دکتر "مسعود رشیدی نژاد" عضو هیات علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،مطرح کرد

تدوین طرح جامع
انرژی استان
* کرمان می تواند قطب انرژی کشور باشد

اقتصاد کرمان :انرژی از مسائل استراتژیک هر کشور محسوب می شود.اینکه
یک کشور تا چه اندازه می تواند در بخش های مختلف همچون تولید ،کشاورزی،
صنعت و نی��ز ایجاد رفاه اجتماعی موفق باش��د را می توان از زاویه دسترس��ی و
برخورداری آن کشور از منابع انرژی تحلیل کرد .از این نظر،ایران به دلیل منابع
و ذخائر عظیم انرژی که در اختیار دارد به کشوری صاحب قدرت بدل شده است
که در معادالت منطقه حرفی برای گفتن دارد.با این وجود در س��طوح استانی و
محلی،مسئله انرژی می تواند در بخشی از کش��ور یک فرصت و در استانی دیگر
یک چالش پیش روی توسعه باش��د؛موضوعی که در کرمان نیازمند مدیریت و
راهبری صحیح در قالب طرح جامع انرژی است که دکتر "مسعود رشیدی نژاد"
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفت و گو با «اقتصاد کرمان»
مطرح می کند.
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هر آنچه داریم ،به انرژی وابسته است
این عضو هیات علمی دانشگاه ش��هید باهنر کرمان با بیان اینکه انرژی ها در دو
گروه اولیه و ثانویه تقسیم می ش��وند ،افزود :عمدتا انرژی های اولیه مانند نفت
خام و گاز طبیعی قابل استفاده نیستند و باید تبدیل به انرژی های قابل استفاده
شوند .در طرف مقابل نیز منابع انرژی ثانویه قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه انرژی های اولیه و ثانویه متنوع هستند،ادامه داد :به عنوان
ترین انواع انرژی باشد.
مثال برق یک انرژی ثانویه است که شاید یکی از ضروری ِ
در کل همه امکانات و مسائلی که در اختیار داریم به انرژی وابسته است.
منابع سوخت فسیلی ،منبع درآمدی خوب برای کشور
دکتر رشیدی نژاد ،در ادامه با اشاره به منابع و مصارف انرژی در هر جامعه گفت:
در واقع باید تعادلی در این میان برقرار شود ،اگر منابع مان کمتر از تقاضا باشد،
مجبور خواهیم ش��د که کمبود انرژیمان را خارج از منطق��ه تامین نماییم و اگر
مازاد انرژی داشته باشیم می توانیم به صادرات آن فکر کنیم که خوشبختانه در
منابع سوخت فسیلی ،مازاد انرژی داریم و یکی از منابع اصلی درآمدی ما هست.
این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد :اقتصادی بودن انرژی زمانی مطرح می ش��ود
که مازاد انرژی وجود داش��ته و قصد فروش در کار باش��د که در این خصوص به
موضوعاتی همچون کجا و به چه قیمتی فروخته ش��ود ،دقت خواهد ش��د و در
شرایط کمبود انرژی هم باید قیمت خرید با تخفیف باال را در نظر داشت.
اقتصاد انرژی ،مدیریت بهینه منابع انرژی است
وی انرژی را یکی بخش های اقتصادی هر کشوری دانست و ادامه داد :وقتی که
کاال و یا خدمتی به عنوان انرژی وجود داشته باشد باید عرضه و تقاضایی برای آن
تعریف شود و مجموع نیاز جامعه است که تقاضای انرژی را رقم می زند.این استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه مدیریت حاکم بر تعادل عرضه وتقاضا
انرژی ،مدیریتی اقتصادی است ،افزود :هر جا که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد
و تعادل این دو برقرار شود ،عمال به مفهوم بازار خواهیم رسید.
وی تصریح کرد :قطعا در عرضه و تقاضا ،مقدار تعادلی و قیمت تعادلی داریم ،وقتی
تصمیم به ش��کل گیری محصولی در بازار گرفته می شود ناگزیر بحث اقتصادی

بودن آن مطرح خواهد ش��د و در واقع اقتصاد انرژی ،نح��وه تامین منابع انرژی،
تخصیص منابع  ،مصرف منابع و در مجموع مدیریت بهینه منابع انرژی است.
اقتصاد ایران ،مبتنی بر منابع انرژی است
رش��یدی نژاد ،با بیان اینکه اگر ارزش واقعی انرژی در جامعه مش��خص ش��ود،
پرداخت ارزش آن نیز واقعی خواهد بود ،گف��ت :یکی از زوایای نگاه اقتصادی به
اقتصاد انرژی تعیین ارزش واقعی منابع انرژی است که در سبد انرژی وجود دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه ش��هید باهنر کرمان با ذکر این مطلب که اقتصاد
ایران مبتنی بر منابع انرژی اس��ت ،ادامه داد :انرژی هایی همچون سوخت های
فسیلی از نظر استحصال منابع و یا کسب در آمد نقش مهمی در کشور ما دارند.
احقاق مدیریت هوشمند منابع انرژی در پی اعمال تحریم
وی با اش��اره به محدودیت ایران برای صادرات انرژی گفت :این مسئله برای ما
مشکالت زیادی ایجاد کرده است و اگر مثل س��ایر کشورهای نفتی دستمان باز
بود و به راحتی ما را می پذیرفتند ،خیلی بهتر می توانس��تیم عمل کنیم ،اما این
محدودیت ها موجب می ش��ود که به فکر مدیریت هوش��مند منابع انرژی خود
باش��یم چرا که ،به هر ترتیب راهکارهایی وجود دارد که انرژی را به سایر انرژی
های دیگر تبدیل کنیم.
این استاد دانش��گاه ادامه داد :در واقع اگر صنایع توس��عه می یافت ،تولید رونق
می گرفت و اشتغال نیز ایجاد می ش��د ،امکان جبران این شکاف کاهش درآمد
وجود داشت.
باید انرژی به ثروت تبدیل گردد
وی با تاکید بر حفظ بازار منابع انرژی ،خاطر نشان کرد :باید به واقعیت ها بیشتر
اهمیت دهیم که با مشتریان تعامل داشته باشیم و س��عی کنیم بازار را ازدست
ندهیم و آن را بهبود ببخشیم.رشیدی نژاد ،با اش��اره به مدیریت مصرف انرژی

