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خالصه مقاله:
امروزه ضرورت استفاده ی از انرژی های تجدید پذیر و نو اثبات گردیده است ولی در ایران مشکالتی

وجود دارد که مانع ازبکارگیری این انرژی شده است که ما به بررسی علل یابی آن پرداخته ایم ، نتایج بحث
نشان میدهد عللی مثل: (وجود سوخت ارزان و یارانه ای در ایران که مانع از اقدام جدی عملیاتی هماهنگ

با پیشرفت جهانی در زمینه ی انرژی های نو و پاک میشود ؛ موازی کاری چند نهاد دولتی که در زمینه ی
انرژی های نو و پاک فعالیت میکنند که موجب می شود تا اعتبارات به صورت پراکنده و عدم کارآمد
تخصیص یابد ؛ با توجه به وجود منابع فسیلی فراوان در ایران احساس نیاز برای جستجوی دانش و

تکنولوژی در این زمینه کم بوده است ؛ مشکالتی مانع از ورود بخش خصوصی به عرصه ی انرژی تجدید
پذیر می شود و...) مانع از بکارگیری و گسترش انرژی های نو و پاک می شوند ولی راهکارهایی را نیز

جهت رفع مشکالت یافته ایم که در این زمینه نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود: دولت ها می توانند
به کمک ابزار های مالی مثل حمایت از تولید کننده ی انرژی نو و پاک در قالب ارائه ی تسهیالت دولتی و
یارانه، مانع از عدم تجاری بودن تولیدات گردند. ونیز مجلس می تواند قانونی جهت تغییر تعرفه ها به نفع
استفاده از انرژی های نو و پاک شوند ، و مهم ترین وسیله در این زمینه می تواند فرهنگ سازی اجتماعی

در زمینه ی آگاهی از مشکالت استفاده ی از انرژی های فسیلی و فواید بکارگیری انرژی های نو و پاک
باشد.
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