
ارتقاء بهره وري انرژي و توسعه انرژيهاي تجديد پذير نه يك انتخاب 
 بلكه ضرورتي اجتناب ناپذير

خوشبختانه بعد از چندين سال پيگيري ورايزني ؛ بحث ادغام دو سازمان اصلي و تنها سازمانهاي متولي انرژي تجديد پذير و بهره وري 
گذاري ومديريت امور فوق ؛عملياتي شده وبراي تصويب نهايي به مجلس محترم انرژي كشور وايجاد يك موسسه حاكميتي براي سياست 

نه يك وتجربه موفق ساير كشورها   اين اقدام با توجه به ضرورتهاي فعلي بخش انرژي كشور.شوراي اسالمي منعكس گرديده است 
  .است انتخاب بلكه يك ضروت اجتناب ناپذير

لمللي نشان داده است كه رشد اقتصادي و توسعه صنعتي وحضور تاثير گذار در عرصه اقتصاد تجربه چند دهه گذشته در عرصه هاي بين ا
جدي اين راهبرد    جهاني از ضرورتهاي اصلي رسيدن به اقتدار سياسي، استقالل ملي و شكوفايي فرهنگي مي باشدويكي از الزامات

انرژي در بازارهاي جهاني به صورت يك كاالي گرانبها درآمده و  از همين رو. درست و منطقي منابع انرژي است استفاده وبه كارگيري 
براي كشورهايي كه از آن برخوردارند منشاء درآمدهاي بزرگ و سرشاري به شمار ميرود و در كشورهاي پيشرفته جهان به ويژه آنهايي 

ني در جهت صرفه جويي و مصرف منطقي نفت و اند از چند دهه گذشته تالشهاي فراواكه از لحاظ منابع انرژي به ساير كشورها وابسته
گاز، بهينه سازي تجهيزات انرژي بر و جايگزيني سوختهاي فسيلي با منابع انرژي تجديدپذير، مانند انرژي خورشيدي، باد و زمين گرمايي 

  .صورت گرفته است

ر به شمار مي روند و استفاده از هر دو روش به بهره وري انرژي وتوسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير دو ركن سياست انرژي پايدا 
از همين رو تمام كشورهاي دنيا ، مباحث راهبردي و .صورت همزمان موجب تثبيت و كاهش رشد تقاضاي مصرف انرژي مي گردد 

و تاثيرگذار ايجاد سياست گذاري مرتبط با بهره وري انرژي و توسعه انرژيهاي تجديد پذير را در قالب يك نظام دولتي و حكومتي مقتدر 
  .هاي قانونيتعدادي از انها اشاره ميشود  نموده اند كه ذيال به ساختار وفرايند

مرور تجربيات ساير كشورهادر زمينه بهينه سازي مصرف انرژي وتوسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذيروجهت گيري آن در 
  ايران

دهد شركتهايي كه در امرسياست گذاري وراهبرد بهينه سازي مصرف انرژي وتوسعه استفاده از بررسي تجارب موفق كشورها نشان مي
بوده و به عنوان بازوي محركه حاكميت به امر سياست  فعاليت مي نمايند به صورت متمركز در بدنه حاكميت   انرژيهاي تجديد پذير 

در ) ECCJ(جويي انرژي ژاپن توان به مركز صرفهها ميله اين شركتاز جم. هاي انرژي تمركز دارندگذاري و نظارت بر اجراي پروژه
در بدنه وزارت انرژي و منابع طبيعي تركيه و ) EECC(جويي انرژي تركيه بدنه وزارت تجارت بين الملل و صنايع ژاپن، مركز صرفه

اداره بهره وري انرژي وابسته به ) EEO(، در بدنه وزارت بازرگاني، صنايع و انرژي كره) KEMCO(شركت مديريت انرژي كره جنوبي 
   جدول زير به مقايسه.( وابسته به وزارت انرژي و ساير كشورها اشاره كرد EMCوزارت محيط زيست بريتانيا ومركز مديريت انرژي هند 

  .فعاليت دولتها در امربهينه سازي مصرف انرژي اشاره دارد





غني زيرزميني و ظرفيتهاي باالي  در كشور ما به جهت وجود منابع
با قيمتهايي پايينتر از نرخ جهاني صورت گرفته و شايد همين موضوع وپايين بودن ) برق، گاز ، بنزين(منابع طبيعي، عرضه انرژي 

ذيري بر اقتصاد تكنولوژِيها باعث استفاده نادرست و غير بهينه از منابع انرژي شده است كه اين امرموجب وارد آمدن خسارات جبران ناپ
در حال حاضر مقدار زيادي از درآمد ملي از طريق استخراج و صادرات منابع نفتي حاصل ميشود كه با توجه به باال بودن .كشور مي گردد 

سرانه مصرف، رشد سريع روند مصرف انرژي و پايين بودن قيمت انرژي در كشور وعدم استفاده از تكنولوژِهاي كارامد ؛پيش بيني مي 
در صورت تداوم روند فعلي مصرف ؛نه تنها كشور از اين درامدها بي نصيب گردد بلكه از رديف كشورهاي صادركننده انرژي  دد كه گر

لذا با توجه به محدوديت منابع انرژيهاي فسيلي وبراي صيانت از اين منابع و جلوگيري از تخريب محيط زيست و . نيز، خارج خواهد شد
از آنجا كه بهينه . ار بايد در مديريت توليد و مصرف انرژي در كشور، اقدامات موثر ؛با برنامه وجدي تر انجام پذيرددستيابي به توسعه پايد

تواند كمك بزرگي به رشد و توسعه كشورمان داشته باشد از اينرو تدوين سازي مصرف انرژي وتوسعه استفاده از انرزهاي تجديد پذير؛مي
راي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي وهمچنين توسعه به كارگيري واستفاده از منابع تجديد پذير جويانه و اج هاي صرفه فعاليت

هاي عمومي براي مصرف كنندگان انرژي  هزينه) ذخيره (تواند موجبات كاهش  كه مي  گذاري تلقي گرديده انرژي بعنوان يك سرمايه
  .را فراهم آورد وتوسعه پايدار 

، و تكاليف مندرج در برنامه پنجم توسعه و برنامه ريزي و راهبردهاي دولت محترم، مقام معظم رهبريابالغي ضمنا براساس سياستهاي 
 50مقرر گرديده است كه تا انتهاي برنامه پنجم توسعه، شدت مصرف انرژي به دو سوم وضعيت فعلي و در پايان برنامه ششم توسعه به 

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه پتانسيل بهينه سازي انرژي در كشور ما بسيار زياد است به   .درصد وضعيت فعلي تقليل يابد
نحوي كه در مجموع و به طور متوسط در بخشهاي مختلف مصرف مي توان با سياستگذاري ، برنامه ريزي ، اجراي هدفمند برنامه ها و 

لذا براي .در مصرف انرژي صرفه جويي نمود درصد 30تا   وزش و آگاهسازيبكارگيري رويكردهاي مختلف اقتصادي ، حقوقي ،فني ، آم
نيل به هدف فوق، نياز به سياست گذاري و تعيين راهبرد حكومتي و وجود تشكيالت و ساختاري منسجم ، قدرتمند ، داراي توان مالي ، 

انرژي وتوسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير را  علمي و سرمايه گذاري در سطح كالن مي باشدكه مي بايد راهبرد بهينه سازي مصرف
كننده انرژي هدايت  هاي اقتصادي و مصرف منطقي و متناسب با ساختار صنعتي هريك از بخش –كاربردي  –علمي  ازطريق سياستهاي 

  .باشددر بخش حاكميتي و بدنه دولت توجيه پذير بوده و قابل واگذاري نمي نمايد وبه همين دليل اين راهبرد 



اين تشكيالت در بخش حاكميتي و راهبردي و برنامه ريزي كالن فعاليت مي نمايد و بخش خصوصي مي تواند به واسطه حمايت بخش 
لذا تاكيد مي گردد كه نيل به هدف عاليه فوق، بدون . فوق و استفاده از ابزارهاي ايجاد شده، فعاليتهاي عملياتي مورد نياز را انجام دهد

م حكومتي امكان پذير نيست و انتظار از بخش خصوصي براي راهبرد و سياست گذاري و نظارت در مورد بهينه سازي وجود يك نظا
  .مصرف انرژي، يك نوع حركت رو به عقب است

گذاري در اين بخش را نداشته و شدت روبه رشد مصرف ضمن اينكه بخش خصوصي نيز به دليل فقدان توجيه اقتصادي توانايي سرمايه
دهد خصوصي نمودن فعاليتهاي مرتبط به سياستگذاري بهينه سازي مصرف انرژي و حذف آن از مجموعه دولت ژي در كشور نشان ميانر

-با مشكل جدي مواجه مي  در شرايط اقتصادي حاضر، اجرايي كردن سياستهاي اصالح الگوي مصرف و كاهش شدت مصرف انرژي را
دهد كه تقريباً در اغلب كشورهاي جهان، حتي در كشورهايي كه اصطالحاً به صورت مي بررسي عملكردي كشورهاي ديگر نشان. سازد

شوند، اين فعاليت راهبردي و عظيم تأثير گذار در همه زوايا و جوانب به بخش خصوصي واگذار نشده است و شركتهايي شركتي اداره مي
خوشبختانه نمايندگان محترم مجلس نيز .مديريت انرژي مي باشند منسجم و با اعتبار كافي و ساختاري حكومتي ،عهده دار سياستگذاري

قانون اصالح الگوي مصرف به لزوم تشكيل يك نهاد دولتي براي مديريت بر امور فوق توصيه شده نموده اند كه اميد ميرود با  8در ماده 
حترم مجلس وجود دارد در اسرع وقت شاهد به توجه به همزافزايي خوبي كه در زمينه فوق بين نهاد هاي ذيربط دولتي ونمايندگان م

  .ثمر رسيدن پيگيريهاي چندين ساله وتشكيل سازمان توسعه انرژيهاي نو وارتقاءبهره وري انرژي باشيم
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