
 خاص شرايط براي ضرورتي تجديدپذير، هاي انرژي يازدهم نمايشگاه

 

 ايـران انرژي مصرف مديريت انجمن رئیس/ ترابي مهذب سعید

 

 خاص شرايط در كشور كه شود مي برگزار شرايطي در تجديدپذير هاي انرژي المللي بین نمايشگاه يازدهمین

 اين از عبور براي عملي و مؤثر دستاوردهاي تواند مي قطع طور به نمايشگاه اين. است گرفته قرار اقتصادي

 .نماد ايجاد انرژي بخش در شرايط

 در اساسي راهبرد يك عنوان به نو هاي انرژي از صحیح استفاده فرهنگ راهبرد اخیر، دهه چند طول در

 اهداف به زيادي حدود تا گیري جهت اين از استفاده با و است گرفته قرار مدنظر يافته توسعه كشورهاي

 درصد04 تا كاهش انرژي المللي بین آژانس. اند يافته دست نیز انرژي بموقع تأمین و كنترل در خود راهبردي

 جمعیت افزايش رغم علي كه اي گونه به است، نموده گذاري هدف 0404 سال تا را انرژي مصرف نیاز شدت

 در مصرف میزان از كمتر به انرژي نهائي مصرف میزان انرژي جديد مصرف هاي زمینه و نیازها ايجاد و جهاني

 ازطريق انرژي، مصرف نیاز شدت كاهش كه است نموده برآورد المللي بین آژانس. برسد 0442 سال

 توده زيست و تجديدپذير هاي انرژي از استفاده توسعه فرآيندهاي درصد 20 تا كارآيي افزايش هاي فرآيند

(Biomass )يابد تحقق درصد 40 تا ديگر فرآيندهاي و درصد9 تا اي هسته انرژي درصد، 00 تا. 

 انرژي تجديدپذير منابع از شده تعديل مصرف نیاز حداكثري كاهش دنیا، در انرژي مديريت راهبردي برنامه

 .است

 بازده، پُر ي ها توربین میكرو پذير، تجديد هاي انرژي از تجهیزاتي و محلي استفاده توسعه فوق؛ موارد بر عالوه

 محیط متغییرهاي جهاني، جامعه هوشمند و ديجیتال عمومي فضاي و مولد و برقي خودروهاي گسترش

 برآوردهاي و تصوير كه است گرديده باعث امواج، ازطريق برق انتقال حتي و اقتصادي هاي بحران زيستي،

 .گردد بیني پیش قابل غیر و مبهم آينده دهه چند در جهان انرژي نیاز

 و میزان بالطیع و انرژي مصرف نیاز پیشین برآوردهاي در كلي نظر  تجديد لزوم بیانگر فوق، شده ذكر شرايط

 هاي نیروگاه ساخت گذاري سرمايه هاي مدل در بايد كه رسد مي نظر به. است بخش اين در گذاري سرمايه مدل

 با شايد و شود انجام بنیادي تغییرات برق محلي هاي شبكه حتي و باال ولتاژ با و طوالني انتقال خطوط بزرگ،

 هاي شبكه و ها نیروگاه از عاري جهان و نباشد ها گذاري سرمايه قبیل اين به نیازي اصالً انرژي، از آتي تصوير

 تأمین پذير تجديد منابع كاربرد توسعه و كارآيي افزايش ازطريق فقط بشريت نیاز مورد انرژي و شود برق

 .شود مي



 محلي و متنوع شدت به انرژي بورس بازارهاي. است انرژي اقتصاد از جديدي تعريف به نیاز فوق، شرايط در

 .شوند مي بازتعريف جديد نیازهاي به باتوجه انرژي بازارهاي كننده تنظیم و بود خواهند

 اينكه بر عالوه شك بي كه است بوده درصد44 حدود انرژي مصرف رشد اخیر، دهه چند طي ما كشور در

 روند ادامه بلكه نیست، فراهم فوق مصرف رشد نیاز تأمین براي مالي و افزاري سخت گذاري سرمايه امكان

 منظور به لذا. نمايد مي تبديل انرژي هاي حامل ه كنند وارد يك به را كشور نزديك، اي آينده در موجود

 هاي برنامه در مندرج تكالیف و رهبري معظم مقام ابالغي هاي سیاست براساس فوق، چالش از رفت بُرون

 فعلي وضعیت درصد24 به توسعه ششم برنامه پايان در انرژي مصرف شدت كه است شده مقرر توسعه،

 .يابد كاهش

 و ها برنامه هدفمند اجراي ريزي، برنامه گذاري، سیاست با توان مي متوسط طور به كه دهد مي نشان ها بررسي

 انرژي مصرف در درصد04 تا سازي آگاه و آموزش فني، حقوقي، اقتصادي، مختلف؛ رويكردهاي كارگیري به

 تأمین امكان نو هاي انرژي از استفاده توسعه خوب بسیار پتانسیل به باتوجه همچنین و نمود جويي صرفه

 .دارد وجود فوق ازطريق كشور نیاز مورد انرژي از بزرگي بخش

 برق صنعت در ويژه به توزيع و انتقال هاي شبكه و ها نیروگاه احداث و اي توسعه تفكر شد اشاره كه گونه همان

 مصرف مديريت به نیاز، مورد انرژي تأمین براي بايستي و نیست انرژي مصرف روزافزون نیاز پاسخگوي ديگر

 اراده و قلبي باور با و كاربردي و عملیاتي رويكرد با نو هاي انرژي از استفاده توسعه و انرژي كارآيي ارتقاي و

 .باشد داشته وجود آن گذاري سیاست براي حكومتي و منسجم ساختاري همچنین و نگريسته جدي

 فرصت اين از استفاده حداكثر بايد و شود مي برگزار كشور خاص شرايط در تجديدپذير هاي انرژي نمايشگاه

 .شود فراهم كشور انرژي با مرتبط خصوصي بخش براي خوداتكائي براي


