
«سازيمصرفانرژيبارويكردشعاريبهينه»

صورت كلي توسعه  به سازي مصرف انرژي و شعارهاي زيادي در مورد بهينه دهه اخير؛ رويكردها و طي حداقل سه

ي اعتماد به اين مقوله أدر جلسات رريط،  تمام وزراي محترم ذيايم و تقريباً  هاي مديريت انرژي در كشور داشته سياست

ها در  اي در مورد درصد موفقيت اين برنامه لي تاكنون هيچ تحليل مقايسه، واند ه دادهارائهايي را نيز  برنامه پرداخته ومهم 

 .دسترس نيست

منطقي كه رشد دهد  مينشان گيري كشورهاي در حال توسعه  حتي جهت يافته و تجارب موفق كشورهاي توسعه مروري بر

رسيدن به اقتدار هاي اصلي  ثيرگذار در عرصه اقتصاد جهاني از ضرورتأحضور ت وعتي اقتصادي و توسعه صنهوشمندانه  و

درست و بكارگيري  و استفادهيكي از الزامات جدي اين راهبرد  و باشد ميسياسي، استقالل ملي و شكوفايي فرهنگي 

صورت يک كاالي گرانبها درآمده و براي كشورهايي  از همين رو انرژي در بازارهاي جهاني به. است انرژيمنابع از  منطقي

ويژه آنهايي كه از لحاظ  كشورهاي پيشرفته به و در رود شمار مي درآمدهاي بزرگ و سرشاري به منشاءكه از آن برخوردارند 

ي جويي و مصرف منطق هاي فراواني در جهت صرفه اند از چند دهه گذشته تالش منابع انرژي به ساير كشورها وابسته

هاي فسيلي با منابع انرژي تجديدپذير، مانند انرژي  ر و جايگزيني سوختبَ سازي تجهيزات انرژي بهينه هاي انرژي؛ حامل

 .صورت گرفته استگرمايي  خورشيدي، باد و زمين

هر دو استفاده از روند و  مار ميش به سياست انرژي پايدارن دو ركپذير هاي تجديد انرژي توسعه استفاده ازوري انرژي و بهره

از همين رو درتمام كشورهاي دنيا،  .گردد ميانرژي  مصرفتثبيت و كاهش رشد تقاضاي  موجبصورت همزمان  روش به

هاي تجديدپذير را در قالب يک نظام دولتي و  وري انرژي و توسعه انرژي گذاري مرتبط با بهره مباحث راهبردي و سياست

 .يردگ نياز صورت مي نها بسته به ضرورت وآبندي وچگونگي اجراي  كه اولويت  اند نمودهثيرگذار ايجاد أحكومتي مقتدر و ت

با ( برق، گاز، بنزين)عرضه انرژي  ،طبيعيمنابع هاي باالي  در كشور ما به جهت وجود منابع غني زيرزميني و ظرفيت

باعث استفاده نادرست و  ها بودن تكنولوژيپايين  و و شايد همين موضوع گرفتهتر از نرخ جهاني صورت  هايي پايين قيمت

 .گردد ميناپذيري بر اقتصاد كشور  وارد آمدن خسارات جبران موجب اين امركه است غيربهينه از منابع انرژي شده 

به باال بودن  باتوجه كهشود  استخراج و صادرات منابع نفتي حاصل مياز طريق از درآمد ملي  مقدار زياديدر حال حاضر 

 ؛آمدهاي كار ياستفاده از تكنولوژ عدم و مصرف انرژي و پايين بودن قيمت انرژي در كشورروند رشد سريع  مصرف، سرانه

از رديف بلكه  ،نصيب گردد مدها بيآتنها كشور از اين در نه مصرف؛ درصورت تداوم روند فعليگردد كه  بيني مي پيش

براي صيانت از اين  وهاي فسيلي  به محدوديت منابع انرژي باتوجه لذا. شد د، خارج خواهنيز كشورهاي صادركننده انرژي

 ،منابع و جلوگيري از تخريب محيط زيست و دستيابي به توسعه پايدار بايد در مديريت توليد و مصرف انرژي در كشور

 هاي تجديدپذيرژه از انرتوسعه استفاد وسازي مصرف انرژي  كه بهينهازآنجا. پذيردانجام  تر جدي با برنامه و ؛مؤثر اقدامات

راهكارهاي جويانه و اجراي  هاي صرفه تدوين فعاليترو  از اين تواند كمک بزرگي به رشد و توسعه كشورمان داشته باشد مي

گذاري  عنوان يک سرمايه هباستفاده از منابع تجديدپذير انرژي  همچنين توسعه بكارگيري و سازي مصرف انرژي و بهينه

را فراهم توسعه پايدار  و انرژيكنندگان  هاي عمومي براي مصرف هزينه( ذخيره)تواند موجبات كاهش  ميكه  تلقي گرديده

 .آورد

نحوي كه در مجموع و  هب ،سازي انرژي در كشور ما بسيار زياد است  دهد كه پتانسيل بهينه شده نشان مي هاي انجام بررسي

ها و بكارگيري  ريزي، اجراي هدفمند برنامه گذاري، برنامه سياستتوان با  هاي مختلف مصرف مي طور متوسط در بخش به

لذا براي . جويي نمود در مصرف انرژي صرفه درصد 03سازي تا  فني، آموزش و آگاه رويكردهاي مختلف اقتصادي، حقوقي،

درتمند، داراي منسجم، ق اختاريگذاري و تعيين راهبرد حكومتي و وجود تشكيالت و س نيل به هدف فوق، نياز به سياست

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_energy&usg=ALkJrhh9ZV_ipSF0DZdPqykxSk63osmQbw


وتوسعه استفاده از  سازي مصرف انرژي بهينه راهبردبايد  كه مي دباش گذاري در سطح كالن مي ، علمي و سرمايهيتوان مال

هاي  منطقي و متناسب با ساختار صنعتي هريک از بخش - كاربردي – علميهاي  سياسترا ازطريق  هاي تجديدپذير انرژي

پذير بوده  در بخش حاكميتي و بدنه دولت توجيهاين راهبرد  به همين دليل و هدايت نمايدكننده انرژي  اقتصادي و مصرف

ساختاري  اي و هاي انرژي ارتباط بودجه هاي حامل كننده مينأت اقطع اين ساختار نبايد بطور  به و باشد و قابل واگذاري نمي

 .مديريتي داشته باشد و

واسطه  تواند به نمايد و بخش خصوصي مي ريزي كالن فعاليت مي برنامهاين تشكيالت در بخش حاكميتي و راهبردي و 

گردد كه نيل  كيد ميألذا ت .هاي عملياتي مورد نياز را انجام دهد حمايت بخش فوق و استفاده از ابزارهاي ايجادشده، فعاليت

از بخش خصوصي براي راهبرد  پذير نيست و انتظار امكان ،گذار سياست به هدف عاليه فوق، بدون وجود يک نظام حكومتي

 منظور قطعطور  بهالبته  .سازي مصرف انرژي، يک نوع حركت رو به عقب است گذاري و نظارت در مورد بهينه و سياست

 .گذاري نيست ازي وحتي سرمايهس نظام تصميم مشاركت بخش خصوصي در عدم

به  گذاري در اين بخش را نداشته و شدت رو سرمايهضمن اينكه بخش خصوصي نيز بدليل فقدان توجيه اقتصادي توانايي 

سازي مصرف  گذاري بهينه هاي مرتبط به سياست خصوصي نمودن فعاليتكه دهد رشد مصرف انرژي در كشور نشان مي

هاي اصالح الگوي مصرف و كاهش  ي كردن سياستئولت در شرايط اقتصادي حاضر، اجراانرژي و حذف آن از مجموعه د

هاي  گذاري پيشبرد سياست نجاكه براي براي توسعه وآلذا از. كند رو مي روبهرا با مشكل جدي  شدت مصرف انرژي

 :باشد ميهگشا اهاي زير نيز ر لذا توصيه، تنهايي پاسخگو نيست بحث افزايش قيمت به ؛سازي انرژي بهينه

 آزاداي مبتني بر بازار  هاي هوشمندانه قيمتي وتعرفه اعمال سياست -

 ويژه جلب اعتماد بخش خصوصي بهحمايتي  اي و هاي مالي و يارانه ستاعمال سيا -

 بخش خصوصي براي اين اقدام حمايت از هاي جديد و ورياروز نمودن فن هب -

 رساني اطالع سازي و گاهآ هاي برنامه -

سازي مصرف انرژي خوش  براي ورود به بهينه (21)تاكنون دل بخش خصوصي به تسهيالت ماده بايد گفت كه  يان،اپ در

لذا بايد تغيير مدل رفتاري و  .هاي اداري مانده است روكراسيوب مخ در پيچ و ن گرم نشده است وآبي از آبود كه تاكنون 

 .ن از انحصار يک بخش خارج گرددآگيري در مورد  سياستي در استفاده از پتانسيل ماده قانوني فوق ايجاد گردد وتصميم
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