سادهای مثل عایقکاری ،استفاده از لوازم کدم مصدرف و اصدال

بخا حملونقل در میان  94کشور جهان ،رتبه 21ام را داشتده

سیستم روشنایی میتواند تلثیر شگرفی بر کاها مصرف اندرژی

است .در بخا صنعت % 01 ،انرژی مصرفدی در سده زیدرگدروه

در ساختمانها داشته باشد.

فرآورده های معدنی ریرفلزی ،تولید مواد شیمیدایدی و تدولدیدد

صنعت و حمل ونقل از نظر مصرف نهایی انرژی بدا  449و 441

فلزات پایه بوده که با تمرکز بر اصال ساختار اندرژی ایدن سده

میلیون بشکه مصرف به ترتیب در جایگاههای بعدی ررار دارندد.

زیرگروه میتوان کاها محسو

شدت مصرف انرژی را انتظار

در بخا حملونقل وضعیت کشور چندان به سامان نیست و بدر

داشت.

آمار انجمن جهانی انرژی ،ایران در شاخص شدت اندرژی
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شکل  .0کدا بخ

21

های اقت اد ایران انرژی بی تری م ر

میکنند؟

ه ادل ن

ا

4

روند هانی روب افول است؟

چرا بهره وری انرژی در ایران بر خ

ل مدوضدوع بدهدره وری
جهان و ایران در ربا ِ

مصرف انرژی کاراتر ،بیهوده اسدت .ایدن در

با  44میلیارد دالر ( %150از تولید ناخدالدص

انرژی چه رویکردی دارند؟ چه تصمیم هدا و

حالی است که آمار آژانس بین المللی اندرژی

داخلی) و در جایدگداه سدوم چدیدن بدا 44

سیاستهایی سبب شده تا مدا در زمدیدنده

در سال  8112نشان میدهد ایران در صددر

میلیارد دالر (تنها  %154از تولید نداخدالدص

روندد جدهداندی

کشورهای با بیشترین میزان یارانده دولدتدی

داخلی) ررار دارند .بدیهی است کده بدا ایدن

حرکت کنیم؟

انرژی ررار دارد (شکل  .)/بدر اسدا

ایدن

حجم بداالی یدارانده اندرژی و بده عدبدارت

مهمترین محرک و مشدوق مصدرف کداراتد ِر

ارالعات ایران در سال  01 ،8112میلدیدارد

عامیانهتر ارزان فروشدی اندرژی ،ندمدی تدوان

انرژی و یا حذف مصارف ریرضدروری ،اهدرم

دالر به یارانه انرژی اختصای داده که معادل

امدیدددی بدده مددیددریددت مصددرف از سددوی

بهای انرژی است .تا زمانی که ریمت اندرژی

 %1154از تولید ناخالص داخدلدی کشدور در

مصرفکنندگان داشت.

بسیار پایینتر از سایر نهادهها باشد ،اندتدظدار

این سال بوده است .در جایگاه دوم عربستان

اما در سوی مقابل بسیاری از کشدورهدای

بهرهوری انرژی ،معدکدو

پیشرفته صنعتی ررار دارند که نه تدندهدا
0

ریمت انرژی در آنها وارعی و منطبدق بدا

99

میلیون تن م ادل نفت خا
م ر انرژی اولی هان
259

بددهددای تددمددام شددده اسددت ،بددلددکدده از
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%10/7

21
%20/8

بهرهوری انرژی استفاده مدی کدندندد .بدر
بینالمللی انرژی در سال  ،8119با هددف
%01

رتبه اول
در پرداخت یارانه انرژی

از تولید ناخالص داخلی
کشور

شکل  .ده ک ور اول در پرداخت یاران انرژی

مصرف کاراتر انرژی 841 ،میلیارد دالر در
حوزه های مختلف (ساختمان و صندعدت)
سرمایه گدذاری کده  %12آن در بدخدا
ساختمان بوده است .چین نیز به عدندوان
ی

نمونه موفق در مهار لجام گسیخدتده

انرژی با  %81سرمایه گذاری بیدشدتدریدن
سهم را در میان کشورهای مختلف داشته
است (شکل .)0
به نظر میرسد بدون اردام هایی مددون و
اختصای بودجه کافی برای پیشبرد ایدن
برنامه ها و همدچدندیدن اصدال ردیدمدت
منب
IEA

حاملهای انرژی ،توفیقی در مصرف کاراترِ
شکل

 .سرمای

اری در زمین بهرهوری انرژی ب تفکیک منطق و بخ

انرژی حاصل نخواهد شد.

0

برای بهبود بهرهوری انرژی در ک ور چ میتوان کرد؟

آن در

تصمیمگیری میکند .در ایران پایین بودن ریمت انرژی یکدی از

روند شاخص شدت مصرف انرژی ایران و روند معدکدو

مقایسه با میانگین جدهدان (شدکدل  ) 4بده خدوبدی نشدان داد

مهمترین موانع بهبود بهرهوری انرژی در کشور است .به عدندوان

تالشهای جستهگریخته نهادها و سازمانهای مختلف در زمینه

مثال ریمت برق حتی از هزینههای تبدیل و انتقال آن (بدون در

بهرهوری انرژی در کشور ،آن چنان که باید و شدایدد اثدربدخدا

نظر گرفتن هزینه سوخت نیروگاهها) هم کمدتدر اسدت .رداندون

نبوده است .بررسی و کنکاش در ساختار انرژی کشور حاکدی از

تثبیت ریمت ها در ابتدای دهه هشتاد موجب شد کده ردیدمدت

آن است که انجام اردامهایی دستِکم در پنج حوزه زیر می تواند

وارعی برق در پایان دهه به نصف کاها یدابدد و حدتدی ردر

تا حد خوبی گره از مشکل مصرفِ افسارگسیخته انرژی بگشاید.

هدفمندی یارانه ها نیز به دلیل عدم تعدیل ریمدت هدا بدا تدورم
سنگین سال های بعد ناکام ماند و دوباره ردیدمدت واردعدی بدرق

ا

ساختار مدیریت انرژی ک ور

کاها یافت .در نهایت این وضعیدت مدوجدب شدده اسدت کده

امروزه در میان  81کشور با بیشترین میزان تدولدیدد ندفدت در

صنعت برق در بحران مالی گرفتار شده و توانایی پرداخت دیدون

(ایران ،عراق ،کویت و ونزوئال) و

و انجام سرمایهگذاریهای ارزشمدندد در حدوزه هدایدی مداندندد

(آندگدوال) بدرای ندفدت و بدرق خدود

انرژیهای نو را نداشته باشد .با هدف اثبات ادعای بهای ناچدیدز

جهان ،تنها  4کشور عضو اوپ
ی

کشور ریرعضو اوپ

وزارتخانههای مجزا دارند و در سایر کشورها هدایت امور مرتب

برق در ایران ،شکل  2نشان میدهد که در کشورهای مختلف با

با بخا انرژی ،در وزارت انرژی پیگیری میشود.

چند ساعت کار می توان هزینه برق موردندیداز ید

دوگانگی موجود در مدیریت بخا انرژی را می تدوان از مدواندع

کیلووات ساعت) را تلمین کرد( .در محاسبات حدارل حقدوق در

موجود در مسیر بهبود بهرهوری انرژی بهشمار آورد .در شرایطی

هر کشور در نظر گرفته شده است) .در ایران بهای برق مصرفدی

بار مصدرفدی اسدت و

ماه معادل  4ساعت کار کردن است در حالی کده بده ردور

که وزارت نیرو تنها متصدی تحویل پی

ی

مداه (411

هزینهای بابت سوخت به وزارت نفت نمیپردازد ،ربیعدی اسدت

مثال شهروندان ترکیه باید  151ساعت برای تلمین هزینده بدرق

که این وزارتخانه تمرکز تالش های خدود را بده جدای بدهدبدود

ی

ماه کار کنند .این اعداد حکایت از آن دارد که حتی با لحاب

راندمان نیروگاهی بر احداث واحدهای گازی جدید بدگدذارد .بدا

کردن درامدهای باالتر شهروندان در کشورهای دیگدر ،ردیدمدت

ایجاد وزارتخانه انرژی ،این وزارتخانه نگاهی جامعتر به تولدیدد و

انرژی در ایران آنچنان ناچیز است که نسدبدت حدداردل درآمدد

مصرف انرژی خواهد داشت و به عنوان مثال صدرفده جدویدی در

ماهیانه ی

کارگر در ایران به هزینه برق پرداختی وی ،باز هدم

مصرف گاز و سوخت در واحدهای نیروگاهی که می تواند موجب

در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است.

افزایا صادرات گاز و درآمدهای این وزارتخانه شود ،در مدرکدز

ریمت گاز ربیعی نیز در ایران در بهتریدن حدالدت ید

توجه مسئوالن آن ررار خواهد گرفت.

ریمت گاز در آمریکا (که از ریمت گاز در اروپدا و شدرق آسدیدا

سدوم

کمتر است) و ی سوم ریمت صادراتدی گداز ایدران اسدت .ایدن
ا

قیمت حاملهای انرژی

وضعیت موجب شده است که ریمت انرژی آنقدر اندک باشد که

همانرور که پیاتر نیز اشاره شد ،ریمت حدامدل هدای اندرژی

انگیزه ای برای بهبود فناوری در تولید یا بخا مسکونی با هدف

آن

صرفه جویی در انرژی وجود نداشته باشد .البته افزایا ردیدمدت

اصلی ترین سیگنالی است کده مصدرف کدندندده بدر اسدا

1

انرژی ،و در نهایت اضطراری بودن دائدمدی شدراید

حاملهای انرژی تبعات ارتصادی و اجتماعی هم به دنبدال دارد.
برخی مطالعات اشاره دارند که شرط الزم برای ایدندکده اصدال

پاسخگویی پی

ریمت های انرژی به رکود ارتصادی منجر نشود آن اسدت کده از

تورم تا انتخابات آینده و  )...اشاره کرد.

ی

(ندیداز بده

بار در تابستان آینده ،نیاز به پایین نگه داشتدن

سو سیاستهای جبرانی درنظر گرفته شود و از سوی دیگدر

در جددهددت بددهددبددود بددهددره وری اردددام شددود .بدده رددور

ارتقای فرهنگ مدیریت م ر

خالصه اصال ریمتهای انرژی اگرچه مسللهای دشوار و ظریف

ارزان بودن همیشگی حاملهای انرژی در ایران ،بدمصرفی بدرق

است ،اما مهمترین فاکتور مؤثر بر بهبود بهرهوری انرژی به شمار

و سایر حاملها را در میان افراد جامعه نهدادیدنده کدرده اسدت.

میرود.

جمله » ایران بزرگترین منابع نفت و گاز جهان را دارد ،چرا نباید
بیدردره مصرف کنیم؟« را از زبان خیلی هدا مدی شدندویدم .در

بر ر

کردن موان ا رای مقررا

انرژی

بخ

چنین فضایی ،فعالیتهایی که با هدف ارتقای فرهنگ جدامدعده

روانین و آییننامه های با موضوع مدیریت مصرف در ایدران اگدر

انجام میشوند باید حساب شده و اثربخا باشند .صرف پدخدا

زیاد نباشند ،کم هم نیستند .رواندیدندی مداندندد مدبدحدک 19

زیرنویس در ی

مسابقه ورزشی و امید به آن کده افدراد آن را

ساختمان ،رانون اصال الگوی مصرف ،بندهایی از روانین توسعه

خوانده و اجرا می کنند ،امدیددی واهدی اسدت .در بسدیداری از

کشور و  ،...سالها ربل در سازمانهای ذیرب تددویدن و ابدال

کشورها برای ایجاد همسویی مردم با فعالدیدت هدای مددیدریدت

شدهاند ،اما از اجرای اثربخا آنها خبری نیدسدت .هدم چدندان

مصرف از سازوکارهای مالی در پرداخت مشوق بهره می گیدرندد.

مشترکان خانگی به مدیریت مصرف انرژی بی اعتدندا هسدتدندد،

البته نتایج این اردامها نشان میدهد آن چه بابت صرفهجویی به

صنعت تالش و تکاپویی برای بهرهوری انرژی ندارد و واحدهدای

عنوان مشوق به مشترکان پرداخت میشود ،در مقایسه با راهکار

نیروگاهی نیز کماکان با راندمانی نه چندان مناسب به فعالدیدت

افزایا عرضه ،بسیار ناچیز است.

خود ادامه میدهند .به نظر میرسد مجمدوعده ندیدروهدایدی در
ساختار کشور ،تالش ها در زمینه بهبدود کدارایدی اندرژی را بده

ال ا ب تولید یا واردا

بنبست میکشانند .از جمله این نیروها میتوان به تدالش بدرای

بیا از دوبرابر بودن مصرف انرژی بخا خانگی ایران در مقایسده

پرهیز از ایجاد تنا در جامعه ،ارتصاد تورمی (که افزایا ریمت

با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اردتدصدادی

حاملهای انرژی را کم اثر می کند) ،جدا بدودن وزارت ندیدرو و

(شکل  )9ضرورت استفاده از وسایل پربازده را دوچندان مینماید.
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ساعت

9 05

با وجود تصویب و ابال رانون اصال الگوی مصرف در سال 1429

19
2
0
92

و اختصای دو ماده  18و  14این رانون به الزام تولید یدا واردات
تجهیزات انرژی بر با برچسب مصرف انرژی ،بازار مملو از وسدایدل
فارد برچسب و ریراستاندارد در ایران گویای عدم اجرای تدمدام و
کمال این رانون در  11سال گذشته بوده است .این در حالی است
که در کشورهای دیگر این موضوع توس نهادها و دولتها به رور
ویژهای پیگیری می شود .به رور مثال نشان انرژی استار از سدال
 1998توس آژانس حفاظت از محی زیست آمریکا و با پشتیبانی
رسمی دولت به عنوان نمادی از وسایل پربازده در ایدن کشدور
الزامی شده است .هزاران سازمان ،بنگاه و شدرکدت (حددود 41
درصد از شرکتهای فورچون  )111برای تولید محصوالت و ارائده
راهکارهایی در راستای صرفهجویی مصرف انرژی با این سدازمدان

مناب
IEA
ترازنام هیدروکربوری ک ور 9914

همکاری دارند و از سال  1998تاکنون ،برچسب اندرژی اسدتدار

مگاژول ب ازای هر متر مرب

منجر به صرفهجویی  4111میلیارد تراوات ساعت برق و کداهدا
 451میلیارد تن گاز گلخانهای شده است.
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انرژی خانگی ب ازای واحد سطح

پیتر گلی  ،فعال حوزه انرژی و آب و بنیانگذار
در کتاب »جهان در

بهای انرژی در ایران ناچیز ،مصرف آن نابخردانه و مسرفانه و در

موسسه پاسیفی

نهایت شدت مصرف انرژی کشور مایه شرمساری است! از سوی

 «8111با ی

دیگر برای برون رفت از این شرای  ،تکالیف مشخصند و راهکارها

که پاسخ سوال باال را در »ارتصاد انرژی«

بدیهی!

جستجو کنیم ،باید به ابعاد »ارتصاد سیاسی« آن توجه کنیم.

 نیروگاهها باید با راندمان باالتری برق تولیدکنند؛

ایشان اشاره می کند که سرمایه گذاری کالن در بیشتر موارد

 خودروها و موتورهای درون سوز باید با کارایی بیشتر و

راهکار حل مشکالت نیست .به گفته او بسیاری از نهادهای

سوخت کمتری کار کنند؛
 ساختمانها باید بهتر رراحی و اجرا شوند؛

بزرگ مانند بان

مثال نشان می دهد بیا از آن

جهانی به خوبی می دانند چگونه ی

دالر را در جایی هزینه کنند (مثال ی

میلیارد

نیروگاه بسازند) ،اما

 موتورهای برریِ کمبازدهِ تجهیزاتِ پرمصرف باید تعویض شوند؛

نمی دانند چگونه ی

 تجهیزات پرمصرف انرژی (کولر ،یخچال ،المپ ،بخاری و )...

مثال نصب مولد خورشیدی یا بهبود بهره وری انرژی) خرج

باید با گرید و برچسب انرژی بهتری تولید و تلمین شوند؛
 و در ی

کالم توهم و پارادایم ذهنیِمان که بر »وفور منابعِ انرژیِ

فسیلیِ تجدیدناپذیر« داللت دارد ،باید از ریشه اصال شود.

میلیون دالر را در هزار نقطه (به عنوان

کنند!
به نظر می رسد که ما »مهندسانِ« بخا انرژی کشور نیز در
ن دالرهای نفتی ،پاسخ گویی به
تم ام چند دهه گذشته و به یُم ِ

به نظر می رسد که راهکارهای باال که همگی بر »کارایی مصرف

رشد لجام گسیخته مصرف انرژی کشور را در راهکارهای مبتنی بر

انرژی« در »سمت تقاضا« داللت دارند ،شدنی و صدالبته در

»توسعه زیرساخت های سمت عرضه« جستجو کرده و از

مقایسه با راهکارهایی که بر سرمایه گذاری جدید در »سمت

»مکانیزمهای ارزان و ارتصادی مدیریت سمت تقاضا« چشمپوشی

عرضه« تلکید دارند ،چندده برابر ارتصادی و به صرفه هستند.

ب توسعه گرا ،ریشه
ت رال ِ
م ما این پارادایم و ذهنی ِ
کرده ایم .به زع ِ

خب پس چرا نمیکنیم؟!

در جذابیت داستانِ روبان و کلنگ رر های مهندسی دارد.
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در عرصه مدیریت و راهبری انرژی کشور ،همچون سایر بخاها ،دستگاههای عریض و ردویدلدی
داریم؛ دست ِکم ی

شورای عالی به ریاست رئیس جمهور ،دو وزارتخانه مجزا و چندد سدازمدان

متولی بهرهوری انرژی در نفت و برق!
اما براستی نتیجه کار این دستگاههای اجرایی در چند دهه گذشته چه بوده است؟ چرا  11سدال
است که در مقوله بهرهوری انرژی درجا می زنیم؟ چرا همچنان متوس مصرف انرژی در خدانده
ایرانیان (در هر متر مربع) حتی از دو برابر مصرف انرژی خانههای مسکونی در منارق سردسدیدر
شمال اروپا نیز بیشتر است؟ چه عواملی سبب شده تا از نظر شاخص شدت مصدرف اندرژی در
بخا حملونقل ،در میان  94کشور ،رتبه 21ام را داشته باشیم؟
گزارش حاضر با هدف پرداختن به پرسا های باال ،ضمن بررسی مصرف انرژی و شدت مصدرف
آن در جهان ،خاورمیانه و ایران از ی

سو  ،و تحلیل بخاهای مهم مصرفکننده انرژی نهدایدی

در کشور از سوی دیگر ،پنج راهکار را برای برون رفت از شرای حاضر و بهبود بهرهوری اندرژی
در کشور ارائه مینماید» .ضرورت ایجاد انسجام میان بخا های متولی اندرژی کشدور و لدزوم
بازاندیشی در ساختار مدیریت انرژی« » ،ضرورت اعمال نظارت جدی بر تولید یا واردات کاالها و
تجهیزات پرمصرف انرژی« » ،شناسایی موانعی که پیشبرد اهداف مقررات وضع شده در بدخدا
انرژی کشور را به چالا میکشانند و تالش بر برررف نمودن آنها«» ،اصال ریمت حاملهدای
انرژی به عنوان عاملی که توجیه ارتصادی بیشتر رر های بهبود بهرهوری انرژی را بدا مشدکدل
مواجه میکند« و در نهایت »توجه به اهرم توسعه فرهنگی به عنوان سنگبنای مدوفدقدیدت در
مسیر بهبود بهرهوری« ،مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

