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ضرورت سازماندهي و مديريت مؤثر مصرف انرژي در كشور

ان��رژي یک��ي از کلیدي  ترین عوام��ل تولید و 
توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي است. به همین 
دلیل طي دهه هاي گذش��ته تأمی��ن امنیت عرضه 
انرژي از جمله مس��ائل اس��تراتژیك کشورهاي 
مختلف بوده اس��ت. بررس��ي سیاست هاي امنیت 
انرژي کشورهاي مختلف جهان بیانگر آنست که 
این مهم هم��واره از دو دیدگاه مدیریت عرضه و 
مدیریت تقاضا مورد توجه قرار گرفته اس��ت. اما 
در کش��ور ما به دلیل گستردگي منابع نفت و گاز، 
اغلب توجهات معط��وف به مدیریت عرضه بوده 
اس��ت. این در حالي اس��ت که در جه��ان امروز، 
مزیت های��ي مثل برخ��ورداري از منابع گس��ترده 
نفت و گاز جاي خود را به مصرف بهینه و کاراي 
انرژي با استفاده از فن آوري هاي نوین داده است. 
همچنین رابطه تنگاتنگ انرژي و محیط زیست و 
تأثیرات مخرب مصرف بي رویه انرژي سبب توجه 
بیشتر به مدیریت مصرف انرژي طي سال هاي اخیر 

شده است.
س��الیان متمادي اس��ت کش��ورهاي صنعتي و 
در حال توس��عه ب��راي مواجهه با بح��ران انرژي، 
سیاس��ت ها و مکانیزم های��ي را در زمین��ه صیانت 
مناب��ع و صرفه جوی��ي در مصرف ان��رژي اعمال 
کرده ان��د. همچنین اقدامات اجرایي در س��طوح 
ملي و منطقه اي و همچنین در س��طوح بین المللي 
در دستور کار این کشورها قرار گرفته که مي توان 
با بومي س��ازي این اقدامات در داخل کش��ور نیز 
از آنه��ا بهره ب��رد. به طور کلي در این کش��ورها، 
سیاس��ت ها و مکانیزم هاي اصولي جهت مصرف 
بخش هاي مختلف از جمله حمل و نقل، صنایع، 
س��اختمان، لوازم خانگي و شیوه هاي تولید انرژي 
به شکلي همه جانبه و جامع اجرا شده که بهبود این 
سیاست ها سبب دست یابي به روش هاي مؤثرتري 
جهت صرفه جویي در مص��رف انرژي و کاهش 

آسیب هاي زیست محیطي گردیده است.
الزم به ذکر اس��ت که نقطه عط��ف برنامه هاي 
انرژي کشورهاي صنعتي، تحریم نفتي کشورهاي 
غربي از طرف اع��راب پس از بروز جنگ با رژیم 

اش��غال گر قدس در س��ال 1973 میالدي بود. این 
تحریم باعث افزایش شدید قیمت محصوالت نفتي 
و نیز حساسیت سیاس��ت مداران کشورهاي غربي 
در خصوص لزوم منطقي کردن مصرف انرژي در 
چارچوب راهبردهاي مدون در کلیه بخش ها شده 
و تالش هاي ج��دي جهت تدوین و پیاده س��ازي 
برنامه ه��اي مصرف بهینه انرژي در این کش��ورها 
آغاز گردید. به نظر مي رسد شرایط موجود کشور 
نیز توانس��ته زمینه س��از ایجاد عزمي راسخ با هدف 

بهره برداري از این فرصت راهبردي و مهم باشد.
در همین زمینه یکي از مهم ترین ش��اخص هاي 
اندازه گی��ري و ارزیابي نحوه مص��رف انرژي در 
سطح کشورها، ش��اخص شدت انرژي است. این 
ش��اخص نش��ان دهنده مصرف انرژي براي تولید 
مقدار معیني از کاالها و خدمات در یك کش��ور 
بوده و از تقس��یم می��زان کل مص��رف انرژي بر 
مقدار کل تولید ناخالص داخلي به دست مي آید. 
ش��اخص شدت انرژي که معموالً در سطح کالن 
استفاده مي ش��ود درجه بهینگي استفاده از انرژي 
در یك کش��ور را نش��ان مي دهد و عکس میزان 

بهره وري انرژي است.
مقایس��ه ش��دت مصرف ان��رژي در ای��ران با 
کش��ورهاي توس��عه یافته و همچنین کش��ورهاي 
منطقه، نش��ان دهنده مصرف ن��اکاراي انرژي در 
کش��ور اس��ت. آخرین بررس��ي هاي انجام شده 
حاکي از آنس��ت که متوسط ش��دت انرژي اولیه 
جهان در ح��دود 0/18 تن معادل نفت خام به ازاي 
هر هزار دالر تولید ناخالص داخلي است. این در 
حالي است که شدت انرژي در ایران دو و نیم برابر 
متوسط جهاني یعني حدود 0/47 مي باشد که این 
میزان در مقایسه با کشورهاي منطقه نظیر عربستان 

سعودي )0/38( و ترکیه )0/15( نیز بیشتر است.
هم اکنون مش��اهده مي شود که حجم زیادي از 
سرمایه گذاري ها و ظرفیت هاي اقتصادي و صنعتي 
کشور به شکل همه جانبه بسیج شده اند تا به بیشترین 
میزان ممکن انرژي عرضه کنند. این در حالي است 
که قس��مت کوچکي از ای��ن فعالیت ها در بخش 

مدیریت مصرف و تقاض��اي انرژي به کار گرفته 
مي ش��ود. در واقع مصرف زیاد و ناکارآمد گاز و 
فرآورده هاي نفتي در کش��ور موجب شده عالوه 
بر ات��الف میلیاردها دالر در س��ال در این بخش، 
توان کش��ور ب��راي حض��ور در بازارهاي جهاني 
نف��ت و گاز نیز کاه��ش یاب��د. بنابراین ضروري 
اس��ت در کنار تالش هاي انجام شده جهت تولید 
و عرض��ه نفت، ب��رای مدیریت اصول��ي و مدون 
تقاضا نیز برنامه ریزی شود. هدفمندسازي یارانه ها 
و سهمیه بندي سوخت از جمله اقدامات مؤثري بود 
که در سال هاي اخیر در همین راستا انجام شد. اما 
باید توجه داشت که مدیریت تقاضا امري پویاست 
و نمي توان با وضع قوانیني مشخص و غیرقابل تغییر 
در مقطع زماني خاصي، مدیریت تقاضاي مناسبي 

به مرحله اجرا گذاشت.
بنابرای��ن ضمن اینک��ه ضروری اس��ت پس از 
بررس��ي دقیق فاز اول ط��رح هدفمندي یارانه ها و 
تحلیل تأثیر آن بر می��زان مصرف انرژي، فاز دوم 
این طرح نیز برنامه ریزي و اجرا گردد، راهبردهاي 

کلیدي زیر نیز پیشنهاد می شوند:
 تدوی��ن و به کارگیري اس��تانداردهاي مصرف 
انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي و صنعتي

 نوس��ازي و جایگزیني تجهیزات و تأسیس��ات 
قدیمي و فرسوده بخش هاي مختلف

 تدوین طرح جامع انرژي و مشخص کردن سهم 
هر یك از حامل هاي انرژي

 آموزش و اطالع رساني عمومي در سطح کشور
  اصالح سیستم قیمت گذاري حامل هاي انرژي 

در کشور
 متمرکزسازي مدیریت بخش انرژي در کشور

بنابراین در صورتي که راهبردهاي کالن بخش 
انرژي منجر به اقدامات و فعالیت هاي اجرایي شده 
و موانع موج��ود در این راه مرتفع ش��ود مي توان 
امیدوار بود که اصالح الگوي مصرف، بهنیه سازي 
و مدیری��ت مصرف انرژي در کش��ور به ش��کلي 

جدي انجام گردد.
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