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شاه کلید توسعه پایدار

تهران -اتاق بازرگانی-97اردیبهشت 4



2

کالم اول 
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شاخصهای اساسی صنعت برق در ده سال دیگر

هزار 150ظرفیت منصوبه حدود 

مگاوات 

هزار 60پیک باز زمستان حدود 

مگاوات 

مگاوات 110000 , پیک بار 

:تابستان
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13941394/04/20پیک روز  602859905879578057035528526751735247536856245928630764846649670266856560619458486224638063106332

13951395/04/30پیک روز  671565706427629561966106592658425957622563486618687169557067712171017017675663756458680868416790

1396/05/08-1396پیك روز  729968746489623561435990570157506097656771257547793979448183821282158058758069417207758074477294

1394/10/13-1394روز عادي  186517701671161815961614171918161950194419961983197918851939185320562146232323042250222421361821

1395/10/15-1395روز عادي  190218051704165116281646175418521989198320362023201919221977189020972189236923502295226821791858

1396/10/26-1396روز عادي  207119241873185518541869199920922113212021302180220721632105207621512397263326472589252924172241
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منبع تأمین انرژیمهم ترین = انرژی بهینه سازی 
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Renewables & biofuels

Nuclear 

Energy efficiency

550 

Policy 

Scenario

450 

Policy 

Scenario

54% 

23% 

14% 

9% 

:450درسناریوی
2010سالهایبینسرمایهگذاریموردنیازمیزان•

میلیارددالر2020:2700تا

2021سالهایبینسرمایهگذاریموردنیازمیزان•
میلیارددالر2030:9300تا

نقشه غلتان ارتقاي بهره وري انرژي
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.کوتاهندبسیارOECDغیرعضوبرایکشورهایبویژههایبازگشتسرمایهسیاستهایجدید؛دوره
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سرمايه دوره بازگشت 
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 م رم تل  ب    اي در  ر ه   ي  با ق ه  تان     اي 

b$ 

7b$

4b$



با  تان    استفاده ازور نوزارتنظرم رد ايطرح
12ماده 

:طرح
وکاهشتلفات،تجدیدپذیرانرژیهایازاستفادهتوسعه،راندمانافزایشطرحهایازهریک

.مصرفبهینهسازی

:راندمانافزایشطرحهای
.میگرددنیروگاههاراندمانافزایشموجبآنهااجرایکهطرحهایی

:تجدیدپذیرانرژیهایازاستفادهتوسعهطرحهای
تجدیدپذیرانرژیهایازاستفادهکنندهبرقمولدهایتوسعهواحداثبهمنجرکهطرحهایی

.میگردد

:تلفاتکاهشطرحهای
وزیعتوتوزیعفوق،انتقالشـبكههایدرپستوخطوطتأسیساتبهینهسازیواحداثطرحهای

هبمنجرکهاصالحیطرحهایهمچنینومیگرددبرقشبكهانرژیتلفاتکاهشبهمنجرکه
.میشودنیروگاههاداخلیمصرفکاهش

:مصرفبهینهسازیطرحهای
.میگرددمشترکینانرژیمصرفکاهشومصرفالگویاصالحبهمنجرکهطرحهایی
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قوانین و مقررات

تودرزمینهبهرهوریانرژیدردنیاسرآمداسقوانینومقرراتایراندرارتباطبا
.هیچخالءقانونیدراینزمینهاحساسنمیگردد

:برخیازقوانین

o1389مصوب-ایراناسالمیجمهوریتوسعهپنجمبرنامهقانون
oایراناسالمیجمهوریتوسعهسومبرنامهقانون(4)و(2)مواداصالحقانون-

1381مصوب
o1387مصوب-صنعتیگذاریسرمایهوتولیدموانعازبرخیرفعقانون
o1389مصوب-انرژیمصرفالگویاصالحقانون
o1388مصوب-یارانههاکردنهدفمندقانون
oکشورکل1394سالبودجهقانون

تعهدالزمبرایاجرائیکردنقوانیندراینحوزهوجودندارد.
ـ رفوظیفهاصلیویامهممجرینهائیبسیاریازقوانینبهینهسـازیمص

.انرژینیست
دربرخیمواردآییننامهاجرائیمناسبوجودندارد.
دستگاهسیاستگذاروناظرکهدارایاقتدارالزمباشد،وجودندارد.



طرحهای اشتغال زایی با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی

 تولید کولر های گازی پربازده

 تولید ابگرمکن های خورشیدی

 طرحهای کاهش تلفات  در بخش توزیع

طرحهای بهینه سازی فرایند های انرژی بر
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آنا  ز اقت ادي ا زاي  ضريب عملکرد ان اع ک  ر اي گازي

: رض ات 
ت مان 4200ق مت دالر، معادل 
به ازاي  ر :ما  ات ت   د کربن 

22ک ل وات ساعت برق، معادل 
ت مان 

سنت 22:ق مت گاز 
ت مان 250: زينه  تمام شده 
 ر ک ل  وات : زينه ا تماع  

ت مان براي 113ساعت برق 
آالينده  ا م  باشد

سايز ک  ر
مت سط ق مت ک  ر با 

ک ف ت )ت مان(

مت سط ق مت ک  ر ب  

ک ف ت )ت مان(
تفاوت ق مت

9000 B T U /hr1,800,0001,000,000800,000

12000 B T U /hr2,200,0001,200,0001,000,000

18000 B T U /hr3,400,0001,600,000180,000

24000 B T U /hr4,400,0002,000,0002,400,000

30000 B T U /hr5,000,0002,200,0002,800,000

مقاي ه ان اع سايز اي ک  ر گازي با ک ف ت و بدون ک ف ت



بازگشت سرمايه  روژه 

ط   با ت  ه به بررس  اقت ادي و زي ت مح 
ا زاي  نرخ راندمان انرژي ان اع ک  ر  اي

ري    گازي م رد استفاده در ب   خانگ  و تجا
در  3.5به 2از حدود EERبا ا زاي  ضريب 

مت  بر اساس ق بازگشت سرمايهنهايت دوره 
سال محاسبه گرديده  4 اي ايران، کمتر از 

.است



ه از طی برنامه پنجسالاستان خوزستان، بوشهر و هرمزگاناستفاده مشترکین جدید خانگی در 
:آبگرمکن های خورشیدی بجای برقی

اجرائیشرحفعالیتردیف
تعداد

صرفهجویی
الكتریكیانرژی

صرفهجویی
كیالكتریتوان

سوخت
صرفهجویی

هزینه
هردستگاه

اعتبارکل

دستگاه
میلیون

میلیاردریالمیلیونریالمیلیوندالرمگاواتکیلوواتساعت

156867275235623470سالاول1

1710475754921313513سالوم2

1865189017722063558سالسوم3

203398125810772873610سالچهارم4

221815164614093763665سالپنجم5

9396454655140910632816جمع



الگوریتم مالی 

-ید به تهیه طرح های توجیهی با منطق مالی لیزینگ متقابل وپیش خر

شرط ساخت کامل داخل ومزیت رقابتی برای صادرات 

 با فرض 12اخذ مجوز شورای اقتصاد با تامین مالی از ظرفیت ماده

ارایه یارانه به استفاده کننده نهایی 

 برگذاری فراخوان جذب  سرمایه گذار

 احداث واحد تولیدی

 تولید تحت کنترل
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(1)مدل عملکردی بهینه سازی مصرف انرژی 

صرفهجوییبعملآمدهدرصدیازبرمبنایقرارداد-1نمودارشماره
(Shared–Saving Contract)

مؤسسه
ESCoمالی

تحقیقدرمورداعتبار

قرضدادنوام

مشتری

وثیقه

(وارسی)کردنچک

هقراردادبرپای
عملكرد

پرداخت
هزینه
خدمات

بازپرداخت

منابعحاصل

ازهدفمندی
یارانهها

مجری

طرح



مؤسسه

مالی

ESCo

تحقیق در مورد اعتبار

مشتریقرضدادناعتبار

وثیقهضمانت
بازپرداختتعهدوام

هقراردادبرپای
عملكرد

پرداخت
هزینه
خدمات

بازپرداخت

مقدارصرفهجوییبعملآمدهقراردادبرپایهضمانت-2نمودارشماره
(Guaranteed Saving Contract)

ریسکعملكرد

دراعتبارمشتریریسک

مجری

طرح

منابعحاصل

ازهدفمندی
یارانهها

(2)مدل عملکردی بهینه سازی مصرف انرژی 



اعطای تسهیالت تکلیفی نظام بانکی

نظام بانکی

دهتولیدکنن

مصرف کننده

تحویل تجهیز جدید  

پرداخت تسهیالت

ساط  یارانه مصرف کننده و بازپرداخت اقانرژي از برداشت سهم 
تسهیالت دریافتی تولیدکننده

تحویل شدهاعالم تجهیز جدید 

حاکمیت  

بانک 
ه پرداخت کنند

یارانه

تفاهم نامهمبادله 

ابالغ تسهیالت تکلیفی

نظامارزیابیدقیق



ا   شنهاد

رانگذاسرمایهبرايمرکزيبانکتعهديتضمینتعریف
اعتمادتوسعهازحمایتوکارگردشدرتسهیل
پاسخگوییلزومبرايوظایفبرتمرکز
ومالیسساتؤموهابانکشدهتعریفوهدفمندمشارکت

هابیمه
وصیخصبخشگذارانسرمایهورودبراياللملیبینتضمین
تعریف جدیدي از پیش خرید محصوالت انرژي بر به شرط

تولید داخل ومزیت رقابتی 
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