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راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻤﯿﺰی اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎور ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
و آﮔﺎهﺳﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺮژی و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻧﺮخ رﺷﺪ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ،
ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف و ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد و آزادﺳﺎزی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت آﺗﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ در اداﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﻗﺎﻟﺐ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻫﺮ راﻫﮑﺎر ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی آن و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای راﻫﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
1ـ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺣﺘﺮاق در ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ روش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﻮﺧﺖ
2ـ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﭘﯿﻨﭻ و اﮐﺴﺮژی
3ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای  DHCو اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺣﺮارت
4ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ورودی
5ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎی اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ورودی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ
6ـ ﮔﺎز ﺳﻮز ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ
7ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ
8ـ اﺻﻼح ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮژن ،ﺑﻼل و اﻟﮑﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
9ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دور ـ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )(VSD
10ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ )(VSD
11ـ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  CHPﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز و ﯾﺎ دﯾﺰل ( ﺑﺠﺎی دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻧﺮژی
12ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺟﺬﺑﯽ
13ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
14ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺟﺬﺑﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی )ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ(
15ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪت ﻧﻮر
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16ـ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺳﺪﯾﻢ در ﻣﻌﺎﺑﺮ
17ـ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی واردات ﻻﻣﭙﻬﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
18ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪۀ روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ـ ﺗﺼـﻮﯾﺮی ،و ﺳـﺎﯾﺮ وﺳـﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮﺿـﺮوری در
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
19ـ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ
20ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) (BMSدر ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری و ﻋﻤﻮﻣﯽ
21ـ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺼﺎرف آب و اﻧﺮژی واﺣﺪﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
22ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺎس )ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﺎورزی(
23ـ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
24ـ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺮژی ﺑﺮ
25ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
26ـ اﺻﻼح ﻓﻦآوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎ ،ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ،ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده اﻧﺮژی

27ـ اﺣﺪاث ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ
28ـ اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ،ﻻﺳﺘﯿﮏ ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﻓﻮﻻد و ﻣﺲ
29ـ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ روش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖ
)(Fuel Valuation
30ـ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺪارس و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺠﺎری
31ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺟﺪاره ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه دو ﺟﺪاره
32ـ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
33ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر
34ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﮔﺎﻫﺴﺎزی و ﺣﺴﺎس ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
35ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
36ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎﻣﺎن )ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ( در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر
37ـ ﺗﺪوﯾﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی
38ـ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺮژی
39ـ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی
40ـ اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
41ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درون ﺷﻬﺮی و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی
42ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
43ـ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﺤﻈﻪای و ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺧﻮدروﻫﺎ
44ـ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
45ـ اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ
46ـ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
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ذﯾﻼً راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاء ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
1ـ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺣﺘﺮاق در ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ روش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﻮﺧﺖ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺮم اﻓﺰار  Fuel Valuationﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻮا در ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎ
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻓﻮق  40ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎدل 5
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﺎل را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  3ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح
آن  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯿﮕﺮدد.
2ـ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﭘﯿﻨﭻ و اﮐﺴﺮژی

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﻧﺘﮕﺮاﺳﯿﻮن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻧﺮژی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ را ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻧﻤﻮد .دو روش ﻣﻬﻢ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻟﻒ ـ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﮐﺴﺮژی ب ـ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﻨﭻ .روش آﻧﺎﻟﯿﺰ اﮐﺴﺮژی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺗﻼﻓﻬﺎی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﻨﭻ در ﻣﻮرد
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼح ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨﮏﮐﻦ ،ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻮرۀ ﺑﻮﯾﻠﺮ و
ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح  10ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎدل  2ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  5ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح  640ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اﺳﺖ.
3ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای  DHCو اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺣﺮارت

از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻬﯿﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
از ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﮐﺎراﺋﯽ اﻧﺮژی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮد.
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اداری اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻦآوری ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽاﺑﺸﺪ .ﮐﻪ در آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮدن ﯾﮏ ﺳﻨﺞ ﺣﺮارﺗﯽ واﺣﺪ ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی
ﺑﺰرگ اداری ﻧﻈﯿﺮ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎسآﺑﺎد اﺟﺮاء ﻧﻤﻮد.
ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  DHCﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪوداً  10ﻣﮕﺎوات ﺟﻬﺖ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺣﺪوداً ﻣﻌﺎدل  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺣﺮارت
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم را ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اراﺋﻪ داده و از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر اﻧﮕﯿﺰده ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺎری راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ  DHCدر ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد  %30ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
4ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ورودی

در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ﮐﻪ دﻣﺎی ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮑﯽ از
راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  172واﺣﺪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻞ  10036 Mwدر ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه  1000Mwﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ در ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﮔﺎزی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر
در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل وﺟﻮد دارد .ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯿﻠﺮ ﺟﺬﺑﯽ در دو ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﯿﺶ
و ﯾﺰد ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺒﻠﻎ  150ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود  59ﻣﮕﺎوات ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
5ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎی اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ورودی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ

در اﯾﻦ روش از اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎرﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز اﻧﺮژی آن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎی اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎرﺷﮑﻦ ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی و
اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  800Mwﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺑﺮق ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻃﻮس و
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ری و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺟﻤﻌﺎً  220ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ  43ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺑﺪون ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد.
6ـ ﮔﺎزﺳﻮز ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ،ﮔﺎز ﺳﻮز ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزان
ﺑﻮدن و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص
در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺷﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ،ﻧﺴﺎﺟﯽ ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ،
رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ،ﻗﻨﺪ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  400ﻣﮕﺎوات ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺮای ﮔﺎز ﺳﻮز ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ داﺧﻠﯽ ﺣﺪود  10دﻻر ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
7ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮق ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از  350ﮐﯿﻠﻮواﺗﺴﺎﻋﺖ در ﻣﺎه ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  1/4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،اﻗﺸﺎر واﻗﻊ در دﻫﮏ درآﻣﺪی دﻫﻢ )ﯾﻌﻨﯽ %10
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ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﻮر ﭼﻨﺪﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﮑﻔﺎز ﻣﻌﺎدل  300ﻫﺰار
رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  1/4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﭘﯿﮏﺳﺎﯾﯽ ﺣﺪوداً  %30و ﻣﺪت اﺟﺮاء 3
ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
8ـ اﺻﻼح ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮژن ،ﺑﻼل و اﻟﮑﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺪوداً  %60از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺎ داﻣﻨﻪ ) (3/3Kwدر ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻔﺎز و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ از
ﺗﻮان ﺑﺎﻻی  3Kwاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﯿﺎر و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺣﺪوداً ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ اﻧﺮژی در اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوژن ،ﻣﻮﺗﻮژن و ﺑﻼل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات آنﻫﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ )ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﮑﻔﺎز  %17و ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺎز  %7اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ( ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪوداً  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
9ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﺮﮐﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دور ـ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )(VSD

ﻣﺤﺮﮐﻪﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ در واﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دور ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
در ﺻﻮرت ﺑﯽﺑﺎری ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار
ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﺤﺮﮐﻪﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺮﮐﻪای ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎﻻی آن ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺮ روی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺎز اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﻧﯿﺎز ﺑﻪ 30
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
10ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺮﮐﻪﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ )(VSD

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  V.S.Dدر ﻣﺤﺮﮐﻪﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
و ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از اﺣﺪاث ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮔﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه  V.S.Dﻗﺒﻼً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ  V.S.Dﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  65ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ازای ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر  %20ﺗﺎ  %30ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  4ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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11ـ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  CHPﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز و ﯾﺎ دﯾﺰل ( ﺑﺠﺎی دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻧﺮژی

ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ از
اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر ) (CHPﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺎر  ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  5 :واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ  :ﻣﻌﺎدل  150ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﺎل
ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  3 :ﺳﺎل
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح  40 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
12ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺟﺬﺑﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق زﯾﺎد ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎد ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺟﺬﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان وﺟﻮد
دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺟﺬﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای  20/000دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻫﻒ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح  100 Gwhو ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای
ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده و ﻣﺪت اﺟﺮای آن  5ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
13ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر از ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮﭘﯿﮏ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ،اﻧﺮژی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺮژی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﺎﻋﺎت
ﭘﯿﮏ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده واﺳﻄﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
اوﻟﯿﻪ اﻧﺮژی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎ وﺟﻮد
دارد .ﻣﯿﺰان ﭘﯿﮏﺳﺎﯾﯽ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  %20درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﺑﺮآورد ﺑﺮای  100ﻣﮕﺎوات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  5ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد.
14ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺟﺬﺑﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی )ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ(

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻧﻬﺎن از  25درﺻﺪ
ﺑﺎر ﮐﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﺬﺑﯽ دارای اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  6ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎر ﭘﯿﮏ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  30درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺪ و در
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ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﮔﺎز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
15ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪت ﻧﻮر

اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮده و ﺷﺪت ﻧﻮر
ﻻزم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری و دوﻟﺘﯽ ) 200ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺟﺮاء ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  15ﺗﺎ  30درﺻﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای راﻫﮑﺎر  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻣﺪت اﺟﺮاء  2ﺳﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
16ـ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺳﺪﯾﻢ در ﻣﻌﺎﺑﺮ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺳﺪﯾﻢ ﺟﻬﺖ ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ دارای ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﻧﻮری )ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮوات( ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺳﺪﯾﻢ ﺣﺪوداً  110و
ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﺣﺪوداً  15ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ
راﻫﮑﺎر اﺟﺮاء ﮔﺮدد ،ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  %30و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاء  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻣﺪت اﺟﺮاء  2ﺳﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
17ـ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی واردات ﻻﻣﭙﻬﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪای  %80ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮان  20وات دارای ﺷﺪت ﻧﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪای  100وات
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﺮاﻧﯽ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد اﯾﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮی ﺣﺪوداً ﻣﻌﺎدل  1دﻻر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه
ﻣﻌﻀﻞ ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﮏﺳﺎﯾﯽ آن ده ﻣﮕﺎوات و ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺮای راﻫﮑﺎر ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻣﺪت اﺟﺮاء  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
18ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪۀ روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ـ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮﺿﺮوری در ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
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ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪه روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ـ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻄﻊ ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
ﺗﻐﺬﯾﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺪوداً  10ﺗﺎ  15درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  500/000رﯾﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای  10/000واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  5000/000/000رﯾﺎل و ﻣﺪت اﺟﺮاء  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
19ـ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ

اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﺷﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﺪلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺪرت در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ در ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺻﻼح ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ
و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی  10ﺗﺎ  15درﺻﺪ و ﻣﺪت اﺟﺮاء  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
20ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) (BMSدر ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی
اداری و ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری ،ﺗﺠﺎری و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دارد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
و ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻣﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ  %25در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ  BMSﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء در  1000ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎدل  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺎز دارد.
21ـ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺼﺎرف آب و اﻧﺮژی واﺣﺪﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک درﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و آب ﻣﯽﮔﺮدد  .ﻟﺬا ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﺼﺎرف ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .
ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح  10ﻣﺠﺘﻤﻊ )  16واﺣﺪی ( و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎدل %30
ﮐﻞ اﻧﺮژی و آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  1ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح  500ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
اﺳﺖ.
22ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺎس )ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﺎورزی(

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺟﺬاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻮﻣﺎس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﯿﻦ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا ،رﻓﻊ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﯾﺠﺎد اﺳﺘﻐﺎل ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺛﺮات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5000ﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
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ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻮق  3000دﻻر ﺑﺮﮐﯿﻠﻮوات اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ  3/79ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﺪاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﻬﺮی ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزی  1500دﻻر ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات اﺳﺖ و ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی از آن
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزاﻧﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ از ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت  B.O.Tوﺟﻮد دارد .زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ  10ﺳﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
23ـ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی

آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ آب را ﮔﺮم ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﮕﺮم و ﻋﺪم وﺟﻮد ذﺧﯿﺮه
اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺑﮕﺮم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ازای ﻧﺼﺐ ﻫﺮ آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ 300
ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎل در ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ دوﻟﺖ  2/700/000رﯾﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻃﯽ دوره 8
ﺳﺎﻟﻪ درﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻓﻮق آﻏﺎز ﺷﻮد و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از آن ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ  10/000دﺳﺘﮕﺎه  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ 3
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺪت اﺟﺮاء  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
24ـ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺮژی ﺑﺮ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺣﺪوداً  %40از ﮐﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺪ ”و“ ﺗﺒﺼﺮه  19ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ و اداﻣﻪ
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  121ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﺮﻗﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮار دارد در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻧﺮژی وزارت ﻧﯿﺮو
ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در  10وﺳﯿﻠﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺮژی ﺑﺮ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ  30وﺳﯿﻠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  4000 Gwhو
 %20ﺗﺎ  %30ﺑﺮای ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺪوﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای  30وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -25ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻟﺬا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺟﻬﺖ
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ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺮژی ﺑﺮ ،ﺑﺮ روی
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  4ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ:
 -1ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ
 -2ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ
 -3ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ
 -4ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻢ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ
ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻓﻮق و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎن ـ ﻓﻮﻻد و ﻏﯿﺮه و ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺧﺼﻮص ﺷﺪت اﻧﺮژی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل
ﻋﻈﯿﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده )م( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎن ،ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﻓﻮﻻد و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺪوداً  30درﺻﺪ و ﻣﺪت اﺟﺮاء  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
26ـ اﺻﻼح ﻓﻦآوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎ ،ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ  ،ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده
اﻧﺮژی

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ روﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ
و روشﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی
ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ در روز وﺟﻮد دارد.
ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺻﻼح  4ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ در
ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  2ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.
27ـ اﺣﺪاث  ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ راهاﻧﺪازی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﯾﺨﭽﺎل ـ ﻓﺮﯾﺰر و ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ )ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل( ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻟﯿﮑﻦ
راهاﻧﺪازی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
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ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺣﺪاث  9آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎدل  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل
ﻧﻔﺖﺧﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺖ  250 MWﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  5ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺮای ﻃﺮح  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯿﮕﺮدد.
28ـ اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی  ،ﻻﺳﺘﯿﮏ  ،ﮐﺎﻏﺬ  ،ﻓﻮﻻد و ﻣﺲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  %7ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ،اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ارزﻧﺪه و ﻣﻔﯿﺪی
ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ
)ﭘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ(  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎر  .ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺒﮑﻪ  ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ واﯾﺠﺎد ﺟﻠﺐ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻓﺮوش ﺑﺮق را ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  100ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎدل  100ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖﺧﺎم و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺖ  10 MWﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﭘﺮوژه  5ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل اﺳﺖ.
29ـ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ روش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖ
)(Fuel Valuation

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن
درﺻﺪ ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ
ﻋﺪم وﺟﻮد اﺑﺰارﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻟﺤﺎظ اﻧﺮژی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در
ﻃﻮل ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﯿﻦﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ ،
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  52ﺧﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﺎن و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎدل  2/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل
ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  5ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.
30ـ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری  ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ،ﻣﺪارس و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺠﺎری

اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ
و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ  ،اﻧﺠﺎم ﻋﺎﯾﻖﮐﺎریﻫﺎی ﺳﻘﻒ ،ﮐﻒ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دو ﺟﺪاره ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮده و ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺪن در اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  20ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎدل  27ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖﺧﺎم اﺳﺖ .ﻣﺪت
اﺟﺮای ﻃﺮح  4ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯿﮕﺮدد.
31ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری ﺟﺪارهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه دو ﺟﺪاره

ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪارهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻘﻒ ،ﮐﻒ ،دﯾﻮارهﻫﺎ و
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری ﺟﻬﺖ ﺟﺪارهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی دو ﺟﺪاره اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺣﺪوداً  %35در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری ﺟﺪارهﻫﺎی
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ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی دوی ﺟﺪاره از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﯾﮏ واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ  75 m2ﺑﺮاﺑﺮ  4،000،000رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  100،000واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در
ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻌﺎدل  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  4ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
32ـ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺗﻼﻓﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﻟﺰوم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی در
ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻟﺰوم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﺟﺰاء و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن و اﻫﺪاف
اﺻـﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان اﺗﻼﻓﺎت اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺪوداً
 %25درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ زﯾﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای
ﻃﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺪت اﺟﺮای آن  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
33ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر

ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ وﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم
ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭼﻮن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر  ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻤﯿﺰی اﻧﺮژی  ،روﺷﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و
ﺿﺮورت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  100ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش  2500ﻧﻔﺮ و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﺳﺖ .ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  4ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای آن  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.
34ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﮔﺎﻫﺴﺎزی و ﺣﺴﺎسﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﺟﻬﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﺷﺎر
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راهاﻧﺪازی وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪآﮔﺎهﺳﺎزی و ﺣﺴﺎسﺳﺎزی ﺟﻬﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺮم اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﻣﻌﺎدل  500ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ
ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖﺧﺎم و ﻣﺪت اﺟﺮای ﻃﺮح  3ﺳﺎل ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.
35ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻋﺎم و ﺧﺎص در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؛ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و
 ...ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه؛ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی اﯾﻦ روش
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 %10ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ راﻫﮑﺎر  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت  2ﺳﺎل اﺟﺮای ﭘﺮوژه
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
36ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎﻣﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﮐﺸﻮر و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰای
آن در ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮوش؛ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎﻣﺎن را ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ( را دارد در
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد )ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن در ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ،ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و  (...ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد  .اﻣﺮوزه
ﻧﻘﺶ ﻣﺪارس ﻓﻘﻂ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،اﻧﺮژی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮا راه اﻧﺴﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪه وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎﻣﺎن در ﻣﺪارس ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 1803
رﯾﺎل؛ در ﻓﯿﺶﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻧﺮژی ؛ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ؛ )در ﯾﮏ دوره دو ﻣﺎﻫﻪ( در ﺳﺎل  79اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ روش  %10ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪت اﺟﺮای ﭘﺮوژه  4ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﮥ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد.
37ـ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژی

ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﮐﻞ اﻧﺮژی در
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺼﺮف و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺰاﯾﻨﺪه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و
ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزده و ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻨﺮو ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژی ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن و ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی
)ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺮژی
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ،و اﺟﺮای آن ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژی اﻣﺮی
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
38ـ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺮژی

از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﺋﯽ اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺟﺮای اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ .از اﺛﺮات اﯾﻦ
اﻗﺪام ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯿﺶ از  2600ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻی  50ﮐﺎرﮐﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻃﺮح
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ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪود  50ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺮژی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﻌﺎدل  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل ﺑﺮای اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
39ـ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی ،ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ،ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺴﻬﯿﻠﯽ در ﮐﺎر اﻋﻄـﺎی
ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸـﻮر را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
40ـ اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ؛در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ؛وﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن و اراﺋﻪ دروس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ؛ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی در
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه در ﺻﻮرت اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎ و
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ روش ﺣﺪود  %10در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﮥ اﺟﺮای اﯾﻦ
راﻫﮑﺎر  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺪت  4ﺳﺎل اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد.
41ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درون ﺷﻬﺮی وﺑﺮون ﺷﻬﺮی

وﺟﻮد زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﺑـﺎ راه آﻫـﻦ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت اﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده ،ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه
ﺣﻤﻞ ﭘﺎک را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ـ ﻧﻔﺮ ـ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻃﯽ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  7670ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽﭘﺮدازد و  515ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎل ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
42ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس وﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﺎدل  607ﺳﻮاری
ﺗﮏ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اول ﺣﺪود  140ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ودر ﻣﻮرد دوم ﺣﺪود  1800ﻟﯿﺘـﺮ ﺑﻨـﺰﯾﻦ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل  100000ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﻃـﯽ  2ﺳـﺎل ﻣﺒﻠـﻎ 100
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟـﻮﯾﯽ ﺑﻨـﺰﯾﻦ را در ﭘـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ.
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43ـ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﺤﻈﻪای و ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺧﻮدروﻫﺎ

ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﺣﻔـﻆ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ در ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی راهﮔﺸﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﻧﺪه و اﻧﮋﮐﺘﻮر ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل  300ﺗﺎ  400ﻟﯿﺘﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .دوره
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ از  2/7ﺗﺎ  3/8ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ  100ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی  30ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔـﺖﺧـﺎم در
ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاء  3ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاء  280ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯿﮕﺮدد.
44ـ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﻣﯿـﺰان ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻮﺧﺖ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران و آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران اﺳـﺖ .ﭘﻮﺷـﺶ ﻃـﺮح
ﺑﺮای  170000اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ده ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﺳﺎل و ﻫﺰﯾﻨـﻪ
اﺟﺮا ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮا  2ﺳﺎل اﺳﺖ.
45ـ اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ و در اﯾـﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن و ﮐﺎﻻ ﺑﺠﺎی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار دارد .ﻫـﺪف از اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح اﺳـﺘﻔﺎده از
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻄﻮط وﯾﮋه ،ﺧﻄﻮط اﻧﺤﺼﺎری ،و اوﻟﻮﯾﺖ در ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠـﯽ اﯾـﻦ ﻃـﺮح آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨـﺪه از ﺳـﻮاری ﺷﺨﺼـﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻃﺮح ﻓﻮق ﻣﻌـﺎدل  10ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل
ﺑﺮای ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد.
46ـ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﺸﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  GPSو ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺮهوری اﯾـﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .از دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﯽرود  20درﺻـﺪ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬـﺎی
ﻣﻮﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺶ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻣﺪت اﺟﺮای آن  2ﺳﺎل ﺑـﺮآورد
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