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ایران برای نخســتین بار مجهز به سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمانها میشود

احیای  100کارگاه تعطیل شده
تولید نوشتافزار

مهر

گروه اقتصادی /صحبت از مبحث  19مقررات ملی
ســاختمان کــه میشــود ،ارقــام متفاوتــی از میزان
هدررفت انرژی در ســاختمانها به گوش میرسد.
از مصــرف  2.5تــا  3برابری انرژی ســاختمانهای
ایران نسبت به برخی کشــورهای همسایه گرفته تا
رعایت کمتر از  20درصدی این قانون در کل کشور.
برخــی از کارشناســان میگویند که ســاالنه 450
کیلووات ساعت بر مترمربع تا  650کیلووات ساعت
بر مترمربع انرژی در ســاختمانهای ایران مصرف
میشود؛ در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی
معادل  50کیلووات است.
با وجــود این ،هیچ کــدام از آمــار اعالمی اعتبار
کافی را ندارد و نمیتــوان به اتکای آن برنامهریزی
کرد .چراکه سامانهای برای محاسبه میزان مصرف،
بررســی میــزان هدررفت انــرژی در ســاختمانها و
برنامهریزی برای افزایش بهرهوری وجود ندارد.
امــا حــاال ،رئیس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن
و شهرســازی از راهانــدازی یــک ســامانه در هفتــه
دولت میگوید که این ســامانه زمینه ســاز حل این
مشــکل دیرینه ایــران یعنــی مصرف بــاالی انرژی
در ســاختمانها خواهد شد؛ سامانهای برای پایش
مصرف انرژی که باالخره آمار این بخش را مســتند
میکند و به سیاستگذاران کشور مجالی برای اصالح
یدهد.
روند م 
ëëگام اول؛ داده یابی
بخش ســاختمان حــدود  40درصــد از مصرف
انرژی کشور را به خود اختصاص میدهد اما دقیقاً
هیچ کــس نمیداند که یک خانــواده ایرانی چقدر
در خانــه خود هدررفــت انرژی دارد و چــه میزان از
این اتالف انرژی به خاطر نوع ســاخت و ساز است.
در ایــن زمینــه همیشــه انتقاداتی به دولتهــا وارد
میشده که چرا برنامهریزی دقیقی برای جلوگیری
از پرت انــرژی در خانهها انجام نمیدهند .مبحث
 19مقــررات ملــی ســاختمان هــم که مطرح شــد،
ســاختمانهای قدیمــی را در برنمــی گرفــت و
ساختمانهای جدید نیز چندان که انتظار میرفت
بــه اجرای این قانون متعهــد نبودند .اما اگر این بار
دولــت بتواند این ســامانه را با موفقیــت راهاندازی
و اجرایــی کند ،یک گــره کور در بخش انرژی کشــور
گشوده خواهد شد .مسئوالن میگویند که قرار است
این ســامانه پایش مصرف انرژی راهاندازی شــود و
بــر مبنای آن مصرف انرژی در بخشهای مختلف

ســاختمانی رصــد و از ایــن طریــق دادههــای قابل
اســتناد بــرای ارائه خدمات بهتــر در بخش انرژی و
سیاســتگذاریها در این زمینه فراهم شــود .محمد
شــکرچیزاده ،رئیــس مرکز تحقیقات راه ،مســکن
و شهرســازی ،در خصــوص ایــن ســامانه حیاتــی
بــرای سیاســتگذاریها در زمینــه مصــرف انــرژی
ســاختمانها به «ایران» میگوید« :در حال حاضر
ارقامی درباره میزان مصرف انرژی ساختمان اعالم
میشــود که هیچ کدام قابل اتکا نیستند .آماری که
داریــم برآوردی اســت و نمیتوانیم بــه آن اعتماد
کنیم .اما با راهاندازی این سامانه و تکمیل اطالعات
موجود در آن میتوانیم حتی بگوییم که در نواحی
مختلف جغرافیایی کشور ساختمانها حسب سال
ساخت ،نوع مصالح و مواردی از این دست ،چقدر
مصــرف انرژی دارنــد و این ارقام چقــدر با مبحث
 19مقــررات ملــی ســاختمان همخوانــی دارد ».او
تأکیــد میکنــد« :ایــن آمــار ،پایــه برنامهریزیهای
آتــی نهادهــای مربوطه نظیــر وزارتخانههــای راه و
شهرسازی ،نفت و نیرو ،شرکتهای خدمات انرژی
و همینطــور ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
خواهد شد».
ëëاجــرای پایلوت توســط معاونت علمــی و فناوری
ریاستجمهوری
گفته میشــود که ســامانه پایش مصرف انرژی
بخش ساختمان توســط معاونت علمی و فناوری
نو
ریاســت جمهــوری ،مرکــز تحقیقات راه ،مســک 
شهرســازی و ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
راهاندازی شــده و به اجرا میرسد .آنطور که بهروز
محمــد کاری ،رئیس بخش انــرژی مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی میگوید «تاکنون معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری عالوه بر طراحی
سیســتم ،اقدام به اجرای فاز پایلوت طرح نیز کرده
و نتیجــه ایــن پایلــوت که  3ســال پیش اجرا شــده،
موفقآمیز بوده است».
رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه ،مسکن
توگو با «ایران» ادامه میدهد:
و شهرســازی در گف 
«اکنون هم ســخت افــزار و هم نرم افــزار این طرح
در حــال انتقــال بــه مرکز تحقیقــات راه ،مســکن و
شهرسازی و استقرار است و پهنای باند قابل قبولی
نیز به آن اختصاص داده شده است».
ëëپایشهوشمندساختمانها
محمــد کاری در ادامــه بــه نحــوه جمــعآوری

اطالعــات مــورد نیاز ایــن ســامانه اشــاره میکند و
میگویــد« :تمام اطالعات مربــوط به مصرف برق
و گاز ســاختمانها در ایــن مرکز تحقیقاتی متمرکز
خواهد شــد و بر مبنای آن تحلیل میکنیم که کدام
ســاختمان مبحــث  19را رعایــت نکــرده ،شــرایط
نامناسب تری دارد و باید در اولویت قرار گیرد».
رئیــس بخــش انــرژی مرکــز تحقیقــات راه،
مســکن و شهرســازی ادامه میدهد« :در این راستا
اطالعات را از دو بخش به دست میآوریم .نخست
اطالعاتــی که شــرکتهای خدماتــی در زمینه برق
و گاز بــه دســت میآورند و دوم از محل دســتگاهها
و کنتورهای هوشــمندی که در ســاختمانها نصب
خواهیم کرد .روش دوم ،بیشتر برای اخذ اطالعات
تکمیلیاست».
بــه گفته محمــد کاری ،اکنون این دســتگاهها در
داخل تولید نمیشود اما با جدی شدن پروژه امکان
تولید آن در داخل کشور فراهم خواهد شد.
ëëگامدوم؛بررسیدادههاوبرنامهریزی
رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرســازی مهمتریــن فایــده این طــرح را ایجاد
پایههــای برنامهریــزی میدانــد .او میگویــد که در
اجرای مبحث  19مقررات ملی ســاختمان با وجود
اینکــه قانــون اســت ،تخلفاتــی رخ میدهــد؛ اما با
استفاده از این سامانه میتوان مانع از بروز تخلفات
بواسطه ابزارهای تشویقی و تنبیهی شد.
محمد کاری توضیح میدهد :اکنون اعداد قابل
اســتناد بــرای برنامهریــزی و سیاســتگذاری بخش
انرژی نداریم .گفته میشــود که در کشــور حدود 15
تــا  20درصد مبحــث  19رعایت میشــود؛ اما هیچ
شاخصی برای تأیید این اعداد وجود ندارد.
ëëوقتی سامانه پایش مصرف ،دست متخلفان را رو
میکند
رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرســازی میگویــد که ایــن ســامانه دو اتفاق را
رقــم میزنــد .اول آنکه هر ســاختمانی که طراحی
میشــود ،اطالعــات مربــوط بــه طــرح آن بایــد
وارد ســامانه شــود و ســامانه اعالم میکنــد که این
ســاختمان برای رعایت مقررات مبحــث  9 1دقیقاً
چه اصالحاتــی نیــاز دارد.به این ترتیــب اطالعات
ساختمان نیز در بانک اطالعاتی ثبت میشود .دوم
اینکــه بــا ورود دادههای ســاختمانهای قدیمی به
سامانه میتوان دریافت کدام ساختمان وضعیت

بنگاه

مقصر اتالف انرژی در ایران کیست ؟

بدتری دارد و باید در اولویت بررســی و اصالح قرار
بگیــرد .به ایــن ترتیب ایران مانند کشــورهای دیگر
جهــان مجهز به یــک سیســتم دادهای از وضعیت
ساختمانها و مصرف انرژی آنها میشود.
ëëگامسوم،تشویقوتنبیهصاحبخانهها
سالهاســت کــه وزارتخانههــای نفــت و نیــرو از
جریمه پر مصرفها و تشویق کم مصرفها با ابزار
تعرفهها صحبت میکنند .اما واقعاً چه خانهای پر
مصرف است و چه خانهای کم مصرف؟
محمــد کاری بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع بیــا ن
میکند« :شــرکتهای ارائه دهنــده خدمات برق و
گاز میخواهند مبنای تعرفهها را میزان بدمصرفی
و خوش مصرفی مشترکان بگذارند .اما نمیدانند
که چقــدر از اتالف انــرژی به خاطر نوع ســاختمان
اســت و چــه میزان ناشــی از بدمصرفی اســت .این
سامانه وضعیت را برای اعمال طرحهای تشویقی
و تنبیهــی شــفاف میکنــد .همچنین بــا جریمه پر
مصرفها به مرور خانوادهها نیز به ســمت رعایت
مبحــث  19ســوق داده میشــوند و در عیــن حــال
رعایــت ایــن قانــون کــه البتــه الزامی اســت و عدم
رعایتش تخلف به شــمار میرود ،ضمانت اجرا به
دست میآورد».
ëëاصل،سیاستهایتشویقیاست
در تمــام دنیــا شــهرداریها نظارت ویــژهای بر
میزان مصــرف انرژی در بخش ســاختمان و نحوه
ســاخت و ســازها دارنــد .یعنــی آن چیــزی کــه مــا
مبحث  19مقــررات ملی ســاختمان مینامیم .اما
چگونه میتوان ساختمانهای قدیمی را مجاب به
رعایت این قانون کرد؟
رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرســازی میگویــد« :در همــه کشــورها بــرای

ساختمانهای قدیمی مبنا سیاست تشویقی است
و در برخی از حــاالت تعرفهها را تغییر میدهند تا
مالک تشویق به نوسازی و اصالح شود».
آنطــور کــه محمــد کاری میگویــد اکنــون اکثــر
کشــورهای جهان از جمله غالب همسایگان ایران
مجهــز بــه ســامانهای نظیــر آنچــه برای نخســتین
بــار قرار اســت در ایران راهاندازی شــود ،هســتند .او
تأکیــد میکنــد« :همه کشــورها مقــررات مربوط به
بخش انــرژی را بر مبنــای این دادهها مینویســند.
اما کشــور ما تاکنون چنین نبوده و خأل در این زمینه
داشت هایم».
رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرســازی در پایــان ابــراز امیــدواری میکنــد که
بهزودی ایران نیز به این جایگاه دست یابد و میزان
مصرف انرژی در بخش ســاختمان را به یک ســوم
کاهــش دهــد .او زمان مشــخصی برای اتمــام گام
اول که همان دادهیابی اســت ،بــرآورد نمیکند اما
میگویــد که ایران بــه زودی به اســتانداردهای الزم
در این بخش میرسد .استانداردهایی که نه تنها در
زمینه سیاستگذاری بلکه در خصوص فرهنگسازی
نیز به کشــور کمــک خواهد کــرد .برای مثــال اینکه
یــک خانــواده بدانــد  2برابــر همســایه خــود انرژی
مصرف میکند ،میتواند زمینه ســاز یک بازنگری
در مصرف باشــد و ایران را از رتبههای باالی ســرانه
مصرف انرژی دور کند .آن زمان شاید ایران نه تنها
به منابع مازاد بر مصرف داخل برای صادرات برق
و گاز دست یابد ،بلکه مانند کشورهای موفق جهان
بتواند انرژیهای نو نظیر پنلهای خورشیدی را هم
بــه خانهها ببرد .باید منتظر ماند دیــد که آیا با این
ســامانه در ســالهای نــه چنــدان دور چهره بخش
مصرف انرژی در ایران متحول میشود؟

سومین پویش ملی «مشق احسان» و ارسال یک میلیون بسته
کیف و نوشــتافزار ایرانی برای توزیع در مناطق محروم کشــور
آغاز شــد .در آســتانه بازگشایی مدارس ،ســومین پویش ملی و
سراسری «مشق احسان» با هدف جذب مشارکتهای مردمی
و توزیــع کیــف و لوازمالتحریــر ایرانــی درمناطــق کمبرخوردار
کشور ،توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام آغاز شد.
محمد مخبر ،رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام درخصوص
نحوه توزیع این بستهها نیز گفت ۵ :هزار گروه جهادی و مردمی
همکار ستاد اجرایی فرمان امام در سراسر کشور این بستهها را
در مناطق کمبرخوردار به صورت رایگان توزیع خواهند کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :تمــام اقــام ؛ کیــف و نوشــتافزارها
کامالً ایرانی هســتند و برای تأمین این اقالم  ۱۰۰کارگاه کوچک
تعطیل شــده احیا شــدند و  ۳۰کارگاه جدید نیــز راهاندازی و 2
هزار شغل جدید ایجاد شد.
مخبر از طرح ستاد اجرایی فرمان امام برای اهدای  15هزار
تبلت به دانشآموزان مناطق محروم نیز خبر داد.

بخشودگی بدهی مشتریان بانک توسعه تعاون

بهمناسبت یازدهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه تعاون،
بخشــش وجه التزام تأخیر تأدیه دیــن به میزان  6درصد در
تســهیالت اعطایــی و  8درصــد در ضمانتنامههــای ضبط
شــده تصویــب شــد .هیأت مدیــره بانک توســعه تعــاون به
مناســب ســالگرد تأســیس ایــن بانــک و باهــدف حمایــت
بیشــتر از تســهیالت گیرندگان در زمان شــیوع ویروس کرونا
و تعییــن تکلیف بدهی بدهکاران ،موافقت کرد تا آن دســته
از مشــتریانی که کلیه بدهی سررســید شــده خــود را از تاریخ
 31تیرمــاه لغایت پایان مهرماه ســالجاری تســویه کنند ،از
بخشــودگی کامل  6درصــد وجه التزام تأخیــر تأدیه دین در
تســهیالت منابع داخلی و  8درصد وجــه التزام تأخیر تأدیه
دین در ضمانتنامههای ضبطشده برخوردار شوند.

رجا ،برگزیده جایزه ملی تعالی
صنعت گردشگری

شــرکت حمــل و نقل ریلی رجــا در دومیــن دوره جایزه ملی
تعالــی صنعــت گردشــگری ،بهعنــوان شــرکت برگزیــده در
بخش حمل و نقل گردشگری شد.
شــرکت حمل و نقل ریلی رجا با ارائــه گزارش واحدهای
مختلف ،خود را در معرض ارزیابی توســط ارزیابان مربوطه
قــرار داد و بــا عملکردهای مثبت صورت گرفته این شــرکت
موفق به دریافت جایزه شد .دومین دوره جایزه ملی تعالی
صنعت گردشگری با حضور رئیس دانشگاه علم و فرهنگ،
رئیس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی،
معــاون وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی و
جمعــی از فعــاالن و دســت انــدرکاران حوزه گردشــگری در
دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

