
 

 

 ارزان سازي المپهاي كم مصرف با مكانيزم توسعه پاك

  

ي باالي انرژي موجب كاهش مصرف انرژي و بالطبع كاهش توليد رالمپهاي كم مصرف در انواع مختلف به جهت بهره و
در توليد انرژي در نيروگاهها مقادير قابل توجهي سوخت فسيلي مصرف مي شود كه با كاهش توليد انرژي، مصرف . انرژي مي شوند

هاي هوا و گازهاي گلخانه اي  كاهش مصرف سوخت در نيروگاهها منجر به كاهش انتشار آالينده. سوخت نيروگاهها نيز پايين مي آيد
كاهش گازهاي گلخانه اي در يك كشور در حال توسعه چنانكه تحت مكانيزم توسعه . مي شود) دي اكسيد كربن،  متان و اكسيد نيترو(

رد كه پاك پروتكل كيوتو كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل متحد به ثبت و تاييد برسد، منافع قابل مالحظه اي به همراه دا
  .دالر به ازاي كاهش هر تن گاز دي اكسيد كربن است 15منفعت نقدي آن حدود 

بدينترتيب، چنانكه طرح توزيع و استفاده از المپهاي كم مصرف، تحت مكانيزم توسعه پاك به ثبت برسد، مي تواند منافع 
رف ، مي تواند با اتكا به درآمدهاي آتي از محل المپهاي كم مص) فروشنده(نقدي از اين محل كسب كند و بعبارت ديگر توزيع كننده 
  .مكانيزم توسعه پاك، قيمت فروش اين المپها را پايين آورد

ساعت خود از  8000ساعت در شبانه روز مي تواند در طول عمر  4بطور متوسط هر المپ كم مصرف، با فرض كاركرد 
اين در حاليست كه . دالر آمريكا دارد 5/5د كه ارزشي در حدود كيلوگرم گاز گلخانه اي دي اكسيد كربن جلوگيري كن 367انتشار 

  .دالر است 7/1هزينه تامين و توزيع هر المپ كم مصرف، بطور متوسط حدود 

محاسبات باال نشان مي دهد در صورتيكه المپهاي كم مصرف بطور رايگان توزيع شوند، نرخ بازگشت سرمايه از محل 
  !است% 30د مكانيزم توسعه پاك حدودرآمدهاي 

نگاهي به آخرين پروژه در حال ثبت مكانيزم توسعه پاك درخصوص توزيع المپهاي كم مصرف در اكوادور، حاكيست 
سال در اكوادور توزيع نمايد  5ميليون عددي به فاصله  6سرمايه گذار طرح در نظر دارد دوازده ميليون المپ كم مصرف را در دو بسته 

 4فرض بر اين بوده است كه المپهاي كم مصرف . سال در حال كار باشند 10مپ كم مصرف در طول ميليون ال 6بطوريكه همواره 
ساله، مي بايست پس از  10لذا براي پوشش طول عمر . سال مي باشد 4/5ساعت و لذا  8000ساعت در شبانه روز كار كنند و عمر آنها 

ميليون دالر  20ميليون دالر و در كل  4/3ميليون دالر و هزينه توزيع آنها  6/6هزينه تامين هر سري المپها . سال المپها جايگزين شوند 5
  .ميزان سرمايه گذاري طرح مي باشد

  . المپها بطور رايگان توسط وزارت برق و انرژيهاي نو اكوادور توزيع مي شوندالزم به ذكر است ، 

دالر به ازاي هر تن گاز  15باشد كه با احتساب تن در سال مي  439,247اهش گازهاي گلخانه اي در اين طرح ميزان ك
بنابراين . ميليون دالر خواهد بود 66ساله پروژه بالغ بر  10اين درآمد در طول دوره  .ميليون دالر در سال مي باشد 6/6گلخانه اي، معادل 



 

 

نمي شود، بلكه سودآور رايگان المپها  براي توزيعنبوده و موجب مصرف منابع داخلي وزارت نيروي اكوادور  دهضرر پروژه فوق نه تنها
  !!!!است% 30حدود ) پروژه(بوده و نرخ بازگشت داخلي اين تجارت 

  : منافع طرح عبارتند از 

 )توزيع المپها بصورت رايگان صورت مي گيرد(كمك به اقتصاد خانوارهاي فقير اكوادور با كاهش هزينه هاي انرژي  -
 يدار كشور اكوادوركاهش تقاضاي انرژي و كمك به توسعه پا -

 درآمد مضاعف براي وزارت برق و انرژيهاي نو اكوادور -

 )براي توزيع المپها(ميليون دالري  8/6 اشتغالزايي -
 بهبود شرايط محيطي -

المپ كم مصرف   870,000و در آنكه بصورت محدود و فقط در يك ايالت هند صورت گرفته است  ايستپروژه مثالي ديگر 
در حاليكه بدون  .استده شبه قيمت المپهاي حبابي رشته اي بين مصرف كنندگان توزيع  شركت اسرام ساختبا طول عمر باال 

) بايد از جيب دولت يا ملت هند پرداخت ميشد(ميليون يورو داشته است  5/2پروژه هزينه حدود اين درآمدهاي مكانيزم توسعه پاك، 
كه بطور غيرمستقيم توسط كشورهاي توسعه يافته پرداخت ( حاصل از مكانيزم توسعه پاك ميليون دالري 5 ليكن با استفاده از درآمد

  .است% 20و نرخ بازگشت داخلي آن حدود  خواهد داشتميليون يورو درآمد  5/2پروژه حدود  ، اينساله 10، در پايان دوره )ميشود

روژه استاني يا ملي و حتي بصورت رايگان در بين نشان مي دهد كه مي توان المپهاي كم مصرف را در قالب يك پ آنچه آمد
يعني  .درآمدهاي مضاعفي نيز نصيب برد ،اقشار مختلف توزيع نمود و در پايان عالوه بر جبران بهاي المپ كم مصرف توزيع شده

زيع شد، در قالب اين برعكس طرحي كه اخيرا در كشور اجرا شد و المپها با استفاده از بودجه دولت و با يارانه محدود در كشور تو
توزيع ميشوند و بعالوه در نهايت درآمد ارزي ) رايگان(مكانيزم، بودجه دولت صرف نميشود، المپها بصورت صد در صد يارانه اي 

  . قابل توجهي نيز نصيب كشور ميشود

المپهاي كم مصرف ) يا رايگان(تاكنون بيش از بيست پروژه در دنيا براي بهره گيري از مكانيزم توسعه پاك در جهت توزيع ارزان 
توليان امر لذا با توجه به رويكرد موجود در كشور براي بهينه سازي مصرف انرژي، الزم است م. به ثبت و تاييد سازمان ملل رسيده است

عدالت  قشرهاي كم درآمد جامعه را تامين نمايند، كه بي شك گامي در جهتبين المللي موجود، منافع  با استفاده از اين فرصت
  .اجتماعي خواهد بود و از هدر رفت فرصت منافع ملي جلوگيري خواهد شد
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