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دونامهازهیأتمشورتی

انرژی مصرفی کشور  از  توجهی  قابل  ، قسمت  آمار موجود  پایه  ی  بر 
که  است  آن  بیان گر  آمار  در بخش ساختمان مصرف می شود. همین 
با  انرژی مصرفی در ساختمان های کشور در سنجش  نسبت سرانه  ی 
دیگر کشورها ، به ویژه کشورهای توسعه یافته بسیار باال است. هرچند 
که  است  سال ها  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  ضرورت  گفت مان 
راه کاری  به  تبدیل  این گفت مان  تاکنون  ولی   ، دارد  در کشور جریان 
در  انرژی  مصرف  کاهش  راستای  در  محسوس  اثرگذاری  با  نهادینه 
بخش ساختمان نشده است. ویرایش نخست مبحث نوزده مقررات ملی 
ساختمان با نام » صرفه جویی در مصرف انرژی « در سال 1370 چاپ 
و برای اجرا ابالغ شد. وجود برخی کاستی های بنیادین در این مبحث،  
حاشیه ای و تشریفاتی دانستن ضرورت اجرای آن توسط دستگاه های 
ضعیف  بسیار  ترویج  و  ناکافی  آگاهی رسانی  و  ساخت وساز  مسئول 
بایستگی اجرایش در بین سازندگان ، باعث شده است که تاکنون حتی 
همان ضوابط نابسنده  ی نوشته شده در آن هم در ساختمان ها به ندرت 
اجرا شود. برای این که وضعیت راستین اجرای ضوابط مبحث نوزده در 
پنهان  جای  به  که  است  آن  بهتر   ، شود  روشن  استان  ساختمان های 
یک   ، نادرست  تبلیغات  و  سخن رانی ها  چتر  زیر  در  واقعیت ها  کردن 
خبره  ی  کارشناسان  توسط  کارشناسی  آمارگیری  و  میدانی  مطالعه  ی 
رشته های گوناگون مهندسی از میزان رعایت ضوابط صرفه جویی انرژی 
در نقشه های مصوبی که برای اجرا به کارگاه های ساختمانی فرستاده 
می شود ، اجرای درست آن ضوابط در مرحله  ی ساخت ساختمان ها و 
درجه  ی کارآیی شان در ساختمان هایی که در همین سال های گذشته 
اجرا شده اند انجام شود.  درست است که اجرای راستین ضوابط نوشته 
مهم ترین  و  نخستین   ، ساختمان  ملی  مقررات  نوزده  مبحث  در  شده 
گام در راستای نهادینه شدن صرفه جویی انرژی در ساختمان ها شمرده 
ساختمان های  در  انرژی  گفت مان صرفه جویی  پهنه  ی  ولی   ، می شود 

کشور به هیچ روی به اجرای مبحث نوزده محدود نمی  شود.  

1.راهکارهایصرفهجویی
درمصرفانرژیدرمهندسیساختمان

   نخستین پیش نیاز صرفه جویی انرژی در ساختمان ها آن است که ضوابط 
صرفه جویی ، در مرحله  ی مطالعات و خدمات طراحی معماری ، سازه ، 
تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها به صورت یک ضرورت ناگزیر ، به 
صورت هماهنگ انجام و در بازبینی  نقشه های مربوط با ریزبینی کنترل 
ارائه  ی   ، انجام محاسبات الزم  شود. اجرای درست این ضوابط ، بدون 
دفترچه های محاسباتی و نشان دادن جزییات اجرایی فراگیر و قابل اجرا 
 ، که شهرداری ها  شرایطی  در  نیست.  امکان پذیر  نقشه های مصوب  در 
حتی ارائه  ی دفترچه  ی محاسبات تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها 
با گرفتن  را ضروری نمی دانند و سروته اجرای ضوابط مبحث نوزده را 
یک تعهد کتبی بی پشتوانه به هم می بندند ، گفت وگو از اجرای ضوابط 
صرفه جویی انرژی در ساختمان ها ، تنها به درد سخن رانی های تبلیغاتی 
انرژی  مصرف  بهینه سازی  برای  گوناگونی  ضوابط  می خورد.  مسئوالن 
تأسیسات   ، سازه   ، معماری  طرح های  تهیه  ی  و  مطالعات  مرحله  ی  در 
به    ، کنونی  شرایط  در  که   ، دارد  وجود  ساختمان ها  برقی  و  مکانیکی 
دست  وپا  و  ناکافی  انجام   ، این  بر  فزون   . نمی شود  توجهی  هیچ  آن ها 
شکسته خدمات طراحی ، تبدیل به یکی از اصلی ترین علت های طوالنی 
شدن بیش از حد زمان ساخت ساختمان ها ، تخریب و دوباره سازی های 
ناالزم و کیفیت نامناسب بسیاری از ساختمان ها شده است ، که همه ی 
آن ها باعث افزایش مصرف انرژی و هدررفت سرمایه های ملی می شوند. 
شوربختانه با وجود پی گیری های بیست ساله ) ولی نابسنده ی ( سازمان 
نظام مهندسی ساختمان فارس ، تاکنون مسئوالن ساخت وساز شهر به این 
باور ابتدایی نرسیده اند که زیان های ملی ناشی از این گونه ارائه ی خدمات 
مهندسی ، بسیار فراتر از آن چیزی است که گمان می برند در روند تسریع 
صدور پروانه های ساخت نصیب شان می شود. البته با بهره  گیری از یک 
سازوکار و برنامه ریزی درست ، می توان هم زمان با الزامی کردن انجام 
فراگیر مطالعات و تهیه ی طرح های معماری ، سازه و تأسیسات ، زمان 
بازبینی آن ها و دوره ی صدور پروانه ی ساخت ساختمان ها را هم به میزان 
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قابل توجهی کاهش داد. بخشی از این سازوکارهای طراحی و بازبینی در 
گزارش سامان دهی روش انجام خدمات طراحی و نظارت ساختمان های 
نامه ی  ، به پیوست  این گزارش  بازگو شده است.  گروه »ج« و » د « 
شماره ی 100/ه.م./98مورخ 99/7/18 هیأت مشورتی به رییس محترم 
سازمان فرستاده شد و در نشریه ی گزارش شماره ی 102 ، ) پاییز 98 ( 
هم چاپ شد . فزون بر ضوابط نوشته شده در مبحث نوزده ، در بخش 
سازه ی ساختمان ها ، توجه به موارد زیر می تواند به عنوان راه کارهایی 

پایه ای برای صرفه جویی در مصرف انرژی شمرده شوند :

1ـتوجهبیشتربهصنعتیشدنساختوسازهاومدوالر
کردنگستردهتراجزاوقطعاتساختمانی

2ـبهینهیابیسیستمهایسازهایومصالحمصرفی ، با نگرش 
بیش تر  ، سازه ی  کنونی  در شرایط  انرژی.  در مصرف  به صرفه جویی 
ساختمان های اسکلتی ما با بهره گیری از سیستم های گوناگون سازه های 
سازه های  نصب  و  ساخت   ، حمل   ، تولید  می شوند.  ساخته  فوالدی 
سازه ای  گزینه های  دیگر  با  سنجش  در  را  انرژی  بیش ترین  فوالدی 
مشابه مصرف می کند . با یک برنامه ریزی درست می توان کاری کرد 
که ساختمان های اسکلتی شهری ما که دارای کاربری های مسکونی ، 
تجاری ، اداری ، بهداشتی ، درمانی و فرهنگی هستند با بهره گیری از 
سیستم های بهینه بتن آرمه و ساختمان های کوتاه پایه به صورت بنایی 
باالی  مقاومت های  با  میلگرد  و  بتن  از  استفاده  شوند.  ساخته  مسلح 
پذیرفته شده در آیین نامه های مربوط ، درصورتی که به درستی اجرا و 
انرژی در  کنترل شوند ، می تواند تأثیر چشم گیری در کاهش مصرف 
صنعت ساختمان داشته باشد. البته باال بردن مقاومت بتن نباید ، تنها با 
افزایش عیار سیمان انجام شود ، بل که این کار باید با بهره گیری درست 
از مواد جایگزین سیمان ، فوق روان کننده ها و افزودنی ها صورت پذیرد. 
که   ، چندمنظوره  ساختمانی  اجزای  و  قطعات  از  بهره گیری  ـ   1-3
فزون بر ایفای نقش سازه ای و معماری طراحی شده ، دارای ویژگی های 
مناسب عایق بندی حرارتی ، صدابندی و آتش پادی هم باشند می تواند 
به صورت مستقیم و  از راه کاهش زمان ساخت ،  باعث کاهش مصرف 

انرژی در ساختمان شود. 
نیاز  مورد  بازشوهای  همه ی  درست  جاگذاری  و  پیش بینی  ـ   1-2
معماری و  تأسیساتی در نقشه های اجرایی و زمان ساخت سازه و کف 
و سقف ساختمان ، می تواند کاهش مدت زمان و هزینه  ی ساخت و کم 

کردن مصرف انرژی ساختمان را در پی داشته باشد. 
2-3 ـ همه ی راه کارهایی که بتوانند باعث کاهش زمان ساخت و نصب 
دیگر  عملیات  هم زمان  و  موازی  اجرای  و  شوند  ساختمان ها  سازه ی 
)نماسازی ، سفت کاری و تأسیسات (  را هم فراهم کنند ، می توانند در 

کاهش انرژی مصرفی ساختمان تأثیرگذار باشند.

3ـدربارهینقشتأسیساتبرقیدرکاهشانرژیمصرفی
درساختمان،مواردزیرگفتنیاست:

باعث  فسیلی  سوخت های  از  بهره گیری  با  الکتریکی  انرژی  تولید     
تشدید بحران انرژی در جهان شده است. برای برطرف کردن یا کاهش 
این بحران ، ناگزیر از حرکت جدی به سوی تولید انرژی از نور خورشید، 
ژئوترمال هستیم. مصرف سرانه ی  انرژی  و  باد  انرژی   ، بازیافت  مواد 
انرژی در ایران 1/75 کیلو وات ساعت است ، درحالی که معدل جهانی 
آلودگی  سبب   ، فسیلی  سوخت های  از  انرژی  تولید  است.   1/29 آن 

محیط زیست ، افزایش درجه ی حرارت زمین و بیش تر شدن گازهای 
کره ی  موجودات  دیگر  و  انسان  زندگی  ادامه ی  و  گل خانه ای می شود 

خاکی را به خطر خواهد انداخت. 
الکتریکی از طریق روشنایی در  انرژی  از آن جایی که حدود %30     
ساختمان ها مصرف می شود ، الزم است مهندسان طراح معماری ، سازه  

و تأسیسات به موارد زیر توجه کافی کنند :

الف(
1- در هنگام روز ، بیشینه ی بهره گیری از نور طبیعی در تأمین روشنایی 

به عمل آید ؛
بازتاب   ، اتاق ها  و  سالن ها  داخلی  نماهای  رنگ آمیزی  و  طراحی   -2

بیشینه ی بازده نوری را داشته باشند ؛
3- در گزینش چراغ ها و المپ ها به استانداردها توجه شود ؛

4- برای روشن و خاموش کردن چراغ های روشنایی ، به جای سیستم 
دستی از فن آوری خودکار استفاده شود ؛

5- استفاده از المپ های کم مصرف که میزان انرژی را تا 33% و بهای 
برق مصرفی را تا 45% کاهش می دهد ، مورد توجه قرارگیرد ؛

خورشیدی  انرژی  تولید  برای  ساختمان ها  نمای  و  پشت بام  از   -6
بهره گیری شود.

کیلووات   30 حدود  روشنایی  برای  متعادل  مصرفی  انرژی  میزان     
ساعت بر متر مربع است و در صورت بی توجهی ، ممکن است تا 100 

کیلووات ساعت بر متر مربع افزایش یابد.

ب(
1-  هنگام خرید لوازم  و تجهیزات الکتریکی خانگی ، به داشتن نشان 

استاندارد انرژی آن ها توجه کافی شود ؛
لوازم  الکتریکی  مصرف  به   ساختمان ها  روشنایی  تأمین  برای   -2

روشنایی ، مانند المپ ها و چراغ ها توجه شود ؛
3- به مرغوبیت لوازم خانگی ،  مانند یخچال ، فریزر ، اطو ، لباس شویی 

و... توجه شود ؛
4- بهینه  یابی  فاصله ی نصب چراغ ها رعایت شود ؛

5- در تجهیزات الکتریکی مورد مصرف در ساختمان ها به برچسب های 
انرژی توجه شود ؛

4ـروش هایصرفه جوییدرمصرفانرژی
   برای این که به صرفه جویی در مصرف انرژی بپردازیم ، دو بخش را 

درنظر می گیریم :
با  الکتریکی  انرژی  تولید  بهینه ی  روش های  کالن  بخش  در  الف- 

استفاده ی کم تر از سوخت های فسیلی ؛
ب- صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان.

از نیروگاه های  انرژی ، بهره گیری  الف-1- بهترین گزینه برای تولید 
آبی است ؛ ولی شوربختانه کشور ما دارای آب کافی نیست. از این رو ، 
بهتر است برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی به روش های گفته 

شده در زیر یا بهره گیری از انرژی های نو توجه کنیم ؛
الف-2- تولید انرژی الکتریکی با بهره گیری از سلول های خورشیدی. 
کشور  در  فراوان  وجود دشت های  و  خورشید  کافی  تابش  به  توجه  با 

می توانیم از این گونه انرژی استفاده ی بیش تری کنیم ؛ 
الف-3- استفاده از انرژی ژئوترمال یا انرژی گرمایی زمین. بانگرش به 
این که در بخش هایی از کشور ) دربرگیرنده ی کوه های دماوند و سهند 
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و سبالن و سایر مناطق چشمه های آب گرم ( ، منابع انرژی زیرزمینی 
بخار  مناطق  آن  در  گرم  آب  چاه های  حفر  با  ؛ می توان  است  موجود 
البته هزینه ی اولیه ی  تولید کرد و توربین های بخار را راه اندازی کرد. 
تولید این نوع انرژی ممکن است باال باشد ؛ ولی در زمان بهره برداری 

هزینه ی بسیار کمی دارد ؛
در  باد  مکانیکی  انرژی  از  استفاده  با  الکتریکی  انرژی  تولید  الف-4- 

مناطقی از کشور مانند منجیل و ... ؛
راندمان  باعث  نوسازی صنایع فرسوده کشور که  و  بازسازی  الف-5- 

بیش تر و هدررفت سوخت کم تر شود.
با  نیرو  نیز می توان مورد توجه قرارداد که وزارت  را     موارد دیگری 
توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور آن ها را در دست بررسی دارد 

و برخی هم در مراحل آزمایشی و اجرایی هستند. 
و  ،  سقف  دیوارها   : برگیرنده ی  در   ، عایق کاری ساختمان ها  ب-1- 

کف ها و نیز استفاده از شیشه های دوجداره ؛
با  گرمایشی.  و  سرمایشی  سیستم های  عایق کاری  به  الزام  ب-2- 
نگرش به این موضوع که عایق های سفید رایج ، تنها ضربه گیر هستند 
محافظ  فوم های  از  جداگانه  به طور  باید  لوله ها  حرارتی  عایق کاری  و 

عایق کاری انجام شوند ؛
 ، گرم  آب  و  برق  تولید  برای  خورشیدی  پنل های  از  استفاده  ب-3- 

به ویژه در ساختمان هایی با زیربنایی بیش از 2000 مترمربع ؛
ب-4- استفاده از سیستم های مرکزی گرمایش و سرمایش که باعث 
مصرف سوخت و آلودگی کم تر و در نتیجه جلوگیری از هدررفت انرژی 
و صرفه جویی در مصرف برق مشترکان خواهد شد. ) استفاده از انرژی 

متر برای هر واحد به طور جداگانه ضروری است ( ؛
ب-5- استفاده از اسپیلت ها ، با نگرش به مصرف برق زیاد آن ها در 
مجتمع های مسکونی توصیه نمی شود. این گونه دستگاه ها برای مناطق 

با رطوبت باال و مکان ها خاص مانند کارگاه ها قابل استفاده هستند ؛
ب-6- گزینش تجهیزات تأمین نیازهای سرمایی و گرمایی استاندارد 

دارای برچسب انرژی برای پمپ ها ، آبگرم کن ها ، فن ها و ... ؛
ب-7- در ساختمان های عمومی شامل هتل ها و بیمارستان ها و ادارات 
شدن  خاموش  برای  مشابه  کاربری های  با  ساختمان هایی  و  دولتی 
خودکار سیستم های سرمایش و گرمایش ، کاربرد سیستم های هوشمند 
ضروری است. در مورد اداره های دولتی بهتر است سقف مصرف انرژی 
الکتریکی برای هر متر مربع زیربنا تعیین شود و مصارف باالتر مشمول 

جریمه شوند ؛
گوناگونی  به  نگرش  با  دیگر  کشورهای  تجربیات  از  استفاده  ب-8- 

شرایط آب و هوایی و اقلیمی کشور ؛
قابل  اطمینان  ضرایب  به طوری که  طراحی ها  انجام  در  دقت  ب-9- 
قبول در نظر گرفته شود و از طراحی های بسیار محافظه کارانه ، پرهیز 
شود. برای مثال ، در استخرها بیبشینه ی دمای مورد نیاز 27 درجه ی 
سانتی گراد است و طراحی برای تأمین درجه ی حرارت بیش تر، هدررفت 

انرژی است ؛
ب-10- موارد دیگری در فصل 4 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 

نوشته شده است که انجام آن ها پیشنهاد می شود.

5ـصرفه جوییانرژیدرشهرسازی
مجموعه ای  که  شهر  یک  کالن  مقیاس  در  انرژی  برای صرفه جویی 
از بناها است و صرفه جویی انرژی در مقیاس خرد تک بناها ، باید از 

راه کارهای گوناگونی بهره گرفت. در زیر ، راه کارهای متناسب هر یک 
ارائه می شود :

5ـ1ـمقیاسکالن)شهرها(:
 ، است  متراکم  صورت  به  بناها  از  مجموعه ای  که  شهر  مقیاس  در 
صرفه جویی در مصرف انرژی دربرگیرنده ی انرژی های انسانی ، مالی 
و سوخت است و برای صرفه جویی در این گستره ، باید از  راه کارهای 

زیر بهره گیری شود :
1- در تفکیک زمین ها برای ساخت وساز به ضرورت بهینه یابی جهت 
تابش  - مسیر  باد  ) جهت وزش  اقلیم منطقه  به  با نگرش  ساختمان 

آفتاب - دمای متوسط ( توجه شود ؛ 
منطقه ی  در  آفتاب  تابش  جهت  با  متناسب  شهری  خیابان های   -2

موردنظر طراحی و اجرا شوند ؛ 
3- افزایش سطح فضای سبز در شهر شیراز که دارای اقلیم گرم و نیمه 

خشک است ، به منظور تعدیل دمای هوا ؛
4- تمرکز برگسترش حمل و نقل عمومی در مقیاس فراگیر و دسترسی 
آسان در سطح شهر ، برای دسترسی به تمام نقاط با هدف ایجاد انگیزه 
به خودروهای  نسبت  نقل عمومی  و  از حمل  بیش تر  استفاده ی  برای 

شخصی ؛
5- اختصاص فضای بیش تری از خیابان ها به عابران پیاده و مسیرهای 

دوچرخه با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش پایداری شهرها ؛
6- کاهش شعاع دسترسی به خدمات عمومی و تأمین نسبی عدالت در 

دسترسی و توزیع مناسب خدمات شهری. 

5ـ2ـمقیاسخرد)تک بناها(
1- توده گذاری )1( در جهت مناسب با اقلیم شهر و منطقه ، به منظور 

کاهش مصرف انرژی ؛ 
2- طراحی و اجرای بیرون زدگی و تورفتگی  مناسب در نمای ساختمان ها 
برای ایجاد سایه اندازی و جلوگیری از هدررفت  انرژی در سرما و گرما ؛ 
نیاز و  3- طراحی سایه بان های هوشمند برای تنظیم میزان نور مورد 

جلوگیری از هدررفت انرژی ؛
استفاده ی  به منظور  تک بناها  در  خورشیدی  پانل های  به کارگیری   -4
انرژی  تبدیل  برای   ، نیمه خشک شهر شیراز  و  گرم  انرژی  از  مناسب 

خورشیدی به الکتریسیته ؛
5- ایزوالسیون مناسب سقف ها و دیوارهای ساختمان ها ؛

برای  ساختمان ها  فاصله گذاری  با  متناسب  ساختمانی  تراکم   -6
بهره گیری از تابش آفتاب و سایه اندازی در فصل های سرد.

نتیجهگیری
برای  می تواند  که  است  راه کارهایی  از  بخشی  تنها   ، شده  گفته  موارد 
برای  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  ساختمان ها  در  انرژی  مصرف  کاهش 
آن که این کارها تکمیل و مورد بهره برداری اجرایی قرار گیرند ، پیشنهاد 
می شود کارگروهی ویژه از مهندسان و کارشناسان خبره ی هفت رشته ی 
عضویت  و  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  محوریت  با   ، مهندسی 
این  شود.  تشکیل  ساخت وساز  مسئول  دستگاه های  دیگر  کارشناسان 
کارگروه می تواند با یک برنامه ریزی مشخص ، این راه کارها را تدوین و 
جزییات اجرایی مورد نیاز برای انجام ضوابط مبحث نوزده را تهیه کند.  

هیأتمشورتیپنجم
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اقدام شورای محترم اسالمی شهر در پرداختن به مسایل زیست محیطی ، که بزرگ ترین چالش امروز انسان است کاری است 
ارزشمند و درخور ارج گذاری و گرامی داشت. گرچه برداشتن هر گامی در راه حفاظت از زیست بوم و توسعه ی پایدار ، کاری سودمند 
و ستودنی است ، با این حال ، این اقدامات زمانی بهترین پیامدها را به بار می آورد که در چارچوب یک نقشه ی راه درازمدت 
طراحی ، اجرا و پایش شوند. چنین طرحی باید بر پایه ی یک کار و مطالعه ی کارشناسی فراگیر و بهره گیری از آمار درست و 
روش های علمی انجام شود. در سال های گذشته شاهد این موضوع بودیم که طرح هایی زیست بومی با ُحسن نیت تمام ، توسط 
شورای محترم و شهرداری تبدیل به قانون شدند ؛ ولی به علت نداشتن پشتوانه های فراگیر و کافی مطالعاتی ، فزون بر آن که 
نتوانستند نتایج پیش بینی شده را محقق سازند ، تبدیل به چالشی تازه شدند و پس از چند سال ، کنار گذاشته شدند. چالش های 
زیست بومی و هدررفت انرژی و منابع در همه ی کارهای ما و از جمله فعالیت های ساخت و سازمان بسیار زیاد است. ما تاکنون 
برای درگیر شدن جدی با این چالش ها و ارائه ی راه کارهای درست برطرف کردن آن ها ، زمان بسیاری را از دست داده ایم و 
واگذاشتن بیش تر آن ها به آینده ای نامعلوم ، ظلمی بزرگ به نسل های آینده ی این مرز و بوم و از بین رفتن گوناگونی ارزش مند 

زیستی میهن عزیزمان خواهد بود . 
   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ، بیش از بیست سال است که ضرورت تهیه و تدوین مبحث » حفاظت از زیست 
بوم و توسعه ی پایدار » را پی گیری می کند ، ولی تاکنون کوشش هایش به بار ننشسته است. تهیه و ابالغ نشدن این مبحث ، 
که باید همانند چتری ، همه ی فعالیت های ساختمانی کشور ، از مرحله ی تولید مصالح تا حمل ، ساخت و نگه داری و بهسازی 

ساختمان ها را پوشش دهد ، تاکنون زیان های مالی بسیار هنگفتی به کشور وارد ساخته است. در چنین مبحثی باید برنامه ی
زمان بندی و اولویت اجرای اقدامات زیست محیطی و صرفه جویی انرژی و منابع باید با نگرش به اهمیت ، ضرورت ، امکانات و 

شرایط تهیه و ابالغ شود . 
   حدود نوزده سال از ابالغ قانونی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان می گذرد؛ ولی تاکنون اجرای این مبحث ، حتی در کالن 
شهرهای کشور و از جمله شیراز نهادینه نشده است. گرفتن تعهدی صوری از مهندسان ناظر ، که هیچ نقشی در طراحی و اجرای 
ساختمان ها ندارند ، همان گونه که شاهد هستیم ، کوچک ترین کمکی به اجرای ضوابط صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها 
نکرده و نمی کند. نهادینه کردن ضرورت اجرای ضوابط این مبحث ، که الزام قانونی هم دارد ، نتایجی بسیار ارزش مندتر و فراگیرتر 
از طرح تفکیک فاضالب ساختمان های گروه » د » در پی خواهد داشت. هرچند ، نهادینه کردن اجرای طرح تفکیک فاضالب 
ساختمان ها هم کاری ارزشمند است ، ولی پیش از اجباری کردن اجرای آن ، باید با استناد به آمار راستین ، میزان صرفه جویی 
حاصل شده از این کار را با هدررفت آب در اثر نشت آب از شبکه ی پوسیده ی لوله کشی شهر ، هدررفت بی مورد و زیاد آب در روند 
ساخت ساختمان ها و ... سنجش کرد ، تا اولویت و مرحله ی زمانی اجرای آن به درستی برنامه ریزی شود. سازمان نظام مهندسی 
ساختمان فارس ، ضمن پشتیبانی از اجرای این طرح بر این باور است ، که تا زمانی که اجرای طرح تفکیک فاضالب ساختمان ها 
به صورت یک الزام قانونی ـ فنی در مقررات ملی ساختمان اجباری نشده است ، این طرح در ساختمان های گروه » د » و حتی 
دیگر ساختمان ها ، به صورت داوطلبانه ، ولی با در نظر گرفتن سیاست های تشویقی ، اجرا شود. درعوض ، ضوابط مبحث نوزدهم 
مقررات ملی ساختمان و دیگر پیشنهادهای کارشناسی این سازمان ، با یک برنامه ی زمان بندی قابل اجرا ، در دستور کار شورای 

محترم اسالمی و شهرداری قرار گیرد.  
 هیأتمشورتیپنجم
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