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حضور هافمن در سومین همایش ملی 
سـاختمان پایدار، مصـرف بهینه انـرژی

پنجره ایرانیان؛ هافمن در ســومین همایش ملی »ساختمان پایدار، مصرف بهینه 
انرژی« حضور یافت. این همایش از 20 تا 21 آذرماه سال جاری در مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی برگزار  شد.
سومین همایش ملی »ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی« دوشنبه 20 آذرماه با 
حضور مسئوالن عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی افتتاح شد. 
در این همایش که به مدت دو روز در مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی دایر 
بود کارشناســان، استادان دانشــگاه و مدیران صنایع، مطالب علمی خود را در قالب 

چندین پنل آموزشی به مخاطبان عرضه کردند.
همچنیــن در این همایش نمایشــگاه جانبی با حضور برترین شــرکت هایی که 
دســتاوردهای مثبتی درزمینه مصرف بهینه انرژی و ســاختمان پایدار داشــتند برپا 
شــد. هافمن، ضمن حضور در سومین همایش ملی »ساختمان پایدار، مصرف بهینه 
انرژی« با برپایی غرفه در نمایشــگاه جانبی این همایش آخرین محصوالت خود را 

در معرض دید عموم قرار داد.
محورهای همایش

محورهای این همایش شامل اســتانداردهای مطرح شده در حوزه ساختمان سبز؛ 
چالش های پیش رو درزمینه مدل سازی انرژی در ساختمان؛ جایگاه بخش خصوصی 
در پیشــبرد قوانین و راهکارهای بهینه ســازی مصرف انرژی؛ مدل های اقتصادی و 
منابع مالی موردنیاز به منظور بهینه سازی مصرف انرژی؛ آیین نامه ها و استانداردهای 

رده بندی و تعیین معیارهای مصرف و برچســب های انرژی ســاختمان های پایدار؛ 
مشــکالت مطرح درخصوص قوانین و آیین نامه هــای اجرایی صرفه جویی مصرف 
انرژی در ســاختمان های پایدار؛ آگاه ســازی مهندســان با معرفی انــواع مصالح و 
تجهیزات و سیســتم های نوین ســاختمانی با عنوان ابزار موردنیاز برای دستیابی به 
اهداف تعیین شده درزمینه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و اشاعه ساختمان های 

پایدار و سبز بود.
پنل های همایش

پنل هــای این همایش شــامل راهکارهای عملی بهینه ســازی مصرف انرژی در 
ساختمان های در حال ساخت و موجود؛ ساختمان های با رتبه انرژی برترـ راهکارهای 
تجویــزی و کارکردی مطرح؛ نقش مصالح و فناوری های نوین در ارتقای بهره وری 
انرژی؛ راهکارهای هماهنگی فعالیت ها و هم افزایی نهادها در جهت اجرای مقررات 
حوزه انرژی در ســاختمان؛ نقش فناوری های نوین تأسیسات الکتریکی و مکانیکی 
در بهره وری انرژی در ســاختمان؛ نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در بسترسازی و 
پذیرش جامعه در حوزه انرژی و ســاختمان های پایدار و باالخره پنل الگوهای موفق 

در اجرای مبحث 19 مقررات و الگوهای مطرح برای ساختمان های سبز بود.
کارگاه های آموزشی همایش

عالوه بر این، برگزاری چندین کارگاه آموزشــی جزو برنامه های این همایش بود 
که ازجمله این کارگاه ها می توان به کارگاه آموزشی مدل انتخاب مصالح و فناوری ها 
با رویکرد ساخت وســاز پایدار و تجارب موفق؛ کارگاه ارائه خانه شهر تهران به عنوان 
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مدل مطرح برای ساختمان سبز و مدل انرژی مربوطه به عنوان یك نسخه کارکردی 
در اجرای پروژه معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران )ســازمان عمرانی مناطق 

شهرداری تهران( اشاره کرد.
همچنین برگزاری کارگاه کاربردهای IOT در نگهداشــت هوشــمند، میترینگ و 
تفکیك انرژی واحدها در تاسیســات HVAC پیشران انرژی، برون تاب، شوفاژکار؛ 
کارگاه مولفه های تجویزی ســاخت ســاختمان های با رتبه انرژی باال در حوزه های 
تخصصــی معماری، عمران، مکانیك، برق، آب با ارائه مدل تصمیم گیری مناســب 
ازجمله کارگاه های آموزشــی سومین همایش ملی ســاختمان پایدار، مصرف بهینه 

انرژی بود.
از دیگر کارگاه های آموزشــی که در این همایش دوروزه برگزار شــد می توان به 
کارگاه روش های کاهش مصرف انرژی در ساختمان با اجرای نماهای خشك آجری؛ 
کارگاه مدل ســازی انرژی ساختمان )ارزیابی و کنترل مصارف انرژی ساختمان ها در 
مرحله طراحی(؛ کارگاه الگوی محاســبه صرفه جویی انرژی در طرح افزایش کارایی 
موتورخانه ها منطبق بر پروتکل بین المللی Ipmvp؛ کارگاه آموزشی کنترل مصرف 
انرژی در پمپ های تاسیســاتی ساختمان؛ و کارگاه آموزشی راهکار بهینه تامین آب 

گرم بهداشتی و  گرمایش به روش نوین اشاره کرد.
در روز اول همایــش تعــدادی از مســئوالن و مدیران بخش ســاختمان و حوزه 
بهینه ســازی مصرف انرژی به عنوان سخنران حضور داشــتند و مطالب مختلفی را 
مطرح کردند. فرج اله رجبی، رئیس ســازمان نظام مهندسی و نماینده مجلس، دکتر 
محمد شــکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، حامد مانی فر، 
مدیرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان، علی وکیلی، مدیرعامل شــرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت و مهدی جمالی نژاد، شهردار یزد ازجمله سخنرانان همایش بودند که 

در ادامه گزیده ای از سخنانشان آورده شده است.
حاکمیت مثل ماشین چمن زنی قد بخش خصوصی را کوتاه می کند

رئیس سازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور با اشاره به اینکه پیش شرط تحقق 
اقتصاد ســبز در دنیا مطرح شده و دنیا به این رســیده که اقتصاد را با محیط زیست 

تلفیــق و اقتصاد ســبز را در دنیا مطرح کند، اما در کشــور ما هنــوز اجرای چنین 
موضوعی ممکن نیست.

فرج اله رجبی در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی با بیان 
این مطلب افزود: وقتی به اقتصادی سبز می رسیم، به مصرف بهینه انرژی و توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر دست پیدا می کنیم.
وی با بیان اینکه ما در کشور برای اجرایی کردن این موضوع قوانین کمی نداریم، 
گفت: ضوابط و قوانین بســیاری به موضوع بهینه سازی مصرف آب و انرژی، حفظ 
محیط زیســت و... وجود دارد، اما بااین همه مایه تاســف است که مصرف انرژی ما 
6 برابر مصرف جهانی اســت و این در حالی اســت که همه  بخش ها بر بهینه سازی 
مصــرف انرژی تاکید دارد و وزارت نفت هم تاکید دارد که بخشــی از درآمد خود را 

در این حوزه صرف کند.
رجبی با انتقاد از اینکه در همه زمینه ها از یك شــخص بومی صحبت می شــود 
که مســئول مشکالت و اتفاقاتی اســت که در جامعه می افتد، گفت: گویا هیچ یك 
از بازوهای اجرایی و حاکمیتی مســئول این مسائل نیســتند و یك وجود موهوم و 

ناشناخته مسئول تمامی این مسائل است.
وی بــا بیان اینکه در همه حوزه های حاکمیتی و مدیریتی از مســئوالن گرفته تا 
مصرف کننده و تولیدکننده، از مصرف باالی ســوخت و انرژی در کشور و بی کیفیتی 
ســاختمان ها انتقاد دارند، ادامه داد: اما مشخص نیست که مسئول کیست و ایراد از 

کجا است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به زلزله اخیر کرمانشاه گفت: در زلزله 
کرمانشاه بســیاری از ساختمان های نوسازی که با نظارت همکاران ما ساخته شد و 
مثل آکاردئون روی هم ریخت، جزو ساختمان هایی بودند که یك طبقه بیشتر از حد 

مجاز ساخته شده بودند.
عضو کمیسیون عمران مجلس درعین حال با تاکید بر اینکه اگر در ساختمان انرژی 
بیشتر از حد مجاز مصرف شود، ساکنان آن مجبور به پرداخت قیمت تمام شده انرژی 
شــوند، گفت: امروز منابع ملی ما در حال اتمام است و کسی جوابگوی این موضوع 
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نیست.این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه اساسا بخش خصوصی در کشور 
به رسمیت شناخته نمی شود، گفت: مسئله سوم این است که ما بخش خصوصی و 
نیروی غیردولتی را قبول نداریم و هرگاه تشکیالت غیردولتی و خصوصی بخواهد 
رشــد کند مجموعه حاکمیت و قوای ســه گانه مثل ماشــین چمن زنی قد آن ها را 

کوتاه می کنند.
رجبــی درعین حال حــذف یارانه ها را یك اقــدام ضروری برشــمرد و گفت: ما 
نماینــدگان مجلس بار سیاســی حذف یارانه را می پذیریم و باید برای کســانی که 
بیش ازحد مجاز انرژی مصرف می کنند جریمه تعیین شــود و ملزم به پرداخت هزینه 

تمام شده انرژی باشند.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد سبز و فرهنگ سبز باید از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی استفاده شــود، گفت: حمایت از سرمایه گذاران در این مسیر الزامی 

است تا بعد از انعقاد قرارداد، موظف به سرمایه گذاری باشند.
رجبی چرخه تولید ساختمان را یك چرخه معیوب خواند و افزود: در ساختمان سازی 
بحث کیفیت، بهینه ســازی مصرف انرژی، عایق بندی و سایر الزامات مغفول است و 

در چنین شرایطی امکان نظارت دقیق وجود ندارد.
رجبــی در پایان تاکید کرد: در هر همایش و انجمنی شــخص ســوم را مقصر و 
مســئول معضالت جامعه دانستیم و امروز این همایش باید اعمال حاکمیت دقیق و 

خوب ر ا از حاکمیت مطالبه گری کند.
مدیریت انرژی از شاخص های کارآمدی دولت ها در جهان است

محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه 
امروز کنفرانس و نشســت مهم و با اهمیتی را آغاز می کنیم گفت: امیدواریم مباحث 
مطرح شده در سومین همایش ملی »ساختمان پایدار، مصرف بهینه  انرژی« در حوزه 

انرژی در ساختمان موثر و کارگشا باشد.
محمد شــکرچی زاده در مراســم افتتاح سومین همایش ملی »ســاختمان پایدار، 
مصرف بهینــه  انرژی« با بیان مطلب فوق افزود: در حــال حاضر چالش انرژی در 
جهان به یك مبحث مهم مبدل شده است. به هرحال یکی از شاخص های کارآمدی 

دولت در جهان مدیریت انرژی است.
وی با بیان اینکه انرژی فســیلی قیمت باالیی دارد خاطرنشان کرد: به جز گرانی، 
آلودگی و تغییر اقلیم مســئله بســیار مهم برای محدود کردن مصرف انرژی فسیلی 
اســت. به هرحال با افزایش هر درجــه 16 درصد مصرف انــرژی افزایش می یابد. 
علیرغم عدم پیشرفت در شاخص های توســعه، مصرف انرژی کشور رو به افزایش 
است که این مورد نیازمند بازنگری در مصرف و اجرای قوانین و مقررات ملی است.

وی با بیان اینکه کشور ما در سه بخش صنعت، حمل ونقل و تولیدات داخلی دچار 
پلشــتی مصرف انرژی شده است گفت: در ســه حوزه ذکرشده ما با شتاب مصرف 
انرژی روبرو هســتم. در حال حاضر ساختمان های عمومی کشور 3 تا 4 برابر نسبت 
به جهان با مصرف بی رویه روبرو هستند و بدون تردید در چند سال آینده واردکننده 

انرژی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ســه مورد جزو آسیب شناســی مصرف انرژی است خاطرنشان 
کرد: یارانه غیر هدفمند، عدم اجبار برای اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و 
همچنین عدم آگاهی سازی عمومی برای کاهش مصرف سوخت 3 وجه آسیب شناسی 

مصرف انرژی ا ست.
شــکرچی زاده گفت: در حــال حاضر 10 میلیارد دالر یارانــه برای انرژی مصرف 
ســاختمان شــامل 49 درصد گاز طبیعی و 47 درصد برق پرداخت می شود که این 

مورد باید اصالح شود.
وی در خصوص رعایت مبحث 19 مقررات ملی ســاختمان گفت: علیرغم اهمیت 
این موضوع هنوز این مبحث در ساخت وســازهای ما با اکراه انجام می گیرد که این 

مورد در استان ها ناقص اجرا می شود.
رئیس سومین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی گفت: به جز ویرایش 

مبحث 19 این مرکز اقدام به اعطای گواهینامه اقالم ساختمانی کرده است. 
موضوع دیگر فعالیت این مرکز ارائه خدمات مشــاوره در پروژه های ملی و نظارت 
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عالیه بر حذف بهینه سازی است. 
شــکرچی زاده در ادامه به مبحث نرم افزار کمك طراحی با ویرایش جدید اشــاره 
داشت و در این خصوص گفت: این مبحث می تواند رویکرد جدیدی برای مهندسان 

تلقی شود.
رئیس ســومین همایش ملی ساختمان پایدار و مصرف انرژی در خصوص اهداف 
این همایش گفت: در این همایش ســعی شده اطالعات مهمی در خصوص اولویت 
و اهمیت قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در راستای تحقق اقتصاد ملی، بررسی 
قوانین و آیین نامه های موجود در حوزه مدیریت انرژی در صنعت ســاختمان، بررسی 
راهکارهای مهندســی به منظور مدیریت مصرف انرژی در صنعت ساختمان، ایجاد 
هم افزایش میان ارگان های ذی ربط جهت اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی، 
ترویج فرهنگ بهینه ســازی مصرف انرژی در میان بهره برداران بر اهمیت انرژی و 

محیط زیست ارائه شود.
شــکرچی زاده گفت: در نامه ای که عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی و وزیر نفت 
ارسال کردند مقرر شد ســاختمان های دولتی ارزیابی ممیزی برای بهبود مصرف و 

نهایی کردن کاهش مصرف سوخت داشته باشند.
وی با بیان اینکه ازآنجایی که ردیف مســتقل دولتــی برای اجرای آن وجود ندارد 

گفت: این مورد از ذی حساب در بودجه 97 مجلس تحقق پیدا خواهد کرد.
وی در پایان گفت: بر همگان واجب اســت تا در خصوص کاهش مصرف انرژی 

همت گماشته و در این خصوص کم کاری و اغماضی صورت ندهند.
اکثر شهرهای ما بدون پروانه ساخت شکل می گیرند

مدیرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان با بیان اینکه شهرها نقش مهمی در مصرف 
انرژی دارند، گفت: متاســفانه در مقوله مصرف انرژی در تمام شــهرهای کشور با 
چالش روبرو هســتیم و در حال حاضر 40 درصد مصرف انرژی کشــور از شــهرها 

نشات می گیرد.
حامد مانی فر در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی با بیان 
این مطلب افزود: در حال حاضر مصرف سوخت فسیلی و مصرف انرژی در شهرهای 
ما بیش از 3 برابر متوسط جهانی است که با ساخت اصولی و کاهش مصرف سوخت 

می توان این راندمان را کاهش داد.
مانی فر گفت: با وجود پیشینه تاریخی در بخش طراحی و معماری ما در خصوص 

مصرف انرژی یکی از بدترین کشورهای جهان هستیم.
وی بــا بیان اینکه شــهرهای تاریخی ما زمانی طالیه دار بهینه ســازی مصرف 
ســوخت بودند، گفت: این شــهرها با ابتــکارات معماری توانســته بودند بهترین 

سیستم های بهینه سازی مصرف سوخت را داشته باشند.
مانی فــر گفت: اما در حــال حاضر بخش بزرگی از شــهرهای تاریخی ما دچار 
بحران ساخت وســاز شده و 80 درصد ساخت وســازها در این شهرها بدون پروانه 

ساخته می شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان با بیان اینکه زمانی در شهرهای تاریخی ما 
مصرف انرژی مفهوم داشــت، گفت: این مقوله در تاروپود شهرها عجین شده بود به 
طور مثال در شهر یزد بادگیرها و قنات ها بدون آسیب به محیط زیست نیازمندی های 
شــهروندان را برطــرف می کرد اما در حال حاضر در این شــهرها ازجمله یزد دچار 
بی هویتی در ساخت وساز شــده و 80 درصد ساخت وسازها بدون اخذ پروانه ساخت 

اجرایی می شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان با بیان اینکه مسئله بزرگ در مصرف انرژی 
ناشــی از این است که ما بحران مصرف انرژی را هنوز باور نداریم، خاطرنشان کرد: 
گذشتگان ما بهینه سازی مصرف انرژی را با تمام وجود لمس کرده و در این خصوص 

به باور قلبی رسیده اند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان با بیان اینکه دستاوردهای بشری در مقوله 
طراحی و مهندســی باعث ایجاد هم افزایی های مطلوبی در ساخت وساز شده است، 
گفت: در این خصوص ما باید از فّناوری های پیشــرفته اســتفاده کنیم تا بتوانیم در 

بهینه سازی سوخت روند کاهشی داشته باشیم.


