چالشهای مربوط به تغيير آب و هوا و
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نقاط قوت
نقاط 
ضعف

تهديدها

1

قانون الحاق به کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل کيوتو
آييننامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل کيوتو


2

آييننامه تاييد پروژه هاي  CDMتوسط مرجع صالحيتدار ملي


3

قانون هدفمندي يارانهها

4

سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف 

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

5

بند ق تبصره  2قانون بودجه سال 1393

6

آييننامه اقتصاد کم کربن (در مرحله تصويب در هيئت دولت)


نقاط 
قوت
فرصتها

آييننامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل کيوتو
نقاط 
ضعف

تهديدها

نقاط 
قوت
فرصتها

دستگاههاي عضو موظف هستند روند انتشار گازهاي گلخانهاي خود در افق ميانمدت و
بلندمدت بههمراه سياستها و برنامههاي کاهش انتشار را در سال اول اجراي آييننامه تدوين
و به همراه گزارش عملکرد اجراي اين سياستها در سالهاي آتي به دبيرخانه کارگروه ملي
ارايه نمايند.
معافيت مالياتي براي واردات صنايع و تجهيزات دوستدار تغيير آب و هوا و پاک

صالحيتدار ملي

آييننامه تاييد پروژههاي  CDMتوسط مرجع
نقاط 
ضعف

تهديدها

نقاط 
قوت
فرصتها

عدم نياز به رعايت قانون استفاده از حداکثر توان داخلي در صورت تامين منابع مالي پروژه
توسط سرمايهگذاران خارجي
تسهيل امور قراردادي پروژههاي  CDMبر اساس اختيارات موجود در قانون

سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف

نقاط 
ضعف

تهديدها

نقاط 
قوت
فرصتها

 %33كاهش شدت انرژي در انتهاي برنامه پنجم و  %50در انتهاي برنامه ششم با اجراي
مجموعهاي از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي نسبت به سال پايه()1390
تدوين برنامه ملي بهرهوري انرژي و اعمال سياستهاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم
کردن تسهيالت بانکي براي بهرهوري انرژي

افزايش بازدهي نيروگاهها و متنوعسازي توليد برق و افزايش سهم منابع تجديد پذير
گسترش توليد پراکنده برق و توليد همزمان برق و حرارت

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
نقاط 
ضعف

تهديدها

نقاط 
قوت
فرصتها

ممنوعيت فروش تجهيزات بدون برچسب انرژي
اعطاي مشوقهاي مالي به مصرفکنندگان تجهيزات با راندمان باال
ايجاد انگيزه کافي جهت توسعه و ايجاد شرکتهاي خدمات انرژي
صدور پايانکار توسط شهرداريها و نيز صدور پروانه ساخت منوط به رعايت استاندارد
مصرف انرژي ساختمان
جهت گيري به سمت ساختمانهاي سبز
جريمه واحدهاي صنعتي پرمصرف و استفادهکننده از تجهيزات غير استاندارد و صرف جرايم
در طرحهاي بهينهسازي انرژي
خريد تضميني برق به مدت حداقل  5سال يا بيشتر از بخش خصوص ي و نيز برق مازاد توليدي
واحدهاي  CHPتوسط صنايع ( بدون دريافت هزينه برقراري انشعاب)

قانون اصالح الگوي مصرف ان رژي (ادامه)
نقاط 
ضعف

تهديدها

نقاط 
قوت
فرصتها

مکلف بودن صنايع داراي نيروگاه به استفاده از سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت و
نيز ساير صنايع به بازيافت حرارت
تکليف وزارت نيرو در حمايت از ايجاد شرکتهاي غيردولتي توزيع و فروش حرارت
عقد قرارداد خريد برق بلندمدت از منابع تجديدپذير باد ،برقآبي (با ظرفيت تا  10مگاوات)،
خورشيدي ،بيوگاز و زيستتوده
قيمت سوخت تحويلي به نيروگاهها متناسب با بازده آنها از تخفيف برخوردار است
جايگزيني ساالنه  %20پمپهاي آب پرمصرف در بخش کشاورزي با پمپهاي استاندارد
افزايش قيمت حاملهاي انرژي تا دو برابر براي بخشهاي کشاورزي با مصرف انرژي غير
استاندارد
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نقاط 
ضعف

تهديدها

نقاط 
قوت
فرصتها

تضمين بازپرداخت اصل سرمايهگذاري در پروژههاي بهينهسازي ،كاهش مصرف انرژي و
كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت (با اولويت صنايع
انرژيبر) و حمل و نقل عمومی و ريلی درون و برون شهري ،ساختمان ،توسعه استفاده از
انرژيهاي تجديدپذير ،گسترش استفاده از ( CNGبا اولويت شهرهاي بزرگ و مسير
راههاي اصلی بين شهري) و توليد خودروهاي كممصرف ،توسط وزارت نفت به قيمت

صادراتی حاملهاي انرژي براي سوخت صرفه جويی شده

فراز سجده اي
sojdei@ifco.ir
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