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_1446151052.510608.3

1262593.1938.2_253434525نفت گازافزايش كارايي927625

5676.363.7_10334_گاز طبيعيافزايش كارايي10571
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3جمع 

راه آهن

 تن با سن 10 هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده باالي 65نوسازي 

 سال35باالتر از 

طرح تشويقي فرهنگ سازي و آموزش همگاني مشتركان گاز طبيعي

در حال بررسي

در حال بررسي

در حال بررسي

.مصوب نشده است و احتمال تغييرات وجود دارد

.مصوب نشده است و احتمال تغييرات وجود دارد

.مصوب نشده است و احتمال تغييرات وجود دارد

1برقي كردن چاه هاي كشاورزي 

2مترو كالن شهرها 

2مترو تهران 

11562.2

ارتقاي كارايي موتورخانه هاي ساختمان هاي مسكوني، اداري و تجاري

طرح ها                                                                              

                                                                                         

  مشخصات

الف 635

 حمل و نقل عمومي درون شهري                                                          

(CNG دستگاه اتوبوس ديزل به 17000)         

موتورسيكلت برقي                                                                               

( دستگاه400000- شهرداري تهران)     

(1393/12/25مصوب يا ارسال شده به شوراي اقتصاد تا تاريخ ) 1393 قانون بودجه سال 2 طرح هاي بند ق تبصره 

: توضيحات
.با توجه به نامشخص بودن تعداد تاكسي و ون در مصوبه، محاسبات بر اساس تعداد تخميني كه مدت زمان و ميزان بازپرداخت را محقق نمايد،  انجام شده است (الف.                                                                                                                                                                             اعداد در دو سناريوي حداقل و حداكثر صرفه جويي انرژي ارائه شده است1
.بازپرداخت در طرح راه آهن به صورت كلي و فارغ از تجهيز گزارش شده است (ب .                                                                                                                                         برابر با يك ليتر نفت گاز و يا يك ليتر بنزين فرض شده و با هم جمع شده اندCNG هر مترمكعب 2

. در محاسبات احساس مي شود كه در دست بررسي استOverhaulدرج كاهش ضريب عملكرد و  (افزايش كارايي)به عالوه، با توجه به هدف طرح :                                                                                                                                                                                                                                                                                   اختصارها

ميليون ليتر:                 م ل

ميليون متر مكعب:                 م م م

ميليون دالر:                 م د

ميليون تن معادل كربن:                 م ت م ك
.به عالوه، محاسبه مجموع پس از تكميل جدول امكان پذير خواهد بود.  جمع براي سناريوي حداقل صرفه جويي در طرح برقي كردن چاه هاي كشاورزي ارائه شده است2

10 51650

1035510603067.6754.1گاز طبيعي12000
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_

5946 3
تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گاز سوز 

( دستگاه140000)با پيمايش باال 
1013بنزين

جايگزيني 

حامل انرژي


