آنجــا كــه تأمیــن ســوخت مایــع ب ـرای ایــن واحدهــا بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه
خــط لولــه ســهلالوصولتر از گاز اســت ،تعــداد عمــده ایــن واحدهــا از زمــان
گذشــته كــه خطــوط لولــه گاز در دســرس نبــوده ،ب ـرای تأمیــن انــرژی خــود
ســوخت مایــع اســتفاده میكننــد.
مطابـق ممیـزی انـرژی انجـام شـده بـه منظـور تدوین اسـتاندارد معیـار مرصف
انـرژی در مرغداریهـا در سـال  93در  40واحـد مرغـداری در  4اقلیـم مختلـف
ایـران ،میانگیـن سـاالنه مصرف انـرژی در كلیه اقلیمهـا ،حـدود  0/6لیرت معادل
گازوئیـل بركیلوگـرم گوشـت مرغ بوده اسـت كه با احتسـاب تولیـد حدود 2100
هزار تن در سـال ،مقدار مرصف انرژی در مرغداریهای گوشـتی كشـور حداكرث
برابـر  8میلیـون بشـكه معـادل گازوئیل در سـال خواهد بود .چنانچـه طرحهای
بهینهسـازی در مرغداریهـا بتوانـد بخوبـی اجـرا شـود و مصرف گازوئیـل را
بـه میـزان  40درصـد كاهـش دهـد ،مصرف گازوئیـل سـاالنه در مرغداریهـا از 8
میلیـون بشـكه بـه  4/2میلیون بشـكه خواهد رسـید.
طــرح بهینهســازی مــرف انــرژ ی در صنایــع آه ـنو فــوالد ،مــس،
ســیامن و آجــر
در واحــد صنایــع فلــزی و غیــر فلــزی مدیریــت بهینــه ســازی مــرف انــرژی
در بخــش صنعــت ،طــرح بهینهســازی مــرف انــرژی در صنایــع آهـنو فــوالد،
مــس ،ســیامن و آجــر جهــت کاهــش مــرف انــرژی در صنایــع مذکــور در

چارچــوب مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد تهیــه شــده اســت .در ایــن طــرح
واحدهــای تولیــدی بــر اســاس اولویتهــای كاری ،امكانپذیــری پروژههــا در
كارخانههــا ،امــكان و اســتقبال رسمایــه گــذار در انتخــاب كارآمدتریــن گزینــه،
مــی تواننــد اقــدام بــه اســتفاده از طرحهــامناینــد .الزم بــه ذكــر اســت امــكان
پذیــری اجـرای طــرح و نیــز قیمــت متــام شــده هــر طــرح بــا توجــه بــه رشایــط
هــر كارخانــه متفــاوت میباشــد .از جملــه عواملــی نظیــر ،می ـزان تولیــد هــر
فرآینــد ،نــوع مــاده اولیــه مــورد اســتفاده ،تكنولــوژی و قدمــت تجهیــزات،
جامنایــی فرآیندهــای تجهیـزات و فرآیندهــا و بســیاری از عوامل دیگــر در تعیین
نــوع طــرح كارآمــد در هــر كارخانــه موثــر میباشــند .پیشبینــی میشــود
تنهــا اجـرای دو بســته فــوالد و ســیامن حــدود  3500میلیــون مرتمکعــب معــادل
گاز طبیعــی در ســال رصفهجویــی دربــر خواهــد داشــت.
طــرح افزایــش كارایــی مــرف انــرژی در مجموعــه صنعــت نفــت
(پاالیشــگاههای نفــت ،گاز ،خطــوط نفــت ،ایســتگاه هــا و خطــوط لولــه
انتقــال گاز ،صنایــع باالدســتی نفــت و پرتوشــیمی)
هــدف از ایــن طــرح اجــرای راهكارهــای بهینهســازی مــرف انــرژی در
پاالیشــگاههای نفــت ،پاالیشــگاههای گاز ،خطــوط لولــه نفــت ،خطــوط لولــه
گاز ،صنایــع باالدســتی نفــت (واحدهــای منكزدایــی و واحدهــای گاز و گازمایــع
 ) NGLو پرتوشــیمیها میباشــد .در ایــن طــرح پتانســیل رصفهجویــی گاز
طبیعــی حــدود 3میلیاردمرتمكعــب و كاهــش انتشــار كربــن حــدود  6/5میلیــون
تــن در ســال بــرآورد میگــردد.
 طرح بهسازی ایستگاههای پمپاژ مناطق نفت خیز جنوب:
ایــن طــرح شــامل بهســازی و نوســازی كلیــه تجهیــزات ایســتگاههای پمپــاژ
و تاســیس نیــروگاه بــه منظــور تامیــن بــرق موردنیــاز آنهــا مربــوط بــه
ســه ایســتگاه پمپــاژ نفــت خــام ســبک و ســنگین میباشــد .ایــن طــرح بــا
بهرهمنــدی از ظرفیــت مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و
ارتقــای نظــام مالــی کشــور بــا مشــارکت و رسمایهگــذاری رشکتهــای خارجــی
انجــام خواهــد شــد .بــر اســاس برآوردهــای اولیــه میــزان رصفهجویــی
حاصــل از اجــرای ایــن طــرح در حــدود  600میلیــون مرتمکعــب معــادل گاز
طبیعــی در ســال میباشــد.

مدیریت بهینه سازی انرژی
در بخش صنعت

اقدامات مدیریت بهینه سازی انرژی در بخش صنعت
عمــده فعالیتهــای ایــن مدیریــت در راســتای بهینــه ســازی مــرف انــرژی در
صنایــع بــه رشح ذیــل میباشــد:
اهم اقدامات انجام شده تاکنون:
تدوین/بازنگــری اســتاندارد :مدیریــت بهینــه ســازی انــرژی در بخــش
صنعــت در ســالهای اخیــر بــا همــت كارشناســان و بهرهگیــری از مشــاوران
مجــرب بــه تدویــن اســتاندارد و معیــار مــرف انــرژی در بیــش از  50محصــول
بــا فرآیندهــای تولیــدی انرژیبــر پرداختــه اســت كــه ایــن صنایــع بــه رشح
ذیــل میباشــند:
•صنایــع نفت ،گاز و پرتوشــیمی (پاالیشــگاههای نفت ،پاالیشــگاههای
گاز ،تلمبهخانههــا و خطــوط انتقــال نفــت ،ایســتگاههای تقویــت فشــار و
خطــوط انتقــال گاز 5 ،محصــول پرتوشــیمی و معیــار  15محصــول پلیمــری و
غیرپلیمــری ،روغــن و گریــس
•صنایــع باالدســتی نفــت و گاز (واحدهــای منكزدایــی نفتخــام،
واحدهــای گاز مایــع)
•صنایــع كان ـی و غیــر فلــزی (آجــر ،كاشــی و رسامیــك ،ســیامن ،گــچ
و آهــك ،شیشــه و جــام)
•صنایع فلزی (آهن و فوالد ،آلومینیوم ،رسب و روی)
•تجهی ـزات و تأسیســات احرتاقــی (گرمكنهــای صنعتــی گاز ســوز و
ســوخت مایــع ،دیگهــای بخــار صنعتــی و واحدهــای یوتیلیتــی)
•صنایــع غذایــی و كشــاورزی (قنــد و شــكر ،روغــن نباتــی ،كمپــوت
و كنــرو  ،كنســانرته  ،آمبیــوه و صنایــع لبنــی ،چــوب و كاغــذ ،واحدهــای
گلخانــهای و مرغداریهــای كشــور)
•سایر صنایع (نساجی ،تایر و تیوب)
همچنیــن بازنگــری تعــدادی از اســتانداردهای تدویــن یافتــه نیــز ،پــس از
گذشــت یــك دوره اجرایــی اســتاندارد و دریافــت بازخــورد از صنایــع مربوطــه
انجــام یافتــه اســت از آن جملــه:
•بازنگــری اســتاندارد مــرف انــرژی در صنایــع انــرژی بــر كانــی
غیرفلــزی (ســیامن ،شیشــه ،گــچ و آهــك)
•بازنگــری اســتاندارد مــرف انــرژی در صنایــع لبنــی ،صنایــع قنــد و
شــكر و روغــن نباتــی
•بازنگری استاندارد مرصف انرژی در صنایع تایر و تیوب
•بازنگری استاندارد مرصف انرژی در صنایع چوب و كاغذ
•بازنگری استاندارد مرصف انرژی در صنایع تولیدی روغن موتور
شــایان ذکــر اســت بــر طبــق مفــاد مــاده  11قانــون اصــاح الگــوی مــرف
انــرژی و قانــون برنامــه پنجــم توســعه ،معیارهــا و مشــخصات فنــی و اســتاندارد

اجبــاری انــرژی تجهیــزات و ماشــینآالت انرژیبــر و فرآیندهــای صنعتــی،
معدنــی و كشــاورزی ،همچنیــن اســتاندارد كیفیــت انــواع ســوختهای مرصفــی
و بــرق بــه ترتیبــی كــه تولیدكننــدگان و واردكننــدگان مــوارد مذكــور ملــزم بــه
رعایــت آن باشــند توســط كار گروهــی متشــكل از مناینــدگان وزارتخانههــای
نفــت ،نیــرو ،معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهــردی رئیــس جمهــور،
مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران و ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت و وزارتخانههــای ذیربــط تدویــن میشــود و بهتصویــب هیــأت
وزی ـران میرســد.
همچنیــن بــر اســاس مصوبــات شــورای عالــی اســتاندارد ،پــس از تصویــب
اســتانداردهای مربــوط در کمیتــه مزبــور ،ایــن اســتانداردها بــر طبــق آییننامــه
اجرایــی قانــون فوقالذکــر هامننــد اســتانداردهای اجبــاری توســط موسســه
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ای ـران بــه اج ـرا در خواهــد آمــد.
تاكنــون اســتاندارد مــرف انــرژی در صنایــع مختلفــی تدویــن و منتــر گردیده
اســت .متامــی اســتانداردها در ســایت اینرتنتــی مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات
صنعتــی ایـران به آدرس  www.isiri.orgدر دســرس میباشــد.
بــر اســاس وظایــف و مأموریتهــای ســازمان ملــی اســتاندارد ایـران ،واحدهــای
تولیــدی كــه فراینــد تولیــد آنهــا مشــمول مقــررات اج ـرای اجبــاری اســتاندارد
شــدهاند مــورد بازرســی قــرار میگیرنــد كــه از ایــن بیــن تعــدادی از آنهــا
موفــق بــه دریافــت گواهینامــه انطبــاق معیــار مــرف انــرژی از ســازمان ملــی
استاندارد شدهاند.
مطالعـات امکانسـنجی ،ممیـزی و طرحهای پایلـوت :از فعالیتهای
انجـام یافتـه مطالعـات امكانسـنجی تولیـد همزمـان رسمـا ،گرمـا و تـوان در
نیـروگاه پایانـه خـارك ،سـیامن ارومیه ،پژوهشـكده انرژی دانشـگاه رشیف ،حرم
مطهـر امـام رضـا (ع) و شـهرك پرنـد و اجرای طـرح پایلوت تولیـد همزمان گرما،
رسمـا و تـوان (ـ )CCHPدر دانشـگاه كاشـان میباشـد.
ممیـزی انـرژی و تهیـه سـاختار واحـد بهینـه سـازی مصرف انـرژی و اسـتقرار
سیسـتم مدیریـت انرژی نیـز در گروههای مختلف صنعتی كشـور انجام پذیرفته
اسـت کـه از آن جملـه میتـوان كارخانههـای شیشـه ،آجـر ،سـیامن ،نسـاجی،
كاغذسـازی و چندیـن كارخانـه مـواد شـیمیایی را نـام بـرد .همچنیـن ممیـزی
انـرژی الكرتیكـی و گرمایـی و ارائـه راهكارهـای ارتقاء مرصف انـرژی بخشهای
عرضـه و تقاضـا در منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس و انجـام چندیـن طرح
مطالعاتـی كاهـش مصرف انـرژی در فرآیندهـای به شـدت انرژیبر با اسـتفاده
از آنالیـز پینـچ و انتگراسـیون حرارتـی از سـایر اقدامـات ایـن بخش بوده اسـت.

پـروژه ممیـزی و تدویـن اسـتاندارد مصرف انـرژی در صنایع مـس از پروژههای
در حـال اجـرای ایـن مدیریـت ،از اواسـط سـال  95آغـاز گردیده و پـس از انجام
ممیـزی انـرژی در سـه مجتمـع بزرگ مس کشـور ،اسـتاندارد مربوطه تا اواسـط
سـال  96تدوین خواهـد گردید.
ماده  12قانون رفع موانع تولید :
طرحهـای بهینهسـازی و افزایـش كارآیـی مرصف انـرژی این مدیریـت كه اجرای
آنهـا در قالـب مـاده  12قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر و ارتقـای نظـام
مالـی كشـور پیگیـری میگـردد ،بـه رشح زیر میباشـد:
طرح برقی كردن چاههای كشاورزی
در حـال حـارض بـر اسـاس آمـار ارائه شـده از سـوی رشكـت مدیریـت منابع آب
ایـران حـدود  219هـزار حلقـه چـاه كشـاورزی دیزلـی دارای پروانـه بهرهبرداری
معترب در كشـور وجود دارد كه از سـوخت نفت گاز برای تأمین انرژی پمپهای
آب اسـتفاده مـی مناینـد .بـا توجـه به اینكـه دولت سـالیانه هزینه زیـادی بابت
یارانـه سـوخت تحویلی به كشـاورزان پرداخـت میمناید و كشـاورزان برای بهره
بـرداری از چاههـای دیزلـی مشـقتهای زیـادی تحمـل میمناینـد ،طـرح برقدار
كـردن چاههـای كشـاورزی از محـل بنـد "ق" تبصره  2قانون بودجه سـال 1393
كل كشـور بـه تصویـب شـورای محترم اقتصاد رسـید و در قالب مـاده  12قانون
رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیر در سـال  1394اصالح و تنفیـذ گردید.
در ایـن طـرح رسمایهگـذاران عامـل رصفهجویـی ،بـا رسمایهگـذاری بـر روی
چاههـای كشـاورزی دیزلـی دارای پروانـه بهـره بـرداری معتبر ،نسـبت بـه برقی
كـردن آنهـا از چهـار روش اسـتفاده از انرژیهـای تجدیدپذیر (انرژی خورشـید و
انرژی باد) ،شـبكه رسارسی برق و ژنراتورهای گازسـوز اقدام مینامیند و از محل
رصفهجویـی سـوخت تحقـق یافته بـه مدت  8سـال ،یارانه رصفهجویی سـوخت
دریافـت میمناینـد .مسـئولیت معرفـی چاههـای كشـاورزی و اولویتبنـدی
مناطـق مربوطـه طبـق مصوبه شـورای محترم اقتصاد برعهـده وزارت نیـرو و با
همـكاری وزارت جهـاد كشـاورزی می باشـد.
همچنیـن اسـتفاده از كنتـور هوشـمند و الكرتوپمپ شـناور با توجـه به بازدهی
بـاالی ایـن نـوع پمـپ هـا الزامـی اسـت و مجریـان طـرح موظـف یـه رعایـت
اسـتانداردهای مـورد تأییـد وزارت نفـت و نیـرو بـرای تجهیـزات بـه كارگرفتـه
شـده می باشـند.

الزم بـه ذکـر اسـت مدیریـت بهینهسـازی انـرژی در بخـش صنعـت از کلیـه
رسمایهگـذاران عالقهمنـد بـرای مشـارکت در طـرح اسـتقبال میمنایـد.
ماده  26قانون اصالح الگوی مرصف:
بـر اسـاس مـاده  26قانـون اصلاح الگوی مصرف انـرژی ،واحدهـای صنعتی در
صـورت عـدم رعایت معیارها و مشـخصات فنـی و اسـتانداردهای مرصف انرژی
بـا تشـخیص وزارتخانههـای نفـت ،نیـرو و صنایـع ،معـادن و تجـارت ،از سـال
رشوع اصلاح الگـوی مصرف براسـاس رشایط اقلیمـی و فنی به صـورت درصدی
از قیمـت فـروش حاملهـای انـرژی جریمـه خواهنـد شـد .وجـوه اخذ شـده به
حسـاب درآمـد عمومـی نـزد خزانـهداری كل كشـور واریـز شـده و در اجـرای
راهكارهـای بهینـه سـازی بخـش صنعت موضوع ایـن قانون هزینه خواهد شـد.
آییننامـه مربوطـه جهـت اخـذ جریمههـا و نحـوه مصرف آن در چهارچـوب
قانـون هدفمندكـردن یارانهها و قانون بودجه سـاالنه به تصویـب هیأت وزیران
میرسـد .بـرای اجرایـی منـودن مـاده قانـون مذكـور اولیـن آییـن نامـه اجرایی با
تصویـب هیـأت دولـت بـه تاریـخ  1392/08/18در روزنامـه رسـمی چـاپ شـد
كـه بـا كاربـردی شـدن ایـن مـاده قانونـی و نیاز بـه انجـام برخـی اصالحات پس
از ویرایـش و تصویـب مجـدد هیأت دولـت در تاریـخ  1393/10/08به ذینفعان
ابلاغ گردید.
از جانـب معاونـت برنامهریـزی و نظـارت بر منابـع هیدروكربـوری وزارت نفت
 مدیـر كل برنامهریـزی انـرژی -رشكـت بهینـه سـازی مرصف سـوخت بـه عنوانمسـئول كارگـروه اجـرای ایـن مـاده قانونـی معرفی شـد كه بـا برگزاری جلسـات
منظـم و حضـور مناینـدگان وزارت نفـت ،رشكـت ملـی گاز و رشكـت ملی پاالیش
و پخـش فرآوردههـای نفتـی ،دسـتورالعمل تهیـه شـده اجـرای جرائـم مـاده 26
قانـون اصلاح الگـوی مصرف انرژی ،بررسـی و نهایی شـد.
ایـن کارگـروه بـر اسـاس نتایـج گزارشـات بازرسـی دریافتـی از سـازمان ملـی
اسـتاندارد ایران نسـبت به بررسـی  ,محاسـبه جرائم واحدهای صنعتی مشـمول
بـا وضعیـت عـدم انطبـاق بـر معیارهـای مصرف انـرژی طبـق آئیـن نامههـای
اجرایـی ایـن مـاده قانونـی اقـدام مـی منایـد.

برنامههای آتی

عناوین پروژههای آتی در حوزه تدوین و بازنگری استاندارد مرصف انرژی

لیست پروژههای آتی تدوین/بازنگری استاندارد

تدوین استاندارد معیار مرصف سوخت برای توربینهای گازی
تدوین استاندارد مرصف انرژی در واحدهای جدیداالحداث
 GTP ،MTPو اتیلن گالیكول
بازنگری استاندارد مرصف انرژی در فرایندهای الفین ،آمونیاک ،متانول ،اوره،
آروماتیك ،الفین و مواد پالستیكی به شکل اولیه و الستیك مصنوعی
بازنگری استاندارد معیار مرصف انرژی در فرایندهای تولید قند و شكر
بازنگری استاندارد معیار مرصف انرژی در واحدهای گلخانهای كشور

اقدامات جاری

اقدامـات در دسـت اجـرای این مدیریت مشـتمل بر سـه حـوزه تدوین/بازنگری
اسـتاندارد ،مـاده  12قانـون رفـع موانـع تولیـد و مـاده  26قانون اصلاح الگوی
مصرف عبارتند از:
تدوین/بازنگری استاندارد:

قابـل ذکر اسـت که میزان سـقف رسمایهگـذاری اجرای طـرح  1650میلیون دالر
و بازپرداخـت رسمایـه گذاران تا پایان سـال  1406میباشـد.
اهم فعالیتهای انجام شده در راستای اجرای طرح عبارتند از :
•اخذ مصوبات شورای اقتصاد و ابالغیه ها
•انجام بخش عمدهای از زیرساختهای موردنیاز اجرای طرح مانند
طراحی سامانه پایش طرح (بهسام) ،تدوین منونه قراردادها و توافقنامه ،شناسایی
رسمایهگذاران ،تأمین كنندگان و ناظرین و شناسایی و انتخاب مدیریت طرح

طرحهای آتی در چارچوب ماده  12قانون رفع موانع تولید
طــرح بهینهســازی مــرف انــرژی در واحدهــای تولیــدی مــرغ
گوشــتی كشــور
بــر اســاس گــزارش عملكــرد ســال  1393معاونــت دام و طیــور وزارت جهــاد
كشــاورزی تعــداد تولیــد كننــدگان مــرغ گوشــتی در كشــور  22915واحــد بــوده
كــه در ســال 1393در مجمــوع مقــدار  2033ه ـزار تــن گوشــت طیــور تولیــد
كردهانــد .بــه دلیــل پراكندگــی واحدهــای مرغــداری در نقــاط مختلــف كشــور،
ایــن واحدهــا بنــا بــه رشایــط موجــود از لحــاظ دسرتســی بــه منابــع انــرژی ،از
بــرق و ســوخت مایــع یــا گاز ب ـرای تأمیــن انــرژی خــود اســتفاده میكننــد .از

