
وزير پيشنهادي نيرو ؛ پيشرو در مديريت مصرف انرژي وتوسعه استفاده 
 از انرژيهاي نو

  سخني با نمايندگان محترم مجلس

  وزير پيشنهادي نيرو ؛ پيشرو در مديريت مصرف انرژي وتوسعه استفاده از انرژيهاي نو

ازانجا كه يكي از رويكردهاي راهبردي نمايندگان محترم مجلس وخصوصا اعضا محترم كميسيون انرژي كاهش شدت 
اقاي مهندس چيت چيان به عنوان وزير پيشنهادي نيرو انرژي رز جناب مصرف انرژي است خوشبختانه يكي از توانمنديهاي با

وعالقه مند به مباحث   وزير محترم پيشنهادي وزارت نيرو؛از صاحب نظران ومديران متخصص.بودن ايشان است)  energyman(من
ناپذيري در همه جهت گيريها و سرمايه مرتبط با توسعه استفاده از انرژيهاي نو وافزايش بهر ه وري انرژي هستند وبي شك نقش انكار

شركتهاي سابا وسانا؛احداث ازمايشگاه  پيگيري ومديريت براي تشكيل .گذاريهاي انجام شده در مباحث فوق در وزارت نيرو داشته اند 
اي ورود به ملي انرژي ؛احداث مركز ملي اموزش مديريت مصرف انرژي در تبريز با همكاري جايكا؛شكل دهي وهدايت بخش خصوصي بر

مباحث مرتبط به بهينه سازي انرژي؛فرهنگ سازي مديريت مصرف انرژي از طريق انجام مميزيهاي انرژي؛ايجاد انجمن دوستان 
انرژي؛چاپ وتوزيع جزوات اموزشي وهمچنين مديريت بر توسعه استفاده از انرژيهاي نو در سطح كشور وفعاليتهاي اموزشي وترويجي 

وهمه كارشناسان ومديراني كه در صنعت    ق در كارنامه مديريتي اقاي مهندس چيت چيان مشاهده مي شودمختلف در زمينه هاي فو
بهينه سازي انرژي وتوسعه استفاده از انرژيهاي نو فعاليت دارند از تالش وزحمات خستگي ناپذير ايشان براي فرهنگ سازي وتوسعه اين 

  .ن را شروع فصل نوين وپرباري براي مديريت انرژي كشور مي دانندبخش از صنعت به نيكي ياد مي كنند وانتخاب ايشا

بعنوان يك راهبرد اساسي در كشورهاي توسعه  اخير راهبرد فرهنگ استفاده صحيح از انرژي واستفاده از انرژيهاي نو   طي چند دهه
اهبردي خود در كنترل و تامين به موقع انرژي نيز يافته مدنظر قرار گرفته است وبا استفاده از اين جهت گيري؛تا حدود زيادي به اهداف ر

هدفگذاري نموده است، به نحوي 2030درصد شدت نيازمصرف انرژي را تا سال  40آژانس بين المللي انرژي؛ كاهش تا .اند يافته دست 
ي به كمتر از ميزان مصرف هاي مصرف جديد انرژي؛ ميزان مصرف نهايي انرژكه عليرغم افزايش جمعيت جهاني و ايجاد نيازها و زمينه

آژانس بين المللي برآورد نموده است كه كاهش شدت نياز مصرف انرژي، از طريق فرآيندهاي افزايش كارآئي تا . برسد 2005در سال 
  .ابدتحقق ي %14و فرآيند ديگر تا  %9، انرژي هسته اي تا  %23؛ فرآيندهاي توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و بيوماس تا 54%

؛ كاهش حداكثري نياز مصرف وتامين اين نياز مصرف تعديل شده از منابع تجديد پذير انرژي   برنامه راهبردي مديريت انرژي در دنيا
  است

هاي پربازده، گسترش خودروهاي برقي و مولد عالوه بر موارد فوق، توسعه استفاده محلي وتجهيزاتي از انرژيهاي تجديدپذير، ميكروتوربين
اي عمومي ديجيتال و هوشمند جامعه جهاني، متغيرهاي محيط زيستي، بحرانهاي اقتصادي و حتي انتقال برق از طريق امواج باعث و فض

  .بيني گرددگرديده است كه تصوير و برآوردهاي نياز انرژي جهان در چند دهه آتي ابهام آلود و غيرقابل پيش



گذاري در اين ي در برآوردهاي قبلي نياز مصرف انرژي و بالطبع ميزان و مدل سرمايهشرايط ذكر شده فوق ، بيانگر لزوم تجديد نظر كل
رسد كه بايد در مدلهاي سرمايه گذاري ساخت نيروگاههاي بزرگ، خطوط انتقال طوالني و با ولتاژ باال و حتي به نظر مي. بخش است

گذاريها نباشد وجهان ي از انرژي، اصالً نيازي به اين قبيل سرمايههاي محلي برق تغييرات بنيادي صورت پذيرد و شايد با تصوير آتشبكه
فقط از طريق افزايش كارايي وتوسعه كاربرد منابع تجديد پذير   وانرزي مورد نيازبشريت   نيروگاههاي و شبكه هاي برق گردد  عاري از

  تامين مي گردد

تنظيم كننده   ارهاي بورس انرژي به شدت متنوع و محلي خواهند بود ودر شرايط فوق، نياز به تعريف جديدي از اقتصاد انرژي است، باز
  گردندبازارهاي انرژي با توجه به نيازهاي جديد، باز تعريف مي

كه بي شك عالوه بر اينكه امكان سرمايه گذاري سخت   بوده است  درصد 10در كشور ما طي چند دهه اخير رشد مصرف انرژي حدود 
نيست بلكه ادامه روند موجود در اينده اي نزديك كشور را به يك وارده كننده  امين نياز رشد مصرف فوق فراهم براي ت افزار ي ومالي 

لذا به منظور برون رفت از چالش فوق ؛ براساس سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري و تكاليف مندرج . حاملهاي انرژي تبديل مي نمايد
ت كه تا انتهاي برنامه پنجم توسعه، شدت مصرف انرژي به دو سوم وضعيت فعلي و در پايان در برنامه پنجم توسعه مقرر گرديده اس

درصد وضعيت فعلي تقليل يابد وهمچنين سهم استفاده از انژيهاي نو با توجه به پتانسيلهلي موجود كشور تا  50برنامه ششم توسعه به 
هد كه پتانسيل بهينه سازي انرژي در كشور ما بسيار زياد است به نحوي بررسي هاي انجام شده نشان مي د   . حدود زيادي افزايش يابد

كه به طور متوسط در بخشهاي مختلف مصرف مي توان با سياستگذاري ، برنامه ريزي ، اجراي هدفمند برنامه ها و بكارگيري رويكردهاي 
صرفه جويي نمود وهمچنين با توجه پتانسيل در مصرف انرژي  درصد 30تا   مختلف اقتصادي ، حقوقي ،فني ، آموزش و آگاهسازي

  .بسيار خوب توسعه استفاده از انرژيهاي نو؛ امكان تامين بخش بزرگي از انرژي مورد نياز كشور از طريق فوق وجود دارد

گوي نياز خصوصا در صنعت برق ؛ديگر پاسخ  همانگونه كه اشاره گرديد تفكر توسعه اي واحداث نيروگاهها وشبكه هاي انتقال وتوزيع
نيست وميبايد براي تامين انرژي مورد نياز به مديريت مصرف وارتقائ كارايي انرژي وتوسعه استفاده از انرژيهاي  روزافزون مصرف انرژي  

و همچنين ساختاري منسجم وحكومتي براي سياست گذاري ان  نو بارويكرد عملياتي وكاربردي وبا باور قلبي واراده جدي نگريست 
ه باشدكه خوشبختانه جناب اقاي مهندس چيت چيان در دوران مديريتي خود نشان داده اند كه واعتقاد قلبي و باورشان وجود داشت

  .؛رويكرد عملياتي وكاربردي به مديريت مصرف انرژي است 
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