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مدیرعامل شركت مهندسی  ترابی؛ مهذب سعید

قدس نیرو، رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف 

 برق صنعت سندیکاي مدیره هیات عضوانرژي و 

 از هوشمند و منطقی استفاده یادداشتی طی  ایران

 كشور هر توسعه براي اصلی الزامات از یکی را منابع

 كردند مطرح

 

 

 كلیپی پیش روز چند است؛  منابع از هوشمند و منطقی استفاده كشور هر توسعه براي اصلی الزامات از کیی

 انرژي و آب مصرف در جویی صرفه به مردم آن در كه شد منتشر مجازي فضاي در انقالب از قبل به مربوط

 فرهنگ از توجهی قابل بخش جویی، صرفه به توصیه نیز اخیر دهه چند طی. بودند شده تشویق غذایی ومواد

  وگسترده  متنوع هاي سازي فرهنگ علیرغم. است  داده اختصاص خود به جامعه سطح در را عمومی سازي

 در ما كه دهد می نشان اماري هاي شاخص كشور، وتاریخی دینی هاي آموزه تمام خالف بر متاسفانه اما فوق

 پیشتاز   و بوده ركورد داراي جهانی سطح در نوعی به خود وقت حتی و انرژي غذایی، منابع دادن هدر

 . نداشتیم امکانات حتما نشدیم، اول هم كه آنجاهایی آقا، گل مرحوم قول به و هستیم

 و غذائی مواد سایر و نان دارو، انرژي، آب، سرانه مصرف كه است حدي به كشور منابع در اسراف متاسفانه

 .است جهانی استانداردهاي برابر چند ایران در معین كار یك انجام براي وقت صرف

 معظم مقام توسط اسراف از وجلوگیري جویی صرفه توسعه  براي ها گیري موضع  وموكدترین ترین صریح

 :نمایند می عنوان  ؛ایشان است  شده گرفته صورت رهبري

 و گوناگون وسائل در اسراف نان، در اسراف آب، در اسراف كنیم، می اسراف ما هستیم، مصرفی مردم ما -

 این! است( بنزین) نفت فرآورده كننده وارد است، نفت كننده تولید كه كشوري. بنزین در اسراف تنقالت،

 اینکه براي كنیم وارد دیگري چیزهاي یا كنیم وارد بنزین بدهیم دالر میلیاردها هرسال! نیست؟ آور تعجب

 است؟ درست این! كنند پاش و ریخت خواهد می دلشان ما ملت و جمعیت از بخشی

 



 

 و گوناگون وسایل در اسراف نان، در اسراف آب، در اسراف كنیم؛ می اسراف ما هستیم؛ مصرفی مردم ما -

 بنزین در اسراف تنقالت،

 كاالیی با شود، می مصرف كه اي انرژي بین نسبت یعنی دارد؛ وجود انرژي شدت شاخص نام به شاخصی-

 این در. است سودمندتر كشور براي باشد، كمتر شود، می مصرف كه اي انرژي هرچه كه شود؛ می تولید كه

 اینها! است بیشتر برابر هشت ما انرژي شدت مصرف پیشرفته، كشورهاي از بعضی به نسبت گاهی زمینه

 .گیرد می انجام دارد جامعه در كه است هایی اسراف

 اسراف گفتیم كه انرژي و برق همین. شود می اسراف هم ملی سطح در نیست؛ فردي زمینه در فقط اسراف-

 هاي شبکه این. است كشور مسئولین اختیار در نیست؛ مردم اختیار در اسراف این از مهمی بخش. شود می

 تولید را برق. رود می هدر برق بشود، فرسوده وقتی اینها برق، هاي سیم برق، انتقال هاي شبکه ارتباطاتی،

 اگر آب انتقال هاي شبکه یا. رود می هدر مهمی بخش كه بدهیم، هدر را آن فرسوده شبکه این با بعد كنیم،

 . رود می هدر آب باشد، فرسوده

 باورهاي و عملکرد در متناقض شرایط دهنده نشان فوق هاي وپیام هشدارها شود، می مالحظه كه همانگونه

 اماري تحقیق یك. است جامعه سطح در گونه واسراف گرایی مصرف هاي رویکر در تجدیدنظر لزوم و موجود

 .دهد می نشان را زیر ركوردهاي كشور، در اقالم از برخی  مصرف هاي شاخص از

 جهانی میانگین برابر 4 ایران(               دقیقه) روزانه مکالمه زمان سرانه

 جهان برابر 3 ایران           نسخه هر در دارو اقالم سرانه میانگین

 جهان میانگین برابر 3 ایران(          مترمکعب) گاز  ساالنه مصرف سرانه

 جهانی میانگین برابر 6 ایران(             لیتر) بنزین  روزانه مصرف سرانه

 جهانی میانگین برابر 2 ایران(                 لیتر) اب روزانه مصرف سرانه

 جهانی میانگین برابر 2 ایران                         سال در نمك مصرف سرانه

 جهانی میانگین برابر 6 ایران(              كیلوگرم واحد) شکر مصرف سرانه

 جهانی میانگین برابر 6 ایران(     كیلوگرم واحد) نان سالیانه مصرف سرانه

 حال در كه نحوي به است؛ كننده نگران بسیار واطالعات آمار نیز انرژي وري بهره هاي شاخص بخش در

 داخلی ناخالص تولید دالر هزار هر ازاي به خام نفت معادل تن 7661 كشور در انرژي مصرف شدت حاضر

 .  است 467 معادل پیشرفته كشورهاي در و  4624 دنیا در مقدار این متوسط كه صورتی در است،



 

 

 صنعت و نقل و حمل مسکن، و ساختمان هاي بخش همچون نهایی مصرف سطوح در نامناسب وضعیت این

 در روز تکنولوژي از استفاده عدم همچون عواملی و انرژي هاي حامل پایین قیمت. شود می مشاهده نیز

 نهایی انرژي سرانه مصرف كه شده باعث نقل و حمل و كشاورزي سازي، ساختمان تولیدي، كارخانجات

 . باشد باال بسیار توسعه حال در كشورهاي سایر با مقایسه در كشور

 در مترمربع هر ازاي به نیز ایران مسکن و ساختمان بخش در مصرف متوسط انرژي، نهایی مصرف بخش در

 است ساعت كیلووات 764 دنیا در رقم این اما ساعت كیلووات 044 حدود سال

 كیلومتر 744 هر ازا به لیتر 7461 سوخت مصرف متوسط نیز ایران تولید خودروهاي و نقل و حمل حوزه در

 توسعه با و ستا كیلومتر 744هر ازاي به لیتر 060 اروپا در و لیتر 460 ژاپن در رقم این است؛ مسافت

 در بنزین مصرف مقایسه.  رسد می كیلومتر 744 هر ازا به لیتر چهار زیر به رقم این سیلندر سه موتورهاي

 سبك هاي خودرو تعداد و كشور دو جمعیت تعداد كه است جالب اي مقایسه نظر این از وچین تركیه و ایران

 بنزین چینی هر برابر 3 و اي تركیه هر برابر 74 نفر، هر ازاي به ایران در اما. است یکسان تقریبا كشور، دو

 شود می مصرف

 بدترین كه آجر صنایع در و درصد 20 است كشورمان صنعت بهترین كه غذایی صنایع در انرژي مصرف

 .دارد فاصله جهانی معیارهاي با درصد 734 شود، می محسوب صنایع

 یك لزوم هستیم، مواجه ان با روزمره زندگی در كه نامناسبی شرایطی سایر با همراه فوق هاي شاخص

 توسعه و منابع از بهینه استفاده بر مبتنی باورهایی ایجاد و سازي وفرهنگ سازي زمینه در جدي بازنگري

 .كند می ایجاب را كردن مصرف درست

 عمدتا كه هستیم مردمی ما متاسفانه. نگیریم را جانب به حق هاي آدم قیافه و نکنیم تعارف خودمان با بیایید

 منابعمان اتمام براي حتی رسد می نظر به و نیست اولویتمان  پایانمان به رو منابع كردن مصرف درست

 الزاماتی رعایت به نیاز كشور توسعه براي و هاست تحریم شدیدترین تحت كشورمان.   ایم گذاشته مسابقه

 پایدار رشد در تواند می تنها نه كه است وري بهره عبارتی به و كردن مصرف درست الزامات این از یکی داریم

 سرمایه توسعه امکان و داده كاهش شدت به نیز را مجدد گذاري سرمایه به نیاز بلکه شود، واقع موثر اقتصادي

 . كند می فراهم را جانبه وهمه پایدار گذاري

 

 



 

 اقتصادي وابستگی كاهش وهمچنین نیازها روزافزون رشد و تولید عوامل و منابع محدودیت به توجه با اصوال

 جوامع همه در لذا كرد بهینه استفاده موجود منابع از  باید اجتماعی، رفاه سطح افزایش و تجارت وتوسعه

 رهبر. شود می قلمداد فعلی نسل رسالت و تاریخی ضرورت یك  عنوان به كردن، مصرف درست و وري بهره

 :فرمایند می اسراف و ها تحریم بحث در انقالب

 ساختمانی، مصالح در اسراف برق، در اسراف آب، در اسراف نان، در اسراف كند؟ می كار چه اسراف ببینید -

 این من عزیزان! تجمالتی وسایل در و بچه بازي اسباب در اسراف گوناگون، كاالهاي اقسام و انواع در اسراف

 تحریم وسیله به نفت، وسیله به طرف آن از او! خواهد می دشمن كه كند می كشور با را كاري همان اسراف،

 صرفه و اسراف با ما خود هم طرف این از كند، می وارد ضربه ایران ملت بر ها، ضربه اقسام و انواع و اقتصادي

 .كنیم می تکمیل را او ضربه نکردن، جویی

 مردم و  غنی تاریخ شان در منابع از استفاده در اسراف و نکردن مصرف درست كه بپذیریم باید خاتمه، در

 نه كه است فرهنگی و اجتماعی معضل و پدیده یك اسراف پدیده راهبردي، نگاه از. نیست كشورمان خوب

 هاي بحران دچار را كشوري هر اقتصاد هاي بنیان بلکه شود، می اقتصادي ریزي برنامه هرگونه از مانع تنها

 .كند می جدي

 درست براي نکنیم، تجاوز اعتدال، و حد از كه باشد وباورمان بنویسیم ”سین“ با را ”اسراف“ بیایید پس

 آن بر جویی صرفه شدن نهادینه تا كنیم، باور را آن و كنیم ایجاد رقابت كشورمان منابع كردن مصرف

 دیگر لحظه. كنیم شروع منابع سایر و برق و اب مصرف در جویی صرفه با  لحظه همین از و كنیم پافشاري

 .است دیر
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