  صرفه جویي 
گزارش های  صحه گذاري  و  بررسي  سنجش،  فعالیت هاي  مشاهده  براي  را  انرژي  صرفه جویي 
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این،  بر  عالوه  نکرده اند.  اجرا  کامل  طور  به  انرژي،  قرارداد صرفه جویي  پروژه هاي  از  پیمانکاران 
اکثر سازمان ها گزارش کار قرارداد صرفه جویي انرژي خود را به منظور بررسي تأثیر تغییر شرایط 
مانند استفاده از امکانات، تأثیر قیمت اقالم تأسیساتي و یا تأثیر نرخ بهره بر عملکرد پروژه، به 
طور نظام مند تحلیل نکردند چرا که این سازمان ها فرآیندهایي ندارند که بتوانند با آنها به سرعت 

ارزیابي کنند.

سازمان هاي منتخب به طور كامل راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال را براي نظارت 
بر پروژه قرارداد صرفه جويي انرژي پياده سازي نکردند.

بررسي انجام شده از یک نمونه غیر قابل تعمیم از ۲0 پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي در هفت 
سازمان منتخب، نشان داد که سازمان ها براي مشاهده فعالیت هاي سنجش و صحه گذاري و یا 
بررسي و تأیید اسنادي که طبق آن گزارش سنجش و تأیید پیمانکار ارائه شده، راهنماي برنامه 
مدیریت  برنامه   ،۲00۷ سال  در   .]۳۲[ نمي کنند  اجرا  کامل  طور  به  را  فدرال  انرژي  مدیریت 
انرژي فدرال راهنمایي را منتشر کرد که به سازمان ها براي نظارت بر فعالیت هاي اندازه گیري و 
تأیید پیمانکاران کمک مي کرد ]۳۳[. در راهنما اعالم شده بود که یک نماینده از سازمان باید 
فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکار را مشاهده کند و گزارش سنجش و تأیید پیمانکار را بررسي 
نموده و به طور مکتوب گواهي کند که این گزارش براي سازمان قابل قبول است. با توجه به 
راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال، این فعالیت ها طراحي شدند تا این تضمین را به سازمان 
صرفه جویي  و  است  انجام  حال  در  مي رفت  انتظار  آن  از  که  طور  همان  پروژه،  این  که  بدهند 
راهنمایي منتشر کرد  انرژي فدرال، همچنین  برنامه مدیریت  به دست مي آورد.  را  انتظار  مورد 
که چارچوبي را براي بررسي پس از نصب و راه اندازي و گزارش سنجش و تأیید ساالنه، فراهم 
مي کرد. این چارچوب شامل یک قالب بود که سازمان ها مي توانستند از آن براي مستندسازي 
بررسي گزار ش ها استفاده کنند ]۳4[. این فعالیت هاي نظارتي توصیه شده  بودند و در برخي موارد 

در راهنماي خود سازمان ها نیز مورد نیاز بودند.
     به طور خاص، پنج سازمان از هفت سازمان منتخب توصیه کردند )و یا نیاز داشتند( که 
نمایندگان سازمان، فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکاران را مشاهده کنند و دو سازمان نیاز 
داشتند که نمایندگان سازمان، گزارش سنجش و تأیید و گواهي پذیرش به دست آمده از این 

گزارش را بررسي کنند.
     نمایندگان سازمان ها، فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکاران را براي همه اقدامات بهینه سازي 
انرژي انجام شده در ۹ پروژه از ۲0 پروژه در این نمونه غیر قابل تعمیم، مشاهده کردند؛ فعالیت هاي 
سنجش و تأیید براي برخی از اقدامات بهینه سازي انرژي )نه همه اقدامات( در 4 پروژه مشاهده 
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و  اخیر سنجش  گزارش هاي  سازمان  مسئولین  این،  بر  عالوه  نشد.  مشاهده  پروژه   ۷ در  و  شد 
تأیید براي 4 پروژه از ۲0 پروژه در نمونه مذکور را بررسي نکردند و گزارش تأیید براي ۱۱ پروژه 
پذیرفته نشد. به گفته مسئولین پروژه، بررسي ۳ پروژه از 4 پروژه  بررسي نشده، در حال انجام 
بود و مسئولین در حال تصویب گزارش ۵ پروژه از ۱۱ پروژه اي بودند که گواهي پذیرش آنها در 

زمان بررسي صادر نشده بود.
     دیگر سازمان هاي حسابرسي نیز با مشکالتي مرتبط با مشاهده فعالیت هاي سنجش و تأیید 
پیمانکاران، بررسي گزارش، یا تصدیق پذیرش گزارش توسط نمایندگان سازمان روبرو شدند. براي 
مثال، در گزارش سال ۲0۱۱ یک شرکت خدمات حسابرسي نیروي دریایي ذکر شد که شیوه هاي 
نظارت به اندازه کافي رسمي نیستند تا نسبت به گزارش سنجش و تأیید پیمانکاران که توسط 
پرسنل نیروي دریایي بررسي شده اطمینان حاصل شود و ۱۱ توصیه بر اساس این یافته ها ارائه 
شد ]۳۵[. در سال ۲0۱۳ شرکت خدمات حسابرسي نیروي دریایي، حسابرسي دیگري را انجام 
داد و متوجه شد که در میان چیزهاي دیگر، مدیریت نیروي دریایي نظارت کافي را بر اقدامات 
پرسنل ندارد تا اطمینان حاصل شود که پرسنل نیروي دریایي به طور کامل طبق قالب استاندارد، 
یافته هاي  تأیید پیمانکاران را بررسي و گواهي پذیرش صادر کرده اند ]۳6[.  گزارش سنجش و 
مشابهي در مورد ناکافي بودن نظارت بر گزارش حسابرسي از بازرس کل دپارتمان انرژي و اداره 

حسابرسي نیروي هوایي نیز به دست آمد ]۳۷[.
     برخي از مسئولین پروژه  ها و سازمان ها گفتند که نمایندگان سازمان، بعضي از فعالیت هاي 
سنجش و تأیید را مشاهده نمي کنند و یا گزارش پیمانکاران را بررسي و تصویب نمي کنند زیرا این 
نمایندگان از این وظایف یا مراحل انجام آنها مطلع نیستند و یا انجام آنها را غیر ضروري مي دانند. 
به گفته مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال در مصاحبه اي که در ماه دسامبر سال ۲0۱4 انجام 
شد، برنامه مدیریت انرژي فدرال، آموزش مربوط به قراردادهاي صرفه جویي انرژي را گسترش 
داده است که برخي از آنها درباره فعالیت هاي نظارتي بحث مي کنند. مسئولین همچنین اظهار 
داشتند که دوره آموزشي خاصي که ویژه انجام نظارت سازمان باشد، موجود نبوده و داشتن چنین 
دوره آموزشي مي تواند مفید باشد. مسئولین دپارتمان انرژي در اظهار نظري در مورد گزارش اعالم 
کردند که برنامه مدیریت انرژي فدرال یک سمینار مجازي در ماه سپتامبر سال ۲0۱4 برگزار کرد 
که مسئولیت سازمان در طول دوره عملکرد را مورد بررسي قرار داد. عالوه بر این، دپارتمان انرژي 
اظهار داشت که در سمینار مجازي، مروري بر راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال جهت مشاهده 
فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکاران و بررسي و پذیرش گزارش سنجش و تأیید و ... انجام شد. 
مسئولین وزارت دفاع در مصاحبه ماه دسامبر سال ۲0۱4، پیشنهاد دادند که آموزش هاي بیشتري 
در زمینه نظارت برگزار گردد. با این حال، معلوم نیست که آیا آنها از برگزاري سمینار مجازي 
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مطلع بودند یا نه. از آنجا که دپارتمان انرژي، اطالعات سمینار مجازي را در اواخر بررسي ارائه 
کرد، سمینار مجازي ارزیابي نشد. اما بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در این بررسي، مسائل 
مربوط به آموزش ممکن است یک عامل متناقض با نظارت سازمان ها برفعالیت هاي سنجش و 
تأیید پیمانکاران باشد که در نمونه اي از پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي بررسي شده است. با 
توجه به استانداردهاي فدرال براي کنترل داخلي، تمام پرسنل ملزم به داشتن شایستگي هایی 
هستند که به آنها اجازه دهد تا وظایف ویژه خود را انجام دهند و نیازها را جهت شناسایي دانش و 
مهارت هاي الزم براي شغل هاي مختلف مدیریت کنند و آموزش هاي مورد نیاز را ارائه دهند. بدون 
تضمین اینکه آموزش، اطالعات مورد نیاز مسئولین را جهت دانستن نحوه انجام مسئولیت هاي 
نظارتي آنها فراهم مي کند، سازمان ممکن است همچنان به انجام مسئولیت نظارتي متناقض خود 
ادامه دهد. در نتیجه، سازمان ممکن است متوجه نشود که آیا پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي، 

صرفه جویي مورد انتظار را به دست آورده یا خیر ]۳8[.
     مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال اذعان داشتند که آنها مي دانند که مسئولین سازمان ها، 
تمام  براي  را  گزارش ها  و  نمي کنند  مشاهده  را  پیمانکار  تأیید  و  سنجش  فعالیت هاي  همیشه 
پروژه ها بررسي و تأیید نمي کنند. همچنین مسئولین سازمان ها نمي دانند که چنین فعالیت هاي 
نظارتي تا چه حد انجام مي شوند. به گفته مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال، ماهیت برنامه 
قراردادی که در سال ۲00۹ راه اندازي شد، تالش براي حصول اطمینان از انجام مسئولیت نظارت 
سازمان ها بود. در چارچوب این برنامه، برنامه مدیریت انرژي فدرال، سازمان ها را دو بار در سال 
)یک بار قبل از سنجش و تأیید توسط پیمانکار و یک بار بعد از سنجش و تأیید( فرا مي خواند 
تا اطمینان حاصل شود که سازمان ها پشتیباني الزم را براي انجام مسئولیت نظارتي خود دارند 
]۳۹[. مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال، همچنین اشاره کردند که نمي دانند سازمان ها تا 
چه حد فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکار را مشاهده مي کنند و تا چه حد گزارش پیمانکاران 
را بررسي و تأیید مي کنند، زیرا آنها سازمان ها را در خصوص انجام وظایف نظارتي شان کنترل 
نمي کنند. کنترل هاي داخلي با توجه به استانداردهاي فدرال، به طور کلي باید براي اطمینان از 
نظارت مداوم بر عملکردشان در طول زمان طراحي شوند و هر کمبود شناسایي شده، باید اصالح 
شود]40[. مسئولین ذکر کردند که براي اطمینان پیدا کردن از نظارت سازمان ها، به تماس هایي 
آیا سازمان ها مسئولیت  اینکه  اما کنترل  که در طول قرارداد گرفته مي شوند، تکیه می¬کنند. 
نظارتي خود را انجام مي دهند یا خیر، در سایه افزایش توجهات به مقوله نظارت، مفید خواهد بود. 
برنامه مدیریت انرژي فدرال، سازمان ها را در این موارد که آیا آنها  فعالیت هاي سنجش و تأیید 
پیمانکاران، بررسي و تأیید گزارش هاي پیمانکاران و صدور گواهینامه آنها را مشاهده مي کنند یا 
خیر، کنترل نمی کند. از این رو برنامه مدیریت انرژی فدرال، نمي داند که آیا ادامه برنامه قرارداد 
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یا راهنماي آن مؤثر بوده یا خیر و آیا مي تواند کمبودهاي موجود در برنامه یا راهنما را شناسایي 
کند یا خیر.

اكثر سازمان ها، اثر تغيير شرايط را بر عملکرد پروژه هاي قرارداد صرفه جويي انرژي، به 
صورت نظام مند ارزيابي نکرده اند.

     برآورد صرفه جویي آتي ذاتاً نامطمئن است و مدت قراردادهاي صرفه جویي انرژيـ  قراردادهایي 
این  و  به طور متوسط ۱۷ ساله است  ـ  انرژي بسته شده اند  دپارتمان  قرارداد  که در چارچوب 
قراردادها مي توانند تا ۲۵ سال ادامه یابند. به احتمال زیاد تغییراتي در قیمت اقالم تأسیساتي، 
نیازهاي مأموریتي سازمان و سایر عوامل مؤثر بر صرفه جویي هزینه و انرژي رخ مي دهد. با این 
انرژي را  حال، عمده سازمان ها )از میان هفت سازمان منتخب(، نمونه کار قرارداد صرفه جویي 
براي ارزیابي اثر تغییر شرایط، مانند استفاده از امکانات، اثر قیمت اقالم تأسیساتي و یا اثر نرخ 
بهره بر عملکرد پروژه، به صورت نظام مند بررسي نمي کنند. چرا که آنها فرآیندهاي الزم براي 

انجام این کار را ندارند.
     سازمان نیروي هوایي در بررسي انجام شده، نمونه کار قرارداد صرفه جویي انرژي خود را از 
سال ۲00۹ تا ۲0۱۱ مورد بررسي قرار داد، اما روندي براي ارزیابي نمونه کارها در سازمان ایجاد 
نکرد. در طي این ارزیابي، نیروي هوایي بیش از ۵0 پروژه را شناسایي کرد که با توجه به تعطیلي 
تأسیسات، نرخ بهره باال و یا حداقل الزامات سنجش و تأیید و سایر عوامل، مقرون به صرفه نبودند 
]4۱[. عالوه بر این، هم زمان با بررسي ها، برنامه مدیریت انرژي فدرال فرآیندي را ایجاد نمود که 
کمک مي کرد تا تغییر در استفاده از اقدامات بهینه سازي انرژي و تأسیسات وابسته و دیگر اقدامات 
سازمان ها، شناسایي شود. این اقدامات، اثراتي منفي بر صرفه جویي در قرارداد صرفه جویي انرژي 
)در چارچوب قرارداد دپارتمان( داشتند. فرآیند مذکور براي کمک به برنامه مدیریت انرژي فدرال 
در نظر گرفته شده است تا بتواند مشاوره بهتري به سازمان ها بدهند و نظارت بهتري بر اجراي 
قراردادهاي صرفه جویي انرژي در سازمان ها داشته باشد. با این حال، این روند، مقایسه اي را از 
قیمت مورد انتظار انرژي با قیمت واقعي و همچنین مقایسه ای را از نرخ بهره پروژه هاي قرارداد 

صرفه جویي انرژي با نرخ فعلي بازار، ارائه نمي نماید.
     استانداردهاي فدرال براي کنترل داخلي )که به حصول اطمینان از نظارت مؤثر بر منابع 
عمومي کمک مي کند( نشان مي دهند که به دلیل تغییر مداوم شرایط عملیاتي دولتي، اقتصادي، 
صنعتي و قانوني، باید مکانیزم هایي تهیه شوند تا هر گونه خطري را که به دلیل تغییرات ایجاد 
می شود، شناسایي کنند و با آن مقابله نمایند. مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال بیان داشتند 
انرژي در سطح منطقه اي و یا ملي، کار  از نمونه کار قرارداد صرفه جویي  ارزیابي سازمان ها  که 
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قرارداد  پروژه هاي  که  شود  متوجه  خود  منظم  ارزیابي  در  سازمان  یک  اگر   .]4۲[ است  خوبي 
صرفه جویي انرژي خاص در حال دست یابي به صرفه جویي بیشتر از حد انتظار هستند، این امر به 
سازمان فرصت مي دهد اقدامات بهینه سازي و دیگر ویژگي هاي پروژه را شناسایي کند. برعکس، 
صرفه جویي  قرارداد  پروژه  یک  از  آمده  دست  به  صرفه جویي  که  شود  متوجه  سازمان  یک  اگر 
انرژي، کمتر از حد انتظار است، مي تواند از این اطالعات براي تصمیم گیري در مورد پروژه هاي 
آتي استفاده کند. مسئولین برخي از سازمان ها اذعان داشتند که این نوع بررسي ها مي توانند به 
دالیل خاصي انجام شوند. به عنوان مثال، سازمان ها مي توانند بررسی ها را پس از چند سال، یا در 
فرصت هاي موجود و یا در پاسخ به رویدادهاي خاص مانند تغییر در قیمت ابزار و یا تغییر نرخ 

بهره در بازار، انجام دهند.
از نقصان در  از سازمان ها اعالم کردند که کارمندان در سایت هاي پروژه       مسئولین برخي 
عملکرد و کمبود صرفه جویي در پروژه هاي خود مطلع هستند. با این حال، بسیاري از سازمان هاي 
بررسي شده، فرآیندهایي براي بررسي عملکرد قرارداد صرفه جویي انرژي در سازمان خود نداشتند. 
مجدد  ارزیابي  جمله  از  سازمان،  در  انرژي  صرفه جویي  قرارداد  عملکرد  نظام مند  بررسي  بدون 
مفروضات پایه اي در اثر تغییر قیمت انرژي و یا استفاده از امکانات، مسئولین سازمان نمي توانند 
اطالعات  مثال،  به عنوان  پروژه هاي خود تصمیم گیري کنند.  کار  نمونه  به طور کامل در مورد 
انرژي  صرفه جویي  قرارداد  برنامه  مدیران  انرژي،  صرفه جویي  قرارداد  عملکرد  مورد  در  محدود 
سازمان را از برنامه ریزي براي قراردادهاي آتي صرفه جویي انرژي باز مي دارد و مدیران تأسیسات 
نمي توانند بهترین راه استفاده از امکانات و اجراي اقدامات بهینه سازي را تعیین کنند. عالوه بر 
این، تغییرات خارج از کنترل پیمانکاران موجب مي شوند پروژه به صرفه جویي تضمین شده خود 
از کاهش در هزینه هاي  به پیمانکاران ممکن است بیشتر  نرسد، درحالیکه پرداختي سازمان ها 
اقالم تأسیساتي سازمان باشد ]4۳[. حتي راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال بیان مي کند که 
سازمان ها باید به صرفه جویي ای برسند که بیش از مبلغ پرداختي به پیمانکار است. عالوه بر این 
مبلغ پرداختي به پیمانکار باید از بودجه سازمان که براي انرژي، آب و هزینه هاي مرتبط اختصاص 
یافته، پرداخت شود زیرا پرداخت بیش از صرفه جویي به دست آمده در انرژي، آب و ... بودجه 

سازمان را براي تأمین این هزینه ها محدود مي کند.

نتيجه گيري
     سازمان ها از قراردادهاي صرفه جویي انرژي به روش¬های مختلفي استفاده کرده اند و براي 
با انرژي، جهت استمرار استفاده از این قراردادها برنامه ریزي  رسیدن به اهداف مختلف مرتبط 
از مسئولین سازمان ها نسبت به توسعه پروژه هاي یک پارچه سازي  با این حال، برخي  مي کنند. 
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مراکز داده هاي فدرال ـ که انرژي زیادي مصرف مي کنند ـ مردد هستند. چرا که دفتر مدیریت 
و بودجه در مورد صرفه جویي انرژي و نسبت مجاز انرژي و صرفه جویي در هزینه هاي مربوط به 
انرژي، با توجه به دسته بندي قراردادهاي صرفه جویي انرژي، موضع خود را روشن نکرده است. 
موضع دفتر مدیریت و بودجه در مورد این مسائل مهم است، زیرا تعیین مي کند که یک سازمان، 
باید کل بودجه قرارداد را در سال اول قرارداد پرداخت کند یا به طور ساالنه و در طول مدت 
قرارداد تسویه نماید. با روشن شدن موضع دفتر مدیریت و بودجه در مورد این مسائل، مطابق 
با استانداردهاي فدرال براي کنترل داخلي، سازمان ها ممکن است فرصت هایي را براي کاهش 
مصرف انرژي با توسعه قراردادهاي صرفه جویي انرژي جهت یک پارچه سازي مراکز داده ها به دست 

آورند.
به دست آمده در  انرژي  و  باید مقادیر صرفه جویي در هزینه  به اطالعات،  براي دسترسي       
پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي، مشخص باشند. پیمانکاران برخي از صرفه جویي هاي هزینه 
و انرژي  را که با توجه به اقدامات سازمان حاصل نشده اند، براي ۱4 پروژه از ۲0 پروژه در یک 
صرفه جویي  میزان  پیمانکاران  نیست  نیاز  معمول  طور  به  قراردادها  در  داده اند.  گزارش  نمونه 
ساختار  همچنین  و  فدرال،  انرژي  مدیریت  برنامه  راهنماي  اما  دهند.  کاهش  را  شده  گزارش 
قراردادهای دپارتمان انرژي و ارتش، پیمانکاران را نسبت به شناسایي کمبودهایي که موجب عدم 
دست یابي به صرفه جویي مي گردند، ترغیب مي کنند. با این حال، اگر دپارتمان انرژي و ارتش در 
ساختار قراردادهای خود تجدید نظر نکنند و راهنماي به روز شده را که پیمانکاران براي برآورد 
صرفه جویي انرژي و هزینه به آن نیاز دارند، به سازمان ها ارائه نکنند، سازمان ها نمي توانند میزان 
عدم دست یابي به انرژي مورد انتظار را تعیین کنند. عالوه بر این، حتي اگر دپارتمان انرژي و 
ارتش، تغییر لحن در ساختار قرارداد ایجاد کنند، این تغییرات بر ملزومات قرارداد پروژه ها تأثیر 
نمي گذارند. براي مثال، جهت به دست آوردن اطالعات براي پروژه هاي در حال انجام، سازمان ها 
این  آوردن  دست  به  براي  راه  بهترین  تعیین  جهت  خود  پروژه هاي  در  پیمانکاران  مي توانندبا 
اطالعات همکاري کنند. بدون این اطالعات، سازمان ها قادر به تعیین اقدامات اصالحي نیستند. 
تحت  را  تاسیساتی  اقالم  قیمت  اخیر،  سال هاي  در  انرژي  بازارهاي  در  تغییرات  این،  بر  عالوه  
تأسیساتي،  اقالم  قیمت  از  را  خود  تحلیل  و  بررسي  انرژي  دپارتمان  اما  است،  داده  قرار  تأثیر 
براي پروژه هاي در چارچوب ساختار قرارداد خود تا سال ۲00۷، به روز رساني نکرده است. بدون 
اطالعات مربوط به صحت تغییرات نرخ اقالم تأسیساتي، سازمان ها اطالعات الزم جهت آگاهی از 

میزان دست یابي به صرفه جویي مورد انتظار را در اختیار نخواهند داشت.
     سازمان ها براي افزایش نظارت بر پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي، تغییراتي را از قبیل 
ایجاد دفاتر مرکزی یا توان بخشي به آنها، جهت کمک به مدیریت پروژه هاي قرارداد صرفه جویي 
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انرژي، به وجود می آورند. با این حال، براي پروژه هاي بررسي شده، سازمان ها همیشه شیوه هاي 
نظارت بر فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکاران را، که در راهنماي برنامه مدیریت انرژي فدرال 
تأیید  و  سنجش  فعالیت هاي  مداوم  طور  به  سازمان ها  همچنین  نمي کردند.  پیاده  است،  آمده 
نمي کردند  بررسي  را  صحه گذاري  و  سنجش  گزارش هاي  یا  نمي کردند،  مشاهده  را  پیمانکاران 
از آنجایي که مسئولین،  تأیید نمي کردند. در برخي موارد،  و یا صحت گزارش براي سازمان را 
آموزشي در زمینه نظارت ندیده بودند، نمي دانستند که آنها مسئول این نظارت هستند و یا فکر 
مي کردند که نظارت الزم نیست. بدون اطمینان از این که آموزش¬ها می¬توانند اطالعات مورد 
نیاز مسئولین جهت انجام مسئولیت هاي نظارتي شان را فراهم  کند، سازمان ها عالقه اي به انجام 
مسئولیت هاي نظارتي خود ندارند. در نتیجه، بدون نظارت ممکن است سازمان متوجه نشود که 
یا خیر.  است  انتظار  مورد  به صرفه جویي  رسیدن  در حال  انرژي  قرارداد صرفه جویي  پروژه  آیا 
برنامه مدیریت انرژي فدرال براي کمک به مسئولین سازمان ها در انجام وظایف نظارتي مندرج در 
راهنماي قرارداد صرفه جویي انرژي، برنامه قرارداد خود را طراحي کرد. اما برنامه مدیریت انرژي 
فدرال، نظارت مسئولین سازمان ها بر فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکاران و بررسي و تأیید 
گزارش پیمانکاران را به شیوه درج شده در راهنما، کنترل نمي کند. بدون چنین کنترلي، برنامه 
مدیریت انرژي فدرال براي تشخیص و اصالح هر گونه کمبود در برنامه قرارداد یا راهنماي آن، 

اطالعات الزم را در اختیار نخواهد داشت.
     عالوه بر این، بسیاري از سازمان هاي مورد بررسي، تأثیر تغییراتي مانند استفاده از امکانات، 
قیمت اقالم تأسیساتي و یا نرخ بهره را در نمونه کار قرارداد صرفه جویي انرژي پروژه ها، به طور 
برآورد  ندارند.  را  کار  این  انجام  براي  الزم  فرآیندهاي  آنها  که  چرا  نکرده اند،  ارزیابي  نظام مند 
صرفه جویي آتي ذاتاً نامطمئن است و اگر مفروضات در مورد استفاده از امکانات و یا قیمت اقالم 
تاسیساتی دقیق نباشند، سازمان ها ممکن است بیشتر از مقدار صرفه جویي شده براي پروژه ها 
پرداخت کنند. در انجام بررسي هاي مکرر، چالش ها و اشکاالتي وجود دارد. با این حال، چنین 
بررسی هایی مي توانند به دالیل خاص، مانند گذشتن چند سال مشخص و یا رویدادهاي خاصي 
مانند تغییرات در قیمت اقالم تأسیساتي، تغییرات در نرخ بهره بازار و یا تخصیصات در دسترس، 
انجام شوند. اگر سازمان ها به طور نظام مند، عملکرد پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي را در سازمان 
از  است  ممکن  سازمان  مسئولین  نکنند،  بررسي  قرارداد  انعقاد  از  پیش  زمان  با  مقایسه  در  و 
نحوه اثرگذاري تغییر شرایط بر عملکرد قرارداد صرفه جویي انرژي، بي اطالع باشند و در نتیجه 

نمي توانند تصمیم گیري صحیحي در مورد نمونه کار قرارداد صرفه جویي انرژي داشته باشند.
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     براي کمک به بهبود نظارت بر پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي سازمان ها، شش توصیه 
ارائه شده است.

انرژي  قراردادهاي صرفه جویي  از  استفاده  و  به سازمان ها جهت تصمیم گیري  براي کمک       
براي یک پارچه سازي مراکز داده هاي فدرال، توصیه مي شود که مدیر دفتر مدیریت و بودجه براي 
دست یابي به اهداف قراردادهاي صرفه جویي انرژي: ۱( هر آن  چه را که واجد شرایط صرفه جویي 
انرژي است، مستند کند و ۲( نسبت مجاز صرفه جویي انرژي و هزینه هاي مربوط به صرفه جویي 

انرژي را نیز مستند کند.
     براي کمک به حصول اطمینان از این که سازمان ها در مورد عملکرد قرارداد صرفه جویي انرژي، 
براي نظارت بر دست یابي به صرفه جویي مورد انتظار در قراردادهاي فعلي و آتي، داراي اطالعات 

کافي هستند یا خیر، توصیه شده که:
•  وزیران دفاع و دپارتمان انرژي، در تجدید نظرهایی که براي ساختار قرارداد صرفه جویي انرژي 
که  کنند  تصریح  می کنند،  ارائه  سازمان ها  به  که  راهنمایي  در  یا  و  می کنند  برنامه ریزي  خود 
سنجش و تأیید گزارش ها براي پروژه هاي آتي، باید شامل برآورد صرفه جویي حاصل نشده در 
انرژی ممکن است به  اقدامات سازمان ها باشد. عالوه بر این، دپارتمان  انرژي به دلیل  هزینه و 
صورت دوره اي، به بررسي و تحلیل داده هاي سایر عوامل مؤثر بر صرفه جویي، مانند قیمت اقالم 
انعقاد  از طریق  آمده  به دست  باره که صرفه جویي های  این  در  اطالعاتي  تا  بپردازد،  تاسیساتی 
قراردادهاي صرفه جویي انرژي در چارچوب ساختار آن قراردادها، چگونه تحت تأثیر تغییر قیمت 

اقالم تاسیساتی از سال ۲00۷ قرار گرفته اند.
•  بر اساس راهنماي دپارتمان انرژي که از لحاظ اقتصادي عملي و شدني است، وزیران دفاع و 
انرژي، رئیس سازمان نظام وظیفه، دادستان کل و مدیر دیوان محاسباتي با همکاری پیمانکاران، 
بهترین راه جهت به دست آوردن برآورد صرفه جویي هزینه و انرژي، که به دلیل اقدامات سازمان 
تأیید  و  سنجش  آتي  گزارش هاي  در  برآوردها  این  می کنند.  تعیین  را  است  نیامده  دست  به 

قراردادهاي موجود لحاظ می شود.
     براي کمک مستمر به سازمان ها جهت انجام مسئولیت هاي نظارتي و همچنین کنترل بر 
فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکاران، توصیه شده است که وزیر انرژي، برنامه مدیریت انرژي 

فدرال را در جهت رسیدن به موارد زیر هدایت نماید:
•  ارزیابي آموزش هاي موجود و تعیین این که آیا آموزش هاي بیشتر براي مشاهده فعالیت هاي 

سنجش و تأیید پیمانکاران و بررسي و تضمین گزارش سنجش و تأیید مورد نیاز است یا خیر.
•  کنترل نظارت سازمان ها بر پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي و تشخیص این که آیا سازمان ها 

توصيه هايي براي اقدامات اجرايي
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از ساختار قرارداد دپارتمان انرژي براي انعقاد قراردادهاي خود استفاده مي کنند؟ بر فعالیت هاي 
سنجش و تأیید پیمانکاران نظارت می کنند؟ و آیا گزارش پیمانکاران را بررسي و تأیید مي کنند 

یا خیر.
    براي کمک به حصول اطمینان از این که سازمان ها، اطالعات کافي در مورد تأثیر تغییر شرایط 
در عملکرد قرارداد صرفه جویي انرژي دارند، توصیه شده که وزراي دفاع و انرژي، رئیس سازمان 
نظام وظیفه، دادستان کل و مدیر دیوان محاسباتي فرآیندي را براي ارزیابي نظام مند پروژه هاي 
قرارداد صرفه جویي انرژی ـ شامل فرضیات پایه در مورد استفاده از انرژي، قیمت اقالم تأسیساتي 
به  انرژي و میزان دست یابي  تا چگونگي عملکرد قرارداد صرفه جویي  ایجاد کنند  بهره ـ  و نرخ 
صرفه جویي مورد انتظار را مشخص کنند. سازمان ها مي توانند چنین ارزیابي هایي را پس از چند 
سال معین و یا در پاسخ به رویدادهایي مانند تغییر در قیمت اقالم تأسیساتي و یا تغییر در نرخ 

بهره در بازار انجام دهند.

    یک پیش نویس از گزارش بررسي هاي انجام شده به سازمان ها ـ وزارت دفاع، دپارتمان انرژي، 
دادگستري، سازمان نظام وظیفه و دیوان محاسباتي ـ ارائه شده است. همچنین یک پیش نویس 
نظام  سازمان  انرژي،  دپارتمان  آمریکا،  دفاع  وزارت  است.  ارائه شده  بودجه  و  مدیریت  دفتر  به 
وظیفه و دیوان محاسباتي نظرات خود را به صورت مکتوب اعالم کردند. وزارت دفاع، دپارتمان 
انرژي، دادگستري، دیوان محاسباتي و دفتر مدیریت و بودجه نظرات فني ارائه کردند. دادگستري 
و دیوان محاسباتي با یافته ها و توصیه ها موافق بودند و سازمان هاي دیگر نظرات خاص خود را در 
مورد یافته ها و توصیه ها اعالم کردند که در ادامه با جزئیات بیشتري به آنها پرداخته شده است.

دفتر مدیریت و بودجه در مورد نخستین توصیه ـ که از دفتر مدیریت و بودجه درباره استفاده 
و  واضح  اطالعات  فدرال،  داده هاي  مراکز  یک پارچه سازي  و  انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي  از 
روشن درخواست کرده بود ـ نظري نداشت. با این حال، دپارتمان انرژي بیان کرد که مسئولیت 
اداره برنامه قرارداد صرفه جویي انرژي و انتشار راهنماي آن بر عهده این دپارتمان است و دفتر 
مدیریت و بودجه، راهنماي اصالح بودجه قراردادهاي صرفه جویي انرژي را منتشر مي کند. با این 
اظهارات موافقت و توصیه شده است که این موضوع مربوط به دفتر مدیریت بودجه از قرارداد هاي 

صرفه جویي انرژي می باشد.

نظرات سازمان و ارزيابي انجام شده
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وزارت دفاع با توصیه دوم درباره نیاز به سنجش و تأیید گزارش ها براي قراردادهاي آتي، شامل 
برآورد صرفه جویي هایي که در اثر عوامل مختلف خارج از کنترل پیمانکاران حاصل نشده، موافق 
بود. دپارتمان انرژي تا حدودي با این توصیه موافق بود. این دپارتمان قبول داشت که عواملي 
ساالنه  باید  نداشتند،  وجود  قرارداد  انعقاد  از  قبل  که  ساختمان ها،  در  فیزیکي  تغییرات  مانند 
سنجش و تأیید شوند. دپارتمان انرژي اظهار داشت که برنامه مدیریت انرژي فدرال به این مسائل 
از طریق تجدید نظر در سنجش و تأیید ساختار گزارش مي پردازد. عالوه بر این، دپارتمان انرژي 
یادآور شد که برنامه مدیریت انرژي فدرال در قراردادهاي آتي، با استفاده از ساختار گزارش تجدید 
نظر شده، سرمایه گذاري خواهد کرد. این توصیه جهت برآورده سازي ملزومات براي استفاده از 
یک مکانیزم جایگزین اصالح شد. دپارتمان انرژي همچنین اظهار داشت که روش هاي برخورد با 
خطرات، از قبیل تغییر قیمت اقالم تاسیساتی که در طرح سنجش و تأیید گنجانده شده، بخشي 
از قرارداد هر پروژه است. دپارتمان انرژي اعالم کرد که براي عواملي مانند تغییر در قیمت هاي 
اقالم تأسیساتي که فراتر از کنترل پیمانکار و سازمان هستند، اقدامات بیشتري باید انجام شود، 
زیرا در زمان انعقاد قرارداد این عوامل وجود ندارند. به گفته دپارتمان انرژي، تالش براي ارزیابي 
تأثیر عوامل مؤثر بر صرفه جویي، براي سازمان ها و پیمانکاران پرهزینه و سنگین است و سود کمي 
در پي خواهد داشت. عالوه بر این، اظهار داشت که بر اساس مطالعه آزمایشگاه ملي اوک ریج در 
سال ۲00۷، شواهدي وجود دارد که پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي، قیمت اقالم تاسیساتی 
را دست کم گرفته اند و طبق گزارش پیمانکاران، صرفه جویي بیشتري حاصل شده است. نگراني 
دپارتمان انرژي قابل درک بوده و در پي آن، گزارش ها و توصیه ها چنان اصالح شدند، تا نسبت به 
برآورد صرفه جویي حاصل نشده به دلیل اقدامات سازمان، تمرکز شود. عالوه بر این، توصیه ای که 
به دپارتمان انرژي شده بود نیز اصالح شد. این توصیه مبنی بر این بود که دپارتمان توجهاتش را 
در تحلیل دوره اي تأثیر قیمت اقالم تأسیساتي بر صرفه جویي هاي حاصل از قرارداد صرفه جویي 
انرژي، دخیل کند. )طبق مطالعه اوک ریج در سال ۲00۷، تغییرات قابل توجهي در بازارهاي 

انرژي ایجاد شده بود.(
تعیین  براي  پیمانکاران  با  مورد همکاري  در  توصیه سوم  با  انرژي  دپارتمان  و  دفاع  وزارت      
بهترین راه جهت برآورد صرفه جویي حاصل نشده در قراردادهاي موجود، تا حدي موافق بودند 
ولي سازمان نظام وظیفه مخالف بود. وزارت دفاع و نظام وظیفه پیشنهادهایي براي ایجاد برخي 
تغییرات در جمله بندي این توصیه ارائه کردند، که اعمال شد. دپارتمان انرژي در نظرات خود 
تصریح کرد که سازمان ها از سنجش و تأیید ساالنه عواملي مانند تغییرات فیزیکي در ساختمان 
که پیش از اجراي قرارداد نبودند، استفاده کنند. دپارتمان انرژي همچنین اظهار داشت که برنامه 
مدیریت انرژي فدرال، از طریق تجدید نظر در ساختار گزارش هاي سنجش و تأیید، این مسائل 
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را شناسایي مي کند و استفاده از ساختار گزارش تجدید نظر شده قراردادهاي موجود را بررسي 
مي کند. این دپارتمان نظرات خود را درباره عدم دست یابي به صرفه جویي هاي گزارش شده )بنا به 
عواملي مانند تغییر در قیمت اقالم تأسیساتي، که خارج از کنترل پیمانکار و سازمان است( ابراز 
کرد. همان طور که در مطالب فوق و در پاسخ به توصیه دوم مطرح شد، این توجهات و نگراني ها 
قابل درک بودند. به همین دلیل، گزارش  اصالح شد و جمله بندي توصیه به صورت زیر تغییر داده 
شد: ۱( تمرکز روي برآورد صرفه جویي حاصل نشده به دلیل اقدامات سازمان، ۲( برآوردهایي که 
باید در گزارش هاي سنجش و تأیید آتي قراردادهاي موجود گنجانده شوند با وضوح بیشتری نشان 

داده شوند.  ۳( محدود کردن اجراي این توصیه به مواردي که از لحاظ اقتصادي عملي هستند.
دپارتمان انرژي تا حدي با توصیه چهارم در مورد ارائه آموزش براي فعالیت هاي نظارتي خاص 
موافق بود. در ماه دسامبر سال ۲0۱4، با مسئولین دپارتمان انرژي از جمله مدیران برنامه مدیریت 
انرژي فدرال، در مورد آموزش هاي قابل ارائه براي مسئولین نظارتي سازمان ها مصاحبه شد. این 
اختصاص  سازمان ها،  نظارتي  مسئولیت هاي  براي  خاصي  مفید  دوره  هیچ  که  گفتند  مسئولین 
داده نشده است. در زمان مطالعه، مسئولین وزارت دفاع نیز نیاز به آموزش هاي بیشتر در مورد 
فعالیت هاي نظارتي را پیشنهاد دادند. دپارتمان انرژي در زمان اظهار نظر در مورد گزارش، اظهار 
داشت که در ماه سپتامبر سال ۲0۱4، برنامه مدیریت انرژي فدرال یک سمینار مجازي با موضوع 
اضافه  خود  آموزشي  دوره هاي  به  قرارداد  اجراي  مدت  طول  در  سازمان  نظارتي  مسئولیت هاي 
نموده است. دپارتمان انرژي، همچنین اظهار داشت که برنامه مدیریت انرژي فدرال، آموزش و 
منابع موجود را بررسي و به روز رساني مي کند و نحوه ترغیب سازمان ها به استفاده از آموزش 
اینکه  با این حال، به دلیل  را بررسي مي نماید. این اطالعات جدید به متن گزارش اضافه شد. 
دپارتمان انرژي اطالعات سمینار مجازي را با تأخیر ارائه نمود، سمینار مجازي ارزیابي نشد. بر 
اساس بررسي و تحلیل انجام شده در مطالعه، مسائل مربوط به آموزش ممکن است یک عامل 
مؤثر در نظارت سازمان ها بر فعالیت هاي سنجش و تأیید پیمانکاران باشد. برنامه¬های دپارتمان 
انرژي باعث شد تا  توصیه در خصوص ارزیابي آموزش هاي موجود و نیازسنجي آموزش هاي بیشتر 

در امر نظارت، اصالح شود.
    دپارتمان انرژي با توصیه پنجم موافق بود. این توصیه راجع به برنامه مدیریت انرژي فدرال مبني 
بر نظارت سازمان بر پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي بود که طبق ساختار قرارداد دپارتمان 
برنامه  انرژي فدرال،  برنامه مدیریت  اظهار داشت که  انرژي  بودند. دپارتمان  انرژي منعقد شده 
تأیید و گزارش هاي  و  فعالیت هاي سنجش  امکانات سازمان ها در کنترل  بهبود  براي  را  قرارداد 

بررسي و تأیید، مورد بررسي قرار خواهد داد.
    وزارت دفاع آمریکا با توصیه ششم در مورد ایجاد یک فرآیند براي ارزیابي نظام مند قرارداد 
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صرفه جویي انرژي، موافق بود. دپارتمان انرژي و نظام وظیفه تا حدي با این توصیه موافق بودند. 
با  تعامل  براي  فدرال،  انرژي  مدیریت  برنامه  که  داشت  اظهار  خود  نظرات  در  انرژي  دپارتمان 
سازمان ها، مسائل مربوط به عملکرد خود و روند آن را جهت تعیین وضعیت اصالح و یا خاتمه 
قرارداد، بررسي مي نماید. دپارتمان انرژي اعالم کرد که روند بررسي این دپارتمان شامل ارزیابي 
صرفه جویي در هزینه ها مي باشد که به دلیل اقدامات سازمان حاصل نشده است. همچنین روند 
بررسی، ارزیابي نرخ بهره را، براي کمک به سازمان ها در تعیین پتانسیل صرفه جویي در هزینه از 
طریق سرمایه گذاري مجدد، در بر مي گیرد. سازمان نظام وظیفه در نظرات خود، با اصل توصیه 
موافقت کرد ولي اعالم کرد که سازمان مي تواند نحوه استفاده از اطالعات به دست آمده از چنین 
ارزیابي هایي را محدود کند و این ارزیابي ها با توجه به زمان و هزینه مورد نیاز براي انجامشان، 
قابل  کمتر،  اطالعات  از  استفاده  نحوه  مورد  در  تا  شد  اصالح  توصیه  این  ندارند.  زیادي  ارزش 
تجویز باشد. همان طور که سازمان نظام وظیفه نیز در نظرات خود به این موضوع اشاره کرده 
است، اعتقاد بر این است که چنین ارزیابي هایي مي تواند مسئولین سازمان را از عملکرد قرارداد 
صرفه جویي انرژي و نحوه تأثیر تغییر شرایط بر قرارداد صرفه جویي انرژي آگاه سازد. عالوه بر این، 
توصیه ها به سازمان ها کمک مي کنند تا پس از گذشت چند سال معین و یا در پاسخ به رویدادهاي 

خاصي چنین ارزیابي هایي را انجام دهند.
    دپارتمان انرژي در نظر فني خود اظهار داشت که با استفاده از اصطالح »صرفه جویي واقعي«۱  
پیمانکاران  که  انرژي اي  و  هزینه  »صرفه جویي  با  است  بهتر  واقعي  و صرفه جویي  است  مخالف 
مطابق با برنامه سازمان در زمان انعقاد قرارداد، سنجش و تأیید مي کنند« جایگزین شود. دپارتمان 
براي  روشي  و  است  انرژي  صرفه جویي  قرارداد  با  مطابق  کار  این  انجام  که  کرد  اعالم  انرژي 
توافق بین سازمان فدرال و پیمانکار پیش از انعقاد قرارداد، جهت تعیین مفروضات و مدل هاي 
قابل شناسایي وجود  اظهار داشت که عواملي غیر  انرژي همچنین  صرفه جویي است. دپارتمان 
دارند که مي توانند صرفه جویي ها را تحت تأثیر قرار دهند از این رو فقط بررسي عوامل شناخته 
شده یک تحلیل مخدوش را از صرفه جویي »واقعي« ارائه مي دهد. با این حال، صرفه جویي هایي 
که پیمانکاران گزارش کردند، مطابق با برنامه توافق  شده با سازمان بودند که گاهي نیز شامل 
صرفه جویي حاصل نشده )به دلیل اقدامات سازمان مانند تغییرات فیزیکي در ساختمان( بودند. 
نظر دپارتمان انرژي بر این است که چنین عواملي که پیش از انعقاد قرارداد توافق نشده، باید بر 
اساس فعالیت هاي سنجش و تأیید ساالنه بررسی شوند. همچنین اعتقاد بر این است که کسب 
اقدامات سازمان حاصل نشده اند،  از پیمانکاران در مورد صرفه جویي هایي که به دلیل  اطالعات 
براي سازمان ها مهم است و در گزارش اصطالح »صرفه جویي حاصل شده«۱ به جاي »صرفه جویي 

1- Actual Savings
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واقعي« جایگزین شد.
قراردادهاي  در  ارتش،  مورد  در  افتاده  جا  داده هاي  از  برخي  دفاع،  وزارت  فني  نظرات  در      
صرفه جویي انرژي منعقد شده در سال هاي مالي ۲0۱۱، ۲0۱۲ و ۲0۱4 ارائه شدند. همچنین 
وزارت دفاع پس از طرح نظرات خود در گزارش پیش نویس، اطالعات صرفه جویي هاي تضمین 
با  گزارش  این  کرد.  ارائه  شده،  به روز  به صورت  را  ارتش  پروژه هاي  از  تعدادي  هزینه  در  شده 
داده هاي مذکور به روز شد. وزارت دفاع آمریکا همچنین درخواست کرد که این وزارت به عنوان 
به عنوان  نیروي دریایي  ارتش و  نیروي هوایي،  یک سازمان در جدول های ۲ و 4 وارد شود و 
زیرمجموعه هاي آن وارد شوند. اما این کار انجام نشد، چرا که سایر زیرمجموعه هاي وزارت دفاع 
در حوزه حسابرسي نبودند همچنین نیاز بود تا جزئیات ویژه ای از نیروي هوایي، ارتش و نیروي 
دریایي روشن شود. نیروي هوایي، ارتش و نیروي دریایي زیرمجموعه هاي وزارت دفاع هستند و 

به این امر در ابتداي این گزارش اشاره شده است.

 فرانک روسکو2  
مديرعامل منابع طبيعي و محيط زيست 3

1- Achieved savings
2- Frank Rusco
3- Natural Resources and Enviroment
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    استفاده فدرال از قرارداد صرفه جویي انرژي و روند تغییرات، از سال ۲00۵ بررسي شدند. این 
گزارش بررسي مي کند که تا چه حد: ۱( سازمان هاي منتخب، قراردادهاي صرفه جویي انرژي را 
استفاده کرده اند و یا قصد دارند در آینده از آنها استفاده کنند، ۲( سازمان هاي منتخب در استفاده 
از پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي، به صرفه جویي هزینه و انرژي مورد انتظار دست یافته اند 
و ۳( سازمان هاي منتخب، پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي خود را نظارت و ارزیابي کرده اند.

اساس  بر  باشند،  داشته  حضور  بررسي  در  فدرال  ازسازمان هاي  یک  کدام  اینکه  تعیین  براي 
در  گردید.  عمل  بود  شده  جمع آوري  فدرال  انرژي  مدیریت  برنامه  توسط  که  دولت  داده هاي 
این بررسی سازمان هایي با باالترین مصرف انرژي و بزرگ ترین تأسیسات انتخاب شده اند. هفت 
انرژي، دادگستري، سازمان نظام  انتخاب شدند: دپارتمان  سازمان  زیر بر اساس معیارهاي فوق 
وظیفه، اداره خدمات عمومی، ارتش، نیروي دریایي و نیروي هوایي در وزارت دفاع. در ادامه به این 
سازمان ها، هفت سازمان منتخب گفته مي شود. از سال مالي ۲0۱۳، وزارت دفاع، دپارتمان انرژي، 
از کل دولت فدرال  و 80  اداره خدمات عمومی، ۷8 درصد  دادگستري، سازمان نظام وظیفه و 
درصد از مصرف انرژي دولت را به خود اختصاص داده اند. یافته هاي حاصل شده از این سازمان ها 
قابل تعمیم به سازمان هاي دیگر نیستند. براي ارائه اطالعات در مورد تمام اهداف، با مسئولین 
سازمان ها مصاحبه شد و گزارش مربوط به سازمان و پیمانکار بررسي و از سایت هاي پروژه هاي 
مبتني بر قرارداد صرفه جویي انرژي در گلدن، کلرادو، و وایت اوک، مریلند بازدید شد. این سایت ها 
بر اساس موارد زیر توسط سازمان هاي فدرال براي بررسي انتخاب شدند: نوآوري )مانند استفاده 
از فن آوری جدید( و نزدیکي به محل کارکنان دیوان محاسباتي. یافته هاي حاصل از بازدید از این 

سایت ها را نمي توان به پروژه هاي دیگر تعمیم داد.
    براي تعیین میزان استفاده سازمان هاي منتخب از قراردادهاي صرفه جویي انرژي، داده هاي 
 ،۲0۱4 تا   ۱۹۹۵ مالي  سال هاي  در  شده  منعقد  انرژي  صرفه جویي  قراردادهاي  در  موجود 
مورد  در  جامعي  اطالعات  منبع  هیچ  که  شد  چنین  نتیجه  شد.  تحلیل  و  تجزیه  و  جمع آوري 
استفاده سازمان هاي فدرال از قراردادهاي صرفه جویي انرژي در دپارتمان انرژي، مراکز پیمانکاري 
یا سازمان ها وجود ندارد. هفت سازمان  منتخب، جمع آوري داده هاي جامع و الکترونیکي را در 
نقاط مختلف و به صورت هم زمان آغاز کردند و برخي از داده هاي قرارداد را تنها در فایل هاي 
سازمان  موجود  اطالعات  داشتند.  نگه  بودند،  اجرا  حال  در  قراردادها  آن  در  که  جایي  پروژه، 
اعتبار  تعیین  براي  شدند.  حذف  تکراري  سوابق  و  شده  ترکیب  موجود  ساختار  سازگارترین  با 
داده ها آزمون عمومي انجام شد، اطالعات موجود در مورد داده ها و سیستم هایي که آنها را تولید 
مي کردند، بررسي شد و با مسئولین آگاه در سازمان ها مصاحبه شد. نتیجه این شد که سازمان هاي 

پيوست 1: اهداف، محدوده، و روش
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منتخب، برخي از داده ها را حذف کرده اند، اما داده هاي مورد استفاده در این گزارش به اندازه کافي 
براي اهداف، قابل اعتماد هستند. اطالعاتي در زمینه هاي زیر گردآوري شد: عنوان پروژه، پیمانکار، 
ساختار قرارداد، تاریخ انعقاد قرارداد، سازمان، قیمت اجرا، قیمت کل قرارداد، صرفه جویي تضمین 
روشی  به همان  را  داده ها  اگر سازمان ها  انرژي.  و صرفه جویي ساالنه  قرارداد  شده، طول مدت 
که دیگر سازمان ها تعریف کرده اند، ارائه نکردند، از  قابل مقایسه ترین داده هاي موجود استفاده 
می¬شود. براي هفت سازمان منتخب، از داده هاي برنامه مدیریت انرژي فدرال به عنوان منبع 
اصلي قرارداد صرفه جویي انرژي استفاده شده و آن اطالعات با داده هاي نیروي هوایي، ارتش، اداره 
خدمات عمومی و نیروي دریایي تکمیل شده اند. از آنجا که داده هاي دادگستري و سازمان نظام 
وظیفه در مورد قراردادهاي صرفه جویي انرژي، به اندازه کافي براي اهداف این گزارش قابل اعتماد 
نبودند، در مورد این دو سازمان بر داده ها ی برنامه مدیر یت انرژ ی فدرال تکیه شده است. براي 
تعیین میزانی از برنامه ریزي که سازمان ها براي استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي انجام 
داده اند و همچنین بررسی چالش هایي که سازمان ها در هنگام استفاده از قراردادهاي صرفه جویي 
انرژي جهت یک پارچه سازي مراکز داده ها با آنها مواجه شده اند، قوانین فدرال مربوطه، دستورات 
اجرایي، چالش اجراي قرارداد رئیس جمهور، برنامه هاي استراتژیک توسعه پایدار هفت سازمان 

منتخب در سال مالي ۲0۱4 و راهنماي دفتر مدیریت و بودجه بررسي شدند.
    براي تعیین میزان دست یابي به صرفه جویي انرژي مورد انتظار در پروژه هاي مبتني بر قرارداد 
ریج  اوک  ملي  آزمایشگاه  که  ساالنه  مطالعه  منتخب، شش  سازمان هاي  در  انرژي  صرفه جویي 
انجام داده بود، بررسي شدند. این مطالعات، صرفه جویي انرژي و هزینه ای را که پیمانکاران در 
شده  )منعقد  انرژي  قراردادهاي صرفه جویي  فعالیت هاي  تأیید  و  ساالنه ی سنجش  گزارش های 
این   .]44[ است  کرده   تحلیل  کرده اند،  گزارش   انرژي(  دپارتمان  قرارداد  ساختار  چارچوب  در 
نوع قراردادهاي صرفه جویي انرژي، حدود ۷0 درصد از کل قراردادهاي صرفه جویي انرژي فدرال 
را که از سال ۱۹۹۵ منعقد شده اند، از لحاظ ارزش مالی تشکیل داده اند. اولین مطالعه ساالنه 
آزمایشگاه ملي اوک ریج در سال ۲00۷ منتشر شد و صرفه جویي گزارش شده توسط پیمانکاران 
در سال ۲00۵ را منعکس کرد. مطالعه ساالنه اخیر اوک ریج نیز در سال ۲0۱۳ منتشر شد و 
صرفه جویي گزارش شده توسط پیمانکاران در سال ۲0۱۲ را منعکس کرد. آزمایشگاه ملي اوک  
نکرد.  را منتشر  یا ۲00۷  پیمانکاران در سال هاي ۲006  ریج، صرفه جویي گزارش شده توسط 
خاتمه  و  شروع  زمان  میانگین  مبناي  بر  شده  گزارش  که صرفه جویي  سال هایي  این،  بر  عالوه 
بررسي  ریج  اوک  ملي  آزمایشگاه  تحلیل  در  بود،  تأیید  و  گزارش هاي ساالنه سنجش  دوره هاي 
شده بود. به عنوان مثال، گزارش هاي موجود در تحلیل سال ۲0۱۲، متوسط تاریخ شروع 4 ژانویه 
۲0۱۲ و متوسط تاریخ خاتمه ۵ ژانویه ۲0۱۳ را براي یک دوره گزارش تقریبي در تقویم سال 
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براي  انرژي  ۲0۱۲ داشته اند. مطالعات آزمایشگاه ملي اوک ریج شامل قراردادهاي صرفه جویي 
پروژه هایي بود که در دوره عملکرد خود بودند و پیمانکار آنها گزارش سنجش و تأیید را حداقل 
اول  یا ساخت، سال  برنامه ریزي  مرحله  در  پروژه های  بود.  کرده  ارائه  مطالعه  از  قبل  یک سال 
دوره عملکرد و یا دوره پس از نصب و راه اندازي تجهیزات، در مطالعه آن سال منعکس نشده اند. 
روش آزمایشگاه ملي اوک ریج براي انجام این مطالعات بررسي شد و با نویسندگان این مطالعات 
مصاحبه شد. در نتیجه یافته هاي مطالعات به اندازه کافي براي اهداف گزارش قابل اعتماد بودند. 
روندهاي موجود در صرفه جویي هاي گزارش شده براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي منعقد شده 
از طریق ساختار قرارداد ارتش تجزیه و تحلیل نشد چرا که ارتش، صرفه جویي گزارش شده براي 

قراردادهاي صرفه جویي انرژي را تحلیل نکرده بود.
قرارداد صرفه جویي  پروژه هاي  میزان دستیابی  از  گویا،  نمونه هاي  ارائه  براي  این،  بر  عالوه      
انرژي سازمان هاي منتخب به صرفه جویي مورد انتظار،  گزارش هاي ساالنه سنجش و تأیید ارائه 
قرارداد  پروژه  از ۲0  تعمیم  نمونه غیرقابل  اسناد و مدارک یک  پیمانکاران و سایر  شده توسط 
صرفه جویي انرژي با ارزش کل قرارداد حدود 8۲4 میلیون دالر بررسي شد )براي مشاهده لیست 
پروژه هاي انتخابي پیوست 6 را مشاهده کنید(. پروژه ها از میان ۵۳0 پروژه  ذکر شده در دپارتمان 
انرژي، ارتش و داده هاي سازمان ها در مورد قراردادهاي صرفه جویي انرژي منعقد شده توسط هفت 
سازمان منتخب در سال هاي مالي ۱۹۹۵ تا ۲0۱4، انتخاب شدند. پروژه هایي انتخاب  شدند که 
طیف وسیعي از تاریخ انعقاد قراداد، ارزش قرارداد و سایر ویژگي ها را داشتند. حداقل یک پروژه از 
هر یک از هفت سازمان منتخب، برگزیده شد و از سازمان هایي که قراردادهاي صرفه جویي انرژي 
بیشتري منعقد کرده بودند، پروژه هاي بیشتری انتخاب شد. بررسي ها به طور کلي به پروژه هایي 
محدود شده بود که حداقل ۱ سال از دوره عملکردشان سپري شده بود و گزارش سنجش و تأیید 
ارائه کرده بودند. تنها استثنا مربوط به پروژه شبکه خدمات ۲۲، نظام وظیفه  آن سال خود را 
لوس آنجلس بزرگ بود که در زمان بررسي، در سال اول دوره عملکرد خود قرار داشت و هنوز 
گزارش ساالنه سنجش و تأیید نداشت. با این حال، به دلیل این که سازمان نظام وظیفه از سال 
۲004 تا ۲0۱۱ قرارداد صرفه جویي امضا نکرده بود، این پروژه تنها پروژه موجود از سازمان نظام 
وظیفه براي بررسي بود. بنابراین براي حضور سازمان نظام وظیفه در نمونه، گزارش سنجش و 
مورد صرفه جویي  در  اطالعاتي  شامل  که  پروژه،  این  تجهیزات  راه اندازي  و  نصب  از  پس  تأیید 
پروژه  راه اندازي  از  پس  تأیید  و  سنجش  فعالیت هاي  اساس  بر  اول  سال  براي  شده  پیش بیني 
بود، بررسي شد. براي همه ۲0 پروژه حاضر در نمونه و جهت شناسایي مواردي که پیمانکاران، 
تغییراتي در عملکرد پروژه و تجهیزات مؤثر بر صرفه جویي اعمال کرده اند، گزارش سنجش و تأیید 
و سایر اسناد و مدارک بررسي شد. همچنین اطالعات مدارک موجود در مورد پیش بیني نرخ 
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اقالم تأسیساتي بررسي شد. براي به دست آوردن اطالعات بیشتر مانند برآورد صرفه جویي حاصل 
اقالم  واقعي  نرخ  تغییرات و  این  اجرا، دالیل  یا  و  تغییرات در عملکرد تجهیزات  به دلیل  نشده 
تأسیساتي در سال هاي اخیر، با مسئولیني که به طور مستقیم در سازمان با پروژه ها درگیر بودند، 
تماس گرفته شد. یافته هاي حاصل از بررسي در مورد این پروژه ها را نمي توان به سایر پروژه ها 
تعمیم داد. راهنماي سنجش و تأیید برنامه مدیریت انرژي فدرال، که شامل اطالعاتي در مورد 
روش ها و دستورالعمل براي محاسبه صرفه جویي هاي ناشي از قراردادهاي صرفه جویي انرژي بود 
)که براي کارکنان سازمان و پیمانکاران در نظر گرفته شده است(، بررسي شد. همچنین مکمل 
راهنماي سنجش و تأیید هفت سازمان منتخب، بررسي شد و با توجه به فرآیندهاي سازمان ها  
براي سنجش و تأیید صرفه جویي قرارداد صرفه جویي انرژي، با مسئولین این سازمان ها مصاحبه 

شد]4۵[.
    براي تعیین اینکه سازمان هاي منتخب، چه میزان از پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي را 
نظارت و ارزیابي کردند، گزارش هاي ساالنه سنجش و تأیید پیمانکاران و سایر اسناد و مدارک 
انرژي هفت سازمان منتخب،  پروژه، براي یک نمونه غیرقابل تعمیم از ۲0 قرارداد صرفه جویي 
شد.  پیگیري  سازمان ها  مسئولین  طریق  از  پروژه ها،  مورد  در  نشده  ذکر  اطالعات  شد.  بررسي 
همچنین با مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال و دیگر سازمان ها در مورد نتایج مرتبط با پروژه 
نمونه مصاحبه به عمل آمد. به عالوه، گزارش هاي سازمان حسابرسي در قراردادهاي صرفه جویي 

انرژي از سال ۲00۵ مطالعه شد.
انرژي  ارزیابي پروژه هاي قرارداد صرفه جویي  براي  این، در مورد روش هاي داخلي  بر      عالوه 

سازمان و تحلیل اسناد مربوط به ارزیابي سازمان، با مسئولین سازمان مصاحبه شد.
    این ممیزي عملکرد، از ماه مارس سال ۲0۱4 تا ماه ژوئن سال ۲0۱۵، مطابق با استاندارد هاي 
ممیزي پذیرفته شده توسط دولت، انجام شد. این استانداردها به یک برنامه ریزي جامع جهت 
ممیزی نیاز دارند تا بتوانند شواهد کافی و صحیح را براي ارائه یک مبناي معقول براي یافته ها و 
نتیجه گیري بر اساس اهداف ممیزي، به دست آورد. شواهد به دست آمده، مبناي معقولي براي 

یافته ها و نتیجه گیري بر اساس اهداف ممیزي فراهم مي کنند.
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منبع: تحلیل دیوان محاسباتي از اطالعات قرارداد صرفه جویي انرژي سازمان ها
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پيوس�ت 2: ارزش قراردادهاي ساالنه صرفه جويي انرژي منعقد شده توسط سازمان هاي 
منتخب، طي سال هاي مالي 1995 تا 2014
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این  شده  اند.  محاسبه  دالر  میلیون  ترین  نزدیک  به  شده  گرد  صورت  به  مجموع ها  يادداشت: 
تعدیل کننده  از شاخص  استفاده  با  مالي ۲0۱4،  تورم دالر در سال  نظر گرفتن  با در  اطالعات 
تولید ناخالص داخلي، تهیه شده است. مقادیر نشان داده شده بر مبناي ارزش کل قرارداد است، 
که شامل هزینه هاي تأمین مالي و هزینه هاي پرداختي به پیمانکاران براي خدمات دوره اي مانند 
تعمیر و نگهداري و یا سنجش و تأیید است. از ماه اکتبر سال ۲00۳ تا ماه اکتبر سال ۲004، 
قانون دولت فدرال مبني بر استفاده از قرارداد عملکرد، به مرور زمان منقضي شد. مجوز عطف به 

ماسبق در ماه اکتبر سال ۲004 براي دوره منقضي شده ارائه شد.

    جدول ۵ نشان مي دهد که سازمان ها تا چه حد قراردادهاي مبتني بر عملکرد، از جمله قرارداد 
صرفه جویي انرژي و قراردادهاي خدما ت انرژي اقالم تأسیساتي را امضا کرده اند و تا چه حد  براي 
انعقاد این قراردادها تا ماه دسامبر سال ۲0۱6 برنامه ریزي کرده اند. قراردادهاي برنامه ریزي شده 
که هنوز منعقد نشده اند، به این معني هستند که این داده ها در معرض تغییر بوده و ممکن است 

قراردادها منعقد نشوند.

پيوست 3: قراردادهاي منعقد شده و برنامه ريزي شده سازمان هاي فدرال، 
براي پاسخ به چالش اجرايي قرارداد رئيس جمهور
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1-Smithsonian Institution
2-Tennesse Valley Authority

منبع: برنامه مدیریت انرژي فدرال
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جدول 5: قراردادهاي منعقد ش�ده و برنامه ريزي شده س�ازمان هاي فدرال براي چالش 
عملکرد رئيس جمهور از ژانويه 2015
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يادداشت: مجموع ها به صورت گرد شده به نزدیک ترین میلیون دالر محاسبه شده  اند. اطالعات 
فوق شامل پروژه هاي اجرا شده و همچنین شامل پروژه هایي هستند که سازمان ها مي خواهند 
به اهداف خود در زمینه »چالش در عملکرد قرارداد« وضع شده توسط رئیس جمهور برسند. با 
این حال، پروژه هاي برنامه ریزي شده در معرض تغییر هستند و ممکن است قرارداد منعقد نشود. 
قراردادهاي منعقد شده ممکن است شامل پروژه هایي باشند که اصالح شده و یا خاتمه یافته اند. 
مقادیر این جدول نشان دهنده هزینه اجراي قرارداد هستند و هزینه هاي تأمین مالي و هزینه هاي 
پرداختي به پیمانکاران براي خدمات دوره اي مانند تعمیر و نگهداري و یا سنجش و تأیید را شامل 

نمي شوند.

* دپارتمان انرژي و دفتر مدیریت بودجه سازماني، داده هاي وزارت دفاع را به صورت جداگانه 
منتشر ننموده اند.
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و  هزینه ها  انعکاس  نحوه  مورد  در  صنعت  مسئولین  و  کنگره  اعضاي  اخیر،  سال هاي  در      
صرفه جویي هاي قرارداد صرفه جویي انرژي در بودجه فدرال سؤاالتي را مطرح کردند. زماني که 
انرژي در  قرارداد امضا مي شود، مقدار کامل تعهد مالي دولت در چارچوب قرارداد صرفه جویي 
بودجه لحاظ نمي شود. عالوه بر این، سازمان هاي بودجه فدرال با این مورد که دفتر مدیریت و 
 .]46[ دارند  مخالفت  مي کند،  محاسبه  قرارداد  مشروط  ماهیت  مبناي  بر  را  اصالحات  بودجه، 
پرداخت ها، مشروط به دست یابي به صرفه جویي هاي مورد انتظار هستند. بنابراین، دولت به طور 
متعهد  قرارداد  انعقاد  زمان  در  انرژي  صرفه جویي  قرارداد  مدت  بلند  هزینه هاي  کل  به  کامل 
نیست. در چارچوب اصالحات محاسباتي دفتر مدیریت و بودجه، یک سازمان باید متعهد باشد 
در زماني که قرارداد اجرا مي شود، منابع بودجه کافي را براي تأمین پرداخت هاي قرارداد سازمان 
مالي، در  از شروع هر سال  باشد. پس  داشته  امضا شده،  قرارداد  آن  مالي ای که در  براي سال 
طول مدت قرارداد، سازمان باید متعهد به فراهم آوری بودجه جهت تأمین پرداخت هاي قرارداد 
سازمان براي کل سال باشد. دفتر مدیریت و بودجه، روي کرد خود را براي محاسبه قراردادهاي 
و  است  نداده  تغییر  در سال ۱۹۹8،  منتشر شده  راهنماي رسمي  اولین  از  انرژي،  صرفه جویي 
از  ندارند.  این کار  انجام  براي  برنامه اي  کارکنان دفتر مدیریت و بودجه اعالم کرده اند که هیچ 
سوي دیگر، دفتر بودجه سازماني، هزینه کامل قراردادهاي صرفه جویي انرژي را محاسبه مي کند 
و با برآورد هزینه هاي قانوني، به سازمان اجازه مي دهد وارد قراردادهاي صرفه جویي انرژي شوند. 
این اصالحات با اصول دولت سازگار است و تخصیص بودجه باید تعهد کامل دولت را در زمان 
تعهد جدید در زمان  انرژي، یک  قرارداد صرفه جویي  تصمیم گیري منعکس کند. در مورد یک 
به  ورود  براي  سازمان ها  از  هزینه  برآوردهاي  مي شود.  ایجاد  انرژي  صرفه جویي  قرارداد  انعقاد 
قراردادهاي صرفه جویي انرژي از سوي دفتر بودجه سازماني، منعکس کننده تأثیر خالص تعهدات 

در سال مالي جاري و ۱0 سال پس از آن است.
    دفتر بودجه سازماني، چند برآورد هزینه براي تأثیر گذاري قانون بر قراردادهاي صرفه جویي 
ممکن  که  را  هزینه  در  صرفه جویي  انعکاس  نحوه  اخیر،  برآورد  در  و  است  داده  انجام  انرژي 
ماه  برآورد هزینه اي که در  داد ]4۷[. در  تغییر  ناشي شود،  انرژي  قرارداد صرفه جویي  از  است 
سپتامبر سال ۲0۱4 انجام شد، با وجود گسترش تعریف اقدامات بهینه سازي انرژي در چارچوب 
قرارداد صرفه جویي انرژي، دفتر بودجه سازماني به افزایش هزینه هاي حاصل از افزایش استفاده 

از قرارداد هاي صرفه جویي انرژي اشاره کرد.
    دفتر بودجه سازماني برآورد کرده است که تعهدات قراردادي جهت پرداخت براي اقدامات 
خواهد  سال   ۱0 مدت  در  دالر  میلیون   4۵0 تا  قانون  موجب  به  شده،  اجرا  انرژي  بهینه سازي 

پيوست 4: اصالح بودجه قراردادهاي صرفه جويي انرژي
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رسید. این اصالحات مطابق با برآوردهاي قبلي دفتر بودجه سازماني از قانون و مرتبط با قرارداد 
صرفه جویي انرژي است. با این حال، بر خالف برآوردهاي قبلي براي چنین قانوني، برآورد کاهش 
هزینه در بودجه سال ۲0۱4، با توجه به تخمین کاهش هزینه هاي انرژي، پیش بیني شده است. 
دفتر بودجه سازماني برآورد کرده است که کاهش هزینه هاي فدرال مربوط به قرارداد، طبق قانون 
با ۲۱0 میلیون دالر در ۱0 سال اجرا خواهد شد که در سال هاي بعدی، کاهش بیشتري خواهد 
داشت. عالوه بر این، دفتر بودجه سازماني در ماه فوریه سال ۲0۱۵ با کسب اطالعات بیشتر براي 
اصالح قراردادهاي صرفه جویي انرژي، از جمله چگونگی کاهش هزینه هاي انرژي سازمان، گزارشي 

ارائه کرده است ]48[.

    در جدول های زیر، اطالعات مربوط به صرفه جویي انرژي و هزینه گزارش شده براي قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي منعقد شده در چارچوب قراردادهاي دپارتمان انرژي، بر اساس تحلیل و بررسي 
آزمایشگاه ملي اوک ریج دپارتمان انرژي ارائه شده است. آزمایشگاه ملي اوک ریج، شش مطالعه 
در مورد صرفه جویي گزارش شده توسط پیمانکار را براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي منعقد 
شده در چارچوب قرارداد دپارتمان انرژي، منتشر کرده است ]4۹[. جدول 6 صرفه جویي در هزینه 
گزارش شده و تضمین شده براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي را که طي 6 سال توسط اوک ریج، 

تجزیه و تحلیل شده، نشان مي دهد.

پيوست 5: تحليل آزمايشگاه ملي اوک ريج در مورد صرفه جويي گزارش 
شده براي قراردادهاي صرفه جويي انرژي منعقد شده در چارچوب ساختار 

قرارداد دپارتمان انرژي
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که  شد  منتشر   ۲00۷ سال  در  ریج  اوک  ملي  آزمایشگاه  بررسي هاي  از  گزارش  اولین   *
صرفه جویي هاي گزارش  شده توسط پیمانکاران را در سال ۲00۵ نشان مي داد. گزارش پیمانکاران 
در سال ۲0۱۲ که نشان  دهنده میزان صرفه جویي ها بود، بیشترین انتشار را در میان بررسي هاي 
ساالنه اخیر داشته است. آزمایشگاه ملي اوک ریج بررسي هاي انجام شده روي صرفه جویي هاي 

گزارش شده توسط پیمانکاران را در سال هاي ۲006 و ۲00۷، منشر نکرد.

** آزمایشگاه ملي اوک ریج، میانگین سال هاي شروع و اتمام مطالعات را به طور تقریبي آورده 
است که شامل گزارش هاي سنجش و تأیید ساالنه است. براي مثال، یکي از گزارش هایي که در 
مطالعه سال ۲0۱۲ آمده است، داراي میانگین سال شروع در 4 ژانویه سال ۲0۱۲ و سال اتمام 

در ۵ ژانویه سال ۲0۱۳ است.

*** صرفه جویي هاي گزارش شده و تضمین شده در هزینه ها، با نرخ دالر در سال مالي ۲0۱4 به 
دست آمده است که با استفاده از نرخ تورم و شاخص تعدیل داخلي در تولید، تعیین شده است.

منبع: تحلیل دیوان محاسباتي از مطالعات آزمایشگاه ملي اوک ریج دپارتمان انرژي
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که  شد  منتشر   ۲00۷ سال  در  ریج  اوک  ملي  آزمایشگاه  بررسي هاي  از  گزارش  اولین   *
صرفه جویي هاي گزارش شده توسط پیمانکاران را در سال ۲00۵ نشان مي داد. گزارش پیمانکاران 
در سال ۲0۱۲ که نشان دهنده میزان صرفه جویي ها بود، بیشترین انتشار را در میان بررسي هاي 
ساالنه اخیر داشته است. آزمایشگاه ملي اوک ریج، بررسي هاي انجام شده روي صرفه جویي هاي 

گزارش شده توسط پیمانکاران را در سال هاي ۲006 و ۲00۷، منشر نکرد.

** آزمایشگاه ملي اوک ریج، میانگین سال هاي شروع و اتمام مطالعات را به طور تقریبي آورده 
است که شامل گزارش هاي سنجش و تأیید ساالنه است. براي مثال، یکي از گزارش هایي که در 
مطالعه سال ۲0۱۲ آمده است، داراي میانگین سال شروع در 4 ژانویه سال ۲0۱۲ و سال اتمام 

در ۵ ژانویه ۲0۱۳ است.

*** آزمایشگاه ملي اوک ریج، صرفه جویي هاي انرژي را از دو جنبه انرژي استفاده شده در سایت 
و انرژي تولید شده در منبع بررسي کرده است. اعداد مذکور، بررسي آزمایشگاه ملي اوک ریج از 
صرفه جویي انرژي »منبع« را به جاي صرفه جویي انرژي »سایت« نشان مي دهد. بنابر راهنماي 
انرژي  به  نسبت  انرژي  از صرفه جویي  دقیق تري  منبع، سنجش  انرژي  بودجه،  و  مدیریت  دفتر 
سایت حاصل خواهد کرد، زیرا ناکارآمدي هاي موجود در انتقال، توزیع و حفاظت را نشان مي دهد.

منبع: تحلیل دیوان محاسباتي از مطالعات آزمایشگاه ملي اوک ریج دپارتمان انرژي.
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جدول 7: صرفه جويي انرژي گزارش ش�ده و پيش�نهادي براي قراردادهاي صرفه جويي 
انرژي منعقد شده در چارچوب قرارداد دپارتمان انرژي از سال 2005 تا 2012

تعداد گزارش هاي 
سنجش و صحه گذاري 

موجود در تحليل 
صرفه جويي هزينه

سالي كه گزارش 
سنجش و صحه گذاري 

ساالنه انجام شده**

مجموع صرفه جويي 
انرژي گزارش شده

)بي تي يو(***

مجموع صرفه جويي 
انرژي پيشنهاد شده

)بي تي يو(***

نسبت صرفه جويي 
گزارش شده به 

پيشنهاد شده )درصد(

2012

2011

2010

2009

2008

*2007 - 2006

2005
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جدول ۷، تحلیل و بررسي آزمایشگاه ملي اوک ریج از صرفه جویي انرژي گزارش شده و پیشنهادي 
انرژي(  دپارتمان  قرارداد  ساختار  چارچوب  )در  شده  منعقد  انرژي  صرفه جویي  قرارداد  براي  را 
طي 6 سال نشان مي دهد. جدول 8، میزان اطالعاتي را نشان مي دهد که پیمانکاران در گزارش 
در چارچوب  منعقد شده  انرژي  قراردادهاي صرفه جویي  براي  انرژي خود  و  هزینه  صرفه جویي 
ساختار قرارداد دپارتمان انرژي ارائه کرده اند ـ به میزان کمبود در صرفه جویي اشاره دارد ـ این 

گزارش طي 6 سال و توسط آزمایشگاه ملي اوک ریج تحلیل و بررسي شده است.

منبع: تحلیل دیوان محاسباتي از مطالعات آزمایشگاه ملي اوک ریج دپارتمان انرژي

گزارش سنجش و صحه گذاري شامل تحلیل هزینه آزمایشگاه ملي اوک ریج**

تعداد گزارش هاي نشان دهنده کمتر بودن صرفه جویي در هزینه از صرفه جویي تضمین شده

درصد گزارش هاي نشان دهنده کمتر بودن صرفه جویي در هزینه از صرفه جویي تضمین شده

میانگین صرفه جویي در هزینه گزارش شده، به عنوان درصدي از صرفه جویي در هزینه تضمین شده 
براي پروژه هایي که با کمبود مواجه بودند.

گزارش سنجش و صحه گذاري شامل تحلیل هزینه آزمایشگاه ملي اوک ریج**

تعداد گزارش هاي نشان دهنده کمتر بودن صرفه جویي در انرژی از صرفه جویي پیشنهاد شده

درصد گزارش هاي نشان دهنده کمتر بودن صرفه جویي در انرژی از صرفه جویي پیشنهاد شده

میانگین صرفه جویي در انرژی گزارش شده به عنوان درصدي از صرفه جویي در انرژی پیشنهاد شده 
براي پروژه هایي که با کمبود مواجه بودند.

۷68
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جدول 8: كمبود در صرفه جويي هزينه و انرژي گزارش شده، در قراردادهاي صرفه جويي 
انرژي منعقد شده در چارچوب قرارداد دپارتمان انرژي طي سال هاي 2005 تا 2012*

كمبود در صرفه جويي هزينه گزارش شده

كمبود در صرفه جويي انرژي گزارش شده***



69

و  را  در گزارش هاي ساالنه سنجش  اعداد جدول، مقادیر کلي صرفه جویي هاي گزارش شده   *
صحه گذاري نشان مي دهند. این گزارش ها را پیمانکاران براي پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي 
انرژي )۲00۵، ۲008، ۲00۹، ۲0۱0، ۲0۱۱ و ۲0۱۲(  در چارچوب قرارداد 6 ساله دپارتمان 
ارائه نموده اند. این سال ها، نمایان گر دوره هاي تقریبي ارائه گزارش براي تعیین گزارش هاي ساالنه 
سنجش و صحه گذاري هستند که شامل بررسي هاي آزمایشگاه ملي اوک ریج است. براي مثال، 
یکي از گزارش هایي که در مطالعه سال ۲0۱۲ آمده است، داراي میانگین سال شروع در 4 ژانویه 

سال ۲0۱۲ و سال اتمام در ۵ ژانویه ۲0۱۳ است.

تعداد  با  هزینه ها،  صرفه جویي  بررسي  در  ریج  اوک  ملي  آزمایشگاه  گزارش هاي  تعداد   **
گزارش ها در بررسي صرفه جویي انرژي متفاوت است. زیرا این گزارش ها داراي اطالعات متفاوتي 
بررسي  و  تحلیل  براي  اطالعات  موارد،  از  برخي  در  انرژي هستند.  و  هزینه  از صرفه جویي هاي 

صرفه جویي هزینه و انرژي، کافي نیستند.

*** آزمایشگاه ملي اوک ریج در بررسي  صرفه جویي های هزینه، صرفه جویي هاي گزارش شده 
را با صرفه جویي هاي تضمین شده در هزینه مقایسه نمود، در حالي که در بررسي صرفه جویي هاي 
انرژي، صرفه جویي هاي گزارش شده را با صرفه جویي هاي برنامه ریزي شده سنجید. به سبب آنکه 
صرفه جویي هاي برنامه ریزي شده عموماً باالتر از صرفه جویي هاي تضمین شده هستند، کاهش در 

صرفه جویي هاي انرژي در روش اوک ریج، معمول تر از کاهش در صرفه جویي های هزینه است.

را در  اقدامات مؤثر سازمان  و  بررسي شده  انرژي  قرارداد صرفه جویي  پروژه هاي      جدول ۹، 
صرفه جویي، که منجر به اغراق در صرفه  جویي گزارش شده مي شود، نشان مي دهد ]۵0[.

منتخب  پروژه هاي  در  صرفه جويي  بر  سازمان  اقدامات  تأثير   :6 پيوست 
قرارداد صرفه جويي انرژي
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ب قرارداد صرفه جويي انرژي
ت سازمان بر صرفه جويي در پروژه هاي منتخ

جدول 9: تأثيراقداما

سازمان
ت پروژه

ساي
توضيح عوامل مؤثر بر صرفه جويي

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفه جويي

صرفه جويي 
ش شده كه به 

گزار
ت سازمان 

دليل اقداما
شده

حاصل ن

ب شــده در این پروژه را 
نیروي هوایي، سیســتم کنترل انرژي نص

با سیســتم کنترل انرژي تأمین شده توسط منابع دیگر جایگزین 
ش شده را با در نظر گرفتن حذف 

کرد. پیمانکار، صرفه جویي گزار
ش نداد، زیرا حذف آنها خارج از کنترل پیمانکار بود.

تجهیزات کاه

ش ها 
نیروي هوایي، سیستم ارتقاء فاضالب از جمله لوله کشي، درپو

ش 
و دیگر تجهیزات همراه را حذف کرد. پیمانکار صرفه جویي گزار

ش 
شــده را با در نظر گرفتن حذف سیســتم ارتقــاء فاضالب کاه

نداد، زیرا حذف آنها خارج از کنترل پیمانکار بود. صرفه جویي هاي 
ش شده، میزان کامل صرفه جویي مورد انتظار را براي اقدامات 

گزار
بهینه ســازي نشــان مي دهد. نیروي هوایي، تغییرات متعددي در 
ت کار و درجه تنظیم  شــده دما بر روي سیستم هاي کنترل 

ســاع
ش، تهویه و تهویه مطبوع انجام داد. عــالوه بر این، نیروي 

گرمایــ
هوایــي ترموســتات قابل برنامه ریــزي را با نســخه هاي غیر قابل 
ش شــده را 

برنامه ریــزي جایگزین کرد. پیمانکار صرفه جویي گزار
ش نداد زیرا حذف آنها خارج از کنترل پیمانکار بود.

کاه

ت کار سیستم هاي تهویه 
نیروي هوایي، دماي تنظیم شــده و ساع

ش 
ش شــده را کاه

مطبوع را تغییر داد. پیمانکار صرفه جویي گزار
نداد زیرا حذف آنها خارج از کنترل پیمانکار بود.

پایــگاه نیــروي هوایــي 
پ کاناورال۱ 

کی

پایــگاه نیــروي هوایــي 
س۲ 

کلمبو

پایــگاه نیــروي هوایــي 
ک گوایر۳ 

م

حــذف 
تأثیــر 

از 
را 

بــرآوردي 
هوایــي 

نیــروي 
سیســتم هاي کنتــرل انــرژي در صرفه جویــي ارائــه نــداد.

ش بیني 
نیــروي هوایي تجهیزات سیســتم فاضالب را بــا پی

صرفه جویي ساالنه ۱04۳۱0 دالر حذف کرد )صرفه جویي اي 
ت(. این نشان دهنده 

ش شــده اما حاصل نشــده اســ
که گزار

ک 
ش شــده پروژه در ی

4۱ درصد صرفه جویي در هزینه گزار
سال بود.

نیروي هوایي برآوردي از تأثیر حذف سیســتم ارتقاء فاضالب 
در صرفه جویــي ارائه نــداد. اما به گفته مســئولین این تأثیر 

ناچیز بود.

نیــروي هوایي بــرآوردي از تأثیر حذف سیســتم هاي کنترل 
انرژي در صرفه جویي را ارائه نداد. اما به گفته مســئولین این 

تأثیر ناچیز بود.

نيروی هوايی
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ب قرارداد صرفه جويي انرژي
ت سازمان بر صرفه جويي در پروژه هاي منتخ

ادامه جدول 9: تأثيراقداما

سازمان
ت پروژه

ساي
توضيح عوامل مؤثر بر صرفه جويي

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفه جويي

صرفه جويي 
ش شده كه به 

گزار
ت سازمان 

دليل اقداما
شده

حاصل ن

گ بخار ناموفق 
تجهیزات مرتبط با توزیع بخار تولید شده از واحد دی

ش شده 
ت. پیمانکار صرفه جویي گزار

بود و بر صرفه جویي تأثیر گذاش
ش نداد زیرا حذف آنها خارج از کنترل پیمانکار بود.

را کاه
ت. 

ت، به کار نبســ
نیروي هوایي تجهیزات خاصي را که مي خواســ

به ویــژه، تجهیزات هواي فشــرده که براي ابزار دســتي اســتفاده 
می¬شــدند و دستگاه هاي سیســتم کنترل درجه حرارت، به جاي 
سیستم خودکار به صورت دستي کار کردند، استفاده از کلید تنظیم 
فشار در کمپرسور هوا انجام نشد و دیگر تجهیزات مرتبط به درستي 
کار نکردند. نیروي هوایي مســئول تعمیر و نگه داري از سیستم بود 
ش نــداد زیرا خارج از 

ش شــده را کاه
و پیمانــکار صرفه جویي گزار

کنترل پیمانکار بود.

س از 
ش تجهیزات مرتبط با ارتقاء سیســتم تهویه مطبوع را پ

ارتــ
ب تجهیزات حذف کرد. صرفه جویي با 

انعقاد قــرارداد و قبل از نص
ش آمده بود زیرا حذف 

استفاده از این تجهیزات، همچنان در گزار
آن خارج از کنترل پیمانکار بود.

ت استفاده از واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را تغییر 
ش ساع

ارت
ت. پیمانکار 

داد و بســیاري از کلیدهاي تنظیم دمــا را از کار انداخ
ش استفاده از واحد کنترل مانع صرفه جویي در 

اعالم کرد که افزای
ش صرفه جویي را 

تهویه مطبوع مي شــود. با این حال، پیمانکار کاه
ش نکرد، زیرا حذف آن خارج از کنترل پیمانکار بود.

گزار

پایــگاه نیــروي هوایــي 
تینکر۱ 

پایگاه زمیني ابردین۲ 

نیــروي هوایــي، بــرآورد اثر این مســائل بــر صرفه جویي را 
ارائــه نکــرد. نیــروي هوایي قادر بــه تعیین میــزان مصرف 
انــرژي بــه دلیــل مشــکالت شناســایي شــده در مــورد 
ت تأثیر 

تجهیــزات توزیع بخار نبــود و در نتیجه نمي توانســ
آنهــا را بر صرفه جویــي و بهینه ســازي انرژي بــرآورد کند.

ش برآوردي از میزان تأثیر این مسائل را در صرفه جویي ارائه نکرد.
ارت

نيروی هوايی

ش
ارت
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ب قرارداد صرفه جويي انرژي
ت سازمان بر صرفه جويي در پروژه هاي منتخ

ادامه جدول 9: تأثيراقداما

سازمان
ت پروژه

ساي
توضيح عوامل مؤثر بر صرفه جويي

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفه جويي

صرفه جويي 
ش شده كه به 

گزار
ت سازمان 

دليل اقداما
شده

حاصل ن

ش از ۵00 ساختمان 
س« را که شامل بی

ش بخشي از »فورت بلی
ارت

با تجهیزات مرتبط با ارتقاء سیستم تهویه مطبوع بود، تعطیل کرد. 
ش شــده براي سال سوم از قرارداد را، که 

پیمانکار صرفه جویي گزار
ش نداد چرا که خارج 

س کننده تعطیلي ساختمان ها بود، کاه
منعک

ش و تأیید چنین 
ش سنج

از کنترل پیمانکار بود. با این حال، در گزار
ت که، این صرفه جویي در سال هاي آینده حذف خواهد شد.

آمده اس
ش ساعات کار را تغییر داد و کلید تنظیم درجه حرارت را بر روي 

ارت
ب کرد تا کنترل تجهیزات تهویه مطبوع را 

سیســتم کنترل ابزار نص
ش نداد زیرا 

ش شــده را کاه
انجــام دهد. پیمانکار صرفه جویي گزار
حذف آن خارج از کنترل پیمانکار بود.

ش ســاعات کار و کلید تنظیم درجه حرارت را بر روي سیســتم 
ارت

ش 
کنترل تجهیزات تهویه مطبوع تغییر داد. پیمانکار صرفه جویي گزار

ش نداد زیرا حذف آن خارج از کنترل پیمانکار بود.
شده را کاه

دپارتمان انرژي، کنترل برنامه ریزي مربوط به ارتقاء سیستم تهویه 
مطبوع را لغو کرد. عالوه بر این، به دلیل شــبکه ها و سیســتم هاي 
توزیع هواي موجود، سیســتم تهویه مطبوع کارکرد مؤثر و در حد 
ش نداد 

ش شده را کاه
ت و پیمانکار صرفه جویي گزار

انتظار را نداش
زیرا حذف آن خارج از کنترل پیمانکار بود.

س۱ 
فورت بلی

فورت هود۲ 

دفتر مرکــزي دپارتمان 
انرژي و ســاختمان هاي 
فورســتال۳  و جرمــن 

تاون4 

ت یابي به 
س منجر به عدم دســ

تعطیلي بخشــي از فورت بلی
ش ارائه شده در سال سوم 

۲۱۳۹4۳ دالر صرفه جویي در گزار
از قرارداد شد. این رقم نشان دهنده ۱۵/8 درصد از صرفه جویي 
ت.

ش شــده بــراي این پروژه در ســال اســ
در هزینــه گزار

پیمانــکار بــه دلیــل تغییر ســاعات و دمــاي تنظیمي، عدم 
ت یابي بــه حــدود ۲۹000 دالر صرفه جویي ســاالنه را 

دســ
بــرآورد کرد. این نشــان دهنــده ۲/۱ درصــد از صرفه جویي 
ت.

ش شــده بــراي این پروژه در ســال اســ
در هزینــه گزار

ش در صرفه جویي ســاالنه را با توجــه به تغییر 
ش، کاه

ارتــ
برنامه زمانــی و تغییرات دماي تنظیمــي حدود ۵800 دالر 
برآورد کرد. این نشان دهنده حدود 0/۵ درصد از صرفه جویي 
ت.

ش شــده بــراي این پروژه در ســال اســ
در هزینــه گزار

مســئولین دپارتمــان انــرژي بــرآوردی را از میــزان تأثیــر 
این مســائل در صرفه جویي ارائه نکردند. مســئولین اشــاره 
ش از مــدت زمان برنامه ریزي شــده 

کردنــد که اســتفاده بی
از تجهیــزات تهویــه مطبــوع، کل مصرف انــرژي را باال برد 
اما بدون قــرارداد صرفه جویي انرژي، هنوز هم باید ســاعات 
طوالنــي از تجهیزاتــي بــا کارآیــي کمتر اســتفاده شــود.

ش
ارت

دپارتمان 
انرژي
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ب قرارداد صرفه جويي انرژي
ت سازمان بر صرفه جويي در پروژه هاي منتخ

ادامه جدول 9: تأثيراقداما

سازمان
ت پروژه

ساي
توضيح عوامل مؤثر بر صرفه جويي

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفه جويي

صرفه جويي 
ش شده كه به 

گزار
ت سازمان 

دليل اقداما
شده

حاصل ن

ب شده 
ت کاري تجهیزات بهینه سازي مصرف آب نص

زندانیان با دس
ش صرفه جویي در آب شدند. 

ب کاه
ش ها، موج

ک ها و دو
در ســین

ش نداد زیرا حذف آن 
ش شــده را کاهــ

پیمانکار صرفه جویي گزار
خارج از کنترل پیمانکار بود.

ت توده 
گ زیس

سیستم توزیع بخار که با تجهیزات بهینه سازي انرژي دی
ت. 

ب دید و تأثیر منفي بر میزان صرفه جویي گذاش
در ارتباط بود، آسی

ش نداد زیرا پیمانکار اعالم 
ش شــده را کاه

پیمانکار صرفه جویي گزار
ت.

ب، ناشي از اقدام اشتباه کارمندان دادگستري بوده اس
کرد که آسی

س زندان 
ک کن لبا

چندین دستگاه بازیابي حرارت بر روي دستگاه خش
س خارج شده   بودند. دادگستري 

ب شده بود که شکسته و از سروی
نص

ت. پیمانکار صرفه جویي 
ش گیرانه اســ

مســئول تعمیر و نگه داري پی
ش نداد زیــرا حذف آن خارج از کنترل پیمانکار 

ش شــده را کاه
گزار

ش استفاده از زندان، کارکنان سازمان، تجهیزات 
بود. با توجه به افزای

ب شده در سلول هاي زندان را از مدار خارج 
بهینه سازي مصرف آب نص

ش شــده را که این اقدامات را در بر 
کردند. پیمانکار صرفه جویي گزار

ش نداد زیرا خارج از کنترل پیمانکار بود.
ت، کاه

داش

آزمایشــگاه ملــي انرژي 
تجدیدپذیر*

مجتمع فــدرال تأدیبي 
الینوود۱ 

مجتمع فــدرال تأدیبي 
گ

پترزبور

ت یابي به حــدود ۱۷۷000 دالر 
نتیجــه این اقدام عدم دســ

صرفه جویي ساالنه بود. این نشان دهنده ۱6 درصد از صرفه جویي 
ت.

ش شــده براي این پروژه در دو ســال اســ
در هزینه گزار

ت یابي به 
ب بــه سیســتم توزیع بخــار، به عــدم دســ

آســی
حــدود ۱۲4000 دالر صرفه جویــي ســاالنه بــراي اقدامات 
ش شده بود( 

ت توده )که گزار
گ زیســ

بهینه ســازي انرژي دی
منجــر شــد. این نشــان دهنــده ۷/6 درصــد از صرفه جویي 
ت.

ش شــده براي این پروژه در ســه ســال اس
در هزینه گزار

س زندان به 
ک کن لبا

س خارج شدن دستگاه خشــ
از ســروی

ت یابي به حــدود ۱۵۵0 دالر صرفه جویي ســاالنه 
عدم دســ

منجر شــد. این نشــان دهنــده 0/۱ درصــد از صرفه جویي 
ت.

ش شــده بــراي این پروژه در ســال اســ
در هزینــه گزار

دادگســتري برآوردي از میزان تأثیر عــدم کارکرد تجهیزات 
ب شده در ســلول هاي زندان در 

بهینه ســازي مصرف آب نص
صرفه جویي ارائه نکرد، اما به گفته مسئولین با توجه به تعداد 
ت.

کم ســلول هاي درگیر با مشکل، تأثیر ناچیزي خواهد داش

دپارتمان 
انرژي

ستري
دادگ
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ب قرارداد صرفه جويي انرژي
ت سازمان بر صرفه جويي در پروژه هاي منتخ

ادامه جدول 9: تأثيراقداما

سازمان
ت پروژه

ساي
توضيح عوامل مؤثر بر صرفه جويي

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفه جويي

صرفه جويي 
ش شده كه به 

گزار
ت سازمان 

دليل اقداما
شده

حاصل ن

ت 
ش فدرال در وای

مرکز پژوه
ک*

او

ت 
اداره خدما
عمومي

ت که به اقدامات بهینه سازي 
ش قابل  توجهي در مصرف آب وجود داش

افزای
مصرف آب در دو سال اول دوره عملکرد مرتبط بود. مسئولین اداره خدمات 
عمومي اظهار داشتند که آنها از مشکالت عملکرد مخزن سیفون که پیمانکار 
ب کرده، مطلع هستند و در حال تعیین اقدامات قراردادي الزم هستند. 

نص
س کننده این موضوع باشد، 

ش شده را که منعک
پیمانکار، صرفه جویي گزار

س 
ش و تأیید، نشــان داد که صرفه جویي آب پ

ش ســنج
ش نداد. گزار

کاه
ت 

ب و راه اندازي تجهیــزات در طول دوره عملکرد، دوباره قرار اســ
از نصــ

ش 
ش سنج

ت در نظر گرفته شدند. گزار
اتفاق بیافتد. الگوهاي استفاده، ثاب

ت در مقابل سیل که 
و تأیید نشــان داد که برخي از دســتگاه هاي محافظ

با اقدامات بهینه ســازي آب مرتبط هستند، ناموفق بودند و یا حذف شدند. 
ب ساختمان ها را در اثر جاري 

ت خطر تخری
از این دســتگاه ها انتظار مي رف

ش دهند و با حذف هزینه هاي الزم براي تعمیر خسارات 
شــدن سیل، کاه

ت که 
ش آمده اس

ش دهند. در این گزار
ناشي از سیل، صرفه-جویی را  افزای

ت 
ش خطر سیل، به دلیل دستگاه هاي حذف شده و یا ناموفق، مي توانس

افزای
ک مواجه سازد. 

صرفه جویي برنامه ریزي شــده را براي این اقدامات، با ریس
س کننده این 

ش شــده را که منعک
با این حال، پیمانکار صرفه جویي گزار

ش نداد. زیرا این اقدامات خارج از کنترل پیمانکار بود. 
اقدامات باشــد، کاه

ت کار برنامه ریزي شده تجهیزات سیستم تهویه 
اداره خدمات عمومي، ساع

ش نداد زیرا 
ش شــده را کاه

مطبــوع را لغو کرد. پیمانکار صرفه جویي گزار
اقدامات انجام شده خارج از کنترل پیمانکار بود.

فــدرال 
ســاختمان 

شاهزاده کاالنیونال۲ 
اداره خدمات عمومي برآوردي از میزان تأثیر این مسائل را در 

صرفه جویي ارائه نکرد***.

ب باگز *۱
دادگاه فدرال جي کالی
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ب شــده بر روي 
ت کار نص

نظــام وظیفه کلیــد تنظیم دما و ســاع
س خارج 

تجهیزات تهویه مطبوع یکي از بیمارســتان ها را از ســروی
کرد. برخي تغییرات در مورد بســتري شــدن بیمــاران و نیازهاي 
ت. 

کارکنــان به دلیل خرابي تجهیزات و یا دالیل دیگر وجود داشــ
س کننده این اقدامات 

ش شده را که منعک
پیمانکار صرفه جویي گزار

ش نداد زیرا این اقدامات خارج از کنترل پیمانکار بود.
بود کاه

برخي از تجهیزات مرتبط با ارتقاء سیستم توزیع بخار به درستي کار 
ف شــده و یا حذف شده بودند، تأثیر منفي 

نمي کردند، به کلي متوق
ش 

ش شده را کاه
بر صرفه جویي داشتند. پیمانکار صرفه جویي گزار

نداد زیرا اقدامات انجام شده خارج از کنترل پیمانکار بود.

شبکه ۲۲ مرکز خدمات 
س 

س آنجلــ
جانبــازان، ل

گ**
بزر

مرکــز ملــي نظامــي 
 ، پزشــکي والتــر ریــد۲

ت مرکزي
توسعه سای

پایگاه هوایي اوشیانا *۱

گ نیروي 
سیســتم جنــ

دریایــي و فضایــي مرکز 
س آرام ۱*

فرماندهي اقیانو

گ نیروي 
سیســتم جنــ

دریایــي و فضایــي مرکز 
س آرام ۲*

فرماندهي اقیانو

نظام وظیفه برآوردي از میزان تأثیر این مسائل در صرفه جویي 
ارائه نکرد.

ت 
نیــروي دریایي در حدود ۱6000 دالر صرفه جویي از دســ

رفته در ســال را با توجه به مســائل مربوط بــه تله هاي بخار 
ت. این نشــان دهنده حــدود ۲/۷ درصد از 

برآورد کرده اســ
ک 

ش شــده براي این پروژه طي ی
صرفه جویي در هزینه گزار

ت.
سال اس

سازمان نظام 

وظيفه

نيروي 

دريايي

ب قرارداد صرفه جويي انرژي
ت سازمان بر صرفه جويي در پروژه هاي منتخ

ادامه جدول 9: تأثيراقداما

سازمان
ت پروژه

ساي
توضيح عوامل مؤثر بر صرفه جويي

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفه جويي

صرفه جويي 
ش شده كه به 

گزار
ت سازمان 

دليل اقداما
شده

حاصل ن
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ب قرارداد صرفه جويي انرژي
ت سازمان بر صرفه جويي در پروژه هاي منتخ

ادامه جدول 9: تأثيراقداما

سازمان
ت پروژه

ساي
توضيح عوامل مؤثر بر صرفه جويي

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفه جويي

صرفه جويي 
ش شده كه به 

گزار
ت سازمان 

دليل اقداما
شده

حاصل ن

نيروي 

دريايي

س گرها 
ک ســاختمان توسط نیروي دریایي که مجهز به ح

بازسازي ی
ث غیر قابل اســتفاده شدن برخي 

و دیگر تجهیزات روشــنایي بود، باع
ت. پیمانکار 

از تجهیــزات شــد که تأثیــر منفي بــر صرفه جویي داشــ
ش نداد زیرا بازسازي در قرارداد خارج 

ش شده را کاه
صرفه جویي گزار
از کنترل او بود.

ک سیســتم تهویه مطبوع ناموفق بودند و 
ش هاي خاصي از ارتقاء ی

بخ
ش شده 

تأثیر منفي بر صرفه جویي داشــتند. پیمانکار صرفه جویي گزار
ت در کارآیي تجهیزات خارج از کنترل 

ش نداد زیرا عدم موفقی
را کاهــ

پیمانکار بود.

محوطه نیــروي دریایي 
واشنگتون

ت رفته 
نیروي دریایي در حدود ۲۵00 دالر صرفه جویي از دس

را براي سال پنجم دوره اجرا، با توجه به تجهیزات نورپردازي 
ت. این نشان دهنده حدود 

غیر قابل استفاده، برآورد کرده اس
ش شــده براي این 

6/0 درصــد از صرفه جویي در هزینه گزار
ت.

پروژه در سال اس
ت 

نیــروي دریایي در حدود ۱0000 دالر صرفه جویي از دســ
رفته را براي سال پنجم دوره اجرا با توجه به تجهیزات تهویه 
ت. این نشان دهنده 

مطبوع با کارآیي ناموفق برآورد کرده اس
ش شــده براي 

حدود ۳/۲ درصد از صرفه جویي در هزینه گزار
ت.

ک سال اس
این پروژه طي ی

منبع: تحلیل اداره خدمات عمومی از اطالعات سازمان ها 
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يادداشت: صرفه جویي در هزینه گزارش شده مي تواند صرفه جویي به دست آمده از پروژه هاي 
قرارداد صرفه جویي انرژي را در برخي از موارد، با توجه به عواملی از قبیل تغییر در آب و هوا، 
افزایش بیش از حد انتظار قیمت اقالم تأسیساتي و یا عوامل دیگر، کمتر از واقعیت گزارش کند. به 
دلیل عوامل زیاد تأثیرگذار بر تخمین صرفه جویی، تاثیر خالص همه این عوامل بر صرفه¬جویي 
پروژه، مشخص نشده است. براي مثال، برخي از اقدامات بهینه سازي در پروژه هاي مطالعه شده، 
از جانب  انتظارات داشتند که ممکن است صرفه جویي از دست رفته  عملکرد بهتري نسبت به 
دیگر اقدامات بهینه سازي در این پروژه را جبران کنند. این که پروژه صرفه جویي تضمین شده 
خود را به دست آورده است، بستگی به تعریف میزان اغراق و میزان صرفه جویی بررسی نشده 
)اغراق شده و دست کم گرفته شده( دارد. صرفه جویي گزارش شده براي ۱۹ پروژه از ۲0 پروژه، 
نشان می دهد که پروژه ها به صرفه جویي تضمین شده خود و یا بیش از آن، در سال مورد بررسي 
است،  انرژي  دپارتمان  تجدیدپذیر  انرژي  ملي  آزمایشگاه  همان  که  باقي مانده  پروژه  رسیده اند. 
کمبود صرفه جویي در هزینه گزارش شده داشته است، که در اکثر گزارش هاي سنجش و تأیید 
اخیر خود رقم ۷6000 دالر و یا ۱8 درصد از صرفه جویي در هزینه تضمین شده براي سال را 

گزارش کرده است.

باشند،  نرسیده  آن  به  پروژه ها  که  گزارش شده اي  بر وجود صرفه جویي هاي  مبني  اطالعاتي   *
یافت نشد.

** این پروژه در سال اول از فاز اجرا قرار داشت و پیمانکار در زمان بررسي، هنوز گزارش ساالنه 
سنجش و تأیید را ارسال نکرده بود. بنابراین، گزارش سنجش و تأیید قبلي )تهیه شده بعد از 
مرحله نصب تجهیزات( بررسي شد که شامل اطالعاتي از میزان صرفه جویي برنامه ریزي شده براي 
سال اول از فاز اجرا بود )شامل صرفه جویي هایي که به صورت بدبینانه از فعالیت هاي سازمان اثر 
مي پذیرفتند(. بنا بر اظهارات مسئولین سازمان نظام وظیفه، پیمانکار در سال اول، گزارش هاي 
اولین گزارش ساالنه  دریافت  از  قبل  برطرف کردن مسائل،  و  براي شناسایي  را  ماهه  روند سه 

سنجش و تأیید، ارائه نموده است تا تغییر در میزان صرفه جویي را به حداقل برساند.

ناکارآمد  و  رفته  دست  از  که  تجهیزات  عمومي،  خدمات  اداره  مسئولین  اظهارات  بنابر   ***
مقاوم سازي در برابر سیل و طوفان، بر میزان صرفه جویي تاثیری نداشته است، چرا که سیل یا 
طوفانی نیامده است. با این حال، صرفه جویي ها با ادعا و فرض عملکرد صحیح براي این تجهیزات 
مقاوم سازي و کاهش خطرات توسط این تجهیزات گزارش شده اند. بنابراین میزان صرفه جویي ها با 
توجه به عملکرد این تجهیزات، باالتر از میزان واقعي در نظر گرفته شده اند. عالوه بر این، افزایش             
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مصرف آب بیشتر در ساختمان گزارش شده است. بنابر اظهارات مسئولین اداره خدمات عمومي، 
براي قسمت هاي مختلف ساختمان، مصرف آب به طور جداگانه اندازه گیري نمي شود، زیرا انجام 
این کار مقرون به صرفه نیست. بنابراین به غیر از اقدامات صرفه جویي در آب، عوامل دیگري نیز 

بر مصرف آب تأثیر خواهند گذاشت.

]1[ داده هاي مربوط به مصرف انرژي دولت فدرال، از داده هاي جامع انرژي ساالنه  دپارتمان انرژي 
و تعیین داده هاي مربوط به ثبات در عملکرد، مشخص شده اند. از این اطالعات به جاي گزارش 
انجام  انرژي دولت فدرال استفاده شد، زیرا در زمان  به کنگره مدیریت  انرژي  ساالنه دپارتمان 

بررسي، داده هاي موجود از گزارش هاي ساالنه دپارتمان انرژي مربوط به سال ۲0۱۱ بودند.

]2[ اقدام موسوم به حفاظت از انرژي، فعالیتي است که براي افزایش بهره وري انرژي در ساختمان ها 
و تأسیسات فدرال انجام مي شود، که شامل حفاظت از انرژي، حفاظت از آب، تأسیسات مربوط 
به تولیدهاي هم زمان، منابع انرژي تجدید پذیر و بهبود در عملیات و نگه داري است. در کل این 
گزارش، از واژه پروژه، براي اشاره به حفاظت انرژي یا گروهي از فعالیت هاي صرفه جویانه اجرا شده 

به واسطه قرارداد، استفاده شده است.

[3] Cocsolidate Omnibus Budget Reconcilation Act of 1985,pub.L.No.99-272.

[4] 42U.S.C.&8287(a)(2)(B)

انرژي، باعث کاهش هزینه  از اجراي قرارداد صرفه جویي  ]5[ صرفه جویي هاي حاصل شده بعد 
اقالم تأسیساتي خواهند شد. فعالیت هاي صرفه جویي که در گذشته تحقق یافته اند، سنجش و 

تأیید نشده اند و معموالً سازمان ها به دنبال این صرفه جویي ها نیستند.

]6[ صرفه جویي هاي انرژي دیوان محاسباتي: قراردادهاي اجرایي، دربردارنده منفعت هایي هستند 
گزارش سال  در  فدرال  سازمان هاي  است.  دوراندیشي  و  فراست  گرو  در  دولت  منافع  اما حفظ 
۲00۵ خود، اطالعات مربوط به نیروي هوایي، ارتش، نیروي دریایي در وزارت دفاع، دپارتمان 

انرژي، دادگستري، سازمان نظام وظیفه و اداره خدمات عمومي را لحاظ کرده اند.
GOA-05-340(Washington, D.C.:June 22,2005)

يادداشت هاي پاياني:



79

]7[ آزمایشگاه ملي اوک ریج: صرفه جویي گزارش شده در هزینه و انرژي از برنامه قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي دپارتمان انرژي )اوک ریج، دسامبر ۲0۱۳(، )اوک ریج، دسامبر ۲0۱۲(، )اوک 

ریج، دسامبر ۲0۱۱( و... .

]8[  با توجه به اطالعات آمده در وب سایت دپارتمان انرژي، سازمان ها مي توانند از قراردادهاي 
آب  مصرف  در  باال  بهره وري  با  پروژه¬هایی  تا  نمایند  استفاده  تأسیساتي  اقالم  انرژي  خدمات 
قراردادها،  این  چارچوب  در  نمایند.  اجرا  تجدیدپذیر  انرژي هاي  از  استفاده  با  همراه  انرژی  و 
شرکت هاي ارائه دهنده خدمات تأسیساتي، برنامه ریزي و نصب تجهیزات را براي پروژه ها انجام 
انرژي  قرارداد خدمات  است  انرژي، سازمان ها ممکن  قراردادهاي صرفه جویي  مي دهند. همانند 
تأسیساتي را بدون سرمایه گذاري اولیه آغاز نمایند و یا از تخصیص اعتبارات براي بهره وري بیشتر 

پروژه ها استفاده نمایند.

از سازمان نظام  انرژي  براي اجراي قراردادهاي صرفه جویي  ]9[ سازمان راهبردي وزارت دفاع، 
وظیفه و سایر سازمان ها )از شروع برنامه ریزي تا اجراي کامل پروژه( حمایت مي کند.

]10[ در چارچوب قراردادهاي تحویل نامعین و تعداد نامعین، سازمان ها مي توانند بیش از یک 
قرارداد را به یک یا چند پیمانکار واگذار نمایند. قراردادهاي تحویل نامعین و تعداد نامعین، تعداد 

زیادي از خدمات و ملزومات را در محدوده مذکور فراهم مي نمایند.

]11[ همچنین سازمان ها قادر به اجراي قراردادهاي صرفه جویي انرژي در چارچوب قراردادهاي 
خود هستند، اما انجام چنین کاري باعث پیچیده شدن امور مي شود، چنانکه مسئولین سازمان ها 
برنامه  یک   ،FEMP این،  بر  نیستند. عالوه  استفاده  قابل  دیگر  قراردادهایي  که چنین  معتقدند 
استاندارد  فرآیندي  تا  نموده است  ایجاد  انرژي  قراردادهاي صرفه جویي  اجراي  براي  فعال سازي 
انرژي )شامل روشنایي، آب و  بهره وري  براي سازمان هاي فدرال کوچک جهت نصب تجهیزات 

تجهیزاتي که با سلول هاي خورشیدي کار مي کنند( در کمتر از 6 ماه تعیین نماید.

و  پیمانکار  به  سازمان  پرداخت هاي  مجموع  قانون،  طبق  شد،  اشاره  قباًل  که  طور  همان   ]12[
هزینه هاي اقالم تأسیساتي در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي انرژي، نمي تواند فراتر از پرداخت 
به صرفه جویي  قانوني  ملزومات  باشد.  قراردادها  این  از  استفاده  بدون  تأسیساتي  اقالم  براي  آن 
این،  بر  بنا  آنها.  انرژي  انرژي مربوط مي شود نه صرفه جویي  هزینه هاي قراردادهاي صرفه جویي 

پیمانکاران میزان صرفه جویي انرژي را تضمین نمي کنند.
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]13[ دپارتمان انرژي، پیش نویسي از نسخه چهارم راهنماي زیر را در ماه سپتامبر سال ۲0۱4 
راهنما در سال ۲0۱۵  نهایي  آنها منتظر چاپ نسخه  نمودند که  اظهار  نمود. مسئولین  منتشر 

هستند.
Measurement & Verification Guidelines Version3 (Washington, D.C.: April 2008)

]14[ این مقدار، ارزش کل قرارداد را نشان مي دهد که با توجه به نرخ تورم دالر در سال مالي 
۲0۱4 تهیه شده است. ارزش کل قرارداد شامل هزینه هاي سرمایه گذاري و هزینه هاي پرداختي 
به پیمانکار در ازاي خدمات دوره اي اجرا )مانند کارکرد و نگه داري و سنجش و تأیید( است. در 
مقابل، هزینه اجراي پروژه شامل هزینه هاي سرمایه گذاري و هزینه هاي پرداختي به پیمانکار در 

ازاي خدمات دوره اي اجرا نمي شود.

فاز  از زمان شروع  را  انرژي  قرارداد صرفه جویي  آغاز  به طور کلی هفت سازمان منتخب،   ]15[
ساخت در نظر مي گیرند. به همین دلیل اطالعاتي از فاز ساخت حاصل نخواهد شد.

]16[ یک بي تي یو، میزان حرارتي است که براي افزایش دماي یک پوند آب به میزان یک درجه 
فارنهایت الزم است.

[17] Energy Savings from GSA’s Natinal Deep Energy Retrofit Program (Oak 

Ridge, TN: September 2014)

]18[ با توجه به اظهارات مسئولین برنامه مدیریت انرژي فدرال و سایر سازمان ها، قردادهایي که 
با عنوان »برنامه ریزي شده۱ « گزارش مي شوند، در مرحله دیگري از فرآیند برنامه ریزي قرار دارند 

و برخي از این قراردادها مي توانند دچار تغییر شده و یا اجرا نشوند.

]19[ گزارش هاي متعددي از تالش دولت فدرال براي یک پارچه سازي مرکز اطالعات منتشر شده 
است.

GAO,Data Center Consolidation: GAO-14-713 (Washington, D.C.: Sept. 25, 2014)

[20] 42 U.S.C & 8287 (a)

[21] Federal Use of Energy Savings performance contracting OMB Memo-
randum M-93-13 (Washington, D.C.: July 25, 1998)

1-Planned
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[22] GAO, Standards for Internal Control in the Federal Government , GAO/

AIMD-00-21.3.1 (Washington, D.C.: July 25, 1998)

]23[ نمونه اي غیر قابل تعمیم از ۲0 پروژه به ارزش 8۲4 میلیون دالر انتخاب شد. این پروژه ها 
از بین ۵۳0 پروژه ا ي است که در گزارش های هفت سازمان منتخب در سال هاي مالي ۱۹۹۵ تا 
۲0۱4 آورده شده است. حداقل یک پروژه از هر یک از سازمان ها انتخاب شده و بیشتر پروژه ها 
از سازمان هایي است که استفاده بیشتري از قراردادهاي صرفه جویي انرژي داشته اند. اطالعات به 

دست آمده قابل تعمیم نیستند.

توسط  که  است  انرژي   صرفه جویي  قراردادهاي  شامل  ریج،  اوک  ملي  آزمایشگاه  تحلیل   ]24[
سازمان هاي فدرال و با استفاده از قراردادهاي دپارتمان انرژي انجام شده اند و همچنین قراردادهای 
قراردادهاي  این  می شود.  شامل  را  منتخب  سازمان  هفت  توسط  شده  انجام  انرژی  صرفه جویی 
صرفه جویي انرژي ۷0 درصد از کل قراردادهاي صرفه جویي انرژي فدرال از سال ۱۹۹۵ به حساب 

مي آیند.
]25[ اولین مطالعه آزمایشگاه ملي اوک ریج در سال ۲00۷ منتشر شد که پیمانکاران، صرفه جویي 
تحلیل شده در سال ۲00۵ را منتشر نموده بودند. گزارش پیمانکاران در سال ۲0۱۲ که نشان 
 دهنده میزان صرفه جویي ها بود، بیشترین انتشار را در میان بررسي هاي ساالنه اخیر داشته است. 
آزمایشگاه بین المللي اوک ریج، بررسي هاي انجام شده روي صرفه جویي هاي گزارش شده توسط 

پیمانکاران را )گزارش های سنجش و تأیید در سال هاي ۲006 و ۲00۷( منتشر نکرد.
Reported Energy and Cost savings from the DOE ESPC Program: FY 2013 
(Oak Ridge, TN: December 2013)

]26[ مطالعات آزمایشگاه ملي اوک ریج، گزارش هاي سنجش و تأیید در سال هاي ۲00۵، ۲008، 
اتمام  و  سال هاي شروع  میانگین  ریج  اوک  مي گیرد.  بر  در  را  و ۲0۱۲   ۲0۱۱ ،۲0۱0 ،۲00۹
مطالعات را به طور تقریبي آورده است که شامل گزارش هاي سنجش و تأیید ساالنه است. براي 
مثال، یکي از گزارش هایي که در مطالعه سال ۲0۱۲ آمده است، داراي میانگین سال شروع در 4 

ژانویه سال ۲0۱۲ و سال اتمام در ۵ ژانویه ۲0۱۳ است.

تأثیر  ایجاد تغییرات در زمان بندي هاي عملیات، مي تواند به گونه دیگري بر صرفه جویي   ]27[
بگذارد. سازمان هایي که ساعات عملیاتي را از حد انتظار باالتر مي برند اما از تجهیزات کارآمد تري 
استفاده مي کنند، ممکن است در کل با هزینه هاي انرژي باالتري روبرو شوند، اما به دلیل استفاده 
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ساعات  که  سازمان هایي  همچنین  داشت.  خواهند  بیشتري  صرفه جویي  کارآمدتر  تجهیزات  از 
عملیاتي را کمتر از حد انتظار مي کنند اما از تجهیزات با بازدهي پایین تري استفاده مي کنند، 
دلیل  به  نیز  آنها  صرفه جویي  اما  شوند  روبرو  کمتري  انرژي  هزینه هاي  با  کل  در  است  ممکن 

استفاده از تجهیزات با کارآیي پایین، کمتر خواهد بود.

]28[ گزارش پیمانکار نشان داد که این صرفه جویي ها در گزارش هاي صرفه جویي سال هاي آتي 
نخواهند آمد.

[29] Evaluation of the Super ESPC program: Level 2 – Recalcuated Cst savings 

(Oak Ridge, TN:August 2007)

]30[ قرارداد مهندسین ارتش داراي بخشي است که پیمانکاران را ملزم به گزارش و ثبت تغییرات 
و پیشرفت هاي پروژه مي نماید. به عالوه، پیمانکاران در چارچوب این قرارداد ملزم مي شوند که 
با استفاده از بهترین روش ها از نظر اقتصادي، که بر پروژه ها تأثیر منفي نگذارد، صرفه جویي ها 
را تعیین نمایند تا دقیق ترین میزان صرفه جویي به دست آمده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي  

مشخص شود.
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پروژه هاي هفت سازمان منتخب، مورد  از میان  تعمیم،  قابل  نمونه هاي غیر  از  پروژه   ۲0 ]50[
بررسي قرار گرفت که ارزش کل قراردادها 8۲4 میلیون دالر بود. انتخاب پروژه ها از میان ۵۳0 
پروژه ي دپارتمان انرژي و مجمع مهندسین ارتش ایاالت متحده و داده هاي سازمان از قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي )که هفت سازمان منتخب آنها را انجام داده اند( در سال هاي مالي ۱۹۹۵ تا 
۲0۱4 صورت گرفت. حداقل یک پروژه از هر سازمان انتخاب شد و عمده پروژه ها از سازمان هایي 
انتخاب شد که از قراردادهاي صرفه جویي انرژي بیشتر استفاده کرده بودند. براي اطالعات بیشتر 

به پیوست ۱ مراجعه شود.



صرفه جويي هزينه و انرژي گزارش شده  
از برنامه قراردادهاي صرفه جويي انرژي 
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ــي هزینه و انرژي از طریق برنامه قرارداد  ــده صرفه جوی     هدف این مطالعه تعیین نرخ محقق ش
ــط  ــده توس ــاس اطالعات گزارش ش ــت. مطالعات بر اس ــرژي دپارتمان انرژي اس ــي ان صرفه جوی
ــایت هاي  ــرکت هاي خدمات انرژي که در حال انجام پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي در س ش
فدرال هستند، انجام شده است. جهت تعیین صرفه جویي گزارش شده، برآورد شده و تضمین شده 
ــده در انرژي براي سال قبل از  ــده و گزارش ش در هزینه و همچنین تعیین صرفه جویي برآورد ش
قرارداد، اطالعات از ۱۵6 گزارش سنجش و تأیید استخراج شده است. از آنجا که کیفیت گزارش ها 

متفاوت بود، تعیین تمام این پارامترها براي هر یک از پروژه   ها امکان پذیر نبود.
ــده و  ــده، گزارش ش ــه صرفه جویي برآورد ش     براي همه ۱۵6 پروژه، اطالعات کافي براي مقایس
ــده در هزینه  وجود دارد. براي این گروه، کل برآورد از صرفه جویي در هزینه براي دوره  تضمین ش
ــده ۲۱0/6 میلیون دالر، کل صرفه جویي گزارش شده در هزینه ۲۱۵/۱ میلیون دالر و  گزارش ش

مجموع صرفه جویي تضمین شده در هزینه ۲04/۵ میلیون دالر بود. یعني به طور متوسط:

•  پیمانکاران ۹۷ درصد صرفه جویي برآورد شده در هزینه را در قرارداد صرفه جویي انرژي تضمین 
کردند.

•  پروژه ها، دست یابي به ۱0۲ درصد از صرفه جویي برآورد شده در هزینه  را گزارش کردند.
•  پروژه ها دست یابي به ۱0۵ درصد از صرفه جویي تضمین شده در هزینه  را گزارش کردند.

ــي، اطالعات کافي براي مقایسه صرفه جویي گزارش شده و برآورد      براي ۱۵۵ پروژه مورد بررس
ــته صرفه جویي برآورد شده  ــت. بر اساس انرژي سایت۱، در سال گذش ــده در انرژي وجود داش ش
ــده ۱۲/۱۳8 میلیون  ــراي این پروژه ها بالغ بر ۱۱/۹۳8 میلیون بي تي یو و صرفه جویي گزارش ش ب
ــاس انرژي منبع۲، کل  ــده در انرژي( بود. بر اس ــو )۱0۱/۷ درصد از صرفه جویي برآورد ش بي تي ی
صرفه جویي انرژي برآورد شده براي ۱۵۵ پروژه ۱۹/0۵۲ میلیون بي تي یو بود و صرفه جوییگزارش 

شده ۱۹/۵۱6 میلیون بي تي یو )۱0۲/4درصد از صرفه جویي برآورد شده در انرژي( بود.

1-Site Energy
2-Source Energy

خالصه
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ــرارداد صرفه جویي انرژي در دولت  ــراي اجراي پروژه هاي ق ــاختارهای قرارداد که ب ــي از س     یک
فدرال به طور گسترده استفاده مي شوند، قراردادهاي صرفه جویي انرژي مربوط به برنامه مدیریت 
ــاي صرفه جویي انرژي دپارتمان  ــد. قرارداده ــرژي فدرال دپارتمان انرژي ایاالت متحده مي  باش ان
ــتفاده سازمان ها به عنوان  ــتند که براي اس انرژي، قراردادهاي تحویل نامعین و تعداد نامعین هس
یک ابزار کاربردي و مقرون به صرفه طراحي شده اند. این قراردادها مانند چتر حفاظتي هستند که 
به صورت رقابتي، به آن دسته از شرکت هاي خدمات انرژي تعلق مي  گیرند که توانایي هاي خود را 
ــتریان فدرال نشان داده اند. شرایط عمومي  در قراردادهاي تحویل  در ارائه پروژه هاي انرژي به مش
ــازمان ها با دادن سفارش قرارداد صرفه جویي انرژي  ــده اند و س نامعین و تعداد نامعین گنجانده ش
ــتفاده از قراردادهاي  ــان انرژي، پروژه ها را اجرا مي کنند. با اس ــرکت هاي خدمات انرژي دپارتم ش
ــرارداد صرفه جویي انرژي را در  ــازمان ها مي  توانند پروژه هاي ق ــل نامعین و تعداد نامعین، س تحوی
زمان بسیار کمتر از پروژه هایي با قرارداد مستقل اجرا کنند. از سال ۱۹۹8، سازمان هاي فدرال از 
ــفارش ۳۲۵ پروژه استفاده کرده اند و بیش  قراردادهاي صرفه جویي انرژي دپارتمان انرژي براي س

از ۳/4۱ میلیون دالر صرفه جویی انرژي را بدست آورده  اند. 
ــرارداد صرفه جویي انرژي  ــده صرفه جویي در برنامه ق ــدف این گزارش، تعیین نرخ محقق ش     ه
ــده توسط تمام  ــنجش و تأیید ارائه ش ــي گزارش س ــاس بررس دپارتمان انرژي بود. این کار بر اس
پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي برنامه مدیریت انرژي فدرال در دپارتمان انرژي صورت گرفت. 
ــر کرده بودند.  ــپتامبر ۲0۱4 را منتش ــتند و گزارش ۳0 س این پروژه ها در دوره عملکرد قرار داش
ــده بودند، استخراج شد. این  ــعه بانک اطالعات ارائه ش اطالعات از گزارش هایي که به منظور توس
گزارش ها شامل صرفه جویي برآورد شده و گزارش شده در انرژي بر اساس نوع سوخت و همچنین 
ــده، گزارش شده و تضمین شده در هزینه براي اقدامات بهینه سازي  ــامل صرفه جویي برآورد ش ش
ــپس از بانک اطالعاتي براي تعیین اطالعات  ــرژي در هر یک از پروژه هاي در حال انجام بود. س ان

اساسي در مورد برنامه هایي مانند موارد زیر استفاده شد:

•  نسبت صرفه جویي گزارش شده به تضمین شده در هزینه.
•  نسبت صرفه جویي گزارش شده به برآورد شده در هزینه.
•  نسبت صرفه جویي گزارش شده به برآورد شده در انرژي.

1- مقدمه
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    نخستین گام در فرآیند جمع آوري داده، تعیین دقیق تعداد پروژه هاي حاضر در دوره اجرا بود. 
ــت قراردادهاي صرفه جویي انرژي دپارتمان انرژي۱ شامل ۳۲۵ پروژه  ــپتامبر۲0۱4، لیس از ۳0 س
ــال  اول دوره اجرا خود  ــاخت بودند و یا در س ــده یا در فاز س بود. تازه ترین قراردادهاي منعقد ش
ــتند، در نتیجه هنوز هیچ گزارش سنجش و تأییدي ارائه نشده بود. دوره اجراي برخي از  قرار داش
ــده است. در  ــیده و یا به دالیل دیگري متوقف ش پروژه هاي قدیمي  تر، در حال حاضر به اتمام رس
ــال منتهي به ۳0  ــنجش و تأیید در طي س نتیجه هر کدام از ۱۵6 پروژه ، حداقل یک گزارش س
ــکیل  ــي را تش ــپتامبر ۲0۱4 ارائه کرده اند. این ۱۵6 پروژه، کل جمعیت آماري مطالعه و بررس س

دادند و گزارش سنجش و تأیید اخیر، منبع اطالعات براي این گزارش بود.
    دوره هاي تحت پوشش گزارش هاي ساالنه، با توجه به زمان آغاز فاز اجراي پروژه، در زمان هاي 
متفاوتي شروع شده اند. با این حال، به طور متوسط تاریخ شروع در ۱6 ژانویه ۲0۱۳ و تاریخ پایان 
ــال قرارداد که از گزارش ها به دست آمده  است، در محدوده سال ۱  ــت. س در ۱6 ژانویه ۲0۱4 اس

تا ۱4 قرار دارد. جدول ۱ توزیع سال هاي ارائه گزارش را نشان مي دهد.
ــدند و یک  ــتخراج ش ــنجش و تأیید، اطالعات از آنها اس ــه محض جمع آوري گزارش هاي س     ب
بانک اطالعاتي شامل سوابق جداگانه براي هر پروژه ایجاد شد. براي هر پروژه، اطالعات زیر براي 

بهینه سازي انرژي وارد شد:
ــت به قراردادهاي  ــرژي در مجموعه گروه فن آوری )از »فایل هاي پیوس ــازي ان •  اقدامات بهینه س

تحویل نامعین و تعداد نامعین«۲ (.
ــنجش و تأیید )گزینه الف، ب، ج و یا د، در برنامه مدیریت  ــده در گزارش س ــتفاده ش •  روش اس

انرژي فدرال(.
•  صرفه جویي برآورد شده در انرژي بر اساس نوع سوخت )برق، گاز طبیعي، نفت، بخار و ...(.

ــتفاده در صرفه جویي انرژي برآورد شده )کیلووات ساعت، ۱00 هزار بي تي یو۳،  •  واحدهاي مورد اس
میلیون بي تي یو و ...(.

•  صرفه جویي گزارش شده از انرژي بر حسب نوع سوخت.
•  واحدهاي مورد استفاده در صرفه جویي گزارش شده از انرژي.

•  صرفه جویي هزینه برآورد شده از: ۱( صورت حساب هاي کاهش یافته از انرژي اقالم تاسیساتی
۲( هزینه هاي کاهش یافته از »عملیات و نگه داري« و »تعمیر و تعویض«.

ــي در »عملیات و  ــي انرژي و ۲( صرفه جوی ــده از: ۱( صرفه جوی ــي هزینه گزارش ش •  صرفه جوی
نگه داري« و »تعمیر و تعویض«.

1- http://energy.gov/eere/femp/downloads/doe-idiq-espc-awarded-projects
2- http://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/generic_idiq_ espc_contract.pdf
3- Therms

2-جمع آوري و استخراج داده ها
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    بانک اطالعات، همچنین شامل صرفه جویي هزینه تضمین شده براي دوره گزارش شده است. 
ــازي انرژي تقسیم نمي شود. به  ــط بهینه س ــده، توس به طور معمول صرفه جویي هزینه تضمین ش
ــال از  ــرکت خدمات انرژي، مقداري را به دالر براي کل پروژه و مقداری را براي هر س جاي آن، ش

قرارداد تضمین مي  کند.
    کیفیت ۱۵6 گزارش سنجش و تأیید، بسیار متفاوت ارزیابي شد و بسیاري از آنها فاقد اطالعات 
ذکر شده بودند. به عنوان مثال، برخي از گزارش ها صرفه جویي هزینه برآورد شده را لحاظ نکرده 
ــت براي به دست آوردن اطالعات لحاظ نشده، از فرم  بودند. در این موارد، گاهي اوقات ممکن اس
تکمیل شده TO براي پروژه استفاده شود. این فرم ها یک لیست مختصر از جنبه هاي مهم فني و 
ــي از آخرین پیشنهاد و سفارش کار هستند و دپارتمان  مالي پروژه ارائه مي دهند. این فرم ها بخش

انرژي به طور جداگانه آنها را جمع آوري و در یک بانک اطالعات مرکزي نگه داري مي  کند.
ــال  ــده در هزینه ها را در س ــده و تضمین ش به طور خاص، فرم TO-1 صرفه جویي هاي برآورد ش
ــد، صرفه جویي برآورد شده و  ــت مي کند. اگر هیچ تغییري در قرارداد رخ نداده باش قراردادي لیس
ــنجش و تأیید، باید با صرفه جویي برآورد شده و تضمین شده  ــده مذکور در گزارش س تضمین ش
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جدول 1: سال هاي قرارداد و تعداد گزارش های سنجش و تأييد دريافت شده.
تعداد گزارش ها سال قرارداد
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ــته باشد. براي پر کردن اطالعات لحاظ  ــال از قرارداد، مطابقت داش مذکور در فرم TO براي آن س
ــده، فرض بر این بود که اگر صرفه جویي تضمین شده مذکور در گزارش ساالنه، با صرفه جویي  نش
تضمین شده مذکور در فرم TO-1 براي همان سال از قرارداد مطابقت داشت، صرفه جویي برآورد 
ــده براي آن سال مطابق لیست مذکور در فرم TO-1 باشد. به همین ترتیب، براي گزارش هایي  ش
ــتن  ــده را ذکر نکرده بودند، فرض بر این بود که در صورت تطابق داش که صرفه جویي تضمین ش
ــنجش و تأیید با صرفه جویي هزینه هاي  ــده مذکور در گزارش س صرفه جویي هزینه هاي برآورد ش
برآورد شده مذکور در فرم TO-1 مربوط به سال قرارداد، صرفه جویي هزینه تضمین شده براي آن 

سال با صرفه جویي هزینه تضمین شده مذکوردر فرم TO-1 برابر است.
ــد.  ــده در انرژي مي باش ــده درگزارش ها، صرفه جویي برآورد ش ــاظ نش ــات لح ــر اطالع     از دیگ
صرفه جویي برآورد شده در انرژي، تابعي از بهینه سازي انرژي  انجام شده و عواملي مانند بهره وري 
ــده در انرژي به  ــت. صرفه جویي برآورد ش ــایر متغیرها اس ــاعات کار، آب و هوا و س تجهیزات، س
ــت. اگر هیچ تغییري در قرارداد اعمال نشده باشد،  ــال از قرارداد، یکسان اس طور کلي براي هر س
ــده در فرمTO-4، براي اقدامات بهینه سازي  برآوردها تغییر نمي کنند. صرفه جویي انرژي برآورد ش
انرژي می باشد و همراه با نرخ اقالم تأسیساتي و نرخ افزایش مشخص شده در قرارداد، به منظور 
ــال که در فرم TO-1 ذکر شده، استفاده می  ــده براي هر س ارائه برآوردي از هزینه صرفه جویي ش
شوند. در مورد اطالعات لحاظ نشده که مربوط به برآورد صرفه جویي انرژي هستند، فرض بر این 
ــنجش و تأیید، مطابق با برآورد  ــده مذکور در گزارش س بود که اگر برآورد هزینه صرفه جویي ش
ــال قرارداد مربوطه باشد، در نتیجه برآورد  ــده مذکور در فرم TO-1 براي س هزینه صرفه جویي ش

صرفه جویي انرژي مطابق با لیست ذکر شده در فرم TO-4 است.

3-صرفه جويي در هزينه
ــت، اما مهم ترین  ــرارداد صرفه جویي انرژي، کاهش مصرف انرژي اس ــر چه هدف اصلي از ق     اگ
ــئله قراردادي، صرفه جویي در هزینه است که شرکت خدمات انرژي به صورت ساالنه تضمین   مس
مي کند. کاهش مصرف انرژي، معموالً اصلي ترین منبع صرفه جویي در هزینه است، اما صرفه جویي 
ــاتي  ــن مي  تواند از کاهش تقاضا، بهبود عامل قدرت )که گاهي اوقات به نرخ اقالم تأسیس همچنی
ــود( و کاهش مصرف آب به دست آید. کاهش هزینه هاي عملیات و نگه داري  پایین تر منجر مي ش
ــر و تعویض، یکي دیگر از منابع اصلي صرفه جویي در پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي  و تعمی

است.

1-3 صرفه جويي گزارش شده در مقابل صرفه جويي تضمين شده در هزينه
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ــده در هزینه تمام پروژه ها را براي هر یک از گزینه هاي      جدول ۲ درصد صرفه جویي گزارش ش
سنجش و تأیید نشان مي دهد.

ــد  ــد. چنین به نظر مي رس     در ۱۱ پروژه از ۱۵۱ پروژه کمبود صرفه جویي در هزینه گزارش ش
ــتفاده نشده است. این  ــازي انرژي اس که در این ۱۱ پروژه از گزینه A براي همه اقدامات بهینه س
ــده و یا به طور  ــد صرفه جویي هزینه تضمین ش ــر از ۱ درصد تا ۳۲ درص ــازه کمت ــا در ب کمبوده
ــده ساالنه قرار دارند. در ۹ مورد از این ۱۱ مورد،  ــط ۹ درصد صرفه جویي هزینه تضمین ش متوس
ــد. در دو مورد باقي  ــرکت خدمات انرژي حل و فصل ش ــق پرداخت کمتر به ش ــا از طری کمبوده
مانده، گزارش سنجش و تأیید نشان مي دهد که کمبودها به دلیل اقداماتي در بخشي از سازمان ها 
ــرکت خدمات انرژي نبوده است. سایت هایي از سازمان که با کمبود  ــئولیت بر عهده ش بوده و مس
ــگاه ملي اوک  ریج منعقد نمودند تا  ــاله با آزمایش صرفه جویي در هزینه مواجه بودند، قرارداد دو س
ــائل باقي مانده پروژه، به عنوان خدمات پشتیباني فني در حال انجام برنامه مدیریت  پیشرفت مس

انرژي فدرال دپارتمان انرژي، در برنامه قرارداد صرفه جویي انرژي بررسي شوند.

A
B
C
D

۵0
۲8
۱۱
۱۱

 D و A، B، C جدول 2: درصد صرفه جويي گزارش  ش�ده در هزينه كه توس�ط گزينه هاي
گزارش سنجش و تأييد، براي 156 پروژه  در حال اجرا از قراردادهاي صرفه جويي انرژي 

دپارتمان انرژي تأييد شده است.
درصد صرفه جويي گزارش شده در هزينه گزينه سنجش و تأييد

ــه را براي هر یک از ۱۵6  ــده در هزین ــده و تضمین ش در مجموع مي  توان صرفه جویي گزارش ش
ــاالنه صرفه جویي تضمین شده در هزینه براي ۱۵6 پروژه  گزارش دریافتي تعیین کرد. مجموع س
و براي دوره هاي تحت پوشش، ۲04۵۲4۳۹8 دالر و مجموع صرفه جویي گزارش شده در هزینه، 
ــده در هزینه، ۱0۵ درصد صرفه جویي  ۲۱۵0۹۹0۷۷ دالر بود. در مجموع، صرفه جویي گزارش ش

تضمین شده در هزینه بود.
    در ۵ پروژه از ۱۵6 پروژه، صرفه جویي هزینه گزارش شده ساالنه با صرفه جویي هزینه تضمین 
شده برابر بود. در این پروژه ها، سنجش و تأیید )گزینه A( براي تمام صرفه جویي ها استفاده شده 
ــده در هزینه، ۱0۵ درصد  ــده گزارش ش ــت. در ۱۵۱ پروژه  باقي مانده، مجموع صرفه جویي ش اس
ــده در هزینه ۱۳۷ پروژه از این  ــده در هزینه بود و صرفه جویي گزارش ش صرفه جویي تضمین ش

۱۵۱ پروژه، بیش از صرفه جویي تضمین شده در هزینه با میانگین ۱0 درصد بود.
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نمودار. 1: صرفه جويي گزارش شده و تضمين شده براي يک پروژه با كمبود 
صرفه جويي

شایان ذکر است که براي تعدادي از این ۱۵6 پروژه، 80/4 درصد از صرفه جویي در هزینه گزارش 
ــاتي و ۱۹/6 درصد به دلیل صرفه جویي در  ــده ساالنه، به دلیل کاهش هزینه هاي اقالم تأسیس ش

قسمت هاي عملیات و نگه داري و تعمیر و تعویض بود.
ــان مي دهند  ــتفاده در نمودارهاي ۳، ۵، 6 و ۷ را نش     نمودارهای ۱ و ۲ منطق تصویري مورد اس
ــده در هزینه و انرژي را ارائه نمایند. این  ــده و گزارش ش ــده، تضمین ش تا صرفه جویي برآورد ش

نمودارها شامل کمبود صرفه جویي و صرفه جویي بیش از مقدار تضمین شده نیز هستند.
ــاالنه ۵0000 دالر  ــده س ــمت چپ نمودار ۱، پروژه اي را با صرفه جویي هزینه تضمین ش     در س
ــت تصویر، نتایج گزارش ساالنه سنجش و تآیید آمده است که تنها  ــان مي دهد. در سمت راس نش
ــان مي دهد. در سمت  ــته و ۱0000 دالر کمبود صرفه جویي را نش 40000 دالر صرفه جویي داش
ــده، به طوري که بخشي از آن به زیر محور افقي  ــت نمودار ۱، نوار به سمت پایین کشیده ش راس
ــان دهنده  ــگ قرمز(. نواري که باالي محور افقي، نش ــان دهد )به رن ــه تا میزان کمبود را نش رفت
ــان داده شده است. مجموع ارتفاع نوار قرمز و  ــده است که به رنگ زرد نش صرفه جویي گزارش ش

زرد، نشان دهنده ۵0000 دالر صرفه جویي تضمین شده است.
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ــده را بیش  ــان مي کند که چگونه نمودارهاي ۳، ۵، 6 و ۷، صرفه جویي گزارش  ش ــودار ۲ بی     نم
ــده در هر سال، مجدداً  ــان مي دهند. صرفه جویي تضمین ش ــده نش از مقدار تضمین و یا برآورد ش
ــان  ــتر از ۵0000 دالر را نش ــنجش و تأیید، صرفه جویي بیش ــت، اما گزارش س ۵0000 دالر اس
ــان داده شده است. ارتفاع نوار زرد، که  ــت با رنگ آبي نش ــمت راس مي دهد. این مقدار مازاد در س
نشان  دهنده صرفه جویي تضمین شده است، تغییر نمي  کند. مجموع ارتفاع نواحي زرد و آبي نشان 

 دهنده صرفه جویي گزارش شده است.

ــده بیش  ــاالنه را به همراه کمبودها و صرفه جویي گزارش ش     نمودار ۳ صرفه جویي در هزینه س
ــنجش و تأیید ۱۵6 پروژه قرارداد صرفه جویي  از تضمین، مطابق آنچه که در تازه ترین گزارش س
ــت، نمایش مي دهد )با استفاده از نمودارهاي ۱ و ۲(. این  ــده اس انرژي دپارتمان انرژي گزارش ش

پروژه ها به ترتیب گزارش صرفه جویي در هزینه ساالنه مرتب شده اند.
ــود، محدوده بزرگ مقدار صرفه جویي در  ــخص مي ش     واقعیتي که در نگاه اول از نمودار ۳ مش
ــش از ۵00 برابر کوچکترین  ــاد نموده اند و بزرگترین محدوده بی ــت که پروژه ها ایج هزینه اي اس
ــطي  ــد. به این معنی که مي  توان به حد متوس ــي در هزینه را گزارش مي کن ــدوده صرفه جوی مح
ــت. در واقع یکي از  ــت یاف ــراي تعداد کمي  از پروژه هاي بزرگ دس ــه، با اج ــي( از برنام )میانگین

نمودار 2: صرفه جويي تضمين شده و گزارش شده براي پروژه اي كه در آن صرفه جويي 
گزارش شده بيش از صرفه جويي تضمين شده است.
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نم�ودار 3: صرفه جويي هزينه س�االنه 156 پ�روژه در حال اجراي ق�رارداد صرفه جويي 
انرژي دپارتمان انرژي. صرفه جويي هزينه اي كه بيش از صرفه جويي تضمين شده است، 
به رنگ آبي و ميزانی كه كمتر از صرفه جويي تضمين شده است به رنگ قرمز نشان داده 
ش�ده اس�ت. جايي كه كمبود صرفه جويی نبوده، نوار زرد نش�ان دهنده ميزان تضمين 
است. جايي كه كمبود رخ داده، ميزان تضمين، مجموع ارتفاع خطوط زرد و قرمز است.
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ــزارش مي کند. این  ــده در هزینه را گ ــد از صرفه جویي تضمین ش ــزرگ، ۱۹۲ درص ــاي ب پروژه ه
ــي بزرگ، میانگین برنامه را به آرامي تحت تأثیر قرار مي دهد. هنگامي  که اطالعات این  صرفه جوی
پروژه حذف مي شود، نسبت صرفه جویي گزارش شده به تضمین شده از ۱0۵/۲ درصد به ۱04/۹ 

درصد سقوط مي کند.
ــکلي متفاوت ارائه مي کند، به طوری که خطوط      نمودار 4، اطالعاتي همانند نمودار ۳ را به ش
ــده در گزارش سنجش و تأیید  ــان  دهنده درصد صرفه جویي هزینه تضمین ش آمده در نمودار، نش
ساالنه هستند. این خطوط از بیشترین درصد صرفه جویي هزینه تضمین شده ساالنه، به کمترین 
مقدار آن مرتب شده اند. چنانچه مشاهده می شود، به غیر از چند پروژه، اکثر پروژه ها، صرفه جویي 

در هزینه را بیشتر از صرفه جویي تضمین شده گزارش  کرده اند.
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نمودار. 4: درصد صرفه جويي در هزينه تضمين ش�ده س�االنه كه در 156 پروژه در حال 
اجراي قرارداد صرفه جويي انرژي دپارتمان انرژي گزارش شده است.

2-3 صرفه جويي گزارش شده در هزينه در مقابل صرفه جويي برآورد شده
    شرکت هاي خدمات انرژي، از مدل هاي مهندسي براي برآورد صرفه جویي انرژي پروژه استفاده 
ــرارداد، جهت برآورد  ــي ق ــاتي قرارداد و نرخ هاي افزایش ــرخ اقالم تأسیس ــپس از ن مي کنند و س
ــنهاد«( ساالنه  ــتفاده مي کنند. برآورد )یا »پیش ــال از قرارداد اس صرفه جویي در هزینه براي هر س

صرفه جویي هزینه در فرم 
ــود. همان طور  ــنجش و تأیید نیز آورده ش ــده و باید در گزارش س     TO-1 هر پروژه گنجانده ش
ــنجش و تأیید  ــده در هزینه، در گزارش س ــد، اگر صرفه جویي برآورد ش ــاره ش که در بخش ۳ اش
ارائه نشده باشد، مي توان اطالعات را از فرم TO-1 استخراج کرد، این کار را مي توان براي تعیین 

صرفه جویي برآورد شده و گزارش شده در هزینه براي همان گروه از ۱۵6 پروژه  نیز انجام داد.
    براي این ۱۵6 پروژه، کل صرفه جویي برآورد شده و گزارش شده در هزینه، براي دوره هاي گزارش 
ــر این در مجموع، صرفه جویي  ــب ۲۱0۵۹۹080 دالر و ۲۱۵0۹۹0۷۷ دالر بود. بنا ب ــده به ترتی ش
هزینه گزارش شده ۱0۲/۱ درصد صرفه جویي هزینه برآورد شده بود. همان طور که قباًل گفته شد، 
ــیم صرفه جویي  ــده براي ۱۵6 پروژه ۲04۵۲40۷۷ دالر بود. تقس کل صرفه جویي هزینه تضمین ش
تضمین شده بر صرفه جویي برآورد شده نشان مي دهد که شرکت هاي خدمات انرژي، به طور متوسط 

حدود ۹۷ درصد از صرفه جویي برآورد شده براي دوره گزارش را تضمین کرده اند.
ــبیه به نمودار ۳ نشان مي دهد که صرفه جویي هزینه گزارش شده به  ــیوه اي ش     نمودار ۵، به ش
ــت. پروژه ها به ترتیب  ــده اس ــده فراتر رفته و یا کمتر ش چه میزان از صرفه جویي هزینه برآورد ش

صرفه جویي گزارش شده مرتب شده اند.
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نمودار. 5. صرفه جويي هزينه گزارش ش�ده و برآورد شده ساالنه، از 156 پروژه قرارداد 
صرفه جويي انرژي دپارتمان انرژي. صرفه جويي هزينه گزارش ش�ده كه بيشتر از مقدار 
برآورد ش�ده اس�ت، به رنگ آبي نشان داده شده اس�ت و صرفه جويي گزارش شده كه 
پايين تر از مقدار برآورد ش�ده اس�ت، به رنگ قرمز نش�ان داده ش�ده اس�ت. زماني كه 
صرفه جويي هزينه گزارش ش�ده برابر صرفه جويي برآورد ش�ده باش�د و يا فراتر از آن 
باشد، ارتفاع نوار زرد رنگ برابر است با صرفه جويي برآورد شده. زماني كه صرفه جويي 
هزينه گزارش شده كمتر از مقدار برآورد شده باشد، صرفه جويي برآورد شده با مجموع 

ارتفاع خطوط زرد و قرمز برابر است.
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4-صرفه جويي انرژي
    از آنجا که یکي از انگیزه هاي اصلي براي اجراي پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي دپارتمان 
ــیدن به کاهش مصرف انرژي است، گزارش سنجش و تأیید ساالنه، صرفه جویي انرژي  انرژي، رس
ــت، اما شرکت  ــده نیس را مانند صرفه جویی هزینه پیگیري مي کند. صرفه جویي انرژي، تضمین ش
خدمات انرژي میزاني از صرفه جویي انرژي را برآورد مي کند که در هر دوره گزارش حاصل خواهد 
شد. با استفاده از برآورد صرفه جویي انرژي، صرفه جویي هزینه را برآورد و چند درصد از این میزان 
را تضمین مي کند. گزارش ساالنه سنجش و تأیید، باید صرفه جویي انرژي آن دوره را با روش هاي 

توضیح داده شده در “برنامه اندازه گیري و تأیید” ارائه کند.
    برخي از گزارش هاي سنجش و تأیید بررسي شده، اطالعات صرفه جویي انرژي را لحاظ نکرده 
ــد. همانند صرفه جویي هزینه، در برخي از موارد مي توان از فرم TO براي تعیین صرفه جویي  بودن

انرژي نیز استفاده کرد.
ــت نبود، اگر صرفه جویي هزینه تضمین شده  ــده در دس     زماني که صرفه جویي انرژي برآورد ش
در گزارش سنجش و تأیید با صرفه جویي تضمین شده مذکور در فرم TO-1 براي سال قراردادي 
ــده مطابق با میزان ذکر  ــد که صرفه جویي انرژي برآورد ش مربوطه برابر بود، فرض بر این گرفته ش
ــت. عالوه بر این، گاهي اوقات ممکن بود براي تعیین صرفه جویي انرژي  ــده در فرم TO-4  اس ش
گزارش شده ـ زماني که این اطالعات لحاظ نشده بود ـ در صورتي که صرفه جویي هزینه گزارش 
ــود، این طور در نظر گرفته  ــده مذکور در فرم TO-1 برابر ب ــده با صرفه جویي هزینه برآورد ش ش
 TO-14 شد که صرفه جویي انرژي گزارش شده در دوره با صرفه جویي هزینه برآورد شده در فرم

برابر است.

1-4 صرفه جويي انرژي سايت1 در مقابل صرفه جويي انرژي منبع2 
در دولت فدرال، مرسوم است که صرفه جویي انرژي را بر مبناي سایت گزارش مي کنند، صرفه جویي 
برق را بر حسب ۳4۱۲ بي تي یو در هر کیلووات ساعت محاسبه مي کنند و با سایر صرفه جویي هاي 
ــیر فرآیند هاي بهینه سازي انرژي  ــب بي تي یو جمع مي کنند. مسئله اي که در مس سوخت بر حس
ــبکه برق با استفاده  ــیکل ترکیبي برق و حرارت وجود دارد، جبران خرید ش مانند نیروگاه هاي س
ــت. چرا که این نیروگاه ها معموالً استفاده از انرژي  ــایت )معموالً گاز طبیعي( اس ــوخت در س از س
سایت را افزایش مي دهند، هرچند که مصرف انرژي کلي و هزینه را کاهش مي دهند. در راهنماي 

دپارتمان انرژي در بند ۵0۲ )ه( از دستور اجرایي ۱۳۱۲۳، در این موارد پیگیري شده است.

1-Site energy savings
2-Source energy savings
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ــده در دوره ارائه گزارش، براي ۱۵۵ گزارش از ۱۵6  ــده و برآورد ش صرفه جویي انرژي گزارش ش
ــایت، صرفه جویي انرژي  ــده است. بر مبناي انرژي س ــاالنه تعیین ش گزارش موجود به صورت س
ــده براي ۱۵۵ پروژه ۱۱۹۳86۲6 میلیون بي تي یو بود و صرفه جویي انرژي گزارش شده  برآورد ش
ــده بود. این میزان تقریباً  ــون بي تي یو یا ۱0۱/۷ درصد از صرفه جویي برآورد ش ۱۲۱۳8۵۲۵ میلی
ــده در هزینه هاي پروژه هاي مذکور،  ــبت صرفه جویي گزارش شده به صرفه جویي برآورد ش به نس

نزدیک است که در حدود ۱0۲/۱ درصد است.
    از آنجا که کل سرمایه گذاري پروژه براي ۱۵۵ پروژه در سال ارائه ي گزارش  ۱،6۵۹،4۹۲،4۷۵ 
ــده نشان دهنده 6۳۱8 بي تي یو بر سال صرفه جویي براي هر دالر  دالر بود، صرفه جویي گزارش ش

سرمایه گذاري است.
    4۷ پروژه از ۱۵۵ پروژه، صرفه جویي انرژي ساالنه کمتري از مقدار برآورد شده براي دوره ارائه 
ــه طور میانگین حدود 8۹  ــده ب ــتند. براي این پروژه ها، صرفه جویي انرژي گزارش ش گزارش  داش

درصد از صرفه جویي انرژي برآورد شده است.
ــده براي دوره  ــتري از مقدار برآورد ش ــاالنه بیش     8۷ پروژه از ۱۵۵ پروژه، صرفه جویي انرژي س
ــط این پروژه ها ۱۱6 درصد صرفه جویي انرژي برآورد شده را  ــتند. به طور متوس ارائه گزارش  داش

گزارش دادند.
    نمودار 6، صرفه جویي انرژي گزارش شده سایت را همراه با صرفه جویي انرژي به میزان بیشتر 

یا کمتر از صرفه جویي انرژي برآورد شده نشان مي دهد.
ــده و برآورد شده خالص ساالنه ۱۵۵ پروژه را بر اساس      جدول ۳، صرفه جویي انرژي گزارش ش
ــوخت ارائه کرده است. صرفه جویي »خالص« به این معني است که براي پروژه هایي که در  نوع س
ــایت افزایش یافته، هیچ اصالحاتي  ــتفاده از انرژي س آنها با وجود کاهش مصرف انرژي منبع، اس
ــتفاده از اقالم تأسیساتي در سایت هاي پروژه را  ــت. این اعداد کاهش مستقیم اس ــده اس انجام نش
ــود که نسبت صرفه جویي گزارش شده به برآورد شده، بر اساس نوع  ــان مي دهند. باید دقت ش نش
ــرآورد صرفه جویي گاز طبیعي و ۱0۲  ــت. در مجموع، پروژه ها ۱۱4 درصد ب ــوخت متفاوت اس س

درصد برآورد صرفه جویي برق را گزارش نمودند.
ــود که براي تمام انرژي مورد  ــاس منبع انرژي گزارش ش     مصرف انرژي همچنین مي  تواند بر اس
ــتفاده در نیروگاه براي تولید برق ارسالي به سایت، محاسبه مي شود. به طور کلي، منبع انرژي  اس
معیار بهتري را از اثرات زیست محیطي بهره وري انرژي و انرژي هاي تجدیدپذیر، نسبت به استفاده 

سایت از انرژي فراهم مي  کند.
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نم�ودار6: صرفه جوي�ي س�االنه انرژي س�ايت، مرب�وط به 155 پ�روژه در ح�ال اجراي 
قرارداده�اي صرفه جوي�ي انرژي دپارتم�ان انرژي. صرفه جويي انرژي گزارش ش�ده كه 
بيشتر از صرفه جويي برآورد شده است، به رنگ آبي نشان داده شده است و صرفه جويي 
انرژي گزارش ش�ده كه كمتر از صرفه جويي برآورد شده است، به رنگ قرمز نشان داده 
ش�ده اس�ت. زماني كه هيچ كمب�ودي رخ نمي دهد، نوار زرد مي�زان صرفه جويي انرژي 
برآورد ش�ده اس�ت. زماني كه كمبود رخ مي دهد، ميزان صرفه جويي انرژي برآورد شده 

مجموع ارتفاع خطوط زرد و قرمز است.
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جدول 3: كل صرفه جويي خالص گزارش شده و برآورد شده ساالنه در انرژي بر اساس 
نوع سوخت براي 155 پروژه از قرارداد صرفه جويي انرژي دپارتمان انرژي 

ــان تبدیل برق )همان  ــط ۲8/8 درصد راندم ــه به داده هاي جدول فوق و مقدار متوس ــا توج     ب
ــخص شده(،  ــتور اجرایي ۱۳۱۲۳ مش طور که در راهنماي دپارتمان انرژي در بخش ۵0۲ )ه( دس
ــت آمده اند، به  ــده در انرژي منبع، که از ۱۵۵ پروژه به دس ــده و گزارش ش صرفه جویي برآورد ش
ــتند. بنابراین، بر  ــر ۱۹0۵۲۵۱۵ میلیون بي تي یو و ۱۹۵۱6۳۹۲ میلیون بي تي یو هس ــب براب ترتی
ــده ۱0۲/4 درصد صرفه جویي انرژي برآورد شده  مبناي انرژي منبع، صرفه جویي انرژي گزارش ش

است.
ــتر در      در نمودار ۷ صرفه جویي انرژي منبع براي هر پروژه، همراه با هر گونه صرفه جویي بیش

باالي آن و کمبود در قسمت زیرین آن نشان داده است.

5. انرژي و هزينه صرفه جويي شده از طريق بهينه سازي انرژي
ــاس طبقه بندي  ــي انرژي و هزینه، بر اس ــوط به منابع صرفه جوی ــات مرب ــدول 4، اطالع     در ج
تکنولوژي تجهیزات بهینه سازي انرژي ارائه شده است. براي مثال، جدول نشان مي دهد که ۳4/4 
درصد صرفه جویي انرژي سایت و ۲۲/۵ درصد صرفه جویي انرژي منبع، از بهینه سازي انرژي توزیع 
شده به دست آمده است. این بهینه سازي انرژي، براي ۲0/۹ درصد از برنامه گسترده صرفه جویي 

گزارش شده در هزینه مي باشد.
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نم�ودار 7: صرفه جويي س�االنه انرژي مربوط به 155 پ�روژه از پروژه هاي در حال اجراي 
قرارداد صرفه جويي انرژي دپارتمان انرژي. بيشتر بودن صرفه جويي انرژي گزارش شده 
از صرفه جويي برآورد ش�ده با رنگ آبي و كمتر بودن آن با رنگ قرمز نش�ان داده شده 
اس�ت. زماني كه هيچ كمبودي وجود نداشته باش�د، نوار زرد ميزان صرفه جويي برآورد 
ش�ده اس�ت و زماني كه كمبود رخ دهد، ميزان صرفه جويي برآورد شده مجموع ارتفاع 

خطوط زرد و قرمز است.
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ج�دول 4: ميزان درصد صرفه جويي گزارش ش�ده از انرژي س�ايت، درصد صرفه جويي 
گزارش ش�ده از ان�رژي منبع و درصد صرفه جويي گزارش ش�ده از هزينه ها بر اس�اس 

طبقه بندي تکنولوژي تجهيزات

1- Distributed Generation
2- Ground Source Heat Pump
3- Load Shifting
4- Building Envelope Modifications

۳4/4

۱4/۵

۱۱/8

۱0/۹

8/6

۷/۷

۳/۵

۳/4

۱/۲

۱

0/6

0/6

0/۵

0/۳

0/۳

0/۳

0/۲

0/۱

0

0

۲۲/۵

۱۹

۱۱/6

8/۱

6/۱

۱8/۹

۲/۵

۵/۲

۱/۱

۱/۳

۱/۲

0/8

0/۱

0/۲

0/6

0/۲

0/۳

0/۲

0/۱

0

۲0/۹

۱4/۷

۱4/4

6/۵

۹

۱۳/4

6/۲

۵/6

۱/۷

۱/۵

0/۷

0/6

۱/4

0/۱

۱

0/۱

0/۳

۱/8

0

0

تکنولوژي
صرفه جويي انرژي سايت 

)درصد(
صرفه جويي انرژي منبع 

)درصد(
صرفه جويي در هزينه هاي 

ارائه شده )درصد(

توليد انرژي توزيع شده۱ 

كنترل/اتوماسيون ساختمان

تهويه مطبوع

سيستم هاي توزيع آب سرد، آب داغ و بخار

ارتقاء ديگ بخار

روشنايي

سيستم هاي حفاظت فاضالب و آب

ارتقاء چيلر كارخانه

پمپ حرارتي با منبع زمين گرمايي۲  

سيستم هاي انرژي هاي تجديدپذير

موتورها و درايوها

راه اندازي

سيستم هاي توزيع انرژي/آب و برق

تنظيم نرخ

بهبود فرآيند

جابجايي بار۳  

اصالح پوشش ساختمان4 

سيستم هاي اندازه گيري پيشرفته

خنک كاري

كاهش بار لوازم برقي
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ــرژي از راه کارهاي  ــرکت هاي خدمات ان ــي انرژي فدرال، ش ــرارداد صرفه جوی ــاي ق     در پروژه ه
ــازي  ــي و تکنیک هاي دیگر براي برآورد صرفه جویي انرژي، که از نصب تجهیزات بهینه س مهندس
ــود، استفاده مي کنند. از قیمت هاي انرژي در قرارداد، براي برآورد صرفه جویي هزینه  حاصل مي ش
که از صرفه جویي انرژي برآورد شده در هر سال از قرارداد حاصل مي شود، استفاده مي شود. سایر 
ــت که براي تعیین کل  ــات و نگه داري و تعمیر و تعویض اس ــامل عملی صرفه جویي هاي هزینه ش
ــده ساالنه، با مقادیر به دست آمده جمع مي شوند. سپس شرکت هاي  صرفه جویي هزینه برآورد ش
ــرکت خدمات  ــده را تضمین مي کنند. ش ــات انرژي درصدي از صرفه جویي هزینه برآورد ش خدم
ــنجش و تأیید، صرفه جویي انرژي و صرفه جویي هزینه را ارائه مي کند که در  انرژي در گزارش س

طول دوره  تهیه گزارش ایجاد شده اند.
    بر اساس تحلیل گزارش هاي سنجش و تأیید از تمام پروژه هاي در حال اجرا در سال هاي اخیر، 
ــت، کل صرفه جویي هزینه گزارش شده در برنامه  ــته اس ــال از اجراي آنها گذش که حداقل یک س

قرارداد 
ــدود ۱0۵ درصد از مجموع صرفه جویي هزینه تضمین  ــي انرژي دپارتمان انرژي، ح     صرفه جوی
شده است. مجموع صرفه جویي گزارش شده حدود ۱0۲ درصد از صرفه جویي برآورد شده است. به 
این معني که شرکت هاي خدمات انرژي حدود ۹۷ درصد از صرفه جویي برآورد شده در هزینه هاي 

ساالنه را تضمین مي کنند.
    صرفه جویي انرژي مي  تواند بر مبناي استفاده از انرژي سایت و استفاده از انرژي منبع محاسبه 
ــده را گزارش  ــاس هر دو مبنا، پروژه ها ۱0۱/۷ درصد از صرفه جویي انرژي برآورد ش ــود. بر اس   ش

کرده اند.
ــده در انرژي و هزینه صورت نگرفت،  ــي براي تأیید صرفه جویي انجام ش     در حالي که هیچ تالش
ــطح اول اجراي کلي برنامه قرارداد صرفه جویي انرژي دپارتمان  این نتایج به عنوان اقداماتي در س
ــده، به نظر مي  رسد که پروژه به اهداف خود از  ــاس اطالعات گزارش ش انرژي به کار رفتند. بر اس

نظر صرفه جویي انرژي و هزینه دست یافته است.

 نتيجه گيري
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پيوس�ت 1 - بن�د 502 )ه( راهنمای تأمين اعتبار جهت دس�ت يابي ب�ه اهداف بهره وري 
انرژي براي پروژه هاي با صرفه اقتصادي باال، زماني كه استفاده از انرژي منبع كاهش اما 

استفاده از انرژي سايت افزايش يافته است.

بند 502 )ه( راهنما
راهنم�ای تأمين اعتبار جهت دس�ت يابي ب�ه اهداف بهره وري انرژي ب�راي پروژه هاي با 
صرفه اقتصادي باال، زماني كه استفاده از انرژي منبع كاهش اما استفاده از انرژي سايت 

افزايش يافته است.
)اصالح اول اكتبر سال 2004(.

پيش زمينه
ــن اعتبار جهت  ــار راهنما براي تأمی ــي ۱۳۱۲۳ براي »انتش ــتور اجرای ــد ۵0۲ )ه( از دس        بن
ــتفاده از  ــت یابي به اهداف بهره وري انرژي، براي پروژه هاي با صرفه اقتصادي باال که در آن اس دس

انرژي منبع کاهش و استفاده از انرژي سایت افزایش مي  یابد«، به وزیر انرژي نیاز دارد.
      در بند ۲06 از دستور اجرایي آمده است:

       انرژي منبع: دولت فدرال باید براي کاهش مصرف انرژي کل، کاهش گازهاي گل خانه اي و 
ــر شده در هوا تالش کند )همان طور که در منبع اندازه گیري شده است(. به  ــایر گازهاي منتش س
ــازمان ها باید به انجام پروژه هاي با صرفه اقتصادي و چرخه حیات که در آنها انرژي  این منظور، س
منبع کاهش مي  یابد )حتی اگر مصرف انرژي سایت افزایش یابد(، متعهد شوند. در چنین مواردي، 
ــتورالعمل هاي ارائه شده توسط  ــازمان ها جهت دست یابي به اهداف کاهش انرژي از طریق دس س

دپارتمان انرژي، اعتبار دریافت خواهند کرد.
ــایت« نام دارد.  ــود »انرژي س ــتفاده اندازه گیري مي  ش        میزانی از انرژی که در نقطه مورد اس
ــرژي منبع« نامیده  ــد، »ان ــامل میزان تولید، انتقال و توزیع انرژي باش ــري انرژي که ش اندازه گی
ــادي معیاري اجباري  ــتن صرفه اقتص ــود، داش ــي که اندازه گیري ش ــود. مصرف به هر روش مي ش
ــال  ــت. در ماه ژوئن س ــي، انتخاب و تأمین مالي پروژه هاي بهره وري انرژي فدرال اس ــراي ارزیاب ب
۱۹۹6،کمیته درون سازماني خط مشي انرژي فدرال۱  )کمیته 6۵6( به اتفاق آرا، سیاستي برگزید 

1- Federal Interagency Energy Policy Committee



105

ــود(، انجام  ــایت یا منبع اندازه گیري ش ــه در آن )صرف نظر از اینکه مصرف انرژي بر مبناي س ک
پروژه هاي انرژي با صرفه اقتصادي و کاهش مصرف انرژي را ترغیب مي نمود.

ــات درباره مدیریت  ــاالنه دپارتمان انرژي به کنگره براي ارائه میزان مصرف تأسیس     گزارش س
انرژي دولت فدرال، بر اساس هر دو روش ادامه خواهد یافت )اندازه گیري انرژي منبع براي مصرف 
ــري عملکرد در جهت  ــراي مصرف خالص(. هنگامي  که پیگی ــایت ب ــه و اندازه گیري انرژي س اولی
اهداف کاهش اجباري ساختمان ها و تأسیسات انجام مي شود، میزان بي تي یو در هر فوت مربع به 
ــد، در حالیکه اندازه گیري مصرف منبع در جدول های پیوست  ــایت اندازه گیري خواهد ش روش س

گزارش شده است.
ــته مصرف انرژي را گزارش دهند. به عنوان مثال، جمع آوري و  ــازمان ها باید طبق روال گذش     س

ارائه آن طبق واحدهاي مذکور براي هر نوع انرژي در جدول زیر آورده شده است:

مگاوات ساعت

هزار گالن

هزار فوت مکعب

هزار گالن

تن

میلیارد بي تي یو

میلیارد بي تي یو

۳4۱۲ بي تي یو بر کیلووات ساعت

۱۳8۷00 بي تي یو بر گالن

۱0۳۱ بي تي یو بر فوت مکعب

۹۵۵00 بي تي یو بر گالن

۲4۵80000 بي تي یو بر تن

۱000 بي تي یو بر پوند

عامل تبديل سايتواحد گزارش  شدهنوع انرژي

برق

نفت كوره

گاز طبيعي

گاز مايع/پروپان

ذغال سنگ

بخار خريداري شده

ساير

    دپارتمان انرژي، مصرف انرژي را بر مبناي سایت، بر حسب بي تي یو و بي تي یو در هر فوت مربع 
ناخالص محاسبه خواهد کرد. همچنین دپارتمان انرژي، انرژي را بر مبناي منبع، بر حسب بي تي یو 

در هر فوت مربع ناخالص محاسبه خواهد کرد.
ــازمان ها در مورد پروژه هایي که با وجود افزایش انرژي سایت، انرژي منبع  ــاس گزارش س     بر اس
را کاهش داده اند، دپارتمان انرژي قبل از بررسي نهایي اجرا شدن هدف بر مبناي سایت بر حسب 
بي تي یو در هر فوت مربع ناخالص، به صرفه جویي در انرژي منبع نسبت به استفاده از انرژي سایت 

اعتبار مي دهد.
ــازمان ها ممکن است زماني که عملکرد خود را به دفتر مدیریت و بودجه گزارش مي کنند با      س

توجه به سوابق انرژي سازمان خود درخواست اعتبار کنند.
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ــوابق خود براي پروژه هاي با صرفه اقتصادي و چرخه حیات،  ــازمان ها مي  توانند در ارزیابي س     س
ــایت افزایش مي یابد، اعتبار دریافت کنند. به این ترتیب  زماني که انرژي منبع کاهش و انرژي س
براي هر پروژه تکمیل شده، سازمان ها باید صرفه جویي انرژي منبع را براي سال مالي گزارش  شده 
ــت از فاکتورهاي تبدیل ملی بهره بگیرند که دپارتمان انرژي  ــبه کنند. سازمان ها ممکن اس محاس
ــاتي و یا تأمین کننده بخار خود  ــت و یا ممکن است براي اقالم تأسیس ــتفاده نموده اس از آنها اس
فاکتورهاي ایالت خود را انتخاب کنند. فاکتورهاي تبدیل ملی مورد استفاده ي دپارتمان انرژي به 

شرح زیر است:
برق                  ۱۱8۵0 بي تي یو بر کیلووات ساعت 

بخار خریداري شده      ۱۳۹0 بي تي یو بر پوند
ــتفاده  ــت رفته در فرآیند تولید )66/۵ درصد(، برق اس ــامل انرژي از دس     فاکتور تبدیل برق، ش
شده در واحد تاسیساتی )۱/۷ درصد(، میزان برق تلف شده در فرآیند انتقال و توزیع )۳ درصد( و 
ــده به سایت مشتري )۲8/8 درصد( مي باشد. اگر یک پروژه از فاکتور متفاوتي  برق تحویل داده ش

استفاده کند، منبع و هر یک از این اجزا باید همراه با کاربرگ پروژه مستند شوند.
ــرا، که درآن انرژي منبع  ــازي هر پروژه قابل اج ــازمان ها باید از کاربرگ زیر براي مستندس     س
کاهش و انرژي سایت افزایش مي یابد، استفاده کنند. در نتیجه این کار، پروژه واجد شرایط اعتبار 

ذکر شده در بند ۵0۲ )ه( خواهد بود:

محاسبه كاهش در انرژي منبع پروژه ها

كاربرگ پروژه )شامل شناسنامه پروژه و تاريخ 
مثال: پروژه الفتکميل( مورد پايه )بدون پروژه(

خط 1

خط 2

خط 3

خط 4

خط 5

خط 6

مصرف انرژي منبع در سال

مصرف انرژي سایت در سال

با پروژه

مصرف انرژي منبع در سال

مصرف انرژي سایت در سال پس از پروژه

)حاصل تفریق خط ۳ و خط ۱(

صرفه جویی انرژي منبع در سال پس از پروژه

)حاصل تفریق خط ۲ و خط 4(

افزایش انرژي سایت در سال پس از پروژه

۲۲۵۹00 میلیون بي تي یو

۱0۷۷۷0 میلیون بي تي یو

۱۷8800 میلیون بي تي یو

۱۲8۱۷0 میلیون بي تي یو

4۷۱00 میلیون بي تي یو

۲0400 میلیون بي تي یو

میلیون بي تي یو

میلیون بي تي یو

میلیون بي تي یو

میلیون بي تي یو

میلیون بي تي یو

میلیون بي تي یو
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ــال )ردیف ۵( اعتبار دریافت  ــرایط به میزان صرفه جویي انرژي منبع در هر س پروژه هاي واجد ش
ــي نهایي اجراي هدف، بر  ــازمان قبل از بررس ــایت س کرده اند که براي تنظیم و کاهش انرژي س
ــود. پروژه هاي واجد شرایط داراي این  ــتفاده مي ش ــب بي تي یو در هر فوت مربع ناخالص اس حس
ــتفاده از انواع انرژي به جز برق در سایت، خرید شبکه برق  ــتند که با وجود افزایش اس ویژگي هس
ــتفاده از انرژي سایت  موجود در سازمان )به عنوان  ــتم ردیابي اس را کاهش دهند. از این رو سیس
مثال، سیستم ارائه گزارش انرژي و تأسیسات دفاعي در نیروي دریایي( به طور خودکار بخشي از 
ــخیص مي دهد. هدف از تنظیم بخش ۵0۲ )ه(، محاسبه باقیمانده صرفه جویي انرژي  اعتبار را تش

منبع است.
ــوان مثال، پروژه بزرگ تولید هم زمان )ترکیب حرارت و برق۱( را در نظر بگیرید. برق در  ــه عن     ب
سایت با گاز طبیعي و پشتیبانی سوخت مایع تولید مي شود و حرارت در فرآیند تولید بازیابي شده 
ــرد و  در نهایت خرید  ــوخت بویلر۲ و تولید آب س و به چرخه فرآیند باز مي گردد تا هزینه خرید س
ــتفاده از سوخت براي تولید برق در سایت افزایش یافته  ــبکه را کاهش دهد. در نتیجه، اس برق ش
ــوخت براي بویلر و همچنین هزینه مورد نیاز براي خرید برق شبکه کاهش مي یابد.  ــتفاده از س و اس
ــبکه )که یک کیلووات ساعت از آن،  ــایت و منبع، براي انواع انرژي ها به جز برق ش میزان بي تي یو س
ــان است؛ که این  ــت( یکس ــایت اس برابر ۱۱8۵0 بي تي یو منبع )میانگین ملی( و ۳4۱۲ بي تي یو س
انرژي ها متأثر از پروژه هستند. به غیر از برق شبکه، تمام اشکال انرژي تحت تأثیر پروژه داراي ارزش 
انرژي بي تي یو یکسان براي سایت یا منبع هستند. بنابراین، برق شبکه که از طریق پروژه جایگزین 
ــت، بر اساس بي تي یو منبع، باید حذف شود. در حال حاضر، سیستم پیگیري انرژي سایت  ــده اس ش
سازمان، شبکه برق جابجا شده را حذف نموده است زیرا دیگر در سنجش تأسیسات ظاهر نمي شود 
و فقط در نرخ ۳4۱۲ بي تي یو در هر کیلووات ساعت مؤثر است. براي محاسبه بقیه صرفه جویي انرژي 
ــاعت )۱۱8۵0 منهاي ۳4۱۲( مورد نیاز  ــع، تنظیم در 84۳8 بي تي یو انرژي در هر کیلووات س منب
ــت با » برق شبکه جایگزین بر حسب  ــت. تنظیم بند ۵0۲ )ه( براي پروژه تولید هم زمان برابر اس اس
ــال« ضرب در »84۳8 بي تي یو انرژي در هر کیلووات ساعت«. پس از انجام  ــاعت در س کیلووات س

تنظیمات براي هر پروژه واجد شرایط، داده ها در ساختار کاربرگ صفحه بعدی تدوین مي شوند. 

1- CHP
2- Boiler
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    در جدول فوق، قبل از محاسبه بي تي یو سایت در هر فوت مربع ناخالص، کل ستون سمت راست 
از کل مصرف انرژي سایت سازمان براي ساختمان هاي مذکور در بند ۲0۲ و یا از کل مصرف انرژي 

سایت سازمان براي مناطق صنعتي/آزمایشگاه مذکور در بند ۲0۳ تفریق شده است.

ارسال كاربرگ به دپارتمان انرژي
    سازمان ها باید کاربرگ خود را به دپارتمان انرژي ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود که انرژي 
مقرر شده سایت مستند است. داده هاي پروژه براي بند ۲0۲ و بند ۲0۳ باید در فرم های جداگانه اي 
ارسال شوند. سازمان ها باید کاربرگ)هاي( خود را براي هر سال از پروژه، ارسال کنند تا بتوانند براي 

تمام پروژه هاي تکمیل شده در سال هاي گذشته، اعتبار بگیرند.

منفعت بيشتر و شناسايي پروژه هايي كه انرژي منبع را كاهش داده اند
ــاس انرژي  ــمت هدف کاهش گازهاي گل خانه اي، بر اس 1-كاهش گاز گل خانه اي: پیش روي به س
منبع محاسبه مي گردد. بنابراین، پروژه هایي که به کاهش انرژي منبع منجر مي شوند به طور مستقیم 
ــیدن به هدف کاهش گازهاي گل خانه اي از بند ۲0۱ دستور  ــازمان، در جهت رس به عملکرد یک س

اجرایي کمک مي  کنند.
2-كاهش در انرژي منبع برحس�ب هر فوت مربع ناخالص: پیش روي سازمان به سوي اهداف 
کاهش انرژي، در گزارش ساالنه به کنگره در برنامه مدیریت انرژي دولت فدرال بر اساس انرژي منبع 
ــایت دنبال شده است. این مطلب، دست آوردهاي سازمان در کاهش  ــاس انرژي س و همچنین بر اس

انرژي منبع را طبق بند ۲06 از دستور اجرایي، با تأکید بیشتري جلوه خواهد داد.
ــاالنه به  ــاالنه دپارتمان انرژي، براي ارائه گزارش س ]يادداش�ت: این راهنما در گزارش راهنماي س

کنگره در برنامه مدیریت انرژي دولت فدرال گنجانده خواهد شد.[

افزايش انرژي سايت 
به صورت ساالنه در 

پروژه
 )خط 6كاربرگ پروژه( 

ميليون بي تي يو

نام پروژه

شركت تکميل كننده كاربرگ: )نام شركت(

ميزان صرفه جويي 
در انرژي به صورت 

ساالنه در پروژه 
)كاربرگ پروژه خط 
5( ميليون بي تي يو

تنظيم بند 502 )ه( براي انرژي سايت در هر سال 
)كيلووات ساعت شبکه برق جابجا شده 8438 
بي تي يو در هر كيلووات ساعت( ميليون بي تي يو

مجموع

یادداشت: اعتبار به کار رفته براي بند ۲0۲ )ساختمان ها( یا بند ۲0۳ )صنایع/آزمایشگاه ها(

۱

۲

۳



استفاده از قراردادهاي صرفه جويي انرژي 
براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي فدرال 
در تجهيزات با بهره وري انرژي

يادداشت
اعداد آمده در متن و جدول ها ممکن است به جهت گرد شدن، با مقادیر کل برابر نباشند.

فصل سوم

3
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ــازمان هاي فدرال، به منظور بهبود بهره وري انرژي در تأسیسات خود و تحقق طیف وسیعي از      س
اهداف مرتبط با انرژي، به انواع قوانین و دستورالعمل هاي اجرایي نیاز دارند. به سبب آنکه دسترسي 
به بودجه ساالنه محدود است، دولت، سازمان هاي فدرال را به استفاده از سایر روش هاي تأمین مالی 
ـ مانند قراردادهاي صرفه جویي انرژي ـ براي تأمین سرمایه مورد نیاز جهت اجراي بهره وري انرژي 

ترغیب می کند.
    بر اساس قرارداد صرفه جویي انرژي، یک بخش خصوصي با پرداخت هزینه جهت طراحي، خرید، 
ــه داري از تجهیزات صرفه جویي انرژي )نظیر پنجره هاي  ــب و در برخي موارد با بهره برداري و نگ نص
ــي، تهویه و تهویه مطبوع( در یک ساختمان فدرال موافقت  ــتم هاي روشنایي، گرمایش جدید، سیس
مي کند. در مقابل، سازمان فدرال با پرداخت هزینه هاي خدمات و تجهیزات بخش خصوصي، و تامین 
ــاس کاهش هاي پیش بیني شده و واقعي در صرفه جویي  ــنده در طول زمان، بر اس هزینه های فروش

هزینه  و انرژي، موافقت مي نماید.
ــندگان به  ــتند، که در آنها فروش ــه عاملي هس ــن قراردادهایي، نمونه هایي از قراردادهاي س     چنی
ــد. در مورد یک قرارداد  ــازمان هاي فدرال را تأمین مي کنن ــرمایه مورد نیاز س ــورت خصوصي، س ص
صرفه جویي انرژي، فروشنده معموالً یک شرکت خدمات انرژي است )کسب وکاري که بر پروژه ها و 
ــابهي از این قراردادها نیز وجود دارد که به  فن آوری کاهش مصرف انرژي تمرکز دارد( ]۱[. نوع مش
آنها قراردادهاي خدمات انرژي تأسیسات ۱ گفته مي شود، که در آن تأسیسات، خدمات و تجهیزات 
ــه مي نمایند. هر چند آمار و اطالعات در مورد ویژگي ها و نتایج حاصل از قراردادهاي خدمات  را ارائ
انرژي تأسیسات، به گستردگي اطالعات موجود از قراردادهاي صرفه جویي انرژی نیست، اما به طور 
ــي مباحث مربوط به قراردادهاي صرفه جویي انرژي در این گزارش، برای قراردادهاي دیگر نیز به  کل

کار گرفته می شود.

كاهش انرژي حاصل از اجراي قراردادهاي صرفه جويي انرژي چقدر است؟
    سرمایه گذاري بر تجهیزات کارآمدتر، باعث کاهش هزینه هاي انرژي در سازمان هاي فدرال شده 
ــرژي، اندازه گیري مصرف  ــه مدیریت انرژي فدرال دپارتمان ان ــت. به گفته تحلیل گران در برنام اس
ــان مي دهد که تجهیزات با بهره وري  ــي، نش ــبات مبتني بر مدل هاي مهندس واقعي انرژي و محاس
انرژي باال که به تازگي در سازمان هاي فدرال، به خاطر قراردادهاي صرفه جویي انرژي نصب شده اند، 
ــبت به میزان مصرف آن در حالت بدون انجام چنین  منجر به کاهش ۲0 درصدي مصرف انرژي نس
سرمایه گذاري هایي، شده است. این کاهش هاي محقق شده از تجهیزات، به غیر از کاهش ایجاد شده 
توسط سایر سرمایه گذاري ها است. نتایج حاصل از پروژه هاي اختصاصي، به طور قابل توجهي متفاوت 
1-Utility Energy Services Contracts (UESCs)

خالصه
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است و صرفه جویي مي  تواند بسیار بیشتر یا کمتر از حد متوسط باشد.

هزينه استفاده از قراردادهاي صرفه جويي انرژي چقدر است؟
ــرکت مي کند، وجهي را سالیانه  ــنده که در قرارداد صرفه جویي انرژي ش     به طور کلي، یک فروش
ــتگي دارد و پرداخت وجه  ــده بس از دولت مرکزي دریافت مي کند که به مقدار انرژي صرفه جویي ش
ــرمایه گذاري هاي انجام شده و هزینه هاي فروشنده ادامه دارد. در طول  تا انقضاي قرارداد و تأمین س
ــود حاصل از صرفه جویي در  ــازمان فدرال به طور معمول تنها بخش کوچکي از س دوره پرداخت، س
ــود صرفه جویي به دولت فدرال  هزینه هاي انرژي را نگه مي دارد. اما وقتي قرارداد پایان یافت، همه س
ــتر صرفه جویي هاي هزینه که  ــت که بیش ــبات قراردادي به این معني اس تعلق مي گیرد. این مناس
دولت ها از طریق قرارداد صرفه جویي انرژي به دست مي آورند، بعد از اتمام قرارداد )غالباً ۱۵ سال بعد 
از شروع قرارداد و یا بیشتر( اتفاق مي افتد. بنابراین، قراردادهاي صرفه جویي انرژي به نحوي طراحي 
ــده کارآیي داشته و عملکرد آنها در سطح پیش بیني شده باشد و  ــده اند که اگر تجهیزات نصب ش ش
قیمت انرژي انحراف زیادي از قیمت پیش بیني شده نداشته باشد، ارزش انرژي صرفه جویي شده در 

طول عمر تجهیزات بیشتر از هزینه قرارداد خواهد بود.
    با توجه به محدودیت هاي موجود در تخصیص اعتبار اختیاري، استفاده از چنین قراردادهایي کار 
سازمان ها در زمینه سرمایه گذاري در بخش بهره وري انرژي را آسان مي کند. در نتیجه ممکن است به 
کاهش هزینه هاي انرژي سازمان که از طرق دیگر عملي نمي شود، منجر شود. با این حال، در مقایسه 
اعتبار پرداخت شده براي خدمات و تجهیزات صرفه جویي انرژي با منابع مالي اختصاص یافته، تکیه 
بر قراردادهاي صرفه جویي انرژي براي تأمین مالي این سرمایه گذاري ها، منجر به افزایش هزینه هاي 

تأمین مالي براي دولت خواهد شد ]۲[.
ــط دولت، تحت قراردادهاي  ــي دفتر بودجه کنگره۱ ، هزینه هاي باالي تأمین مالي توس     در ارزیاب
ــه دلیل اتفاق مي افتد: شرکت هاي خدمات انرژي براي خود ریسک مالي در  صرفه جویي انرژي به س
نظر مي گیرند که باید توسط دولت پرداخت شود؛ این شرکت ها نسبت به دولت با مشکالت بیشتري 
براي افزایش اعتبار خود در بازارها و جذب سرمایه مواجه هستند؛ و حتي در به دست آوردن منابع 
مالي با کمترین هزینه ممکن، در بازارهاي سرمایه که به آن دسترسي دارند با مشکل مواجه هستند. 
اولین دلیل از عوامل گفته شده، براي دولت ارزش اقتصادي دارد ولي دو عامل دیگر، ارزش اقتصادي 

ندارند.

1-Congressional Budget Office
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چگون�ه اثرات بودجه اي قراردادهاي صرفه جويي انرژي در برآوردهاي هزينه 
انجام شده توسط دفتر بودجه كنگره نشان داده مي شوند؟

    وقتي سازمان فدرال وارد یک قرارداد صرفه جویي انرژي مي شود، متعهد به پرداخت هاي متوالي به 
پیمانکار بخش خصوصي براي تأمین هزینه هاي تجهیزات و خدمات ارائه شده در قبال قرارداد بسته 
ــت. در بودجه سازمان، این پرداخت ها به طور معمول از تخصیص  ــده، در طي سال هاي معین اس ش
بودجه سالیانه انجام شده و به عنوان هزینه هاي اختیاري در طول مدت قرارداد ثبت مي شوند. تمام 

یا بخشي از پرداخت ها به فروشنده، بر اساس صرفه جویي هاي سالیانه، جبران می شود.
ــازمان وارد قرارداد صرفه جویي انرژي      به هر حال در داوري دفتر بودجه کنگره، وقتي که یک س
مي شود، تعهدي از طرف دولت ـ تعهد از منابع دولتي ـ براي کل هزینه هاي تجهیزات بدون نیاز به 
ــود. از این رو قانون قراردادهاي صرفه جویي انرژي، اختیار ایجاد  تخصیص بودجه دولتي ایجاد مي ش
ــاي دولتي کافي براي تأمین هزینه هاي قراردادها، این اختیار  ــدات را دارد و در نبود تخصیص ه تعه
ــود. بنابراین، براي این که دو جنبه  ــکل یک بودجه اجباري به جاي بودجه اختیاري خواهد ب ــه ش ب
ــتي منعکس گردند )با اصول اساسي بودجه  زمان بندي و میزان تعهدات دولت در قراردادها به درس
ــند(، برآورد هزینه توسط دفتر بودجه کنگره براي قانوني  ــازگار باش فدرال و با دفتر بودجه کنگره س
که سازمان ها در قراردادهاي صرفه جویي انرژي مورد استفاده قرار مي دهند، تحت تأثیر قرار مي گیرد 
ــنواتي )وقتي که انتظار تعهدات قراردادي ایجاد مي شود(،  و این اثرات در تصویب بودجه اجباري س
ــان می دهند. برآوردهاي مالي ناشي از اختیارات بودجه در هزینه اجباري دیده مي شود.  خود را نش
ــیل آتي در  ــده در هزینه هاي انرژي و هزینه هاي مربوطه، به عنوان پتانس صرفه جویي پیش بیني ش

کاهش بودجه بندي سازمان نشان داده مي شود.
ــوص قراردادهاي  ــنهادهاي قانوني در خص ــط دفتر بودجه کنگره براي پیش ــرآورد هزینه توس     ب

صرفه جویي انرژي، بستگي به دو عامل دارد:
•  هزینه اضافي مورد نیاز براي قرارداد صرفه جویي انرژي در یک گروه )بودجه اجباري( و پتانسیل هاي 
ــوند. در فرآیند تصویب بودجه  ــي آتي در گروه دیگر )بودجه اختیاري( طبقه بندي مي ش صرفه جوی
ــمول قانون هاي جداگانه اي مي  ــوند، زیرا که آنها مش کنگره، اثرات دو گروه فوق با هم تلفیق نمي ش

باشند.
•  همه هزینه هاي اضافي، یا عمده آنها در قرارداد صرفه جویي انرژي، در دوره ۱0 ساله اتفاق مي افتد 
ــوند. در حالي که بیشتر صرفه جویي ها در  ــط برآورد هزینه دفتر بودجه کنگره تأمین مي ش که توس

سال هاي بعدي اتفاق مي افتد.
ــال بر مبناي نقدي ثبت  ــال به س     این عوامل )با توجه به این واقعیت که مصارف بودجه فدرال، س
مي شود( انجام ارزیابي دقیق و جامع از تأثیر سرمایه گذاري هاي انجام شده با استفاده از قراردادهاي 
ــوار مي کنند. این دشواري مختص قراردادهاي صرفه جویي انرژي نیست و  صرفه جویي انرژي را دش
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ــیاري از سرمایه گذاري هاي تصویب شده و تأمین شده از طریق مجاري قانوني فدرال، نیاز دولت  بس
ــه در  ــا ل هاي آینده را تحت تأثیر قرار مي دهند. اما این اثرات همیش ــراي تأمین منابع مالي در س ب

محدوده برآوردهاي هزینه توسط دفتر بودجه کنگره براي قانون گذاري قرار نمي گیرند.

استفاده از قراردادهاي صرفه جويي انرژي براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي 
مرتبط با انرژي

بر اساس قوانین فعلي، سازمان هاي فدرال مجوز انعقاد قراردادهاي مختلف با فروشندگان خصوصي 
ــد. یکي از این قراردادها، قرارداد  ــرمایه گذاري در تجهیزات کاهنده مصرف انرژي دارن را، با هدف س
ــمار می رود. از این قراردادها  ــال( به ش ــت که یک قرارداد بلندمدت )تا ۲۵ س صرفه جویي انرژي اس
ــار گازهاي گل خانه اي نیز استفاده  مي توان در تأمین مالي پروژه هاي صرفه جویي آب یا کاهش انتش
ــت. از قراردادهاي  ــزارش، بر روي پروژه های صرفه جویي انرژي اس ــود. به هر حال تمرکز این گ نم

صرفه جویي انرژي، بیشترین استفاده در این زمینه شده است.
    قراردادهاي صرفه جویي انرژي یک نمونه از تأمین مالي سه عاملي هستند که در آنها، دولت براي 
تجهیزات جدید مبلغي نمي پردازد ]۳[. در عوض، با یک قرارداد صرفه جویي انرژي، شرکت خدمات 
ــاس انعقاد  ــازمان فدرال بر عهده دارد. بر اس ــرمایه گذاري را  به نمایندگی از س انرژي تأمین مالي س
ــال هاي آتي به منظور تأمین  ــنده در س قرارداد صرفه جویي انرژي، دولت به پرداخت وجه به فروش
ــنده و همچنین به برگشت سرمایه اي که  ــط فروش ــده توس هزینه هاي تجهیزات و خدمات ارائه ش
فروشنده پیشاپیش هزینه کرده، متعهد مي شود. از سال ۲00۳ تا ۲0۱۱، دولت در مجموع در حدود 
۱۳ میلیارد دالر براي تجهیزات افزایش بهره وري انرژي در ساختمان هاي فدرال سرمایه گذاري نموده 
است ]4[. در حدود۷0 درصد از مبلغ فوق به صورت مستقیم از طریق تخصیص هاي اعتباري سالیانه 
به سازمان هاي فدرال پرداخت شده است. ۳0 درصد باقي مانده، از سوي عامل سوم، در درجه اول در 

قالب قراردادهاي صرفه جویي انرژي و سپس در قالب قراردادهاي خدمات انرژي تأمین شده است.
    با تأمین مالي بخش خصوصي، سازمان ها مي  توانند در طول زمان براي اقدامات حفاظت از انرژي 
و تأمین مالي هزینه هاي مربوطه، بر اساس کاهش هاي پیش بیني شده در هزینه  انرژي این سازمان ها 
)و در برخي موارد، کاهش هزینه هاي عملیاتي و هزینه هاي تعمیر و نگه داري( اعتبار الزم را پرداخت 
نمایند. به عبارت دیگر، سازمان ها به جاي دریافت اعتبار اضافه براي اقدامات فوق، با دریافتي کمتر 
ــال هاي بعد در نتیجه صرفه جویي محقق شده، مي توانند پرداخت ها و صرفه جویي ها را هم تراز  در س
ــد. بنابراین، تجهیزات دل خواه را با کمترین تغییر یا بدون تغییر در پرداخت ها، در طول قرارداد  کنن

صرفه جویي انرژي به دست آورند.
    ترتیب قراردادهاي ویژه متغیر است. اما به طور کلي در چارچوب یک قرارداد صرفه جویي انرژي، 
شرکت هاي خدمات انرژي مبنایی را توسعه داده اند که مقدار انرژی مورد انتظار را برای استفاده یک 
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سازمان فدرال، در غیاب بهینه سازی های پیشنهاد شده، تخمین می زند. عالوه بر آن، میزان کاهش 
ــد. همچنین هزینه صرفه جویي  ــازی را برآورد می کن ــده از عملیات بهینه س مصرف انرژي نتیجه ش
ــازمان فدرال پیش بیني مي کند. پرداخت هاي دولت در چارچوب چنین قراردادي،  انرژي را براي س
شامل حق الزحمه اقدامات و بررسي مقدار انرژي صرفه جویي شده است که در بعضي از موارد، براي 

بهره برداري و نگه داري تجهیزات نیز در نظر گرفته مي شود.
    به عنوان بخشي از قرارداد، دولت ضمانتي را براي کاهش مقدار معیني از مصرف انرژي دریافت 
ــنده  ــتگي دارد که تحت کنترل فروش مي کند. چون کاهش در مصرف انرژي به عوامل مختلفي بس
ــتند، معموالً در قرارداد، تأثیرات آن عوامل در هنگام برآورد صرفه جویي در مصرف انرژي، مورد  نیس
محاسبه قرار مي گیرد. براي مثال، میزان مصرف انرژي توسط تجهیزات داخل ساختمان هاي فدرال 
ــاختمان ها یا تنظیم دما تغییر خواهد کرد. در قراردادهاي صرفه جویي  ــاعت کاري س بر اثر تغییر س
انرژي و در قبال تضمین ارائه شده توسط فروشنده، ارزش و مقدار عواملي قید مي شود که تغییرات 
آنها قابل محاسبه نیستند. در بعضي موارد، دولت ضمانت هزینه صرفه جویي شده را دریافت مي کند. 
همچنین قرارداد مي تواند چگونگي تعدیل هزینه هاي صرفه جویي را، با توجه به تغییرات فاکتورهاي 
ــد. در نهایت، معموالً  ــخص نمای ــوط به عوامل دیگر، نظیر قیمت هاي انرژي و تغییر فصل، مش مرب
قراردادهاي صرفه جویي انرژي، مسئولیت شرکت  خدمات انرژي یا سازمان را در خصوص بهره برداري 
و تعمیر و نگه داري مشخص مي کنند. به طور فزاینده، شرکت هاي خدمات انرژي، مسئولیت حصول 
نتایج نامطلوب را که ناشي از قصور سازمان در نگه داري تجهیزات نصب شده است، بر عهده گرفته اند.
ــنده گزارش هاي دوره اي  هنگامي  که تجهیزات جدید صرفه جویي انرژي در محل قرار گیرند، فروش
ــاخص هاي  ــروژه را ارائه مي  کند. این گزارش ها مي توانند ترکیبي از نتایج اقدامات و ش ــرد پ از عملک
عملکرد قرارداد باشند. مادامي  که کاهش برآورد شده در مصرف انرژي، مطابق با ضمانت صرفه جویي 
ــالیانه را به پیمانکار، تا مرز تأمین  ــازمان فدرال پرداخت هاي س ــد، س ــتر از آن باش پیمانکار یا بیش
ــرطي که مفاد  ــرمایه انجام مي دهد. به ش هزینه هاي تجهیزات و خدمات و همچنین هزینه هاي س
ــوند، این پرداخت ها تا مرز تأمین هزینه هاي فروشنده ها ادامه مي یابند )اگر میزان  قرارداد رعایت ش
کاهش در مصرف انرژي کمتر از میزان ضمانت شده باشد، نیازي به پرداخت کامل از طرف سازمان 
ــت. این موقعیت مي تواند زمینه را براي مذاکره در خصوص  ــش هزینه هاي فروشنده نیس براي پوش

قرارداد فراهم نماید(.

اثرات قراردادهاي صرفه جويي انرژي بر مصرف انرژي
    مرور قراردادهاي صرفه جویي انرژي استفاده شده توسط دولت فدرال نشان مي دهد که بسیاري 
ــوند، مصرف انرژي را کاهش مي دهند )این  از پروژه هایي که با این نوع قراردادها تأمین مالي مي ش
ــاس  ــت نه به دلیل نوع خاصي از تأمین مالي(. دپارتمان انرژي بر اس ــي از تجهیزات اس کاهش ناش
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اندازه گیري هاي مستقیم و محاسبات مبتني بر مدل هاي مهندسي، میزان کاهش مصرف انرژي را در 
اثر نصب تجهیزات با بهره وري انرژي باال، براي سازمان هاي فدرال در طول چند سال گذشته به طور 

متوسط ۲0 درصد برآورد نمود ]۵[.
ــاً ۱۵0 پروژه قرارداد  ــي نظام مندي بر روي تقریب ــته، دپارتمان انرژي ارزیاب ــال هاي گذش     در س
ــال هاي ۱۹۹6 تا ۲008 انجام داد که نتایج آن حاکي از تغییر در میزان  صرفه جویي انرژي، طي س
ــط کاهش در مصرف انرژي  ــده بود ]6[. متوس صرفه جویي انرژي با توجه به نوع تجهیزات نصب ش
ــتم هاي تهویه مطبوع، تا حدود 40 درصد براي بعضي تجهیزات آبي و انواع  از ۲0 درصد براي سیس
تجهیزات دیگر بود. در بعضي موارد میزان کاهش مصرف انرژي به مراتب بیشتر از موارد فوق بود و در 
برخي دیگر میزان صرفه جویي به طور قابل  مالحظه اي کمتر بود )در بعضي پروژه ها، تجهیزات جدید، 
ــتند، زیرا مدتی بعد از نصب تجهیزات در چارچوب قرارداد صرفه جویي  صرفه جویي انرژي کمي داش
ــدند. به هر حال این نتایج، مشابه نتایج تجهیرات نصب شده به واسطه  ــات تعطیل ش انرژي، تأسیس
تخصیص اعتبارات دولتي بود(. همچنین پروژه هاي انجام شده در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي 
ــان داده اند که در سایر محیط هاي عمومي  و شرکت هاي خصوصي نیز صرفه جویي انرژي  انرژي، نش

انجام مي شود ]۷[.
ــده اند      نتیجه گیري ها، صرفه جویي را به تجهیزاتي که با قرارداد صرفه جویي انرژي تأمین مالي ش
نسبت مي دهد. این صرفه جویی به چگونگي مصرف انرژي بستگي دارد و منعکس  کننده عواملي نظیر 
تغییر فصول و نحوه بهره برداري از تأسیسات است. معموالً چنین عواملي در قراردادهاي صرفه جویي 
انرژي مشخص مي شوند تا بتوان در برآورد کاهش در مصرف انرژي یک پروژه، اثر آنها را بر استفاده 
از تجهیزات و مصرف انرژي، به صورت جدا از سایر عوامل پروژه، تعیین کرد. با این حال، در ممیزي 
بازرسان عمومي  دپارتمان انرژي و وزارت دفاع، مواردي پیدا شد که نشان داد برآورد صرفه جویي هاي 
انجام شده توسط شرکت هاي خدمات انرژي، صرفاً بر فرضیات استوار بوده و از میزان انرژي مصرف 
شده هیچ محاسبه واقعي  صورت نگرفته است. بررسي ها، موارد دیگري را نیز نشان دادند که در آنها، 

برآوردها با بي دقتي انجام گرفته بود ]8[.
ــد،  ــرف انرژي، در غیاب قرارداد صرفه جویي انرژي خیلي باال باش ــاي پایه اي از مص ــر برآورده     اگ
صرفه جویي انرژي بیشتر از میزان واقعي به نظر خواهد رسید. اما شرکت هاي خدمات انرژي، میزان 
صرفه جویي را پایین تر از مقدار متوسط اعالم مي کنند تا احتمال استحصال مقدار انرژي صرفه جویي 

شده را از میزان صرفه جویي تضمین شده باالتر ببرند ]۹[.

اثرات قراردادهاي صرفه جويي انرژي بر هزينه هاي دولت
ــده از طریق پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي، مبناي هر گونه هزینه      ارزش انرژي صرفه جویي ش
صرفه جویي است که یک قرارداد براي دولت فدرال ایجاد مي کند ]۱0[. شرکت هاي خدمات انرژي، 
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ــده در قرارداد خواهد بود،  ــرض اینکه میزان مصرف انرژي پایین تر از حد تضمین ش ــرارداد را با ف ق
ــتفاده از تجهیزات طبق توافق انجام پذیرد(. اگر تجهیزات، قادر  انجام مي دهند )و با فرض اینکه اس
به عملکرد پیش بیني شده نباشند و کاهش تعیین شده به دست نیاید، سازمان مسئول این اختالف 
ــت که در بعضي از قراردادها، مي تواند مورد مذاکره قرار گیرد تا میزان صرفه جویي کمتر  کاهش اس
ــک را در قرارداد مد نظر  ــود ]۱۱[. با این حال دولت، به طور معمول این ریس در قرارداد منعکس ش
ــرژي، نتواند هزینه هاي پروژه را تأمین  ــت ارزش حاصل از صرفه جویي ان قرار مي دهد که ممکن اس
کند. دلیل این عدم تأمین، کاهش قیمت انرژي و یا استفاده دولت از تجهیزاتي است که باعث افت 

صرفه جویي به کمتر از مقدار مشخص شده مي شود.
    پرداخت هاي سالیانه دولت در چارچوب قرارداد صرفه جویي انرژي، تا رسیدن به مبلغ کل مشخص 
ــده در قرارداد ادامه مي یابد. وقتي قرارداد صرفه جویي انرژي به اتمام رسید، ارزش حاصل از همه   ش
ــودي  ــتر س ــده در انرژي تجهیزات، به دولت تعلق مي گیرد. بنابراین، بیش صرفه جویي هاي انجام ش
ــاً بعد از اتمام  ــت مي آورد، صرف ــت از صرفه جویي در قراردادهاي صرفه جویي انرژي به دس ــه دول ک
ــت دولت به صرفه جویي ۲۵ درصدي یا بیشتر  ــت ]۱۲[. دپارتمان انرژي تخمین زده اس قرارداد اس
ــد. اما حتي با صرفه جویي انرژي تأیید شده،  ــط تجهیزات جدید در طول عمر مفید آنها مي رس توس
ــتند. گزارش سال ۲00۵ـ  تهیه شده توسط  تمامي  قراردادهاي صرفه جویي انرژي موفقیت آمیز نیس
ــان داد که در بعضي از پروژه ها، صرفه جویي در چارچوب قراردادهاي  ــبات آمریکاـ  نش دیوان محاس

صرفه جویي انرژي باعث باال رفتن هزینه ها شده است ]۱۳[.
ــت  ــزان و زمان بندي در صرفه جویي، که دولت از قراردادهاي صرفه جویي انرژي خاص به دس     می
ــرمایه، قیمت تجهیزات و  ــامل هزینه تأمین س ــتگي به مفاد قرارداد دارد. این مفاد ش مي آورد، بس
خدمات ارائه شده توسط شرکت هاي خدمات انرژي و همچنین مدت قرارداد است. اگرچه دپارتمان 
ــود ندارد اما صرفه جویي حاصل شده، صرف پرداخت هزینه هاي شرکت  انرژي برآوردي از میزان س
ــود. برخي از تجهیزات،  ــود می ش ــرمایه( و س خدمات انرژي )هزینه تجهیزات و خدمات و تأمین س
عمر بیشتري خواهند داشت )حتي سال ها بعد از اتمام قرارداد( که این امر در میزان صرفه جویي به 
ــتفاده قرار  ــت آمده، تأثیر مي گذارد. براي مثال، تجهیزاتي که در مراکز داده و اطالعات مورد اس دس
مي گیرند، عمر کوتاه تري دارند. در حالي که تجهیزاتي نظیر بویلر و سیستم های تهویه مطبوع عمر 

طوالني تري دارند.

هزينه تأمين سرمايه
ــره وري انرژي در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي  ــن هزینه مالي براي خرید تجهیزات به      تأمی
ــتر از  تامین هزینه خرید این  ــرمایه گذاری توسط دولت به سه دلیل زیر بیش ــطه س انرژي، به واس

تجهیزات، به طور مستقیم از منابع دولتي مي باشد:
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•  شرکت هاي خدمات انرژي مقداري از ریسک مالي را مي پذیرند که در غیر این صورت این ریسک 
بر عهده دولت خواهد بود. 

•  این شرکت ها با مشکالت بیشتري در تأمین سرمایه از بازار پول در مقایسه با دولت مواجه هستند.
•  حتي در بازارهاي سرمایه که این شرکت ها به آنها دسترسي دارند، نمي توان سرمایه اي با کمترین 

هزینه ممکن به دست آورد.
    دلیل اول، نشان گر ارزش دریافت شده توسط دولت در نتیجه قراردادهاي صرفه جویي انرژي است. 

دفتر بودجه کنگره نمي تواند اهمیت نسبي عوامل سه گانه را ارزیابي نماید.
ــود،  ــرکت خدمات انرژي در زمان ورود به پروژه صرفه جویي انرژي متحمل مي ش ــکي که ش     ریس
ــرمایه  ــرکت با آن، س هزینه تأمین مالي قراردادهاي صرفه جویي انرژي را باال مي برد. هزینه اي که ش
را افزایش مي دهد، منعکس کننده ارزیابي سرمایه گذاران از ریسک انجام پروژه از لحاظ فني است و 
همچنین نشان  دهنده دیدگاه سرمایه گذاران از احتمال توانایي شرکت در کاهش مصرف انرژي، به 
حد تضمین شده و هزینه هاي مرتبط با آن است. به طور خاص، اگر مقدار صرفه جویي انرژي پایین 

باشد، دولت مي تواند پرداخت هاي خود را بر اساس بازپرداخت وام شرکت کاهش دهد ]۱4[.
ــود آن پایین  ــتقیم به منظور تأمین مالي پروژه وام دهد، نرخ س ــه، پول را به طور مس ــر خزان     اگ
ــد.  ــنجش هزینه هاي تأمین مالي دولت باش خواهد بود. اما این نرخ نمي  تواند معیاري جامع براي س
نرخ کم در سود وام دولت، نشان  دهنده این واقعیت است که ریسک پروژه را مالیات دهندگان فعلي 
یا آتي و افراد دیگري که سهمي  در امور مالي دولت دارند )مانند بهره مندان از برنامه هاي هزینه هاي 
ــتند. اگر این  ــرمایه گذاراني که خریدار اوراق بهادار خزانه داري هس ــوند نه س فدرال( متحمل مي ش
ــک مذکور را به عنوان یک هزینه  ــرمایه گذاران پروژه بودند، ریس ــهام داران، س مالیات دهندگان و س
مي دیدند ]۱۵[. ارزیابي جامِع هزینه ها، میزان ارزشي را مشخص مي کند که دولت منتفع مي شود و 

همچنین یک شرکت خدمات انرژي چه ریسک مالي را  متحمل خواهد شد. 
    هزینه تأمین مالي در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي انرژي، بیشتر از تخصیص بودجه مستقیم 
است، زیرا شرکت هاي خدمات انرژي نسبت به دولت با مشکالت بیشتري براي افزایش اعتبار خود 
ــتند. براي مثال، اوراق قرضه منتشر شده توسط  ــرمایه مواجه هس ــرمایه و جذب س در بازارهاي س
ــدن کمتري دارند. بنابراین  ــبت به اوراق بهادار خزانه شانس نقد ش ــرکت هاي خدمات انرژي، نس ش
ــتري براي انجام  ــرمایه خود را افزایش بدهند، با هزینه هاي بیش ــرکت ها زماني که مي خواهند س ش
معامله )از قبیل کارمزد و کمیسیوني که به واسطه هاي مالي داده مي شود( مواجه هستند ]۱6[. به 
ــرکت هاي خدمات انرژي ملزم اند که هزینه هاي قانوني مازادي را متحمل شوند تا احتمال  عالوه، ش
ورشکستگي وام دهندگان را، از جانب ریسک هایي که ممکن است به دالیلي غیر از اجراي یک قرارداد 

صرفه جویي انرژي باشد، به حداقل برسانند. 
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    عالوه بر این، بعضي از شرکت هاي خدمات انرژي، تأمین سرمایه را از منابع محدود عملي مي دانند. 
این تصور و عدم شفافیت در شرایط تأمین مالي، هزینه سرمایه گذاري را در قراردادهاي صرفه جویي 
انرژي افزایش مي دهد. تغییرات در فرآیند تأمین مالي طي دهه گذشته، تعداد شرکت هاي پیشنهاد 
کننده تأمین مالي و همچنین شفافیت در تأمین مالي را افزایش داده و در نتیجه، هزینه هاي تأمین 
مالي را کاهش داده است؛ احتماالً با مد نظر قرار دادن گزینه هاي بیشتر براي تأمین مالي، هزینه هاي 

تأمین مالي کاهش بیشتري خواهند داشت ]۱۷[.

قيمت گذاري تجهيزات و خدمات
    بهایي که دولت براي تجهیزات و خدمات در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي انرژي مي پردازد، 
ــرکت هاي خدمات انرژي وجود دارد. رقابت  ــت که بین ش ــان  دهنده میزان رقابتي اس تا حدي نش
کمتر در قرارداد صرفه جویي انرژي، منجر به پرداخت هزینه بیشتر براي تجهیزات و خدمات حاصل 
ــدادي از قراردادهاي صرفه جویي انرژي در  ــود. یک مطالعه انجام گرفته در مورد تع از قرارداد مي ش
ــط سال ۱۹۹0 میالدي نشان داد که بهاي پرداخت شده توسط دولت در چارچوب قراردادهاي  اواس
ــده اند، تقریباً  ــا پروژه هایي که از تخصیص هاي اعتباري دولتي تأمین مالي ش ــي انرژي، ب صرفه جوی
ــده در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي انرژي به علت  ــان است ]۱8[. اخیراً بهاي پرداخت ش یکس
تلفیق شرکت هاي خدمات انرژي با یکدیگر تا حدي افزایش یافته است ]۱۹[. براي کاهش احتمال 
اینکه دولت از ارزش حاصل از صرفه جویي انرژي به دلیل هزینه باال در قرارداد غافل شود، دپارتمان 
انرژي ابزاري را با عنوان سازنده پروژه هاي الکترونیکي۱  ارائه داده است که به سازمان ها در مقایسه 

قیمت هاي قراردادهاي صرفه جویي انرژي فدرال کمک مي کند ]۲0[.

مدت قرارداد
    طبق ساختار قرارداد دپارتمان انرژي، متوسط دوره بازپرداخت در قرارداد صرفه جویي انرژي ۱۷ 
سال است )مدت زماني است که به طور متوسط براي تأمین پرداخت هاي قراردادي به فروشنده، از 
صرفه جویي هاي انجام شده در هزینه و  انرژي، طول مي کشد( ]۲۱[. این دوره، میانگین مدت زماني 
ــود تا دولت به صرفه جویي خالص و قابل مالحظه در چارچوب  ــپري ش ــان مي دهد که باید س را نش
ــازمان ها باید تصمیم به کاهش مدت قرارداد با پرداخت هاي  ــد. در بعضي موارد، س یک قرارداد برس
بیشتر بگیرند و مقدار کمتري از ارزش حاصل از صرفه جویي انرژي را برای زمان تکمیل قرارداد نگه 
ــط دوره بازپرداخت براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي با  ــان مي دهد که متوس دارند. تحقیقات نش
تغییر در شرایط تأمین مالي قراردادها، طوالني مي شود و به تدریج سهم هاي بزرگ از سرمایه گذاري  
ــوند که صرفه جویي بیشتري دارند، اما این سرمایه گذاری ها پر هزینه نیز هستند  ــامل مي ش ها را ش
1-  EProject Builder
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]۲۲[. در واقع، سازمان ها اغلب اقدامات چند جانبه اي براي حفظ انرژي در یک قرارداد خاص انجام 
مي دهند. در حالي که بازپرداخت هاي کوتاه مدت را با سایر اقدامات حفظ انرژي که جذابیت خاصي 

ندارند ادغام مي نمایند ]۲۳[.
    با این حال، دوره بازپرداخت، شاخصي قابل اطمینان از ارزش اقتصادي صرفه جویي به دست آمده 
از قرارداد صرفه جویي انرژي نیست، زیرا به خودي خود، تمام صرفه جویي را که به طور عمده پس از 
اتمام دوره حاصل مي شود، اندازه گیري نمي کند. عالوه بر این، به دلیل اینکه معموالً دوره بازپرداخت 
بیش از ۱0 سال است، همه صرفه جویي انجام شده در سازمان ها در بیش از ۱0 سال، هزینه برآورد 

شده توسط دفتر بودجه کنگره را تأمین مي نماید.

توصيف پيامدهاي مالي استفاده از قراردادهاي صرفه جويي انرژي
    جریان نقدي دولت در چارچوب قرارداد صرفه جویي انرژي، با آنچه که از طریق تخصیص اعتبار 
ــده است، بسیار متفاوت است. از آنجایی که یک قرارداد صرفه جویي انرژي  دولتي سرمایه گذاري ش
هزینه خرید تجهیزات صرفه جویي انرژي را در سال هاي اجراي قرارداد توزیع مي کند، به طور معمول 
اثر خالص کمي  بر بودجه سازمان تا انقضاي قرارداد )زماني که سود خالص سازمان شروع مي شود( 
ــر دولت همان تجهیزات را از تخصیص منابع دولتي تأمین نماید، در همان ابتدا  ــل، اگ دارد. در مقاب
ــالیانه حاصل از  ــود س ــت اما بالفاصله س به اعتبار کافي براي پرداخت کامل هزینه نیاز خواهد داش

صرفه جویي را دریافت خواهد کرد.
ــان دادن نحوه زمان بندي جریانات نقدي دولت در چارچوب قراردادهاي      در این بخش براي نش
صرفه جویي انرژي، یک سرمایه گذاري فرضي براي بهینه سازي انرژي از طریق انعقاد قرارداد، با تمرکز 
ــت. به عالوه، چون  ــده اس بر مقدار و دوره پرداخت ها و همچنین ارزش صرفه جویي انرژي، ارائه ش
ــاله دارند،  ــازمان ها اجازه ورود به تعداد زیادي از قراردادهاي صرفه جویي انرژي را در دوره چند س س
این فصل مجموع هزینه هاي صرفه جویي در کل دوره و بازپرداخت وجوه دریافتي را براي یک سري 
ــرمایه گذاري هاي یکسان مورد بررسي قرار داده است. اگر یک سري از قراردادهاي صرفه جویي  از س
ــوند، به افزایش صرفه جویي ها در اثر  ــابه، در مقاطع منظم و به طور صحیح به کار برده ش انرژي مش
ــرانجام، در نتیجه نصب تجهیزات در  ــده منجر مي شوند. س افزایش تدریجي قراردادهاي تکمیل ش

چارچوب این قراردادها، انتظار ایجاد صرفه جویي قابل توجهي به صورت ساالنه وجود دارد.

جريانات نقدي يک سرمايه گذاري واحد
    مثالي از جریان نقدي یک سرمایه گذاري در بهینه سازي انرژي با استفاده از قرارداد صرفه جویي 
انرژي، تفاوت هاي موجود در زمان بندي هزینه ها و صرفه جویي هاي دولت را در مقابل سرمایه گذاري 
ــات انرژي براي  ــرکت خدم ــازمان فدرال با یک ش ــان مي دهد )جدول ۱(. در این مثال، یک س نش
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سرمایه گذاري ۱0 میلیون دالري که شامل هزینه تجهیزات و نصب آنها است، یک قرارداد صرفه جویي 
انرژي منعقد مي کند. تجهیزات نصب شده که ۲۵ سال عمر مفید دارند، در هرسال ۱/۱ میلون دالر 
ــرمایه گذاري( و حدود ۲۵0000  در هزینه های انرژي صرفه جویي مي کنند )یا ۱۱ درصد از ارزش س
ــي و تأیید کاهش مصرف  ــنجش، بررس ــال براي بهره برداري و نگه داري تجهیزات، س دالر در هر س
ــت که هزینه صرفه جویي و سایر هزینه هاي سالیانه به علت  ــود. فرض بر این اس انرژي هزینه مي ش
تورم افزایش پیدا مي کنند. این مثال به نحوي طراحي شده است که دوره بازپرداخت با مدت زمان 
اجراي قرارداد صرفه جویي انرژي منطبق باشد که به طور متوسط ۱۷ سال است و شروع آن بعد از 
نصب تجهیزات و آغاز بهره برداري در نظر گرفته مي شود. براي سادگي، در این مثال فرض مي شود 
که واحدهاي بهینه سازي انرژي براي تغییر در روشنایي، بالفاصله و به طور کامل نصب مي شوند. اما 
زمان مورد نیاز براي نصب واحدهاي بهینه سازي انرژي با توجه به پیچیدگي کار مي تواند متغیر باشد.
ــرمایه گذاري را از طریق دریافت وام با سود  ــرکت خدمات انرژي، منابع س ــده است که ش  فرض ش
مرکب 4/۵ درصد در سال تأمین کرده است ]۲4[. هزینه تأمین مالي، اثر قابل مالحظه اي بر میزان 
صرفه جویي دارد که مقدار آن را سازمان مشخص مي کند. در این مثال مجموع هزینه هاي دولت براي 
ــت که ۱0  ــاله تجهیزات اس قرارداد صرفه جویي انرژي، ۲۲/۷ میلیون دالر در تمام مدت عمر ۲۵ س
ــایر پرداخت ها است.  میلیون دالر آن اصل مبلغ، 4/۷ میلیون دالر بهره و 8 میلیون دالر آن براي س
هزینه صرفه جویي انرژي حاصل از کل این سرمایه گذاري، در مجموع برابر با ۳۵/۲ میلیون دالر است. 

از این رو، صرفه جویي خالص دولت در دوره ۲۵ ساله ۱۲/6 میلیون دالر خواهد بود.
ــد، دولت تفاوت بین هزینه  ــرکت خدمات انرژي فرا مي رس     وقتي که موعد پرداخت اعتبار به ش
صرفه جویي برنامه ریزي شده در قرارداد صرفه جویي انرژي و هزینه پرداخت هاي سالیانه را براي خود 
نگه مي دارد. اما معموالً سازمان ها کمترین میزان از هزینه صرفه جویي شده را براي خود نگه مي دارند 
ــود را کاهش دهند. در این مثال، سازمان فقط  ــالیانه و میزان س تا از این راه، تعداد پرداخت هاي س
۱00000 دالر هزینه صرفه جویي شده در هر سال را تا اتمام قرارداد براي خود نگه داشته است. بعد 
از آن، تمام هزینه هاي صرفه جویي شده حفظ مي شود. بنابراین، دولت از سال هاي ۱۷ تا ۲۵ تقریباً 
تمامي  ۱۲/6 میلیون دالر صرفه جویي خالص را دریافت مي کند. صرفه جویي انجام شده در آن سال ها 
ــده براي  ــود که قانون گذار مي تواند از صرفه جویي هاي انجام ش منجر به کاهش مصارف دولت مي ش

کاهش مجموع هزینه هاي دولت یا براي اهداف دیگر هزینه نماید.
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صرفه جويي در 
هزينه هاي انرژي*

پرداخت اصل پرداخت اصل
و فرع

هزينه هاي قرارداد ساليانه كه شركت خدمات انرژي با سود ساليانه 4/5 درصد تأمين مالي نموده است.
ساير 

پرداخت ها**
پس انداز دولت از 
صرفه جويي***

سال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

مجموع
مجموع 

ارزش فعلي
****

۱۱00
۱۱۲۲
۱۱44
۱۱6۷
۱۱۹۱
۱۲۱4
۱۲۳۹
۱۲64
۱۲8۹
۱۳۱۵
۱۳4۱
۱۳68
۱۳۹۵
۱4۲۳
۱4۵۱
۱480
۱۵۱0
۱۵40
۱۵۷۱
۱60۲
۱6۳۵
۱66۷
۱۷0۱
۱۷۳۵
۱۷6۹

۳۵۲۳۳
۲۳۳۲6

۳00
۳۳۱
۳6۳
۳۹۷
4۳۳
4۷0
۵۱0
۵۵۳
۵۹۷
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6۹۳
۷4۵
800
8۵۷
۹۱8
۹8۱
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0
0
0
0
0
0
0
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۹۵۷
۹۷8
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0
0
0
0
0
0
0
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۳۱۱
۳۱۷
۳۲۳
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۳4۳
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۳۵۷
۳64
۳۷۱
۳۷۹
۳86
۳۹4
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۱۲۱4
۱۲۳8
۱۲6۳
۱۲88
۱۳۱4
۱۳40
۱۳6۷

۱۲۵۵4
644۷
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منبع: دفتر بودجه کنگره

جدول 1: جريانات نقدي 10 ميليون دالري در قرارداد صرفه جويي انرژي براي خريد 
خدمات بهينه سازي انرژي
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* صرفه جویي در هزینه هاي انرژي، تفاوت بین برآوردهاي پایه اي هزینه هاي انرژي در غیاب قرارداد 
و هزینه هاي واقعي انرژي در چارچوب قرارداد را نشان مي دهد.

ــد: هزینه هاي نگه داري هاي از تجهیزات،  ــش مي دهن ** پرداخت هاي دیگر، هزینه هاي زیر را پوش
ــتفاده از آنها در قرارداد ذکر نشده است، هزینه هاي  هزینه هاي تعمیر یا جایگزیني تجهیزاتي که اس
سنجش و تأیید صرفه جویي هاي انرژي و همچنین هزینه هاي کنترل و مدیریت. اگر پیمانکار به کار 
با تجهیزات و نگه داري از آنها براي دولت ادامه دهد، پرداخت برخي از مخارج ساالنه قرارداد، مي تواند 

بعد از دوره بازپرداخت صورت گیرد.

ــرژي منهاي پرداخت هاي  ــا صرفه جویي در هزینه هاي ان ــداز دولت از صرفه جویي ها، ب *** پس ان
ــرکت خدمات انرژي در چارچوب قرارداد برابر است. معموالً سازمان هاي فدرال از طریق  دولت به ش
ــزان صرفه جویي را براي کاهش دوره بازپرداخت و نرخ بهره  ــرارداد صرفه جویي انرژي، کمترین می ق
ذخیره سازي مي نمایند. بعد از تسویه شدن تمامي هزینه هاي قرارداد، صرفه جویي هاي بیشتر توسط 
دولت ذخیره سازي مي شود. با توجه به اینکه قراردادهاي صرفه جویي انرژي معموالً دوره بازپرداخت 
حدوداً ۱۷ ساله دارند، بیشتر صرفه جویي هاي دولت بعد از بازه ۵ ساله اتفاق مي افتند که تخصیص 

اعتبارات در مدت این ۵ سال، از طریق برآوردهاي دفتر بودجه سازمان تأمین مي شود.

ــت که جریانات نقدي کنوني و آینده را به صورت مجموع در زمان  **** ارزش فعلي مقداري اس
ــتفاده از نرخ بهره تعیین شده از سوي دفتر  حال بیان مي کند. در ارزش فعلي، جریانات نقدي با اس

بودجه سازمان، به نرخ کنوني تنزیل داده مي شوند.
ــئول  ــازمان مس ــرمایه گذاري کند، در این صورت س ــر دولت از طریق تخصیص هاي اعتباري س اگ
تأمین هزینه سرمایه گذاري نخواهد بود، اگرچه خزانه داري براي استقراض اعتبار مورد نیاز متحمل 
ــه با بهره اي که  ــود، هزینه تأمین مالي در مقایس ــد ]۲۵[. اگر این کار انجام ش این هزینه خواهد ش
ــک  بیشتري براي تأمین  ــرکت هاي خدمات انرژي مي دهند پایین خواهد بود؛ اگرچه دولت ریس ش

سرمایه از طریق تخصیص اعتبار مستقیم در نظر خواهد گرفت.
ــتقیم از  ــتقراض مس ــه اي براي قرارداد صرفه جویي انرژي و اس ــبات مقایس ــتفاده از محاس     با اس
دولت، دفتر بودجه کنگره در برآورد خود نشان داد که در صورت استقراض مستقیم از دولت، دوره 
ــال عمر  ــال خواهد بود. مجموع صرفه جویي دولت در ۲۵ س ــال، ۱4 س بازپرداخت به جاي ۱۷ س
ــون دالر به جاي ۱۲/6 میلیون دالر  ــزات )هزینه صرفه جویي انرژي خالص پروژه( ۱۵/۲ میلی تجهی

خواهد بود ]۲6[.
    چون دولت در هر دو مورد، عمده مخارج را قبل از حصول هزینه هاي صرفه جویي شده متحمل 
مي شودـ  و چون دولت در صورت استفاده از تخصیص مستقیم اعتبار، نسبت به استفاده از قراردادهای 
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ــدـ  پیامدهاي دو روش تأمین مالي  ــي از صرفه جویي مي رس ــود ناش صرفه جویي انرژي، زودتر به س
زماني آشکاراتر قابل درک است، که مقادیر آنها در شرایط ارزش فعلي۱ بیان شود. ارزش فعلي عددي 
ــت که بیان  کننده درآمدهاي جاري، آتي و پرداخت ها به نرخ روز است. ارزش فعلي براي تفسیر  اس
جریانات نقدي آینده بر اساس دالر فعلي، به نرخ بهره )نرخ تنزیل( وابسته است. در این مثال، دفتر 
بودجه کنگره میزان ارزش آتی را، با توجه به نرخ بهره اوراق بهادار در زمان سررسید تنزیل می دهد 
ــناد خزانه داري براي تنزیل جریان نقدي در ۱0  ــود پیش بیني شده ۱0 ساله اس )براي مثال نرخ س
سال آینده استفاده مي شود(. با توجه به این ارزش فعلي، صرفه جویي خالص دولت با تأمین مالي یک 
شرکت خدمات انرژي در چارچوب قرارداد صرفه جویي انرژي، مجموعاً 6/4 میلیون دالر خواهد بود 
ــه در مقابل، صرفه جویی با تخصیص اعتبار دولتي 8 میلیون دالر قرار دارد. بنابراین در این مثال،  ک
اگر قانون گذار براي سرمایه گذاري، اعتبار مورد نیاز را به جاي ارائه مجوز به سازمان جهت استفاده از 
قرارداد صرفه جویي انرژي، به صورت مستقیم پرداخت نماید، صرفه جویي کلي دولت بر مبناي ارزش 

فعلي، ۲۵ درصد بیشتر  خواهد شد.

جريان نقدي براي تعدادي از قراردادهاي صرفه جويي انرژي
ــال، قانون در یک بازه  ــک قرارداد را توصیف نمود. با این ح ــاال جریان نقدي مرتبط با ی ــال ب     مث
ــازمان ها مي دهد. از این رو، این  ــتفاده از قرارداد صرفه جویي انرژي چندگانه را به س زماني، مجوز اس
گزارش مثال دیگري را بررسي مي کند که یک سازمان در هر سال، یک پروژه را از میان تعدادي از 

قراردادهاي ۱0 میلیون دالري هم سان آغاز مي کند.
    اگر سازمان، سرمایه گذاري در بهره وري انرژي را به صورت مداوم انجام دهد و تجهیزات با طول 
ــال نصب نماید، میزان نصب تجهیزات فقط در همان ۲۵ سال اول افزایش خواهد یافت.  عمر ۲۵ س
بعد از آن قدیمي ترین تجهیزات از سرویس خارج مي شوند و تا وقتي که مدت سرمایه گذاري به اتمام 

برسد کافي است که تعداد تجهیزات ثابت بماند.
ــط دفتر بودجه کنگره  ــتقراض در طول زمان که توس ــراي لحاظ نمودن افزایش هزینه هاي اس     ب
ــوب قراردادهاي  ــي خصوصي در چارچ ــراي تأمین مال ــود ۵/۵ درصد ب ــود، از س ــی مي ش پیش بین
ــتقراض باالتر، یک قرارداد صرفه جویي  ــتفاده مي شود ]۲۷[. با هزینه هاي اس صرفه جویي انرژي اس
ــید.  ــال در مثال قبل( به اتمام خواهد رس ــال )به جاي ۱۷ س انرژي ۱0 میلیون دالري بعد از ۱۹ س
ارزش فعلي خالص صرفه جویي دولت از اولین قرارداد در سري قراردادهاي صرفه جویي انرژي، مبلغ 

۵/4 میلیون دالر )به جاي 6/4 میلیون دالر با 4/۵ درصد تأمین مالي( خواهد بود.

1-Present-Value Terms
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يادداش�ت ها: صرفه جویي در هزینه های انرژي، نشان  دهنده اختالف بین برآورد هزینه های انرژي 
بدون وجود قرارداد و هزینه های انرژي واقعي بعد از کلیه قراردادهاي جاري در طول هر سال است.

پس انداز دولت از صرفه جویي شامل صرفه جویي در هزینه هاي انرژي منهاي پرداخت هاي دولت به 
شرکت خدمات انرژي بر اساس قراردادهاي جاري در طول هر سال است.

در این مثال، مقدار دالر در شرایط واقعي ارائه شده است که براي حذف اثرات تورم بعد از سال اول 
ــرمایه گذاري اولیه نیاز دارد و در هر سال ۱/۱  ــت. هر قرارداد به ۱0 میلیون دالر س ــده اس تنظیم ش
میلیون دالر صرفه جویي در هزینه ایجاد مي کند. سرمایه گذاري اولیه توسط شرکت خدمات انرژي، 
با استقراض پول با نرخ بهره اسمي  ۵/۵ درصد در سال )برابر با نرخ بهره واقعي ۳/۵ درصد در سال( 

تأمین مي شود.

    در این مثال با مدت زمان چند ساله، صرفه جویي در شرایط واقعي ارائه شده است و اثرات تورم 
ــت. مجموع صرفه جویي در هزینه هاي انرژي به صورت پیوسته در  ــال اول حذف شده اس پس از س
ــت، زیرا واحدهاي بهینه سازي انرژي به صورت سالیانه افزایش  ــال اول برنامه رشد داشته اس ۲۵ س
داشته اند )نمودار ۱(. بعد از ۲۵ سال، مجموع صرفه جویي انرژي ثابت مانده است، زیرا افزایش تعداد 
تجهیزات نصب شده با خارج شدن تجهیزات قدیمي  برابر مي شود. در این مثال، مجموع صرفه جویي 

واقعي سالیانه به ۲۷/۵ میلیون دالر )۱/۱ میلیون دالر ضرب در ۲۵( از سال ۲۵ به بعد مي رسد.

نمودار 1: نمودار جريان نقدي از يک سري قرارداد 10 ميليون دالري هم سان براي 
خريد خدمات.

منبع: دفتر بودجه گنگره.
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ــرژي خاص و در ۱۹ تا ۲۵  ــتر صرفه جویي دولت با یک قرارداد صرفه جویي ان ــن حال، بیش ــا ای     ب
ــود )آخرین سال هاي تجهیزات به عنوان عمر سرویس در  ــال بعد از نصب تجهیزات محقق مي ش س
ــود(. از این رو، در این قراردادهاي صرفه جویي انرژي فرضي، صرفه جویي دولت در  نظر گرفته مي ش
۱8 سال اول به کندي افزایش مي باید و سپس از سال نوزدهم تا بیست و پنجم، صرفه جویي شتاب 
ــال  ــال هجدهم به ۱/۵ میلیون دالر و در س مي گیرد و با اجراي چندین قرارداد صرفه جویي، در س
ــاب نرخ بهره(.  ــت و پنجم به ۷/۳ میلیون دالر صرفه جویي خالص افزایش مي باید )بدون احتس بیس
ــال تا پایان عمر مفید تجهیزات نصب  ــال به بعد، میزان صرفه جویي خالص دولت در هر س از این س
شده در چارچوب نخستین قراردادهاي صرفه جویي انرژي، که با تجهیزات جدید در قالب قراردادهای 

جدید جایگزین مي شوند، ثابت مي ماند.
ــوب قراردادهاي صرفه جویي انرژي  ــل در روند تحقق صرفه جویي هاي دولت در چارچ ــد عام     چن
تأثیر مي گذارد. اگر میزان بهره وري انرژي توسط تجهیزات قدیمي  تر کاهش یابند، یا اگر فرصت هاي 
سرمایه گذاري در موضوع صرفه جویي انرژي، بعد از سال هاي متمادي سخت تر شوند و یا اگر قیمت 
ــده مي تواند کمتر از حد  ــده باال برود، ارزش انرژي صرفه جویي ش انرژي کمتر از میزان پیش بیني ش
ــازي انرژي به دلیل نوآوري در فن آوری بهبود یابد و  ــد. در مقابل، در صورتي که بهینه س انتظار باش
ــتري از سطح پیش بیني شده داشته باشد، میزان صرفه جویي در انرژي  یا قیمت انرژي افزایش بیش

مي  تواند بیشتر از حد انتظار باشد.

نحوه عمل قراردادهاي صرفه جويي انرژي در بودجه س�ازمان ها و برآوردهاي 
هزينه اي دفتر بودجه كنگره

    میزاني از برآورد هزینه که دفتر بودجه کنگره براي تنظیم قانون بودجه پیشنهادي آماده مي کند، 
ــه دسته تقسیم مي شود: صرف  ــود. بودجه فدرال به س در اصول تنظیم بودجه فدرال منعکس مي ش
هزینه براي برنامه ها و فعالیت ها، درآمدها و هزینه هاي خالص بهره. اختیارات بودجه اي براي برنامه ها 
و فعالیت هاـ  اختیاري است که سازمان های فدرال حسِب قوانین مالي مدون، در چگونگي هزینه هاي 
ــاس قوانیني که مجوز بودجه را تشکیل مي دهند به  ــب مي کنندـ  بر اس جاری و بلندمدت خود کس
دو دسته اختیاري و اجباري طبقه بندي مي شوند. تخصیص بودجه سالیانه بر اساس بودجه اختیاري 
ــابه اختیارات بودجه اي  ــود. هزینه ها نیز مش ــاس بودجه اجباري انجام مي ش ــم برنامه بر اس و تنظی
ــوند. روش کنگره براي اجراي قوانین حاکم بر بودجه اختیاري و اجباري متفاوت  طبقه بندي مي ش
ــت. در نتیجه، برآوردهاي هزینه اي دفتر بودجه کنگره، که به منظور ارائه اطالعات براي فرآیند  اس
ــت، میزان بودجه اختیاري و اجباري را به طور جداگانه شناسایي و  ــده اس بودجه کنگره طراحي ش

گزارش مي کند.
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چگون�ه قراردادهاي صرفه جويي انرژي بر هزينه ه�اي اجباري و اختياري در 
برآوردهاي هزينه اي دفتر بودجه كنگره تأثير مي گذارد؟

    وقتي سازمان فدرال وارد یک قرارداد صرفه جویي انرژي مي شود، متعهد است که هزینه پیمانکار را 
از منابع دولتي پرداخت نماید تا هزینه تجهیزات و خدمات دریافتي را در دوره اي از سال تأمین نماید. 
ــازمان ها براي ورود به چنین تعهداتي، قبل از تخصیص اعتبارات براي پرداخت هاي  ارائه مجوز به س
ــت ]۲8[. از این رو، دفتر بودجه کنگره براي طرحي  مورد نیاز قرارداد، نوعي از اختیارات بودجه اس
قانوني که به سازمان ها اجازه استفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي و اصالح آن را مي داد، میزان 
ــارات بودجه جدا از تخصیص  ــی نماید )زیرا اختی ــده هزینه هاي اجباري را برآورد م ــاي تمام ش به

اعتبارات، به صورت قانون تهیه مي شوند(.
ــه در چارچوب یک قرارداد صرفه جویي انرژي، دولت به پرداخت کامل هزینه  ــراي انعکاس اینک     ب
تجهیزات و خدمات متعهد است  و به منظور انطباق با قوانین دفتر بودجه کنگره، برآوردهاي هزینه 
ــتند. همچنین برآوردهای هزینه،  ــان دهنده بودجه اجباري هس ــازمان ها براي چنین قانوني، نش س
سرمایه گذاري جهت خرید تجهیزات و خدمات از شرکت هاي خدمات انرژي را بازگو مي کنند ]۲۹[. 
بنابراین، برآورد هزینه نشان گر تنظیم بودجه اجباري براي سال هایي است که انتظار مي رود شرکت 
ــازي انرژي متعهد  شود و همچنین بیان گر برآورد  ــبت به خرید تجهیزات بهینه س خدمات انرژي نس
ــت. به اضافه برآورد ارزش خالص فعلي، مربوط به هزینه استقراض  ــده اس هزینه تجهیزات نصب ش
شرکت خدمات انرژي، که از الزام شرکت براي پرداخت با بهره باالتر از اسناد اوراق بهادار خزانه، می

ــت که باید پرداخت شود. اگر در خرید تجهیزات،  ــد )هزینه استقراض، معادل میزان بهره اي اس باش
ــود، زیرا  ــورت بگیرد، در برآورد هزینه ها آورده نمي ش ــي از طریق تخصیص اعتبارات ص ــن مال تأمی
ــناد خزانه، با توجه به قوانین بودجه کنگره، به عنوان هزینه صرفه جویي  تغییرات در هزینه بهره اس
محسوب نمي شود(. در برآورد دفتر بودجه کنگره، هزینه هایي که از چنین تعهداتي ناشي مي شوند، 

در طول دوره ساخت و خرید تجهیزات از طرف دولت فدرال توزیع مي شوند ]۳0[. 
    همچنین ورود به قراردادهاي صرفه جویي انرژي، بر هزینه هاي اختیاري تأثیر مي گذارد. به عنوان 
ــرکت هاي خدمات انرژي در قبال هزینه سنجش و صحه گذاري،  ــي از قرارداد، سازمان ها به ش بخش
ــزات جدید، هزینه  ــه بهره برداري و نگه داري تجهی ــایر خدمات مربوط ب ــش مصرف انرژي و س کاه
ــود، زیرا دولت مي تواند  پرداخت مي کنند. به این هزینه ها به عنوان هزینه هاي اختیاري توجه مي ش
ــد،  ــذف کند. به عالوه، همان طور که در دو فصل قبلي توصیف ش ــي این خدمات را ح ــر زمان در ه
سرمایه گذاري در تجهیزاتي با کارآیي باال باعث کاهش هزینه هاي انرژي سازمان مي شود که معموالً 
اعتبار آن در قالب تخصیص هاي سالیانه پرداخت مي گردد. مقدار و بازه چنین کاهش هایي در هزینه 
ــار دارد این کاهش به  ــف دارد. اما در کل، دفتر بودجه کنگره انتظ ــتگي به عوامل مختل ــرژي، بس ان
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ــج در طول عمر مفید تجهیزات جدید اتفاق بیافتد. اگر بودجه، خرید تجهیزات را در چارچوب  تدری
قراردادهاي صرفه جویي انرژي، به عنوان هزینه اجباري )همان طور که در برآورد هزینه دفتر بودجه 
ــایر هزینه هاي  ــت( ثبت نماید، همه آن کاهش ها در هزینه انرژي و س ــده اس ــان داده ش کنگره نش

مربوطه، مي توانند هزینه هاي اختیاري سازمان ها را کاهش دهند ]۳۱[.

چرا با دو دسته از هزينه ها، جداگانه برخورد مي شود
ــه مورد توجه قرار  ــون را جدا از الیحه بودج ــره، وقتي قانون گذاران، قان ــه کنگ ــد بودج     در فرآین
مي دهند، اثرات پیش بیني شده این قانون بر روي هزینه هاي اجباري و اختیاري به صورت جداگانه 
مورد رسیدگي قرار مي گیرد. زیرا هزینه اجباري به طور مستقیم از قانون مدون نشأت مي گیرد، در 
حالي که هزینه هاي اختیاري توسط سایر قوانین )تخصیص اعتبارات سالیانه( مشخص می شوند. این 

اثرات به انواع مختلفي از قوانین اجراي بودجه کنگره مربوط مي شوند:
ــده براي سرمایه گذاري از طریق قراردادهاي  •  برآورد هزینه هاي اجباريـ  نظیر هزینه پیش بیني ش
صرفه جویي انرژي ـ براي مثال، جهت اجراي قوانیني مورد استفاده قرار مي گیرد که براي اطمینان 
از تأثیر نگذاشتن سایر قوانین بر روي درآمدها و مصارف و افزایش کسري بودجه در دوره مشخص، 
ــتفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي  ــده اند. به طور معمول این قوانین در حکم مجوز اس وضع ش
هستند. از برآورد هزینه هاي اجباري براي کمک به کمیته، در تخصیص منابع تحت مصوبات بودجه 

نیز استفاده مي شود.
•  با تأثیرات محتمل بر هزینه هاي اختیاريـ  شامل پتانسیل صرفه جویي از سرمایه گذاري هاي انجام 
ــود: محدودیت ها در هزینه هاي  ــده در حوزه بهره وري انرژيـ  به گونه هاي مختلفي برخورد مي ش ش
اختیاري از طریق تخصیص مجوزهاي بودجه اي در طي سال برطرف مي شوند )که براي تأمین اعتبار 

امور دفاعي و غیردفاعي به طور جداگانه کاربرد دارند(.
ــاي صرفه جویي انرژي، با توجه به برآوردهاي دفتر بودجه کنگره،  ــي اثر بودجه اي قرارداده     ارزیاب
ــیاري از هزینه هاي این نوع قراردادها در یک طبقه بندي از بودجه، و  ــت. زیرا بس ــیار پیچیده اس بس
ــتر مخارج یا همه  آنها، براي  صرفه جویي ها در طبقه بندي دیگري قرار مي گیرند. عالوه بر این، بیش
ــاله اتفاق مي افتد که در برآورد هزینه دفتر بودجه  ــرارداد صرفه جویي انرژي جدید در دوره ۱0 س ق

کنگره آورده مي شود. در حالي که بیشتر صرفه جویي تحقق یافته در سال هاي بعد اتفاق مي افتد.

يک مثال توصيفي از اصالح بودجه دفتر بودجه كنگره
    اگر دفتر بودجه کنگره یک برآورد هزینه اي براي مثال اول )که در باال بررسي شد( ارائه نماید ـ 
سرمایه گذاري ۱0 میلیون دالري از طریق یک قرارداد صرفه جویي انرژي ـ اثرات زیر در هزینه هاي 
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اجباري و اختیاري نشان داده خواهند شد )جدول ۲(:
•  برآورد مي شود که تصویب مجوز قرارداد، منجر به هزینه ۱۱/6 میلیون دالري در بودجه اجباري، در 
سال امضاي قرارداد صرفه جویي انرژي شود. ۱0 میلیون دالر در هزینه هاي سرمایه گذاري )براي نصب 
واحدهاي بهینه سازي انرژي و تضمین هاي مربوط به عملکرد( و ۱/6 میلیون دالر براي ارزش فعلي 
ــده تأمین مالي بخش خصوصي، در مقایسه با نرخ بهره خزانه داري.  ــده از هزینه افزوده ش تنزیل ش
برآورد هزینه هاي اجباري نیز در مجموع ۱۱/6 میلیون دالر در طول سال هاي نصب تجهیزات توسط 
ــنده خواهد بود )براي سادگي، در این مثال نصب واحدهاي بهینه سازي انرژي به طور کامل و  فروش

فوري فرض شده است( ]۳۲[.
ــرارداد صرفه جویي انرژي، منجر به کاهش نیاز براي  ــط ق •  کاهش در مصرف انرژي و هزینه ها توس
تخصیص اعتبار اختیاري به میزان ۱/۱ میلیون دالر در سال اول و افزایش این مبلغ در سال هاي بعد 
ــال جاري  ــد ]۳۳[. چون در فرآیند بودجه کنگره، تغییرات در هزینه ها و درآمدها براي س خواهد ش
ــود، بنابراین جزئیات ارائه شده در برآوردهاي هزینه اي دفتر  ــال بعد آن در نظر گرفته مي ش و ۱0 س
بودجه کنگره، الزاماً همه صرفه جویي هاي مورد انتظار از یک قرارداد صرفه جویي انرژي را که در یک 

دوره طوالني تر اتفاق مي افتد، شامل نمي شود.
ــوط به قرارداد، حدود  ــا با انجام صرفه جویي، هزینه  خدمات مرب ــي از هزینه ه •  بعد از جبران بخش

۲۵0000 تا ۳00000 دالر از هزینه هاي اختیاري برآورد مي شود.
ــه طور کلي در این مثال، ۱0/۳ میلیون دالر صرفه جویي در هزینه هاي اختیاري، طي دوره ۱0      ب
ساله برآورد شده است. از آنجایی که طول عمر مفید تجهیزات ۲۵ سال فرض شده است، صرفه جویي 

بیشتر در سال هاي بعد نیز پیش بیني مي شود.

تفاوت در اصالح بودجه سازمان هاي فدرال
    دفتر مدیریت و بودجه و سازمان هاي دیگر، معموال راهکارهای مربوط به حوزه تعهدات دولت را 
ــت، در زمان انعقاد این تعهدات دنبال نمي کنند.  که در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي انرژي اس
برآوردها طبق بودجه بندي فدرال و طبق روش هایي است که پایه و اساس دفتر بودجه کنگره را شکل 
مي دهند. در بودجه سازمان ها، تعهد اولیه منابع دولتي براي همه پرداخت هاي مورد نیاز در چارچوب 
قرارداد صرفه جویي انرژي، به عنوان تعهدي که نیازمند اختیارات بودجه باشد، نشان داده نشده  است. 
در عوض، سازمان ها معموالً پرداخت به فروشندگان را به عنوان بودجه سالیانه که در سال هاي متعدد 
ــت، ثبت مي کنند. در چارچوب این رویکرد، تخصیص پرداخت ها، حداقل بخشي از  ــده اس پخش ش

کاهش در هزینه هاي انرژي ساالنه از طریق سرمایه گذاري را جبران مي نماید.
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 این عمل، با توجه به قانون حاکم بر قراردادهاي صرفه جویي انرژي مجاز است. اما معمول نیست که 
ــراي ورود به قرارداد، بدون تخصیص بودجه براي تأمین کامل هزینه هاي تعهدات قانوني دولت، به  ب
ــازمان ها مجوز داده  شود. در عوض، پس از امضاي قرارداد، نیاز است سازمان تنها مقدار مورد نیاز  س
ــود. با این وجود، دفتر مدیریت و بودجه ضمن  ــال اول را متعهد ش براي تأمین هزینه قرارداد در س
ــتفاده از قراردادهاي صرفه جویي انرژي، به سازمان ها هشدار داد تا ماهیت الزام آور  ارائه راهنماي اس
چنین تعهدات قراردادي و نحوه اجبار سازمان ها به تأمین مالي ارائه شده در سال هاي آتي را در نظر 

بگیرند ]۳4[.
    عالوه بر این، ثبت پرداخت قراردادها به عنوان هزینه هاي جاري ساالنه توسط سازمان ها، به طور 
ــي از بودجه اختیاري خود براي تأمین هزینه هاي فروشندگان، جهت  مؤثر آنها را به اختصاص بخش
سرمایه گذاري از طریق قراردادهاي صرفه جویي انرژي ملزم مي کند. در مقابل، هزینه بهره مرتبط با 
پروژه هاي فدرال، به طور مستقیم با بودجه اي پرداخت مي شود که به دلیل هزینه بودن، به سازمان ها 
ــود. هزینه هاي بهره دولت به مبالغي تعلق مي گیرد که خزانه داري، وامي براي پرداخت  داده نمي ش
ــود.  در قبال فعالیت هاي فدرال مي دهد، که به عنوان ابزاري جهت تأمین مالي در نظر گرفته مي ش
چنین هزینه هایي در برآورد اثرات بودجه اي قانون، که حمایت مالي این فعالیت ها را فراهم مي کند، 

به حساب نمي آیند.
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۲0۱۵ تامجموع

۲0۱۵

۱۱۵۷8
۱۱۵۷8

۱۱۵۷8
۱۱۵۷8
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۲۵0
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۲۵۵

-۱۱44

۲60
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۲6۵

-۱۱۹۱

۲۷۱

-۱۲۱4
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-۱۲۳۹

۲8۲

-۱۲64

۲8۷

-۱۲8۹

۲۹۳

-۱۳۱۵

۲۹۹

-۱۳4۱

۳0۵

-6۹۳۹

۱۵۷۷

-۱۳۳86

۳04۲

-۱۱00

۲۵0

-۱۱۲۲

۲۵۵

-۱۱44

۲60

-۱۱6۷

۲6۵

-۱۱۹۱

۲۷۱

-۱۲۱4

۲۷6

-۱۲۳۹

۲8۲

-۱۲64

۲8۷

-۱۲8۹

۲۹۳

-۱۳۱۵

۲۹۹

-۱۳4۱

۳0۵

-6۹۳۹

۱۵۷۷

-۱۳۳86

۳04۲

۱۱۵۷8
۱۱۵۷8

۲0۱6
۲0۱۷

۲0۱8
تغییرات در هزینه هاي مستقیم*

ص اعتبارات
تغییرات در موضوع تخصی

تعهدات فدرال 
س قرارداد 

بر اسا
صرفه جویي انرژي

مجوز تخمین بودجه
برآورد هزینه

سطح مجوز برآورد

سطح مجوز برآورد

برآورد هزینه

برآورد هزینه

صرفه جویي در هزینه 
انرژي

مرتبط با قرارداد 
صرفه جویي انرژي

ص اعتبار به 
اختصا

خدمات مرتبط با 
قرارداد صرفه جویي 

انرژي**

۲0۱۹
۲0۲0

۲0۲۱
۲0۲۲

۲0۲۳
۲0۲4

۲0۲۵
۲0۲0

۲0۲۵

۲0۱۵ تا

شان مي دهد.
ت بودجه بندي بر سازمان فدرالي )كه از قرارداد صرفه جويي انرژي استفاده  مي كند( را ن

جدول 2: برآورد هزينه كه اثرا
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يادداشت: این جدول، اثرات بودجه برآورد شده از ۱0 میلیون دالر قرارداد صرفه جویي انرژي مذکور 
ــان مي دهد. برآوردها بیان گر روش هایي هستند که دفتر بودجه کنگره براي ثبت  در جدول ۱ را نش
قراردادهاي صرفه جویي انرژي در بودجه فدرال مناسب مي داند. با این حال از سال ۱۹۹8، که براي 
اولین بار قراردادهاي صرفه جویي انرژي اجرا شدند، دولت در زمان انعقاد قرارداد، تعهدات کامل فدرال 
ــرمایه گذاران را  در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي انرژي را ثبت نکرد. در عوض، پرداخت ها به س
از بابت قراردادهاي در حال انجام، ثبت کرد که این پرداخت ها در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي 
انرژي، به صورت سال به سال و بر مبناي تخصیص بودجه است )که این عمل طبق قانون قراردادهاي 
صرفه جویي انرژي مجاز است(. اگر دولت این روش را در قراردادهاي صرفه جویي انرژي دنبال نماید، 
ــمت پرداخت هاي قراردادي به  زماني که صرفه جویي حاصل از هزینه هاي کاهش  یافته انرژي، به س
سرمایه گذاران برود، صرفه جویي ها در هزینه هاي انرژي سازمان ها تا حد زیادي در طول مدت قرارداد 
بدون تغییر باقی مي مانند. در نتیجه، دفتر بودجه کنگره برآورد کرده است که در تخصیص بودجه در 
دوره ۱0 ساله براي اجراي این قراردادها، در چارچوب این برآورد، کاهش قابل توجهي وجود نخواهد 
داشت. اگر کاهش مورد انتظار در استفاده از انرژي، فراتر از مدت قرارداد ادامه داشته باشد و بودجه 
سالیانه براي هزینه هاي مربوط به انرژي سازمان بر این اساس کاهش یابد، بودجه صرفه جویي شده 

به دولت فدرال تعلق مي گیرد.

ــان داده شده است که انتظار مي رفت تعهدات انجام شوند  ــال هایي نش * مجوز تخمین بودجه در س
ــده از بهینه سازي انرژي به صورت کّمي نمایش داده شوند. همچنین نمایش  و هزینه هاي برآورد ش
ــتقراض شرکت ها براي خدمات انرژي، که نتیجه پرداخت نرخ  ــده از میزان اس ارزش فعلي برآورد ش
ــبت به خزانه داري است، مورد انتظار بود )میزان استقراض با نرخ  ــتر از سوي شرکت ها نس بهره بیش
ــد.  ــت که در صورت تأمین مالي تجهیزات از تخصیص اعتبارات، پرداخت خواهد ش بهره اي برابر اس
ــت زیرا براي اجراي قوانین بودجه کنگره، تغییرات در  ــده اس مقادیر این اعتبارات در اینجا لحاظ نش
ــاب نمي آید(.  ــد، به حس هزینه بهره خزانه  به عنوان هزینه یا ذخیره که به قانون خاصي مرتبط باش
ــه از پیمانکاران انتظار مي رود به  ــود ک تخمین هزینه ها از تعهدات، در یک بازه زماني حاصل مي ش
نمایندگي از دولت فدرال، ساخت، خرید و نصب تجهیزات را انجام دهند. براي سهولت، فرض شده 

است که در مثال، تجهیزات بهینه سازي انرژي به سرعت نصب شده اند.

** خدمات مرتبط با قراردادهاي صرفه جویي انرژي هزینه هاي نگه داري زمان بندي شده از تجهیزات، 
ــتفاده از آنها در قرارداد ذکر نشده است، هزینه هاي  هزینه هاي تعمیر یا جایگزیني تجهیزاتي که اس
سنجش و تأیید صرفه جویي هاي انرژي و همچنین هزینه هاي کنترل و مدیریت را تأمین مي نماید. 
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ــه داري از آنها براي دولت ادامه دهد، پرداخت برخي از مخارج  ــر پیمانکار به کار با تجهیزات و نگ اگ
ساالنه قرارداد، مي تواند بعد از دوره بازپرداخت صورت گیرد.
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www.cbo.gov/publication/45748



136

]32[ این 6/۱۱ میلیون دالر، همان مقدار ارزش فعلي است که در انتهاي ستون میاني جدول ۱ 
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فراتر از صرفه جويي هاي تضمين شده

صرفه جويي هزينه هاي مازاد مرتبط با پروژه هاي 
قرارداد صرفه جويي انرژي

فصل چهارم

4
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ــرژي، تنها به میزان کمي در  ــت که پروژه هاي قرارداد صرفه جویي ان ــوال اعتقاد بر این اس     معم
ــده به  ــت. به طوری که اغلب صرفه جویي هاي تضمین ش  هزینه هاي دولت صرفه جویي نموده اس
ــمت قابل  ــت که قس ــرکت هاي خدمات انرژي تعلق مي یابند. اصلي ترین نتیجه  گزارش این اس ش
ــرد. این صرفه جویي ها به دالیل زیر انجام  ــي از صرفه جویي در هزینه، به دولت تعلق مي گی توجه
مي شوند: ۱( قراردادهاي صرفه جویي انرژي تمامي  برآوردهاي انجام شده را تضمین نمي کنند، ۲( 
ــه هاي  ــر مفید تجهیزات در دوره اجراي قرارداد صرفه جویي انرژي افزایش مي  یابد، ۳( مؤسس عم
ملي استاندارد و تکنولوژي۱ یا اداره اطالعات انرژي۲ ، برآوردهاي مربوط به قیمت انرژي را با توجه 
ــاس  ــي محافظه کارانه انجام داده اند و 4( در موارد پایه اي که اس ــه افزایش واقعي قیمت ها، خیل ب
ــود که تجهیزات پایه اي کارآیي  ــبات صرفه جویي تضمین شده هستند، چنین فرض مي ش محاس
خود را در طول زمان حفظ نموده و مدت زماني که باید از آنها نگه داري شود، برابر با دوره اجراي 

قراردادهاي صرفه جویي انرژي است.
    فرضیات واقعي تر نشان مي دهند که براي پروژه اي مشخص، دولت فدرال به وسیله قراردادهاي 
ــده را دریافت مي کند. نمودار ۱  ــرژي تقریباً دو برابر هزینه  صرفه جویي تضمین ش ــي ان صرفه جوی

منابع هر کدام از این صرفه جویي ها را به تفکیک نمایش مي دهد.

نمودار 1: منابع صرفه جويي هاي مازاد در هزينه  در پروژه اي از قراردادهاي صرفه جويي 
انرژي

1- National Institutes for Standards and Technology
2-Energy Information Administration

قرارداد صرفه جویی انرژی تنها ۹6 درصد از 
صرفه جویی برآورد شده را تضمین می کند.   

کم شدن بهره وری تجهیزات پایه

ناچیز شمردن نرخ افزایش انرژی

صرفه جویی بدست آمده بیشتر

46 درصد41 درصد

7 درصد

6 درصد

خالصه
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ــي در هزینه هاي دولت، در پروژه هاي قرارداد  ــت که خالص صرفه جوی     معموال اعتقاد بر این اس
ــده در قبال  ــت. به طوری که که اغلب هزینه های تضمین ش ــي انرژي فدرال زیاد نیس صرفه جوی
ــا انرژی، که در طول مدت قرارداد  ــای انرژی و صرفه جویی های هزینه های مرتبط ب صرفه جویی ه
صرفه جویی انرژی به دست می آیند، پرداخت مي شود. به هر حال این عقیده بر این فرضیه استوار 
ــت که صرفه جویي تضمین شده در هزینه ها، کم و بیش برابر هزینه هاي بازدارنده ي۱ مرتبط با  اس
پروژه است. همان طور که در این گزارش نشان داده مي  شود، چهار منبع اصلي براي صرفه جویي 
ــده لحاظ نمي  شود. روشي براي کّمي  ــبات صرفه جویي تضمین ش هزینه وجود دارد که در محاس

 سازي صرفه جویي هاي مازاد براي یک پروژه خاص ارائه مي  شود.
ــرژي تنها در حدود ۹6 درصد  ــک، قراردادهاي صرفه جویي ان ــت اینکه براي کاهش ریس     نخس
ــایت در  ــده یک پروژه را تضمین مي کنند. به این معني که در نبود کمبود، س از هزینه برآورد ش
ــده را در طول اجراي پروژه دریافت مي کند. دومین  ــدود ۱04 درصد از صرفه جویي تضمین ش ح
ــده در پروژه، تنها در طول  ــت که صرفه جویي هزینه تضمین ش ــع صرفه جویي مازاد، این اس منب
ــان اجراي قراردادهاي  ــط زم ــراي قراردادهاي صرفه جویي انرژي، افزایش مي  یابد. متوس دوره اج
صرفه جویي انرژي برنامه مدیریت انرژي، ۱۷ سال است و چنین به نظر مي  رسد که اگر تجهیزات 
ــرویس دهي بیشتري خواهند داشت.  ــوند، عمر مفید و س ــال به خوبي نگه داري ش در طول ۱۷ س
این که دقیقاً مدت زمان سرویس دهي تجهیزات چقدر خواهد بود، به نوع تجهیزاتی بستگي دارد 
ــتم گریز از مرکز، عمر بیش از ۲۵ سال  که در پروژه به کار مي  روند. براي مثال، چیلرهاي با سیس

دارند.۲
ــش صرفه جویي هاي انرژي و صرفه جویي هاي  ــومین منبع صرفه جویي مازاد که موجب افزای     س
ــاتي قرارداد در پروژه قرارداد  ــبه قیمت هاي اقالم تأسیس ــود، محاس هزینه مرتبط با انرژی می ش
ــازمان ها و قراردادهاي صرفه جویي  ــت. به منظور تعیین نرخ هاي افزایش، س صرفه جویي انرژي اس
ــتیتو ملي  ــماره ۱۳۵ انس ــاالنه کتاب راهنماي ش ــریه س انرژي ، اغلب از فاکتورهاي موجود در نش
ــات4، ۲0۱۳( بهره می برند.  ــتیتو ملي فن آوری و اطالع ــن آوری و اطالعات ایاالت متحده۳ )انس ف
ــال ۱۹۹8، پیش بیني ها بسیار محتاطانه بوده اند )اداره اطالعات انرژي۵، ۲0۱۲(،  به هر حال از س
ــده بود افزایش  ــریع تر از آنچه که در برآوردها پیش بیني ش به این معني که قیمت هاي انرژي، س
ــت. بنابراین، هزینه هاي بازدارنده انرژي و هزینه تعمیر و نگه داري مرتبط با آن، بیشتر از  یافته اس

صرفه جویي هاي تضمین شده در هزینه مي باشد.
1- Avoided Costs
2- ASHRAE, 2011
3- Nist Annual Supplement to Handbook 135
4- NIST
5- EIA

مقدمه
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ــرژي در ارتباط با گزینه  ــرارداد صرفه جویي ان ــي انرژي در پروژه هاي ق ــت، صرفه جوی     در نهای
»هیچ کاري نکن۱« محاسبه مي  شود که در آن، تجهیزات موجود در محل نادیده گرفته مي  شوند. 
ــاي صرفه جویي انرژي،  ــزات موجود در طول دوره قرارداده ــبات فرض می کنند که تجهی محاس
ــابهي دارند. در حقیقت، تجهیزاتي که در  ــت و نیاز به نگه داري مش ــابهي خواهند داش کارآیي مش
قراردادهاي صرفه جویي انرژي نیاز به جایگزیني دارند، معموالً در اواخر عمر مفیدشان هستند. به 
ــتفاده باقي بمانند، احتماالً کارآیي آنها کاهش خواهد  طوری که حتي اگر این تجهیزات بدون اس
ــبه صرفه جویي ها  ــت و هزینه نگه داري آنها به مرور زمان افزایش خواهد یافت. بنابراین محاس یاف
ــت که هزینه هاي مرتبط با گزینه »هیچ کاري نکن« را کمتر از حد واقعي  ــمتي متمایل اس به س
ــا قراردادهاي صرفه جویي انرژي را کمتر از حد  ــرآورد نموده و متعاقباً، صرفه جویي هاي مرتبط ب ب

واقعي برآورد می نماید.
ــان داده خواهد شد، صرفه جویي هاي مازاد در هزینه  ای       همان طور که در بخش هاي بعدي نش
 که در نتیجه این عوامل به خزانه دولت افزوده مي  شوند، قابل توجه مي  باشند. براي پروژه اي که در 
اینجا به عنوان نمونه بررسي شده است، صرفه جویي هزینه هاي مازاد معادل ۹6 درصد صرفه جویي 
ــه که به خزانه دولت  ــد. به این مفهوم که کل صرفه جویي هزین ــده مي باش هزینه هاي تضمین ش

تحویل داده شده، در حدود ۱/۹6 برابر میزان صرفه جویي هزینه تضمین شده مي باشد.

پروژه نمونه
ــتفاده از داده هاي قرارداد  ــاي صرفه جویي انرژي، با اس ــي پروژه اي از قرارداده ــل و بررس     تحلی
ــي انرژي برنامه مدیریت انرژي فدرال،  ــل نامعین، تعداد نامعین مربوط به قرارداد صرفه جوی تحوی
ــود. در طول این دوره، میانگین هزینه اجراي پروژه  ــال هاي ۲0۱0 تا ۲0۱۲، شروع می ش طي س
ــتقیم پروژه  ــامل تمام هزینه هاي اجراي مس تقریباً ۱8/۲ میلیون دالر بود. هزینه اجراي پروژه ش
)جمع آوري اطالعات، مطالعات و بررسي امکان سنجي، طراحي، تجهیزات، ساخت، کمیسیون( به 

اضافه هزینه هاي غیر مستقیم )شامل سربار، فروش و ...( و سود است.
    سازماني که سیستمي جامع براي بهبود بهره وري انرژي طرح ریزي مي کند، ممکن است با این 
ــود که پروژه قرارداد صرفه جویی انرژی، پروژه های تعمیر یا نوسازی را غیرضروری  مورد مواجه ش
ــازی را نیز در بر  ــکالت نیازمند تعمیر و نوس ــروژه قرارداد صرفه جویی انرژی مش ــد. زیرا پ می کن
می گیرد و یا آنها را مرتفع می کند. صرفه جویي هاي مربوط به مصرف دارایي ها متوقف شده است. 
ــت پروژه صرفه جویي، به عنوان صرفه جویي تک مرتبه اي۱ توصیف شود که مي تواند  زیرا ممکن اس
ــود. طي سال هاي ۲0۱0  براي پرداخت هاي تک مرتبه اي قرارداد صرفه جویي انرژي به کار برده ش

1-One-time
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تا ۲0۱۲ پرداخت هاي تک مرتبه اي از صرفه جویي )صرف نظر از پروژه هایي با پرداخت هاي عظیم 
ــکا۱( به طور میانگین حدود ۱0 درصد هزینه  ــرمایه گذاري مجدد آمری مربوط به قانون بهبود و س

اجراي پروژه بودند.
ــرمایه گذاري ها در طول دوره ۲0۱0 تا ۲0۱۲، برابر با ۵/۷6 درصد      علي رغم اینکه نرخ بهره س
ــود، نرخ بهره 4 درصدي براي پروژه نمونه )به منظور تطابق با قراردادهاي اخیر( انتخاب گردید.  ب
ــرایط بازار بستگي داشته و در طول  ــود پروژه قرارداده صرفه جویي انرژي به نرخ خزانه و ش نرخ س

چند سال گذشته روند نزولي داشته است.
    در پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي، تا زماني که دولت تجهیزات بهینه سازي نصب شده را نپذیرد، 
هیچ پرداختي از سوي دولت به پروژه انجام نمي شود. به همین دلیل، قرارداد صرفه جویي انرژي باید 
بیش از میزان نیاز خود براي اجراي پروژه وام بگیرد تا سود سرمایه گذاران را در مدت اجراي پروژه 
ــود که عالوه بر  پرداخت نماید. میزان بیش از حد وام، »هزینه تدارکات تأمین مالي۲« نامیده مي  ش
ــاخت، ممکن است شامل هزینه هاي تسویه حساب و سایر هزینه ها  ــود مربوط به سرمایه دوره س س
مانند تعهدات پرداخت و اجرا باشد. براي پروژه نمونه، هزینه تدارکات تأمین مالي معادل ۱/۷8 برابر 
ــاالنه هزینه پروژه و هزینه تدارکات تأمین مالي در نظر گرفته شد. این میزان برابر  ــود س مجموع س

میانگیني از هزینه پروژه هاي ارائه شده طي سال هاي ۲0۱0 تا ۲0۱۲ مي  باشد.
    هزینه خدمات دوره اجرا در سال اول اجرا، معادل ۲/۱۵ درصد از هزینه اجراي پروژه و یا معادل 
۳۹۱۳00 دالر در نظر گرفته شد. از این مقدار، ۹0/۷ درصد براي عملیات تعمیر و نگه داري و ۹/۳ 
ــنجش و تأیید اختصاص داده شد. طبق توصیه هاي اخیر انستیتوی ملي فن آوری و  درصد براي س
ــده توسط انستیتوی ملي فن آوری و اطالعات در  ــانات کلي قیمت )اعالم ش اطالعات در مورد نوس

سال ۲0۱۳(، ساالنه به میزان ۲/۱ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.
    بازپرداخت پروژه، ۱۱/6 درصد در نظر گرفته شده است که صرفه جویي هزینه را در طول یک 
ــت. طبق طرح انستیتوی ملي فن آوری و اطالعات  ــال، معادل ۱۵68۹66 دالر برآورد کرده اس س
براي افزایش قیمت برق طي ۱۷ سال، ساالنه ۲/۱ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده است 
)اعالم شده توسط انستیتوی ملي فن آوری و اطالعات در سال ۲0۱۳(. قرارداد صرفه جویي انرژي، 
۹6 درصد از صرفه جویي برآورد شده را تضمین مي  کند که مطابق با میانگین فعلي براي پروژه هاي 
قرارداد صرفه جویي انرژي است که در چارچوب قرارداد برنامه مدیریت انرژي فدرال منعقد شده اند 

)شوندر۳  و اسالتري4 ، ۲0۱۲(.
ــال هاي ۲0۱0 تا  ــده در س ــاس میانگین هاي ارائه ش     عوامل مورد نیاز براي تحلیل هزینه بر اس

۲0۱۲ که در دستور کار قرار مي گیرند، در جدول زیر خالصه شده اند.
1-American Recovery and Reinvestment Act
2-Finance Procurement Price
3-Shonder
4-Slattery
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جدول1: پارامترهاي نمونه اي از پروژه قراداد صرفه جويي انرژي

۱8۲00000 دالر

4 درصد

۱4۷۱4۲۲ دالر

۱8۲0000 دالر

۱۵68۹66 دالر

۳۹۱۳00 دالر

–

–

–

–

۲/۱ درصد

۲/۱ درصد

قیمت اجراي پروژه

نرخ سود پروژه

هزینه تدارکات تأمین مالي

پرداخت تک مرتبه اي از منابع صرفه جویي

صرفه جویي تضمین شده در سال نخست

هزینه سرویس دهي در دوره اجرا )سال نخست دوره عملکرد(

نرخ افزايشمقدارمتغير

چنین فرض شده است که قراردادهاي صرفه جویي انرژي با موارد زیر مطابقت داشته باشند:
• دوره ساخت دو ساله

• پیش پرداخت هاي ساالنه
• پرداخت سود مرکب به صورت ماهیانه

• پرداخت قرارداد صرفه جویي انرژي یک دالر کمتر از صرفه جویي هزینه تضمین شده
    با توجه به مفروضات و عوامل موجود در جدول ۱، دوره اجراي پروژه نمونه در حدود ۱۷ سال 
طرح ریزي شد که معادل با میانگین دوره اجراي سفارش کارهاي قرارداد صرفه جویي انرژي کنونی 
ــه مدیریت انرژي فدرال،  ــاي تحویل نامعین، تعداد نامعین برنام ــت، که در چارچوب قرارداده اس

منعقد شده اند. صرفه جویي تضمین شده کل برابر با ۳48۲4۱۲۳ دالر است.
ــایر عوامل،  ــه تأثیر کاهش صرفه جویي ها، نرخ افزایش قیمت هاي انرژي و س ــه منظور مطالع     ب
ــده مورد  ــا منابع مربوط به صرفه جویي هاي هزینه تضمین ش ــات دیگري نیز در ارتباط ب مفروض
ــود که پروژه، چیلرهایي با بهره وري یک کیلووات بر تن  ــتند. در ابتدا چنین فرض مي  ش نیاز هس
ــره وري 0/6کیلووات بر تن جایگزین نماید. هزینه  ــتر و با به را با چیلرهاي جدید و با کارآیي بیش
ــادل ۵0 درصد هزینه هاي عملیات تعمیر و  ــات تعمیر و نگه داري براي تجهیزات پایه اي، مع عملی
ــال است. در سال اول اجراي پروژه، هزینه  نگه داري مربوط به قرارداد صرفه جویي انرژي در هر س
قرارداد صرفه جویي انرژي براي نگه داري چیلرهاي جدید برابر با حاصلضرب 0/۹0۷ در ۳۹۱۳00 
ــت که معادل ۳۵4۹0۹ دالر مي  شود. بنابراین چنین فرض مي  شود که هزینه پروژه براي  دالر اس
نگه داري چیلرهاي پایه، در حدود نصف این مقدار یا ۱۷۷4۵۵ دالر باشد. با توجه به نرخ افزایش 
ــال  ۲/۱ درصدي عملیات تعمیر و نگه داري، هزینه هاي مربوط به عملیات تعمیر و نگه داري در س
ــدار به صورت صرفه جویي عملیات  ــت. این مق اول براي چیلرهاي پایه، معادل ۱۷0۲۳0 دالر اس
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تعمیر و نگه داري مرتبط با انرژي، در قراردادهاي صرفه جویي انرژي مطالبه مي  شود.
ــزان خنک کنندگي  ــاعت، می ــنت به ازاي هر کیلووات س ــاب هزینه برق ۹ س ــا احتس ــپس، ب     س
ــال اول به میزان  ــون بي تي یو، باعث صرفه جویي هزینه برق در س ــاالنه معادل با 4880۳6 میلی س
۱464۱0۹ دالر مي  شود. با افزودن صرفه جویي هاي عملیات تعمیر و نگه داري مربوط به انرژي، کل 
صرفه جویي هاي برآورد شده براي سال اول برابر با ۱6۳4۳0۹ دالر مي  شود. با توجه به اینکه قرارداد 
صرفه جویي انرژي ۹6 درصد از این میزان را تضمین مي  کند، صرفه جویي هزینه تضمین شده در سال 

اول معادل ۱۵68۹66 دالر مي  شود که دقیقاً با مقدار موجود در جدول ۱ هم خواني دارد.
ــاالنه  ــازي، صرفه جویي س ــاالنه و بهره وري پس از مقاوم س     با توجه به میزان خنک کنندگي س
ــاعت یا 6۱۹60 میلیون بي تي یو مي  شود  انرژي براي پروژه نمونه برابر با ۱6۲6۷88۱ کیلووات س
ــرمایه گذاري هر دالر مي  شود.  ــاالنه ۳0۵0 بي تي یو به ازاي س که به عبارتی موجب صرفه جویي س
میانگین صرفه جویي ساالنه براي پروژه هایي که در چارچوب قراردادهاي صرفه جویي انرژي برنامه 
ــده اند، ۳0۹۲8 بي تي یو به ازاي هر دالر  ــال ۲0۱0 تا ۲0۱۲ منعقد ش مدیریت انرژي فدرال از س
سرمایه گذاري محاسبه شده است، ولي عدد ۳0۵0 بي تي یو به ازاي هر دالر سرمایه گذاري، دقیقاً 

در محدوده  مقادیري است که براي پروژه هاي شخصي وجود دارند.
    به منظور تعیین صرفه جویي ها، دو مدل هزینه ارائه شده است: یکي براي قراردادهاي صرفه جویي 
ــه اي در محل مورد نظر نادیده گرفته  ــري براي موارد پایه اي که در آن تجهیزات پای ــرژي و دیگ ان

مي  شوند. مدت دوره ي مطالعه براي هر دو مورد ۲۵ سال مي  باشد.

مدل هزينه براي قراردادهاي صرفه جويي انرژي
مدل هزینه براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي شامل هزینه هاي زیر مي  باشد:

ــرژي، پرداخت هایي براي عملیات  ــرویس دهي به قرارداد صرفه جویي ان ــي جهت س •  پرداخت های
ــنجش و تأیید در طول دوره ۱۷  ــه داري بابت نصب چیلرها و همچنین هزینه هاي س ــر و نگ تعمی

ساله پروژه.
•  پرداخت پول براي برق مصرفي، جهت انجام فرآیند جایگزیني چیلرها.

ــوي پروژه پس از تکمیل قراردادهاي صرفه جویي  •  هزینه هاي عملیات تعمیر و نگه داري که از س
انرژي پرداخت مي  شود )سالهاي ۱8 تا ۲۵(.

ــره وري چیلرها  ــود که به ــاي صرفه جویي انرژي، چنین فرض مي  ش ــل قرارداده ــس از تکمی     پ
ساالنه یک درصد افت مي کند، تا اینکه میزان کاهش در شرایط سایت با میزان کاهش در شرایط 
ــه شود. افت یک درصدي در گزارش هاي قبلي  ــط قرارداد صرفه جویي انرژي مقایس نگه داري توس
آزمایشگاه ملي اوک ریج۱  )هیوز و همکاران۲ ، ۲00۳؛ شوندر و همکاران۳ ، ۲006( و گزارش هاي 
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ــده است. هزینه هاي سایت پروژه براي کاهش  دیگران )هاپر و همکاران، ۲00۵( در نظر گرفته ش
ــزان نگه داري، ۵0 درصد از هزینه هاي عملیات تعمیر و نگه داري مربوط به قرارداد صرفه جویي  می

انرژي در هر سال مي  باشد.
    با وجود اینکه پروژه هاي مؤسسه ملي استاندارد و فن آوری افزایش نرخ صرفه جویي هزینه هاي 
ــاالنه ۲/۵  ــال ۱۹۹8، س برق را ۲/۱ درصد در نظر گرفتند، ولی هزینه برق در بخش تجاري از س
درصد افزایش یافته است )اداره اطالعات انرژي، ۲0۱۳(. به منظور محاسبه هزینه هاي برق، مدل 
ــبت به  ــاالنه ۲/۵ درصد نس قراردادهاي صرفه جویي انرژي چنین فرض مي کند که هزینه برق، س
ــاعت است. هزینه هاي  هزینه پایه آن افزایش مي  یابد که معادل 0/0۹ دالر به ازاي هر کیلووات س

تضمین شده با نرخ بهره  ثابت تري، معادل ۲/۱ درصد، افزایش مي یابند.
    جدول ۲، هزینه هاي ساالنه قراردادهاي صرفه جویي انرژي را نشان مي دهد. توجه داشته باشید 
ــامل صرفه جویي هاي تضمین شده  که پرداخت تک مرتبه اي از صرفه جویي ۱8۲0000 دالري، ش
ــد. چنین فرض مي  شود که فاز ساخت در سال اول پروژه شروع مي  شود و  ــال اول اجرا مي باش س

دو سال به طول مي انجامد. سال اول در جدول ۲ گنجانده نشده است.

مدل هزينه پايه
ــاله پروژه، در محل  ــه پایه فرض مي کند که، چیلرهاي موجود در طول دوره ۲۵ س ــدل هزین     م
پروژه رها مي  شوند و هزینه برق و عملیات تعمیر و نگه داري را براي این چیلرها در نظر مي  گیرد. 
ــود که هزینه  برق با نرخ واقعي تر  همانند پروژه قراردادهاي صرفه جویي انرژي، چنین فرض مي  ش
۲/۵ درصد به ازاي هر سال افزایش مي  یابد. همچنین فرض مي  شود که هزینه هاي عملیات تعمیر 
ــف هزینه هاي عملیات  ــاي جدید، حداقل در ابتدا، نص ــایت، براي نگه داري چیلره ــه داري س و نگ
ــتانداردهاي مربوط به  ــت. به هرحال، بر خالف اس تعمیر و نگه داري قرارداد صرفه جویي انرژي اس
ــود که هزینه هاي عملیات  تحلیل قراردادهاي صرفه جویي انرژي، در اینجا این چنین فرض مي  ش
تعمیر و نگه داري به ازاي هر سال، ۱ درصد بیشتر از نوسان محاسبه شده براي خرابي تجهیزات، 
ــود، افزایش مي  یابد. عالوه بر این، افت نگه داري  ــطح نگه داري ایجاد مي  ش که به دلیل کاهش س
ــایت، منجر به کاهش ۱ درصدي کارآیي چیلرهاي پایه در طول هر سال مي  شود.  تجهیزات در س
ــید، ۱8۲0000  ــته باش ــان مي دهد. توجه داش جدول ۳ هزینه هاي الزم را براي موارد پایه اي نش
ــود، در اینجا به  دالر که به صورت تک مرتبه اي براي قراردادهاي صرفه جویي انرژي پرداخت مي  ش
ــکل پرداخت تک مرتبه اي، هزینه عملیات تعمیر و نگه داري در سال سوم نشان داده شده است.  ش

1-ORNL
2-Hughes et al.
2-Shonder et al.
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ــراي پرداخت تک مرتبه اي  ــر چیلرهاي پایه اي، یک منبع قانوني ب ــه تک مرتبه اي براي تعمی هزین
ــاي صرفه جویي انرژي نیاز به تعمیر  ــاي صرفه جویي انرژي خواهد بود، زیرا قرارداده در قرارداده

چیلرهاي پایه را حذف خواهد نمود.
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جدول2: هزينه هاي نمونه اي از پروژه هاي قرارداد صرفه جويي انرژي
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جدول 3: هزينه هاي نمونه اي از پروژه پايه اي.
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ــاي پایه اي را با هم  ــه قراردادهاي صرفه جویي انرژي و هزینه ه ــاي مربوط ب ــدول 4 هزینه ه     ج
ــه مي نماید. در این جدول، »صرفه جویي« به صورت “هزینه هاي پایه اي منهاي هزینه هاي  مقایس
ــص صرفه جویي  ــود که خال ــاهده مي  ش ــت. مش ــده اس قراردادهاي صرفه جویي انرژي” تعریف ش
ــن مقدار ۹۷ درصد  ــد. ای ــاله مورد مطالعه، ۳۳860000 دالر مي  باش ــا در دوره ۲۵ س در هزینه ه
ــي انرژي موجب  ــر پروژه قرارداد صرفه جوی ــت. به بیان دیگ ــده اس مقدار صرفه جویي تضمین ش
صرفه جویي هزینه سازمان در حدود ۱/۹۷ برابر صرفه جویي تضمین شده گشته است. تقریباً تمام 
صرفه جویي هاي تضمین شده هزینه، که براي قرارداد صرفه جویي انرژي پرداخت مي  شوند، موجب 
صرفه جویي هزینه خالص در حدود ۹۷ درصد از صرفه جویي تضمین شده براي سازمان می شود.

نتايج
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پرداخت هاي كل
پروژه قرارداد صرفه جويي انرژي

پرداخت هاي كل
موارد پايه اي

ارزش فعلی صرفه جويي ها
صرفه جويي ها

سال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

مجموع

۵.۷6۲.8۹8

4.0۳4.۹۲8

4.۱۲۹.۱۲۲

4.۲۲۵.۵۳0

4.۳۲4.۲0۵

4.4۲۵.۲0۱

4.۵۲8.۵۷۲

4.6۳4.۳۷۵

4.۷4۲.668

4.8۵۳.۵0۹

4.۹66.۹۵۹

۵.08۳.080

۵.۲0۱.۹۳4

۵.۳۲۳.۵8۷

۵.448.۱06

۵.۵۷۵.۵۵۷

4.۹۷۲.۵۹۹

۳.۷6۳.۵۵۱

۳.8۹۵.۵۵۹

4.0۳۲.۲0۱

4.۱۷۳.640

4.۳۲0.04۵

4.4۷۱.۵۹0

106,889,417

۵.84۳.0۲۹

4.۱64.۵۲۲

4.۳۱0.۹۹4

4.46۲.6۲۱

4.6۱۹.۵84

4.۷8۲.0۷۲

4.۹۵0.۲۷۷

۵.۱۲4.40۳

۵.۳04.6۵۷

۵.4۹۱.۲۵۵

۵.684.4۲۱

۵.884.۳8۵

6.0۹۱.۳88

6.۳0۵.6۷۷

6.۵۲۷.۵0۹

6.۷۵۷.۱4۹

6.۹۹4.8۷۲

۷.۲40.۹6۳

۷.4۹۵.۷۱۷

۷.۷۵۹.4۳8

8.0۳۲.44۳

8.۳۱۵.0۵۹

8.60۷.6۲4

140,750,060

80.۱۳۱

۱۲۹.۵۹4

۱8۱.8۷۳

۲۳۷.0۹۲

۲۹۵.۳80

۳۵6.8۷۱

4۲۱.۷0۵

4۹0.0۲8

۵6۱.۹8۹

6۳۷.۷46

۷۱۷.46۲

80۱.۳06

88۹.4۵4

۹8۲.0۹0

۱.0۷۹.40۳

۱.۱8۱.۵۹۲

۲.0۲۲.۲۷۳

۳.4۷۷.4۱۲

۳.600.۱۵8

۳.۷۲۷.۲۳۷

۳.8۵8.80۳

۳.۹۹۵.0۱4

4.۱۳6.0۳۳

33,860,643

۷۵.۷۵۲

۱۱۹.۱۱۷

۱6۲.۵۳6

۲06.0۱۳

۲4۹.۵48

۲۹۳.۱44

۳۳6.80۲

۳80.۵۲4

4۲4.۳۱۱

468.۱6۷

۵۱۲.0۹۱

۵۵6.086

600.۱۵۵

644.۲۹8

688.۵۱۷

۷۳۲.8۱۵

۱.۲۱۹.446

۲.0۳8.۷۹۹

۲.0۵۲.۲۷۵

۲.06۵.84۱

۲.0۷۹.4۹6

۲.0۹۳.۲4۲

۲.۱0۷.080

20,106,055

جدول 4: مقايسه پروژه هاي قرادادهاي صرفه جويي انرژي با پروژه هاي پايه اي )دالر(.
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    دفتر مدیریت و بودجه براي سال ۲0۱۳، نرخ کاهش اسمي  معادل ۲/8۵ درصد را براي تحلیل 
۲۵ سال تعیین مي کند )دفتر مدیریت و بودجه، ۲0۱۳(۱ . با توجه به این نرخ کاهش، ارزش فعلي 

صرفه جویي برابر با ۲0۱060۵۵ دالر مي  باشد.
    همان طور که در قسمت مقدمه ذکر شد،4 عامل اصلي که براي صرفه جویي هزینه خالص در 

نظر گرفته مي  شوند، عبارتند از:
1- قرارداد صرفه جویي انرژي، تمامي  صرفه جویي هاي برآورد شده را تضمین نمی کند.

2- صرفه جویي هاي مازاد، بعد از دوره اجرا افزایش مي  یابند.
ــتاندارد و فن آوری آن را ارائه کرده است،  ــه ملي اس 3- نرخ افزایش صرفه جویي انرژي که مؤسس

همواره کمتر از افزایش واقعي قیمت انرژي برآورد شده است.
4- صرفه جویي برآورد شده در قراردادهاي صرفه جویي انرژي، بر این فرض استوار است که طول 
ــای عملیات تعمیر و  ــرژی،  تجهیزات پایه کارایی و هزینه ه ــرارداد صرفه جویی ان ــی ق دوره کارآی

نگه داری یکسانی خواهند داشت.
ــترده« براي کاهش تأثیر هر  ــبي هر کدام از این عوامل، »مدل گس     به منظور تعیین تأثیر نس
کدام از 4 عامل به کار گرفته شد. جدول ۵ نتایج را نشان مي دهد. ستون آخر، تأثیر نسبي کاهش 
ــي انرژي ۹6 درصد از  ــه عبارت دیگر، قرارداد صرفه جوی ــان مي دهد. ب ــر کدام از 4 عامل را نش ه
صرفه جویي را تضمین مي کند. این صرفه جویي موجب افزایش مقدار صرفه جویي خالص در حدود 
6/۱ درصد از صرفه جویي تضمین شده مي شود. صرفه جویي هاي دیگر که بعد از دوره اجراي پروژه 
ــد مقدار صرفه جویي  ــش صرفه جویي خالص به میزان ۳۹/۵ درص ــش مي  یابند، موجب افزای افزای
ــوند. افزایش واقعي قیمت انرژي، موجب افزایش صرفه جویي خالص به میزان  ــده مي ش تضمین ش
۷/۲ درصد مقدار صرفه جویي تضمین شده مي شود. در نهایت، افت متوسط عملکرد تجهیزات پایه 
به دلیل کاهش سطح نگه داري در سایت، موجب افزایش صرفه جویي خالص به میزان 44/۵ درصد 

از صرفه جویي تضمین شده مي شود.

1-OMB 2013
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۲۱0860۱ دالر

۱۵8۵06۵۷ دالر

۱8۳۵60۵۹ دالر

۳۳86064۳ دالر

۱/6 درصد

۵/۳۹ درصد

۲/۷ درصد

۵/44 درصد

۱

۱+۲

۱+۲+۳

۱+۲+۳+4

درصدصرفه جويي خالص فرضيات

جدول 5: صرفه جويي هاي خالص از مفروضات 1 تا 4

تحليل ميزان حساسيت
صرفه جویي هزینه خالص که در باال محاسبه گردید، به مقادیر عوامل فرضي زیر بستگي دارد:

• نرخ افت بهره وري: ۱ درصد
• نرخ واقعي افزایش قیمت انرژي: ۲/۵ درصد

• نرخ افزایش هزینه عملیات تعمیر و نگه داري: ۱ درصد
• هزینه هاي عملیات تعمیر و نگه داري سایت به صورت درصدي از هزینه هاي قرارداد صرفه جویي 

انرژي: ۵0 درصد
جدول 6 نشان مي دهد که افزایش یا کاهش۱0 درصدی این عوامل چگونه صرفه جویي در هزینه 
ــود که تغییر ۱0 درصدي در مقدار عوامل فرضي، باعث  ــاهده مي  ش خالص را تغییر مي دهد. مش

تغییر صرفه جویي هزینه به میزان ۱ تا ۷ درصد خواهد شد.
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ــروژه نمونه، تجهیزات  ــد. پ ــت، عمر مفید تجهیزات مي  باش ــي که در جدول 6 نیامده اس     عامل
ــتر از عمر مفیدشان پس از تکمیل  ــت که 6 سال بیش ــال در نظر گرفته اس را با طول عمر ۲۵ س
ــال پس از تکمیل  ــر تجهیزات تنها 4 س ــرویس ارائه  کرده اند. اگ ــي انرژي، س ــرارداد صرفه جوی ق
قرارداد صرفه جویي انرژي، عمر سرویس دهي داشته باشند، صرفه جویي در هزینه خالص به مقدار 
۲۵۷۲۹۵۹6 دالر کاهش مي  یابد. یعنی یک محدوده منطقي براي کل صرفه جویي دولت، در بازه 
ــود که  ــده وجود دارد. به وضوح دیده مي  ش بین ۱۷4 درصد و ۱۹۷ درصد صرفه جویي تضمین ش

صرفه جویي خالص، بیشترین حساسیت را نسبت به عمر سرویس دهي تجهیزات جایگزین دارد.

منابع بيشتر براي صرفه جويي
ــي نمي کند. براي مثال،  ــتر را بررس ــزارش تمام منابع بالقوه براي صرفه جویي هاي بیش ــن گ     ای
صرفه جویي انرژي در پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي معموالً بر اساس شرایط جوي براي یک 
ــال در سایت مورد نظر محاسبه مي  شود. شرایط آب و هوایي واقعي که سخت تر باشد، منجر به  س
صرفه جویي هاي بیشتر مي  شود. در پروژه نمونه، نیاز به خنک کاری بیشتر منجر به ساعات کارکرد 
ــود که با مقایسه مصرف برق چیلرهاي پایه اي با چیلرهاي جایگزین  طوالني تر خنک کننده می ش
ــده، صرفه جویي بیشتر انرژی مشاهده می شود. صرفه جویي هاي بیشتر به  شرایط خاص سایت  ش
ــرایط آب و هوایي بستگي خواهند داشت که برآورد این میزان صرفه جویي براي پروژه نمونه،  و ش

مشکل  خواهد بود.
ــت که در  ــاختمان هایي اس     یکي دیگر از منابع بالقوه براي صرفه جویي، افزایش بهره وري در س
مقایسه با ساختمان هاي پایه و قدیمي، ارتقاء یافته  اند. مطالعات موردي، افزایش بهره وري کارکنان 
ــي اطالعات حاصل از این مطالعات  ــا بهره وري انرژي باال را ثابت کرده اند، ول ــاختمان هایي ب در س
ــال ۲00۳، تعدادي از بررسي هاي قبلي را تحلیل نمود و  ــتند. مطالعه اي وسیع در س پراکنده هس

۳۲۲۵۳۱6۵ دالر

۳۱6۵۱۳۱۵ دالر

۳۳۷۹۳۹6۹ دالر

۳4۱60۳۱۳ دالر

۳۵4۹6۵8۱ دالر

۳6۱6۱۷۵6 دالر

۳۳۹۲8۳۵۳ دالر

۳۳۵60۹۷۳ دالر

نرخ افت بهره وري )۱ درصد(

نرخ واقعي افزایش انرژي )۲/۵ درصد(

نرخ افزایش هزینه هاي عملیات تعمیر و نگه داري )۱ درصد(

هزینه هاي عملیات تعمیر و نگه داري سایت پروژه به عنوان 
درصدي از هزینه هاي قرارداد صرفه جویي )۵0 درصد(

10 درصد بيشتر10 درصد كمتر عامل

جدول 6: صرفه جويي خالص هزينه با مقادير 10 درصد كمتر و 10 درصد بيشتر از 
مقادير فرضي عوامل
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ــرایط نور و روشنایي، شرایط  به افزایش بهره وري به دلیل بهبود برخی از عوامل )از قبیل بهبود ش
ــکاران۱ ، ۲00۳(. افزایش بهره وري در  ــود تهویه( پي برد )الفنس و هم ــاکت و بهب کاري آرام و س
اغلب موارد، در بازه چند درصدي  اتفاق مي  افتد. تغییر در این سطح، تأثیر ناچیزي بر نتایج گزارش 

خواهد داشت.

نتيجه گيري
ــت که به دلیل وجود  ــن گزارش، ارائه برآوردي منطقي از صرفه جویي هاي مازاد اس ــدف از ای     ه
صرفه جویي هایی فراتر از حد تضمین شده در یک پروژه قرارداد صرفه جویي انرژي اتفاق می افتد. 
ــه اي از پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي،  ــن مقدار مازاد به خزانه دولت تعلق مي  گیرد. نمون ای
ــال هاي  ــاس داده هایي از قراردادهاي صرفه جویي انرژي برنامه مدیریت انرژي فدرال طي س بر اس
ــرارداد صرفه جویي انرژي و  ــد و مدل هاي هزینه براي هر دو مورد ق ــا ۲0۱۲، انتخاب ش ۲0۱0 ت
قرارداد پایه ارائه شد. براي محاسبه افزایش قیمت انرژي، فراتر از مقادیر ارائه شده توسط مؤسسه 
ــال هاي ۱۹۹8  ــتاندارد و فن آوری، قیمت انرژي در هر دو مورد با نرخ واقعي تورم براي س ملي اس
ــده  ــت که افزایش قیمت انرژی در صرفه جویي تضمین ش تا ۲0۱۲ افزایش یافت. این در حالي اس
ــتاندارد و فن آوری محاسبه شده است. براي محاسبه  ــده توسط مؤسسه ملي اس با مقادیر ارائه ش
سطح پایین تر عملیات تعمیر و نگه داري )که توسط سایت دولتي ارائه شده(، در مقایسه با قرارداد 
ــي که در مطالعات قبلي به  ــره وري تجهیزات پایه اي با افت ۱ درصد )نرخ ــي انرژي، به صرفه جوی
ــطح پایین تعمیر و نگه داري از تجهیزات،  ــبه تأثیر س ــدند. به منظور محاس کار رفته بود( فرض ش
هزینه هاي عملیات تعمیر و نگه داري که به وسیله سایت فراهم مي  شد، با فرض افزایش ساالنه ۱ 

درصدی در نظر گرفته شد.
ــت در حدود ۱/۹۷ برابر  ــه، کل صرفه جویي هزینه براي دول ــن فرضیات براي پروژه نمون ــا ای     ب
ــده هزینه، که براي قرارداد  ــده بود. تقریباً تمام صرفه جویي هاي تضمین ش صرفه جویي تضمین ش
صرفه جویي انرژي پرداخت مي  شوند، موجب صرفه جویي خالص در حدود ۹۷ درصد از صرفه جویي 

تضمین شده براي سازمان می شود.
    دو فرض کلیدي که در تحلیل به کار رفته است، عبارتند از: تجهیزات پایه اي به مدت ۲۵ سال 
ــاله هستند. علي رغم  ــده داراي عمر مفید ۲۵ س ــایت باقي مي  مانند و تجهیزات جایگزین ش در س
ــکان وجود دارد که هر  ــد، این ام ــبت به فرض اول محتمل تر به نظر مي  رس ــه فرض دوم نس اینک
ــال بیست و پنجم نیاز به  ــده، در زمان هایی قبل از انتهاي س دوی تجهیزات پایه اي و جایگزین ش

1-  Loftness et al.3
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ــند. از آنجا که هزینه جایگزیني براي هر دو مورد مشابه است، صرفه جویي  ــته باش جایگزیني داش
خالص که به وسیله این تحلیل برآرود مي  شود، تغییر معني دار و قابل توجهي نمي نماید.

      اصلي ترین و مهم ترین نتیجه  این گزارش، این است که علي رغم این واقعیت که در طول دوره 
بهره وري اغلب صرفه جویي هاي تضمین شده، به شرکت طرف قرارداد صرفه جویي انرژي پرداخت 
مي  شود، ولی صرفه جویي هزینه در پروژه هاي قرارداد صرفه جویي انرژي، به میزان قابل توجهي به 
خزانه دولت مي افزاید. این صرفه جویي به دالیل زیر به دست مي آید: ۱( قرارداد صرفه جویي انرژي 
تمامي  برآوردهایي را که از صرفه جویي دارد، تضمین نمي  کند، ۲( عمر مفید تجهیزات، طوالني تر 
و فراتر از دوره بهره وري قراردادهاي صرفه جویي انرژي است، ۳( افزایش قیمت انرژي در پروژه ها 
و طرح هاي مؤسسه ملي استاندارد و فن آوری یا اداره اطالعات انرژي، در مقایسه با افزایش واقعي 
قیمت، خیلي محافظه کارانه مي  باشد و 4( مورد پایه اي که مبناي محاسبه صرفه جویي هاي تضمین 
ــان مي دهد که تجهیزات پایه اي با کارآیي و بهره وري مشابه قرارداد صرفه جویي  ــت، نش ــده اس ش
انرژي نگه داري خواهند شد و به سطح مشابهي از تعمیر و نگه داري در دوره زماني معادل با طول 
ــان مي دهند که  دوره قراردادهاي صرفه جویي انرژي نیاز پیدا خواهند نمود. فرضیات واقعي تر نش
دولت فدرال در حقیقت، نزدیک به دو برابر سطح صرفه جویي تضمین شده را در قبال پروژه  نمونه 

دریافت مي  کند.
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