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 نمودار رشد شركت تماس گستر كيش
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  عرفي شركت تماس گستر كيشم

در قالب شـركت تجهيـزات آموزشـي     1371در سال  "شبكه هاي تك سوئيچ"فعاليت اين شركت با يك ايده اوليه تحت عنوان 

 3نشان ارزشمند جهاني و بـا اخـذ    7نشان برجسته ملي و  14كسب  گواهينامه ثبت اختراع و 8اخذ شد و پس از سپاهان آغاز 

 ر توانست تكنولـوژي خانـه  با تكيه بر دانش بومي كشو اداري و عنوان ايزو و اجراي طرح در بيش از صد ها ساختمان مسكوني و

انگـذاري  نيرا در ايـران ب ) LMS(سامانه مـديريت روشـنايي سـاختمان     و) BEMS( مديريت انرژي ساختمان هوشمنـد و سامانه

كـاهش مصـرف انـرژي را بـه      ٪50ساختمان نمونه ملي كشور بيش از  10آخرين نتايج حاصل از صرفه جويي انرژي در  .نمايد

  .اثبات رسانيده است

 مان شركت تماس گستر كيشآر

  ™BEMS توسعه و توليد محصوالت پيشرفتهايجاد ساختمانهاي سبز با 

  شركت تماس گستر كيش ماموريت

سيستم با طراحي خالقانـه محصـوالت و   با كاهش قيمت تمام شده و افزايش عملكردهاي  ™BEMS همگاني كردن

  هاي تكنولوژي ديجيتال فن آوريتوسعه نرم افزاري و بهره گيري از آخرين 

 در كشور ™BEMS سامانه كارگيريمقدمه اي بر ضرورت به 

براساس آمارها، سـهم انـرژي در بخـش غيـر مولـد      

بخش هـاي   از مجموع مصرف در% 41ساختمان با 

صنعت و كشاورزي بيشتر است و با وجوديكه سرانه 

برابـر كشـور    5مصرف انرژي در كشور مـا بـيش از   

سـطح   كشور چين مي باشد ولـي  برابر 13و  آلمان

همين امر . بهره وري انرژي به مراتب پايين تر است

گواهي مي دهد بخش وسيعي از انرژي بـه صـورت   

تلفات از دست مي رود و بايستي سريعا بـراي حـل   

با توجه بـه اينكـه بـه    . اين مشكل چاره جويي نمود

ــط  ــور متوس ــرژي% 55ط ــاختمان ان در بخــش  س

 هـاي  استفاده از سامانه روشنايي مصرف مي شود،

BEMS™  وLMS    بهترين گزينه و زود بـازده تـرين

    .روش صرفه جويي در ساختمان مي باشد
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 ساختار سازماني شركت تماس گستر كيش

  واحد فني و مهندسي

تـوان متخصصـين داخلـي و بـا      اين واحد با تكيه بر. باشدواحد فني مهندسي شركت داراي مجوز رسمي از سازمان صنايع مي 

 متناسب با فرهنگ بومي اقـدام و جايگـاه خـود را    ،محصول طراحيروز جهاني نسبت به  تكنولوژيبهره گيري از پيشرفته ترين 

  . اين تكنولوژي در سطح جهاني تثبيت نموده است به عنوان بنيانگذار اين فن آوري نوين در كشور و پيشتاز

  واحد توليدي و بازرگاني

 توليـد  داراي مجوز از سازمان سرمايه گذاري كـيش مـي باشـد و    كيش 3واقع در قطب صنعتي شماره  خانه توليدي شركتكار

  . محصوالت در اين واحد انجام مي پذيرد

تجهيـزات و   مـواد اوليـه،   واحد بازرگاني شركت با برخورداري از ويژگي هاي منطقه آزاد كيش جهت تكميل دستاوردهاي خود

  .ي جديد جهاني را از كمپاني هاي خارجي تهيه مي نمايدتكنولوژي ها

  واحد كلينيك انرژي 

از سـوي وزارت نفـت و وزارت نيـرو تاييـد شـده و      ) ESCO )Energy Service Company صالحيت شركت به عنوان شـركت 

  :نمايد همزمان با توليد و اجرا به عنوان شركت مهندسين مشاور مميز انرژي در زمينه هاي زير فعاليت مي

طراحي و محاسبه جهت انتخاب تكنولـوژي متناسـب   / عارضه يابي و انجام مميزي انرژي پروژه هاي بزرگ صنعتي و ساختماني

ارائــه مشــاوره اســتقرار سيســتم مــديريت انــرژي مبتنــي بــر اســتاندارد / بــا نيــاز و تــوان مصــرف كننــده و تــامين تجهيــزات

EN16001:2009  

 د دوين استاندارتواحد آموزش و 

هاي آموزشي، دوره ها ي تخصصـي كوتـاه مـدت و    برنامه پس از تنظيم تفاهم نامه همكاري با مركز تربيت مربي جهت برگزاري

ميان مدت براي تربيت مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي و تربيت تكنسين هاي معرفـي شـده از طـرف نماينـدگي هـاي      

راستا برگزاري دوره هاي تخصصي مديريت انرژي ساختمان براي مهندسـين  در همين  .شركت به طور مستمر برگزار مي گردد

تدوين استاندارد آموزشـي بـراي سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي بـا         .سازمان نظام مهندسي در دستور كار قرار گرفته است

-مـي  مديريت انرژي ساختانمشاركت اعضا اين شركت به انجام رسيده و به عنوان متولي در صدد تدوين استاندارد ملي سامانه 

  .باشيم

  واحد نصب و اجرا

استان كشور فعال شـده و مطـابق    8جهت اجراي پروژه ها و ارائه خدمات هر چه بهتر و سريعتر دفاتر نمايندگي اين شركت در 

در حال حاضر اين تكنولـوژي   .تمامي استانها استقرار پيدا مي نمايد در 1392برنامه زمان بندي دفاتر نمايندگي شركت تا سال 

در صدها ساختمان مسكوني، اداري،تجاري و كارخانه پياده سازي شده است كه دانشكده هـاي بـرق و صـنايع دانشـگاه علـم و      
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ساختمان بزرگ ملي به صـورت پـايلوت در اقلـيم     10به عنوان الگوي مصرف انرژي اين طرح در  .صنعت از آن جمله مي باشد

 ٪4/50و  داخلي توسط اين شركت به انجـام رسـيده اسـت    به دست متخصصين ، با كاربردهاي متفاوتهاي جغرافيايي مختلف

  .كاهش مصرف انرژي را محقق نموده است

  مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني انرژي

ز علمـي و  با اخذ مجوز رسمي از سازمان صنايع و با تنظيم تفاهم نامه هاي همكاري علمي با سازمان ها و دانشـگاه هـا و مراكـ   

  .واحدهاي اين مركز پژوهشي به شرح ذيل است. تخصصي داخلي و خارجي هسته اوليه واحد پژوهشي شكل گرفته است

  مديريت در مصرف انرژي •

  بازيافت انرژي •

 انرژي هاي نو •
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 دستاوردهاي معنوي

بـه عنـوان   عناوين آن اشـاره شـده اسـت،     به كه در اين قسمت تماس گستر كيش با استناد به مدارك و سوابق موجود شركت

 8 اسـت  ايـن راسـتا توانسـته    و دردر كشور شناخته شده  (BEMS)بنيان گذار فن آوري نوين سامانه مديريت انرژي ساختمان 

مقالـه   ISO ،21عنـوان   3 معتبـر از سـازمانهاي ذيـربط،   مجـوز   11نشان بين المللي،  7، نشان ملي 15 ،گواهينامه ثبت اختراع

 .كه همگي داللت بر سابقه عملكرد پرتالش اين شركت دارد را در كارنامه خود جاي دهد و عضويت در مجامع علمي علمي

 سازمان مالكيت صنعتي ايران اهينامه ثبت اختراع ازگو 8

   28/4/75مورخ  25442 هاي تك سوئيچ در تقليل مدارها وفرمانها براي روشنايي شماره ثبتشبكه •

   13/12/82مورخ  29408شماره ثبت (BEMS) ي ساختمانسيستم مديريت انرژ •

سيستم كنترل توزيع شده تشخيص زلزله براي قطع گـاز آب و بـرق همزمـان بـا هشـدار صـوتي شـماره ثبـت          •

   23/12/84مورخ  34368

  27/11/86مورخ  46244بت ثشماره  (BMS)سيستم مديريت ساختمان •

 27/11/86مورخ  46240شماره ثبت طراحي وساخت سيستم خانه هاي هوشمند ديجيتالي  •

 14/12/87مورخ  57730 فيوز هوشمند چندكاره شماره ثبت •

 14/12/87مورخ  57729شماره ثبت  (LMS)سيستم مديريت انرژي روشنايي •

 19/05/88مورخ  60450مديريت فرمانهاي الكتريكي ساختمان به كمك بلوتوث شماره ثبت  •

 ن ملي كشورينشا 15

 84ارديبهشت ؛ نرژي ايرانااز پنجمين همايش ملي  فتخار بهسامان به عنوان شركت برترلوح تقدير و تنديس ا •

  84ارديبهشت  ؛كمان زرين از دومين جشنواره كار آفريني شيخ بهايي •

  85آبان ؛ تنديس افتخار از دومين جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد كشور لوح سپاس و •

  85بهمن  ؛خصصي مراكز تحقيق و توسعهعنوان شخصيت برجسته ايران از سوي انجمن ت •

 86شهريور  ؛هاي هوشمند ويژه خانه هوشمند از همايش ملي ساختمان تنديس •

  تخصصي مراكز تحقيق و توسعهاز طرف انجمن  86نشان طاليي محصول نمونه سال  •

  87؛ سال انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعهمحصول برتر تحقيق و توسعه توسط  10يكي از  •

  87سال  ؛آوري بخش صنعت ومعدن وردهاي نوآوري وفناصول برتر از نمايشگاه دستمح 10 يكي از •

  حرفه اي سازمان آموزش فني  لوح تقدير از مركز تربيت مربي و پژوهشهاي فني و •

  لوح تقدير از اولين جشنواره نوآوري سبز انجمن مديريت سبز ايران  •

؛ دانشـگاه تهـران   فن آوري آفريني شهيد چمران پارك علم وعنوان سومين شركت برتر از جشنواره نوآوري و كار •

 88سال 

 88؛ سال كاهنده مصرف انرژي در دانشگاه صنعتي شريفتوليد و توسعه فن آوري هاي جشنواره مقام اول  •
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 90؛ سال لوح تقدير هشتمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي در بخش تداوم فن آفريني •

 در هفتمين جشنواره امتنان از كارآفرينان برتر 91عنوان كارآفرين نمونه سال  •

 بنياد نخبگان در جشنواره اختراعات استان البرز 3نخبه سطح  كسب عنوان •

 نشان بين المللي 7

  مدال طالي اختراعات جهان در كشور مالزي •

  مدال جنيوس به همراه ديپلم افتخار در مجارستان •

  تحقيقات رومانيكاپ زرين و ديپلم افتخار از وزارت آموزش و  •

  مدال طالي اختراعات جهان در مسكو  •

  سوئيس مدال طالي اسپشيال در ژنو •

  نشان ويژه از طرف وزارت علوم و تحقيقات روسيه  •

  مدال طالي مسابقات زنان مخترع جهان در كره جنوبي •

 مجوزها و تاييديه ها

 63916/103به شماره )سابا(تاييديه از سازمان بهره وري انرژي ايران •

  اهينامه تاييد توانمندي فنĤورانه از وزارت علوم و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران گو •

  3100ت .26تاييديه از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به شماره  •

  تاييديه از پژوهشگاه وزارت نيرو •

 )مگفا ( مصوبه طرح در بخش صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع  •

  233664/183ايه گذاري در جزيره كيش به شماره مجوز سرم •

  11804/127مجوز توليد از وزارت صنايع و معادن به شماره  •

  ثبت اثر ملي در كتابخانه جمهوري اسالمي ايران •

  اجتماعي اقدام براي نهادينه كردن اين دانش در سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور •

ـ  اخذ سه  •  ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004: شـامل  ين المللـي سيسـتم مـديريت   گواهينامه اسـتاندارد ب

OHSAS 18001:1999 

 كسب گواهينامه توانمندي فناورانه سامانه مديربت انرژي ساختمان از سازمان پروژه هاي علمي و صنعتي •

  مقاله علمي 21ارائه 

 مشترك با سازمان بهره وري انرژي در نشريه شوراي جهاني انرژيمقاله  •

 جمين همايش ملي انرژيپن •

 نخستين كنفرانس بين المللي مديريت و برنامه ريزي انرژي •

 سمينار ساخت و ساز در پايتخت •

  پنجمين همايش كيفيت و بهره وري در صنعت برق •



 info@tgkco.com | 7 بنيانگذار سيستم مديريت انرژي ساختمان |شركت تماس گستر كيش 

 

  ششمين همايش ملي انرژي  •

  دبير خانه جايزه ملي محيط زيست ايران •

  همايش جهاني شدن تحقيق و توسعه •

 ساختمانهمايش مقررات ملي  •

  همايش فن آوري هاي نوين صنعت ساختمان •

  كنفرانس ملي عرصه هاي نوين صنعت ساختمان •

  همايش ملي انرژي ايران  هفتمين •

  همايش ايده هاي نو در مديريت شهري  •

 همايش مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در مشهد •

موسسه استاندارد  سران برگزاركنندهسخنراني در همايش ملي ساختمان هاي هوشمند و پايدار درسالن اجالس  •

 و تحقيقات

 بهره وري در صنعت برق همايش ملي كيفيت و هفتمين •

 بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق •

 اشتغال سبز در دانشگاه صنعتي اصفهان همايش ملي •

 اولين جشنواره نوآوريهاي سبز انجمن مديريت سبز ايران •

 ر شهر كرداولين همايش مديريت هوشمند انرژي د •

 يازدهمين كنفرانس مديريت كيفيت •

 تز دانشگاهي فوق ليسانس انرژي در زمينه مديريت انرژي روشنايي در دانشگاه بوروس سوئد  •

 و صنعتي عضويت در مجامع علمي

  مشاور مميز انرژيهاي  شركت •

  نظام مهندسي ساختمان •

  انجمن مخترعين و مبتكرين كشور •

  انجمن مهندسي صنايع •

  صنعت برق بانك اطالعات •

  شبكه دوستان انرژي •

  R&Dانجمن تحقيق و توسعه و مشاركت در سمينارها و دوره هاي آموزشي  •

 استان اصفهان فن آوريشبكه پژوهش و  •

  انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق •

  بانك اطالعات مديران اقتصادي، صنعتي و تجاري كشور •

  انجمن جمعيت پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه •

  صنعت برق ايرانسنديكاي  •
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  معرفي محصول

براساس تكنولوژي ديجيتال و به كمك پيشرفته ترين سخت افزارهاي روز جهـاني و   ™BEMS سامانه مديريت انرژي ساختمان

عنوان گواهينامه ثبت اختراع و با اهداف محـوري   8بهره گيري از نرم افزار اختصاصي شركت متناسب با فرهنگ بومي و با اخذ 

 .است به توليد رسيده و روانه بازار شده ايمني هوشمند سازي و حفاظت و انرژي، بهينه سازي

 تجهيـزات اين تكنولوژي يك سيستم جامع نرم افزاري و سـخت افـزاري اسـت كـه وظيفـه كنتـرل ، مـديريت و مانيتورينـگ          

گي ارائـه خـدمات سـاختمان در    مهمترين مزاياي استفاده از آن كاهش مصرف انرژي و يكپـارچ . مي گيردساختمان را به عهده 

قالب يك سامانه مركزي است كه همچنين مي تواند با كنترل و نظارت بر بخش هاي حفاظت و ايمني به عنوان مركز هوشمند 

 .ساختمان نيز عمل نمايد

ش هـا كـه   در مقايسـه بـا سـاير رو   . سال برگشت سرمايه گزاري را محقق مي نمايد 6الي  4اين سامانه در شرايط متعارف بين 

  .ي دانش بنيان بسيار توجيه پذير استسال دارند اين فناور 12نقطه سر به سري باالي 

 %38ايـن سـامانه    نمونـه  نصـب  ،)سـابا (در اندازه گيري هاي كارشناسي به عمل آمده از طرف سازمان بهره وري انرژي ايـران   

 68000شده در ده ساختمان اداري بـا زيـر بنـاي     هاي انجام نتايج اندازه گيري و كاهش مصرف انرژي را به همراه داشته است

ين محصـول مـورد توجـه مسـئولين     و همين امر سبب شده تا ا را نشان داده استي ژكاهش مصرف انر% 50بيش از  متر مربع

انه اي عملكـرد  بهره مندي از دانش فني مبتني بر الكترونيك پيشرفته ديجيتالي و نرم افزارهاي اختصاصي راي. قرار گيرد كشور

درصد بومي به  صداين سيستم را در باالترين سطح علمي قرار داده است و در ايران توليد محصول براي اولين بار با دانش فني 

  .انجام رسيده است 

  كاربردهاي سامانه مديريت انرژي ساختمان

BEMS™ ،گرمايش و تهويه مطبـوع /سرمايش با هدف هوشمند سازي و يكپارچه سازي مديريت وكنترل سيستم هاي روشنايي 

)HVAC (،     پرده و سايبان، سيستم اعالم و اطفاي حريق، كنترل تردد، دوربين هاي مدار بسته، آسانسور، پلـه برقـي، تجهيـزات

-سـاختمان  به توليد رسيده است و مي تواند در كليه استخر، درب پاركينگ، آبياري محوطه و ساير تجهيزات برقي قابل كنترل

  .د استفاده قرار مي گيرداري، تجاري، مسكوني، هتل، بيمارستان و كارخانجات مورهاي اد
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  اهداف محوري سامانه مديريت انرژي ساختمان

 

        بهينه سازي مصرف انرژيبهينه سازي مصرف انرژيبهينه سازي مصرف انرژيبهينه سازي مصرف انرژي

شمند روشنايي هـا و سيسـتم   كنترل هو •

بـا   گرمايش و تهويـه مطبـوع   ،سرمايش

  توجه به حضور افراد

فراهم كردن نور، دما و رطوبـت مطلـوب    •

  با مديريت بهينه تجهيزات

  شناسايي تجهيزات معيوب و يا پرمصرف •

  مانيتورينگ مصرف انرژي تجهيزات •

 پيك سايي •

مديريت هوشمند تجهيـزات بـر اسـاس     •

  )شبكه هوشمند(عرضه و تقاضاي انرژي 

  فضاها روشنايي ديناميك طراحي •

        افزايش رفاه و سهولت كنترلافزايش رفاه و سهولت كنترلافزايش رفاه و سهولت كنترلافزايش رفاه و سهولت كنترل

باال بردن كيفيت زندگي و راندمان كاري  •

ــا  فــراهم نمــودن نــور، دمــا و رطوبــت ب

  دلخواه ساكنين

، كنترل تجيزات با گوشي موبايل، تبلـت  •

  و اينترنت ريموت كنترل

ــتفاده از    • ــا اسـ ــزات بـ ــرل تجهيـ كنتـ

  سناريوهاي دلخواه

امكــان مشــاهده و نظــارت بــر وضــعيت  •

  تجهيزات از طريق نرم افزار

فعال و غير فعال سازي تجهيزات مطابق  •

  برنامه زمانبندي

        يش ايمني و امنيتيش ايمني و امنيتيش ايمني و امنيتيش ايمني و امنيتافزاافزاافزاافزا

افزايش ايمني ساختمان با سيستم هاي  •

  اعالم و اطفاي حريق

افزايش امينيـت سـاختمان بـا سيسـتم      •

هاي امنيتـي و كنتـرل تـردد پيشـرفته     

RFID  وBiometric  

استفاده از دوربـين هـاي مـدار بسـته و      •

سيستم هاي دزدگير جهت پايش دقيـق  

  فضاهاي مهم ساختمان

بـرق سـاختمان   قطع خودكار گاز، آب و  •

ــاهش    ــراي ك ــه ب ــوع زلزل ــام وق در هنگ

  خسارات ثانوي

  

  نتايج عملي حاصل از به كار گيري سامانه مديريت انرژي ساختمان

  كاهش مصرف انرژي گرديد 38%به  كه منتجبه شكل پايلوت معرفي سيستم  براي اجراي پروژه •

، بـه كارفرمـايي   ساختمان بزرگ اداري در سـطح كشـور   اجراي پروژه بهينه سازي مصرف انرژي روشنايي در ده •

كه مطابق اندازه گيري كارشناسان به طور ميانگين مصـرف انـرژي    به اجرا درآمدايران  سازمان بهره وري انرژي

 كاهش داد% 4/50را  ساختمانها

دانـش بـومي   اجراي پروژه در صدها ساختمان مسكوني و بيش از صدها هزار متر مربع سـاختمانهاي دولتـي بـا     •

 كشور
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  ي اجرا شدهوژه هاپر

  ساختمان متر مربع 100000بيش از  در براي اولين بار ™BEMSاجراي سامانه 

بـراي  ) سـابا (متر مربع از ساختمان هاي دولتي به كارفرمايي سازمان بهـره وري انـرژي ايـران     68000بيش از  1389در سال 

مجهـز گرديـد و بـه عنـوان الگـوي مصـرف انـرژي در         به سيسـتم مـديريت انـرژي    لين بار توسط شركت تماس گستر كيشاو

  .در ذيل به اين ساختمان ها و ساير پروژه هاي ديگر اشاره شده است. افتاح رسمي شد به عنوان طرح ملي ساختمانهاي دولتي

 پروژه هاي تهران

  كاهش مصرف انرژي% 6/49 |مربع  متر 3865 | استان تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه  •

  كاهش مصرف انرژي% 5/68 |مربع  متر 4353 | استان تهران 3شهرداري منطقه  •

  بدون سيستم كامل كاهش مصرف انرژي% 7/19 |مربع  متر 12000 | در تهران شركت نفت و گاز پارس •

  كاهش مصرف انرژي% 5/65 |مربع  متر 5163 | اداره تجهيز و نوسازي مدارس استان تهران •

 كاهش مصرف انرژي% 1/55 |مربع  متر 5500 | در تهران مادر تخصصي عمران و بهسازي شهريشركت  •

 پروژه هاي ساير استان ها

 كاهش مصرف انرژي% 5/51 |مربع  متر 3293 | معاونت سامان ميراث فرهنگي استان فارس •

  كاهش مصرف انرژي% 9/47 |مربع  متر 11910 | اداره برق منطقه اي استان هرمزگان •

  كاهش مصرف انرژي% 5/62 |مربع  متر 5881 | شركت ملي گاز استان آذربايجان شرقي •

  كاهش مصرف انرژي% 7/49 |مربع  متر 5914 | اداره راه و ترابري استان مازندران •

 كاهش مصرف انرژي% 8/50 |مربع  متر 10077 | ب بانك ملي استان خراسانعاداره سرپرستي امور ش •

 ساير پروژه هاي مهم

  در دو دانشكده برق و صنايع دانشگاه علم وصنعت ™BEMS اجراي سامانه •

  پارك علم و فن آوري دانشگاه تهران 2ساختمان شماره  •

  ساختمان مركزي اداره تعاون استان تهران •

 كم هاي مسكوني با متراژ پروژه

  واحدي آقاي فرهمند در كرج  8ساختمان  •

  واحدي در اصفهان  6مجموعه  •

  واحدي در اصفهان 3 مجموعه •

  واحدي پارسه در عظيميه كرج 8ساختمان  •

  قاي اميدي در رجايي شهر كرجآواحدي  3ساختمان •

  واحدي آقاي رحيم پور در رجاييشهر كرج 5ساختمان  •
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  واحدي آقاي مهندس شيرزاد در ميدان مادر كرج 24ساختمان  •

  آقاي دكتر بيدكي در ميدان مادر كرج ساختمان •

  اي مهندس خروطي در رجايي شهر كرجواحدي آق 24ساختمان  •

  ساختمان آقاي قاروني در خيابان مصباح كرج •

  پروژه در شهرك اميد •

  مجتمع مسكوني آقاي نخعي در عظيميه كرج  •

 شهرداري سده لنجان اصفهان •

 اداري و انبار و سالن اصلي كارخانه آقاي اقليمي با كاربري توليد پالستيك ساختمان •

  معرفي محصولپروژه هاي نصب نمونه جهت 

  اجراي پروژه در طبقه دوم ساختمان معاونت انرژي ساختمان سازمان بهره وري انرژي •

 فن بازار پارك علم و فن آوري دانشگاه تهران •

 فناوري هاي پيشرفته دانشگاه شريفمركز رشد  •

  جزيره كيش  ITبرج  •

  نمايشگاه بين المللي تهران  A 37سالن در  مينمايشگاه دائ •

  مركزي كانون اسالمي مهندسين كرج دفتر •

  دفتر نمايندگي شركت در كرج  •

  دفتر نمايندگي اصفهان  •

  دفتر نمايندگي استان همدان •

 پروژه مميزي انرژي

  استانداري قزوين ساختمان  •

  شركت برق منطقه اي قزوين ساختمان  •

  استانداري زنجان ساختمان  •

 شركت برق منطقه اي زنجانساختمان  •

 خودرو سازان فتح •
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 مديريت انرژي در ساختمان تكاليف قانوني

  )سياست هاي رهبري(از سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف  7 و بخشي از بند 5و  3بندهاي

  

  26/3/87بخشنامه معاون اول رياست جمهور تاريخ 

  

  مصرف مصوب مجلس شوراي اسالمي الگويفصل پنجم، قانون اصالح  21ماده 

  

كليه دستگاه هاي اجرايي و عمومي موظفند با انجام مميزي انرژي به منظور اجـراء و كنتـرل سـامانه مـديريت     

  .آموزش كاركنان خود اقدام نمايند انرژي در ساختمان هاي مربوطه و

تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند ضمن تعيين يكي از مديران ارشد خود به عنوان مسئول مديريت بهينـه  

ل حداقل ده درصد صرفه جويي دستگاه مصرف، به نحوي عمل نمايد كه نسبت به مصرف دوره مشابه سال قب

  .هاي اجرايي كشور عملياتي شود

 فـن آوري كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به نصـب و بهـره گيـري از تجهيـزات مجهـز بـه        -4بند

 .هوشمند و لوازم كم مصرف در زمينه آب و برق با هدف جلوگيري از مصرف بي رويه آب و برق اقدام نمايند

 شاخص بر ديتاك با نهيزم نيا در موفق يالگوها قيتشو و ارائه با يور بهره فرهنگ جيترو و توسعه -3 بند

   يمند تيرضا و انظباط ،يريپذ تيمسئول ،يكارآمد يها

  .مصرف يالگو تيرعا در يعموم ينهادها و يدولت يها شركت دولت، يشگاميپ -5 بند

صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعـه اي متعـادل از اقـدامات قيمتـي و غيـر       -7بخشي از بند 

پايـان  كشور به حداقل دو سوم ميـزان كنـوني تـا     "شاخص شدت انرژي"قيمتي به منظور كاهش مستمر 

  :برنامه ششم توسعه با تاكيد بر سياست هاي زير

تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي تشـويقي نظيـر حمايـت مـالي و فـراهم كـردن       -

تسهيالت بانكي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شكل گيري نهادهاي مردمـي  

 و خصوصي براي ارتقاء كارايي


