روش اجرايي کمیته انرژي

شماره سند PR44 :

ويرايش  :صفر

تذكر مهم:
هرگونه دخل و تصرف در اين مدرك ممنوع بوده و چنانچه نیاز به تغییر يا انجام اصالحی در اين سند داريد
موارد را طبق روش اجـــرائی کنترل مدارك و مستندات بشماره سند  PR02به دفتر تعالی اعالم نمائید .تکثیر و
توزيع اين سند بعهده دفتر تعالی بوده و توزيع و تکثیر غیر مجاز آن ممنوع می باشد .

واحد /سمت

نام و نام خانوادگي

تهيه كننده

دبير انرژی

محمد وحيدی

تائيد كننده

مدیر انرژی

مهدی ضميری

تصویب كننده

مدیر عامل

حسنرضا ميربلوكي

* اين سند فقط در سامانه الکترونیکی مورد تأيید دفتر تعالی میباشد* .
** نسخه کاغذی اين سند فقط با مهر دفتر تعالی معتبر میباشد** .

روش اجرايي كميته انرژی

صفحة  2از 7

ماده -1اهداف
بهبود عملکرد سیستم مدیریت انرژی ،آموزش و فرهنگ سازی ،ساماندهي كمیته انرژی ،گسترش هماهنگي میان پروژه ها و فعالیت های
بهبود عملکرد انرژی در سطح سازمان ،ایجاد حساسیت و بررسي دوره ای نحوه مصرف حامل های انرژی ،همچنین ممیزی و پایش عملکرد
در خصوص بهبود عملکرد انرژی و اندازه گیری مصرف حامل های انرژی به منظور تحقق اهداف شركت.
ماده -2دامنه كاربرد
مدیریت انرژی در ساختمان های اداری شركت گاز خراسان شمالي كه مرزهای سیستم ساختمانهای اداری ستاد و ناحیه آشخانه ميباشد.
ماده  -3تعاریف و مفاهيم
-1-3

كمیته انرژی :مرجعي است با مسئولیت ها و اختیارات مشخص كه وظیفه بررسي ،تحلیل ،تصمیم سازی ،تصمیم گیری و
هماهنگي (و در پاره ای موارد اجرا به صورت خاص) پیرامون موضوع انرژی را بر عهده دارد.

-2-3

مرزها :محدوده های فیزیکي یا مکاني و/یا محدوده های سازماني تعیین شده توسط سازمان.

-3-3

انرژی :الکتریسیته ،سوخت ها ،بخار ،حرارت ،هوای فشرده و سایر واسطه های مشابه.

-4-3

خط مبنای انرژی :مرجع (های) كمي كه مبنایي برای مقایسه عملکرد انرژی فراهم مي نماید.

-5-3

مصرف انرژی :مقدار انرژی به كار گرفته شده.

-6-3

بازدهي انرژی :نسبت كمي بین خروجي عملکرد ،خدمت ،كاالها یا انرژی به ورودی انرژی.

-7-3

هدف كالن انرژی :خروجي یا دستاورد تعیین شده كه برای نیل به خط مشي انرژی سازمان در ارتباط با عملکرد انرژی بهبود
یافته تعیین مي شود.

-8-3

عملکرد انرژی :نتایج قابل اندازه گیری مرتبط با بازدهي انرژی ،استفاده انرژی و مصرف انرژی

-9-3

شاخص عملکرد انرژی :مقدار كمي یا اندازه عملکرد انرژی ،به نحوی كه توسط سازمان تعریف شده است.

 -11-3خط مشي انرژی :بیانیه سازمان از نیات و جهت گیری كلي خود در ارتباط با عملکرد انرژی خود كه به صورت رسمي توسط
مدیریت ارشد بیان مي شود.
 -11-3بازنگری انرژی :تعیین عملکرد انرژی سازمان بر مبنای داده ها و سایر اطالعات ،كه منجر به شناسایي فرصت های بهبود مي
شود.
 -12-3هدف خرد انرژی :الزام عملکرد انرژی تفصیلي و قابل سنجش ،قابل كاربرد در سازمان یا بخش های وابسته به آن ،برآمده از
هدف كالن انرژی كه الزم است به منظور دستیابي به آن هدف كالن ،تعیین و برآورده شود.
 -13-3استفاده بارز انرژی :استفاده انرژی مربوط به مصارف اساسي انرژی و  /یا ارایه پتانسیل قابل توجه برای بهبود عملکرد انرژی.
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صفحة  3از 7

ماده -4مدت
كمیته انرژی از تاریخ ابالغ احکام برای نماینده مدیریت و اعضا كمیته ،بصورت دائمي تشکیل مي گردد.
ماده  -5فعاليت ها
فعالیت های كمیته انرژی در جهت نیل به اهداف فوق الذكر به شرح ذیل میباشد:
-1-5

تدوین راهبرد و سیاست های انرژی شركت،

-2-5

برنامه ریزی ممیزی و پایش مستمر انرژی در شركت به خصوص استفاده های بارز انرژی،

-3-5

تغییر نگرش و فرهنگ سازی در شركت در زمینه بهبود عملکرد انرژی از طریق آموزش و آگاهي سازی،

-4-5

ایجاد سیستم كامل پایش ،مستند سازی و گزارش دهي انرژی،

-5-5

مدیریت تقاضای انرژی در شركت،

-6-5

تهیه و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و روش اجرایي ها در جهت بهبود عملکرد انرژی،

-7-5

حصول اطمینان از مناسب بودن شاخص های عملکرد انرژی و پایش مستمر مقدار شاخص.

ماده  -6اعضاء
اعضاء كمیته به شرح جدول زیر مي باشد:
سمت

ردیف

سمت

ردیف

1

مدیریت محترم عامل (رئیس كمیته)

7

رئیس پژوهش

2

رئیس برنامه ریزی (نماینده مدیریت)

8

رئیس اندازه گیری

3

معاون بهره برداری

9

رئیس بازرسي فني

4

رئیس خدمات فني و مهندسي

11

رئیس اداری

5

رئیس مالي

11

رئیس IT

6

رئیس HSE

12

كارشناس برنامه ریزی (دبیر كمیته)
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صفحة  4از 7

ماده  -7وظایف
-1-7

وظایف كلي اعضای كمیته عبارت است از كوشش و تالش در راه تحقق اهداف سازمان با مشاركت فعال در كلیه زمینه های
فعالیت از طریق حضور مرتب و مستمر در جلسات ،بررسي و نظارت بر امور انرژی.

-2-7

شرح وظایف مدیریت ارشد در سيستم مدیریت انرژی



تعریف ،ایجاد ،استقرار و نگهداری خط مشي انرژی،



انتصاب نماینده مدیریت و تصویب تركیب یک تیم/كمیته مدیریت انرژی،



فراهم آوری منابع مورد نیاز برای ایجاد ،استقرار ،نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی،



تعیین دامنه كاربرد و مرزهای سیستم مدیریت انرژی،



ابالغ اهمیت مدیریت انرژی به سازمان،



پایش و اطمینان از ایجاد اهداف كالن و اهداف خرد انرژی،



پایش و اطمینان از تناسب شاخص های عملکرد انرژی برای سازمان،



در نظر گرفتن عملکرد انرژی در طرح ریزی بلند مدت،



پایش و حصول اطمینان از اینکه نتایج در فواصل زماني تعیین شده اندازه گیری و گزارش مي شوند،



انجام بازنگری مدیریت.

-3-7

شرح وظایف مدیر انرژی



انتصاب نماینده یا نمایندگاني با مهارت ها و صالحیت متناسب در ارتباط با موضوع انرژی،



حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت انرژی مطابق با این استاندارد ایجاد ،استقرار ،نگهداری شده و به صورت مستمر

بهبود ميیابد،



شناسایي افرادی با اختیارات متناسب و دارای مرتبه مناسب مدیریتي برای همکاری با نماینده مدیریت برای پشتیباني از

فعالیتهای مدیریت انرژی،


گزارش عملکرد انرژی به مدیریت ارشد،



گزارش سیستم مدیریت انرژی به مدیریت ارشد،



حصول اطمینان از اجرای طرحریزی فعالیتهای مدیریت انرژی برای پشتیباني خط مشي انرژی،

روش اجرايي كميته انرژی



تعریف و ابالغ مسئولیتها و اختیارات برای تسهیل مدیریت اثربخش انرژی،



تعیین معیارها و روشهای مورد نیاز برای اطمینان از اثربخشي عملیات و كنترل سیستم مدیریت انرژی،



تبلیغ و ترویج از خط مشي انرژی و اهداف كالن در شركت.

-4-7

صفحة  5از 7

شرح وظایف كميته انرژی



تشکیل منظم جلسات،



هدفگذاری و تعیین سیاست های ساالنه درخصوص مصرف حاملهای انرژی و میزان كاهش آن و تصویب طرح های اقدام

جهت دست یابي به اهداف،


ابالغ اهداف بهبود عملکرد انرژی ساالنه به واحدها و انجام هماهنگيهای الزم و پیگیری برای تحقق مصوبات،



برنامهریزی و نظارت بر اجرای اهداف و برنامه های انرژی،



برنامهریزی جهت سرمایهگذاری برای بهبود عملکرد انرژی،



تشکیل جلسات ادواری برای بررسي اهداف و برنامه های از قبل تعیین شده،



نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایي،



نشست با واحدهای اجرایي و ارزیابي عملکرد آن ها،



بررسي گزارش های توجیهي و تصمیم گیری در خصوص تامین محصوالت ،خدمات و تجهیزات انرژی،



بررسي و تایید صالحیت مشاوران انرژی در تعامل و رعایت الزامات فرآیند "ارزیابي تامین كنندگان"،



بررسي و تصویب معیارهای عملیات و نگهداری استفاده های بارز انرژی و ابالغ آن به واحدها،



نظارت بر خرید تجهیزات انرژی بر در واحدهای مربوطه با معیارهای انرژی،



نظارت بر تغییرات و طراحي های جدید با رویکرد بهبود عملکرد انرژی،



بررسي و تأیید برنامه های آموزشي ،آگاهسازی و فرهنگسازی،



بررسي و تصویب نیازهای آموزشي سازمان برای مهارتهای مربوط به انرژی،



ارتقاء آگاهي و فرهنگ سازی در موضوع انرژی در واحدهای ذیربط.



تعیین و تایید معیارهای كنترل عملیات انرژی و اعالم آن به واحدها.

كم یته مي تواند با عنایت به موضوع مورد بحث از مشاوران ،مسئولین و صاحب نظران دعوت به مشاركت نماید.

روش اجرايي كميته انرژی
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صفحة  6از 7

شرح وظایف دبير انرژی



تکمیل فرم های جاری انرژی،



تهیه و تنظیم گزارش عملکرد انرژی شامل استفاده ،مصرف و بازدهي انرژی،



تهیه ،تنظیم و ارائه گزارش عملکرد سیستم مدیریت انرژی ،



تهیه و ارائه گزارش تحلیلي از بهبود عملکرد انرژی در سطح شركت و ارائه گزارش،



تهیه راهنمای و تدوین برنامه صرفهجویي انرژی ساالنه در سازمان،



بررسي و تعیین نیازهای آموزشي سازمان برای مهارت های مربوط به حوزه انرژی در تعامل با واحدهای دیگر،



پیشنهاد معیارهایي برای عملیات و نگهداری اثربخش استفاده های بارز انرژی در تعامل با واحدهای دیگر،



شناسایي و بازنگری استفاده های بارز انرژی در صورت تغییر عمده در سیستم های انرژی،



تعیین ادواری شاخص عملکرد انرژی در فرآیندهای بارز انرژی و مقایسه با خطوط مبنا انرژی،



بررسي ب هبود مستمر در عملکرد انرژی سیستم در فعالیت ها و تجهیزات (تولیدكننده یا مصرف كننده) بارز انرژی،



تعیین و پایش ادواری معیارها و شاخص های عملکرد انرژی شركت،



كنترل اجرای طرح های اقدام{موجود} انرژی،



برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات منظم كمیته انرژی،



تهیه صورتجلسات كمیته انرژی.

ماده  -8جوایز و پاداش
-1-8

جوایز :ساالنه جوایز نقدی یا غیر نقدی برای افرادی كه فعالیت ،مطالعات ،تحقیقات ،پیشنهاد و یا اقدام ارزنده ای را انجام
داده اند با پیشنهاد نماینده مدیریت و تصویب مدیر عامل اعطا مي شود.

-2-8

پاداش :به اعضاء كمیته انرژی با توجه به عملکرد آنها و میزان مشاركت و همکاری آنان در انجام وظایف محوله ،پاداش با
پیشنهاد نماینده مدیریت و تصویب مدیر عامل پرداخت مي گردد.

ماده  -9جرایم
با توجه به عملکرد اعضاء كمیته انرژی در انجام وظایف محوله از جمله شركت در جلسات برنامه ریزی شده ،ارایه گزارشات ،تدوین
مستندات و ایجاد سوابق و به طور كلي عدم تحقق بهبود عملکرد انرژی (هدف گذاری شده) جرایمي تعلق مي گیرد كه پس از پیشنهاد
نماینده مدیریت و تصویب مدیر عامل اعمال مي گردد.
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ماده  -11رسميت جلسات
جلسات كمیته انرژی با حضور  2/3از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات با رای اكثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 11ـ صدور مصوبات كميته انرژی
مصوبات كمیته انرژی باید به امضاء كلیه اعضاء كمیته انرژی رسیده باشد.
ماده 12ـ تواتر برگزاری جلسات كميته انرژی
كمیته انرژی باید حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد ،كه حسب مورد مي تواند افزایش یابد.

