
 از غفلت: ۰۹۳۰۳۱۹۳۱۰ همشهری روزنامه خبر نقد بخش در  ترابی مهذب سعید مهندس ✍

 دالری میلیارد۰۱۱ فرصت

 دالری میلیارد۰۱۱ فرصت از غفلت 

 علمی انجمن کنونی رئیس و ایران انرژی وری بهره سازمان پیشین رئیس ترابی، مهذب سعید: خبر   

 از استفاده طالیی فرصت: گوید می و دارد انتقاد انرژی وری بهره بودن پایین از کشور انرژی مصرف

 مختلف دالیل به کشور در انرژی هدررفت از جلوگیری و انرژی وری بهره افزایش جهت قانونی های ظرفیت

 حوزه در باالدستی قوانین ترین پیشرفته دارای ایران: است معتقد حال عین در او. شود نمی گرفته جدی

 .است کننده نگران همچنان ایران در مصرف روند اما است انرژی مصرف مدیریت

 های نامه آیین برخی هنوز و شده ابالغ هاست سال که کشور در مصرف الگوی اصالح قانون از گذشته: نقد 

 و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 21ماده مانده، کاغذ روی قانون این عمال و نشده اجرایی و مصوب آن

 سازی بهینه عرصه در را دالری میلیارد211 حدود بازار یک ایجاد های زمینه تواند می که مالی نظام ارتقای

 نامه آیین که اینجاست جالب. است مانده بالتکلیف همچنان سازد، فراهم مختلف های بخش در انرژی مصرف

 برای جمهور رئیس اول معاون جهانگیری، اسحاق امضای با 2931تیرماه راهبردی و مترقی قانون این اجرایی

 تجاری، و اداری مسکونی، های ساختمان های موتورخانه کارایی ارتقای جمله از هایی طرح و شده ابالغ اجرا

 با دیزلی فرسوده شهری اتوبوس21 جایگزینی فرسوده، کشنده و کامیون دستگاه هزار56 نوسازی

 توسعه باال، پیمایش با گازسوز تمام تاکسی با فرسوده تاکسی هزار211جایگزینی گازسوز، های اتوبوس

 محرکه قوای تولید طرح کالنشهر،8 و تهران در شهری قطار با مسافر ونقل حمل توسعه ریلی، ونقل حمل

 و دیزلی کشاورزی های چاه کردن برقدار فرسوده، خودروهای با جایگزینی و داخلی خودروهای در مصرف کم

 دار دودکش گازسوز های بخاری با( نفتی و گازی) مرسوم بخاری دستگاه میلیون یک اسقاط و جایگزینی

 بلکه نفتی های فرآورده مصرف روند فقط نه. است رسیده تصویب به هم( هوشمند هرمتیک) باال راندمان

 سایه در و دولتی های دستگاه بین ها مسئولیت پراکندگی بر عالوه و است کننده نگران هم برق و آب مصرف

 یعنی ایران ملی های ضرورت از یکی تا شده باعث فرابخشی دستگاه یک نبود و انرژی عالی شورای انفعال

 پرسشگری و ملی مطالبه یک به ضرورت این تبدیل. گیرد قرار ابهام  هاله در انرژی مصرف سازی بهینه

 دوباره کشور در برق مصرف میزان که رود می آن بیم. باشد راهگشا تواند می عرصه این در کاری کم از مردمی

 نفتی های فرآورده و نفت مصرف باالی میزان دیگر سوی از و رود فراتر نیروگاهی ظرفیت توان از تابستان در

 این تدبیر. شود تضعیف جهانی بازارهای و اوپک ازجمله المللی بین های سازمان در ایران قدرت تا شده باعث

 .شویم بیدار غفلت خواب از که است


