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مقدمه
با توجه به اثرات زیان بار تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست و زندگی مردم، این موضوع 
به عنوان یک دغدغه جهانی مطرح شده است. هرچند عوامل متعددی به عنوان دالیل 
این تغییرات ذکر شده است، نقش و مسؤولیت انسان ها در این باره غیر قابل انکار است. 
بنابراین با برخی اقدامات می توان اثرات این تغییرات آب و هوایی را کاهش داد و یکی از 
مهم ترین این اقدامات بهره وری انرژی است. در حال حاضر، سرانه مصرف انرژی در ایران 
بسیار باالتر از شاخص های جهانی است، به عالوه با افزایش مصرف انرژی در آینده و باال 

رفتن هزینه های انرژی بحث بهره وری از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار خواهد شد.
در همین راســتا و به منظور کمک و تســهیل بهره وری انرژی در صنایع، دفتر توسعه 
صنعتی سازمان ملل متحد )یونیدو1( با پشتوانه مالی تسهیالت جهانی محیط زیست 
)ِجف2( پروژه ای را تحت عنوان »بهره وری انرژی در صنایع کلیدی«  در ایران در حال 
اجرا دارد که متشکل از اجزا مختلفی است که یک حوزه از آن حمایت مالی از پروژه های 
بهره وری و صرفه جویی انرژی است. حمایت مالی یاد شده در قالب راه اندازی یک صندوق 
گردشی به منظور حمایت مالی و تسهیل تأمین مالی پروژه های بهره وری انرژی است. 
راهنمای حاضر نیز در راستای  پروژه یاد شده و به منظور کمک به صاحبان طرح ها در 
آماده سازی بهتر طرح های خود به ویژه از لحاظ معیارهای مالی و اقتصادی جهت اخذ 
تسهیالت و همچنین آشنایی ایشان با سازوکار صندوق گردشی بهره وری انرژی، تهیه 

و تنظیم شده است. 

1- .The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
2- . The Global Environment Facility (GEF)
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طرح پیشنهادی قابل ارائه به بانک جهت تأمین مالی
زمانی که یک شرکت یا یک بنگاه اقتصادی می خواهد در خصوص اجرای یک پروژه )از 
ارائه یک محصول جدید تا نوسازی بخشی از خط تولید( تصمیمی اتخاذ کند، نیاز دارد 
اطالعات الزم جهت تصمیم گیری را به نحوی مستند نماید. مستند کردن این اطالعات 
معموالً در قالب گزارشی است که اصطالحاً به آن گزارش امکان سنجی گفته می شود. 
این امکان سنجی  ابعاد متنوع و مختلفی را در بر می گیرد که می توانند به صورت جامع 
در قالب یک گزارش و یا تک تک این ابعاد در قالب گزارش مستقلی تهیه و ارائه شوند. 

این ابعاد می توانند فنی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، مالی و غیره باشند. 
 برای اجرای هر طرح یا پروژه نیاز به منابع مالی است که می تواند از روش های مختلف 
تأمین شود. با توجه به محدودیت منابع، این منابع تنها به پروژه هایی اختصاص خواهند 
یافت که از ابعاد مختلف مطرح شده در گزارش امکان سنجی، امکان پذیر یا به عبارت 
دیگر توجیه پذیر باشند. بنابراین تأمین کنندگان منابع مالی پروژه ها با امکان انتخاب از 
میان پروژه های ارائه شده روبرو خواهند بود که در این میان نحوه ارائه اطالعات پروژه به 
تأمین کنندگان منابع از جمله بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، می تواند به طرز قابل 

توجهی بر تصمیم گیری و امکان انتخاب پروژه ها از سوی آنان تأثیرگذار باشد.
با توجه به اینکه موضوع این بخش از کتابچه تهیه یک طرح پیشــنهادی قابل ارائه به 
بانک است و از آنجا که نهایتاً نتایج تمام  امکان سنجی های انجام شده در قالب ریال و 
شاخص های اقتصادی-مالی ظهور و بروز پیدا می کنند، در این راهنما بر جنبه های مالی 
و اقتصادی گزارش هایی که به تأمین کنندگان وجوه به خصوص بانک ها ارائه می شود 
تأکید شده است.  به عالوه فرض بر این است که اولین گام الزم یعنی شناسایی پروژه های 
بالقوه جهت سرمایه گذاری، برداشته شده است و »بهره وری انرژی« با رویکرد بیشینه 
کردن ثروت سهامداران واحد تجاری )در کنار مسائل زیست-محیطی( از طرف مدیران 

واحد تجاری به عنوان یک پروژه بالقوه تعیین و تصویب شده است.

محتوا
به طور معمول یک گزارش امکان سنجی شامل اجزا زیر است:

بررسی شرایط فعلی بنگاه اقتصادی و اینکه چه مشکل یا منفعتی شرکت را به سمت 
انتخاب پروژه سوق می دهد؛
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به عنوان مثال سهم باالی انرژی در بهای تمام شــده محصول می تواند به عنوان مشکلی 
قلمداد شود که راه حل آن پیاده سازی پروژه های بهره وری انرژی است که نهایتاً منجر به 
قابلیت رقابت محصوالت در بازار و احتماالً فروش بیشتر محصوالت خواهد شد؛ یا با اجرای 
پروژه های از این دست می توان سهم هزینه های انرژی را در بخش هزینه های عمومی و 
اداری کاهش داد و از خروج وجه نقد از شرکت جلوگیری کرد. به صورت کلی می توان گفت 
منافع مورد انتظار از اجرای پروژه های بهره وری انرژی بیش از هر چیز دیگر بر جلوگیری از 

خروج وجه نقد از شرکت استوار است.    

شرح و توصیف پروژه
در گزارش هــای امکان ســنجی و گزارش هایــی از ایــن دســت که بیشــتر مبنای 
تصمیم گیری های مدیریتی هســتند پیش از ورود به جزئیات می بایست با ارائه شرح و 
توصیف مناسب، تصویری کلی از پروژه به استفاده کنندگان ارائه داد تا جزئیات ارائه شده 

در گزارش یکپارچه و با معنا به نظر برسد.

بررسی بازارپذیری پروژه
بازار پذیری پروژه به قابلیت عرضه نتایج حاصل از پروژه در بازار مربوط می شود و اینکه 
شرایط ارائه محصول در بازار یا به کارگیری خدمت توسط استفاده کنندگان چگونه است. 
این قسمت مهم ترین بخش گزارش های امکان سنجی است زیرا اگر محصول یا خدمتی 
بازار پذیر نباشد دلیلی بر انجام مطالعات فنی و اقتصادی و اصوالً ادامه مسیر وجود ندارد. 
با این حال این بخش در پروژه های بهره وری انرژی کمترین چالش را ایجاد می کند زیرا 
جنس پروژه مورد اجرا خدمت رسانی به داخل مجموعه است و به زبان بسیار ساده مانند 

محصولی است که برای تمام تولید آن قرارداد خرید تضمینی وجود دارد. 

امکان سنجی پیاده سازی پروژه از لحاظ فنی مشتمل بر مالحظات عملیاتی 
و فناوری

در این قسمت بیشتر به جنبه های امکان پذیر بودن انجام پروژه از لحاظ عملیاتی توجه 
می شود و به سؤاالتی در این خصوص پاسخ داده می شود. برخی از این سؤاالت عبارتند 
از: آیا خود شرکت توان پیاده ســازی پروژه را دارد؟ آیا پروژه مد نظر به فناوری خاصی 
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احتیاج دارد؟ آیا فناوری الزم برای اجرای پروژه قابل خرید یا دستیابی است؟ آیا شرکت 
نیروی انسانی الزم برای به کارگیری فناوری و ماشین آالت مرتبط با پروژه را دارد؟ به طور 
مثال در مورد پروژه های بهره وری انرژی آیا انجام آن تنها با جابه جایی و یا افزودن چند 
قطعه به ماشین آالت و تجهیزات موجود اتفاق می افتد یا منجر به به کارگیری فناوری و 
ماشین آالت و تجهیزات جدید می شود. نهایتاً اگر انجام پروژه عملیاتی نباشد هرچند 

بازار خوبی برای آن وجود دارد، دنبال کردن آن منطقی به نظر نمی رسد.

بررسی سایر عوامل کالن تأثیرگذار بر پروژه مانند سیاسی، قانونی، اجتماعی، 
زیست-محیطی

از دیگر مسائلی که می باید در چنین گزارش هایی به آن  توجه کرد اثر متغیرهای کالنی 
است که می توانند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت پروژه بگذارند. در یک پروژه صنعتی که 
از آالیندگی باالیی برخوردار است عدم بررسی مسائل زیست-محیطی نه تنها ممکن 
است هزینه های قابل توجهی بر پروژه تحمیل نماید، بلکه ممکن است منجر به تعطیلی 
کامل پروژه شود. بررسی تأثیر عوامل یاد شده تنها به جنبه های منفی محدود نمی شود 
بلکه اجرای برخی طرح هــا در حوزه ها و مناطقی که از حمایت و مشــوق های قانونی 
برخوردار است می تواند منافعی نظیر معافیت های مالیاتی، معافیت های گمرکی و ... به 
همراه داشته باشد که مستقیماً بر تصمیم گیری در خصوص اجرا یا عدم اجرای پروژه 

تأثیرگذار است.

زمان بندی انجام پروژه
پیش از وارد شدن به مباحث ریالی و هزینه-فایده پروژه، موضوعاتی نظیر زمان بندی 
پروژه، اینکه زمان بندی طرح چقدر   انعطاف پذیر یا غیرقابل تغییر است، موردبررسی و 
تشریح قرار می گیرد. تعیین زمانی منطقی برای اجرای پروژه از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و می تواند با تأثیر بر ورود و خروج وجه نقد از شرکت، توجیه پذیری پروژه را تحت 

تأثیر قرار دهد. 

توجیه پذیری اجرای پروژه از لحاظ اقتصادی و مالی
در پایان تمام مراحل، آنچه توان تصمیم گیری را برای استفاده کنندگان فراهم می کند ترجمه 
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و تبدیل تمام گزارش های به مقیاس مشترک و زبان همه فهم پول است. هرچند از ابتدای 
در نظر گرفتن هر طرح به عنوان یک پروژه بالقوه مسائل مالی در نظر گرفته می شود، با این 
وجود پیش از ورود به این مرحله پاسخ به این مســائل در حد محاسبات سرانگشتی است. 
در این مرحله آنچه به عنوان هزینه-فایده خوانده می شود انجام می شود و به طور خالصه 
خروجی این مرحله این اســت که آیا منافع اجرای پروژه برای ما بیش از مخارج آن است یا 
خیر؟ به عبارت دیگر، آیا با اجرای این پروژه ثروت صاحبان سهام شرکت افزایش می یابد یا 
خیر؟ و پاسخ به این سؤال است که تصمیم گیری را برای اجرای پروژه از دید صاحبان آن و 
برای اعطای تسهیالت از دید اعتباردهندگان و تأمین مالی کنندگان ممکن و میسر می سازد. 

موارد عمده مرتبط با این بخش در ادامه این کتابچه به طور اجمالی، تشریح شده است.   
 و در نهایت، باید این نکته را مد نظر قرارداد که تهیه یک گزارش امکان ســنجی قابل قبول 
ممکن است مستلزم بازبینی، به روزرسانی و بازنویسی مکرر باشد. به طور مثال ممکن است 
پروژه ای به خاطر طوالنی بــودن فرایند اجرا، زیان ده به نظر برســد، اما پس از باز طراحی 
فرآیندها و انجام برخی مراحل به صورت موازی امکان بهره برداری زودتر از پروژه فراهم شود 
و در نهایت منجر به توجیه پذیری پروژه شود یا پروژه ای به دلیل سرمایه مورد نیاز باال برای 
خرید ماشین آالت فاقد توجیه اقتصادی باشد، اما در صورتی که بتوان به نحوی ماشین آالت 
مد نظر را از طریق اجاره به شرط تملیک تهیه کرد، نتایج متفاوتی از اجرای پروژه به دست آید. 
همچنین بعضی از این به روزرسانی ها می تواند ناشی از رخدادهایی باشد که در زمان تهیه یک 
گزارش امکان سنجی قابل پیش بینی نبوده باشد، مانند تغییر ناگهانی قیمت ارز، حامل های 
انرژی، نهاده های تولید و ... . اما آنچه مهم است این است که پس از پایان این فرآیند،  بتوان 
با سطح اطمینان معقولی به نتایج این گزارش استناد و تکیه کرد، صرف نظر از اینکه نتیجه 

نهایی قبول یا رد پروژه باشد. 

برآورد درآمدها و مخارج
این مرحله شامل گام هایی اســت که به صورت کلی عبارتند از: تخمین مخارج سرمایه ای، 
مخارج عملیاتی، درآمدهای پروژه، تعیین محل های تأمین مالی پروژه، محاسبه جریانات 
نقدی پروژه، برآورد نرخ تنزیل جریانات نقدی و محاســبه شاخص های مالی )سودآوری( 

پروژه.
در یک مثال بسیار ساده فرض می کنیم شرکت برای بهره وری انرژی خود تنها به خرید یک 
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دستگاه با یک نیروی انسانی به عنوان اپراتور احتیاج دارد که  پس از اضافه شدن به خط تولید 
با در نظر گرفتن انرژی مصرفی خود دستگاه، باعث صرفه جویی 100 واحد انرژی به صورت 
ساالنه می شود. این دســتگاه بالفاصله پس از خرید قابل نصب و استفاده است و عمر مفید 
آن ده سال برآورد می شود. بنابراین در این مثال مخارج سرمایه ای تنها محدود به خرید و 
راه اندازی دستگاه مد نظر می شود، درآمدهای آن برابر مبلغ ریالی حاصل از 100 واحد انرژی 
است و مخارج عملیاتی آن شــامل هزینه های بابت اپراتور، استهالک و تعمیرات احتمالی 
است. بنابراین سرمایه گذاری اولیه و صورت سود و زیان طرح برای ده سال قابل تخمین و 

پیش بینی است.
با این حال، در برآورد مخارج و درآمدهای طرح، یک نکته ظریف و در عین حال بسیار مهم 
وجود دارد و آن نگاه تفاضلی به وضعیت قبل و بعد از اجرای پروژه است، به این معنا که ارزیابی 
یک پروژه زمانی که به صورت کاماًل مجزا اجرا می شــود با زمانی که به عنوان پروژه ای که 
بخشی از شرکت است )هرچند از نظر بنیادی یکسان( اندکی متفاوت است. تصور کنید طرح 
شرکت، تولید محصولی باشد که با دارا بودن امکانات بیشتر نسبت به محصوالت موجود برای 
بازار بسیار جذاب است، اما می تواند تا حدی جایگزین و رقیب یکی از محصوالتی که توسط 
شرکت ارائه می شود نیز باشد، یا در حالتی دیگر شرکت محصول جدیدی را به بازار معرفی 
می کند که در کنار محصول فعلی مکمل محسوب می شود و می تواند فروش محصول فعلی 
را نیز افزایش دهد. در هریک از حالت های یاد شده در نظر گرفتن پروژه خارج از چارچوب 
شرکت به عنوان یک کل، مبنای نادرستی را برای تصمیم گیری فراهم می کند، به این معنا 
برآورد مخارج و درآمدها می بایست به صورت تفاضلی صورت پذیرد یعنی صورت سود و زیان 
شرکت هم در حالت عدم انجام پروژه و هم در حالت انجام پروژه پیش بینی شود و تفاضل سود 

و زیان در حالت انجام و عدم انجام به عنوان سود حاصل از اجرای طرح در نظر گرفته شود. 

محاسبه جریانات نقدی
محاســبه جریانات نقدی پروژه، از موارد با اهمیت یک گزارش قابل اتکا است که عدم 
درک آن می تواند به شدت کیفیت گزارش را کاهش دهد. به طور معمول در بنگاه های 
تجاری مبنای تهیه صورت سود و زیان )و پیش بینی صورت سود و زیان در گزارش هایی 
از قبیل امکان سنجی ( مبنای تعهدی است به این معنا که»هزینه ها را به محض تحمل 
و درآمدها را به محض تحقق« شناســایی و ثبت می کنند، صرف نظر از اینکه خروج یا 
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ورود وجه نقد از شرکت یا به شرکت اتفاق افتاده است یا خیر. به طور مثال زمان فروش 
کاال آن را در حساب ها به عنوان درآمد ثبت می نماییم اعم از اینکه فروش نقد بوده باشد 
یا نســیه. اما برای تصمیم گیری در مواردی مانند اجرا یا عدم اجرای پروژه آنچه برای 
استفاده کنندگان و تصمیم گیران بیش از سود حسابداری اهمیت دارد، ورود و خروج 
جریانات وجه نقد در نتیجه اجرای پروژه است. بنابراین می بایست به نحوی از مخارج 

و درآمدهای پیش بینی شده شرکت، پیش بینی جریانات نقدی را استخراج نماییم.
باتوجه به اینکه هزینه هایی در صورت سود و زیان وجود دارد که ماهیت نقدی ندارند، 
اولین گام به منظور رسیدن به وجوه نقد اضافه کردن این هزینه ها به سود پیش بینی 
شده است. هر چند استهالک دارایی ها معروف ترین آن هاست اما این طبقه به استهالک 
محدود نمی شود و هزینه های دیگری مانند ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان نیز 
)بخش غیر نقدی که پرداخت نمی شود( می تواند در این طبقه قرار گیرد. البته بدیهی 
است که این هزینه های غیر نقدی که از آن یاد شد تنها مربوط به پروژه است، در مثال 
خرید یک دستگاه برای بهره وری انرژی، تنها استهالک همان دستگاه که به پروژه مربوط 

است به سود تفاضلی اضافه می شود.
نکته مهم در خصوص هزینه های مالی این است که هزینه های مالی پروژه نمی بایست 
در جریانات نقدی پروژه لحاظ شوند. هرچند به منظور تصویری شفاف تر ممکن است 
هزینه های مالی اجرای طرح در صورت سود و زیان پیش بینی شده آورده شوند، اما در 
بررسی توجیه پذیری یک پروژه کل جریانات نقدی پروژه در نظر گرفته می شود. از این 
رو هزینه های مالی نیز به سود حسابداری پیش بینی شده اضافه می شود. با در نظر گرفتن 
این نکته که هزینه های مالی سپر مالیاتی ایجاد می کنند و باعث کاهش مالیات می شوند، 
هزینه های مالی، پس از کسر مالیات )با نرخ مالیات بر درآمد( به سود اضافه می شوند. اثر 
این نکته که مخارج پروژه چگونه تأمین مالی می شوند، خود را در نرخ تنزیل منعکس 

می کند که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است.
موضوع دیگری که باید در این باره مورد توجه قرار گیرد، تغییرات ســرمایه در گردش 
است. مطابق تعریف بسیار آشنا، )خالص( سرمایه در گردش عبارت است از دارایی های 
جاری که بدهی های جاری از آن کسر شده اســت. همان طور که مشخص است تمام 
فروش شرکت، بهای تمام شده موجودی ها و هزینه های عمومی و اداری نقداً دریافت 
و پرداخت نمی شوند. آن بخش غیر نقد اثرات خود را در دارایی های جاری و بدهی های 
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جاری و یا به عبارتی سرمایه  در گردش نمایان می کند. تا اینجا موضوع از نظر حسابداری 
مشخص و واضح اســت، اما آنچه در تصمیم گیری برای رد یا قبول پروژه اثر می گذارد 
جریانات نقدی پروژه اســت. رابطه افزایش یا کاهش در وجوه نقد با اقالم ســرمایه در 

گردش را نیز می توان به سادگی تحلیل نمود.
به طور مثال افزایش در حســاب های پرداختنی به آن معنا اســت که ما بخشــی از 
هزینه های خود را نقداً پرداخت نکرده ایم یا به عبارت دیگر از خروج وجه نقد جلوگیری 
کرده ایم. بنابراین مقدار وجه نقد در شرکت بیش از سود حســابداری خواهد بود، در 
نتیجه برای رسیدن به وجه نقد می بایســت مقدار افزایش در حساب های پرداختنی 
به سود حسابداری اضافه شود. عکس این استدالل برای اقالم دارایی های جاری مانند 
حساب های دریافتنی و موجودی مواد و کاال صادق خواهد بود. با در نظر گرفتن تمام 
موارد باال افزایش در ســرمایه درگردش مانند این است که وجه نقد موجود در شرکت 
کمتر از سود حسابداری و کاهش در ســرمایه در گردش مانند این است که وجه نقد 
موجود در شــرکت بیش از سود حسابداری اســت. بنابراین برای رسیدن به جریانات 
نقدی پروژه تغییرات سرمایه در گردش را از ســود حسابداری )سود پیش بینی شده( 
کسر می کنیم. واضح است که در هنگام محاســبه تغییرات سرمایه در گردش بخش 
نقدی سرمایه در گردش )نقد و بانک( را در محاســبات لحاظ نمی نماییم. همچنین، 
چنانچه مخارج سرمایه ای اجرای پروژه )نه هزینه های عملیاتی( به جز در ابتدای کار، در 
دوره های دیگری نیز انجام شوند این مخارج از جریانات نقدی ورودی به شرکت در اثر 

اجرای پروژه کسر می شوند. 
عالوه بر این ها، در محاسبه مخارج پروژه باید به دو نکته دیگر توجه داشت اول اینکه برخی 
هزینه ها چه پروژه انجام بشود و چه نشــود رخ می دهند و تََحمُّل1 می شوند و تصمیم در رد 
یا قبول پروژه تأثیری بر آن ندارد، مانند هزینه ای که به مشــاور برای مطالعات بازار یا فنی 
در ابتدای کار پرداخت می شود. به این هزینه ها در اصطالح وجوه ریخته شده2 می گویند. 
در هر حال اگر جریانات پروژه ای را که در دل یک شرکت اجرا می شود به صورت قبل و بعد 
در نظر بگیریم، بهتر متوجه خواهیم شــد که این هزینه ها نمی بایســت بر جریانات نقدی 
پروژه تأثیرگذار باشند و در محاسبات وارد شــوند. نکته در نظر گرفتن هزینه های فرصت 

1- Incurred
2- Sunk cost
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به عنوان مخارج  پروژه است، به طور مثال چنانچه کارخانه ای بر روی یک زمین که از قبل 
متعلق به خود شرکت بوده است بنا می شود، قیمت زمین )به ارزش روز( می بایست به عنوان 
سرمایه گذاری اولیه در پروژه لحاظ شود، چرا که در صورت عدم اجرای پروژه شرکت می تواند 

آن زمین را بفروشد و ماحصل آن را صرف مخارج دیگری نماید.
جدول شماره یک به طور خالصه گام های رسیدن از سود خالص را به جریانات نقدی 

حاصل از اجرای پروژه می دهد. 

ارزش زمانی پول و نرخ تنزیل
پس از محاســبه جریانات نقدی پــروژه و پیش از محاســبه شــاخص هایی جهت 
تصمیم گیری، یک نکته مهم را باید در نظر گرفت که بنیاد علم مالی نیز بر آن اســتوار 
است و آن ارزش زمانی پول اســت. توضیح ارزش زمانی پول همیشه با این جمله آغاز 
می شود که "یک ریال امروز بیش از یک ریال در آینده ارزش دارد". بنابراین این سؤال 
پیش می آیند که چگونه باید ارزش زمان حال جریان های نقدی پروژه را که در دوره ها 
و سال های آینده اتفاق می افتد، محاسبه کرد. به این کار اصطالحاً محاسبه ارزش فعلی 

می گویند.

جریان های نقدی پروژه

سال پایانی...سال 3سال 2سال 1سرمایه گذاری اولیهشرح

سود خالص در حالت اجرای طرح

- سود خالص در حالت عدم اجرای طرح

=سود تفاضلی

+استهالک و سایر هزینه های غیر نقدی

+هزینه های مالی بعد از کسر مالیات 

-تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی

-هزینه های سرمایه ای 

=خالص جریان های نقدی پروژه

جدول 1:گام های رسیدن به جریانات نقدی پروژه از سود حسابداری
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شکل 1: ارزش زمانی پول  

ارزش فعلی یعنی ارزش روز منافع و مخارج انجام شــده در پروژه که بر مبنای ارزش 
زمانی پول محاسبه می شود. منابع کنونی به این دلیل که می توان با سرمایه گذاری آن 
در جایی دیگر منافعی به دست آورد و هم به دلیل تورم و افت ارزش آن در آینده، دارای 
ارزش بیشتری نسبت به منافع آتی است. ارزش زمانی پول را با نرخی به نام نرخ تنزیل 
محاسبه کرده که بیانگر هزینه فرصت سرمایه گذار بوده که در صورت عدم سرمایه گذاری 
 در این پروژه می توانست بدســت آورد یا این نرخ به صورت ســاده تر بازده مورد نیاز

 سرمایه گذاران است. برای محاسبه ارزش فعلی، جریانات نقدی آتی به سادگی بر فاکتور 
ارزش فعلی که در شکل یک آمده است تقسیم می شوند. با توجه به این مثال می توانیم 
بگوییم در صورتی که نرخ تنزیل 5 درصد برآورد شود، 1000 ریال سال آینده معادل 

952 ریال در سال جاری ارزش خواهد داشت.

اما باید دانســت که محاســبه و تخمین نرخ تنزیــل از ابتدایی تریــن و در عین حال 
چالشی ترین مباحث مالی است. در پروژه هایی از این دست نرخ تنزیل، میانگین موزون 
هزینه سرمایه )و منظور از هزینه سرمایه هزینه نهایی سرمایه با در نظر گرفتن اجرای 
پروژه( است. باتوجه به ساختار سرمایه معمول شرکت ها در کشور ما، منابع تأمین مالی 
به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از آورده ســهامداران )در قالب سهام عادی( و 
استقراض. منظور از میانگین موزون، میانگین وزنی نرخ تأمین مالی از طریق سهامداران و 
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نرخ استقراض است که در حالت ساده یاد شده با استفاده از فرمول یک محاسبه می شود. 

WACC=We*ke + Wd*kd*(1-t)

فرمول 1: میانگین موزون هزینه سرمایه

این وزن که در فرمول با حرف W نشان داده می شــود، معموالً به صورت درصد بیان 
می شــود و we  برابر 60 درصد یعنی 60 درصد منابع مورد نیاز توســط سهامداران 
شرکت تأمین شده است و مشخص است که الباقی حاصل از استقراض است و بنابراین 
Wd 40 درصد خواهد بود. محاســبه Kd یا نرخ بدهی در عمــل پیچیدگی چندانی 

ندارد و برابر نرخی )یا میانگین موزون نرخ هایی( اســت که وام دهندگان برای تأمین 
مالی مطالبه می کند و از آنجا که هزینه های مالی باعث کاهش مالیات می شــوند و به 
  )t=عبارتی ســپر مالیاتی درســت می کنند، اثر مالیاتی آن نیز در فرمول )نرخ مالیات
لحاظ می شود. حال تنها مورد باقی مانده محاســبه نرخ هزینه سرمایه صاحبان سهام 
)Ke( است. نرخ هزینه حقوق صاحبان ســهام نیز نرخی است که سهامداران با در نظر 
گرفتن هزینه های فرصت از دست رفته و به ازای قبول ریســک مطالبه می کنند. در 
حالی که نرخ استقراض توســط قرض دهندگان واضح است، این نرخ برای سهامداران 
به این روشنی نیست. اگر ســهامداران نخواهند هیچ خطری را قبول کنند می توانند 
پول خود را در محل هایی  ســرمایه گذاری کنند که بدون ریســک، بازده مشــخصی 
دارد )که در کشور ما معموالً نرخ اوراق مشــارکت دولتی یا اخیراً اوراق خزانه دولتی، 
نرخ بازده بدون ریسک در نظر گرفته می شــود(. بنابراین به طور شهودی واضح است 
که وقتی سهامداران ریســک اجرای پروژه ای را قبول می کنند نرخی حداقل باالتر از 
 اوراق مشارکت دولتی مطلوب آن ها باشد. به این مقدار بیشتر اصطالحاً صرف ریسک

 اطالق می شود و ساده ترین حالت آن این است که بر اساس عرف موجود، درصدی به 
نرخ بازده بدون ریسک اضافه شود. به طور مثال در صورتی که نرخ بازده اوراق مشارکت 
دولتی 18 درصد باشد و صرف ریســک 7 درصد در نظر گرفته شــود، هزینه حقوق 
صاحبان ســهام برابر 25 درصد خواهد بود که با این حســاب، نرخ تنزیل یا میانگین 
موزون هزینه سرمایه قابل محاسبه است. روش های متداول دیگر محاسبه هزینه حقوق 
صاحبان سهام مانند روش قیمت گذاری دارایی های ســرمایه ای و روش تنزیل سود 
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تقسیمی است که برای شرکت هایی که سهام آن ها در بازار سرمایه معامله نمی شوند 
یا شرکت هایی قابل مقایســه با آن ها در بازار سرمایه نیســت، کاربرد کمتری دارند. 
برای تخمین هزینه حقوق صاحبان سهام، استفاده از روش قیمت گذاری دارایی های 
سرمایه ای در صورتی که محاسبات آن قابل انجام باشد، ترجیح دارد. هرچند توضیحات 

دقیق آن در این راهنما قابل ارائه نیست. 

شاخص های مالی
پس از محاسبه جریانات نقدی پروژه و تعیین نرخ تنزیل نوبت به محاسبه شاخص های 
اقتصادی یا شاخص های سودآوری است، نتایج این شاخص ها است که تعیین می کند 
پروژه قبول یا رد شود. در ادامه توضیحاتی در خصوص برخی از متداول ترین شاخص ها 

آورده شده است.
خالص ارزش فعلی: خالص ارزش فعلی برابر است با ارزش فعلی تمامی منافع و مخارج 
آتی هنگامی که پروژه انجام می شود. برای محاسبه ارزش فعلی منافع و مخارج آتی در 
زمان کنونی، بایســتی جریان های ورودی و خروجی طرح را به ارزش امروز محاسبه 
نمود. برای پروژه های معمولی که در ابتدای پروژه جریانات نقدی خروجی وجود داشته 
و سپس یکســری جریانات نقدی ورودی به طرح وارد خواهد شد، ارزش فعلی خالص 
برابر است با ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی منهای وجوه پرداختی اولیه پروژه. ارزش 
فعلی خالص مثبت، نشان دهنده این است که درآمدهای محاسبه شده از هزینه های 
پیش بینی شده پروژه بیشتر بوده به معنای افزایش ثروت ســرمایه گذاران است و به 
اصطالح گفته می شود طرح توجیه اقتصادی دارد.  مفهوم ریاضی خالص ارزش فعلی در 

فرمول شماره دو نشان داده شده است.

فرمول 2: مفهوم ریاضی خالص ارزش فعلی
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نرخ بازده داخلی: نرخ بازدهی است که سرمایه گذار می تواند با سرمایه گذاری در طرح بدست 
آورد. از نظر ریاضی نرخ بازده داخلی نرخی اســت که اگر به عنوان نرخ تنزیل استفاده شود 
خالص ارزش فعلی برابر صفر خواهد بود، بنابراین در آن ارزش فعلی منافع کسب شده با ارزش 
فعلی سرمایه گذاری انجام شده برابر می شود. به ســاده ترین بیان نرخ بازده داخلی باالترین 
نرخی است که می توان برای تأمین مالی استفاده کرد، یعنی اگر نرخ بازده داخلی 20 درصد 
باشد تأمین مالی پروژه با منابعی بیش از این نرخ باعث خواهد شد تا ارزش خالص فعلی منفی 
شود. یکی از مفروضات نرخ بازده داخلی این است که  سرمایه گذاری مجدد وجوه نقد آزاد در 
طی پروژه با نرخی معادل نرخ بازده داخلی انجام می شود که چندان واقع بینانه نیست، زیرا 
وجوه نقد آزاد معموالً با نرخی پایین تر به طور مثال در بانک سرمایه گذاری می شوند. برای حل 
این مشکل از نرخ بازده داخلی تعدیل شده استفاده می شود که نرخ سرمایه گذاری مجدد در 
آن می تواند متفاوت باشد. همچنین زمانی که جریان های نقدی پروژه به صورت متداول نیست 
)یعنی یک ســرمایه گذاری اولیه و بعد جریانات نقدی مثبت( و به طور مثال چندین مرحله 
ســرمایه گذاری دارد که می تواند جریان ها را به صورت مکرر مثبت و منفی کند، نرخ بازده 
داخلی تعدیل شده ابزار مناسب تری است. با توجه به اینکه نرم افزارهای متعددی برای محاسبه 
این نرخ ها وجود دارد و این امر به سادگی امکان پذیر است، تشریح نحوه دقیق محاسبه خارج 
از حیطه این کتابچه راهنما است. به هر حال معیار به کارگیری این شاخص این است که اگر 
نرخ به دست آمده بیش از نرخ تنزیل )هزینه سرمایه( باشد، انجام پروژه اقتصادی خواهد بود.

دوره بازگشت سرمایه: معیار دوره بازگشت سرمایه برخالف معیارهای گفته شده ارزش 
زمانی پول را در نظر نگرفته و در آن جریان های نقدی هر ســال با ســال قبل جمع شده و 
جریان های نقدی به صورت تجمعی محاسبه می شود. در سال های ابتدایی به دلیل اینکه 
سرمایه گذاری اولیه انجام شده، این جریانات نقدی تجمعی منفی است و به تدریج با ورود 
جریان های نقدی حاصل از اجرای پروژه، مثبت خواهد شد. مقطع زمانی که جریانات نقدی 
تجمعی مثبت می شود دوره بازگشت سرمایه نامیده می شود. به عبارت دیگر دوره بازگشت 
سرمایه مدت زمانی است که طول می کشد تا ســرمایه گذاری اولیه طرح باز شود. یکی از 
مزایای استفاده از این معیار سهولت اســتفاده از آن است و یکی از معایب آن همان طور که 
بیان شد نادیده گرفتن ارزش زمانی پول است که البته در برخی موارد برای مرتفع نمودن آن 
از دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده )جریانات نقدی تجمعی با در نظر گرفتن ارزش زمانی 

پول( استفاده می شود.
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شاخص سودآوری: یکی دیگر از شاخص های تصمیم گیری نسبت به اجرا یا عدم اجرای 
پروژه یا در واقع اقتصادی بودن پروژه شاخص سودآوری است که از تقسیم ارزش فعلی 
جریان های نقدی پروژه بر مبلغ سرمایه گذاری به دســت می آید. بنابر همین تعریف 
مشخص است که زمانی که عدد به دست آمده بیشتر از یک باشد پروژه قبول و زمانی که 
کمتر از یک باشد پروژه رد می شود و زمانی که مساوی با یک باشد به عبارتی در نقطه 
سربه سر قرار داریم. با توجه به اینکه باالتر از یک بودن حاصل کسر دقیقاً به معنی مثبت 
بودن خالص ارزش فعلی و کوچک تر از یک بودن آن به معنی منفی بودن خالص ارزش 
فعلی است، این شاخص در حالت هایی که تنها یک انتخاب داریم کاربرد چندانی ندارد 
و همان محاسبه خالص ارزش فعلی کفایت می کند. کاربرد اصلی این شاخص با توجه به 
اینکه یک نسبت به دست می دهد رتبه دهی به پروژه های مختلف یا حالت های مختلف 
از اجرای یک پروژه اســت. به طور مثال زمانی که برای اجرای یک پروژه بهره وری دو 
راه حل مختلف )مانند ساخت یا خرید( با مقدار سرمایه گذاری های متفاوت داریم )که هر 
دو از لحاظ شاخص های اقتصادی پیش تر یاد شده، به نوعی قابل قبول هستند( راه حلی 

اقتصادی تر است که شاخص سودآوری باالتری داشته باشد.  

تحلیل حساسیت و در نظر گرفتن سناریوهای مختلف
هرچند در تهیه گزارش های سعی می شود که بهترین مفروضات محتمل و در دسترس 
و دقیق ترین تخمین ها مبنای عمل قرار گیرد، زمانی که سطح عدم اطمینان باال باشد، 
برای اینکه از ریسک های مرتبط که در قالب تغییر در مفروضات، برآوردها و اعداد و ارقام 
گزارش متبلور می شوند غفلت نشود، تحلیل حساسیت یا سناریوهای مختلف به کار 
گرفته می شوند تا مشخص شود تغییر در متغیرهای گزارش چگونه می تواند بر نتایج 
حاصله از ارزیابی و امکان سنجی طرح تأثیر گذارد. به ساده ترین بیان از تحلیل حساسیت 
در مواردی استفاده می شود که بخواهیم اثر تغییرات یک یا دو متغیر را بر شاخص های 
سودآوری ارزیابی کنیم، اما زمانی که داستان فراتر از تغییرات در یک یا دو متغیر است 
از سناریوهای مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال در صورتی که درباره نرخ ارز عدم 
اطمینان زیادی وجود دارد می توانیم به جای یک عدد یک محدوده مشــخص در نظر 
بگیریم و شاخص های اقتصادی را در این محدوده بسنجیم و ارزیابی کنیم که در صورتی 
که نرخ دالر 20 درصد باالتر از تخمین مد نظر باشد آیا همچنان شاخص ها انجام پروژه 



18

طرح پیشنهادی قابل ارائه برای تامین مالی  صندوق گردشی بهره وری انرژی

را تأیید می کنند؟ اما چنانچه بخواهیم تأثیر شــرایط رکود و رونق اقتصادی را ارزیابی 
کنیم، به دلیل اینکه رکود یا رونق بسیاری از مفروضات مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی، 
نرخ هزینه ها و غیره را دستخوش تغییر می کند، می بایست دو سناریو در نظر بگیریم که 

بسیاری از متغیرهای گزارش در آن متفاوت از یکدیگر خواهند بود. 
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که تعادل در طرح ریزی حالت های متفاوت برای 
متغیرها بسیار ضروری است و در نظر گرفتن حالت ها متعدد و پرشمار ممکن است نه 

تنها به تصمیم گیری بهتر کمک نکند، آن را غیرممکن نیز سازد.

فرمت و ساختار
هر چند محتوای گزارش های امکان ســنجی و گزارش هایی که برای جذب شــریک 
سرمایه گذار یا اخذ تسهیالت تهیه و تدوین می شوند تا حد زیادی یکسان هستند، این 
گزارش های می توانند از لحاظ شکل ارائه متنوع و متفاوت باشند. یکی از مهم ترین عوامل 
موفقیت در جذب سرمایه و اخذ تسهیالت در نظر گرفتن استفاده کننده نهایی گزارش 
است. به طور خاص، برای یک شریک سرمایه گذار تنها سودآور بودن پروژه مورد شراکت 
مهم نیست بلکه انتظار دارد، ســهم پرداختی وی و منافعی که از سود پروژه نصیب او 
می شود به طور شفاف در گزارشی که به  وی ارائه می شود گنجانده شود و احتماالً حتی 
تنزیل جریانات نقدی پروژه بر اساس نرخ بازده مورد انتظار وی انجام شود. از طرف دیگر 
برای یک بانک آنچه از میزان سودآوری پروژه مهم تر است اطمینان از این موضوع است 
که بازده پروژه در حدی است که بتواند از عهده بازپرداخت تسهیالت اعطایی برآید و 
محاسبات مربوط به ورود و خروج جریانات نقدی حاصل از وام ها در گزارش تهیه شده به 

درستی گنجانیده شده است. 
اهمیت این مورد هنگامی که اســتفاده کننده خود فرمت و ساختار مشخصی را برای 
گزارش مطالبه می کند، دو چندان می شــود. از آنجا که مشــتریان متعدد و مختلفی 
به بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری مراجعه می کنند، برای تسریع در کار و کاهش 
پیچیدگی، بسیاری از آن ها فرمت و ســاختار مد نظر خود را تعیین می کنند و ترجیح 
می دهند. در نتیجه هنگامی که موارد مد نظر رعایت نشــود، ممکن است به سادگی 
باعث شــود که تقاضای ارائه شده مورد بررســی بیشــتر قرار نگیرد و رد شود. حتی 
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این مورد می تواند شــامل نرم افزاری که گزارش با آن تهیه شده است نیز باشد، یعنی 
در حالی که برای برخــی تفاوتی نمی کند که گزارش با اســتفاده از چــه نرم افزاری 
 نوشته شود، برخی دیگر ممکن اســت بر اســتفاده از نرم افزاری خاص مانند کامفار

 تأکید کنند.

برای کسب بهترین نتیجه طرح پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن محتوای 
این راهنما و بر اساس فرمت و چارچوب مؤسسات مالی که به آن ها مراجعه 

می کنید تهیه کنید.

موارد جانبی
جدای از مواردی که در تهیه یک گزارش امکان سنجی می بایست از نظر محتوا و شکل 
رعایت شــود، در نظر گرفتن موارد دیگری نیز می تواند بــه موفقیت در تأمین مالی از 
طریق بانک ها و سایر مؤسســات مالی کمک نماید. اول اینکه سابقه اعتباری پیشین 
متقاضی به خصوص نزد بانکی که درخواست مطرح می شــود می تواند بسیار تعیین 
کننده باشــد. بنابراین قبل از مراجعه به بانک و تسلیم درخواست، شرکت می بایست 
تا حد ممکن نســبت به بهبود وضعیت اعتباری خود اقدام نماید. در مورد تأمین مالی 
از طریق بدهی، موضوع وثایقی که شــرکت می تواند تودیع کند نیز از اهمیت زیادی 
برخوردار است. طبیعتاً هرچه مبلغ وثایق نسبت به تســهیالت دریافتی بیشتر باشد 
و وثایق از نقدشوندگی باالتری برخوردار باشــند تمایل به اعطای اعتبار بیشتر است، 
هرچند این موضوع اصوالً مطلوب شرکت نیست. به عالوه صورت های مالی شرکت ها 
نیز سیگنال های مهمی به افرادی که جهت تأمین مالی به آن ها مراجعه می کنیم صادر 
می کنند، شرکتی که صورت های مالی آن حسابرسی می شود و گزارش حسابرس نسبت 
به آن مطلوب است یا گزارش با بندهای محدودی مشروط شده است، نسبت به شرکتی 
که صورت های مالی آن حسابرسی نمی شوند یا گزارش حسابرسی آن مردود، عدم اظهار 
نظر و یا مشروط با بندهای بســیار با اهمیت و متعددی است، سطح بسیار متفاوتی از 
شفافیت و اطمینان بخشی را به مخاطبان خود ارائه می کند. مورد دیگر سابقه شرکت یا 
مجری طرح در اجرا و پیاده سازی موفق طرح های پیشین است که می تواند باعث شود 
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اعتباردهندگان و سرمایه گذاران بالقوه به طور نسبی، ریسک کمتری را در خصوص ورود 
به پروژه شرکت برای خود برآورد کنند. واضح است که موارد یاد شده تمام موارد جانبی 
تأثیرگذار را شامل نمی شــود و تنها در جهت تأکید بر این نکته است که گاهی موارد 

جانبی نیز به اندازه گزارش های تهیه شده می توانند مؤثر واقع شوند.

صندوق گردشی بهره وری انرژی
همان طور که اشاره شد، ســازمان »یونیدو« به منظور کمک به تسهیل و حمایت مالی از 
طرح های بهره وری انرژی صنعتی در قالب برنامه بهره وری انرژی صنعتی نسبت به تأسیس 
و راه اندازی یک صندوق گردشی اقدام نموده است. هدف این صندوق فراهم کردن وام هایی 
است که با اســتفاده از ترکیب اعانات اعطایی جهت بهره وری انرژی و منابع عادی بانکی 
و سایر مؤسسات مالی، دارای نرخ ســودی پایین تر از نرخ بازار باشد و بتواند از این طریق 

صاحبان صنایع را بیشتر به سرمایه گذاری در زمینه بهره وری انرژی ترغیب نماید.

چارچوب کلی صندوق های گردشی
هنگامی که منابع موجــود در یک صندوق به منظــور وام دهی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و وجوه حاصل از بازپرداخت این وام ها پس از بازگشــت به صندوق مکرراً به 
 متقاضیان وام دهی می شــود، ساختاری را شــکل می دهد که به آن صندوق گردشی

 اطالق می شود. صندوق های گردشی عموماً توسط دولت ها یا نهادهای غیرانتفاعی و 
برای کاربردهای مشخص و به صورت پایدار تأسیس می شوند. هدف این صندوق ها اغلب 
اعطای وام های سوبســید دار به گروه های هدف مشخصی برای مقاصد از پیش تعیین 
شده است. عالوه بر دولت ها یا نهادهای غیرانتفاعی، منابع این صندوق ها می تواند توسط 

خود استفاده کنندگان یا اشخاص ثالث نیز تأمین شود.
یک صندوق گردشی می تواند در فرم های متفاوتی چه به عنوان یک شخصیت حقوقی 
و چه به عنوان بخشی از یک موسسه دیگر و حتی به ساده ترین شکل ممکن یعنی تنها 
به شکل یک حساب وجوه اداره شده تشکیل شــود. انتخاب این فرم و ساختار، عمدتاً 
تحت تأثیر عواملی از جمله قوانین و مقررات محیط فعالیت صندوق، اندازه صندوق و 
ریسک های مترتب بر عملکرد صندوق است. با این حال آنچه در این صندوق ها بیشترین 
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اهمیت را دارد طراحی ورود و خروج جریانات نقدی به گونه ای است که پس از تزریق 
وجوه به صندوق در مرتبه اول، این صندوق بتواند بدون نیــاز به تأمین مالی از خارج 

سیستم به فعالیت خود ادامه دهد و سرمایه خود را حفظ کند.
صندوق های گردشــی در زمینه بهره وری انرژی نیز کاربرد فراوانــی دارند و معموالً 
به منظور تأمین مالی پروژه های بهینه ســازی  انرژی ایجاد می شــوند، به این ترتیب 
که پس از ســرمایه گذاری اولیه در صندوق و اعطــای وام، بازپرداخــت وام از محل 
صرفه جویی های انجام شــده در هزینه انرژی انجام می شــود تا زمانی که اصل و بهره 
وام اعطایی به صندوق بازپرداخت شود که این وجوه ورودی به صندوق مجدداً صرف 
تأمین مالی پروژه ای دیگر در زمینه بهره وری انرژی می شــود. وام های اعطایی توسط 
این صندوق هــا معموالً با نرخ بهره و تضامین کمتر نســبت به وام هــای تجاری اعطا 
می شــود. منابع این صندوق ها نیز مانند آنچه پیش تر گفته شد از محل های مختلفی 
تأمین می شود که در این خصوص منابعی نظیر تعرفه و مالیات بر فروش برق، سوخت 
و عوارض محیط زیست نیز در کنار بودجه دولت و اعانات از مؤسسات مختلف می تواند 
به کار گرفته شود. یکی از تفاوت های عمده در ســاختار معمول صندوق های گردشی 
در زمینه بهره وری انرژی با ساختار ســاده که پیش تر تعریف شد این است که در این 
ســاختار عمدتاً وجوه صندوق به جای آنکه مســتقیماً به متقاضی که صاحب پروژه 
 بهینه سازی است اعطا شود به مؤسســاتی تحت عنوان ارائه دهندگان خدمات انرژی

 و در ازای ارائه خدمات مد نظر پرداخت می شــود. در واقــع پرداخت های صندوق به 
پیمانکار پروژه صورت می گیرد درحالی که بازپرداخت را کارفرما متقبل می شود.

صندوق گردشــی بهره وری انرژی یونیدو/ِجف در ایران، براساس تجربیات مشابه در 
کشورهای مختلف به خصوص مواردی که نهادهای یاد شده در آن حضور داشته اند و 
با در نظر گرفتن شــرایط محیطی ایران چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ بازارهای مالی 
طراحی شده است. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در این پروژه با سازمان 

یونیدو همکاری دارد.

ساختار و سازوکار صندوق گردشی بهره وری انرژی یونیدو/ِجف در ایران
پروژه یونیدو/ِجف در ایران تحت عنوان »بهره وری انرژی در صنایع کلیدی«  در کشور 
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ایران متشکل از اجزا مختلفی است که یک جنبه از آن حمایت مالی از طرح های در زمینه 
بهره وری انرژی در قالب تأسیس و راه اندازی یک صندوق گردشی است. این صندوق 
فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و می توان گفت که در قالب یک حساب و به صورت 
وجوه اداره شده نزد بانک عامل که بخشی از آورده صندوق را نیز متقبل می شود فعالیت 
خواهد کرد. با وجود اینکه این صندوق وام هایی با نرخ پایین تر از بازار به متقاضیان ارائه 
می نماید، انتفاعی بودن آن به نحوی که بتواند به صــورت پایدار به فعالیت ادامه دهد 

مورد تأکید و مد نظر است.
ساختار کلی صندوق مد نظر در شکل دو به نمایش درآمده است.

شکل2: ساختار کلی صندوق گردشی بهره وری انرژی یونیدو/ِجف در ایران

منابع
)GEF( ِجف

 بانک عامل 
سایر منابع

پروژه بهینه سازی 
مصرف انرژی

)ذی نفع(

ارائه دهندگان 
خدمات انرژی

صندوق گردشی بهینه سازی 
مصرف انرژی

مدیر صندوق
تأمین وجوه

وام

بازپرداخت

پیاده سازی/اجرا پروژه 

اجرت خدمات

کمیته فنیکمیته مالی

پروژه های بهره وری انرژی ای واجد شرایط دریافت وام از این صندوق هستند که دارای 
معیارهای زیر باشند، هرچند به آن محدود نمی شوند:

پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی که سودآور باشند؛
پروژه هایی که از طریق بهره وری انرژی منجر به کاهش مصرف گازهای گلخانه ای می شوند؛

پروژه هایی که منتج به ارتقاء کارایی انرژی مصرفی شوند؛
جزئیات پروژه های واجد شــرایط توســط کمیته فنی صندوق تعیین می شوند با این 
وجود مخارج مرتبط با پروژه های تحقیقاتی، پروژه هایی با تمرکز بر منابع تجدیدپذیر 
انرژی، مخارج عملیاتی متقاضی وام و مخارجی که مســتقیماً قابل انتســاب به پروژه 
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جدول 2: گام های اصلی روند اعطای وام  و عملیات  صندوق

تعریف شده بهره وری انرژی نباشند، توسط صندوق، تأمین مالی نمی شوند و مصارف 
وام های اعطایی می بایست به مخارج مرتبط با طراحی و مهندسی پروژه، خرید، نصب 
و اجرای ماشین آالت و تجهیزات پروژه، به عالوه سایر مخارجی که جهت اجرای پروژه 

اجتناب ناپذیر است مانند مالیات بر ارزش افزوده، منحصر شود.
نهایتاً، گام های اصلی روند اعطای وام و عملیات در صندوق گردشی بهره وری انرژی به 

صورت خالصه در جدول شماره دو آمده است: 

مسؤولفعالیتگام های اصلی

شناسایی پروژه
سازمان یونیدو و شرکت بهینه سازی اعالم فراخوان

مصرف سوخت

تکمیل فرم شناسایی پروژه
متقاضی وام با نظارت یونیدو)پیش گزارش امکان سنجی(

غربال گری اولیه
کمیته فنیتوافق بر طرح های واجد شرایط

بانک عاملاعتبارسنجی و ارزیابی تضامین

ارزیابی پروژه

متقاضی وام با نظارت یونیدوگزارش کامل امکان سنجی 

کمیته فنیارزیابی فنی

کمیته مالیارزیابی مالی

توافق مالی و 
پرداخت وام

امضای قرارداد با متقاضی مشتمل بر تعیین روش 
بانک عاملبازپرداخت و تضامین اعطایی

نظارت بر پروژه
بانک عاملمدیرت و نظارت بر اعطا و بازپرداخت وام

اندازه گیری و تأیید صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشار 
یونیدو و سازمان بهینه سازی مصرف سوختگازهای گلخانه ای

بانک عاملتهیه گزارش های مختلف در خصوص عملکرد صندوقگزارشگری پروژه
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سال 5سال 4سال 3سال 2سال 1شرح )ارقام به میلیون ریال(

2,196,150 1,996,500 1,815,000 1,650,000 1,500,000 فروش

)1,756,920()1,597,200()1,452,000()1,320,000()1,200,000(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

439,230 399,300 363,000 330,000 300,000 سود )زیان(  ناخالص

)32,942()29,948()27,225()24,750()22,500(هزینه های عمومی اداری و تشکیالتی

406,288 369,353 335,775 305,250 277,500 سود )زیان(  عملیاتی

)43,923()39,930()36,300()33,000()30,000(هزینه مالی

)8,785()7,986()7,260()6,600()6,000(خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 

353,580 321,437 292,215 265,650 241,500 سود خالص قبل از مالیات

)88,395()80,359()73,054()66,413()60,375(مالیات

265,185 241,077 219,161 199,238 181,125 سود خالص

چنانچه شرکت در پایان سال جاری موفق به خرید و راه اندازی یک دستگاه تثبیت کننده 
ولتاژ کوره به بهای تمام شــده 100,000 میلیون ریال، عمر مفید 5 سال و ارزش اسقاط  

1,000 میلیون ریال شود، تغییرات زیر در سود و زیان شرکت رخ خواهد داد:
  به دلیل کاهش قابل مالحظه در انرژی مصرفی بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

نسبت به حالت قبل معادل 5 درصد کاهش خواهد یافت.
  شرکت از پرداخت مبلغ ساالنه 5,000 میلیون ریال بابت جرائم زیست-محیطی 
معاف خواهد گردید )این مبلغ در صورت سود و زیان در طبقه خالص سایر درآمدها 

و هزینه های غیر عملیاتی( لحاظ گردیده است.

پیوست یک )مثال محاسبه شاخص های اقتصادی(

فرض کنیم شرکتی صورت سود و زیان خود را برای سال های آتی این گونه   پیش بینی 
کرده است.



25

طرح پیشنهادی برای تامین مالی  صندوق گردشی بهره وری انرژی

بنابراین صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت در اثر اجرای این پروژه به شرح زیر 
تغییر خواهد کرد.

سال 5سال 4سال 3سال 2سال 1شرح )ارقام به میلیون ریال(

2,196,150 1,996,500 1,815,000 1,650,000 1,500,000 فروش

)1,669,074()1,517,340()1,379,400()1,254,000()1,140,000(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

527,076 479,160 435,600 396,000 360,000 سود )زیان(  ناخالص

هزینه های عمومی اداری و 
)32,942()29,948()27,225()24,750()22,500(تشکیالتی

494,134 449,213 408,375 371,250 337,500 سود )زیان(  عملیاتی

)49,051()45,058()41,428()38,128()35,128(هزینه مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های 
)2,785()2,986()2,260()1,600()1,000(غیر عملیاتی 

442,298 401,169 364,687 331,522 301,372 سود خالص قبل از مالیات

)110,575()100,292()91,172()82,881()75,343(مالیات

331,724 300,876 273,515 248,642 226,029 سود خالص

سایر موارد قابل توجه:
  بخشی از مبلغ خرید دستگاه با اســتفاده از تسهیالت دریافتی از بانک بوده است که 
هزینه های مالی شرکت را به مدت 5 سال ساالنه 5,128 میلیون ریال افزایش می دهد.

  فرض شده است با توجه به ارزش اسقاط دســتگاه تثبیت کننده ولتاژ، این دستگاه 
در پایان ســال پنجم به همین مبلغ به فروش برســد و بر روی خالص سایر درآمدها و 

هزینه های غیر عملیاتی تأثیرگذار باشد.
  فرض شده است اجرای این پروژه بر سرمایه در گردش شرکت تأثیرگذار نباشد.
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دقت شود که اســتهالک و ســایر هزینه های غیر نقدی و هزینه های مالی بعد از کسر 
مالیات نیز در واقع به صورت تفاضلی حساب شده است یعنی تنها آن قسمت که به انجام 
یا عدم انجام پروژه مرتبط است در محاسبات لحاظ شده است. با توجه به ناچیز بودن 
ارزش اسقاط، استهالک ساالنه عماًل برابر با یک پنجم بهای تمام شده دستگاه محاسبه 
شده است و با توجه به اینکه نرخ مالیات 25 درصد فرض گردیده، رقم هزینه های مالی 

بعد از کسر اثر مالیات بالغ بر 3,846 میلیون ریال شده است.
با این حال پیش از محاسبه شاخص های اقتصادی الزم اســت تا نرخ تنزیل جریانات 

نقدی نیز برآورد شود.
در این رابطه فرض می شود:

  30 درصد از ارزش منابع شــرکت مربوط به بدهی ها و الباقی آن متعلق به 
صاحبان سهام است. در صورت به کارگیری ارزش های دفتری می توان فرض 
کرد که باتوجه به ترازنامه شرکت بدهی ها 30٪  از مجموع دارایی ها را تشکیل 

می دهند و 70 ٪  دیگر حقوق صاحبان سهام است. 
  متوسط نرخ تسهیالت و بدهی های بهره دار شرکت 18٪  است، بنابراین هزینه 

بدهی برابر با 13,5 ٪   ))25%-1(×18( خواهد بود.

و به همین ترتیب جریان نقد تفاضلی شرکت به شرح زیر محاسبه می شود.

سرمایه گذاری شرح 
سال 5سال 4سال 3سال 2سال 1اولیه

سود خالص در حالت اجرای طرح

 

 226,029 248,642 273,515 300,876 331,724

265,185 241,077 219,161 199,238 181,125 سود خالص در حالت عدم اجرای طرح

66,539 59,799 54,354 49,404 44,904 سود خالص 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 +استهالک و سایر هزینه های غیر نقدی

3,846 3,846 3,846 3,846 3,846 +هزینه های مالی بعد از کسر مالیات 

0 0 0 0 0 -تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی

0 0 0 0 0 100,000 - مخارج سرمایه ای

90,385 83,645 78,200 73,250 68,750 )100,000(خالص جریان های نقدی پروژه
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  با توجه به نرخ اوراق خزانه دولتی و همچنین وضعیت ســود سپرده بانکی و 
همچنین ریسکی که صاحبان شرکت از ورود به این کسب وکار قبول کرده اند، 

دریافت بازده 25 درصدی نسبت به سرمایه گذاری خود را منطقی می دانند.
  ساختار بدهی و ریسک شرکت با اجرای این پروژه تغییر بااهمیتی نخواهد کرد.

بنابراین میانگین موزون هزینه سرمایه )نرخ تنزیل( به شرح زیر برآورد می شود.
)٪70×٪25(+)٪30×٪13,5( =٪21,55 

دوره بازگشت سرمایه برابر خواهد بود با: حدود یک سال و پنج ماه
0,43=73,250 /31,250           و              31,250  =68,750 -100,000    

خالص ارزش فعلی برابر خواهد بود با: 122,071 میلیون ریال که با توجه به مثبت بودن 
انجام پروژه اقتصادی ارزیابی می شود.

)56,561+ 49,579+ 43,545 +38,320+ 34,066 ( - )100,000( =122,071

دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده با توجه به جریان های نقد تنزیل شده برابر خواهد بود 
با: حدود یک سال و ده ماه

0,87=49,579 /43,439           و              43,439 =56,561 -100,000  

نرخ بازده داخلی از لحاظ ریاضی نرخی است که خالص ارزش فعلی را برابر صفر می کند 
و برابر خواهد بود با: ٪68

که در واقع به این معنی هست که حداکثر نرخ تأمین مالی قابل تحمل برای اجرای این 
پروژه 68٪ است.

نرخ بازده داخلی تعدیل شــده در صورتی که نرخ تأمین مالی را برابر 21,55٪ و نرخ 
سرمایه گذاری مجدد را برابر نرخ بازده کوتاه مدت بانکی 10٪ برابر خواهد بود با ٪36,57

شاخص سودآوری برابر خواهد بود با: 2,22
   222,071/ 100,000=2,22
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که نشان می دهد جریانات نقدی حاصل شده از اجرای پروژه با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول 
چند برابر سرمایه گذاری اولیه است. در مواقعی که دو پروژه )یا دو راه حل( با سرمایه گذاری 
متفاوت و جریانات نقدی متفاوت داشته باشــیم که هر دو خالص ارزش فعلی مثبت دارند، 

اولویت با پروژه ای خواهد بود که شاخص سودآوری بیشتری داشته باشد.
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بخش دوم

تحلیل چرخه عمر انرژی
هزینه چرخه عمر
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تحلیل چرخه عمر از دیدگاه انرژی و محیط زیست
در دهه های اخیر توجه به مسائل زیست-محیطی به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته 
و این توجه، اثرات زیادی بر تولید و مصرف محصوالت و خدمات مختلف گذاشته است. 
حوزه اثرات یاد شده نیز بسیار گسترده است و می تواند کلیـــه مراحـل چرخـه عمـر 

از استخراج مـواد خـام تـا تولیـد، توزیـع، مصـرف و مـدیریت ضایعات را در برگیرد.

جهت انجام مطالعات زیست-محیطی در پروژه های مختلف راه کارهای متفاوتی وجود 
دارد که برخی از آن ها عبارتند از:

  ارزیابی اثرات زیسـت-محیطـی1
  ارزیابی بر اساس بهترین گزینه اجرایی زیست-محیطی2

  ارزیابی بر اساس شاخص های اثرات زیست-محیطی3
  ارزیابی بر اساس خطرات زیست-محیطی4

  ارزیـابی مبتنـی بـر تحلیـل هزینـه – فایـده5
  ارزیابی )تحلیل( چرخه عمر6

1  .Environmental Impact Assessment
2  .Best Practible Environmental Option Assessment
3  .Environmental Impact Indices
4  .Environmental Risk Assessmet
5  .Cost-Benefit Analysis
6 .Life Cycle Assessment (Analysis)
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تحلیل چرخه عمر
تحلیل چرخه عمر روشی است که برای ارزیابی تأثیرات محیطی ناشی از یک فعالیت 
مانند اجرای پروژه،  تولید محصول یا ارائه خدمات به کار گرفته می شــود. این چرخه 
می تواند از استخراج مواد خام به منظور تولید یک محصول شروع و به نحوه بازیافت یا 
دفن محصول تولید شده در پایان عمر محصول ختم شود. تحلیل این چرخه می تواند 
باعث شــود تا پس از بررســی اثرات بالقوه زیســت-محیطی، تصمیمات آگاهانه تر و 

جامع تری اتخاذ شود. 
در ISO14040  تعریف ارائه شده در مورد تحلیل چرخه عمر عبارت است از: »مجموعه ای 
از روش های سیســتماتیک برای گردآوری و ارزیابی مواد و انرژی ورودی و خروجی و 
اثرات زیست-محیطی همراه یک سیستم محصول در طول چرخه حیات آن«. بر مبنای 
اســتانداردهای ایزو تحلیل چرخه عمر چهار مرحلــه را در برمی گیرد که این مراحل 

عبارتند از: تعریف دامنه و هدف،  ارزیابی موجودی، ارزیابی تأثیر، تفسیر. 

تحلیل چرخه عمر انرژی
تحلیل چرخه عمر انرژی رویکردی است که نه تنها در آن به نهاده های انرژی مستقیم در 
فرآیند تولید یک محصول توجه می شود، بلکه تمامی نهاده های انرژی در تمامی مراحل 
مختلف از جمله ساخت، استفاده و انهدام آن محصول مورد بررسی قرار می گیرند. این 
تحلیل می تواند براســاس ســه رویکرد مبتنی بر فرآیند، مبتنی بر ورودی –خروجی 

اقتصادی و رویکرد ترکیبی صورت  پذیرد.
رویکرد مبتنی بر فرآیند: تحلیل انرژی فرآیند، جریان های مواد را به منظور تعیین این که 
چه میزان انرژی اولیه جهت تحویل محصول یا خدمات مشخص مورد نیاز است، پیگیری 
می کند. بنابراین جریان ها به صورت فیزیکی بیان می شوند مثل تن ماده. در این رویکرد 
استفاده انرژی یک فرآیند، با جزئیات مورد بررسی قرار می گیرد، فرآیندهای پیچیده به 
یک سری فرآیندهای بسیار ساده تفکیک می شوند و استفاده انرژی مبتنی بر هر یک از 
فرآیندها به دقت تعیین می شوند. همچنین کلیه ورودی ها به فرآیند از جمله انرژی های 
مستقیم، کاالهای سرمایه ای، مواد اولیه و سایر مواد مصرف شدنی )و حتی گاهی استفاده 
انرژی مرتبط با نیروی انسانی( به حساب آورده می شوند. با این حال در بسیاری از موارد 
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ضرورتی بر احتساب چرخه عمر کامل نیســت، به طور مثال هنگامی که قصد داریم دو 
محصول را مقایسه کنیم که استفاده انرژی مشابه در مراحل بهره برداری و مصرف دارند.

رویکرد مبتنی بر ورودی–خروجی اقتصادی: تحلیل انرژی ورودی–خروجی نیز تقریباً 
مانند تحلیل مبتنی بر فرآیند است با این تفاوت که این بار جریان ها به صورت پولی بیان 
می شوند و نتیجه معموالً به عنوان شدت انرژِی )یا شدت انرژی کل( خروجِی این بخش 
بیان می شود، مانند نیاز انرژی اولیه به ازای واحد خروجی پول. این تحلیل بیشتر رویکرد 
اقتصاد کالن دارد و با طبقه بندی اقتصاد به بخش هــای مختلف به تحلیل ورودی ها به 
یک ســاختار اقتصادی و خروجی ها از  آن می پردازد. بنابراین این بار نیز موضوع فراتر از 
ورودی–خروجی های مستقیم جهت تحویل محصول یا خدمات مشخص به یک واحد 
تجاری است و از این رو می تواند برای تحلیل خط مشی های کلی اقتصادی بسیار مفید 

واقع شود.
ترکیب رویکردهای پیشین: هر دو رویکرد یاد شده دارای نقاط قوت و ضعف مختص خود 
هستند. تحلیل انرژی فرآیند بسیار دقیق است، با این حال در برداشتن کل چرخه دشوار 
اســت. از طرف دیگر تحلیل ورودی–خروجی تمام دریافت های غیرمستقیم را پوشش 
می دهد، اما دقت کمی دارد. از این رو است که ترکیب این دو رویکرد نیز می تواند مفید 
واقع شود. اساس این روش بر این قرار است که مقدار قابل توجهی از انرژی با استفاده از 
تحلیل انرژی فرآیند تخمین زده می شــود و بخش های با اهمیت کمتر با تحلیل انرژی 

ورودی-خروجی تخمین زده می شوند.
یکی از انتقادات به تحلیل چرخه عمر و تحلیل انرژی چرخه عمر این اســت که کارایی 
انرژی مهم ترین موردی است که در تصمیم گیری لحاظ می کند و نقش آنالیز مالی برای 
یک واحد اقتصادی را کمرنگ می کند. با این حال تحلیل های یاد شده به شرکت ها کمک 
می کند تا  آشنایی بیشتری با ویژگی های زیست-محیطی پیدا کنند، سیستم های خود 
را از نظر زیست-محیطی بهبود بخشــند و البته از منافع این بهبود به صورت ریالی نیز 
بهره مند شوند. از طرف دیگر باید دقت کرد آنچه در ارزیابی یک پروژه اقتصادی )در بخش 
انتفاعی و خصوصی( مهم است، تنها جریان های مستقیم ورودی و خروجی وجه نقد ناشی 
از آن است و منافع غیرمستقیم ناشی از اجرای پروژه مانند کاهش آالیندگی یا افزایش 
بهره وری انرژی در سایر واحدهای اقتصادی یا در سطح جامعه و خانوار می تواند به عنوان 
معیارهایی جهت مقایسه و نشــان دادن مزیت بر چند رویکرد سودآور و اقتصادی دیگر 
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مورد استفاده واقع شود، نه به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری در جهت حداکثرکردن 
ثروت سهامداران.  با توجه به رویکرد دفتر توسعه صنعتی سازمان ملل متحد درباره پروژه 
»بهره وری انرژی در بخش های کلیدی«، ارائه تحلیل انرژی چرخه عمر می تواند طرح های 

ارائه شده جهت تأمین مالی را در اولویت قرار دهد.

هزینه چرخه عمر )Life Cycle Cost -LCC( چیست؟
فصل حاضر،  ارزیابی هزینه چرخه عمر در سیستم پمپ را در قالب یک راهنمای کوتاه 
ارائه می دهد. ارزیابی هزینه چرخه عمر یک ابزار مدیریتی است که می تواند به شرکت ها 
کمک کند تا اتالف انرژی خود را کاهش داده و بهره وری و راندمان انرژی را در هر یک 
از سیستم های خود افزایش دهند. تالش شده تا مؤلفه های ارزیابی هزینه چرخه عمر 
در یک سیستم صنعتی شناخته شده مانند پمپ ارائه شود تا مطالب برای خوانندگان 

گرامی ملموس تر و عملی تر باشد.

تعریف هزینه چرخه عمر
هزینه چرخه عمر )LCC( هر بخش از تجهیز عبارت از هزینه کل طول عمر تجهیز برای 
خرید، نصب، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و انهدام آن است. برای محاسبه LCC الزم 
است از یک متدلوژی مشخص برای تعیین و کمی نمودن مؤلفه های معادله LCC استفاده 
نمود. به منظور مقایســه بین طراحی احتمالی و یا موارد جایگزین در توقف های خط، 
روش LCC، مقرون به صرفه ترین راه حل را در محدوده داده های موجود ارائه می دهد. 
مؤلفه های تحلیل LCC به طور معمول شــامل هزینه های اولیــه، هزینه های نصب و 
راه اندازی، هزینه های انرژی، هزینه های عملیاتی، هزینه های تعمیر، نگهداری، توقف های 
خط، هزینه های محیط زیست و نهایتاً هزینه های باز کردن تجهیزات و انهدام آن ها هست.

چرا سازمان ها باید به هزینه چرخه عمر )LCC( اهمیت دهند؟
بســیاری از ســازمان ها تنها هزینه خرید اولیه و هزینه نصب یک سیستم را در نظر 
می گیرند. آنچه برای یک مدیر کارخانه اهمیــت دارد انجام ارزیابی هزینه چرخه عمر 
راهکارهای مختلف پیش از نصب تجهیزات بزرگ جدید یا انجام تعمیرات و توقف های 
برنامه ریزی شده سالیانه است. این ارزیابی مقرون به صرفه ترین گزینه مالی را شناسایی 
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می کند. همچنین بــا توجه به رقابتی شــدن روز افزون بازارهــای داخلی و خارجی، 
سازمان ها می بایست به دنبال صرفه جویی های بیشتر در هزینه های خود باشند. عملکرد 
تجهیزات یک واحد صنعتی به عنوان منبــع صرفه جویی هزینه، به ویژه حداقل کردن 

مصرف انرژی و توقف های خط به طور ویژه ای مورد توجه قرار می گیرد. 
عالوه بر دالیل اقتصادی استفاده از هزینه چرخه عمر، بسیاری از سازمان ها نسبت به 
اثرات زیست محیطی فعالیت های خود آگاهی یافته و به بهره وری انرژی به عنوان یک 

راهکار جهت کاهش آالینده های محیط زیستی و حفظ منابع طبیعی توجه دارند.

شروع ارزیابی هزینه چرخه عمر
ارزیابی هزینه چرخه عمر چه برای تجهیزات جدید و چه برای نوسازی تجهیزات موجود، 
مستلزم ارزیابی تمامی سیستم های جایگزین است. در بیشتر موارد، انرژی طول عمر و 
یا هزینه های تعمیر و نگهداری بر هزینه های چرخه عمر غالب می شود. از این رو، برآورد 
دقیق هزینه های جاری انرژی، افزایش مورد انتظار قیمت ســاالنه انرژی در یک بازه 
تخمینی درکنار هزینه مواد و اپراتوری تعمیر و نگهداری بسیار حائز اهمیت است. سایر 
موارد نظیر هزینه توقف های خط، انهدام تجهیزات و الزامات زیســت محیطی را اغلب 
برای سهولت در کار می توان بر مبنای داده های پیشین تخمین زد. بسته به نوع فرآیند، 
هزینه توقف ها می تواند به مراتب بیش از مؤلفه های انرژی و تعمیر و نگهداری در معادله 
باشد. بنابراین اتالف بهره وری تولید حاصل از توقف ها بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

هزینه اولیه

هزینه تعمیرات و 
نگهداري و بهره برداري

سایر هزینه ها

هزینه انرژي

نمونه هزینه های چرخه عمر یک پمپ صنعتی با اندازه متوسط
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ارزیابی هزینه چرخه عمر در سیستم پمپ
هنگام ارزیابی فرآیند یا انتخاب پمپ ها و یا سایر تجهیزات، الزم است بهترین اطالعات 
در خصوص فعالیت های عملیاتی و خروجی های واحد حاصل شود. فرآیند به خودی 
خود از نظر ریاضی کاماًل صحیح است اما ورودی های اشتباه یا غیردقیق می تواند منجر به 
ارزیابی اشتباه شود. فرایند هزینه چرخه عمر، مقرون به صرفه ترین راهکار را پیش بینی 
می کند؛ ضمن آنکه این فرآیند یک نتیجه مشخص را تضمین نمی کند بلکه به مدیر واحد 
 یک ابزار مقایسه از میان راه حل های جایگزین در محدوده داده های موجود ارائه می دهد. 
سیســتم های پمپ اغلب دارای یک طول عمر بین 15 تا 20 ســال هستند. برخی از 
پارامترهای هزینه از همان ابتدا و برخی دیگر در زمان های مختلف در طول دوره ارزیابی 
راهکارهای مختلف بر معادله تأثیر می گذارند. بنابراین، محاسبه ارزش حال یا تنزیل 
شده هزینه چرخه عمر1 به منظور ارزیابی دقیق راهکارهای مختلف، عملی بوده و حتی 

ضروری به نظر می رسد. 
با استفاده از این آنالیز می توان جزئیات طراحی سیستم در حال بررسی را مورد ارزیابی 
قرار داد. در اینجا مقایسه بین یک نوع پمپ با دیگری و یا یک ابزار کنترلی با نوع دیگر 
است. مستقل از مشخصات فنی، طراحی ها باید در یک بازه و شرایط کاماًل مشابه مقایسه 

شوند و باید همه تفاوت های قابل مالحظه بین راهکارهای مختلف مد نظر قرار گیرند.
در نهایت، ممکن اســت نیاز باشــد که هزینه های خدمات و تعمیر و نگهداری به ویژه 
هنگامی که برون سپاری می شــوند و یا هزینه قطعات یدکی که همراه با تأمین اولیه 
تجهیزات انجام می شود را هم مد نظر قرار دهد. به هرحال، هر چیزی که در نظر گرفته 
می شود بایستی در یک مبنای مقایسه ای کاماًل یکسان لحاظ شود. اگر مدیر کارخانه 
تصمیم بگیرد که قطعات یدکی اصلی را صرفاً به جهت سهولت به پیمانکار واگذار نماید 
یا مستقیم انجام دهد، این معیار می بایســتی برای همه سیستم های در حال ارزیابی 
بکار گرفته شود. اما چنانچه نتیجه سرویس و نگهداری تجهیزات، برون سپاری آن به 
یک پیمانکار متخصص خارجی باشد، در این صورت، هزینه آن علی رغم تضاد با نتیجه 

ارزیابی سیستم، به درستی در معادله ظاهر خواهد شد.

1- Present or Discounted Value of LCC
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LCC = Cic + Cin + Ce + Co +Cm + Cs + Cenv + Cd

LCC : هزینه چرخه عمر 

Cic : هزینه های اولیه، هزینه خرید )پمپ، سیستم ها، لوله، سرویس های جانبی(

Cin : هزینه نصب و راه اندازی )شامل آموزش(

Ce : هزینه های انرژی )هزینه پیش بینی شــده برای عملکرد سیســتم شامل موتور پمپ، 

سیستم های کنترلی و سایر سیستم های جانبی(
Co : هزینه های اپراتوری )هزینه کارگری جهت نظارت های معمول بر سیستم(

Cm : هزینه های تعمیر و نگهداری )تعمیرات متداول و پیش بینی شده(
Cs : هزینه های توقف خط )عدم تولید(

Cenv : هزینه های محیط زیست )آلودگی های ناشی از مایعات پمپ شده و تجهیزات جانبی(

Cd : هزینه های جمع آوری و انهدام خط )شــامل ترمیم محیط محلی و دور ریز سیستم های 

جانبی(

)Cic( هزینه های سرمایه گذاری اولیه
مدیر یا طراح پمپ باید تصمیم بگیرد که از چه طرحی برای سیســتم پمپاژ استفاده 
نماید. هرچه ابعاد پمپ و اتصاالت کوچک تر باشد، هزینه های تأمین و نصب آن ها کمتر 
خواهد بود. از طرفی نصب اجزا با ابعاد کوچک تر، مستلزم استفاده از یک پمپ قوی تر 
بوده که این به نوبه خود باعث افزایش هزینه های اولیه و اپراتوری خواهد شد. عالوه بر 
این، قطر داخلی کوچک تر برای یک پمپ، هد مثبت خالص مکش )NPSHA( را کاهش 
می دهد؛ بنابراین، به یک پمپ بزرگ تر با دور پایین تر نیاز خواهد بود که معموالً هزینه 

آن باالتر است. 
گزینه های دیگری نیز ممکن اســت در مرحله طراحی در نظر گرفته شود که می تواند 
بر هزینه های سرمایه گذاری اولیه تأثیرگذار باشد. یکی از این گزینه های مهم، کیفیت 
تجهیزات انتخاب شده است. ســایر عوامل ممکن است در ارتباط با انتخاب مواد با نرخ 
سایش متفاوت، یاتاقان ها یا آب بندی مقاوم تر و یا سیستم های کنترلی بیشتر که همگی 
باعث افزایش طول عمر پمپ می شوند. این عوامل و نیز سایر گزینه ها ممکن است باعث 

افزایش هزینه های اولیه شود، در حالی که می تواند هزینه های LCC را کاهش دهد. 
هزینه های اولیه همچنین می تواند شامل موارد زیر باشد:
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  مهندسی )به عنوان مثال طراحی، نقشه کشی، نظارت(
  فرآیند مناقصه

  مراحل اخذ پیش فاکتور
  تست و بازرسی 

  فهرست گیری از لیست قطعات یدکی
  آموزش

  تجهیزات جانبی برای خنک کاری و آب بندی

)Cin( هزینه های نصب و راه اندازی – استارت آپ
  هزینه های نصب و راه اندازی می تواند شامل موارد زیر باشد:

  فونداسیون شامل طراحی، آماده سازی، بتن ریزی، تقویت و ...
  تنظیم و نصب تجهیزات بر روی فونداسیون

  لوله کشی و اتصال لوله ها
  سیم کشی ها و اتصال تجهیزات الکتریکی

  اتصال سیستم های جانبی و سایر یوتیلیتی ها
  ارزیابی عملکرد در مرحله راه اندازی 

)Ce( هزینه های انرژی
مصرف انرژی اغلب بزرگ ترین مؤلفه هزینه ای در LCC است به ویژه زمانی که کارکرد 
پمپ ها بیش از 2000 ساعت در سال باشد. مصرف انرژی از طریق جمع آوری داده ها از 
الگوی خروجی سیستم بدست می آید. اگر خروجی پایا باشد، محاسبات ساده خواهد 
بود. اگر خروجی با زمان تغییر کند )دینامیک باشــد( نیاز است که یک الگوی مصرف 

دینامیک )مبتنی بر زمان( ایجاد و پایه گذاری شود. 
فرمول محاسبه توان ورودی:
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وقتی که:
P = توان 

Q = میزان جریان )متر مکعب بر ساعت( 
H= هد پمپ )متر(
ηp = راندمان پمپ 

ηm = راندمان موتور

s.g. = وزن مخصوص 
مدیر واحد الزم اســت که داده های جداگانــه ای که عملکرد هر سیســتم/پمپ در 
محدوده های مختلف خروجی1 را نشــان می دهد جمع آوری کند. عملکرد می تواند از 
طریق محاســبه راندمان کل واحد پمپ و یا با محاسبه انرژی های مصرف شده توسط 
سیستم در خروجی های مختلف به دست آید. کاربرد و انتخاب درایور در مصرف انرژی 
تأثیر خواهد داشــت. همچنین برخی مصارف انرژی مستقل از خروجی هستند. برای 
مثال یک سیستم کنترل که تغییرات خروجی را حس می کند به تنهایی یک بار ثابتی 
از انرژی را ایجاد می کند، در حالی که یک VSD ممکن است میزان متفاوتی انرژی در 
خروجی های مختلف مصرف کند. استفاده از شیرهای کنترل فشار یا بای پس جریان، 

راندمان عملیاتی را کاهش داده و لذا مصرف انرژی را افزایش می دهد. 
 راندمان و یا توان مصرفی می تواند بر حســب زمان رسم شود )plotted( که به عنوان 
مقادیر مصرف، رابطه آن با الگوی مصرف نشان داده شود. سطح زیر نمودار نشان دهنده 
کل انرژی جذب شده توسط سیستم در یک ســیکل عملیاتی معین است و نتیجه به 
کیلووات ســاعت خواهد بود. اگر هزینه های متفاوت برق در مقادیر متفاوت بار وجود 

داشته باشد، سطح زیر نمودار بایستی برای هر ناحیه جداگانه محاسبه و جمع شود. 
در پایان، هزینه های مصرف مواد و  انرژی سرویس های کمکی نیز به هزینه های باال اضافه 
می شود.  این هزینه ها شامل سیکل های سرمایش و گرمایش و موارد دیگر است.  برای 
مثال در محاسبه هزینه کارکرد یک سیکل سرمایشی که از آب استفاده می کند، مواردی 
مانند هزینه آب، سرویس تقویت کننده پمپ، فیلتراسیون، سیستم گردش آب، دریافت 

و یا از دست دادن حرارت باید در محاسبات مد نظر قرار گیرد.  

1  .Output
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)Co( هزینه های اپراتوری
هزینه های اپراتوری شــامل هزینه های کارگری مربوط به اپراتوری خطوط لوله است 
که با توجه به پیچیدگی و عملکرد سیســتم می تواند متغیر باشد. به عنوان مثال، یک 
پمپ در شرایط کاری خطرناک ممکن است نیازمند بازرسی های روزانه به جهت انتشار 
گازهای خطرناک، قابل اطمینان بودن از نظر اپراتوری و نهایتاً نحوه عملکرد آن بر اساس 
معیارهای قابل پذیرش باشــد. معیار عملکرد می تواند شامل تغییر ارتعاشات، عالمت 
پالس شوک، دما، سر و صدا، مصرف برق، نرخ جریان )flow( و فشار باشد. درحالی که، 
یک سیستم کم خطرتر و کاماًل اتوماتیک معموالً به بازرسی های بسیار کمتری نیاز دارد. 

)Cm( هزینه های تعمیر و نگهداری
برای داشتن یک پمپ با طول عمر بهینه، الزم است سرویس دهی منظم و کارآمد در نظر 
گرفته و اجرا شود. سازنده پمپ ممکن است اطالعاتی در خصوص دفعات و دوره های 
روتین تعمیر و نگهداری در اختیار مصرف کننده قــرار دهد. همچنین هزینه تعمیر و 
نگهداری به مدت و دفعات ســرویس و هزینه مواد نیز بســتگی دارد. برنامه تعمیرات 
می تواند به صورت تعداد دفعات کمتر با ســرویس دهی بیشــتر و یا دفعات بیشتر با 

سرویس دهی کمتر انتخاب شود. 

)Cs( هزینه های توقف خط و عدم تولید محصول
هزینه توقف پیش بینی نشده و عدم تولید، یک پارامتر مهم در LCC کل بوده که قابل 
قیاس با هزینه های انرژی و هزینه های جابجایی قطعات است. مستقل از نوع طراحی و 
یا عمر مفید یک پمپ و اجزای آن، ممکن است در موقعیت هایی، یک پمپ از کار بیفتد. 
از این رو، در مواقعی که هزینه توقف محصول بسیار باال باشد، در این صورت به منظور 
کاهش ریسک، یک پمپ یدکی به موازات پمپ اصلی نصب می شود. اگر از یک پمپ 
یدکی استفاده شــود، هزینه اولیه باالتر خواهد رفت اما در مقابل، هزینه سرویس های 
برنامه ریزی نشده صرفاً شــامل هزینه تعمیرات خواهد شد. هزینه توقف و عدم تولید 
محصول به مدت زمان از کار افتادگی خط بستگی داشته و با توجه به شرایط متغیر است. 



40

طرح پیشنهادی قابل ارائه برای تامین مالی  صندوق گردشی بهره وری انرژی

)Cenv( هزینه های محیط زیستی شامل دور ریز قطعات و آلودگی ناشی از مایعات پمپ شده
هزینه پاک سازی مواد آالینده در طول عمرکاری سیستم پمپاژ به طور قابل مالحظه ای به محصول 
پمپ شده بستگی دارد. با انتخاب های مناسب می توان میزان این آلودگی را تا حد زیادی کاهش داد؛ 
اگرچه معموالً این امر منجر به افزایش هزینه سرمایه گذاری می شود. نمونه هایی از آلودگی محیطی 
می تواند شامل: آالیندگی ناشی از نشتی آب خنک کننده و جعبه پکینگ؛ شعله وری محصول پمپ 
شده خطرناک؛ آلودگی ناشی از روانکارهای چند بار مصرف شده؛ قطعات استفاده شده آلوده مانند 

آب بندی ها، همچنین هزینه های مربوط به بازرسی های محیطی را نیز به موارد فوق اضافه نمود. 

)Cd( هزینه های جمع آوری یا انهدام شامل احیای محیط محلی
در بسیاری از موارد، هزینه جمع آوری یا انهدام یک سیستم پمپاژ مستقل از نوع طراحی بوده و 
تغییرات اندکی خواهد داشت. این مسأله به ویژه برای مایعات غیر خطرناک و در بیشتر موارد برای 
مایعات خطرناک صادق است. در خصوص مایعات سمی، رادیواکتیو و یا سایر ترکیبات خطرناک 

و همچنین طراحی های آن ها، الزامات قانونی خاصی وجود دارد. 

هزینه چرخه عمر کل
برای مقایسه طراحی های مختلف، الزم است هزینه های تخمین زده شده برای مؤلفه های مختلف 
تشکیل دهنده LCC کل با یکدیگر تجمیع شوند. بهترین ابزار، جدول بندی آن ها است به طوری 
که هر آیتم به طور جداگانه شناسایی و مقدار آن وارد شود. چنانچه عددی برای یک آیتم لحاظ 
نشود، می بایست توضیحی برای آن ارائه شود. سپس هزینه های تخمینی با یکدیگر تجمیع شده تا 
مقادیر LCC به منظور مقایسه بدست آید. همچنین باید به عوامل ارزیابی غیر کیفی نیز توجه شود. 

در توسعه LCC الزم است عوامل مالی زیر را نیز در نظر داشت:
  افزایش احتمالی قیمت ساالنه انرژی )تورم( در طول عمر سیستم 

  عمر مورد انتظار تجهیز )دوره زمانی محاسبات(
  هزینه های انرژی موجود

  نرخ تنزیل
  نرخ سود

در پایان، این مصرف کننده است که می بایست تصمیم بگیرد چه هزینه هایی را در نظر بگیرد مانند 
هزینه های تعمیر و نگهداری، توقف خط، محیط زیست، انهدام و سایر هزینه های مهم.
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