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نشریه الکترونیکى بهسو/شماره2/تیر99 معرفى کتاب 

کتاب مدیریت با بازده باال 
مؤلف: اندرو گروو 

درباره مؤلف 

او در سال 2000، به بیمارى پارکینسون مبتال شد. او در چندین 
بنیاد مشارکت داشت که از تحقیقات در مورد درمان این بیمارى 
حمایت مى کرد. وى در 21 مارس 2016 در خانه خود درگذشت؛ 

علت مرگ او به طور علنى افشا نشده است. 

این کتاب به ما مى آموزد که وظایف اصلى یک مدیر چیست و در 
مورد کارمندان و نقش آن ها باید بدانید. شما یاد خواهید گرفت 
که چگونه مى توانید اطالعات الزم را براى تصمیم گیرى صحیح، 
چگونگى ایجاد انگیزه در تیم خود و نحوه عملکرد خوب آنها جمع 

آورى کنید. 

مدیریت با بازده باال شامل بخش هاى زیر است: 

1ـ نیاز به درك صحیح از فرآیندهاى تولید 

مدیریت فرایندهاى تولید دقیقاً مانند سرو صبحانه است. به عنوان 
مثال، اگر کار شما ارائه تخم مرغ سه دقیقه اى آب پز، نان تست 
و قهوه باشد، شما در حال حاضر با نیازهاى اساسى تولید روبرو 
هستید . شما  باید ضمن تحقق  انتظارات براى  کیفیت و پایین  

براى موفقیت در این سرى از کارهاى پیچیده شما باید اولین 
سؤال از تولید را در خاطر داشته باشید: انجام کدام مرحله سخت 

ترین کار است؟ 

آمدن هزینه ها، با تحویل محصول خود طبق برنامه مشخص، به 
تقاضا پاسخ دهید. 

سپس، هنگامى که مرحله اولویت تولید را مشخص کردید، وظیفه 
شما به عنوان یک مدیر است که مقرون به صرفه ترین روش براى 

استفاده از منابع موجود را پیدا کنید. 

در اصل، مدیران براى شناسایى و حل این نوع تنگناها در آنجا 
هستند. اما این همه چیز نیست؛ مدیران همچنین باید مشکالت 

را تشخیص دهند.  

2ـ انتخاب شاخص هاى تولید و استخراج اطالعات 

براى مدیریت با بازده باال به طور طبیعى، یک مدیر نمى تواند 
یکباره در همه جا باشد. براى به دست آوردن یک مرور کلى، یک 
مدیر باید به اندازه گیرى هاى خوب اعتماد کند. براى این کار، او 
باید حداقل پنج شاخص را انتخاب کند که هر روز صبح هنگام 
رسیدن به محل کار ، به وى ارائه مى شود. ابتدا، او بالفاصله پیش 
بینى هاى فروش را مى خواهد. دوم، سطح موجودى ها مهم 
هستند. سوم، او باید وضعیت تجهیزات را بداند. چهارم، 
بروزرسانى در مورد نیروى کار مهم است. و سرانجام، او یک بروزرسانى در مورد نیروى کار مهم است. و سرانجام، او یک 
شاخص کیفیت مى خواهد که افکار عمومى را اندازه گیرى کند. 
یک مدیر همچنین باید بداند که چگونه مى تواند اطالعات مهم 
را از آنها استخراج کند. همچنین با بررسى روندها مى توانید 

اطالعات مفیدى را از شاخص ها استخراج کنید.  

اندرو استفن گروو زاده 2 سپتامبر 1936 – 21 مارس 2016 یک 
تاجر، مهندس، نویسنده و پیشگام در صنعت بود. او مجارستانى 
آمریکایى بود. وى در سن 20 سالگى از مجارستان تحت کنترل 
کمونیست فرار کرد و در آنجا تحصیالت خود را تمام کرد و به 
ایاالت متحده نقل مکان کرد. وى سومین کارمند و مدیرعامل 
نهایى اینتل بود که این شرکت را تبدیل به بزرگترین تولید کننده 

نیمه رساناهاى جهان کرد. 

در نتیجه کار خود در اینتل، همراه با کتاب ها و مقاالت حرفه اى 
خود، گروو تأثیر قابل توجهى در صنایع تولید الکترونیک در 
سراسر جهان داشت. از او به عنوان ”مردى که مرحله رشد را 
ربوده است“ یاد مى شود. در سال 1997، مجله تایم وى را به 
عنوان ”شخصى که مسئولیت رشد شگفت انگیز قدرت و پتانسیل 

ابتکارى ریزگردها را بر عهده دارد“ انتخاب کرد. 
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3ـ تاثیر مستقیم مسئولیت هاى مدیر در موفقیت تیم 

اندرو گروو در مدیریت با بازده باال بیان مى کند که ممکن است 
همیشه به نظر نرسد، اما مدیریت یک تالش تیمى است. یکى از 
مسئولیتهاى اصلى مدیر هنگام اداره تیم جمع آورى و به اشتراك 

گذارى اطالعات است. 

4ـ  نقش جلسات در پیشبرد وظایف مدیریتى 

در ادامه بررسى مدیریت با بازده باال بسیارى از مدیران جلسات را 
نفرین وجود خود مى دانند و پیتر دراکر، رهبر مدیریت مدرن، 
حتى گفته است که صرف بیش از 25 درصد از وقت شما در 
جلسات نشانه اى از سازماندهى ضعیف است. اما با این وجود، 
جلسات براى کارهاى روزمره هر مدیر ضرورى است. جلسات 
مختلفى وجود دارد. یک جلسه ماموریت محور به منظور حل 
مشکالت خاص با تصمیم گیرى است. نوع دیگرى از جلسه، 

فرآیند محور است.  فرآیند محور است.  

5ـ تقویت انگیزه کارمندان وظیفه مدیر 

تصور کنید که یک کارمند مطابق انتظارات عمل نمى کند. آیا 
مى دانید چگونه به سرعت تشخیص دهید که او مهارت ندارد یا 
فقط به انگیزه بیشترى نیاز دارد؟ انگیزه در مدیریت مدرن به طور 
عمده به دلیل ظهور کارگران دانش که منبع اصلى سرمایه آنها 
اطالعات است، از اهمیت ویژه اى برخوردار شده است. یک مدیر 
باید بداند که آیا کارکنان وى افراد محور یا شایسته محور هستند. 

6ـ  نیاز کارمندان به بازخورد و پشتیبانى از سوى مدیران 

در مدیریت با بازده باال هر کارگر انتظار دارد که به خاطر تعهدات 
حرفه اى به او پاداش داده شود، و پول احتماالً بارزترین پاداش 
است. اما آیا این بهترین است؟خوب، تا یک نقطه خاص، پول یک 

انگیزه باورنکردنى است ، اما محدودیت هاى خود را دارد. 

چگونه مى توانید کارمندان را براى مدیریت با بازده باال در 
باالترین عملکرد نگه دارید؟ 

با راه اندازى سیستمى که موفقیت آنها را سنجیده است. در 
حقیقت، این تنها راه کارگران براى پیشرفت واقعى است. 

مهم است که اهمیت پذیرش عدم موفقیت و حمایت از چنین 
کارمندان را هر زمان که الزم باشد، بدانیم. 

7ـ ایجاد فضاى رقابتى در محل کار براى بهبود عملکرد 

براى مدیریت با بازده باال اینکه شما باید روحیه ورزشى رقابت را 
به محیط کار بیاورید، و این بدان معناست که به کارمندان اجازه 
دهید خود را با همکاران خود مقایسه کنند. مربیان نیز گاهى 
اوقات براى مجبور کردن بهترین عملکرد از آنها باید براى بازیکنان 
خود سخت گیر باشند. به همین ترتیب، مدیران باید بدانند که 

چگونه به کارکنان انتقاد سازنده مى دهند. 

8ـ یافتن سبک مناسب براى وضعیت موجود 

سبکهاى مدیریت مستعد تغییر هستند و هنوز هیچ سبکى کامل 
پدیدار نشده است. در مدیریت با بازده باال براى هر موقعیت 
خاص، محققان مى توانند به متغیرى اشاره کنند که نشان مى 

دهد به کدام رویکرد باید اعتماد کرد. 

نتیجه 

براى مدیریت با بازده باال باید بدانیم که مسئولیت هاى یک مدیر 
چند وجهى است و تغییر ماهیت کار نقش را تغییر داده است. این 
بدان معناست که مدیران مدرن مسئول جمع آورى اطالعات، 
تصمیم گیرى، عمل به عنوان الگوى نقش، تقویت انگیزه و ارزیابى 

انعطاف پذیر کارمندان خود هستند. 

تصمیم بگیرید که دوست بودن با زیردستان براى شما 
مناسب است یا خیر. 

گاهى اوقات بهترین راه براى انجام این کار، گفتگوهاى سریع و 
غیررسمى است. با این حال، درخواست گزارش کتبى از اعضاى 
تیم نیز مهم است. اما مدیران همچنین وظیفه تصمیم گیرى را بر 
عهده دارند و این مسئولیت قبلى جمع آورى و به اشتراك گذارى 

اطالعات را از همه ضرورى تر مى کند.  
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در قالب اجراى طرح هاى ماده 12 قانون رقابت پذیر توسط شرکت بهینه سازى انجام مى شود 

انعقاد قرارداد 65/6 میلیون دالرى تولید 100 هزار قواى محرکه کم مصرف  

نخستین قرارداد طرح تولید قواى محرکه کم مصرف در 
خودروهاى داخلى و جایگزینى با خودروهاى فرسوده در قالب 
طرح هاى ماده 12 قانون رقابت پذیرمیان شرکت بهینه سازى 
مصرف سوخت و شرکت سرمایه گذار به زودى منعقد مى شود. 

ساسان کاظمى نژاد مدیر بهینه سازى انرژى در بخش حمل و 
نقل شرکت بهینه سازى مصرف سوخت با اعالم این خبر اظهار 
داشت: انعقاد این قرار داد با شرکت تیوان تا سقف بازپرداخت 
65/6 میلیون دالر خواهد بود و  شامل تولید 100 هزار قواى 
محرکه کم مصرف و نصب آن بر روى خودروهاى  داخلى و 
تعویض با 100 هزار خودروى فرسوده است که این شرکت متعهد 
شده تا قرارداد جانبى با یکى از  شرکت هاى خودروساز جهت 
نصب موتورهاى کم مصرف بر روى خودروهاى داخلى و نصب موتورهاى کم مصرف بر روى خودروهاى داخلى و 

جایگزینى با خودروهاى فرسوده داشته باشد. 

وى در ادامه به طرح تولید قواى محرکه کم مصرف در خودروهاى 
داخلى و جایگزینى با خودروهاى فرسوده در قالب طرح هاى ماده 
12 که آبان ماه سال 1395 به تصویب شوراى اقتصاد رسیده  و 

به وزارت نفت ابالغ شده است اشاره کرد و افزود: 

در این طرح به ازاى تولید قواى محرکه کم مصرف  و نصب آن 
روى خودروى داخلى یک دستگاه خودروى سوارى با عمر باال 
(اولویت خودروهاى عمومى) اسقاط و از رده خارج  خواهد شد و 
هدف از اجراى این طرح جایگزینى 500 هزار خودرو صفر  

فرسوده با خودروى کم مصرف است. 

ساسان کاظمى نژاد تأکید کرد: میزان مصرف سوخت در 
خودروهاى تولیدى فعلى 7 تا 7/5  لیتر در 100 کیلومتر است و 
با اجراى این طرح  به 4 تا 4/5 لیتر کاهش مى یابد و بازپرداخت 
به سرمایه گذاران از محل صرفه جویى انجام شده 3 تا 3/5 لیترى 

انجام طرح خواهد بود. 

وى افزود: معیار اندازه گیرى میزان مصرف سوخت قواى محرکه 
کم مصرف مقایسه مصرف سوخت خودروهاى تولیدى فناورى 
جدید با خط معیار  ردهD   برچسب انتشار دى اکسید کربن 
استاندارد ملى 2-4241 مى باشد که شاخص اندازه گیرى در این 

طرح خواهد بود. 

وى تأکید کرد این طرح فقط تولید موتور نیست و سرمایه گذاران 
اجراى این طرح باید در کنار قرارداد تولید قواى محرکه قرارداد 
جانبى با خودروساز ها داشته باشند تا این موتور روى خودروى 
داخلى مناسب نصب و به بازار عرضه شود و با خودروى فرسوده 

جایگزین شود. 

وى افزود مدت زمان اجراى طرح 5 سال است و شرکت بهینه 
سازى مصرف سوخت به نیابت از وزارت نفت به عنوان مجرى 
طرح تولید قواى محرکه کم مصرف در خودروهاى داخلى و 
جایگزینى با خودروهاى فرسوده در قالب طرح هاى ماده 12 به 
ازاى هر خودرو 656دالر طى 5 سال به سرمایه گذار پرداخت 

خواهد کرد.  

مدیر بهینه سازى انرژى در بخش حمل و نقل شرکت بهینه 
سازى  به کاهش مصرف بنزین و به تبع آن کاهش انتشار دى 
اکسید کربن با اجراى این اشاره و خاطرنشان کرد: با اجراى کامل 
طرح مورد نظر 2 میلیارد لیتر بنزین صرفه جویى خواهد شد که 
موجب کاهش حداقل 4/2 میلیون تن انتشار گاز دى اکسید 

کربن خواهد شد. 

ساسان کاظمى نژاد مدیر بهینه سازى انرژى در بخش حمل و نقل 

وى افرود: این طرح براى 500 هزار خودرو تا سال 1401 اجرا 
خواهد شد و بازپرداخت صرفه جویى حاصل از اجراى آن تا سال 
1405 ادامه خواهد داشت وسقف بازپرداخت براى اجراى این 

طرح معادل 328 میلیون دالر برآورد شده است. 
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پرداخت منابع حاصل از صرفه جویى سوخت به سرمایه گذاران 
عامل صرفه جویى مجرى طرح یا شرکت هاى داخلى تولید کننده 
موتور کم مصرف پس از تایید شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 
در بازه هاى زمانى سه ماهه و در مدت 3 سال قابل بازپرداخت 

خواهدبود. 

وى در پایان به اقدامات انجام شده توسط شرکت بهینه سازى 
مصرف سوخت براى اجراى این طرح اشاره کرد و گفت: 

اجراى طرح هاى ماده 12 قانون رقابت پذیر با موضوع بهینه 
سازى مصرف سوخت وانرژى پس از اخذ مصوبه شوراى اقتصاد از 
سوى وزارت نفت به شرکت بهینه سازى مصرف سوخت جهت 
ایجاد زیرساخت هاى الزم اجرایى  سپرده مى شود و در طى دو 
سال گذشته اقدامات ذیل جهت اجراى این طرح توسط شرکت 

بهینه سازى انجام شده است: 

اخذ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملى نفت ایران،  

تهیه و تدوین طرح اندازه گیرى و صحه گذارى و دستور العمل 
هاى مربوطه  

 اخذ مجوز 100 هزار دستگاه خودروى کم مصرف با شرکت توسعه 
قواى محرکه تیوان 

اخذ مجوز هیأت مدیره شرکت ملى نفت ایران در خصوص امکان 
دریافت ضمانت نامه ریالى از سرمایه گذار عامل صرفه جویى  

وى یادآور شد: قرارداد با شرکت تیوان منعقد شده است که با 
ارائه ضمانت نامه از سوى سرمایه گذار عامل صرفه جویى این 

قرارداد ابالغ شده است. 

تهیه و تدوین نمونه قراردادها و اسناد حقوقى و اخذ مصوبات 
الزم، 
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  NZEB نمونه هایی از ساختمانهاي

 Near zero) یک ساختمان با مصرف انرژي نزدیک صفر
energy building)، ساختمانی با پایین ترین نیاز به 
انرژي می باشد بطوریکه این نیاز از طریق انرژیهاي 

تجدیدپذیر تامین شود. 

از اینرو به این ساختمانها، سبز (green building) اطالق می شود. 
از نقطه نظر مفهومی، ساختمان با مصرف انرژي صفر (یا نزدیک 
صفر) ساختمانی است که انرژي مورد نیاز خود را از طریق منابع 
تجدیدپذیر، غیرآالینده،  در دسترس محلی و با صرف کمترین 
هزینه برآورده می سازد؛ اما در تعریف ساختمان با خالص انرژى 
صفر (Net zero energy building)، این ساختمان می بایست انرژي 
تجدیدپذیري معادل یا بیشتر از نیاز ساالنه اش را در محل تولید 

کند.  کند.  
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طراحی و اجراي ساختمانهاى سبز (NZEB) در صنعت ساخت و سازآینده 
عقیل براتى رئیس پژوهش و فناورى / سامان قاسمیان کارشناس ارشد پژوهش و فناورى 

مقدمه : 

زمانی که قیمت حاملهاي انرژي خصوصاً گاز طبیعی بر مبناي 
طرح هدفمندي یارانه ها چندین برابر افزایش قیمت پیدا کند، 
دیگر فن آوریهاي دهه هاي 50 و 60 میالدي نمی توانند 
پاسخگوي مطالبات و انتظارات مردم از سیستمهاي گرمایشی و 
تامین آبگرم بهداشتی باشند حتی چنین دستگاه هایی نمی توانند 
پاسخگوي نیاز ساختمان هاي عمومی اعم از اداري و تجاري و 
هتل ها و ... باشند. به همین دلیل می توان به جرات گفت که یکی 
از اصلی ترین آثار مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها تغییر در از اصلی ترین آثار مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها تغییر در 

تکنولوژي وسایل انرژي بر به پربازده خواهد بود. 

در راستاي اجراي قانون اصالح الگوي مصرف و با هدف 
نمادینه شدن طرح هاي  بهینه سازي مصرف انرژي، 
صنعت ساخت و ساز ساختمان ها در آینده به سمت 
طراحى و اجراى ساختمانهاى سبز (NZEB) در کشور 

ایران حرکت خواهد کرد. 

  NZEB 1 – معرفى

در اکثر کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه دنیا، 
ساختمانها یا مجتمع هایی بعنوان نمونه براى نمایش و 
آشنایى تدریجى مردم طراحی و ساخته می شوند که 
با حداقل انتشار کربن و حداکثر استفاده از انرژیهاي 
تجدیدپذیر قابل بهره برداري باشند که بعنوان نمونه 
بارز آن می توان از ساختمانهاي شهر مصدر در امارات 

متحده عربی نام برد. 
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مجمع،                                                                                آمریکا  در 
       ،Energy Independence and Security Act of 2007, EISA2007
که داراي قدرت تصمیم گیري در زمینه ساخت و ساز می باشد 
هدف گذاري کرده است که تا سال 2040، %50 و تا سال2050 ، 
نزدیک به %80 ساختمانهاى نوساز بر اساس مبانی ساختمان هاي 

NZEB توسعه یابند. 
در انتها بمنظور معرفی آخرین تکنولوژیهاي نوین انرژي بومى 
سازى شده به جامعه و در جهت فرهنگ سازي کاهش انتشار 
گازهاي آالینده زیست محیطی در شهرهاى بزرگ و ترغیب و 
تشویق استفاده از فناوریهاي نوین در صنعت ساختمان پیشنهاد 
مى شود ساختمان هاى سبز الگو با استفاده از آخرین دستاوردهاى 
بومى در زمینه تجهیزات نوین گرمایشى و سرمایشى با استفاده از 
انرژیهاى تجدیدپذیر طراحى و در اقلیم هاى مختلف کشور، اجرا 

شود. شود. 
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 : NZEB روند جهانی توسعه ساختمانهاي

طبق پیش بینى اتحادیه اروپا، بازار تکنولوژي هاي طراحى و اجراى 
ساختمان هاي NZEB از 225 میلیون دالر در شرایط کنونی به 
3/1 تریلیون دالر تا سال 2035 خواهد رسید که سهم ساختمان 
هاي مسکونی و تجاري در اروپا %90 از کل ساختمانهاى سبز در 

دنیا خواهد بود. 
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بخش صنعت یکى از بخش هاى مهم مصرف کننده انرژى در 
کشور مى  باشد. این بخش داراى زیر بخش  هاى متنوعى در 
بخش تقاضاى نهایى انرژى  (نظیر صنایع فلزى و غیر فلزى، 
صنایع غذایى وکشاورزى و صنایع پتروشیمى) بخش فرآورش و 
تبدیل  (نظیر نیروگاه ها و پاالیشگاه هاى نفت و گاز)  و صنایع 
باالدستى نفت و گاز را شامل مى گردد. بخش صنعت و 
کشاورزى سهمى حدود 30 درصد از تقاضاى انرژى نهائى 
(بدون احتساب خوراك پتروشیمى) را بخود اختصاص داده (بدون احتساب خوراك پتروشیمى) را بخود اختصاص داده 
است. البته طبق شکل(1)، با لحاظ نمودن بخش میان دستى  و 
واحدهاى تبدیل انرژى شامل نیروگاهها و پاالیشگاهها این 
میزان به حدود 50 درصد خواهد رسید. به بیان دیگر حدود 
نیمى از انرژى در بخش هاى صنعتى تبدیل انرژى و تقاضاى 

نهایى مصرف مى گردد. 

شکل(1) میزان مصرف انرژى در بخش هاى مختلف کشور (واحد: میلیون 

بشکه معادل نفت خام) 

ارائه چارچوب مناسب جهت تبیین راهکارهاى بهینه سازى 

از طرف دیگر تلفات تبدیل  انرژى در بخش هاى تبدیل در شکل  
(2) نشان داده شده است. مطابق شکل، میزان بیشترین تلفات 
تبدیل در بخش نیروگاهى مى باشد. البته الزم بذکر است که 
بخشى از این تلفات بدلیل پائین بودن راندمان تبدیل و بخشى 

بدلیل محدودیت فناوریهاى تبدیل مى باشد. 

با توجه به مطالب عنوان شده فوق مى توان اینگونه بیان نمود که 
با توجه به اینکه بخش صنعت سهم قابل توجهى در مصرف انرژى 
و باال بودن تلفات دارد لذا پتانسیل قابل مالحظه ایى در بهینه  
سازى و کاهش مصرف  انرژى دارد. در  نتیجه این بخش باید به 
عنوان اولویت باال در تدوین سیاستهاى افزایش بهره ورى انرژى 

کشور مورد توجه قرار گیرد. 

شکل(2) تلفات انرژى در بخش هاى مصارف باالدستى و میان دستى (واحد: میلیون 

بشکه معادل نفت خام)          منبع: ترازنامه هیدروکربورى کشور سال 1396

به منظور پرداختن به موضوع افزایش بهره ورى انرژى در بخش 
صنعت باید ابتدا عوامل موثر بر اکوسیستم  بهینه سازى انرژى را 
روشن نمود. طبق تعریف، اکوسیستم متشکل از اجزا و مجموعه 
هایى است که به یکدیگر وابسته هستندو هر یک نقش و وظیفه ائى 
خاص را بر عهده مى گیرند. این اجزا به نحوى با یکدیگر تعامل مى 

نمایند که به هدف تعیین شده دست یابند. 

بمنظور تعیین بازیگران اجزا و نحوه تعامل بین آنها یک اکوسیستم بهینه 
سازى انرژى را مى توان در سه سطح ذیل تعریف نمود: 

منبع: ترازنامه هیدروکربورى کشور سال 1396

ضرورت بهینه سازى در بخش صنعت و ارائه چارچوبى جهت تبیین راهکارهاى بهره ورى انرژى 
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على نوروزى رئیس بهینه سازى انرژى در نفت و گاز بخش صنعت 

مقدمه 



•    سطح کالن: این سطح شامل بدنه سیاست گذارى و بدنه 
حکمرانى مى باشد که خط مشى کلى، تبیین سیاستها و وضع 

قوانین و مقررات مرتبط با بهینه سازى را برعهده دارد. 

سطح میانى: این سطح شامل فعاالن و بازیگران بهینه   •
سازى انرژى مى باشند که در یک تعامل اقتصادى-فناورى در 

بستر اجتماعى در تعامل بایکدیگر مى باشند. 

سطح  زیرساخت ها: در این سطح زیر ساخت هاى مورد   •
نیاز یک اکوسیستم بهینه سازى انرژى ایجاد مى شود. این زیر 
ساختها شامل زیرساختهاى حقوقى، اطالعاتى، بانکها، بیمه ها و 
غیره وجود دارند که منابع مورد نیاز را تامین مى نمایند. 

شکل (3) خالصه یک اکوسیستم بهینه سازى انرژى را ارایه 
مى نماید. 

شکل(3)- مدل ساختارى یک اکوسیستم بهینه سازى انرژى 

تعامل بین بازیگران باید بگونه اى جهت دهى گردد تا دستیابى 
به هدف نهایى یعنى کاهش مصرف انرژى مورد انتظار حاصل 
گردد. طبق شکل (4) سه عامل مهم در حصول افزایش بهره 

ورى انرژى تاثیر گذار مى باشد: 

•    تغییرات فناورى، نفوذ و بکارگیرى فناوریهاى انرژى کارآمد 

•    تغییرات سازمانى و مدیریتى از طریق اجراى استانداردها  

•    تغییرات رفتارى با بکارگیرى فرهنگ سازى و آموزش 

شکل (4)-عوامل اثرگذار بر بهره ورى انرژى 

توسعه فناورى، نفوذ و بکارگیرى فناورى  هاى انرژى کار آمد با 
حضور بازیگرانى مانند شرکت هاى دانش بنیان و توسعه دهندگان 
فناورى به همراه وضع سیاست ها و قوانین تسهیل کننده توسعه و  
نفوذ  فناورى حاصل خواهد  گردید. برخى  از  شرکت ها مانند 
شرکتهاى اسکو نقش مستقیمى در بکارگیرى فناوریهاى کارآمد 
در بخش صنعت خواهند داشت. در این بین زیرساخت هاى بیمه و 
تامین مالى کمک شایانى به اجراى طرح هاى کاهش مصرف 

انرژى توسط شرکتهاى اسکو خواهد نمود. انرژى توسط شرکتهاى اسکو خواهد نمود. 

استاندارد هاى  انرژى  شامل  رعایت  معیار انرژى  و  استقرار سیستم 
مدیریت انرژى مى تواند واحدهاى صنعتى را به سمت اجراى طرح هاى 
کاهش مصرف انرژى و بکارگیرى فناورى هاى انرژى کارآمد سوق دهد. 
بدنه سیاستگذارى و حاکمیتى در این میان با وضع قوانین و مقررات و با 
واقعى سازى قیمت حامل هاى انرژى مى تواند اقتصادى بودن طرح هاى 
کاهش مصرف انرژى را تضمین نماید. مکانیزم بازار نیز مى تواند به عنوان 
روشى مناسب و کارا در تخصیص بهینه منابع به طرح هاى بهینه سازى 
انرژى و کمک به اجراى آنها، نقش بسزایى در بهره ورى انرژى ایفا نماید.  انرژى و کمک به اجراى آنها، نقش بسزایى در بهره ورى انرژى ایفا نماید.  
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شهرى با کل بازپرداخت 12 ساله به ازاى هر دستگاه به میزان 
142،200 دالر، تعداد 9 هزار دستگاه اتوبوس دیزلى برون شهرى 
با کل بازپرداخت 7 ساله به ازاى هر دستگاه به میزان 156،800 
دالر، تعداد 48،500 دستگاه مینى بوس دیزلى با کل بازپرداخت 
7 ساله به ازاى هر دستگاه به میزان 20،720 دالر، تعداد 11 هزار 
دستگاه کامیون با ظرفیت 18-10 تن با کل بازپرداخت 7 ساله 
به ازاى هر دستگاه به میزان 39،200 دالر، تعداد 62،500 
دستگاه کامیون با ظرفیت 26-19 تن، با کل بازپرداخت 7 ساله  ساله 
به ازاى هر دستگاه به میزان 40،950 دالر، تعداد 28،500 
دستگاه کامیون با ظرفیت باالى 26 تن، با کل بازپرداخت 7 ساله 
به ازاى هر دستگاه به میزان 91،140 دالر و تعداد 6 هزار دستگاه 
کامیونت با ظرفیت پایین 10 تن، با کل بازپرداخت 7 ساله به 
ازاى هر دستگاه به میزان 20،720 دالر، تشکیل شده است.  

مطابق با این مصوبه مقرر شده است؛ 176 هزار و 550 دستگاه 
انواع خودرو ناوگان حمل و نقل مسافرى و بارى درون/برون 
شهرى فرسوده اسقاط و نوسازى شوند. از تعداد کل ناوگان پیش 
بینى شده ، تعداد 19 هزار دستگاه  اتوبوس  تمام  گازسوز درون  
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طرح" جایگزینى و نوسازى ناوگان حمل و نقل مسافرى و بارى درون/برون شهرى"، مصوبه 
شماره  128845 مورخ 1397/03/20 شوراي اقتصاد و اصالحیه هاي بعدي آن 

اعظم اردستانى مدیر پروژه و رئیس امور بهبود و توسعه سوختهاى نوین 

معرفى طرح 

طرح "جایگزینى و نوسازى ناوگان حمل و نقل مسافرى و بارى 
درون/برون شهرى" در چارچوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
کاالهاى رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالى کشور و با هدف کاهش 
میانگین عمر ناوگان حمل و نقل جاده اى کشور تعریف گردید و 
با ابالغ مصوبه شوراى اقتصاد به شماره 128845 مورخ 
1379/03/20، به وزارت صنعت، معدن تجارت وارد مرحله 

اجرایى شد.  
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مصوبه شوراى اقتصاد به وزارت صمت ابالغ شده است و سازمان 
گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو) به نیابت از وزارت صمت، 
مسئول اجرایی نمودن مصوبه را بر عهده دارد. با وجود ابالغ 
مصوبه به وزارت سمت، مفاد آن وظایف متعددى همچون تایید 
فنى خودروهاى جدید، پایش و صحه گذارى صرفه جویى حاصل 
از نوسازى ناوگان فرسوده و انجام بازپرداخت منافع حاصل از 
صرفه جویى را متوجه شرکت ملى نفت ایران نموده که بخش 
عمده این مسئولیتها به شرکت بهینه سازى مصرف سوخت عمده این مسئولیتها به شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 

محول شده است. 

در این طرح عامل صرفه جویى، شخص حقوقى داراى صالحیت 
است که نسبت به تامین منابع مالى طرح جایگزینى و نوسازى 
انواع خودرو ناوگان مسافرى و بارى درون و برون شهرى، اقدام 
مى کند. بر اساس تصمیم دولت، براى تامین منابع مالى مورد نیاز 
طرح از صندوق توسعه ملى استفاده شده است. متقاضیان طرح 
نوسازى در قبال دریافت خودرو جدید، خودروى فرسوده خود را 
با هماهنگى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى براى ناوگان 
مسافرى و بارى برون شهرى و سازمان شهردارى ها و دهیارى مسافرى و بارى برون شهرى و سازمان شهردارى ها و دهیارى 
هاى کشور براى ناوگان مسافرى و بارى درون شهرى، اسقاط مى

 نمایند. 
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فرآیند انجام اسقاط خودرو فرسوده و جایگزینى آن با خودرو 
جدید در این طرح به گونه اى دیده شده که مسئولیت اسقاط 
خودروهاى فرسوده برعهده خودروسازان نبوده و ایشان صرفا 
تامین کننده خودرو نو، به قیمت مصوب مى باشند. متقاضیان 
نوسازى در واقع در صورت مالکیت خودرو فرسوده واجد شرایط 
استفاده از ظرفیت مصوبه خواهند بود و مشمول طرح مى شوند. 

بر اساس مصوبه، طرح "جایگزینى و نوسازى ناوگان حمل و نقل 
مسافرى و بارى درون/برون شهرى“، مصوبه مذکور از تاریخ ابالغ 
جایگزین مصوبات شماره 283861 مورخ 1394/10/02 موضوع 
طرح "نوسازى 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالى 
ده تن با سن باالتر از 35 سال و شماره 283903 مورخ 
1394/10/02 موضوع طرح "نوسازى 17 هزار اتوبوس دیزلى با 
اتوبوسهاى پایه گاز سوز“ گردید. لکن ادامه قراردادهاى منعقد 
شده در چارچوب مصوبات قبلى تا پایان تعهدات ادامه خواهد شده در چارچوب مصوبات قبلى تا پایان تعهدات ادامه خواهد 

داشت.  

آخرین اقدامات انجام شده  

تهیه و ابالغ دستورالعمل فنی ارزیابی خودروها طبق بند 7 
مصوبه شوراى اقتصاد 

اخذ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران براى انجام 
وظایف محوله در مصوبه توسط  شرکت بهینه سازى مصرف 
سوخت به نیابت شرکت ملى نفت  اعم از پایش صحه گذارى 
و  بازپرداخت صرفه جویی هاى حاصله از نوسازى ناوگان 

اقدام جهت تهیه پیش نویس موافقت نامه همکاري با ایدرو با 
همکارى مدیریتهاى حقوقى و مالى شرکت 

ارزیابی فنی و بررسی و تأیید خودروهاي پیشنهادي ایدرو 
جهت شرکت در طرح به شرح خالصه جدول ذیل 
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  پنجره دریچه  اى به بیرون ساختمان است که نور کافى، ارتباط 
دیدارى با طبیعت و محیط و احساس آرامش را به محیط زندگى 
منتقل مى کند. پنجره اما مهم  ترین سطح تبادل و انتقال حرارت 
بین فضاى بیرون و محیط  درون ساختمان هم هست. در یک روز
 سرد زمستانى شیشه تک جداره بخش بزرگى از گرماى درون 
ساختمان را به بیرون هدایت مى کند و به همین ترتیب در یک روز 
گرم تابستان به آسانى گرماى محیط بیرون را به درون ساختمان 
آورده و دماى آن راافزایش مى دهد. در یک خانه معمولى نزدیک آورده و دماى آن راافزایش مى دهد. در یک خانه معمولى نزدیک 

به 48 % گرما از مسیر پنجره  ها به هدر مى رود.  

جایگزینى و نصب پنجره دوجداره به جاى پنجره تک جداره موجود 
علیرضا مهریزى ، کارشناس ارشد معمارى ساختمان/محمد رحمانى پناه ، کارشناس ارشد بهینه سازى تاسیسات 

پنجره مناسب مى تواند هم زمان با تامین ویژگى هاى اساسى یک 
پنجره، نقش یک عایق حرارتى مناسب را هم ایفا کرده  و موجب 
کاهش هدر رفت و مصرف انرژى گردد. جایگزینى پنجره دوجداره 
به جاى پنجره تک جداره اثر چشم گیرى در کاهش هدررفت 
انرژى دارد. مطالعات نشان داده که استفاده از هر متر مربع شیشه 
دو جداره صرفه  جویى نزدیک به 40 مترمکعب گاز در سال را به 
دنبال خواهد داشت. مفاد مبحث 19 مقررات  ملى ساختمان که 
اجراى  آن  در  سراسر  کشور اجبارى است، استفاده  از شیشه هاى اجراى  آن  در  سراسر  کشور اجبارى است، استفاده  از شیشه هاى 
دو جداره  یا  دو قاب موازى را براى پنجره ها توصیه کرده است. 

هدایت   حرارتى  هوا  و  گاز  از شیشه بسیار کم تر است. در شیشه
 هاى دوجداره هوا یا گاز موجود میان فضاى دو شیشه از تبادل 
حرارت محیط بیرون و درون ساختمان  جلوگیرى کرده و موجب 
کاهش هدررفت انرژى به روش رسانش مى شود  و به دلیل وجود  
فاصله  بین دو شیشه، میزان انتقال انرژى به روش جابه جایى هم 
بسیار اندك و ناچیز خواهد بود. استفاده از پنجره  هاى دوجداره 
کاهش چشم گیر هزینه هاى انرژى را به دنبال خواهد داشت. 
اجزاى اصلى پنجره  هاى دوجداره شیشه دوجداره، پروفیل قاب و اجزاى اصلى پنجره  هاى دوجداره شیشه دوجداره، پروفیل قاب و 

یراق آالت پنجره است. 

شیشه دو جداره از چسباندن دو الیه شیشه موازى شکل مى
 گیرد. بین دو الیه شیشه یک پروفیل  فاصله  انداز (spacer) ظریف 
آلومینیومى قرار داردکه از ماده رطوبت گیر(سیلیکاژل) پر شده 
است  تا  این  فضا همیشه خشک بماند. فضاى بین شیشه  ها با 
هواى خشک یا  یک گاز بى  اثر مانند آرگون و یا ترکیبى از هردو 
با فشارى نزدیک به فشار هوا پر مى شود تا از تاب برداشتن  یا  
شکستن  شیشه  در اثر اختالف فشار پیش گیرى شود. هرچه 
رسانایی گاز کم تر باشد فاصله بین دو شیشه را می توان کم  تر رسانایی گاز کم تر باشد فاصله بین دو شیشه را می توان کم  تر 
کرد. براى مثال از آن  جا که  ضریب  انتقال حرارت آرگون٪67 
برابر ضریب انتقال حرارت هوا است پس فاصله  بهینه  براى گاز 
آرگون کم تر از هوا و به  همین  شکل فاصله بهینه براى کریپتون 
کم  تر از آرگون است. دلیل  دیگر استفاده از گازهاى بى اثر در 
پنجره دوجداره این است که این گازها غیر سمی، بی رنگ، بدون 
بو و مزه و از لحاظ شیمیایی خنثی و بى اثر هستند.                                                                               

استفاده از گاز آرگون در پنجره هاي دوجداره مزیت هاي بسیار 
زیادي  به  همراه  دارد. آرگون  گازي  نجیب است که با هیچ ماده 
 اي ترکیب شیمیایی به وجود نمی آورد و در نتیجه  دوام پروفیل  
آلومینیومى فاصله  انداز شیشه دو جداره  بسیار  باال خواهد  رفت. 
آرگون گازي بدون بو، مزه و غیر آتش  زا است. آرگون افزون بر 
کاهش  رسانایی گرمایی  بین دو  شیشه،  با کاستن از میزان 
همرفت در فضاي دو شیشه از اتالف گرمایی بیش  تر جلوگیري 
می کند. جداى از این  ها مقدار  آرگون  در طبیعت بسیار زیاد  و می کند. جداى از این  ها مقدار  آرگون  در طبیعت بسیار زیاد  و 
تهیه آن آسان  و  ارزان است و بنابراین می توان  به  صورت  
گسترده  و  صنعتی  از  آن استفاده کرد. غلظت گاز درون شیشه 
دوجداره باید بیش از 90 درصد باشد. این غلظت با گذشت زمان 
و به تدریج کم می شود. اندازه  این کاهش غلظت چیزي نزدیک 

به نیم تا یک درصد در سال است.  
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براى مقاوم سازى و تقویت سازه  اى پروفیل پنجره از پروفیل هاى 
گالوانیزه با ضخامت مناسب که در درون خانه هاى اصلى پروفیل 
یو پی وي سی جا زده شده اند استفاده مى شود. وجود این پروفیل
 هاى گالوانیزه امکان اتصال محکم و پیچ شدن یراق آالت روى 
پروفیل اصلى را فراهم کرده و هم چنین خطر تغییر شکل و 
افتادگى قاب هاى بازشو پنجره را کاهش داده و بر مقاومت و 

ایستایى پنجره  مى افزاید. 

شیشه هاى دوجداره  جداى از عایق بودن در برابر تبادل حرارت و 
کم کردن هزینه انرژي، عایق خوب صوتی هم هستند و آلودگی 

صوتی را نزدیک به 20-30دسی بل کاهش می دهند. 

کیفیت شیشه دوجداره  اي که با گاز آرگون پر شده باشد تا زمانی 
که  غلظت گاز  آرگون به 75 درصد  نرسد تغییري نخواهد کرد. 
بنابراین پنجره دوجداره  اي که به درستى با گاز آرگون پر شده 

باشد دست کم 20 سال رسانایی عالی خواهد داشت. 

پروفیل پنجره هاى دوجداره جنس  هاى گوناگونى دارند که 
یو پی وي سی                                              ها  آن   متداول  ترین 
(Unplastisized Poly Vinyl Chloride =UPVC) است. این پروفیل 
بسیار سخت و مقاوم است و در برابر تقطیر، ضربه و تغییر شکل 
در سرما و گرما مقاومت باالیى دارد. برخالف پنجره  هاى 
آلومینیومى پروفیل هاى یو پی وي سی  به یکدیگر جوش یک 
پارچه مى شوند و پنجره به صورت یک واحد کامل درمى آید. اما 
مهم ترین ویژگى هاى این پنجره ها عایق بودن بسیار مناسب در مهم ترین ویژگى هاى این پنجره ها عایق بودن بسیار مناسب در 
برابر گرما و سرما، صوت و گرد و غبار و آالینده ها است. پنجره هاى 
ساخته شده از این پروفیل ها در کنار زیبایى و ظرافت ظاهرى این 

مزیت ها را هم دارند: 

•      کاهش هزینه مصرف انرژى براى تامین گرمایش و سرمایش 

•      کاهش آلودگى صوتى 

•      سبکى بسیار در مقایسه با جنس هاى دیگر  

•      نفوذ ناپذیرى در برابر گرد و غبار به دلیل طراحى ویژه و 
استفاده از الستیک هاى درزبند  

•      ثبات رنگ و حالت در برابر تابش خورشید 

•      دوام و استحکام باال 

•      تقویت سازه اى با استفاده از پروفیل گالوانیزه 

•      اشتعال ناپذیرى 

•      بى نیاز از رنگ کارى 

•      مقاوم در برابر پوسیدگى و زنگ زدگى و اکسیداسیون 

•      قابلیت نصب انواع یراق آالت و تامین بازشوى دل خواه 

•      قابلیت نصب شیشه هاى چند جداره 

•      قابل بازیافت و جلوگیرى از ایجاد آلودگى زیست محیطى 

•      نظافت و نگه دارى آسان 

•      قابل شستشو و مقاومت در برابر شوینده ها  

•      سادگى و سرعت نصب 

•    امکان جایگزینى با پنجره هاى قدیمى (آهنى، چوبى و 
آلومینیومى) در کوتاه ترین زمان و با کم ترین تخریب 

• نفوذ ناپذیرى در برابر آب باران به دلیل طراحى شیارها و 
دریچه هاى تخلیه آب باران واستفاده از الستیک هاى درزبند  
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مبحث 19 مقررات ملى ساختمان 
مهرناز لنکرانى کارشناس ارشد معمارى ساختمان/ سیدایمان طباطبائى قمشه رئیس معمارى و مصالح ساختمان 

مبحث 19 مقررات ملى ساختمان در سال 1370 به تصویب 
هیات  وزیران  رسید  و  اجراى  آن در ساختمان  هاى کشور 
الزامى شد.لیکن با گذشت قریب سه دهه از الزم االجرا شدن آن  
به دالیلى  از جمله عدم  انتفاع  سازندگان ساختمان از کاهش 
هزینه هاى انرژى هنگام بهره بردارى از ساختمان این مبحث  
تاکنون به میزان اندکى در کشور اجرایى شده  است.  این مبحث 
چندین بار باز نگرى شده که نسخه نهایى مصوب آن در سال 
1389تهیه گردیده است. این نسخه بعد از چاپ به کلیه ارگانتهیه گردیده است. این نسخه بعد از چاپ به کلیه ارگان
  هاى کشورى ابالغ شده است. در حال حاضر نسخه جدید 
ویرایش مبحث  19توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى 
در حال بررسى و نظرخواهى ازمتخصصان مى باشد.  موارد مورد 

توجه در مبحث 19 مقررات ملى ساختمان عبارتند از: 

عایق کارى پوسته خارجى ساختمان (عایق  کارى کف،   •
پیلوت، سقف نهایى و دیوارهایى که از یک طرف با فضاى خارج و 
یا فضاى کنترل نشده و از طرف دیگر با  فضاى کنترل شده داخل 

ساختمان در ارتباط هستند) 

• نصب پنجره هاى دو جداره با قابهاى ترمال برك، چوبى یا
UPVC

عایق کارى کانالهاى هوا، لوله هاى تأسیسات و سیستم تولید   •
آب گرم، منبع و ... 

• نصب سیستم هاى کنترل مرکزى هوشمند و مجهز به سنسور 
اندازه گیرى دماى محیط 

• نصب سیستم هاى روشنایى و انرژى الکتریکى با راندمان باال 

میزان عایق کاري حرارتی ساختمان ها، در مبحث 19 مقررات 
ملی ساختمان، با محاسبه ضریب انتقال حرارت پوسته خارجی 
ساختمان و مقایسه آن با حداکثر میزان مجاز آن(ضریب انتقال 
حرارت مرجع) تعیین می گردد. حداکثر میزان مجاز ضریب 
انتقال حرارت مصالح در اقلیم هاي مختلف متفاوت بوده و در سه 
گروه نیاز انرژي زیاد، متوسط و کم تعیین شده است. در مبحث 
19 مقررات ملی ساختمان براي محاسبه ضرایب انتقال  حرارت،  
مالحظات مربوط به اینرسی حرارتی ، نوع فضاي خارجی مجاور مالحظات مربوط به اینرسی حرارتی ، نوع فضاي خارجی مجاور 
جدار، شاخص خورشیدي، پل هاي حرارتی و ... نیز منظور می 

گردد. 

اکثر مردم بر این تفکرند که اجراى مبحث 19 مقررات ملى 
ساختمان سبب افزایش هزینه هاى ساختمان مى شود و این در 
حالى است که چنانچه این مبحث در ساختمان بدرستى اجرا 
گردد ، عالوه براینکه هزینه  هاى اولیه ساخت را کاهش مى دهد، 
با توجه به صرفه جویى انجام شده در هزینه هاى بهره بردارى و 
مصرف انرژى ساختمان، براى مصرف کننده سودآور نیز خواهد 
بود . با اجراى مبحث 19 مقررات ملى  ساختمان شامل عایق
  کارى سیستم تاسیسات و لوله  ها، عایق کارى جداره  خارجى    کارى سیستم تاسیسات و لوله  ها، عایق کارى جداره  خارجى  
ساختمان  و  نصب  پنجره  هاى  دوجداره استاندارد در ساختمان 
کمتر از %5 سبب افزایش هزینه هاى ساختمان در این قسمت مى
 شود  ولى از طرف دیگر ظرفیت سیستم  گرمایش و سرمایش 
مورد نیاز ساختمان را مى توان تا 40٪ نسبت به شرایطى که این 
مبحث اجرا نمى شود ، کوچکتر  انتخاب کرد ، کهبه  نوبه خود 
کاهش زیاد هزینه ها را در این قسمت شامل مى شود. بنابراین 
چنانچه درطراحى و ساخت ساختمان اصول اولیه مهندسى چنانچه درطراحى و ساخت ساختمان اصول اولیه مهندسى 
رعایت شود عالوه بر ایجاد فضاى مناسب براى زندگى ساکنین و 
افزایش سطح رفاه جامعه سبب کاهش هزینه هاى اولیه نیز مى

 شود.  

• نصب سیستم هاى کنترل کننده موضعى نظیر شیرهاى 
ترموستاتیک بر روى رادیاتورها 
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بطورکلى مى توان از مزایاى اجراى مبحث 19 مقررات ملى در 
ساختمان موارد زیر را نام برد: 

1- کمک به اقتصاد خانواده 

2- افزایش رفاه نسبى در نتیجۀ مصرف صحیح انرژى 

3- کمک به اقتصاد ملى 

4- کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگیهاى ناشى از 
آن 

5- امکان برقرارى دماى ثابت 

6- تنظیم دماى دلخواه در اتاق به منظور تأمین شرایط آسایش 

7- کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا 40%

8- کاهش استهالك سیستم گرمایش و سرمایش 

9- توزیع متعادل حرارت و امکان برقرارى دما هاى متفاوت در هر 
اتاق 

10- کاهش حداقل %50 مصرف سوخت و هزینه هاى مربوطه 

در ویرایش جدید در حال بازنگرى مبحث 19 مقررات ملى 
ساختمان که تسریع در تصویب آن باید بیشتر مورد  توجه 
مسئوالن ذى ربط قرار گیرد براى رعایت ضوابط  آیین نامه ماده 
18 قانون اصالح الگوى مصرف  سه رده انرژى تعریف شده است: 

 (EC)19 1.      ساختمانهاى منطبق با مبحث

 (EC  ) ساختمان کم انرژى  .2 +

 (EC   ) ساختمان بسیار کم انرژى  .3 ++

بطوریکه طبق این دسته بندى ساختمانهاى منطبق با مبحث 19 
(EC) داراى پائین ترین رده ساختمان بوده و دستیابى به این رده 
در ساختمانها و رعایت الزامات آن اجبارى است، مقایسه رویکرد 
طراحى مبحث 19 در ویرایش سال 1389 با ویرایش جدید به 

شرح جدول ذیل مى باشد: 

در حال حاضر شرکت بهینه سازى مصرف سوخت ضمن انجام 
پیگیرى جهت عملیاتى شدن الزام رعایت مبحث 19 مقررات ملى 
ساختمان از دستگاه ها، سازمان ها و وزرات خانه هاى ذیربط، 
درصدد است موضوع در هیات وزیران مطرح و با اخذ مصوبه 
هیات دولت شرایط براى اجراى مبحث 19 و نظارت برحسن 
اجراى آن در ساختمان ها توسط شهرداریها، سازمان نظام 
مهندسى ساختمان و وزارت مسکن و شهرسازى به بهترین وجه 
ممکن فراهم گردد. با اجراى این طرح امید است طى یک دوره ممکن فراهم گردد. با اجراى این طرح امید است طى یک دوره 
زمانى مشخص ضمن جبران انرژى هاى هدر رفته در سالیان قبل، 
با آینده نگرى بیشتر بتوان میزان قابل توجهى از انرژى  را براى 

آیندگان ذخیره کرد. 
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در اجراى پروژه عالوه بر جایگزینى بویلرهاى چگالشى، اقدامات  
دیگرى شامل ممیزى انرژى  و بررسى جامع نیاز هاى گرمایشى، 
خرید و نصب تجهیزات تکمیلى شامل خرید  پمپ، مبدل، منابع 
کویل دار، تجهیزات سختى گیر حسب نیاز پروژه و  درخواست 
هاى بهره بردار براى ساختمان هاى هدف انجام شده است. 

صرفه جویى مصرف گاز ساختمانهاى محل نصب: 

با توجه به مصارف سالهاى گذشته گاز طبیعى ساختمانهاى هدف 
مطابق قبوض مصرف گاز صادره از طرف شرکت گاز، نسبت به 
محاسبه خط مبناى مصرف گاز بر اساس پروتکل بین المللى 
IPMVP و محاسبه صرفه جویى گاز آنها در دوره بهره بردارى 

اقدام گردید که در نمودار شماره 2 به تفکیک ارائه شده است. 

با توجه به این نمودار بطور متوسط در این ساختمانها به میزان 
30 درصد در مصرف گاز طبیعى صرفه  جویى محقق شده است. 
با  در نظر گرفتن  ساختمان هایى که سیستم گرمایش آنها کامال 
چگالشى شده است، بطور متوسط حدود 34 درصد صرفه جویى 

محقق شده است. 
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پروژه جایگزینى بویلر هاى چگالشى بجاى دیگ و مشعل موتورخانه ساختمان 
هاى تابعه شرکت ملى نفت ایران  

سعید شمسعلى زاده، کارشناس ارشد بهینه سازى تاسیسات/سامان قاسمیان، کارشناس ارشد پژوهش 

مقدمه : 

امروزه با توجه به محدودیت منابع سوخت هاى فسیلى کشور، 
کاهش  انتشار گاز هاى گلخانه اى و همچنین افزایش  قیمت 
حامل هاى  انرژى، اهمیت کاهش  مصرف  در سوخت هاى 
فسیلى بیشتر از قبل مورد توجه قرار مى گیرد. از مهمترین بخش 
هاى مصرف کننده  انرژى در بخش ساختمان سیستم هاى 
گرمایشى مى باشد و  استفاده از  تجهیزات با کارایى باال در این 
بخش  منجر به  کاهش مصرف  در این بخش خواهد شد . استفاده 
از بویلر هاى چگالشى با توجه به راندمان باال نسبت به دیگ هاى از بویلر هاى چگالشى با توجه به راندمان باال نسبت به دیگ هاى 
فوالدى و چدنى فرسوده در ساختمان ها یکى از  راهکار هاى  
مناسب  در راستاى  اجراى سیاست  هاى کلى اصالح الگوى 
مصرف انرژى و کاهش مصرف گاز طبیعى در ساختمان ها مى 

باشد. 

مشخصات پروژه: 

در این راستا شرکت بهینه سازى مصرف سوخت با اخذ مصوبه در 
این راستا شرکت بهینه سازى مصرف سوخت با  اخذ  مصوبه از 
هیاًت  مدیره شرکت ملى تفت  ایران ، از منابع سرمایه اى  آن 
شرکت نسبت به اجراى پروژه جایگزینى بویلرهاى چگالشى در 
10 ساختمان و باشگاه زیر مجموعه شرکت ملى نفت ایران به 
مدت 15 ماه اقدام  نمود . ظرفیت نصب  شده  بویلر  هاى   
چگالشى در ساختمان هاى  شرکت ملى نفت ایران 11080  کیلو  

وات ( مطابق نمودار یک) مى باشد.  وات ( مطابق نمودار یک) مى باشد.  

نشریه الکترونیکى بهسو/شماره2/تیر99



مدیران و رؤساى واحدهاى ستادى ملزم به گذراندن دوره 
"آشنایى با قوانین و مقررات انرژى" شوند تا در برنامه ریزى آتى و 

مکاتبات ادارى مورد استفاده قرار دهند. 

آموزش هاى تخصصى، اعضاى کمیته مدیریت انرژى بصورت 
جداگانه در برنامه ریزى آموزشى قرار گیرد تا انسجام بیشترى در 

پیشبرد برنامه هاى انرژى حاصل شود. 

 ب) ممیزى فنى و سیستمى انرژى: 

در خصوص ممیزى فنى انرژى توجه به حداقل الزامات تدوین 
شده از سوى شرکت بهینه سازى مصرف سوخت براى واحدهاى 
ستادى و عملیاتى ضرورى است. "حداقل الزامات ممیزى فنى 
انرژى" بر روى سایت شرکت بهینه سازى مصرف سوخت قرار 
دارد و مراتب نیز به صورت مکتوب به واحدهاى ستادى و 
عملیاتى تابعه وزارت نفت ابالغ گردیده است. استفاده از "مشاوره 
فنى" شرکت بهینه سازى مصرف سوخت کمک شایانى به کیفى
 سازى استقرار مدیریت انرژى در واحدهاى ستادى و عملیاتى  سازى استقرار مدیریت انرژى در واحدهاى ستادى و عملیاتى 
خواهد نمود. حداقل الزامات ممیزى فنى انرژى براى سایر صنایع 

انرژى بر توسط شرکت بهینه سازى تدوین شده است. 

ج) تأمین منابع مالى: 

یکى از دغدغه هاى مدیران انرژى، تأمین مالى پروژه هاى بهینه
 سازى انرژى است که پیشنهادى راهبردى در این خصوص مى
 تواند در تخصیص حداکثر %10 مبلغ قراردادهاى تعمیر و 
نگهدارى تأسیسات ساختمان ها"  به موضوع  مدیریت  انرژى  در 
واحدهاى ستادى و تعیین سقف مشخصى در قراردادهاى "تعمیر 
و نگهدارى" سالیانه تجهیزات صنعتى متناسب با نوع فعالیت 
واحدهاى صنعتى باشد. یکى دیگر از روش هاى تأمین منابع مالى، 
انعقاد قرارداد در چارچوب قراردادهاى مبتنى بر عملکرد انرژى انعقاد قرارداد در چارچوب قراردادهاى مبتنى بر عملکرد انرژى 
(EPC) مى باشد. بطوریکه بخشى از هزینه هاى اجراى پروژه (مثالً 
سقف 50 درصد) از محل صرفه جویى حامل انرژى پرداخت شود. 

یکى از الزامات آموزشى کارکنان، آشنایى با قراردادهاى مبتنى بر 
عملکرد انرژى است که توصیه مى شود که این دوره در دستور کار 

آتى شرکت ها و سازمان ها قرار گیرد. 

دوره آموزشى "مدیریت سبز" که عالوه بر موضوع انرژى به مباحث 
محیط زیست نیز مى پردازد، مى تواند جز الزامات آموزشى 
کارکنان در واحدهاى ستادى و عملیاتى باشد. موضوع آموزش 
مرتبط با "مدیریت انرژى"و "مدیریت سبز" مى تواند در ارتقائ 
سازمانى کارکنان مورد توجه قرار گیرد و همچنین در مصاحبه 
فنى و علمى ارتقائ سازمانى"دانش انرژى"، مورد توجه قرار گیرد 

تا انگیزه آموزش هاى مرتبط با مدیریت انرژى باالتر رود. 

17

پیشنهادات راهبردى استقرار مدیریت انرژى در واحدهاى صنعتى و ستادى 
احمد فضلى، رئیس واحد اندازه گیرى و صحه گذارى (M&V) طرحهاى انرژى  

مطابق ماده 21 قانون اصالح الگوى مصرف، کلیه دستگاههاى 
اجرایى و عمومى موظفند به انجام ممیزى انرژى به منظور اجرا و 
کنترل سامانه مدیریت انرژى در ساختمان هاى مربوطه و آموزش 

کارکنان خود اقدام نمایند. 

مطابق ماده 54 قانون اصالح الگوى مصرف، کلیه واحدهاى 
نیروگاهى، پاالیشگاهى و پتروشیمى در چهارچوب بودجه ساالنه 
موظفند نسبت به استقرار واحدهاى مدیریت انرژى و انجام 
ممیزى انرژى اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و 
پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجرا کنند. 

پیشنهادات راهبردى در راستاى الزامات ماده 21 و 54 قانون 
اصالح الگوى مصرف در خصوص استقرار "مدیریت انرژى" به شرح 

ذیل ارائه مى شود: 

الف) آموزش و فرهنگسازى: 

"شرکت بهینه سازى مصرف سوخت" دوره هاى آموزشى مرتبط با 
مدیریت انرژى را مصوب نموده است که لیست دوره هاى آموزشى 
مصوب بر روى سایت شرکت بهینه سازى مصرف سوخت به نشانى 
www.ifco.ir قرار گرفته است. اخیراً نیز 3 دوره آموزشى جدید با 
عناوین "قراردادهاى مبتنى بر عملکرد انرژى"، "تدوین خط مبناى 
تجهیزات صنعتى" و "مدیریت سبز در ساختمان هاى ادارى" به 

مجموعه دوره هاى قبلى افزوده است. 
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1. مقدمه 

کشور آلمان با جمعیت حدود  83000000  نفر  و مساحت 
357022 کیلومتر مربع در اروپاى مرکزى و غربى واقع شده 
است. این کشور  با سیستم جمهورى پارلمانى فدرالى با 16 ایالت 
اداره مى شود  و سیستم انرژى آن هم  از  این  برنامه مستثنى 
نیست. آلمان پرجمعیت ترین کشور  اتحادیه اروپا، داراى  
بزرگترین  اقتصاد  اتحادیه  اروپا  است.  این  کشور  چهارمین  
اقتصاد  بزرگ  جهان  و رتبه چهارم تولید ناخالص داخلى مى 
باشد. رشد تولید ناخالص داخلى آلمان 0.7 درصد در سال 2019 2019 
و 1.2 درصد در سال 2020 برآورد شده است. 

آشنایى با سیاست هاى انرژى کشور آلمان 
عارف سحاب منش و احمد برون- کارشناسان واحد اندازه گیرى و صحه گذارى(M&V) شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 

کشور آلمان با داشتن اقلیم هاى متنوع کوهستانى، ساحلى و 
کوهپایه اى  داراى تنوع زیستى  نسبتاً  باالیى است. سیاست 
انرژى کشور آلمان در درجه  اول بر پایه عرضه  امن  و کافى 
انرژى است و در درجه دوم مبتنى برتوسعه انرژى هاى تجدید 

پذیر و افزایش بهره ورى است.  

کشور آلمان با آنکه اقتصادى در حدود18٪ حجم اقتصاد امریکا و 
27٪ اقتصاد چین را داراست، اما مصرف انرژى اولیه آن در حدود 
12٪ کشور امریکا و تنها 9٪ کشور چین است. این آمار نشان

 دهنده بهره ورى باالى انرژى در کشور آلمان است.  

در حالت کلى سیاست هاى کشور آلمان در بخش انرژى را بهتر 
است در تحلیل نتایج و تغییرات دو دوهه اخیر این کشور در 
بخش انرژى جستجو کنیم. گزارش حاضر تغییرات تولید و مصرف 
انرژى را به همراه تغییرات اثرات زیست محیطى مرتبط با بخش 
انرژى در دو دهه اخیر براى کشور آلمان ارائه مى کند و سیاست 

هاى جارى و آینده سیستم انرژى آن را شرح میدهد.  

همچنین در کشور آلمان با تنوع عرضه انرژى نهایى براى بخش 
هاى مصرفى مواجه هستیم که از گاز طبیعى، فراورده هاى نفتى 
و برق استفاده مى کنند. ارائه یارانه به بخش هاى صنعتى براى 
مالیات بر مصرف حامل هاى انرژى فسیلى و ارائه یارانه براى 
توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر در کنار بازار انرژى آلمان تنوع و 

پویایى بخش انرژى را بسیار باال برده است.  

2. وضعیت عرضه و تقاضاى انرژى 

آمار کلیدى 

عرضه انرژى اولیه: 298 میلیون تن معادل نفت خام   .

تجدید پذیر: زیست توده 10 درصد، هسته اى 6/6 درصد، باد   
3/2 درصد، خورشیدى 1/6 درصد، برق آبى 0/5 درصد، زمین 

گرمایى 0/1 درصد  

صادرات برق:  1/4 درصد   

وضعیت: کاهش 10 درصدى نسبت به 2008  

سرانه انرژى اولیه: 3/6 تن معادل نفت خام در سال   

.     شدت انرژى اولیه: 81 تن معادل نفت خام بر میلیون دالر 
(اتحادیه اروپا 105 تن معادل نفت خام) 

فسیلى: نفت 32/8 درصد، گاز 24 درصد، زغال سنگ 22/5   
درصد 

.     تولید انرژى: 111/6 میلیون تن معادل نفت خام 
زغال سنگ 33/7 درصد – زیست توده 26/8 درصد – هسته اى 
17/8 درصد – باد 8/6 درصد – گاز طبیعى 4/2 درصد – 
خورشیدى 4/2 درصد – نفت خام 3/1 درصد – برق آبى 1/4 

درصد – زمین گرمایى 0/2 درصد 

وضعیت: کاهش 16 درصدى نسبت به 2008  

.     مصرف انرژى نهایى (2017): 227 میلیون تن معادل نفت 
خام 

آمارها نشان میدهند که شدت انرژى در آلمان رو به کاهش است. 
در حالى که تولید ارزش افزوده (تولید ناخالص داخلى) رو به 
افزایش بوده است. در زیر شماتیک وضعیت عرضه و مصرف انرژى 

در کشور آلمان قابل مشاهده است.  
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شکل1ـ عرضه انرژى اولیه به تفکیک منبع انرژى بین سال هاى 1973 تا 2018

شکل 2ـ تولید انرژى براساس منبع انرژى بین سال هاى 1998 تا 2018

شکل 3ـ مصرف نهایى به تفکیک هر بخش بین سال هاى 1997 تا 2017
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شکل 4ـ مصرف نهایى به تفکیک هر بخش و منبع انرژى در سال 2017

3- وضعیت انتشار گازهاى گلخانه اى 

آمار کلیدى 

انتشار گازهاى گلخانه اى: 891 میلیون تن معادل کربن دى 
اکسید 

زغال سنگ 39/6 درصد، نفت و فرآورده هاى نفتى 34 درصد، گاز 
طبیعى 23/7 درصد 

شکل 5ـ انتشار گازهاى گلخانه اى به تفکیک هر بخش بین سال هاى 1990 تا 2017

شدت انتشار کربن دى اکسید: 200 گرم بر دالر (اتحادیه اروپا 
230 گرم بر دالر) 
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CO مرتبط با انرژى بر اساس منبع انرژى بین سال هاى 2005 تا 2017
2
شکل 6ـ انتشار 

CO مرتبط با انرژى و محرکه هاى اصلى آن بین سال هاى 1990 تا 2017
2
شکل7ـ مقایسه نرمال انتشار 

شکل 8ـ شدت انتشار CO2 در آلمان و منتخب کشورهاى عضو IEA بین سال هاى 1990 تا 2017
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شکل 9ـ شدت CO2 در تولید برق و حرارت در آلمان و منتخب کشورهاى عضو IEA بین سال هاى 1990 تا 2017

نمودارها و تحلیل ها نشانگر اجرایى شدن سیاست هاى کاهش 
انتشار کشور آلمان است که تا حدود زیادى در دو دهه اخیر این 

انتشارها کاهش یافته است.   

4ـ سیاست کلى انرژى 

سیاست کلى دولت آلمان آن است که یک "سیستم انرژى کم 
کربن و بدون انرژى هسته اى تا 2050" داشته باشد. این سیاست 

کلى شامل سه بخش عمده است. 

انرژى هسته اى، که اولین بار در دهه 1970 معرفى شد،   
بیش از پیش با انرژى هاى تجدیدپذیر جایگزین  شود. 

بر اساس برنامه 2030 حفاظت از آب و هوا1 ، هزینه انتشار   
کربن در بخش هاى حمل و نقل و گرمایش نیز اعمال شود.  

5ـ اهداف انتشار گازهاى گلخانه اى 

در مقایسه با سال پایه 1990 ، اهداف اصلى کاهش انتشار شامل 
دستیابى به حداقل کاهش در انتشار گازهاى  گلخانه  اى2  به 

میزان 

40٪ تا سال 2020

55٪ تا سال 2030

 70٪ تا سال 2040

95-80 ٪ تا سال 2050 است. 

از سال 2018، آلمان کل انتشار گازهاى گلخانه اى خود را در 
مقایسه با سال 1990 در حدود 31% کاهش داده بود. برنامه هاى 

ادامه روند کاهش انتشار آلمان به صورت زیر است. 

مرحله نهایى حذف انرژى هسته اى   

توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر   

کناررفتن زغال سنگ   

کاهش انتشار در حمل و نقل و گرمایش   

زغال سنگ، که بزرگترین منبع تولید برق آلمان است، تا   
سال 2038 به طور کامل کنار برود. 
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جدول 1ـ اهداف آب و هوایى و انرژى آلمان از برنامه اقدام آب و هوایى 2050 و انرژى کانسپت3  

* دولت ائتالف تا سال 2030 هدف جدیدى از 65 درصد تجدید پذیر در تولید برق را تعیین کرده است. 

شکل 10ـ اهداف انرژى و آب و هوایى کشور آلمان 
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6ـ صنعت تولید برق 

آلمان در برنامه "انرژى کانسبت سال 2010 4"  هدف گذارى 
کرده است که از تولید ناخالص برق  

35 درصد تا سال 2020

50 درصد تا سال 2030

65 درصد تا سال 2040

80 درصد تا سال 2050  

را از منبع تجدیدپذیر ها تأمین کند. اکنون دولت تصمیم دارد 
به توسعه تجدیدپذیرها سرعت ببخشد و تا سال 2030 به سهم 

65٪ از انرژى تجدیدپذیر برسد. 

دولت تصمیم دارد در بازار برق اقداماتى را در جهت یکپارچه 
سازى نفوذ بیشتر انرژى هاى تجدیدپذیر به بازار انرژى انجام 
دهد.( شروع اقدامات از 2016). اما نفوذ بیشتر تجدیدپذیر ها 
در سیستم بازار برق با مشکالتى از قبیل موارد زیر روبروست. 

شکل 11ـ ظرفیت تولید برق 

بیشترین ظرفیت باد در شمال آلمان واقع شده است، در   
حالى که بیشترین تقاضا از مناطق شهرى و صنعتى در جنوب 

و غرب کشور است.  

بیشتر نیروگاه هاى هسته اى که در حال تعطیل شدن   
هستند در سمت جنوب واقع شده اند.  

مشکالت شبکه اجازه انتقال برق از شمال به جنوب را نمى  
 دهد. ایالت هاى شمالى با مازاد برق روبرو هستند و جنوبى ها 

با کسرى عرضه مواجه هستند. 
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شکل 12ـ تولید برق 

شکل 13ـ تولید برق به تفکیک منبع 
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7ـ بخش حمل و نقل 

بخش حمل و نقل، به طور ویژه¬اى، بزرگترین عامل عقب 
افتادگى در برنامه هاى کاهش تولید گازهاى گلخانه اى بوده 
است. وسایل نقلیه دیزلى در حمل و نقل جاده اى عامل اصلى 

افزایش آلودگى هوا است. 

راهکارها و سیاست هاى کاهش انتشار در بخش حمل و نقل که 
در "برنامه ملى آینده تحرك5"  نیز گنجانده شده است به 

صورت زیر است. 

مالیات و هزینه انتشار بر روى انرژى فسیلى   

افزایش راندمان انرژى (اولین گام)   

روند سریعتر نوسازى تجهیزات   

استفاده از انرژى هاى تجدید پذیر بیشتر   

دستورالعمل هزینه گرمایش (2009)7  براى معرفى   
صورتحساب مبتنى بر مصرف تشویقى براى گرما و آب گرم  

استفاده از برچسب هاى کارآیى انرژى براى دیگ هاى بخار   
از سال 82016   

مشوق هاى مالى در "بهره ورى انرژى و گرما"   

1) ساختمانهاى با بهره ورى انرژى باال 

2) بهره ورى انرژى در صنعت و تجارت  

3) زیرساخت هاى گرمایش  

4) صرفه جویى در مصرف برق در بخش خصوصى 

تخفیف هاى مالیاتى براى تولیدکنندگان صنعتى و   
کشاورزى 

معافیت کامل مالیات انرژى براى انتشار در صنایع به شدت   
انرژى بر 

معافیت کامل مالیات انرژى براى استفاده از سیستم تولید   
همزمان با حداقل %70 ظرفیت  

یارانه و تفاوت هاى مالیاتى براى ایجاد زیرساخت هاى   
سیستم هاى کارآمد 

کاهش مالیات براى گسترش شبکه هاى گرمایشى و   
گرمایش منطقه  

9ـ اعمال استانداردهاى مشوق بهره ورى انرژى 

کاهش مالیات براى بهینه سازى انرژى ساختمانها   

کاهش مالیات براى جایگزینى سیستم هاى گرمایشى   
قدیمى (با سوخت فسیلى) 

کاهش مالیات براى سیستم هاى گرمایشى کارآمد   

حمل و نقل عمومى محلى   

راه آهن   

دوچرخه سوارى   

پیاده روى   

دیجیتالى شدن امور   

یارانه و تفاوت هاى مالیاتى براى وسایل نقلیه با آلودگى کم   

8ـ بخش گرمایش 

بخش گرمایش شامل بیش از 50٪ از مصرف نهایى انرژى و 
حدود40٪ از میزان تولید گازهاى گلخانه اى - بخشى است که 
در آن دولت هنوز در حال تدوین یک طرح دکربونیزه کردن6  

است. 
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یارانه تسهیالتى براى تجدیدپذیرها   

 (c/kWh) 6.79جریمه مازاد مصرف در پیک برابر  

عموماً خانوارها نسبت به به روزرسانى سیستم هاى گرمایشى 
خود تمایلى نشان نمى دهند. 

اهداف مشوق هاى بهره ورى انرژى  و گرمایش از 
تجدیدپذیر9  در ساختمان ها 

دولت آلمان اهداف زیر را دنبال مى کند: 

کاهش مصرف انرژى در ساختمان ها به نصف   

سیاست آلمان همچنین سطح نسبتاً باالیى از امنیت انرژى را 
از تأمین گاز طبیعى بوجود آورده است. 

واردات - ٪93 (روسیه ، هلند و نروژ)   

گاز طبیعى به عنوان منبع سوخت پشتیبان براى تجدید   
پذیر 

افزایش سهم تجدیدپذیرها به 70-60 ٪ از مصرف تا سال   
2030

10ـ امنیت انرژى 

سیاست آلمان در مورد عرضه نفت منجر به امنیت باال و چند 
جانبه عرضه نفت شده است. 

زیرساخت فراهم آورى خوب و متصل   

بازار آزاد   

ذخایر باالى اضطرارى نفت   

شکل 14ـ میزان خودکفایى (تولید/عرضه اولیه انرژى) بر اساس منبع انرژى 

سیاست هاى آینده امنیت انرژى  

LNG  متنوع سازى منابع گاز - از جمله واردات

ادامه اقدامات فعلى در تأمین نفت و گاز  

ادامه اقدامات فعلى در توسعه و تنوع بخشى به   
تجدیدپذیرها 

افزایش مصرف گاز طبیعى در تولید برق، براى رفع   
نیازهاى پیک بار 
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11ـ نتایج سیاست گذارى آلمان در یک نگاه  

Ö»�½Z�¿�½Z¼·M��Â�̄��{�Õ��¿Y�ÕZÅ�d�ZÌ��µZ¼�Y�lËZf¿�¶Ì̧ve
�c|»�½ZÌ»�¥Y|ÅY�ª¬ve��{�Õ{ZË��{Á|u�Ze��Â�̄�¾ËY�Ǟ�|Å{�
�ÕZÅ�Õ��¿Y��Y�©�]�|Ì·Âe��{�Ǟ�Õ�Â��Ä]�d�Y�Ã{Â]�ª§Â»�{Ây
�|Ì·Âe�٪���Ä]�Á�d�Y�Äf§���Ìa��Y|¿Y�º�q��Y��eY�§��Ë~a|Ë|ne
��¥|Å��d�Y�Ã|Ì��������µZ���{��Ë~a|Ë|ne��̂À»��Y�©�]
�Á�ÕY�Äf�Å��Õ��¿Y�kÁ�y��{���d�Y�Ã{Â]�٪���½Y�Ì»�Ä]������
�º«��Ö]Ây�lËZf¿��Ì¿�ZÅ�Ë~a|Ë|ne�Z]�½M�ÖÀË�́ËZm�Á�²À��µZ£�
�µZ£��¶»Z̄�¾f§��ZÀ̄�¥|Å�ª¬ve�{ÂmÂ»�ÄËÁ��Z]�Á��d�Y�Ã{�Ây�µZ£��¶»Z̄�¾f§��ZÀ̄�¥|Å�ª¬ve�{ÂmÂ»�ÄËÁ��Z]�Á��d�Y�Ã{�Ây
��{Â]�|ÅYÂz¿���f�{��Y��Á{������µZ���{�©�]�|Ì·Âe��{�²À�
�Ã|¼��{ÂmÁ�½M�Á�{�Y{�{ÂmÁ�¥|Å�ÃY������]��·Zq�®Ë�Z»Y
�Õ��¿Y�¶Ì�¿Zfa�Ǟ�ÖËZm�d�Y�½Z¼·M�[ÂÀm�d¼���{�©�]�ÕZ�Z¬e
���Z�Z¬e�f°qÂ̄�ºÆ��Z]��½Z¼·M�µZ¼��Ä]�d̂�¿��Ë~a|Ë|ne�ÕZÅ
�{ÂmÁ�Z]��Â��µZ£��Á�ÕY�Äf�Å�ÕZÅ�ÃZ³Á�Ì¿�kÁ�y�Á�d�Y��e�¾ÌËZa
�¾ËY��d�Y�¶°�»�½Z¼·M��{�©�]��Y�Z]�Á�Ä°̂��ÕZÅ�dË{Á|v»
�¾ËY��{�|Ë|m�¾Ì¿YÂ«�µZ¼�Y�Á�©�]��Y�Z]�ºÌ�Àe�¶u�ÃY��Z]�Ä̧X�»�¾ËY��{�|Ë|m�¾Ì¿YÂ«�µZ¼�Y�Á�©�]��Y�Z]�ºÌ�Àe�¶u�ÃY��Z]�Ä̧X�»

���d�Y�½|��¶u�µZu��{��Y�Z]

�Ìa��Y�Ö°Ë�½Z¼·M��Â�̄�d̈³�|ËZ]�Õ��¿Y�Õ�Á�Ã�Æ]��Â�y��{
�Äf�¿YÂe�Ǟ�Õ�Â��Ä]�d�Y��Â�Â»�¾ËY��{�½ZÆm�ÕZÅ�Â�̄�¾Ë�eÁ��
�Ǟ�Ö·Zu��{�|Å{��ÅZ̄�Õ{ZË��{Á|u�Ze�Y��{Ây�Õ��¿Y�c|��d�Y
�½Z�¿�Ä̧X�»�¾ËY��d�Y�Ã|�¿�¦«Âf»�Ö̧yY{��·ZyZ¿�|Ì·Âe�|��
�Á�Õ��¿Y�Õ�Á�Ã�Æ]�©Â�»�ÕZÅ�d�ZÌ��½{Â]��z]�ÄnÌf¿�Ã|ÀÅ{
�ºÆ���ZÀ̄��{�Ö̧Ì�§�ÕZÅ�Õ��¿Y��Y�Ã{Z̈f�Y�ÖeZÌ·Z»�ÕZÅ�d�ZÌ�
�Ä��Ö���d�Y�½Z¼·M�Õ��¿Y�ºf�Ì���{��Ë~a|Ë|ne�ÕZÅ�Õ��¿Y�}Â̈¿
�Äf�Y{�|����Äf�Y{�|���٪���Ö̧yY{��·ZyZ¿�|Ì·Âe�Ǟ�Ö·Zu��{�Äf�~³�ÄÅ{
�٪����ÕY�Ä¿Zz̧³�ÕZÅ�Z³��Z�f¿Y�Á��٪��ÄÌ·ÁY�Õ��¿Y�Ä����,d�Y
�Á�Õ��¿Y�ÕZ�Z¬e��ËY�§Y�{ÂmÁ�Z]�¾ÌÀr¼Å��d�Y�Äf�Y{��ÅZ̄
�|Ì·Âe�Õ��¿Y�ÖËÂm�Ä§���Á�Õ��¿Y�Õ�Á�Ã�Æ]�ÕZÅ�d�ZÌ��µZ¼�Y
��Y�©�]�|Ì·Âe�c|»�¾ËY�Ö��Á�d�Y�Äf�Y{��ËY�§Y����©�]

����d�Y�Äf§ZË��ËY�§Y��]Y�]����ZÅ�Ë~a|Ë|ne

GHG��Z�f¿Y�,ÄÌ·ÁY�Õ��¿Y�,Ö§��»�©�]�,Ö̧yY{��·ZyZ¿�|Ì·Âe�/���Y{Â¼¿
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12ـ نهادهاى مرتبط با سیاست گذارى انرژى در آلمان 

عرضه انرژى آلمان در یک سیستم اقتصادى بر پایه بازار 
اجتماعى مى باشد. (مداخله دولت تنها در موارد اضطرارى 
صورت مى گیرد). نهادهاى مختلف ادارى و وزارتى و امورى که 
در آنها مرتبط با موضوع سیاست گذارى انرژي است بصورت زیر 

است. 

. وزارت امور اقتصادى و انرژى در درجه اول مسئولیت 
 (BMWi)  سیاست گذارى انرژى است

پاورقى ها 

1The Climate Protection Programme 2030   
2GHG   
3The Climate Action Plan 2050 and Energy Concept   
4Energy concept 2010   

5National Platform Future of Mobility   
6decarbonisation plan 

7The Heating Cost Ordinance 2009 
8colour-coded efficiency labels 
9renewable heat 
10The Monopolies Commission 

سیاست مالى   

سیاست مالیاتى   

مدیریت بودجه    

آژانس فدرال شبکه برق ، گاز ، مخابرات ، پست و راه آهن   .
دفتر فدرال کارتل (شوراى رقابت و قیمت گذارى)   .

کمیسیون انحصارها10    .
مشاوره به دولت آلمان در مسائل بخش انرژى و رقابت در   

بازار 

سیاست گذارى انرژى   

انتقال انرژى   

سیاست هاى  آب و هوایى   

انرژى هاى تجدیدپذیر   

بهره ورى انرژى   

برنامه ریزى اضطرارى براى نفت ، گاز و برق.   

. وزارت محیط زیست ، حفاظت از منابع طبیعى و ایمنى 
 (BMU) هسته اى

 (BMVI) وزارت حمل و نقل و زیرساخت هاى دیجیتال  .
استراتژى سوخت   

انتقال انرژى در حمل و نقل   

 (BMEL) وزارت غذا و کشاورزى  .
 (Biofuels) سوخت هاى زیستى  

 (Biomass) زیست توده  

 (BMBF) وزارت آموزش و تحقیقات  .
 (BMF) وزارت دارایى  .
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