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 اصالح الگوي مصرفيتراهكارهاي غيرقيممدلي براي تحليل

و ساز  در صنعت ساخت

*ابراهيم خيرخواهان

**علي خيرآبادي، داود معروفي

Kheir.khahan@yahoo.com 
 چكيده

و پرشتاب جهاني در عرصه هاي تحوالت پي و توجه روزافزون به بحث انرژي، مختلفچيده ازو نيز اهميت بسـياري

چه بيشـتر كشورهاي و ساختار خود را در جهت شناخت هر  نيـزوانـرژي موفق جهان را بر آن داشته است تا اهداف، روشها

رو.، هـدايت كننـد مصرف انـرژي كاهش غير قيمتي استراتژيهاي در از ايـن و معرفـي، ايـن مطالعـه هـدف اصـلي  طراحـي

و ساز مي باشد،راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي از گونهبه در صنعت ساخت و برخـورداري كه بـدون كـاهش رفـاه  اي

مدر اين منظور،براي. تلفات انرژي كاهش يابد،خدمات انرژي و توسعه طالعه،اين اي راهكارهاي كـاربردي به بررسي تطبيقي

و سازيرقيمتيغ .پرداخته شده استكشور بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساخت

در يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد در كشور ايران به دليل و عرضه انرژي كليـه اينكه تقريباً تمام زنجيره تامين

و ساز در  مي باشد، دولتصنايع از جمله صنعت ساخت امي اختيار دولت و تواند با هدفمنـد كـردن نجـام تحقيقـات علمـي

به كارگيري صنعتسرمايه گذاري ها در بخش  در گذاري، آموزش راهبردهاي متعددي از جمله قيمتو نيز شيوه هـاي نـوين

و ساز راهكارهـاي كـاهش تلفـات انـرژي در سـاختمان، معرفـي، استفاده بهينه از منابع طبيعي موجـود فرهنگ ترويج،ساخت

و تجديدپذير،ا بهينه استفاده ساختمانهاي جديد همـراه بـا بكـارگيري در طراحي از معماري قديم الگو برداريز انرژي هاي نو

و و بازيابي آن ها .گامي بلند در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي بردارد... تكنولوژي هاي جديد، استفاده بهينه از مواد

 كلمات كليدي
و خدماتبهينه سازي، و ساز بهروري انرژي، مديريت انرژي،،كيفيت محصوالت .، معماري قديمصنعت ساخت

،3، كوچـه شـهيد قنـدي2سمنان، ميدان كوثر، فاز-0231-4461530-دانشگاه تبريز-كارشناس ارشد مديريت بازرگاني*

 185پالك

 دانشگاه سمنان**
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 مقدمه

و ذخاير بزرگ انرژي است از در حال. كشور ايران داراي منابع ميدان نفتي كشـف شـده در كشـور85حاضر بيش

و از لحــاظ ذخــاير گــازي، ايــرا دوجــود دارد  رونــد موجــود رشــد. ومــين مقــام را در ميــان كشــورهاي جهــان داردن

به يـك كشـور وارد كننـده تـا قبـل از افـق بي رويه مصرف انرژي در  كشور، ايران را از يك كشور صادر كننده انرژي

ن 1400 رو. مودتبديل خواهد در صنايع مختلـف انرژي براي مقابله با اين تهديد، اجراي راهكارهاي بهينه سازياز اين

.ضروري است

مي باشد كه و ساز اييكي از اين صنايع، صنعت ساخت و نيز با توجه به افزايش مصرف انرژي در محدودن بخش

و تلف طبيعي، بايد تا حد امكان از هدر بودن منابع و سازشدن انرژيرفتن . جلوگيري شـود هاي مرتبط با صنعت ساخت

مناسـب بـراي كـاهش راهكارهـاي براي اين منظور بايد در زمينه استفاده بهينه ازمنابع انرژي در كشور ضـمن شـناخت

بقدم،مصرف انرژي نقبعالوه. رداشته شودهايي وبا توجه به  نقش بسيار تاثيرگـذارش حياتي انرژي براي جوامع بشري

و توسعه پايدار كشورها، امروزه استفاده بهينه از منابع انرژي جهت رفع نيازهاي جامعه انساني نيازمند انرژي در پيشرفت

و بهينه سازي مصرف آن  از ايـن رو مطالعـه حاضـر.مـي باشـد در حـوزه هـاي مختلـف روي آوري به مديريت انرژي

سراهكارهاي غيرقيمتي بررسي ضمنتا كوشد مي و ساز بهينه  عوامـل مطالعـهبهازي مصرف انرژي در صنعت ساخت

و نيزبر مؤثر .استراتژيهاي غير قيمتي كاهش انرژي بپردازد شناسايي افزايش مديريت در انرژي

 مديريت انرژي

و عبارت اسـت از و حفظ انرژي بوده مجموعـه اقـداماتي كـه در جهـت مديريت انرژي عامل تأمين، مصرف بهينه

مي گيرد كاربرد و جـايگزيني اقدامات شامل اين.مؤثر از منابع انرژي موجود صورت صرفه جويي انرژي، مصرف انرژي

مي  )1382اردهالي،يمحمد(. باشدمنابع انرژي

مي اي استفاده از يك آمار مقايسه،در مصرف انرژي ميزان مديريت انرژيبراي ارزيابي در برخي كشورها از اين رو

ك باه در آن شدت مصرف انرژيشود و صنعتي جهان مقايسـهچ، بـه عنـوان مثـال؛. مـي شـود ند كشور در حال توسعه

و بين المللي در مي دهد كـه مصـرف انـرژي در بخـش آمارهاي داخلي هـاي مورد شدت مصرف انرژي در ايران نشان

به رشدي را داش ايران در سال مختلف اقتصادي انجمـن بـر اسـاس گزارشـي كـه.ته اسـت هاي گذشته، روند فزاينده رو

"ري انـرژي در كشـورهاي جهـان بهـرو سياست هاي"با عنوان 2008در سال  (World Energy Council) جهاني انرژي
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و شدت مصـرف انـرژي در بـازه زمـاني سـال منتشر كرده است؛ اطالعات مقدار توليد ناخالص داخلي تـا 1990انرژي

يك 2006 .نمودار ارائه شـده اسـت براي كشور هاي دنيا در (WEC, 2008)  ن در ايـن نمـودار كشـور ايـران بيشـتري

ازفزايش شدت مصرف انرژيا و استفاده به كارگيري را در بين كشـورهاي دنيـا مديريت در انرژيو نيز پايينترين ميزان

د كه ادامه اين روند مي باشد بحردارا مي تواند براي اقتصاد كشور بسيار راسال هاي آينده و كشور ايران  ران آفرين باشد

به يك كشور وارد كننده منابع انرژي تبديل خواهد كرد از يك كشور .صادر كننده

)دالر(ارزش افزودهنام كشور)دالر(ارزش افزودهنام كشور

3364تركيه11675ژاپن

2512مالزي7064برزيل

2120پاكستان4243سنگاپور

1510عربستان3980بنگالذش

1159ايران3420تايلند

و شدت مصرف انرژي در بازه زماني سال مقدار توليد ناخالص داخلي–1جدول  2006تا1990انرژي

از بعالوه و بـا15بررسيها نشان مي دهد مجموع ارزش واقعي انرژي مصرفي ساالنه كشور، بيش ميليارد دالر است

م و مي توان، حداقل اعمال سياستهاي بهينه سازي مصرف درصد انرژي مصرفي كشور را صرفه جويي20ديريت انرژي

و توليـد لطمه اي وارد شود  به رفاه عمومي به عنوان سرمايه اي جديد، مورداسـتفاده مجـدد قـرار(كرد بدون آنكه بلكه

سه ميليارد دالر در سال، كه نزديك به درآمد حاصل از صادرات ). گيرد به ميزان حداقل .غيرنفتي كل كشـور اسـت يعني

)1384. عشقي ماليري، بهروز(

به اينكه متوسط شدت رشد انرژي در جهان حدود از سويي ديگر اين رقم در كشـور ايـرانمي باشد،4/0با توجه

كه در كشـو6/0بيش از  مي توان گفت و اصـالح الگـويربرآورد گرديده است؛ لذا ما پتانسـيل بـالقوه در بهينـه سـازي

كه درآمد حاصل از ايـن امـر سـاالنه حـدود%)33(يك سوم رف انرژي در بخش هاي مختلف تا مرزمص 5وجود دارد

مي باشد، تخمين زده شده است ميليارد دالر كه اهميـت لذا با توجه بـه مطالـب فـوق. معادل تمام بودجه عمراني كشور

و  و اصالح الگوي مصرف در بخش انرژي كشور محرز .ناپذير مي باشد انكارمديريت انرژي
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و بهره  وري انرژي مديريت مصرف

با توجه به قيمت فرآورده هاي نفتي در داخل كشور، يارانه پرداختي دولت، محدوديت منـابع فسـيلي، رشـد بـاالي

و اقتصادي مصرف انرژي، امكان صادرات فرآورد مصرف ساالنه انواع حامل ه هاي هاي انرژي در ايران، عدم كارايي فني

و و مشكالت مرتبط بـا محـيط زيسـت ناشـي از مصـرف غيـر منطقـي نفتي در صورت صرفه جويي واحدهاي توليدي

و بهرهو انرژي ناكاراي سوخت به يك ضرورت شده است، مديريت مصرف .وري انرژي در صنايع تبديل

و سـاز مـي باشـد كـه  مصـرف انـرژي در كشـور هـاي عمـده از جملـه بخـشيكي از اين صنايع، صنعت سـاخت

مـي%35، مصرف اين بخش بالغ بر 1386مطابق با اطالعات ارائه شده در ترازنامه هيدرو كربوري كشور در سال.است

و نقل در جايگاه صنعتكننده ديگر از جمله بخش هاي مصرف باشد كه در ميان بخش در. قـرار دارد دومو بخش حمل

نشـان1386ز بخشهاي مصرف كننده از كل سبد مصرف سوخت كشور در سـالايكهر انرژيشكل زير ميزان مصرف

.داده شده است

 1386سهم هر يك از بخش هاي مصرف كننده از كل سبد مصرف سوخت كشور در سال

و عملي در زمينه مديريت مصرف انرژي، توجه بـه راهكارهـاي صـرفه در از جمله اقدامات مهم  صـنايع جـويي انـرژي

و ساز مختلف در. است از جمله صنعت ساخت نمـودن جهـت مشـخص صـنايع اين امر از طريق انجام مميـزي انـرژي

و بكـارگيري معيـار مصـرف هاي صرفه فرصت و تـدوين و عملي ساختن راهكارهاي حاصـل از مميـزي انـرژي جويي

و انرژي در آنها امكان پذير مي . باشد سوخت

و ارتقاء كا  رآيي انرژيراهكارهاي اجرايي بهبود

و معرفي راهكارهـاي بهينـه سـازي مصـرف بدون شك مسئوليت خطيركارشناسان بخش انرژي در كشور، طراحي

و برخورداري گونه انرژي است؛ به ايـن مهـم زمـاني. تلفات انرژي كاهش يابد،خدمات انرژيازاي كه بدون كاهش رفاه

شامل كشاورزي( صنعت

%41)و نيروگاه

و نقل حمل

24%

خانگي

35%
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به انرژي به مي شود كه نگاه ا حاصل و برخورد علمي بـا آن جـاي خـود را بـه قضـاوت مثابه سرمايه هـايي ملي باشد

و سليقه )NEPO,2002( بخشي ندهد اي

و ارتق ر اء كارآيي انـرژي را مـي تـوان در راهكارهاي اجرايي بهبود و راهكارهـاي غيرقيمتـي بخـش اهكارهـاي قيمتـي

و سياست هاي قيمت با توجه به اينكه راهكارهاي. بندي نمود تقسيم به دليل پيچيدگي هـاي خاصـي كـه در قيمتي گذاري

و تبعات اقتصادي فراوان اقتصاد ايران وجود و خطا بوده و غالباً همراه با سعي ردارد بسيار مشكل است ا بـراي جامعـهي

انكارهاي غيرقيمتي اصالح الگوي مصردارا مي باشد، لذا شناسايي راه وف رژي در ايران مـي توانـد گزينـه مناسـب تـر

به همراه خواهد داشت تبعات اقتصاديو نيز باشد صول تريسهل الو .منفي كمتري را

 اصالح الگوي مصرفيتراهكارهاي غيرقيم-1شكل

و ساز انرژيفراهكارهاي غيرقيمتي اصالح الگوي مصر  در بخش ساخت

غيرقيمتي اصالح الگوي مصرف انرژي در ايرانبه طور كلي يافته هاي تحقيق حاضر در زمينه راهكارهاي كاربردي

مي5در   شود بخش ارائه

و مقررات-1  راهكارهاي قوانين

بهينه سازي

 راهكارهاي پرهزينه

 تغيير فناوري

 تغيير تجهيزات

و  ...تغيير فرايندها
 راهكارهاي بدون هزينه

و مقررات، گذاري، قيمتاعمال قوانين

و آموزش شيوه هاي نوين در ساخت

 ترويج،از طريق رسانه هاي جمعي ساز

استفاده بهينه از منابع طبيعي فرهنگ

راهكارهاي كاهش معرفي، موجود

 استفادهتلفات انرژي در ساختمان، 

و تجديدپذير، بهينه از انرژي هاي نو

الگو برداري از معماري قديم در 

طراحي ساختمانهاي جديد همراه با 

، تكنولوژي هاي جديدبكارگيري 

و بازيابي آن ها استفاده بهينه از مواد

 راهكارهاي كم هزينه

 آموزش

 تغيير الگوي مصرف

ر نحوه استفاده از تغيي

 تجهيزات

 تغيير ساختار تامين انرژي

و  ...بهبود سيستمهاي نظارت
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و مقررات خاص در بخش انرژي كشور به . اصالح الگوي مصرف انرژي دست يابد دولت مي تواند با وضع قوانين

كه در كشور هاي ديگر نيز م بخش عمده اين قوانين ا مورد استفاده قرار تأسـيس نهادهـاي كـارايي:زي گيرنـد، عبارتنـد

و تهيه تأييديهل هاي ملي كارايي انرژي، اعما انرژي، برنامه و اختياري هاي سـاختماني الزامـي، كدهاي ساختماني اجباري

و تجهيزات گذاري برچسب در استانداردهاي كارايي براي وسايل .)ERI,2000(ساختمانها مورد استفاده

 استفاده بهينه از منابع طبيعي موجود فرهنگ ترويج راهكارهاي-2

و روش هـــا در يـــ وك فرهنـــگ عبـــارت اســـت از مجموعـــه اي از نمادهـــا، نهادهـــا  جامعـــه كـــه تعيـــين

مي باشد تنظيم كننده رفتار انسان ممكن است نـاملموس باشـند ماننـد تلقيـات، باورهـا، البته اين نمادها. هاي آن جامعه

و غيره  ارتقـاء-1. انـرژي در حالـت كلـي تـابع مـوارد يـا مؤلفـه هـاي زيـر اسـت بهسازي فرهنگ مصرف. ارزش ها

و هـدايت مصـرف كننـده-2.هاوليـ آگاهي هاي عمومي مصرف كنندگان در مورد انرژي هاي هـا در جهـت راهنمـايي

و بموقع و تجهيزات استفاد بهبود فرهنگ-3. نرژيا مصرف منطقي و مصـرف كننـده)دانـش فنـي(ه از وسايل انـرژي

و تعميـرات پيشـگرانه وسـائل  و نگهـداري  آگـاهي-4. مصـرف كننـده انـرژي رعايـت اصـول بهـره بـرداري صـحيح

آن جويي انرژي در جهت كاهش مصرف كنندگان از روش هاي صرفه دگان در افـزايش آگـاهي مصـرف كننـ-5. تلفات

ها زمينه خريد وسائل مصرف كننده و مقدار مصرف آن .انرژي

و ساز آموزش-3  شيوه هاي نوين در ساخت

و ساز آموزشبه طور كلي با توجه بـه، جهت اصالح الگوي مصرف در بخش انرژيدر شيوه هاي نوين در ساخت

و و پيشرو و تخصصـي مـديريت انـرژي بـراي دوره هاي آموزشـي برگزارينيز تجربيات كشورهاي موفق كارشناسـان

و سـاز، مديران انرژي  انتقـال دانـش در خصـوص داراي نتـايج مطلـوبي چـون؛و نيز مسولين مرتبط با صنعت سـاخت

و كـم هزينـهو نيز بخش هاي مصرف تمامي تكنولوژي هاي نوين بهينه سازي انرژي در اجراي اقـدامات بـدون هزينـه

ان، جهتفراوان و سازرژي كاهش مصرف (مي باشد در صنعت ساخت )1385مركز ملي آموزش مديريت انرژي،.

 در ساختمان راهكارهاي كاهش تلفات انرژي4

و تبديل و يا بدون پااليش مي گيرند را انرژي اوليه بخشي از انرژي داخلي كه استخراج گرديده  مورد استفاده قرار

(Primary Energy) اندبه عبارت.مي گويند مي باشـد يگر، كه در طبيعت در دسترس . رژي اوليه صورتي از انرژي است
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ــه ــرژي اولي ــرژي ان ــي، ان ــرق آب ــال ســنگ ســخت، ب ــازي، زغ ــات گ ــي، مايع ــي غن ــاز طبيع ــام، گ ــت خ ــامل نف  ش

مي باشد انرژي بادي، انرژي خورشيدي، هسته اي، و سوخت هاي سنتي .انرژي زمين گرمايي

از بيانگر مصرف انرژي توسط مصرف (Final Energy) همچنين انرژي نهايي كننده دربخش هاي مختلف است كـه

و انرژي ثانوي مي گردد (Derived Energy)هبخش انرژي اوليه به عبارت ديگر انرژي نهايي عبارت اسـت از هـر. تامين

شد) يا ثانويهه اعم از اولي(نوع انرژي  و مقادير ذخيره  ه، براي خريد در دسـترس مصـرفكه پس از كسر تلفات توزيع

)RCEP,1998(. خانوار قـرار دارد مي گيرد؛ مانند بنزين موجود در جايگاه هاي فروش يا برقي كه در دسترس كننده قرار

و انرژي نهايي برقرار :است بنابراين رابطه زير بين انرژي اوليه

و توزيعانت تلفات + (Transformation Losses) تلفات تبديل+ انرژي نهايي  اوليه انرژي = (Transmission and Distribution Losses) قال

كه بر مي شود و دستگاه هـاي در تبديل انرژي نهايي، انرژي مورد نياز وارد فرآيندي موجـود اساس بازده تجهيزات

كه ايـن اتـال بخشي از آن تلف،براي انتقال انرژي مي گيرد و مابقي مورد استفاده قرار ف انـرژي تقريبـاً غيـر قابـل شده

ا مي توان اجتناب الگو برداري از معماري قديم در طراحي ساختمانهاي جديـد چونبه كارگيري راهكارهاييبا ست؛ اما

رخي از اين راهكارها هزينه هايب اگرچه ممكن است. اين اتالف را كاهش داد تكنولوژي هاي جديدهمراه با بكارگيري 

و بااليي داشته  كمتوسط در مصرف انرژي به همراه دارد، عالوه بر مزاياي ذكـر شـده بـرايه باشند؛ منتها با صرفه جويي

و از آن بـه بعـد چرخه اقتصاد كشور، طي  داراي سـود نيـز يك دوره زماني مبلغ هزينه شده بازگشت داده خواهد شـد

).Soest D.van and E.H.Bulte, 2001( اقتصادي خواهد بود

ه گيري از انرژي هاي تجديدپذيرراهكارهاي بهر-5

به دليل بحران در سال و مسـائلي نظيـر هاي آتي هـاي پـذير، نگرانـي محـدوديت دوام منـابع تجديـد هاي اقتصادي

رش زيست و امحيطي، ازدياد جمعيت ميد كه قتصادي؛ تأمين تقاضاي انرژي از مباحث كلي را برنامـه باشد ريـزان انـرژي

و هاي تجديدپذير در صورت موجودي مناسب جهت استفاده بيشتر از انرژيكارها يافتن راه در بودن پتانسـيل در منطقـه

به اين امر سوق خواهد داد كه در برنامه اقتصادي بودن استفاده از آن جهت كاهش مصرف انرژي هاي هاي آتـي فسيلي،

ب نو انرژي. تأمل بيشتري بررسي گرددابه كارگيري اين نوع انرژي و بيوگاز،هاي  شامل انرژي بادي، خورشيدي، بيوماس

و مد دريا مي و جزر كه هر يك از انرژيهاي فـوق داراي كـاربرد ويـژه باشند انرژي هيدروژني، زمين گرمايي، انرژي آبي

مي باشـند و ساز و هـاي بـا توجـه بـه اولويـت بـه عنـوان مثـال.اي در صنعت ساخت اقتصـادي، تكنولـوژي سـاخت
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ازهر هاي خاص مشخصه كشـور ايـران روي بعـالوه. شيوه ساخت وساز متفـاوت مـي باشـد، عمدتاً مناطق كشوريك

و توان مطلـو كمربند خورشيدي جهان كه از تابش نور خورشيد با قدرت يكي از كشورهايي است و ب قرار گرفته است

ميرخب ويايران كشوراز سويي ديگر با توجه به اينكه. باشد وردار در كوهستاني است از اكثر نقـاط آن ارتفـاعي بـاالتر

از.خورشيد آن بيشتر خواهد بود اند، توان دريافتي از تابش نور متر از سطح دريا واقع شده 1000 و نيز بـه اين امر آگاهي

و مناسب آن، و كارگيري صحيح و برق باعث كاهش مصرف برخي از انرژي هاي طبيعي چون گاز در صـنعت سـاخت

ص1382بهينه سازي مصرف سوخت كشور، مانساز(.مي شودساز  ،68(

و پيشنهادات  جمع بندي

 توسـعه فنـي، اقتـدار سياسـي، جمعيـت، دهد كـه رشـد روند مصرف انرژي در كشورهاي در حال توسعه نشان مي

و شكوفايي فرهنگي رابطه مستقيمي ماستقالل ملي و اين در حالي است كـه رشـد مصـرف انـر. صرف انرژي داردبا ژي

به انرژي از يك و محدوديت افزايش نياز و پايان پذير بودن منابع انرژي فسيلي سو مورد استفاده در صـنعت هاي ذخاير

و ساز  ناشي از مصرف ايـن منـابع از سـوي ديگـر، داليـل قابـل تـوجهي اسـت كـهو مشكالت زيست محيطيساخت

مي ضرورت صرفه جويي مصرف .شود انرژي در جوامع بشري را يادآور

و دوري از اسراف يـك امـر پسـنديدهي دركشور ايران با وجود اينكه بر اساس اعتقادات دين و جامعه صرفه جويي

مي شود، منتها ارزا بواجب محسوب و در دسترس بودن انواع منابع انرژي ودن قيمت حاملن مـورد اسـتفاده هاي انرژي

و ساز  شددر ساخت باهسبب بـا ايـن. قابل توجهي به ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي بيانديشـد تاخير تا جامعه ما

بي وجود آنچه مسلم و مصرف در صنايع پر مصرف رويه انرژي است اتخاذ راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از اتالف

و ساز  . شـود الگـوي مصـرف در كشـور نيـز روز بـه روز بيشـتر احسـاس مـيو اصالحانرژي همچون صنعت ساخت

هادستاور مي تواند گامي مثبت در جهت اتخاذ سياست و راهكارهـاي غيـر قيمتـي اصـالح الگـوي دهاي تحقيق حاضر

كه براي تحقق اين امر :مهم الزم است مصرف انرژي در ايران باشد

و ميدان تابش آفتاب به با توجه-1 دو اسـتفاده بهينـه از ايـن در ايران موضـوعو نيز ميدان وزش باد شرايط جغرافيايي

در تكنولـوژي هـاي جديـد الگو برداري از معماري قديم در طراحي ساختمانهاي جديد همـراه بـا بكـارگيري با نرژيا

و ساز .با جديت دنبال گردد ساخت
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و پايبندي مردم به نظرات-2 و باورهاي مذهبي به اعتقادات و مراجع ديني، توصيه با توجه هـاي شـرعي در مـورد علما

به مردم داده جويي در مصرف صرفه .شود انرژي

و عرضه انرژي اوليه-3 و ساز دشواري توليد وو اهميت اصالح الگوي مصرفمورد استفاده در صنعت ساخت انرژي

و مراكز علمي صرفه و ساز جويي در آن، در مدارس، دانشگاه ها و بـا شـيوه مرتبط با صنعت ساخت يهـا بطـور مرتـب

.مناسب اطالع رساني شود

بياهمي-4 كه با مصرف و محيط زيست بهت حفظ سالمت انسان و همچنين خطراتي كـه بـا رويه انرژي مخاطره افتاده

و روند صعودي موجود مصرف انرژي متوجه مردم ايران بـه مـردم اطـالع ... است را از نظر اقتصادي، اجتماعي، سياسي

.رساني شود
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