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آینده نگری در انهرژی یکهی از مبهاحثی
اسههت کههه بهها توسههعه پایههدار و پیوسههتگی
همهههجانبههه کشههورهای جهههان بههه یکههدیگر
ارتباطی ساختاری دارد .به نبارت دیگر ،هیچ
کشور جهان نمیتواند بدون ننایهت بهه که
جهان سیاستی در بخش انرژی داشهته باشهد
که آن سیاسهت را بهینهه بدانهد .ایهن پیونهد
تنگاتنهها از ارتبههات مسههتقیم انههرژی بهها
مح هیطزیسههت ،گسههتردگی ناههوی انههرژی در
اقتصهههاد و زنهههدگی جههههان و در نتیجهههه
جههههانیبهههودن موضهههوع و سیاسهههتههههای
محیطزیست برمیخیزد.
برای روشنشدن موضوع باید بهه چنهد
نکته اشاره شود:
نخست اینکه امروز ثابت شده اسهت کهه
توسعه پایدار ممکن نیست مگر آنکهه میهزان
گازهههای کربنیههک تولیدشههده در جهههان در
پایینترین حد ممکن نگاه داشته شود.
نکته دوم ،مهم تهرین نامه اثرگهذار بهر
میزان گازهای کربنیک انرژی است.
نکته سوم ،کنتهرل گازههای کربنیهک و
دستیابی به محیط زیست مرلهو یهک امهر
جهانی است و هیچ کشور جهان نمیتواند در
این زمینه سیاستی انارادی را اجرا کند .و

نکته چهارم این اسهت کهه انهرژی یهک
کاالی مشهتقه اسهت و ههیچ کهر انهرژی را
بدون همراهی حام انرژی با ابزار اسهتااده از
حام نمیتواند بررسی کند .بها ایهن اوصهاف
مجمونهای از صنایع در کنهار بخهش انهرژی
حضوری فعال دارند که این امهر خهود سهبب
بزرگشهدن ههم نههاد انهرژی( 1از تولیهد تها
مصرف) میشود کهه طیهف بسهیار بزرگهی از
فعالیتها را در بر میگیرد .اغراق نیست اگهر
گاته شود که هیچ همنهادی به اندازه همنهاد
انرژی در جهان بزرگ نیست.
با ایهن اوصهاف ،آینهده انهرژی در ایهران
ناگزیر باید در کنار آینده انرژی در جهان قرار
بگیرد و با آن سازگاری داشته باشد.
خواسههته توسههعه پایههدار دسههتیابی بههه
اقتصادی پایدار است و یکهی از ویژگهیههای
این اقتصاد پایدار در بخهش سهرمایه طبیعهی
این است که میزان گازهای کربنیک موجهود
در پههایینتههرین سههرم ممکههن بههاقی بمانههد.
افزایش گاز کربنیک با پایداری ناسازگار است.
امروز ثابت شده است که اگر قرار باشد مقدار
گاز کربنیهک موجهود در سهرم پهایین بهاقی
بماند ،چارهای نیست جز آنکهه بخهش انهرژی
می هزان تولی هد انههواع گازهههای کربنی هک را در
کمترین حد نگاه دارد.
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 -2چالش های بخش انرژی

مهوارد دیگهری ههم در کنهار محورهههای

پههیش روی انههرژی و بههازار آن وجههود دارد.

ننایت داشته باشند .از جمله میتهوان مهوارد

نمدهترین موارد در واقع بهشرح زیر است:


زیر را مررح کرد:
بپههذیر در
مصههرفکننههدگان آس هی 

بههرهبهرداری از امکانهات انهرژی در

کشور؛
 .2شناسههایی تمههام منههابع انههرژی در



کاهش بیرویه در مصرف انرژی؛

کشور؛
 .3تدوین راهبرد بهرای ایجهاد انگیهزه



اقتصاد کشور؛
 .4حصههول اطمینههان از اینکههه منههابع
سههرمایهای کههافی بههرای تسهههی


حصههههول اطمینههههان از نرضههههه
قاب انتماد انواع انرژی در کشور؛

الزم برای ظهور انهواع انهرژیههای
جایگزین و تجدیدپهذیر در صهحنه

تشویق بهینهسازی مصرف بهجای



حمایهه هت از محهه هیط زیسههههت و
پایدارسازی آن.

در تمام این چالشها بهنظر میرسد که
ایران به تجدیدنظر جدی نیاز داشته باشد.

حضور انواع انرژیهای جهایگزین و

سیاست کلی بخش انرژی که در دو دهه

تجدیدپههذیر در اقتصههاد کشههور در

گذشته دنبال شهده اسهت و ههر روز بهیش از

زمانهای مورد نیهاز وجهود خواههد
داشت.

پیش بهنظر میرسهد از مسهیر اصهلی خهار
شده باشد ،گرانکردن حام ههای انهرژی بها

 .5تدوین راهبرد برای برخورد نادالنه

ننایت به قیمت برابری انواع حام های انرژی

بهها مصههرفکننههدگان و بنگههاههههای

در ایران در مقایسه با جهان (بدون ننایت بهه

بپذیر در جامعه؛
آسی 

کیایت) و همزمان با آن تضعیف ارزش ریهال

 .6حصههول اطمینههان از کارآمههدبودن
مدیریت تولید و مصهرف انهرژی در
داخ کشور.



زمینه مصرف انرژی؛



 .1ایجهههاد یهههک جریهههان مسهههئوالنه



فقرزدایهههههههی و حمایهههههههت از
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ابتدا الزم است ببینیم چه چهالشههایی

اصلی مررح می شود که دولتها بایهد بهه آن

ایران با هدف تأمین منابع مالی برای کسهری
بودجههای دولتهای مختلف بوده اسهت .بها
وجود این ،مسیری کهه جههان مهیپیمایهد و
پیوندهای ناگسسهتنی کهه در بخهش انهرژی
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نهاگزیر کشههورها را بههه ههم پیونههد مههیدهههد،

جهههان پی هام مههیدهنههد کههه بای هد از مصههرف

مکانیزمهای فعالی هستند که آینده انرژی در

انرژیهای فسیلی کاسته شود.

ایران را تحت تأثیر خودشان قرار میدهند.

بهنظر مدیران و دولتمهردان ،مهادام کهه

با این اوصاف شاید بهتر باشد نگاهی بهه

رشد اقتصادی جهان بهکلهی متوقهف نشهود،

سیر تحول انهرژی در جههان انداختهه شهود.

صههرفهجههوییهههای برخاسههته از کههارآیی در

بررسی نشان میدهد که از زمان بروز انقهب

مصههرف بهها افههزایش مصههرف سههرانه انههرژی

صنعتی تا بهه امهروز مهردم جههان وابسهتگی

جایگزین خواهد شد .با این اوصهاف بههنظهر

انکارناپههذیری بههه انههرژیهههای فس هیلی پی هدا

میرسد که صرفه جهویی فقهط یهک راهحه

کردهاند .امروز حتی تصور قرع این وابسهتگی


کوتاه مدت باشهد .بههنبهارت دیگهر راهحه

نمیق بسیار دشوار است .مردم در اثهر فشهار

درازمدت فراتهر از تغییهر قیمهت حامه ههای

مقامات ،درجه گرمایش مح مسهکونی خهود

انرژی و واردآوردن فشار بر مصهرفکننهدگان

را کم میکنند ،درجه ترموستاتهها را پهایین

برای صرفهجویی باید جست و جو شود .حتی

میآورند ،خودروهایی مصهرف مهیکننهد کهه

زمانی که پیشبینی هولناک هواداران محهیط

بنزین کمتری برای طی کردن  100کیلهومتر

زیست کهم و بهیش جامهه واقعیهت پوشهید و

الزم داشته باشند و  ...اما زندگی در وضعیتی

قیمت نات چنان افزایش یافت که همه را بهه

که سوخت فسیلی را هیچ کر الزم نداشهته

این فکر انداخت که شاید یخایر ناتی جههان

باشد ،برای مهردم بسهیار دور از یههن اسهت.

رو به پایان گذاشته است ،نگریستن به فردای

بخش بزرگی از این ناپذیرفتنیبهودن از ایهن

انرژی در جهان و آیندهپژوهی در مورد انرژی

میخیزد که تا زمهان حاضهر ههیچ
واقعیت بر 

جدی تلقی نشد .با افت دوبهاره قیمهت ناهت،

جانشین جهدی بهرای سهوختههای فسهیلی

شههاید هم هین دلمشههغولی جهههانی هههم کنههار

ندهپژوههان
شناخته نشده است ،هرچند که آی 

گذاشههته شههده اسههت و شههاید امههروز گههروه

بخش انرژی تأکید دارند که آینهده انهرژی در

کوچکتری نسهبت بهه امکهان پایهان جههان

گریز از انرژیهای فسیلی خبصهه مهی شهود.

بیندیشند.

مصرف سوختهای فسیلی سبب شهده اسهت

نگاه دقیقتر نشهان مهی دههد کهه همهه

که وضعیت آ و هوایی جهان تغییر کند .در

مردم جهان در واقع به آینده بدبین نیسهتند.

ایهن چههارچو هههواداران محهیط زیسههت بههه

امروز آینهدهپژوههان جههان بهه مهردم نویهد



سوی دیگهر آسهایش زنهدگی دچهار تزلهزل و

انرژی را ظاهر کند .واقع امر این است کهه بها

نابسامانی نمی شود ،حتی از برخهی از نظرهها

قیمتهای امروز بازار جهانی ناهت مهیتهوان

زندگی بهتر از گذشته میشود.

تصور کرد که سوختهای زیستی و باطریها

نههونی بهانههه اسههت .انههرژی بههاد و انههرژی

سوختهای فسیلی شوند .سیر نزولی قیمهت

خورشیدی را بیشهتر مهردم بههننهوان انهواع

نات ،با هر دلی و منرق که باشد ،مهیتوانهد

انرژیهای فرنی محسو میکنند که هرگهز

در سالهای آینده ادامه داشته باشد .با وجود



بسیاری بر این باورند که انرژی جایگزین

میتوانند در بخهش حمه و نقه جهایگزین



تحوالت بسیار گسهترده ای رخ مهی دههد و از

استوار بوده است که قیمت میتواند جانشهین
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فردایهی را مههیدهنههد کههه در آن از یهک سههو

تاکر کلی در بخش انرژی بر این محهور

2

آنقدر جدی نخواهند شهد کهه بتواننهد که

این باید باور کرد که دانشفنی بازدارنده در

برق مورد نیاز جههان پهیشرونهده را تهأمین

واقع ایجاد شده است .حتی همهین امهروز در

کند .خودروهایی که بتوانند با انواع باطریهها

بسیاری از کشورهای جههان ،انهرژی بهرق تها

کههار کننههد هنههوز در یهههن بشههر بهههننههوان

آینده قاب پیشبینی ارزانتر از انهرژیههای

جایگزین جدی مررح نمیشود .با وجود ایهن

فسیلی دیده میشود که این خهود مرلوبیهت

هواداران جایگزینهای جدید برای انرژیهای

ژهای برای خودروهای برقی ایجاد میکنهد.
وی 

فسیلی جدی دیده میشوند .جمع بزرگهی از

په هیش از جهههدیشهههدن بحهههران جههههانی،

آنها از مزیتهای زیستمحیرهی بههننهوان

خودروسهههازانی ماننهههد هونهههدا خودروههههای

انگیزه اصلی سخن میگویند ،ولهی در نهایهت

هیدروژنی هم به بازار روانهه کهرده بودنهد .بها

همه به دنبال درآمد به این حیره پانهادهانهد.

افزایش قیمت گاز طبیعی همروند بها قیمهت

سرمای هگذارانی که خررپذیری سرمایهگذاری

نات ،امروز انهرژی بهاد بههننهوان جهایگزین

رفتهانهد،
دهها را در مورد آینده انرژی پذی 
بر ای 

جدی انرژی گهاز مرهرح شهده اسهت .انهرژی

در واقههع دو محههور ارزانبههودن و سهههولت

خورشیدی هنوز راه زیهادی را بایهد بپیمایهد،

اسههتااده از انههرژی جههایگزین را بهههننههوان

هرچنههد کههه سیسههتمهههای مههدرنتههر مههدنی

الزامات انکارناپذیر مررح میکنند .بدون ایهن

میشوند که میتوانند انرژی خورشیدی را بها

دو محور ،هیچ جایگزینی معنا ندارد.

قیمتی نزدیک بهه انهرژی بهاد نرضهه کننهد.
59
2. Backstop Technology

رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران

واقعیت این است کهه در مهورد ایهن دو نهوع

در حالی که بهننوان مثال با نوآوری در بازار

انههرژی تنگناهههای برخاسههته از محههدودیت

فناوری اطبنات ،همه باید ابزارهای مصهرفی

امکانات صنایع تولیدکننده ایهن نهوع ابزارهها

خود را نیز تغییر بدهند.

سبب فشار مازاد تقاضا برای گرانشدن ایهن
نوع انرژیها شده است.

نداشتن نام اختبلزایی ،میتوان گات کهه

ابعاد بازار انرژی جهانی بسهیار گسهترده

رویآوری بهسوی انهرژیههای تجدیدپهذیر،

است .برآوردها نشان می دهد که حجهم بهازار

جایگزین و سبز نمیتواند بسیار سریع انجهام

انرژی امروز در حد  15تراوات (ههر تهراوات

شود .روند گذشته هم ایهن موضهوع را تأییهد

 1000گیگههاوات) اسههت .از نظههر ارزش ،ایههن

میکند .نبوه بر این ،بزرگی ابعاد بازار ایجا

صههنعت سههاالنه متجههاوز از  6تریلیههون دالر

میکند که ابتدا رقابتپذیری جایگزینهها در

گردش مالی ایجاد میکند که رقمهی در حهد

بازارهای حاشیهای بهاثبات برسهد و پهر از

یک-دهم ارزش اقتصاد جهان اسهت .بهرآورد

آن ورود همهجانبه جایگزینها انجام پهذیرد.

گروهی که سرمایهگذاریهای خررپذیر بهازار

این روندی است که دستکم در مورد انرژی

انرژی جهانی را انجام میدهند ،نشان میدهد

حاص از باد در جهان مشاهده میشود.

که حجم بازار انرژی جهان در سال  2050به
متجاوز از  30تراوات خواهد رسید.
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با ایهن اوصهاف بههدلیه حجهم بهازار و

البتههه برخههی از فنههاوریهههای انههرژی در
نهایت نام اختبلزایی را فعهال مهیکننهد.

یکی از تاهاوتههای فهاحش بهین رونهق

بهننوان مثال وقتی خودروهای برقی به بازار

انرژی پیشرو با آنچه در دورهههای گذشهته

وارد شود ،در همترازی با خودروهای بنزینهی

وجههود داشههته اسههت ،مقیههاس بههازار اسههت.

انتظار میرود که معهادل خودروههایی باشهند

به ننهوان مثهال وقتهی بهازار انهرژی بها بهازار

که هر لیتر بنزین را معادل  25سنت بخرنهد.

فناوری اطبنات کهه حجمهی در حهد صهدها

این امهر بهدون تردیهد صهنعت خودروسهازی

میلی هارد دالر دارد ،مقایسههه مههیشههود ،نکت هه

جهان را بهسمت سهاخت خودروههای برقهی

قاب توجه این است که تحوالت بهازار انهرژی

متحول خواهد کرد.

بههرخبف بههازار فنههاوری اطبنههات ،تحههوالتی

شاید اغراق نباشد اگهر تصهور شهود کهه

اخههتبلزا نیسههتند .اسههتااده از انههرژی بههاد

ترکیبی از سه دگرگونی انرژی ،انرژی زیستی

تغییری در ابزارهای مصرف ایجاد نمیکننهد،

و فناوری نانو سبب شود که صهنعت سهاخت



نام به محور رونق جهان مبدل بشود.

دولت خود دریافت میکنند .هیأت متشک از

در سهههرم جههههان سهههرمایهگهههذاران

دولتها در مورد تغییهرات جهوی در سهازمان
4

بنیانگذاران گوگ  ،شرکت جنرال الکتریهک و

تحقیق کنند .نتیجه این تحقیق آن بود که به

حتی برخی از شرکتهای ناتی بزرگ جهان،

ازای هر تن دیاکسید کربن تولیدشده بایهد

مانند ش و بیپی ،در جههت تهأمین منهابع

مالیاتی در حد  20تا  50دالر پرداخت نماید،

برای سرمایهگذاریهای خررپذیر و تحقیقات

زیهرا تولیهد ایهن گهاز را بایهد بهههترتیبههی در

فعالی هت گسههتردهای دارنههد .بهها وجههود ای هن،

طبیعت جبران کرد و ترمیم ضایعات ناشی از

گروهی از فعاالن بزرگ دولتی صهنعت ناهت،

این گاز در حد مالیات مشخصشهده هزینهه

مانند اگزون -موبی که بهزرگتهرین شهرکت

دارد .بهها ایههن اوصههاف اگههر یارانهههای بههرای

دولتی ناتی است ،بهطرز مشهکوکی در ایهن

سوختهای تجدیدپذیر معین شود ،این یارانه

بازار غایب است.

در حد مالیاتی باید باشد که به سهوختههای

گروهی انتقاد میکنند که شهرکتههای



دسهههتانهههدرکاران مایکروسیسهههتم سهههان،3

تا در زمینه مالیات بهر سهوختههای فسهیلی



ستونهای اصلی بازار فناوری اطبنات ماننهد

مل  ،گروهی از متخصصان را استخدام کهرد

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

ابزارهای مصرف بهشدت دگرگون شود و این

رقمی در حد  250میلیارد دالر کمک مالی از

فسیلی تعلق میگیرد.

فعههال در بخههش انههرژیهههای تجدیدپههذیر از

در دنیای متکی به نقبنیت ،مالیهات بهر

دولتها کمکههای مهالی سرشهاری دریافهت

سوختهای فسیلی و ایجاد گهاز کربنیهک در

مههیکننههد کههه در نهای هت ای هن منههابع اثههری

واقع یکی از منرقیترین راه ح ههایی اسهت

انکارناپههذیر بههر ماهیهت و ابعههاد فعالیهت ایهن

که بهرهمندی مسئوالنه از انرژیهای فسهیلی

شرکتها باقی میگذارد .نگاهی نمیقتهر بهه

را تعری هف مههیکنههد .در ای هن وضههعیت بههرق

موضوع نشان میدهد که در تمام فعالیتهای

تولیدشهده از انههرژی بههاد مههیتوانههد حتههی در

بخش انرژی نام کمهکههای دولهت وجهود

قیمتههای کنهونی بها سهوختههای فسهیلی

دارد و هزینههای نرضه انرژی بهطور کامه

رقابت کند و بهننوان یک سهوخت جانشهین

از مصرفکنندگان دریافت نمیشود .بر اساس

میتواند مورد استااده جامعه قرار بگیرد .ایهن

برآوردها ،شرکتهای ناتی آمریکهایی سهاالنه

نوع سیاستگذاریها را باید سیاستگذاریههای

3. Sun Microsystems

4. IPCC=Intergovernmental
Climate Change

on

Panel
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مسئوالنهای محسو کرد که در دنیای متکی

میسازد و ایران هم بدون تردید چارهای جهز

به نقبنیهت پایه هگهذاری مهی شهود ،ولهی در

این ندارد که این گذر را بپیماید .انهرژیههای

نهایت تمهام جوامهع دنیها نهاگزیر بایهد آن را

تجدیدپذیر و سایر جایگزینهای سوختههای

بپذیرند .امر واقهع ایهن اسهت کهه در دنیهای

فسیلی باید بازار را در اختیار خود درآورنهد و

امروز کشورهای در حال توسعه هم به سهوی

جهان ناگزیر است آنها را بپذیرد.

انرژیهای تجدیدپهذیر روی آوردهانهد .حتهی

این تحوالت در هر صهورت بهه نهوآوری

کشورهایی مانند چین که با هزینه سرسامآور

نیاز دارد و این نوآوریهها در آزمایشهگاهههای

نیروگاه یغالی میسازد ،نیروگاهههای بهادی را

کشورهای جهان شک خواهد گرفت.

هم در کنار نیروگهاهههای دیگهر خهود مهورد

 -3راهکارها

استااده قرار داده است.
در برزی که دومین کشور جهان از نظر
سوختهای زیستی است (بعد از آمریکا) و در
واقع اقتصادیترین صنعت سوخت زیسهتی را
دارد 40 ،درصد سوخت مصهرفی خودروههای
خود را از این نوع سوخت فهراهم مهیکنهد و
برنامهریزی کرده اسهت کهه  15درصهد بهرق

کشههور را هههم از مح ه سههوزانیدن ضههایعات
چغندر قند تأمین کنهد .آفریقهای جنهوبی در
تبش است کبس جدیهدی از راکتهور اتمهی
ایمن و ساده را برای تولید برق بسازد .اگرچه
این راکتور را نمیتوان بهطور اکید در شهمار
انرژیهای تجدیدپذیر نام برد ،این نوع انهرژی
بهدلی آنکه  100درصهد غیرآالینهده اسهت،
مههاهیتی گریههزان از آالینههدگی دارد .گههذر از
نصر استااده از سوختهای فسیلی نقرههای
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اسههت کههه آینههده انههرژی در تمههام جهههان را

ابعاد بهازار انهرژی در جههان بههقهدری
بزرگ است کهه سهرمایهگهذاران از ههر نهوع،
خررپذیر ،نگر ورز و متعارف ،همه نهاگزیر در
تأمین آن گوشهای برازنده حال خود خواهند
یافت.
یکههههی از نگرانههههیهههههای اصههههلی
مصرفکنندگان این است کهه آنهها ناگزیرنهد

هزینه ناکارآیی دولت را در نرضه انرژی مورد
نی هاز جامعههه بپردازنههد .ای هن امههر نانادالنههه و
غیرمسئوالنه است .بنابراین دولتهها بایهد بهه
مصرفکنندگان نشان بدهند که نرضه انهواع

انرژی بهشکلی کارآمد انجام مهی شهود .بایهد
گردش اطبنات بهشهکلی باشهد کهه منهابع
نلمی و تحقیقاتی مستق بتوانند تأیید کنند
که:


بازار در زمینه نرضهه انهواع انهرژی
بهاندازه کافی کارآیی دارد.




رقابتی و انحصار در نملکرد جریان

میدهند که مصهرفکننهدگان بها اسهتااده از

نرضه وجود ندارد.

آنها بتوانند بهترین انتخا را شناسایی کنند.

انتخا برای مصرفکنندگان کهم و
مصرفکنندگان ناگزیر نیسهتند بهه

مشخص و شاافی داشته باشند:


بدهند.

نوع انرژی مصهرفی بهه نهوع دیگهر

اطمینان داشته باشیم که:







چیست؟


آیا مصرفکنندگان در بهازار نقشهی

قیمههتگههذاریههها و پلههههههای

مؤثر بهازی مهیکننهد و مهیتواننهد

قیمتگذاری نادالنهه و قابه دفهاع

بهترین انتخا های خود را داشهته

است.

باشند؟

روشهای پرداخت با ساخت جامعه



انگیزه مصهرف کننهدگان در تغییهر

ترابق دارد.

الگو و نوع انرژی مصرفی چیسهت؟

گزارشهای مالی از شاافیت کهافی

قیمههت؟ خههدمات متاههاوت؟ رفههاه

برخوردار است.

بیشتر؟

صههنایع سههاخت ابزارهههای مصههرف



چهههه نهههوع اطبنهههاتی در اختیههار

انرژی وسایلی را نرضه میکنند که

مصرفکنندگان گذاشهته مهیشهود

از کارآیی کافی برای مصرف انهرژی

که بتوانند انتخها بهتهری داشهته

برخوردارنهههد و مصهههرفکننهههدگان

باشند؟

بهههسههادگی مههیتواننههد تمههایز



اسههتانداردهای مصههرف را در ایههن
وسای تشخیص بدهند.



مصههرف تحههت هههر وضههعیت ادامههه

مصرف کننهدگان در تغییهر از یهک

در جهت بهبود نملکرد بازار الزم اسهت


مههههمتهههرین محهههدودیتههههای



بیش با سهولت امکانپذیر اسهت و

مصرفکنندگان باید در موارد زیر پاسهخ
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هیچ نشانهای از مداخلهههای غیهر

مراجع مستق گزارشهای شاافی ارائهه

محدودیتهای اطبناتی مشهود در
بازار کدام است؟



نظههر مصههرفکننههدگان نسههبت بههه
روش نرضه انواع انرژی چیست؟
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در طرف نرضه باید به موارد زیر ننایهت

دستاندرکاران و نمایندگان مردم و حکومت

شود:
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مسهههههتق و متشهههههک از کارشناسهههههان،

نرضهههکننههدگان ناکارآمههد تهها چههه

تدوین و ارائه شهود .مههمتهرین نکتههای کهه

انههدازه در بخههش نرضههه در بههازار

محور این سیاستگذاری باید باشد ،برخهوردی

انههرژی قههدرت مداخلههه و تسههلط

مسئوالنه با بهرهبهرداری از انهرژی در کشهور

دارند؟

اسههت .نبههارت برخههورد مسههئوالنه در بخههش

دالی اصلی تسلط و قدرت مداخله

انرژی نبارتی غریهب اسهت ،زیهرا در ادبیهات

این گروه چیست؟

تولید و مصرف انرژی در کشور هیچ اشهارهای

چرا رقابت در بخش نرضه حام ها

به آن وجود ندارد .با وجود این معنای نبارت

و محصوالت مصرف انرژی اجرایهی

بسیار روشن و مشخص است و بار مسهئولیت

نمیشود؟

نسلی و بیننسلی در آن تردیدناپذیر است.

نوام اثرگذار بر قیمت نرضه کدام

تولید مسئوالنه حام های انرژی به ایهن

است؟

معناست که تولیدکنندگان بابت تولید کمتهر

تهها چههه انههدازه نرضهههکننههدگان

از حد استاندارد و نابهینه باید مسئول شمرده

حام ها و محصهوالت انهرژی نظهر

شوند .با این اوصاف وقتی دولت نمیتوانهد در

مصههههههههرفکننههههههههدگان را در

پاالیشگاههای موجود از هر بشکه ناهت خهام،

تصههمیمگیهریهههای خههود مداخلههه

رقمی در حد  50درصد بنزین تولیهد کنهد ،و

میدهند؟

اسهتاندارد کشهور کمتهر از  23درصهد تولیهد

تااوت قیمتها بر چهه اسهاس مشهخص

بنزین است ،دولت بایهد بهه انهدازهای کهه در

متگذاریهای پلهای با اسهتااده
می شود و قی 

دستیابی بهه اسهتاندارد تولیهد ناکاهایی دارد،

از کدام منرق صورت میپذیرد؟

مالیههات ضههایعکههردن منههابع را بپههردازد.

از مجمونه این مرالب چنین برمیآیهد

دریافتکنندگان این مالیات باید نس حاضهر

که ایران به یهک سیاسهتگذاری راهبهردی در

و نسهه هههای آینههده باشههند ،زیههرا ضههایعات

بخش انرژی نیاز دارد که ایهن سیاسهتگذاری

بیننسلی است .در همین راستا وقتی بنهزین

بهقانده نرف نمیتواند بههدسهت دولهتهها

تولیدی آالینهدگی بهاالیی دارد و نسهبت بهه

تدوین شود ،ولی الزم است توسط کمیسیونی

بهترین بنزینی که از نات خام کشور میتواند



میکند یا بازدهی آن کمتر از استاندارد است،

نمایند .تولیدکنندگان المپههای سهنتی ههم

تپهذیر
دولت باید بابت این ناکارآیی مسهئولی 

باید مالیات اسراف را بپردازند.

باشد و مالیات اسراف در تولید را برای جبران
در بخههش تولیههد ابزارهههای اسههتااده از

کربنیک در واقع یکی از مهمتهرین ابزارههای
انآور انواع انرژی محسو
مدیریت مصرف زی 

وقتی تولیدکنندگان خودرو بهجای اسهتااده

بنگاههای تولیدکننده گاز کربنیک با اسهتااده

از دانههش فنههی روز ،بههه تولیههد خودروهههای

از آن به بنگاههایی که گاز کربنیهک کمتهری

مدلهای قدیمی ادامه میدهنهد و اسهتاندارد

تولید میکنند ،منابع میپردازند.

سوخت در خودروهای تولیدی بسیار باالتر از

در بخهههش مصهههرف ههههم مسهههئولیت

استاندارد سوخت در خودروهای امروزی باقی

مصرفکننده در استااده درسهت از ابزارهها و

میماند ،این تولیدکنندگان باید بابهت زیهانی

حام های انرژی بایهد مهد نظهر قهرار بگیهرد.

که به جامعه وارد میآورند ،مسئولیت خود را

اشخاصی که خودروهای فرسوده را همچنهان

بپذیرند .مالیات به ازای هر تن اضافی گازهای

استااده میکنند ،به اندازه گازههای کربنیهک

کربنیک ایجاد شده در نتیجه استااده از ایهن

تولیدشده ساالنه خود باید مالیهات بپردازنهد.

خودروها بهجای خودروهای نس جدیهد ،در

استااده از وسای اسرافآمیهز بهرای مصهرف

واقع حقی است که دولهت بایهد بههنیابهت از

انرژی در بخش ساختمان یک مورد مشهخص

جانب ملت وص کنهد .وضهعیت مشهابهی در

دیگر است که باید مشمول مالیات بشود .این

مورد استااده از ابزارهای برقی پرمصرف بایهد

اسراف در زمان خرید بایهد مشهمول مالیهات

وجههود داشههته باشههد .در بخههش مسههکن،

شود .بنابراین برای هر نوع وسیله انرژیبهر بها

اسههتانداردگذاری بههرای جلههوگیری از اتههبف

نصب یک برچسب وضعیت محصول مشخص

انرژی سیاستی است که میتواند با دقت زیاد

می شود و بر اسهاس شهدت اسهراف ،مالیهاتی

پیگیری شود .گروهی که به ساخت مسهکن و

بابت خرید آن نوع وسیله پرداخت میشود.



انرژی هم باید برخورد مسئوالنه حاکم شهود.

مههیشههود .ای هن ابههزار وس هیلهای اسههت کههه



زیان مردم پرداخت نماید.

در دنیای امروز اسناد معهامبت گازههای

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

تولید شود ،مقادیری اضافه آالینهدگی تولیهد

مالیات ایجاد ابزارههای ناکارآمهد را پرداخهت

ساختمانی میپردازند که در آن مصرف بهینه
انرژی ناممکن است ،به اندازه اتبف خود باید
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