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با خاموشي يك ساعته برج ميالد در
ساعت زمين

4100كيلو وات انرژي
صرفهجويي شد

انشعاب گازي كه اين اداره براي ساختمان ما در نظر
گرفته بود از نياز س��اختمان به مراتب بيشتر بود اما
وقتي به اين موضوع اعتراض كرديم آنها گفتند يك
دستورالعمل واحد دارند كه همه بايد مطابق آن عمل
كنند .با وجود تالش بسيار زياد براي كاهش مصرف
ان��رژي در اين س��اختمان ،ادارهه��اي گاز و برق مرا
مجبور كردند مانند دستورالعمل ساير ساختمانها
انشعاب دريافت كنيم.
پس به نوعي هفتخوان رس�تم را رد
كردهايد؟
تقريب��اً .يك��ي ديگ��ر از مش��كالت ،مربوط به
اس��تفاده از ديگ آبگرم چگالش��ي ب��ود؛ با اينكه
شركت آلماني توليدكننده اين دستگاه استفاده از
لوله يو .پي .وي .سي را براي دفع منوكسيد حاصل
از احتراق پيشبيني كرده بود اما ناظر شركت گاز
اعتق��ادي به اين قضيه نداش��ت و براي��ن باور بود
ك��ه در مقررات ملي س��اختمان چنين موضوعي
پيشبيني نش��ده و بايد حتماً از آزبست استفاده
ش��ود .اين مشكل را با ارائه گواهينامههاي متعدد
و صرف زمان زياد توانستيم رفع كنيم .يا بهعنوان
مثال شهرداري در زمان ارائه پايان كار به هيچوجه
بين س��اختماني كه مصرف ان��رژي در آن رعايت
شده يا نشده باشد تمايزي قائل نشد.
به نظر شما چرا تمايلي براي استفاده
از ان�رژي خورش�يدي در ساختمانس�ازي
وجود ندارد؟
در كش��ور ما با توج��ه به اينكه س��وختهاي
فسيلي تقريباً رايگان است در نتيجه ارادهاي براي
اس��تفاده از اين روش در ساختمانها وجود ندارد.
اين درحالي است كه با اجراي فاز بعدي هدفمند
كردن يارانهها بايد بهرهگيري از اين روش به يك
الزام تبديل خواهد ش��د .اگر مسئوالن روشهايي
طراح��ي كنند كه آييننامه و ضوابط مش��خص و
قابل انعطاف��ي در مقابل چنين س��اختمانهايي
تدوين شود ،بسيار خوب خواهد بود.
اج�ازه بدهيد كمي ه�م درباره خود
ساختمان صحبت كنيم .روزهاي ابري انرژي
مورد نياز ساختمان چگونه تأمين ميشود؟
براس��اس آمارها ،تهران بهطور ميانگين حدود
260روز آفتابي در س��ال دارد ك��ه در اين حالت
اس��تفاده از اين انرژي در بخش عمدهاي از س��ال
مهياس��ت .اما براي اينكه گرمايش ساختمان دچ

تهران براي چهارمين س��ال متوالي با خاموش ك��ردن برج ميالد و آزادي
در مراس��م س��اعت زمين ميثاق خود را جهت حفظ سياره زمين با 157
كش��ور ديگر از جهان تجديد كرد .به گزارش خبرنگار همشهري ،محله
دكتر «عليمحمد ش��اعري» رئيس س��تاد محيطزيس��ت و توسعه پايدار

ار مش��كل نشود روش��ي طراحي شده تا امكان به
كارگيري انرژي خورش��يدي و فس��يلي بهصورت
همزمان ميسرباش��د بهطوري كه روزهاي ابري يا
شب ،سيستم تأسيسات بهصورت خودكار از مدار
خورشيدي خارج ميشود.
نظ�ر م�ردم چه ب�ود؟ ب�راي فروش
واحدها مشكلي نداشتيد؟
خير .اتفاقاً مردم و بهخصوص مهندسان ،اين نوع
س��اختمان برايشان بسيار جالب بود .وقتي تك تك
موارد مربوط به ساختمان و ميزان مصرف انرژي هر
واحد مسكوني را به كيلوكالري توضيح ميدهيم براي
بس��ياري از مردم جالب و جذاب اس��ت .اما بايد در
نظر گرفت كه بازار مسكن در شرايط فعلي در ركود
معامالتي به س��ر ميبرد و البته در همين وضعيت
ركود ،شرايط ما به مراتب بهتر بوده است.
آيا اس�تفاده از اي�ن روش تأثيري در
كوچك شدن تأسيسات ساختمان هم دارد؟
وقتي ماميزان ازبين رفتن انرژي را در ساختمان
كاه��ش ميدهي��م به تناس��ب آن از مي��زان اندازه
تأسيس��ات ساختمان كاس��ته ميش��ود .وقتي در
س��اختماني 50درصد در مص��رف گاز صرفهجويي
ميشود يعني به همين ميزان هم برودت كاهش پيدا
كرده اس��ت؛ به دنبال اين مسئله بهصورت خودكار
سايز دستگاههاي موتورخانه كوچك ميشود.
نظر مس�ئوالن درباره اين ساختمان
چيست؟ آيا از ساخت اين طرح اطالع دارند؟
بله .س��ال گذش��ته مع��اون وقت وزي��ر راه و
شهرس��ازي ،بازديدي از اين ساختمان داشت كه
منجر به انعقاد قرارداد يك مجموعه 120واحدي
براي تعاوني مسكن با اين سيستم شد.
اگ�ر ق�رار باش�د اس�تفاده از انرژي
خورش�يدي در ساختوس�ازها رايج ش�ود،
نقش مسئوالن را چقدر ميدانيد؟
اكن��ون پنلهاي خورش��يدي در اي��ران توليد
ميش��ود ،اما قطعاً كيفي��ت نمونهه��اي اروپايي
و حت��ي چيني را ه��م ندارند بنابراي��ن ،چنانچه
مس��ئوالن اراده جدي براي بهينهس��ازي مصرف
انرژي در ساختمان و استفاده از انرژي خورشيدي
داشته باش��ند بايد از صنايع وابسته به توليد پنل
خورش��يدي حمايت كنند .بهعنوان مثال ميتوان
درآم��د حاصل از هدفمن��دي را در حمايت از اين
صنعت به كار گرفت.
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ش��هرداري تهران با به اينكه به ازاي يك ساعت خاموشي برج ميالد مقدار
 4100كيلووات ساعت در مصرف انرژي صرفهجويي شده است ،گفت« :اين
ميزان معادل توليد  5نيروگاه  100كيلوواتي خورشيدي با توليد  8ساعت
در روز با هزينه سرمايهگذاري اوليه بالغ بر  8ميليارد تومان است».

نگاه

يك زندگي آرام
«غالمرضا توكلي» يكي از مالكان س�اختماني است كه گرمايش
آن با انرژي خورش�يدي تأمين ميش�ود .او كه از چند ماه پيش در
اين ساختمان ساكن شده است درباره دليل انتخاب اين ساختمان
براي زندگي ميگويد« :خانه يعني محلي امن براي آسايش خانواده؛
ب�ه همين دليل براي انتخاب خانهاي كه بتواند اين امنيت را فراهم
كن�د بايد به نكاتي مثل محل و معماري مناس�ب ،س�ازه خوب و...
دقت كرد و خوش�بختانه اين ساختمان عالوه بر اينها از تأسيسات
برقي و مكانيكي مطلوب و بهخصوص سيستم موتورخانه بهرهبرده
اس�ت .عالوه بر اين رعايت اس�تانداردهاي مورد نظر سازمان نظام
مهندس�ي و رعايت مباحث انرژي و مهمتر از همه قيمت مناس�ب
منطبق با قيمت ساير س�اختمانهاي مجاور كه چنين امكاناتي را
ندارند مرا راغب به خريد آپارتماني از اين ساختمان كرد».
توكلي كه از قبل تجربه اس�تفاده از انرژي خورش�يدي را دارد
اضافه ميكند« :قب ً
ال با استفاده از پنلهاي خورشيدي در ساختمان
آش�نا بودم البته نه به اين ش�كل .در طرحه�اي وياليي در منطقه
كالردش�ت كه مش�كل س�وخت وج�ود دارد با اس�تفاده از انرژي
خورشيدي آشنا شدهام؛ به نظرم اقدام بسيار خوبي است .در كشور
م�ا با توجه اقليم مناس�ب ميتوان به خوبي از انرژي خورش�يدي
اس�تفاده كرد و از آن بهرهبرد.كاري كه سالهاس�ت در كشورهاي
ديگر در حال اجراس�ت».او كه 6ماه در اين آپارتمان س�اكن شده
اس�ت ،درباره كاهش هزينههاي س�وخت آن ميگويد« :البته براي
قضاوت زود اس�ت ولي در قبوض گاز مصرفي كه از تيرماه تا پايان
آذرماه براي س�اختمان صادر شده بود در مقايسه با ساختمانهاي
مشابه تفاوت محسوسي وجود دارد كه خود گوياي كم شدن هزينه
مصرف سوخت است».

هزينه ساخت ساختمان خورشيدي
هزينه ساخت در قياس با س�اختمانهاي معمولي تفاوت چنداني ندارد
اما اگر بخواهيم باالترين حد آن را در نظر بگيريم تقريب ًا س�اخت مس�كن
به اين روش حدود 15درصد بيشتر از ساختمانهاي معمولي است .با توجه
به آسايش�ي كه براي مصرفكنندگان در زمان بهرهوري ايجاد ميش�ود و
همچنين با در نظر گرفتن كاهش هزينه مصرفي گاز و برق ،اين هزينه عم ً
ال
مستهلك ميشود.

