 ۱۵ﺳـﺎل دﯾﮕـﺮ ،ﮐﺴـﯽ از ﻣـﺎ ﻧﻔـﺖ
ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺧﺮﯾـﺪ؛ دﺳـﺖ ﺑـﻪ داﻣـﺎن
“ﺧﻮرﺷﯿﺪ” ﺷﻮﯾﻢ
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی دارد ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻬﺎن
آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺰدﯾﮏ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از  ۱۹۹۰ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﯾﻮﻧﺎن  ۵٫۹درﺻﺪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 ۶٫۸درﺻﺪ و آﻟﻤﺎن  ۳٫۶درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را از اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار
)ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎد( ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﭘﺎک اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺪاوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ و اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
اﻧﺮژی ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﯿﺪوار
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ) ۲۰۳۰ﺣﺪود  ۱۲ﺳﺎل دﯾﮕﺮ( ﺳﻮت ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی
ﻓﺴﯿﻠﯽ )ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( ﺑﻪ ﺻﺪا درآﯾﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻮده اﺳﺖ،IT :

ﻧﺎﻧﻮ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
از اﻧﺮژی آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﮐﻞ ﺟﻬﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ
از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ،ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ  ..ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ وزدی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯿﺪان را
واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﺪارد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺖ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎی و ﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و روﺳﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺮد؟
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۵۰۰۰ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﻧﺮژی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد؟!
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﮐﺸﻮر ﺣﺘﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ،ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ و در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎزاد دارﻧﺪ ،ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ITﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ را راه

اﻧﺪازی ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۳وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی از واﮔﺬاری ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و …
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﺟﺎ دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺎر را ﺧﺮاب ﮐﺮده اﻧﺪ.
 -۴وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن واﻗﻌﯽ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪرک دار!! ﺑﺪﻧﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺎوران ﻓﻨﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد.
 -۵وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
 -۶اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎره اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﮐﻼ ً
اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،روﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی دﯾﮕﺮ
ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺿﺮورت اﺳﺖ .ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ  ۱۵ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﺎن  ،ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
 -۷ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﯽ و
راه اﻧﺪازی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ  ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اداﻣﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﮐﻤﺒﻮد
ﺷﺪﯾﺪ آب ،اﺻﻮﻻ اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد و ﺧﻮدرو در اﯾﻦ دﯾﺎر
ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺻﺮار ﺑﻪ اﺣﺪاث ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
از ﻣﻨﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯿﻬﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای
در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎن دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ از دﺳﺖ ﻣﯽ رود ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺑﺮای رﺷﺪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ .ﻧﻔﺖ دﯾﮕﺮ “ﻃﻼی ﺳﯿﺎه” ﻧﯿﺴﺖ؛
اﯾﻨﮏ ﺧﻮرﺷﯿﺪ “ﻃﻼی ﺗﺎﺑﺎن” اﺳﺖ /.ﻋﺼﺮ اﯾﺮان -ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻓﺸﺎر

