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گزارش ویژه

رئيس پليس راهور تهران بزرگ:

اعتبار آرمهاي طرح ترافيك 92
تا پايان فروردين تمديد شد

رئي��س پليس راهور ته��ران از تمديد اعتبار آرمهاي ط��رح ترافيك  92تا
پايان فروردين ماه خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار همش��هري محله ،س��ردار حس��ين رحيمي افزود:
«ب��ا توجه به اينك��ه فرايند تحويل آرمهاي س��ال  93هنوز ادامه دارد،

نخستين ساختمان خورشيدي تهران
توسط نخبه هممحلهاي در منطقه ما ساخته شد

ساختماني
براي تمام فصول
آرزو بیات خردمند

چند س�ال پيش وقتي براي نخس�تين بار ماشين حس�اب را با نور خورشيدي يا حتي نور چراغ
ش�ارژ ميكرديم باورمان نميش�د كه روزي ب�راي گرم كردن آب حمام خانه ني�ز ميتوان از همين
فنآوري استفاده كرد .به هر حال با توجه به مضراتي كه استفاده از سوختهاي فسيلي دارد بيشتر
كشورهاي دنيا به دنبال راهحلي براي استفاده كمتر از سوختهاي فسيلي هستند .به همين دليل
يكي از گزينههاي مورد بررسي كه از چند دهه پيش نحوه استفاده از آن مد نظر قرار گرفته استفاده
از انرژي خورش�يدي است .گرچه اين روش در كشورهاي پيشرفته يا حتي در حال توسعهاي مانند
هندوس�تان يا همس�ايهمان تركيه روش�ي معمول شده ،اما در ش�هر و منطقه ما براي نخستين بار
ساختماني با انرژي خورشيدي ساخته شده است .اينكه چه شد كه باالخره اين ايده در كشور ما هم
طرفدار پيدا كرد و اين ساختمان در محله فراز منطقه ما ساخته شد ،سؤاالتي است كه از مجري اين
طرح پرس�يديم« .محسن چراغي» مهندس اين طرح ساختماني معتقد است كه با اجراي اين طرح
در س�اختمانهاي س�االنه 50درصد درمصرف گاز و 20درصد در مصرف برق صرفهجويي ميش�ود.
مهمتر از همه اينكه 30درصد آلودگي هوا هم كم ميشود.
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آرمه��اي طرح ترافيك س��ال  92تا پايان فروردين م��اه اعتبار خواهند
داش��ت».
ب��ه گفته وي در طول ايام نوروز طرح ترافيك و همچنين طرح زوج و فرد
در تهران اجرا نشده است.

چطور ش�د به فكر اس�تفاده از انرژي ايران خيلي بيشتر از كشورهاي ديگر ميتوان از
انرژيخورشيدياستفادهكرد.
خورشيدي افتاديد؟
بله .صدرصد همينطور اس��ت .در كشورهاي
هميشه مس��ئله بهينهس��ازي مصرف انرژي در
س��اختمان از دغدغههاي اصليام بود؛ اما زماني كه اروپايي با اينكه روزهاي آفتابي بسيار كمي وجود
آلودگي هوا به معضلي براي ش��هرمان تبديل ش��د دارد اما اس��تفاده از اين روش از سالهاي دور در
انگيزه بيش��تري پيدا كردم تا در اين بارهكاري انجام ساختمان رايج است .حتي در كشورهاي همسايه
ده��م ،چرا كه به دلي��ل ناديده گرفتن مقررات ملي مانن��د تركيه نيز بهرهگيري از انرژي خورش��يدي
س��اختمان در س��ازهها هم انرژي در ساختمانها از در ساختوس��ازها از س��الها پيش رواج دارد .با
بين ميرود و هم آس��ايش ساكنان به شدت تهديد توجه به شرايط اقليمي كش��ورمان ،زمينه بسيار
ميشود .با اين پيشزمينه و با توجه به مطرح شدن مس��اعدتري براي استفاده از اين نعمت خدادادي
موضوع هدفمندي يارانهها س��عي ك��ردم به دنبال وجود دارد .فكر ميكنم مسئوالن با انجام مطالعات
كارشناس��ي درب��اره چگونگي اس��تفاده از انرژي
ابزاري براي صرفهجويي انرژي در ساختمان باشم.
پ�س آلودگ�ي هوا ش�ما را ب�ه فكر خورشيدي در ساختوس��ازها ميتوانند زمينهاي
فراه��م كنن��د كه اس��تفاده از اين
انداخت؟
روش در ساختمانس��ازيها رواج
بله .بنا بر آمارهاي موجود حدود
پيدا كند.
 20تا 30درص��د از آلودگي هواي
ش�ما براي س�اخت اين
تهران ناش��ي از مش��كالت مربوط
س�اختمان با مش�كلي روبهرو
به تأسيس��ات واحدهاي مسكوني
نشديد؟
است چون استفاده از سوختهاي
چرا مشكالت بس��ياري داشتيم.
فس��يلي آاليندگي بس��ياري دارد،
محسن چراغي
ب��ا توجه به اينكه اج��راي اين طرح
اما زماني كه از انرژي خورش��يدي
س��اختماني با مش��كالت ناش��ي از
استفاده كنيم مسلماً شاهد آلودگي
تحريمها مواجه شده بود براي ورود برخي از دستگاهها
كمتري خواهيم بود.
اي�ندرصدها چقدر ميتواند اثرگذار دچار چالشهاي زيادي ش��ديم .بهعنوان مثال براي
وارد كردن پنلهاي خورشيدي يا ديگهاي چگالشي
باشد؟
م��ي توان در س��اختمانها حداق��ل 50درصد از آلمان ،با اينكه وجه خريد به حساب شركت واريز
در مص��رف گاز و 25درص��د در مص��رف ب��رق ش��ده بود اما براي ترخيص دستگاهها دچار مشكل
صرفهجويي كرد .با توجه به اعالم شركت ملي گاز شديم كه البته بعد از پيچ وخمهاي فراوان با پيگيري
ايران13 ،بهمن امس��ال مص��رف گاز 570ميليون مستمر شركت مبنا مشكل رفع شد.
ادارهه�اي گاز و برق همكاري الزم را
مترمكعب در كل كش��ور ب��ود .در بخش خانگي
491ميليون مترمكعب گاز مصرف ش��د كه سهم انجام دادند؟
اداره برق ،گاز و س��ازمانهاي مرتبط ،آييننامه و
شهر تهران 116ميليون مترمكعب است و با توجه
به ارزش ه��ر مترمكعب گاز به مبل��غ 700ريال ،دستورالعملي كه مطابق با اين روش خدماترساني
81ميلي��ارد و 200ميليون ريال در روز هزينه گاز باش��د ،ندارند و همين مسئله باعث شد كه با وجود
مصرف ش��ده توسط تهرانيها بود كه صرفهجويي تالش ما ب��راي كاهش مص��رف ان��رژي ،مطابق با
50درصد آن يعني مبلغ 40ميليارد و  600ميليون استانداردها و روشهاي رايج ،انشعاب دريافت كنيم.
ريال كه رقم قابل توجهي است ،ميتواند به چرخه بهعن��وان مثال مبن��اي محاس��بات اداره برق براي
بهينهس��ازي انرژي بازگردد .وقتي مصرف ساالنه تخصيص انشعاب ،نوع سيس��تم و متراژ ساختمان
گاز كشورمان از مصرف گاز كشور چين با جمعيت است؛ با وجود اينكه براساس محاسبات كارشناسي،
حدود 1/2ميليارد نفر بيش��تر است يعني بايد كار اين ساختمان نياز به پس��ت برق نداشت اما ناگزير
به نصب پس��ت برق ش��ديم .اين مش��كل را به نوع
اصولي انجام شود.
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