
نشریه الکترونیکى/شرکت بهینه سازى مصرف سوخت/شماره1/خرداد99

در این شماره مى خوانید: 

سرمقاله   •

ضرورت تقویت و حمایت از اکوسیستم (زیست بوم) نوآورانه بهینه   •
سازى انرژى  

• بومى سازى دانش فنى  طراحى و ساخت میکرو توربین گازى (کالس 
50-100 کیلووات) توسط شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 

ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور   •

• معرفى طرح ماده 12 :  طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهرى 
در تهران و هشت کالنشهر اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، 

مشهد، کرج و قم 

• معرفى طرح ماده 12 : طرح برق دار کردن تلمبه ها و چاههاى آب 
کشاورزى  

معرفى راهکار: جایگزینی و نصب بویلر چگالشی    •

برچسب انرژى ساختمان   •

• معرفى طرح ماده 12 : طرح کمک به جایگزینی و اسقاط یک میلیون 
دستگاه بخارى مرسوم با بخاري گازسوز دودکش دار راندمان باال 
(هرمتیک هوشمند) در مدارس، دانشگاه ها و اماکن دولتی کشور و 

بخش خصوصى 

اهداف و سیاست هاى حوزه انرژى در کشور ژاپن   •



ترتیب انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 

مدیر مسئول: دکتر على مبینى دهکردى 

سردبیر : سیّد حسین طاهرى 

هیئت تحریریه: گروه کارشناسان حوزه بهینه سازى مصرف انرژى  

طراح و گرافیست: سارا جنت آبادى 

کارشناسان نشریه: مریم منصورى و فرشته بخشى زاده 

تلفن :88604760 الى 6   نشانى : تهران خیابان مالصدرا خیابان شیرازى شمالى خیابان دانشور شرقى پالك 23

behsoo@ifco.irایمیل:   سایت: www.ifco.irتلفن مستقیم واحد روابط عمومى و فرهنگ سازى : 88604793

نشریه الکترونیک بهسو از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه هاى مرتبط با 
بهینه سازى مصرف سوخت دعوت به عمل مى آورد تا نتایج پژوهش هاى 
خود را جهت انتشار در این نشریه (با ذکر نام و مرجع) ارسال نمایند. 

عنوان : نشریه الکترونیک بهسو 



نشریه الکترونیکى بهسو/خرداد99/شماره1

 ...
ــرژى بــا اعمــال  ــرف ان ـى در مص ـه جوـی ــرژى بــا اعمــال صرـف ــرف ان ـى در مص ـه جوـی صرـف
ـى و  ـه اى متعــادل از اقدامــات قیمـت مجموـع
غیرقیمتــى بــه منظــور کاهــش مســتمر «شــاخص 
ــوم  ـل دو س ــه حداـق ــور ب ــرژى» کش ـدت ان ـش
میــزان کنونــى تــا پایــان برنامــه پنجــم توســعه و 
ـى تــا پایــان  ــل یــک دوم میــزان کنوـن بــه حداق

ـت دادن بــه افزایــش بهــره ورى در تولیــد،  - اولوـی
ـت هــاى  انتقــال و مصــرف انــرژى در ایجــاد ظرفـی

جدید تولید انرژى. 
ــه ســامانه  ـع و یکپارچ - انجــام مطالعــات جاـم
انــرژى کشــور بــه منظــور بهینــه ســازى عرضــه و 

ـت هــاى  ـى از سیاـس فرازهاـی
ـى اصــالح الگــوى مصــرف  کـل

ابالغى مقام معظم رهبرى 



پژوهشگران  عصر  اطالعات  بیش از هر زمان دیگرى نیازمند 
دستیابى  به  آخرین  یافته هاى علمى و  جدید ترین مقاالت 
منتشره  مى باشند؛ اما  پیچیده  بودن  فرایند  تولید و توزیع 
نشریات چاپى، افزایش روزافزون حجم  انتشارات و یافته هاى 
علمى در دنیا، وجود محدودیت هاى فیزیکى کتابخانه ها براى 
نگهدارى و بایگانى منابع چاپى، افزایش روزافزون  بهاى خرید 
و آماده سازى نشریات کاغذى، مشکالتى مانند: تیراژ محدود، 
مفقود شدن ، مدت زمان  معطلى براى  انجام  مراحل  ثبت و مفقود شدن ، مدت زمان  معطلى براى  انجام  مراحل  ثبت و 
آماده سازى در کتابخانه ها، طوالنى بودن زمان انتظار مقاالت 
پذیرفته شده براى چاپ و … موجبات عدم دسترسى یا تاخیر 
در دریافت این مجالت را فراهم آورده و ارائه اطالعات روزآمد 

به کاربران را با مشکل مواجه ساخته است. 

بروز تحوالت چشمگیر در فناورى اطالعات و ارتباطات، ظهور 
نرم افزار  و سخت افزارهاى کامپیوترى  و  همچنین گسترش 
اینترنت و شبکه هاى  اطالعاتى  موجب  شده  تا  بسیارى از 
ناشران  براى  مقابله با مشکالت و  نارسایى هاى  موجود  در 
فرآیند  چاپ  و توزیع  نشریات، محتواى مجالت خود را  در 
قالب هاى الکترونیکى عرضه  نمایند، به گونه اى که در حال 
حاضر چون مجالت الکترونیکى  نسبت به  نشریات چاپى از  
امکانات بیشترى مانند فرآیند تولید و انتشار با سرعت بیشتر، امکانات بیشترى مانند فرآیند تولید و انتشار با سرعت بیشتر، 
هزینه کمتر براى ارسال مجالت براى مشترکین و افراد عالقه 
مند، توزیع مجالت  و  مکاتبه  با مشترکین بدون  محدودیت 
زمانى و مکانى، هزینه کمتر در فرآیند تولید، دسترسى فورى 
به شماره هاى مجالت و .... بهرمند هستند مى توانند سریعتر 
اطالعات  علمى  را  در  اختیار  پژوهشگران ، روزنامه نگاران، 

نویسندگان و خوانندگان قرار بدهند. 

در همین  راستا شرکت  بهینه سازى مصرف سوخت  اقدام به 
تولید و انتشار اولین شماره نشریه الکترونیکى با عنوان  بهسو  

نموده است.  

"بهسو" با درج مقاالت  علمى، اراِئه آمار و ارقام دقیق انرژى از 
منابع  معتبر، انتشار مطالب تخصصى مرتبط با  موضوع بهینه 
سازى مصرف  انرژى  در  زمینه هاى فرهنگسازى،  پژوهش و  

فن آورى و ساماندهى ایده هاى نو و کسب و کارهاى نوپا در 
بهینه  سازى ، حمل و نقل ، صنعت ، ساختمان  و  مدیریت 
انرژى ، تالش مى کند آخرین یافته هاى علمى و جدیدترین 

مقاالت را در دسترس پژوهشگران  قرار بدهد . 

مجله ى الکترونیکى  "بهسو " با عنوانى مشخص و در شماره 
هایى پیاپى و منظم به صورت الکترونیکى تولید و منتشر مى 
شود و عالوه بر آن، داراى قابلیت هاى جست و جو، بازیابى، 
چاپ و ذخیره سازى اطالعات  توسط کاربران محترم بوده و  

کوشش مى کند همواره روزآمد باشد . 

این مجله  زمانى اثربخش خواهد بود که شناخت و کاربرد 
دانش با رویکرد نرم افزارى را در زمینه بهینه سازى تولید، 
توزیع، تبدیل و مصرف انرژى مورد اهتمام قرار دهد. 

از همه اندیشمندان، متخصصان و عالمان، جوانان، صنعتگران، 
فرهیختگان  جامعه ،  زن  و  مرد ،  پیر  و  جوان ، شهرى  و 
روستایى ، کارگر و کشاورز ، دانشگاهى  و  فرهنگى و خالصه 
کلیه  مبتکران  در هر بخش از فعالیت هاى جامعه و هر نقطه 
از  سرزمین ایران اسالمى  و  همچنین  شبکه هاى  علمى  و 
نوآورى  و  فناورى  و  به  ویژه  کارآفرینان فن آور  دعوت  به 

همکارى براى غنابخشى آن مى نمایم. 

براى همکاران شرکت بهینه سازى که فرهنگ سازى را وجهه 
همت  خویش  قرار داده اند  تا رفتار مناسب شأن یک جامعه 
اسالمى در مدیریت مصرف  منابع  خدادادى  را داشته باشند، 
آرزوى  توفیق  روزافزون  و  اثربخشى  و کارایى اجتماعى  در 

زمینه بهینه سازى انرژى را دارم. 

و من اهللا التوفیق  
على مبینى دهکردى 

ن و القلم و ما یسطرون 

1

سرمقاله 
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با مصرف بهینه سوخت هاى 
فسیلى محیط زیست را پاس 

بداریم 

طراح و کارتونیست: محسن 
نورى نجفى 

مالکیت معنوى طرح ها: شرکت 
بهینه سازى مصرف سوخت 
(فرهنگ سازى و ارتباطات) 
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بومى سازى دانش فنى  طراحى و ساخت میکرو توربین گازى (کالس 
50-100 کیلووات) توسط شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 
عقیل براتى رئیس پژوهش و فناورى/سامان قاسمیان کارشناس ارشد پژوهش و فناورى 

مقدمه 

در سالیان اخیر نرخ رشد مصرف برق در کشور به علت تمایل 
مردم  به  استفاده  از  تجهیزات  برودتى با مصرف برق باال (از 
جمله کولر گازى، داکت اسپلیت و ...)  سریع تر  از  توان تولید 
برق در کشور رشد کرده است و با توجه به شرایط اوج مصرف 
برق در فصل تابستان ، ضرورت  امکان  استفاده  از  تجهیزات 
تولید  برق پراکنده  از جمله میکروتوربین گازى در ساختمان
 هاى تجارى، ادارى، کارگاه ها و صنایع کوچک که مصرف برق 

مقطعى دارند، احساس مى گردد.  مقطعى دارند، احساس مى گردد.  

یکى   از   تجهیزات   نوین  در  بخش  تولید  برق  پراکنده ، 
میکروتوربین است که با تولید همزمان برق و حرارت بصورت 
همزمان و پراکنده، عالوه بر پیک سایى مصرف برق در ساعات 
اوج مصرف در کشور، مى توان از ظرفیت هاى خالى ایجاد شده 
در  صنعت  نیروگاهى  کشور  به منظور صادرات برق استفاده 
نمود. از سویى، با بکارگیرى میکروتوربین در خودروهاى برقى 

مى توان به افزایش پیمایش خودروها نیز کمک کرد. 

عالوه بر موارد فوق ، بیشترین کاربرد میکروتوربین هاى گازى 
در دنیا، در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى به منظور تولید برق 
و  حرارت  (و  نیز بازیافت حرارت هاى اتالفى)  با  استفاده  از 
گازهاى   با  ارزش حرارتى  پایین   و  نیز  براى  استفاده  در 
سایتهاى  دوردست  (به  دلیل  عمر باال ، نیاز بسیار کمتر از 
فناوریهاى  رقیب به تعمیرات و نگهدارى و نیز قابلیت کنترل 

از راه دور) مى باشد.  

اهداف طرح 

هدف از این طرح ، دستیابى  به  دانش فنى طراحى و ساخت 
میکروتوربین  گازى  (MGT)  با   قابلیت  کارکرد  با  سوخت 
شهرى (پایه گازسوز) به همراه طراحى سامانه بازیافت حرارت 
و  قابلیت  تولید مى باشد و در نهایت این محصول قابل عرضه 

به بازار خواهد بود. 

سطوح مختلف فناوریهاى مورد استفاده در میکر توربین هاى گازى 

ضرورت دستیابى به فناورى 
تولید  همزمان  برق  و حرارت در  محل  مصرف کننده  از 
راهکارهاى  اساسى  افزایش  کارایى  انرژى  مى باشد که با 
بکارگیرى این سامانه در محل مصرف، عالوه بر تولید برق ، 
امکان بازیافت حرارت و یا تولید برودت مورد نیاز از  تلفات 
گازهاى  احتراقى  توربین  قابل  حصول مى باشد  و  بدین 
ترتیب این دستگاه قابلیت دستیابى به راندمان کل بیش از 
75 درصد را خواهد داشت . این سامانه همانند  نیروگاه  ها 
نیازى به زیرساخت هاى شبکه انتقال برق ندارد و همچنین نیازى به زیرساخت هاى شبکه انتقال برق ندارد و همچنین 
کارایى  باالیى براى استفاده  در سایت هاى دور از شبکه در 

صنعت نفت نیز دارد.  

مزایاى استفاده از میکرو توربین هاى گازى براى تولید همزمان برق و حرارت 
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ضرورت تقویت و حمایت از اکوسیستم (زیست بوم) نوآورانه بهینه سازى انرژى 

با هدف توسعه  همه جانبه و پایدار  بخش  انرژى ، در « سند 
ملى راهبرد انرژى کشور» (مصوب 1395)، مقرر گردیده است 
شدت انرژى  کشور  تا پایان سال 1420 به نصف کاهش یابد. 
با  توجه  به  بررسیهاى  انجام  شده  در  شرکت بهینه سازى 
مصرف سوخت در خصوص  پتانسیل  طرحهاى  موجود  و نیز 
محدودیتهاى مالى دولت در راستاى سرمایه گذارى و حمایت 
از این طرحها ، تحقق این هدف جز  با مشارکت و عزم ملى و 
بهره مندى از همه  ظرفیت هاى  نوآورانه  عالوه  بر طرحهاى هاى  نوآورانه  عالوه  بر طرحهاى 
اجرایى  در دست  پیگیرى ، مقدور  نخواهد   بود . در  چنین 
شرایطى جانشانى  صحیح ، حمایت  و  برنامه ریزى  منسجم 
براى  بازیگران پراکنده و  در برخى مواقع ناهماهنگ در حوزه 
مصرف انرژى در قالب اکوسیستم بهینه سازى انرژى، میتواند 
موجب  شکل گیرى  هم افزایى  و  دستیابى  به نتایج مطلوب 

گردد.  

مقصود  از اکوسیستم بهینه سازى انرژى ، مجموعه  عناصر  و 
بازیگران  زیست بوم  بهینه سازى انرژى و  ارتباط  بین آن ها 
است. این اکوسیستم شامل عناصر و بازیگران متعددى است و 
در  شرایط  فعلى  که  بهینه سازى مصرف انرژى در کشور  با 
چالش هاى متعددى مواجه است، بازیگرانى که داراى نقشهاى 
نوآورانه باشند مى توانند به ایفاى نقش هاى موثرترى بپردازند. 
فراتر  رفتن  از ساختارهاى  قبلى و تقویت و ترویج فناوریهاى 
برافکن که  بواسطه نوآورى  صورت مى پذیرد، مى تواند منتج تواند منتج 
به  دستاوردهایى  شود  که  در  اهداف    اجرایى  برنامه هاى 

گذشته، متصور نبوده اند. 

با توسعه شرکت هاى نوپا، نوآورانه و اکوسیستم هاى استارت 
آپى  در سال هاى اخیر، عالوه بر توجه بـه حـوزه هـایى کـه 
بازگشـت  سـریع  اقتصادى  داشته اند  و با مدل هاى کسب 
و کار  جدید  توانسته اند  خدمات و ارزش هاى جدیدى را با 
بهره ورى  باالتر  و  با قیمت پـایین تـر  بـه مشـتریان عرضه 
کنند، روند روبه رشدى از استارت آپ هایى دیده مى شود که 
با  تمرکز  بر  حل  مسائل  و  چالش هاى  کلیـدى  زنـدگى 
امـروزى ، عـالوه  بـر ارائه  راه  حل هاى  خالقانه  مبتنى  بر  امـروزى ، عـالوه  بـر ارائه  راه  حل هاى  خالقانه  مبتنى  بر  

مدل هاى کسب وکار جدید، به حل این مسائل و چالش ها 
کمک هاى  شایان  توجهى کرده اند. چنین  ظرفیتى  قابل 
بکارگیرى در اکوسیستم نوآورانه بهینه سازى مصرف انرژى 

نیز مى باشد. 

با توجه  به اینکه یکى از  چالش هاى مطرح در کشور ، چالش 
بهینه سازى مصرف انرژى است، ایجاد یک اکوسیستم نوآورانه 
در  قالب  تقویت و اصالح اکوسیستم موجود ، مى تواند زمینه
 ساز فعالیت  اثربخش شرکت هاى  نوپا  بوده  و  به حل بخش 

مهمى از چالش مذکور منتهى گردد.  

شرکت بهینه  سازى مصرف سوخت نیز با توجه  به جایگاه 
حکمرانى خود، در نظر دارد از طریق واکاوى تجارب ایجاد 
اکوسیستم  هاى بهینه سازى انرژى در دنیا و طراحى الگوى 
بومى براى کشور، به ایفاى نقش حمایتى و تسهیلگرى خود 

در این زمینه بپردازد. 

عقیل براتى رئیس پژوهش و فناورى/محمد على مانیان کارشناس ارشد پژوهش و فناورى 
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ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالى کشور 

ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی 
کشور (سال 1394)  ماده اي  است  که  به  عنوان  جایگزین 
دائمی  براي  بند ق  تبصره 2  بودجه  سال 1393 در اجراي 
طرح هاي صرفه جویی و افزایش راندمان مطرح گردید .تمرکز  
ماده12  بعنوان  مهمترین  قانون در مسیر بهره ورى و کارایى 
انرژى بر اجراي طرحهاي بهینه سازي ، کاهش گازهاي گلخانه
 اي  و  کاهش  مصرف انرژي  در  بخشهاى  مختلف  از  جمله 
صنعت با اولویت صنایع انرژى بر و حمل و نقل عمومى و ریلى صنعت با اولویت صنایع انرژى بر و حمل و نقل عمومى و ریلى 
درون و برون شهرى و ساختمان ، توسعه استفاده از انرژى هاى 
تجدیدپذیر ، گسترش استفاده از گاز طبیعى فشرده یا مایع یا 
گاز مایع  شده با اولویت شهرهاى بزرگ و مسیر راههاى اصلى 
بین  شهرى ، تولید و یا جایگزین کردن خودرو هاى کم مصرف 
و یا برقى با خودروهاى  پرمصرف و  فرسوده  و  کاهش هزینه
 هاى  حمل بار   و  مسافر  و  کاهش  دموراژ  (خسارت تأخیر) 
کشتیها و طرحهاى حمل ونقل ریلى، جاده اى، دریایى، هوایى کشتیها و طرحهاى حمل ونقل ریلى، جاده اى، دریایى، هوایى 
اعم  از  زیرساخت ها  و  وسایل  حمل و نقل،  و                
ماشین آالت و واحدهاى تولیدى بخش کشاورزى                

مى باشد. 

در این ماده قانونى به کلیه وزارتخانه ها به ویژه                   
نفت و نیرو و شرکتهاى تابعه و وابسته به آنها                     
و سازمان ها و مؤسسات دولتى و کلیه دارندگان             
عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه              
داده مى شود ساالنه تا سقف یکصد میلیارد دالر                
به   صورت  ارزى  و پانصد هزار میلیارد ریال به           

صورت ریالى که هرساله تا سقف نرخ تورم سال                  
قبل تعدیل مى گردد، درموارد مربوط به بندهاى                 قبل تعدیل مى گردد، درموارد مربوط به بندهاى                 
ذیل این ماده که سرمایه گذارى منجر به ارتقاى           

کیفیت وکاهش مصرف سوخت مى گردد نسبت                
به  انعقاد  قرارداد  اقدام  نموده  و  صرفا از محل                     
درآمد  اضافى  یا  صرفه جویى  ایجاد  شده                           

بازپرداخت نمایند. 

بر همین اساس  شرکت بهینه سازى مصرف سوخت  از  سال 
1393 نسبت به تعریف طرح هاى متعدد در بخش هاى اشاره 
شده در ماده مذکور اقدام نموده و طرح هاى پیشنهادى را به 
شوراى اقتصاد  ارسال کرده  است . تا کنون 6 طرح در بهینه 
سازى  انرژى  در  بخش    حمل و نقل ، دو طرح  در  بخش 
ساختمان  و یک طرح در بخش صنعت مصوبه شوراى اقتصاد 
دریافت  کرده  است  که  سقف  بازپرداخت  پیش بینى شده 
حدود هجده (18) میلیارد دالر مى باشد. با اجراى این طرح ) میلیارد دالر مى باشد. با اجراى این طرح 
ها در طول دوره اجرا ، پیش بینى  مى شود  67 میلیارد لیتر 
در  مصرف  فرآرده هاى نفتى و حدود 26 میلیارد متر مکعب 
در  مصرف  گاز  طبیعى صرفه جویى گردد . براساس اقدامات 
صورت  گرفته  تا کنون تا انتهاى فروردین ماه 1399 بیش از 
56 میلیون دالر به سرمایه گذاران طرحها پرداخت شده است. 

لیست طرح هاي مصوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید 

ساسان کاظمى نژاد- مدیر بهینه سازى انرژى در بخش حمل و نقل ورئیس کارگروه هماهنگى طرح هاى ماده 12
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معرفى طرح ماده12: توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهرى در تهران و هشت کالنشهر اصفهان، 
تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم 

مریم مهدى نژاد – مدیر پروژه و رئیس امور استاندارد، تدوین معیار و ممیزى مصرف سوخت در بخش حمل ونقل  

معرفى طرح 

مصوبه شوراى اقتصاد "طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار 
شهرى  در تهران و  هشت کالنشهر اصفهان ، تبریز ، شیراز ، 
اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج  و قم " به شماره 1193526 در 
تاریخ 96/08/03 ابالغ گردید. مطابق با این مصوبه مقرر 

گردید در  طى  پنج  سال  دو هزار دستگاه  واگن جدید  
( هزار دستگاه در تهران و  هزار دستگاه در کالنشهرها ) به  

ناوگان متروى تهران و کالنشهرها اضافه گردد.   

این  طرح  به  عنوان  یکى  از  طرح هاى  اولویت دار  اقتصاد 
مقاومتى  در  سال 99  ا ز سوى  معاون  اول  محترم  ریاست 
جمهورى معین گردیده  است  که  اجراى آن بر عهده  وزارت 

نفت مى باشد.  

هدف اصلى این طرح بهبود و ارتقاي حمل و نقل مسافر درون 
شهري و دستیابی به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی 
و مدیریت مصرف  سوخت و کاهش مصرف سوخت و آلودگی 

کالنشهرها مى باشد. 

متناسب با تعداد سفرهاي اضافی از طریق واگن هاي جدید، به 
میزان 9/8  سنت به ازاي هر نفر سفر ،  به صورت تجمعى   
در تهران و کالنشهرها ، حداکثر 2/6  میلیارد دالر (1/42 
میلیارد دالر در تهران و 1/18 میلیارد دالر در کالنشهرها)    

و یا  معادل ریالی در زمان بازپرداخت خواهد بود.  

ارزش صرفه جویى :  

برآورد  صرفه  جویى حاصل از  یک  واگن  در  سال  میزان 
142148 دالر براى تهران و 78863 دالر براى کالنشهرها 
پیش بینى شده است ، با اجراى کامل این طرح پیش بینى 
مى شود  در  تهران  تا پایان سال 1409  معادل  1421.5 
میلیون  دالر و در  کالنشهرها  تا پایان سال 1414 معادل 

1182.91 میلیون دالر صرفه جویى محقق گردد.  

 به عبارت دیگر مى توان گفت ، با اجراى کامل این طرح     
در طول دوره حدود 17.4 میلیارد لیتر بنزین ، 7.4 میلیارد 
متر مکعب CNG و 0.7 میلیارد لیتر گازوئیل صرفه جویى  

صورت پذیرفته و در ضمن 47.1 میلیون تن معادل دى اکسید
 کربن محقق خواهد شد. 

آخرین وضعیت اجرایى طرح 

تاکنون پنج  قرارداد  با سرمایه گذاران عامل صرفه جویى 
جهت ورود 586 دستگاه واگن جدید با سقف  بازپرداخت 
764.3 میلیون دالر منعقد گردیده است که از این تعداد تا 
کنون  314 دستگاه واگن جدید وارد تهران و کالنشهرهاى 
تبریز، اصفهان، شیرار و مشهد گردیده است . میزان صرفه 
جویى سوخت صورت گرفته  تا کنون 1.4  میلیون  بشکه 
معادل نفت خام بوده است و از محل صرفه جویى سوخت 
صورت گرفته تا کنون مبلغ 16 میلیون دالر به سازمان ها /  میلیون دالر به سازمان ها / 

شرکت هاى قطار شهرى پرداخت شده است.  

مشخصات طرح: 
جدول ذیل خالصه اى از اطالعات کلى این طرح را در طول 
دوره اجرا و عمر مفید نشان مى دهد، دوره عمر مفید طرح  

25 سال براي هر واگن در نظر گرفته شده است. 
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معرفى طرح ماده12: طرح برق دار کردن تلمبه ها و چاه هاى آب کشاورزى 

شرح کلى و اهداف طرح: 

قسمت عمده اى از آب مورد نیاز در کشاورزى توسط پمپهاى 
دیزلى  تامین مى شود  که دولت سالیانه مبالغ هنگفتى براى 
تامین  سوخت  مورد نیاز  تلمبه هاى کشاورزى پرداخت مى 
نماید . به  منظور  کاهش  مصرف سوخت  پمپهاى   دیزلى ، 
سیاست برق دار کردن تلمبه ها و  چاههاى آب کشاورزى در 
دستورکار قرار گرفت . لذا  دولت محترم مطابق مصوبه شماره 
157156  مورخ  1393/12/10  و  متعاقبا  اصالحیه  مصوبه 
شماره  166305  مورخ 1398/03/04  شوراى  اقتصاد    شوراى  اقتصاد  
موضوع طرح  برق دار کردن  تلمبه ها و  چاههاى آب 

کشاورزى را به استناد ماده 12 قانون  رفع موانع تولید رقابت 
پذیر  و ارتقاى نظام مالى کشور تصویب و ابالغ نمود.                              

بنابر مفاد این  مصوبه  وزارت نفت به                      
نمایندگى از دولت مجاز است تا سقف                                 
1650 میلیون دالر یا معادل ریالى آن                             
به نرخ سامانه نیما به  سرمایه گذارانى                               به نرخ سامانه نیما به  سرمایه گذارانى                               
که در طرح مذکور مشارکت مى نمایند                           
بر اساس دستورالعملهایى تا پایان سال                               
1410پرداخت نماید . اگر چه در حال                         
حاضر حدود 229 هزار حلقه چاه کشاورزى داراى پروانه بهره 
بردارى  معتبر  در کشور وجود دارد که از سوخت مایع براى 
تامین انرژى پمپهاى آب استفاده مى نمایند ، اما با توجه به 
مفاد مصوبه شوراى اقتصاد، ظرفیت برقى کردن این طرح از مفاد مصوبه شوراى اقتصاد، ظرفیت برقى کردن این طرح از 
لحاظ تعداد چاهها به حدود 100 هزار حلقه چاه محدود مى 
گردد . در این طرح سرمایه گذاران  عامل  صرفه جویى  مى 
توانند با بکارگیرى انرژیهاى تجدید پذیر  (انرژى خورشیدى    
و انرژى بادى)، اتصال به شبکه سراسرى برق و یا استفاده از 
موتورهاى  گازسوز  (DG)  اقدام  به  برقى  کردن  چاههاى 
کشاورزى دیزلى داراى پروانه بهره بردارى معتبر نمایند. الزم 
به توضیح است که از محل صرفه جویى سوخت تحقق یافته به توضیح است که از محل صرفه جویى سوخت تحقق یافته 
از این طرح، حداکثر به مدت 8 سال یارانه به عامالن  صرفه 

جویى پرداخت خواهد شد.  

مرتضى گل زاده رئیس انرژى هاى تجدیدپذیر/مرتضى یوسفى کارشناس ارشد نیروگاه هاى خورشیدى و حرارتى 

حامل هاى انرژى صرفه جویى شده/ جایگزین شده: 
نفت گاز  

میزان بازپرداخت به سرمایه گذاران: 

متناسب با راهکارى که سرمایه گذاران براى برق دار کردن 
تلمبه هاى  آب کشاورزى انتخاب مى نمایند  و با توجه به 
میزان سوخت صرفه جویى شده، طى مدت 8 سال محدود   
به سال 1410 هجرى شمسى، یارانه به عامالن صرفه جویى 
(سرمایه گذاران)به شرح جدول زیر پرداخت مى گردد. معیار 
پرداخت براى هر لیتر صرفه جویى نفت گاز، براساس قیمت 
نفت و گاز صرفه  جویى شده اعالمى  توسط وزارت نفت در
  زمان بازپرداخت یا معادل ریالى آن به نرخ سامانه نیما در   زمان بازپرداخت یا معادل ریالى آن به نرخ سامانه نیما در 
زمان تائید کاربرگ صرفه جویى توسط شرکت بهینه سازى 

مصرف سوخت خواهد بود.  

جزئیات  روش  اندازه گیرى  و صحه گذارى و همچنین 
بازپرداخت، در دستورالعمل اندازه گیرى و صحه گذارى 

(M&V) طرح آمده است.  

مزایاى اجراى طرح: 

با اجراى کامل این طرح که موجب برقدار شدن 100 هزار 
حلقه  چاه  آب کشاورزى مى گردد ، پیش بینى  مى شود 
سالیانه حدود یک میلیارد لیتر نفت گاز صرفه جویى  و  یا 
جایگزین خواهد شد. همچنین با برقى نمودن پمپهاى  آب 
کشاورزى  مشکالت کشاورزان در تهیه نفت گاز از بین مى 
رود و سبب کاهش هزینه هاى کشاورزان در انجام تعمیرات 

متعدد دیزل پمپها مى شود.  

نشریه الکترونیکى بهسو/شماره1/خرداد99
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پس  از آنکه  این شرکت اقدام به جذب سرمایه گذاران نمود تا 
کنون شرکتهاى زیر به عنوان سرمایه گذاران عامل صرفه جویى 
مطابق ماده 4 آئین نامه اجرایى ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر، توسط معاونت برنامه ریزى وزارت نفت به نیابت از 

وزارت نفت تایید صالحیت شدند: 

شرکت سرمایه گذارى جهاد نصر    -

موسسه یوتاب هوشینه   -

شرکت مشانیر   -

شرکت توانیر   -

شرکت تانیر   -

شرکت مهندسى قدس نیرو   -

رویه اجرایى طرح جهت عقد قرارداد نیز بدین شکل مى باشد 
که  شرکتهاى مذکور اقدام به انجام مطالعات اولیه مربوطه به 
منظور انتخاب حوزه عملیاتى و  اتخاذ تصمیم جهت مشخص 
نمودن  چاههاى  انتخابى  از  لیست اولویت هاى  اعالم شده 
توسط وزارت خانه هاى  نیرو و جهاد کشاورزى  مى نمایند و 
پس  اعالم  راهکار  پیشنهادى  براى  برقدار  کردن  چاههاى 
کشاورزى  و همچنین مشخص  نمودن سقف  سرمایه گذارى 
در قالب سامانه طرح، مراتب را به این شرکت اعالم مى نمایند. در قالب سامانه طرح، مراتب را به این شرکت اعالم مى نمایند. 
پس  از  انجام  بررسى  هاى  الزم و اخذ مجوز از هیات مدیره 
محترم شرکت بهینه سازى، عقد قرارداد با این سرمایه گذاران 
در  چارچوب  ضوابط  و مقررات انجام و عملیات اجرایى طرح 

مطابق دستور العمل M&V انجام مى پذیرد. 

قراردادهاى منعقده: 

الف-   در تاریخ 97/06/21 قرارداد شماره 2958ـ1224 فى 
مابین شرکت بهینه سازى مصرف سوخت و شرکت سرمایه 
گذارى جهاد نصر منعقد گردید که مطابق این قرارداد شرکت 
سرمایه گذارى جهاد نصر مکلف است، اقدام به برق دار کردن 
100 حلقه  چاه  آب  کشاورزى  ظرف  مدت یکسال (بعنوان 

پایلوت) نماید.  

ب-  در تاریخ 98/07/10 قرارداد برقدار نمودن 75000 
حلقه چاه  آب  کشاورزى  فى  مابین  شرکت بهینه سازى 
مصرف سوخت و شرکت توانیر منعقد گردید. مدت زمان 
اجراى طرح 3 سال  است  که  شرکت توانیر موظف است 
ساالنه 25000 حلقه  چاه  آب  کشاورزى دیزلى را از طریق 

شبکه سراسرى برق دار نماید. 
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EnergyPerformanceBuilding Directive 

EnergyPerformance Certificate  

  Leadership in Energy & Environmental Design 

Building Code of Australia 

برچسب  انرژي ساختمان 
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�Energy��Á��¶»Z��Ǟ�{�Ì³ Ê»�c�Â���Ȩ̂�Y��Á���Á{�Ä]
�Ä̂�Zv»��Z�Y��]�µÁY���Á����{{�³ Ê»�LEED��Á��Á�Star
��Á��Á�Ã{Â]�ÊÅ{ Ã�Zf��c�Â�]�Á�½Z¼fyZ��É��¿Y��¥��»
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کوروش هاشمى مدیر بهینه سازى انرژى در بخش ساختمان  
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شرکت بهینه سازى مصرف سوخت بعنوان عضوکارگروه ماده 
11 قانون 1770 و مسئول تدوین استانداردهاى تعیین معیار 
مصرف انرژي در ساختمان ، از سال 87 اقدام به تدوین پیش 
نویس استاندارد  برچسب انرژي ساختمان در قالب یک پروژه 
تحقیقاتى  و  مطالعاتى نمود . در  این  پروژه  برچسب دهی 
انرژي به ساختمان در اتحادیه اروپا ، آمریکا، کانادا و استرالیا 
مورد بررسى و در نهایت با توجه به امکانات موجود در کشور 
اننخاب  بهینه در این خصوص صورت گرفته و  پیش نویس اننخاب  بهینه در این خصوص صورت گرفته و  پیش نویس 
دو  استاندارد   برچسب  انرژى  ساختمان هاى  مسکونى  و 
غیرمسکونى تدوین گردید. این دو پیش نویس پس از بررسی 
هاي فنی  در  کارگروه هاي  تخصصی  با  حضور  نمایندگان 
وزارت نیرو ، وزارت راه و شهر سازي، سازمان ملی استاندارد ، 
سازمان حفاظت محیط زیست و نظام مهندسی ساختمان در 
بهمن ماه سال 1390 به تصویب کمیته ملی استاندارد رسید . 
این  استانداردها  با  عنوان  " تعیین  معیار  مصرف  انرژى و  تعیین  معیار  مصرف  انرژى و 
دستورالعمل  برچسب  انرژى  ساختمان هاى  مسکونى "  به 
شماره   ملی 14253  و " تعیین  معیار   مصرف  انرژى  و 
دستورالعمل  برچسب  انرژى  ساختمان هاى غیرمسکونى " 

به شماره ملى 14254 به ثبت رسیده است . 

طرح تعیین معیار مصرف انرژي و برچسب انرژي ساختمان 
با هدف بهینه سازي مصرف انرژي ساختمان هاي موجود و 
درحال ساخت بصورت دستور العمل محاسباتی و به شکل 
مشابه برچسب انرژي لوازم خانگی و برچسب انرژي خودرو 

مى باشند.  

روش نمایش برچسب انرژي ساختمان شبیه برچسب انرژي 
لوازم خانگی و بصورت نواري بین درجه هاي A تا  G   رده 
بندي شده و معیار مصرف براي اخذ هر رده تعیین گردیده 

است . 

رده بندي مصرف انرژي از رده A تاG  برحسب میزان مصرف 
انرژي  درجه بندي  شده و  ساختمان هایی که  مطابق  این 
استاندارد  قابلیت کسب حداقل  رده G را نداشته باشند ، به 

لحاظ انرژي غیراستاندارد خواهند بود . 

براي ساختمان هاي با کاربري اداري و به ویژه اداري دولتی 
معیارهاي رده بندي انرژي سخت گیرانه تر  در نظر  گرفته 

شده است. 

رده بندي  برچسب انرژي به گونه اي تدوین شده است که با 
اجراي موارد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، قابلیت کسب 
رده D و حتی C در ساختمان هاي مسکونی وجود دارد . 

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، به عنوان یکی از مبانی 
تدوین  استاندارد  برچسب  قرار گرفته است . همچنین از 
استانداردهاي معتبر بین المللی براي تدوین طرح بهره گیري 

شده است . 

برچسب  انرژي ساختمان به  چهار  بخش  ساختمان  هاي 
مسکونی بزرگ، ساختمان هاي مسکونی کوچک، ساختمان 
هاي اداري دولتی و ساختمان هاي اداري غیر دولتی تقسیم 
بندي شده است. معیار هاي تعیین رده مصرف انرژي به 

نسبت نوع کاربري متفاوت می باشد .  

براي پیشتاز بودن دولت در اعمال راهکارهاي صرفه جویی 
انرژي،  معیار هاي مصرف انرژي براي ساختمان هاي اداري 
دولتی و عمومی سخت گیرانه تر پیش بینی شده است . 

در ساختمان هاي موجود با اجراي پنجره هاي دوجداره 
استاندارد ، رده انرژي  G   قابل کسب می باشد .  

با نصب سامانه کنترل هوشمند دما ،  شیرهاي  ترموستاتیک 
رادیاتور، عایقکاري حرارتی دیوارها، بام و تاسیسات گرمایشی، 
استفاده از آبگرمکن هاي  خورشیدي ، المپهاي کم مصرف  و 
... رده هاي انرژي باالتري از برچسب را می توان به ساختمان 

اختصاص داد . 

ساختمان هایی که قادر به دریافت پایینترین رده برچسب انرژي 
نباشند، هزینه بهره برداري زیادي به لحاظ مصرف انرژي دارند و 
هر چه رده مصرف انرژي ساختمان باالتر باشد، هزینه هاي انرژي 
کمتر بوده و نشان دهنده کیفیت بهتر ساختمان می باشد . 

در ایران تنها قانون مرتبط با مصرف انرژي در ساختمان ، 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است که تنها به  ذکر 

الزاماتی درباره ضریب انتقال حرارت پوسته خارجی پرداخته 
است. توسعه برچسب هاي انرژي عالوه بر تاثیر مستقیم در 
کاهش مصرف انرژي ساختمان به ساکنان این امکان را می 
دهد که بر اساس رتبه انرژي، ساختمانی را جهت سکونت 

انتخاب نمایند که هزینه بهره برداري کمتري از لحاظ مصرف 
انرژي داشته باشد و به این ترتیب سازندگان نیز به ساخت انرژي داشته باشد و به این ترتیب سازندگان نیز به ساخت 
ساختمان هاي با کیفیت تر ترغیب می شوند و دولت نیز می 
تواند روش هاي حمایتی خود را بسمت ساختمان هاي با رده 

هاي باالي انرژي سوق دهد. 
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معرفى طرح ماده12
طرح کمک به جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخارى مرسوم با بخاري 

گازسوز دودکش دار راندمان باال (هرمتیک هوشمند) در مدارس، دانشگاه ها و اماکن 
دولتی کشور و بخش خصوصى 

• ارتقاء رده برچسب انرژى بخارى هاى گازسوز دودکش 
A دار به رده برچسب انرژى

• ارتقاء تکنولوژى بخارى هاى سنتى به بخارى هاى نسل 
جدید تایپ C هوشمند (هرمتیک تایمردار و مجهز به 

دودکش دوجداره و دو فن) 

کاهش مصرف سوخت و آلودگى هاى محیطى متناظر   •

معرفى طرح : 

بررسی  نمونه هاى  مختلف  بخاري موجود در بازار  بر اساس 
استاندارد ملی2ـ1220 نشان می دهد در حال حاضر بسیاري 
از بخاري هاي گاز سوز دودکش دار داراي رده برچسب انرژي 
G و F و حتی فاقد برچسب می باشند. لذا شرکت بهینه سازى 
مصرف سوخت  به  استناد  ماده  12 قانون  رفع موانع  تولید 
رقابت پذیر و  ارتقاء نظام  مالى ، طرح کمک به  جایگزینی و 
اسقاط یک میلیون دستگاه  بخارى  مرسوم (گازى و نفتى) با  
بخاري گازسوز دودکش دار راندمان باالى هوشمند(هرمتیک) بخاري گازسوز دودکش دار راندمان باالى هوشمند(هرمتیک) 
در مدارس ، دانشگاه ها ، ادارات دولتى ، ارگان هاى نظامى و 
انتظامى  و  بخش  غیر دولتی  در  دستور  کار خود قرار داده 
است . در این طرح در نظر است نسبت به  جایگزینی  بخاري 
هاي گازسوز دودکش دار  از نوع فن دار  هرمتیک هوشمند با 
تکنولوژي  روز دنیا  با  رده  برچسب  انرژي A  در مدارس ، 
دانشگاه ها  و  اماکن دولتی  و بخش خصوصى که  از بخاري 

هاي راندمان پایین استفاده می کنند اقدام شود. هاي راندمان پایین استفاده می کنند اقدام شود. 

تولید کننده، بخاري هاي راندمان باال را بر  اساس  ضوابط 
قانونى و قراردادهاى دستگاه هاى دولتى به مصرف کننده 
تحویل و نسبت به جمع آوري و اسقاط بخاري هاي موجود 
اقدام می نماید. مسئولیت اسقاط بخاري هاي مستعمل جمع 
آوري شده  بر  عهده  تولید کننده (سرمایه گذار عامل صرفه 
جویى) مى باشد.تعداد بخاري ها در طرح یک میلیون دستگاه 
فرض شده است که ظرف مدت سه سال نصب و اجرا خواهند 
شد. طبق بند 3 مصوبه شوراى اقتصاد  سقف  میزان حمایت  مصوبه شوراى اقتصاد  سقف  میزان حمایت 
شرکت ملى نفت ایران حداکثر 17 دالر در  فواصل سه ماهه 
پس از نصب هر دستگاه بخارى راندمان باال  و حداکثر  برابر 

204 دالر ظرف مدت سه سال خواهد بود. 

فاطمه شاه محمدى رئیس امور کاربرد انرژي هاي تجدید پذیر/محمدرضا فجرك رئیس امور بهینه سازي لوازم خانگی و تجاري 

اهداف طرح : 
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مشخصات طرح : 

جدول ذیل خالصه اى از اطالعات کلى این طرح را در طول دوره اجرا و عمر مفید نشان مى دهد. 
دوره اجراى طرح شامل سالهاى اجرا و بازپرداخت یارانه صرفه جویى مى باشد و صرفه جویى پیش 
بینى شده در دوره عمر مفید طرح بر مبناى حداقل عمر مفید هر دستگاه بخارى راندمان باال (10 

سال) برآورد شده است. 

دامنه شمول : 

مدارس ، دانشگاه ها ، نیروى نظامى و انتظامى و سایر اماکن 
دولتى و بخش غیر دولتى و اولویت جایگزینى با بخارى هاى 
مدارس  سراسر  کشور بویژه  مناطق محروم  و سردسیر مى 

باشد.  

شرایط عامل صرفه جویى سوخت: 

بخارى هاى گازسوز (گاز طبیعى یا LPG)  جایگزین ، از نوع 
هرمتیک هوشمند (دودکش دار با شرط تأمین هواى احتراق 
از محیط بیرون و مجهز به شیر ترموستاتیک و انتقال حرارت 
اجبارى بدون امکان تغییر در مشخصات عملکردى از بیرون) 
مطابق  ضوابط  و معیارهاى  فنى مورد تأیید وزارت نفت مى 
 A باشد. از جمله این مشخصات،  داشتن رده برچسب انرژى
(راندمان حداقل 85 درصد) براساس استاندارد ملى ایران  به 
شماره 2ـ1220 مصوب سال 1388 از سازمان ملى استاندارد  از سازمان ملى استاندارد 

ایران مى باشد.  

مزایاى بخارى هاى گازسوز راندمان باالى هرمتیک هوشمند 

ایمنى باالتر در مقایسه با بخاى هاى مرسوم   •

صرفه جویى در مصرفه سوخت   •

کاهش آالینده هاى زیست محیطى   •

داشتن بدنه سرد   •

هوشمند بودن و یکنواخت بودن دما در محل نصب   •

مطبوع بودن فضا به واسطه تامین هواى احتراق از فضاى   •
بیرون 
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دیگ چگالشى با بازده %98 به  عنوان نسل جدید  دیگ  هاى 
آب گرم به شمار مى آید. فناورى نوین به کار رفته در این دیگ
 ها براساس بازیافت حداکثر انرژى حرارتى محصوالت احتراق 
و  دود  با  بهره گیرى  از گرماى  نهان دود استوار است . در 
بویلرهاي چگالشى براي  کاهش  تلفات  مسیر  دودکش  و 
بازیافت حرارت نهان، یک مبدل حرارتى چگالشى در مسیر 
دودکش تعبیه مى شود و با استفاده از مواد مقاوم به خوردگى 
نظیر فوالد  ضد زنگ در مسیر خروج دود ، این انرژى به آب نظیر فوالد  ضد زنگ در مسیر خروج دود ، این انرژى به آب 
منتقل شده و دماى دود را تا کم تر از 60 درجه کاهش مى
 دهد که بررسى ها حاکى از بازیافت حدود 12 درصدى انرژى 
نهان  تنها  ناشى از چگالش  است . در  یک  سمت مبدل ، 
گازهاي داغ خروجى از محفظه احتراق بویلر و در سمت دیگر 
آن آبسرد برگشتى به پکیج درجریان است. انتقال حرارت از 
سمت  گاز  به  آب  از  یکسو موجب کاهش دماي گاز هاي 
ورودي به اتمسفر و در نتیجه بازیافت گرماي محسوس شده ورودي به اتمسفر و در نتیجه بازیافت گرماي محسوس شده 
و  از  سوي  دیگر  با چگالش بخار آب موجود در آن موجب 
بازیافت  گرماي نهان مى گردد . همان گونه که در شکل باال 
دیده مى شود مسیرجریان محصوالت احتراق و جریان مایعات 
چگالش   شده  هم  جهت با هم  و در خالف جهت با  جریان 
آبسرد  برگشتى به سیستم  هستند تا  انتقال  حرارت بهینه 
صورت گیرد. تولید قطرات ناشی از چگالش دود در این دیگ
 ها مشکلی براي آن ها به  وجود نیاورده و آب چگالى ده از راه  ها مشکلی براي آن ها به  وجود نیاورده و آب چگالى ده از راه 

یک لوله خروجى به بیرون تخلیه می شود. 

سامانه  هاى گرمایشى مهم ترین وسایل  گازسوز تولید گرما در 
بخش خانگى وتجاري هستند. اساس کارکرد  بویلرهاى ساده 
غیر چگالشى به  گونه  اى است که تنها  از  گرماي محسوس 
سوخت استفاده مى شود ، در حالى  که نزدیک به 20 درصد 
انرژي سوخت به  شکل گرماي نهان بخار آب در محصوالت 
احتراق است و در این بویلرها از آن استفاده نمى شود .  این 
بدان معناست که در این بویلرها بخش چشم گیرى از انرژي 
سوخت  از مسیر گاز هاي خروجى دودکش به هدر رفته  و سوخت  از مسیر گاز هاي خروجى دودکش به هدر رفته  و 

وارد محیط مى شوند. 

چگالش  زمانى روي مى دهد که دماي بخار کمتر از دماي 
نقطه شبنم بخارآب موجود در محصوالت احتراق شود.  

در صنعت این فرآیند معموال بر اثر انتقال حرارت بین بخار و 
یک سطح سرد به  وجود مى آید . گرماي نهان بخار به سطح 
انتقال یافته و مایع چگالش مى یابد . دماي نقطه شبنم براي 
بخار  آب موجود در محصوالت احتراق به  عوامل  متعددي 
مانند درصد هواي اضافه ، میزان دي  اکسیدکربن  موجود ، 
فشار جزئى بخار و ارتفاع ازسطح دریا یا فشار محیط وابسته 
است . مقدار گرماي نهان تبخیر آب  در  دماي جوش 100
درجه سانتى گراد  برابر kJ/kg  [2257] است که نسبت  به  است که نسبت  به 

گرماي محسوس، مقدار قابل توجهى است. 

در دیگ هاى معمولى دماى دود خروجى از بویلر بین 120 تا 
200 درجه  سانتى گراد  است  و براى  جلوگیرى از  چگالش 
گازهاى داغ خروجى از بویلر و از بین بردن اثر خورندگى آن
 ها ، دماى دود را نمى توان پایین تر از 120درجه (نقطه شبنم 
دود) رساند که درنتیجه بخش مهمى از انرژى به هدر مى رود. 
چگالش  گازهاى  داغ  باعث خرابى پکیج و کوتاه شدن عمر 
مفید آن مى شود. اگر درجه حرارت آب برگشتى در سیستم 
به اندازه کافى باال نباشد  پکیج  هاي داراي لوله فوالدي و یا به اندازه کافى باال نباشد  پکیج  هاي داراي لوله فوالدي و یا 
مسى دچار خرابى مى شوند . بنابراین از آن  جا که در مسیر 
گازهاي خروجى  دودکش بویلرهاي  ساده ، مبدل  حرارتى 
چگالشى وجود ندارد نمى توان از انرژي نهان بخار آب استفاده 

کرد و این انرژى به هدر مى رود. 

محمد میرزایى رئیس امور بهینه سازي تاسیسات و تجهیزات ساختمان/بابک سبحانى کارشناس ارشد امکان سنجی فنی و اقتصادي 
معرفى راهکار جایگزینى ونصب بویلر چگالشى 
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موتورخانه  چگالشى  یا  کاندنسینگ  نخستین  موتورخانه 
منتخب درکشور هاى  اروپایى بوده که بررسى  دقیق نشان   
مى دهد این نوع موتورخانه  از حیث منافع مالى و بازگشت 
سرمایه و نیز مزایایى همچون حفظ محیط  زیست و برترى
 هایى نظیرکاهش مصرف سوخت و فضاى مورد نیاز مى تواند 
بهترین و حتى تنها گزینه  قابل  انتخاب  براى پروژ ه  هاى 
ساختمانى باشد . سیستم کنتر الین دیگ ها بسیار پیشرفته  

و هوشمند است.  و هوشمند است.  

این سیستم داراى سنسور دماى هواى خارج ساختمان بوده  
و با  توجه به دماي هواي بیرون ، نیاز حرارتى ساختمان را 
تشخیص  داده  و  دماى  آبگرم را تنظیم مى کند تا شرایط 
داخل ساختمان در محدوده آسایش تامین گردد و ازتولید 

بیش ازحد انرژي حرارتی جلوگیري گردد.  

هم  چنین  این  سیستم  داراى  قابلیت برنامه  ریزي  روزانه ، 
هفتگی و ساالنه است و مى توان برنامه ساعات کارى سیستم 
را تنظیم کرد . انواع کاربرى  هاى این دیگ  ها را مى توان  در 
مجتمع  هاى مسکونى و آموزشى ، هتل ها ، بیمارستان  ها و 
مراکز  درمانى، کارخانه ها  و سوله  هاى صنعتى، ورزشگاه ها، 
پادگان ها، استخرهاى سرپوشیده و روباز، گلخانه ها، ساختمان

 هاى تجارى و ادارى و بانک ها و ... نام برد. 

نتایج مطالعات و محاسبات نشان مى دهد که جایگزین کردن 
بویلر چگالشى  به  جاى بویلرهاى معمولى در  موتورخانه  تا 
نزدیک به 50 درصد صرفه جویى در مصرف ساالنه انرژى  به 

دنبال خواهد داشت. 

برخى ویژگى هاى بویلر هاى چگالشى این ها هستند: 

• بیش ترین بازده در کم ترین فضاى ممکن(بازده بیش از 
95 درصد) 

کوچک،سبک با توان خروجى بسیار زیاد   •

بدون لرزش وکم صدا   •

• بهینه سازى مصرف انرژى دست کم 50 درصد صرفه جویى 
در مصرف انرژى ساالنه در مقایسه با موتورخانه هاى رایج 

• بازگشت سرمایه کم تر از 2 سال از دید ملى و 4 سال از 
دید دولت و 7 سال از دید خانگى 

سیستم کنترل پیشرفته براى کاربرد در انواع سیستم هاى   •
گرمایش ساختمان 

احتراق پاك وبدون آالینده   •

با توجه به تکنولوژى پیشرفته این نوع دیگ  ها حتما باید به 
استاندارد هاى ساخت و نیز نصب دقیق همراه با برنامه منظم 
نگهدارى در بهره بردارى بهینه از آن ها توجه ویژه داشت. 
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نمودار عرضه انرژى کل (سهم زیاد سوخت هاى فسیلى) 

     اولین اقدامات در راستاى بهینه سازى انرژى ، در سال 

1978 همزمان با دومین بحران نفتى  انجام گردید و مرکز 

بهینه سازى انرژى ژاپن (ECCJ1) تاسیس شد و از آن سال  

تا اواخر سال 1992 به واسطه تاسیس این مرکز و اجبارى 

شدن قانون بهینه سازى انرژى ، شدت انرژى تا 35 درصد 

کاهش یافت.  

Energy Conservation Center of Japan  

- انرژى تولیدى داخلى: 30.4 میلیون بشکه معادل نفت خام 1. مقدمه: 

( سوخت هاى  زیستى  و  ضایعات  37.5 درصد ،  آبى 24.1 

درصد ، گاز طبیعى 8.5 درصد، خورشیدى 11 درصد ، هسته 

اى 8.1 درصد و زمین گرمایى 8 درصد) 

- عرضه انرژى اولیه کل: 436 میلیون بشکه معادل نفت خام 

(نفت 43 درصد ، زغالسنگ 27.5 درصد ، گاز طبیعى  23.3 

درصد، خورشیدى 0.8 درصد، هسته اى 0.6 درصد) 

    کشور ژاپن، چهارمین مصرف کننده بزرگ انرژى دنیا است 
و همواره به علت وابستگى شدید به واردات حامل هاى انرژى، 
یکى  از آسیب پذیرترین کشور ها نسبت به حوزه  سوخت  و 
انرژى بوده است . بیش از 85 درصد انرژى مصرفى این کشور 
بوسیله واردات حامل هاى انرژى تامین مى گردد. این موضوع 
باعث شده این کشور، طى سالهاى گذشته به شدت از مصرف 
نفت خام کاسته و به سمت  توسعه انرژى  هاى  تجدید پذیر ، 
هسته اى  و گاز طبیعى (به صورت LNG) روى آورد . کارایى ) روى آورد . کارایى 
انرژى  و  اقتصادى  این کشور در وضعیت بسیار مطلوبى  قرار 
دارد، چرا که این کشور چهارمین کشور از نظر میزان صادرات 
کاال  و  سومین کشور جهان از  نظر باال ترین تولید  نا خالص 
داخلى (GDP) است . خاطر نشان مى گردد ، این  کشور  در 
عین  حال  که  رتبه چهارم مصرف انرژى نهایى در دنیا را  به 
خود اختصاص داده ، اما در رتبه یازدهم کمترین میزان شدت 
انرژى  قرار  دارد . دو پارامتر مهم که  نشان  دهنده  وضعیت انرژى  قرار  دارد . دو پارامتر مهم که  نشان  دهنده  وضعیت 

انرژى این کشور است عبارتند از: 

اهداف و سیاست هاى حوزه انرژى در کشور ژاپن 
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محمد معمارى فر، کارشناس ارشد واحد اندازه گیرى و صحه گذارى (M&V) شرکت بهینه سازى مصرف سوخت                             



    عرضه انرژى اولیه در سال 2004 در ژاپن به میزان اوج 

خود رسید. پس از آن با اتخاذ سیاست هاى کارامد تا سال 

2015، بدون لطمه به تولید و رشد اقتصادى ، نزدیک به 11 

درصد  کاهش  یافت .  عرضه  انرژى  در  ژاپن و به تبع آن 

سیاست هاى این حوزه تا سال 2011 بر مبناى سوخت هاى 

فسیلى و هسته اى  استوار بود. اما از سال 2011 که  زلزله 

بزرگ شرق این کشور رخ داد و به تبع آن نیروگاه هسته اى 

فوکوشیما تخریب گردید، سیاست ها و خط مشى این کشور  فوکوشیما تخریب گردید، سیاست ها و خط مشى این کشور  

در زمینه عرضه و مصرف انرژى دستخوش تغییراتى گردید . 

در ادامه به تفصیل به سیاست ها و برنامه هاى کشور ژاپن در 

زمینه  مدیریت مصرف، بهینه سازى انرژى  و  کاهش انتشار 

گازهاى گلخانه اى پرداخته خواهد شد. 

نمودار میزان شدت انرژى ژاپن و برخى دیگر از کشورهاى IEA در طول زمان (ژاپن همواره از میانگین پایین تر بوده است) 

نمودار میزان تولید انرژى در داخل براى هر حامل (سهم عمده مربوط به انرژى هسته اى است.) 

16

نشریه الکترونیکى بهسو/شماره1/خرداد99



نمودار تولید برق توسط هر یک از انواع حامل هاى انرژى (سهم عمده گاز طبیعى و کاهش شدید سهم هسته اى بعد از حادثه 2011) 

- وزارت محیط زیست (MOE4 ) : امور سیاست گذارى در 
حوزه تغییر اقلیم و کاهش انتشار آالینده ها به این وزارت 

خانه سپرده شده است. 

Ministry of Economy, Trade and Industry  

Agency for Natural Resources and Energy  

Ministry of the Environment

Electricity and Gas Market Surveillance Commission
Japan Fair Trade Commission

ژاپن تالش کرد تا این شکاف را با استفاده از  سوخت هاى 
فسیلى از جمله LNG و زغال سنگ پر کند.  از سال 2012 
صرفه جویى در برق و توسعه برق تجدید پذیر  موجب شد 
ژاپن بتواند تا حد مطلوبى این خالء را پوشش دهد . با این 
وجود میزان وابستگى به واردات انرژى از 80 درصد در سال 
2010 به 94 درصد در ابتداى  سال 2014 رسید .  میزان 
انتشار ناشى از تولید برق 110 میلیون تن افزایش یافت و 
قیمت برق نیز 16 و 25 درصد به ترتیب براى بخش هاى   درصد به ترتیب براى بخش هاى  

خانگى و صنعتى زیاد شد. مبتنى بر این وضعیت غیر پایدار، 
دولت ژاپن تصمیم گرفت تا درباره سیاست هاى انرژى این 

کشور تجدید نظر نماید.  

3. موسسات و سازمان هاى موثر بر سیاست گذارى انرژى: 

-  وزارت اقتصاد ، تجارت و صنعت (METI2 ) : مسئول اصلى 
سیاست هاى انرژى است . در داخل بدنه METI، آژانس منابع 
طبیعى و انرژى (ANRE3 ) مسئول سیاست هاى جامع انرژى 
براى  اطمینان از امنیت انرژى ، توسعه منابع انرژى کارآمد و 
ترویج سیاست هاى انرژى سازگار با محیط زیست است.  

- کمیسیون نظارت بر بازار برق و گاز (EGC5 ) : این 
کمیسیون که یکى از زیر مجموعه هاى METI مى باشد، 
مسئول نظارت، کنترل و قانون گذارى در حوزه برق و گاز 

مى باشد. 

- کمیسیون تجارت عادالنه (JFTC6 ) : این کمیسیون ، 
مسئول نظارت بر رقابت صحیح و آزاد میان تمامى بخش 

هاى اقتصادى در این کشور مى باشد. 

     ژاپن در اجالس COP15  که در سال 2009 برگزار شد ، 
متعهد گردیده تا انتشار گاز هاى گلخانه اى را از سال 1990 
تا 2020 به میزان 25 درصد کاهش دهد. این تعهد به شدت 
وابسته به افزایش سهم تولید برق هسته اى  از 30 درصد به  
50 درصد مى باشد . پس  از  سال 2011  و  حادثه  نیروگاه 
هسته اى فوکوشیما، تقریباً تمام ظرفیت هسته اى این کشور 
تا سال 2013 متوقف و بسته شد که این موضوع  شکاف 30 

درصدى در تولید برق هسته اى ایجاد نمود.  درصدى در تولید برق هسته اى ایجاد نمود.  

17

2. هدف اصلى سیاست هاى انرژى 

نشریه الکترونیکى بهسو/خرداد99/شماره1



نمودار میزان مصرف نهایى به تفکیک هر بخش مصرف کننده (بیشترین سهم براى صنعت و سپس حمل و نقل) 

 INDC سه حوزه اصلى براى موفقیت در دستیابى به اهداف
ضرورى است: 

1. کارایى انرژى   2.  افزایش تولید انرژى هاى تجدیدپذیر         
3.  راه اندازى مجدد تولید برق هسته اى 

 نیروگاه هاى هسته اى با باالترین سطح استاندارد و ایمنى 
مى بایست راه اندازى  شوند  و در صورتى که کمتر  از 30 
درصد از سهم تولید برق را به خود اختصاص دهد ، موجب 
استفاده از سوخت هاى فسیلى و در نتیجه افزایش انتشار و 

دور شدن از اهداف ارائه شده در INDC مى گردد. 

زغال سنگ به عنوان تامین کننده انرژى پایه و ثابت در این 
کشور قرار داده شده و در راستاى کاهش انتشار االینده هاى 
ناشى از این سوخت، برنامه هاى تحقیق و توسعه تدوین شده 

است.  

4.  مهم ترین سیاست هاى حاکم بر انرژى به تفکیک برنامه  

4ـ1. برنامه استراتژیک انرژى: 

     در سال 2014 دولت ژاپن ، چهارمین برنامه استراتژیک 
انرژى (SEP ) را که عمدتا بر اساس مخاطرات پس از  زلزله 
ژاپن در سال 2011 و مشکالت متعدد در حوزه انرژى هسته 
اى برنامه ریزى شده ، تدوین نموده و بر اساس آن METI  به 
عنوان نهاد مسئول، چشم انداز بلند مدت تا 2030 در زمینه 
عرضه و تقاضاى انرژى را در سال 2015 تدوین و ابالغ نمود.  

نفت به عنوان منبع انرژى و هم چنین ماده خام براى حوزه 
هاى  مختلف از جمله حمل و نقل  یکى از مهم ترین منابع 
انرژى فرض شده  است . هم چنین  انتظار مى روند  توسعه 
مصرف گاز طبیعى و LNG  تا حد امکان  صورت گرفته و  از 

سهم سایر سوخت هاى فسیلى کاسته شود.  

    این برنامه بر محورهاى اصلى امنیت انرژى، حفاظت از 
محیط زیست و کارایى اقتصادى تدوین شد . یکى از مهم 
ترین اهداف این سند،کاهش سهم تولید برق بر اساس گاز، 
نفت و زغال سنگ و افزایش سهم برق هسته اى و توسعه 
جدى در انرژى هاى تجدید پذیر مى باشد . پس از تدوین 
سند چشم انداز انرژى در 2015، ژاپن در COP21 در سال 
2015 در INDC  خود تعهد کرد که میزان انتشار گاز هاى 
گلخانه اى را 26درصد تا سال 2030 نسبت به سال 2013 2013 
کاهش  خواهد  داد . در مى 2016  برنامه اى  در  راستاى 
اقدامات متقابل گرمایش جهانى تدوین گردید که به موجب 
آن و بر اساس INDC  و توافق پاریس ، تا سال  2050،  به 
شرط سازگارى با رشد اقتصادى ، 80 درصد  میزان انتشار 

کاهش یابد.  

یکى از مهم ترین اهداف SEP ، ایجاد ساختار عرضه و تقاضاى 
انرژى  متنوع  و  انعطاف پذیر  است تا در این بازار گاز و  برق 
رقابت  کامل  میان خرده فروشان  ایجاد  گردد . هم  چنین 
 LNG ژاپن سرمایه گذارى بسیار جدى بر روى ،SEP مطابق با
خواهد داشت و به عنوان هسته مرکزى تجارت LNG در آینده 
قاره آسیا خواهد بود . تحقیقات متعدد و پروژه هاى پژوهشى 
در جهت افزایش کارایى انرژى در بخش هاى مختلف مصرف 

کننده تعریف شده اند.  کننده تعریف شده اند.  
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نمودار میزان انتشار CO2 هر یک از بخش ها (سهم عمده بخش تولید برق در انتشار دى اکسید کربن) 

2ـ4. چشم انداز بلند مدت عرضه و تقاضاى انرژى 2015: 

     این سند، چشم اندازى مبتنى بر اجراى SEP را بر مبناى 
امنیت انرژى و کارایى اقتصادى ارائه مى دهد. یکى از اهداف 
اصلى  آن  ضریب  خودکفایى  25 درصد است که نسبت  به 
برنامه قبلى در سال 2011، 5 درصد افزایش داشته است. از 
دیگر اهداف این سند مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 

کاهش هزینه برق با راه اندازى مجدد نیروگاه هاى   •
هسته اى   

اعطاى یارانه هاى تشویقى به بخش تجدیدپذیر   •

• برنامه هاى کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى مبتنى بر 
برنامه هاى اتحادیه اروپا 

• ارتقاى فناورى هاى انرژى جهت کاهش 26 درصدى 
انتشار تا سال 2030 و 80 درصدى تا سال 2050 نسبت به 

INDC سال 2013 مندرج در

5.  مهم ترین سیاست هاى حاکم بر انرژى به تفکیک 
حامل هاى انرژى 

1-5. حوزه برق 

 سیاست هاى دولت از دوران بحران نفتى 1970، در راستاى 
تنوع بخشیدن به سبد سوخت هاى نیروگاه هاى تولید برق 
بوده است تا امنیت تولید برق براى این کشور در دوره هاى 

مختلف حفظ شود.  

ژاپن پنجمین  مصرف کننده  برق در  جهان  مى باشد و 28 
درصد از مصرف انرژى نهایى آن کشور به برق اختصاص دارد. 

تأمین برق در ژاپن به صورت انحصارى در مناطق مختلف و با 
رقابت محدود انجام مى شود. از سال 1995 به تولیدکنندگان 
مستقل برق اجازه ورود به بازار داده شده و از سال 2000 به 
تولیدکنندگان برق اجازه تأمین برق براى مشتریان بزرگ  را 
داده اند. حادثه هسته اى سال 2011 فوکوشیما موجب عیان 
شدن  مشکالت  حوزه  برق  گردید  و  زمینه ساز  تغییر  در 
سیاست هاى این حوزه شد. این تغییرات و اصالحات 3 حوزه 
اصلى داشت: تامین برق با ثبات، کاهش قیمت برق و  توسعه اصلى داشت: تامین برق با ثبات، کاهش قیمت برق و  توسعه 
انتخاب هاى مصرف کنندگان و فرصت هاى فعالیت در بازار .  

    براى نیل به سه هدف فوق الذکر، ابتدا در آوریل  2015 
سازمانى جهت ارزیابى کیفیت تولید برق و نظارت بر خطوط 
 . (OCCTO) انتقال  و  ساخت  خطوط  جدید تشکیل گردید
سپس در آوریل  2016، آزادسازى کامل بازار خرده فروشى 
برق به اجرا درآمد . در نهایت در 2020 تصمیم بر آن شد ، 
بخش انتقال و توزیع شرکت هاى برق از نظر قانونى از بخش 

هاى تولیدى و خرده فروشى جدا نخواهند شد. 
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پس از کار افتادن نیروگاه هاى هسته از سال 2011، نزدیک 
به 30 درصد میزان انتشار طى سالهاى 2011 تا 2015 

افزایش یافت. در 1998 ستاد پیشگیرى از گرمایش جهانى 
(GWPH) را براى اجراى جامع و برنامه اى مبتنى بر اقدامات 
متقابل گرمایش جهانى تأسیس شد که عضو ارشد آن نخست 
وزیر و سایر وزرا مى باشند. هم چنین وزارت محیط زیست 
مسئولیت ایجاد سیاست ها در راستاى کاهش گرمایش 

جهانى و کاهش انتشار را بر عهده دارد.   جهانى و کاهش انتشار را بر عهده دارد.   

     میزان انتشار در طول زمان رو به افزایش است و در سال 
2015 نسبت به 2010  نزدیک  به 12 درصد افزایش داشته 
است . بخش تولید برق با  49 درصد  بیشترین  سهم  را در 

انتشار دارد.  

5-5. حوزه تغییر اقلیم 

     بهره گیرى از انرژى هاى تجدید پذیر عالوه بر این که 
امنیت انرژى را  تامین مى کند ، ژاپن  را  براى رسیدن به 
اهداف  افق 2030 کمک  شایانى خواهد کرد . در  جوالى 
2012 ژاپن  نظام  تعرفه  جدید  را براى ترویج  و گسترش 
توزیع برق تجدیدپذیر ایجاد نمود. هم اکنون عمده تمرکز و 
رشد تجدیدپذیر در بخش فتوولتائیک بوده که ظرفیت کل 
این کشور از 32 گیگاوات نیز فراتر رفته است. هم چنین به 
مرور گسترش خوبى در زمینه استفاده از انرژى هاى زمین مرور گسترش خوبى در زمینه استفاده از انرژى هاى زمین 

گرمایى و بادى صورت گرفته است.  

کمک هاى  دولت  به  وسیله  اعطاى یارانه در سال 2016 
نزدیک به 2.3 تریلیون ین ژاپن براى تجدیدپذیر بوده است 
که این مقدار در افق 2030 به 4 تریلیون ین افزایش خواهد 

یافت. 

4-5. حوزه تجدید پذیر 

     نفت بیش از 40 درصد از منابع انرژى ژاپن را به خود 
اختصاص داده است. تأمین منابع نفتى به طور سنتى غالباً با 
حمایت دولت و فعالیت شرکت هاى ژاپنى برون مرزى انجام 

شده است. 

      سیاست ذخیره نفت پس از وقوع زلزله شرق ژاپن مورد 
تجدید نظر قرار گرفت تا در صورت بروز  کمبود  عرضه  در 
صورت  وقوع یک فاجعه ، آزادى  ذخایر نیز فراهم شود . با 
توجه به تغییر ساختار صنعت پاالیش نفت ، رقابت کافى در 
بازار خرده فروشى براى حفظ فضاى انتخاب مصرف کننده 

فراهم گردیده است.  

 سپس در قدم دوم ذخیره سازى الزم براى مواقع پیشامدهاى 
ناگهانى  و  حوادث غیر پیش بینى انجام شود و در نهایت در 
مواقع  ضرورى  و  الزم دولت اجازه دهد تا از ظرفیت ذخیره 

سازى نفت، به میزان مشخص بهره بردارى شود. 

در برنامه SEP سال 2014 و هم چنین قانون انبار نمودن نفت 
در سال 2012  اشاره شده است که در قدم اول  مى بایست 
برنامه هاى مبارزه عدم قطعیت حمل و نقل دریایى و وصول 

نفت تدوین گردد. 

3-5. حوزه نفت 

    صنعت گاز ژاپن تحت سلطه شرکت هاى مجتمع مستقر 
 ،LNG  در مناطق شهرى است . آنها کنترل واردات و عرضه
بازاریابى و انتقال گاز به مشتریان و توزیع کنندگان و خرده 
فروش هاى کوچکتر گاز را انجام مى دهند و باعث مى شود 

رقابت موثر در این بخش به چالش کشیده شود. 

     اصالحات بازار گاز شامل معرفى و اجراى رقابت کامل 
خرده فروشى در سال 2017 ،  بهبود  دسترسى و توسعه 
خطوط  لوله ، بهبود شرایط  دسترسى  مشتریان ، تعدیل 
تعرفه هاى  مربوط به پایانه هاى LNG  ، توسعه  ظرفیت 
ذخیره سازى LNG براى مصرف در درازمدت  بوده است. 
تاکنون دولت ژاپن قوانین  سخت گیرانه اى  در راستاى 
ترویج  استفاده  از  گاز طبیعى نداشته است ، لیکن زیر 
ساخت هاى مناسبى جهت تغییر سوخت نیروگاه  ها  و ساخت هاى مناسبى جهت تغییر سوخت نیروگاه  ها  و 
واحدهاى  صنعتى  جهت جایگزینى سوخت هاى فسیلى  
مایع با گاز طبیعى تاکنون ایجاد  شده است که در آینده    

نیز این برنامه با قوت بیشتر ادامه خواهد داشت.   
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1-6. اهداف و سیاست هاى کلى: 

BAU 13 درصد کاهش مصرف انرژى نهایى نسبت به سناریو  -

-  20 تا 22 درصد سهم برق هسته اى (0 درصد در 2014) 

-  22 تا 24 درصد سهم تجدید پذیر ها (14.4 درصد در 
سال 2014) 

-  توجه ویژه به فناورى  هاى CCS جمع آورى و ذخیره  سازى 
کربن 

2-6. اهداف و سیاست هاى بخش خانگى و تجارى 

- اجراى برنامه هاى کالن جهت افزایش عملکرد انرژى تجهیزات  

- الزام نمودن اخذ کد هاى مصرف  انرژى براى ساختمان  هاى 
جدید 

- ایجاد بستر مدیریت انرژى و افزایش راندمان تجهیزات در 
تمامى بخش هاى صنعت و ساختمان و حمل و نقل 

- ایجاد و استفاده از فناورى هاى نوآورانه و انرژى کارامد در 
کارخانجات صنعتى 

- استفاده از سیستم هاى مدیریت هوشمند انرژى BEMS در 
ساختمان ها و مراکز ادارى تجارى 

- تولید خودروهاى کم مصرف و با تولید کمترین حد آالینده 
ها و هم چنین ایجاد بستر تولید و استفاده از خودروهاى با 

سوخت هیدورژن و پیل سوختى 

- حمایت از سیستم هاى تولید همزمان برق و حرارت 

3-6. اهداف و سیاست هاى بخش حمل و نقل 

- توسعه نسل جدید خودروهاى با انتشار کم و افزایش حجم 
خرید و فروش 50 تا 70 درصدى تا سال 2030

- سیاست هاى کاهش میزان ترافیک شهرى و جاده اى 

- توسعه حمل و نقل عمومى در کشور 

- حذف و کاهش مالیات خودروهاى با میزان انتشار کم  

4-6. اهداف و سیاست هاى بخش برق 

- توسعه هر چه بیشتر برق تجدیدپذیر در تمام مناطق 

- نگهدارى شبکه برق و تثبیت قوانین بهبود عملکرد شبکه  

- افزایش کارآیى نیروگاه هاى حرارتى 

Carbon Capture and Storage

- راه اندازى مجدد نیروگاه هاى هسته اى 

5-6. اهداف و سیاست هاى بخش کارایى انرژى 

     میزان تقاضاى انرژى در سال  2015 نسبت  به  سال
2044   نزدیک به 11 درصد کاهش داشته است  . بخش 
صنعت بیشترین مصرف کننده انرژى نهایى  با 42  درصد  
مى باشد.هم چنین  بخش حمل و نقل نزدیک به 24 درصد 
از  سهم   را  به خود  اختصاص مى دهد . شدت  انرژى در  
ژاپن  در 2015  نزدیک به  0.08 تن معادل نفت خام  به 
هزار  دالر     مى باشد که از میانگین IEA  پایین تر است. 
سازمان مسئول کارایى انرژى، آژانس منابع طبیعى و انرژى سازمان مسئول کارایى انرژى، آژانس منابع طبیعى و انرژى 

ANRE) که بخشى از METI است، مى باشد.  

اهداف و سیاست هاى بخش کارایى انرژى عبارتند از: 

     همانطور که ذکر شد، ژاپن در COP21 متعهد گردید تا 
سال 2030،  26 درصد و تا سال 2050، 80 درصد کاهش 
انتشار نسبت به سال 2013 داشته باشد. براى نیل به هدف 
2030 و کاهش 26 درصدى، اهداف کمى کلى و هم چنین 
به تفکیک زیربخش هاى مصرف کننده انرژى، به شرح ذیل 

مى باشند: 

6.  مهم ترین سیاست هاى حاکم بر انرژى به تفکیک 
بخش هاى مصرف کننده 
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نمودار مصرف حامل هاى انرژى در بخش حمل و نقل (تامین انرژى توسط فرآورده هاى نفتى) 

نمودار مصرف حامل هاى انرژى در بخش خانگى و تجارى (سهم عمده برق در تامین انرژى ساختمان ها) 

نمودار مصرف حامل هاى انرژى در بخش صنعت (سهم عمده نفت در تامین انرژى صنایع) 
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1. تنوع بخشى، انعطاف پذیرى و کارایى سبد سوخت کشور 
در حوزه هاى مختلف 

2. سیستم هاى انرژى باید توانایى پاسخ سریع در برابر شرایط 
اضطرارى انرژى داشته باشند. 

3. توسعه محیط زیست و انرژى پایدار و به حداقل رساندن 
اثرات منفى محیطى  

4. استفاده کار آمد و پاك از سوخت هاى فسیلى و توسعه 
منابع غیر فسیلى  

5. افزایش بهره ورى انرژى در راستاى حفاظت از محیط 
زیست و امنیت انرژى 

6. تحقیق و توسعه فناورى هاى جدید و بازارهاى کارامد 
انرژى  

7. قیمت هاى انرژى شفاف و بیانگر ارزش حقیقى حامل هاى 
انرژى 

8. تجارت آزاد و داراى چارچوب امن براى بازار انرژى 

9. همکارى و تعامل سازنده میان تمامى بازیگران بازار انرژى 
جهان در جهت توسعه کارایى سیستم انرژى  

منابع: 

Energy Policies of IEA Countries “Japan”, 2016 Review 

  METI Report for “Japan’s Energy”, 2018

Japan’s Energy Eciency and Conservation Policy Updates, Institute of energy economics

Japan’s Policy on Energy Conservation, METI Report, 2016
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 :IEA 7. سیاست ها و اهداف مشترك ژاپن با سایر کشورهاى

 IEA تمام اهداف و سیاست هاى ژاپن و سایر کشورهاى عضو
باید در راستاى نیل به مجموعه آرمان هاى زیر قرار گیرند: 
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