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مقدمه
توجه به الگوي صحيح مصرف انرژي و پيادهسازي آن در بخشهاي خانگی ،صنعتی و توليدي نقش
بسيار مؤثري در اقتصاد كشور دارد و همه واحدهاي صنعتی بايد به اين اصل اساسی توجه كافی داشته
باشند.
عاملی كه می تواند در شرايط فعلی تعادل را به سيستم توليد و مصرف برق برگرداند همانا كاهش
مصرف است و اين مهم فقط با صرفه جويی در مصرف انرژي برق حاصل می گردد .مطالعاتی كه در
مورد مديريت مصرف برق انجام شده است نشان می دهد كه با انجام يکسري از توصيه هاي ساده در
بخش خانگی  ،تجاري كه سبب صرفه جويی در مصرف برق می گردد می توان توازن را به شبکه برق
باز گرداند .عليرغم اينکه براي توليد برق هزينههاي كالنی صرف می شود ،در حوزه هاي مختلف از
جمله بخش صنعت به دليل عدم وجود مديريت مصرف اين انرژي گران به صورت بهينه استفاده نمی
شود.
در بخش خانگی انتخاب درست لوازم خانگی از اهميت بسياري برخوردار است  ،زيرا عالوه بر اينکه
موجب صرفه جويی می گردد هزينه هاي خانواده را تا حد زيادي كاهش می دهد .برچسب انرژي تا
حد زيادي ما را در انتخاب صحيح لوازم خانگی راهنمايی می كند  .استفاده از المپ كم مصرف در
ساختمان هاي بزرگ خانگی و تجاري موجب صرفه جويی می گردد و از طرفی حرارت ايجاد شده در
ساختمان را نيز كاهش ميدهد .در انتخاب وسايل گرمايشی و سرمايشی بايد دقت زيادي شود تا حجم
توليد گرما يا سرماي آن ها متناسب با نياز باشد ،زيرا اين دستگاه ها عموما پر مصرف هستند.
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يکی از مسائلی كه در اين زمينه مشاهده میشود تغيير مکان كاربري تجهيزات پر مصرف بجاي
جايگزينی آنها می باشد .بدين معنا كه وسيله پر مصرف پس از خارج شدن از چرخه استفاده در يك
خانوار به محل استفاده ديگري منتقل میگردد كه اين به معنی افزايش بار مصرفی میباشد.
از سوي ديگر يکی ديگر از مسائل مهم در اين زمينه جايگزينی المپهاي كم مصرف میباشد كه المپهاي
مستعمل اعم از معمولی و كم مصرف لزوما از چرخه مصرف خارج نشده و همچنين مالحظات زيست
محيطی آن مد نظر قرار نمیگيرد.
همچنين در اين بحث می توان به موارد ديگري نيز اشاره نمود .از اين دست موارد عبارتند از تجهيزات
نامرغوبی كه از محلهاي غير مجاز وارد كشور میشوند .آيا محصولی كه وارد كشور مییشیود و رتبیه
انرژي  Aرا دريافت میكند واقعا داراي رتبه انرژي  Aاست؟ آيا نظارت به درستی انجام شده است؟

عوامل موثر
در جايگزينی تجهيزات فرسوده سه میورد مهیم وجیود دارد كیه عبارتنید ازو رويیههیاي كیار
جايگزينی ،منابع مالی انجام جايگزينی و انبارش تجهيزات فرسوده .از ديگر موارد قابل اشاره دل بستن
و عادت كردن افراد به تجهيزات قديمی در منازلشان میباشد.
عوامل موثر در بروز این چالش در کشور عبارتند از:
 .4عدم نظارت دقيق بر كيفيت توليد تجهيزات و محصوالت
 .2عدم بررسی مشکالت از سه منظر
• تعريف رويههاي جايگزينی
• تامين منابع مالی (تامين اعتبارات و تسهيالت)
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• بازيافت
 .3نبود نظام تعرفه بندي مناسب و هزينه تبعات زيست محيطی و اجتماعی در قيمت برق و اخذ
آن از مصرف كنندگان
 .1نداشتن تمکن مالی براي تهيه تجهيزات پر بازده
 .5توجه به نوگرايی بجاي توجه به صرفه جويی در مصرف برق
 .6عدم دسترسی مناسب به تکنولوژي بهينه و مقرون به صرفه
 .7عدم آگاهی مصرف كنندگان از وضعيت مصرف باالي انرژي
 .8دل بستن و عادت كردن به تجهيزات قديمی
 .9اثرات بازگشتی بهبود راندمان بر رفتار مصرف كنندگان
 .44بروز اثرات غير مستقيم در افزايش مصرف
 .44عدم كفايت توليد لوازم پربازده به دليل عدم حمايت مالی كافی از واحدهاي توليد كننده
 .42عدم حصول اطمينان از جايگزينی و امحاء وسايل فرسوده و دست دوم
 .43نگرانی از آثار زيست محيطی ناشی از جمع آوري لوازم برقی دست دوم
 .41عدم وجود استاندارد هاي انرژيبري تجهيزات گرمايشی و سرمايشی
 .45عدم قطعيت براي مصرف كنندگان كه آيا محصول جايگزين بهتر از لوازم خودشان است؟
 .46كيفيت پايين تجهيزات داخلی و عدم توان رقابت با محصوالت خارجی جهت جايگزينی با
محصوالت فرسوده
 .47نبود رغبت براي خريد خارجی به دليل هزينه باال و نبود كيفيت محصوالت داخلی
 .48طوالنی بودن نظام بانکی براي استفاده از تسهيالت جايگزينی تجهيزات دست دوم
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شكافها1ي کليدي
از مجموع عوامل فوق شكافها و مشكالت کليدي که منجر به بروز جایگزینی نامناسب فناوريها و
تجهيزات کم بازده در بخش خانگی شده است در جدول شماره  1ارائه شده است:
جدول شماره :1شكافهاي کليدي چالش جایگزینی تجهيزات انرژيبر (لوازم برقی دست دوم و
اسقاط آن)
ردیف

عنوان شكاف توانمندي

1

نداشتن تمکن مالی براي تهيه تجهيزات پر بازده

2

نبود نظام تعرفه بندي مناسب و انگيزه الزم براي جايگزينی

3

عدم دسترسی مصرف كننده به تجهيزات پر بازده ارزان قيمت

4

عدم جمع آوري كامل و صحيح وسايل فرسوده و دست دوم از چرخه مصرف و بازيافت آن

5

عدم آگاهی مصرفكنندگان از وضعيت مصرف هر يك از وسايل برقی مورد استفاده

سوال بعدي كه به ذهن متبادر می شود اين است كه حال چه كار بايد كرد؟ پاسخ اين سوال
راهکارهاي عملياتی ارائه شده از سوي خبرگان با توجه به توانمندي ها و ناتوانی هاي صنعت برق
و دولت است كه در جداول  2ارائه شده است.

1

شكاف عاملي است كه منجر به بروز فاصله بين وضع موجود و مطلوب شده است.
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برنامة استراتژيك

جدول شماره  :2هزينه و زمان و اولويتبندی راهکارهای فناورانه چالش جايگزينی تجهیزات انرژیبر (لوازم برقی دست دوم و اسقاط آن)
کوتاه
عنوان شکاف

راهکار پیشنهادی

رديف

زمان (ماه)

پیشنیازها

مدت(4
سال
اول)

1
تمکن مالی برای تهیه تجهیزات
پر بازده

ايجاد ساختار فاينانس به منظور جايگزينی لوازم خانگی پربازده از طريق کشورهای صاحب
تکنولوژی

میان

بلند مدت

مدت(4

( 4سال

سال دوم)

سوم)



12

2

ايجاد ساختار استفاده از ظرفیت شرکتهای خدمات انرژی

11

3

ايجاد سازوکار مناسب برای اعطای تسهیالت تکلیفی به مصرف کنندگان لوازم برقی پر

12




بازده
نظام تعرفه بندی مناسب و

4

ايجاد فرايند شفاف سازی برای بیان قیمت واقعی انرژی

24

انگیزه الزم برای جايگزينی

5

اصالح تعرفه های گمرکی وتدوين تعرفه های ترجیحی برای تجهیزات خانگی پربازده

24

6

تنظیم نظام مناسب تعرفه انرژی در ساعات مختلف

66

7

ايجاد مکانیزم حمايتی برای تولید لوازم برقی پربازده ارزان قیمت از جمله اعطای معافیت

12

دسترسی مصرف کننده به
تجهیزات پر بازده ارزان قیمت
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های مالیاتی به تولیدکنندگان ،جلوگیری از واردات لوازم خانگی پرمصرف
1

ايجاد شبکه بازار فروش حقیقی و مجازی لوازم خانگی پربازده با هدف حذف واسطه ها

24

9

ايجاد نظام ارزيابی و اطالع رسانی برای محصوالت برتر (کاربر پسند ،پربازده و ارزان

12



7و9



قیمت) بر بستر وب



جمع آوری کامل و صحیح وسايل

16

تهیه اطلس بازيافت لوازم برقی فرسوده و پرمصرف

11

فرسوده و دست دوم از چرخه

11

ايجاد نظام جامع جمع آوری و بازيافت لوازم برقی فرسوده و پرمصرف

12

16

12

تدوين فرآيند جامع اجرايی جايگزينی لوازم برقی فرسوده و پرمصرف

12

11

آگاهی مصرفکنندگان از

13

ايجاد بستر فرهنگی مناسب برای آگاهی از برچسب و مصرف انرژی لوازم برقی

6

وضعیت مصرف هر يك از وسايل

14

نصب تجهیزات ساده سنجش و نشان دهنده مصرف بر روی وسايل برقی

11

15

توسعه لوازم اندازه گیری پرتابل ارزان قیمت و ساده برای کاربران عادی

12

مصرف و بازيافت آن

برقی مورد استفاده
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