
.وتحقق اهداف  اقتصاد مقاومتی   استبهره وری کلید طالیی  هر گونه رشد وتوسعه 

. استقارون هزاره سوم منافع حاصله از افزایش بهروری گنچ 

افزایش کارایی انرژی
با رویکرد تولید واشتغال

کنفرانس توزیع–96فروردین 30
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مهمترین منبع تأمین انرژي= بهینه سازي انرژي 
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 پتانسیلهای بالقوه صرفه جویی در بخشهای مختلف مصرف
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قوانین و مقررات

رآمد در زمینه بهره وری انرژی در دنیا سقوانین و مقررات ایران در ارتباط با 
.  است و هیچ خالء قانونی در این زمینه احساس نمی گردد

:برخی از قوانین
o1389مصوب–ایراناسالمیجمهوریتوسعهپنجمبرنامهقانون
oمصوب–ایراناسالمیجمهوریتوسعهسومبرنامهقانون(4)و(2)مواداصالحقانون

1381
o1387مصوب–صنعتیگذاریسرمایهوتولیدموانعازبرخیرفعقانون
o1389مصوب–انرژیمصرفالگویاصالحقانون
o1388مصوب–هایارانههدفمندکردنقانون
oکشورکل1394سالبودجهقانون

تعهد الزم برای اجرایی کردن قوانین در این حوزه وجود ندارد.
  رف وظیفه اصلی و یا مهم مجری نهایی بسیاری از قوانین بهینه ساازی م ا

.انرژی نیست
در برخی موارد آئین نامه اجرایی مناسب وجود ندارد.
دستگاه سیاست گذار و ناظر که دارای اقتدار الزم باشد، وجود ندارد.



:کشاورزیداربرقچاههایآباستحصالسیستماصالح
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شناورآبپمپهای
هزار 60
کشاورزیچاهحلقه

شدهجوییصرفهانرژی
اتکیلوومیلیون2000
سالدرساعت

شدهجوییصرفهانرژیقیمت
(فعلیهایتعرفه)

سالدرریالمیلیارد 320

شدهجوییصرفهانرژیقیمت
 (صادراتیگازفروشقیمت)

سالدرریالمیلیارد 13500

شدهجوییصرفهانرژیقیمت
 (برقصادراتنرخ)

سالدرریالمیلیارد 6000

معادل %30انرژیجوییصرفه
دیماندمگاوات750کاهش

معادلگذاریسرمایهمیزان
ریالمیلیارد 9000



طرحهای بهینه سازی در شرکتهای آب و فاضالب

قانون هدفمند کردن یارانه ها، به شرح ( 8)ماده ( ب)و ( الف)این پروژه ها با در نظر گرفتن بندهای 

:ذیل می باشد

کاهش مصرف انرژی تاسیسات شرکتهای آب و فاضالب. 1

توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تأسیسات. شرکتهای آب و فاضالب2

کاهش هدر رفت شبکه های آب و بهینه سازی مصرف آب. 3

نصب کنتورهای هوشمند. 4

تکمیل طرحهای نیمه تمام واگذاری انشعابات فاضالب با مشارکت بخش خصوصی. 5

بهسازی تصفیه خانه های آب. 6

بهسازی و نوسازی ایستگاه های پمپاژ آب. 7

بهسازی تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ فاضالب. 8

جمع کل اعتبارات مورد نیاز بسته حمایتی در شرکتهای آب و فاضالب. 9



ه  انرژی م رفی ساالنتعدادنام طرحردیف
قبل از اجرای طرح  

((Kwh/yr

انرژی م رفی
ساالنه بعد از
اجرای طرح 

((Kwh/y
r

میزان صرفه  
هجویی سالیان

((Kwh/y
r

هزینه صرفه  
ن میلیو)جویی 

(ریال
25000=دالر

ریال

هزینه سرمایه
گذاری 

(میلیون ریال)

در VSDطرح ن ب 1
ایستگاه پمپاژ آب

کوهپایه

289352071482017870010202500

بر VSDطرح ن ب 2
روی کلیه چاههای 
آب شرب مورد 

امکان شرکت آب و 
اصفهانفاضالب

8130270200256030
00

46672
00

26600480
00

طرح تعویض 3
ا الکتروپمپ در چاهه
و ایستگاههای 
پیشنهادی

15238720400281060
00

106144
00

60650500
00

6988412054423-مجموع
820

154603
00

882701005
00



طی برنامه پنج ساله از استان خوزستان، بوشهر و هرمزگاناستفاده مشترکین جدید خانگی در 
:آبگرمکنهای خورشیدی به جای برقی 

شرح فعالیت اجراییردیف

صرفه جویی تعداد
انرژی الکتریکی

صرفه جویی 
یتوان الکتریک

سوخت  
صرفه  
جویی

هزینه هر 
اعتبار کلدستگاه

میلیون دستگاه
میلیارد ریالالمیلیون ریمیلیون دالرمگاواتکیلوواتساعت

156867275235623470سال اول1

1710475754921313513سال وم 2

1865189017722063558سال سوم 3

203398125810772873610سال چهارم 4

221815164614093763665سال پنجم5

9396454655140910632816جمع



یک کسب وکار پررونق 

بخش

مجموع3سال 2سال 1سال 

هدف 

میلیارد)گذاری

(لایر

درصد تحقق صرفه جویی 

ن میلیو)انرژی  

کیلو وات 

(ساعت

میلیارد)اعتبار

(لایر

صرفه جویی 

میلیون)انرژی  

کیلو وات 

(ساعت

میلیارد)اعتبار

(لایر

صرفه جویی 

میلیون)انرژی  

(کیلو وات ساعت

میلیارد )اعتبار

(لایر

صرفه جویی 

میلیون )انرژی  

(کیلو وات ساعت

د میلیار)اعتبار

(لایر

%26463072.554499335.51019018148.51828530556.516900108خانگی

%4113500873315009536251379926257660180کشاورزی

%22412569.738565219.448745978.11097113767.11630067صنعت

%1613482.71613482.7155046.5247761011.923300145تجاری

%387195.38304042180831.533971430.8690049عمومی

%110006820.12048116941.61974725629.62512284939151060100کل



اصالح سیستم استحصال آب چاههای برق دار کشاورزی
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 چرراه کشرراورزی برررق دار شررده م هررز برره  هررزار 100برررآورد میشررود برری  از
.الکتروموتورهای شفت و غالف باشند

 بی  از پمپ های شناور استدرصد 30حداقل تلفات پمپ های شفت و غالف.

    دم با رعایت محدودیتهای فنی کاربردی الکتروپمپ های شناور بره ورور ملرال عر
چاه کشاورزی م هرز  هزار 60استفاده درزمینهای بافت ماسه ای، میتوان بی  از 

گزین به الکتروموتور شفت و غالف عمودی یا افقری را برا الکتروپمرپ شرناور جرای     
. نمود



:اصالح سیستم استحصال آب چاههای برق دار کشاورزی
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پمپ های شافت و غالف
هزار100

حلقه چاه کشاورزی

11200انرژی مصرفی 
اعت میلیون کیلووات س
در سال

قیمت انرژی مصرفی
(تعرفه های فعلی)
میلیارد ریال در سال1790

قیمت انرژی مصرفی  
(  قیمت فروش گاز صادراتی)

میلیارد ریال در سال76800

قیمت انرژی مصرفی  
( نرخ صادرات برق)
میلیارد ریال در سال33600



:اصالح سیستم استحصال آب چاههای برق دار کشاورزی
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پمپهای آب شناور
هزار60

حلقه چاه کشاورزی

انرژی صرفه جویی شده 
میلیون کیلووات 2000

ساعت در سال

قیمت انرژی صرفه جویی شده
(تعرفه های فعلی)
میلیارد ریال در سال320

قیمت انرژی صرفه جویی شده
(  قیمت فروش گاز صادراتی)

میلیارد ریال در سال13500

قیمت انرژی صرفه جویی شده
( نرخ صادرات برق)
میلیارد ریال در سال6000

معادل% 30صرفه جویی انرژی 
مگاوات دیماند750کاهش 

میزان سرمایه گذاری معادل 
میلیارد ریال 9000



استفاده از انرژی های تجدید پذیر

19

استفاده از . درصرد گرروه چهرارم    30در ( ماننرد انررژی رورشریدی   )انرژی های ت دیرد پرریر   1

حلقه چاه م هز به پمپ رورشیدی10000در حدود ( استانهای گیالن و مازندران)استانها 

پمپهای آب رورشیدی
هزار10

حلقه چاه کشاورزی سرمایه 
1320گذاری 

میلیارد ریال

انرژی صرفه جویی شده 
میلیون کیلووات 360

ساعت در سال

قیمت انرژی صرفه جویی شده
( نرخ صادرات برق)
میلیارد ریال در سال1080

قیمت انرژی صرفه جویی شده
(  قیمت فروش گاز صادراتی)

میلیارد ریال در سال2400



مدل عملکردی بهینه سازی  
(1)مصرف انرژی

قرارداد بر مبناي درصدي از صرفه جوئي به عمل آمده-1نمودار شماره 
Shared–Saving Contract))

مؤسسه

ESCoمالی

تحقیق در مورد اعتبار

قرض دادن وام

مشتری

وثیقه

(وارسی)چک کردن

قرارداد برپایه 
عملکرد

پرداخت 
هزینه 
خدمات

بازپرداخت

منابع حاصل 

از هدفمندی  
یارانه ها

مجری 

طرح



مؤسسه 

مالی

ESCo

تحقیق در مورد اعتبار

مشتریقرض دادن اعتبار

وثیقه ضمانت 
بازپرداخت تعهدوام

قرارداد برپایه 
عملکرد

پرداخت 
هزینه 
خدمات

بازپرداخت

قرارداد بر پايه ضمانت -2نمودار شماره 
مقدار صرفه جوئي به عمل آمده

(Guaranteed Saving Contract)

ریسک عملکرد

یریسک دراعتبارمشتر

:

مجری 

طرح

منابع حاصل 

از هدفمندی  
یارانه ها

مدل عملکردی بهینه سازی  
(2)مصرف انرژی



اعطای تسهیالت تکلیفی نظام بانکی: 

نظام بانکی

تولید  
کننده

مصرف 
کننده

تحویل تجهیز جدید 

پرداخت تسهیالت

یارانه مصرف کننده و بازپرداخت اقساط انرژی از برداشت سهم 
تسهیالت دریافتی تولیدکننده

اعالم تجهیز جدید تحویل شده

حاکمیت 

بانک پرداخت 
کننده یارانه

مبادله تفاهمنامه

ابالغ تسهیالت تکلیفی

نظام ارزیابی دقیق



پیشنهادات

سرمایهبرایمرکزیبانکتعهدیتضمینتعریف

گذاران

اعتمادتوسعهازوحمایتکارگردشدرتسهیل

پاسخگوییلزومبرایوظایفبرتمرکز

مالیوموسساتبانکهاشدهوتعریفهدفمندمشارکت

هاوبیمه

بخشگذارانسرمایهورودبرایاللملیبینتضمین

خصوصی
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