
  هاي فسیلی؛ اصالح قیمت انرژي
 هاي نو  مقدمه توسعه انرژي

  حامد فرنام
  

که مخاطبـان  » دنیاي اقتصاد«اي نظیر  در دو هفته اخیر در روزنامه» هاي پاك انرژي«درج مطالبی تحلیلی در زمینه 
انتهـا،   ها با این منبع بـی  تواند ضمن آشنا کردن بنگاه هاي خصوصی است، می آن عموما بخش اقتصادي دولت و بنگاه

  . ایران قلمداد شود هاي ابتدایی براي ورود به این حوزه از انرژي در گام

هاي تجدید پذیر بـه دسـت    درصد از انرژي مصرفی جهانی از راه انرژي 18، حدود 2006باید توجه کنیم که در سال 
و سهم انـرژي آبـی در   ) دهی بیشتر جهت حرارت(درصد،  13توده به طور سنتی حدود  از این میزان سهم زیست. آمد

انـرژي بـادي، انـرژي خورشـیدي، انـرژي       هاي آبـی کوچـک،   امل نیروگاهدرصد باقیمانده ش 4/2. درصد بود 3حدود 
  . شد هاي زیستی می گرمایی و سوخت زمین

) مناطق وسیع کویري مرکزي ایران با انبوه اراضی بدون استفاده(در ایران با توجه به پتانسیل باالي انرژي خورشیدي 
اما چرا با وجود این منبع غنـی مـا   . مطمئن سود جست توان از آن به عنوان منبعی پاك، نامحدود، در دسترس و می

هـاي   کـه قیمـت انـرژي    توان گفت از آنجا  ایم؟ در پاسخ به این پرسش می همچنان در استفاده از این انرژي کند بوده
 هاي نو در ایران با تبعـیض مواجـه   تر از قیمت جهانی است، استفاده از انرژي فسیلی در ایران به طور محسوسی پایین

  . شوند می

کـه در شـرایط    آوري آنها بسیار باال است؛ در صورتی هاي مربوط به فن علت آنکه هزینه استفاده از انرژي خورشیدي به
شـده انـرژي    این در حالی است که قیمـت تمـام  . رسد تر به نظر می هاي فسیلی قرار نگیرد، گران برابر قیمتی با انرژي

  . هاي فسیلی در کشور ما به طـور مصـنوعی پـایین نگـه داشـته شـده اسـت        خورشیدي باال نیست، بلکه قیمت انرژي
  از این رو با توجه به پاك بودن انرژي خورشیدي که عوارض جانبی در استفاده از آن وجود ندارد و باعـث تمیـز نگـه    

ي فسیلی باید ها هاي دقیق که اصالح قیمت انرژي ریزي شود، دولت باید با تدوین برنامه داشته شدن محیط زیست می
هاي نو مانند انرژي خورشید، بـاد، آب و غیـره در ایـران، در     در راس آنها باشد، سعی کند که میزان استفاده از انرژي

  . قرار بگیرد سطح قابل قبولی

هـاي   هـاي توسـعه انـرژي    در این زمینه الزم به تاکید است که موارد تکلیفی مختلفی نیز دولت را به تامین زیرساخت
توان به قانون اصالح مصرف انرژي اشاره کرد که در آن وزارت نفت مکلف بـه شناسـایی    مثال می. اند لزم ساختهپاك م
هاي مربوطه تا مرحله  ها و راهکارهاي اجرایی به منظور حمایت و تشویق براي ارتقاي تحقیق و توسعه فناوري فناوري

همچنـین مطـابق بـا    . هاي تجدیدپذیر شـده اسـت   انرژي ساخت نمونه و تجاري سازي و افزایش بازده انرژي و ترویج
باید بـه میـزان   » شدت انرژي«هاي کلی اصالح الگوي مصرف، شاخص  تکالیف ابالغی و به ویژه در بند هفتم سیاست

  . درصد تا پایان برنامه ششم توسعه کشور کاهش یابد50

تواند گام ارزشمندي بـراي ورود   ، می»هاي پاك ژيانر«اخیر دنیاي اقتصاد با موضوع » پرونده ویژه«با این توضیحات، 
 .کشورمان به این حوزه قلمداد شود


