
 19اجرایی شدن مبحث ها و راهکارهاي  چالش
مهرناز لنکرانی کارشناس ارشد معماري ساختمان : نویسنده  

مرحوم مهندس محمدرضا اسالمیبرگرفته از نوشته هاي   

 
 مقدمه .1

 1396، بدون درنظر گرفتن خوراك پتروشیمی مصرف نهایی انرژي در سال 1396مطابق ترازنامه هیدروکربوري 

% در 30% آن مصارف انرژي در بخش خانگی و تجاري،37میلیون بشکه نفت خام بوده است که  8/1226 معادل

میلیون بشکه  معادل  452% در بخش حمل و نقل می باشد. از کل مصرف انرژي نهایی کشور 28بخش صنعت و 

سهم قابل ها نفت خام در بخش خانگی و تجاري مورد استفاده قرار گرفته است که در مقایسه با سایر بخش

در میان حاملهاي انرژي مورد استفاده در بخش ساختمان، گاز طبیعی پرمصرف ترین حامل  باشد.اي میمالحظه

 میلیارد متر مکعب بوده  202کل مصرف گاز کشور 1397انرژي در این بخش غیر مولد بشمار می رود. در سال 

 مطابق .رم بهداشتی و پخت و پز شده استمیلیارد آن در  بخش خانگی صرف گرمایش فضا، تهیه آبگ 55که 

درصد  6درصد ساختمان هاي کشور پنجره دوجداره نصب شده است، در  25مرکز آمار ایران، در  95گزارش سال 



درصد ساختمان ها عایق کاري دیوارهاي  8در حدود و  عایق کاري لوله هاي انتقال آب گرم  ساخت و سازها

در  19خارجی انجام شده است. این آمار نشان می دهد علی رغم اینکه طبق برآوردها هزینه هاي رعایت مبحث 

عایق کاري دیوارها، دوجداره سازي پنجره ها و نصب سیستم هوشمند و کنترلی روشن و  از قبیلساخت و سازها 

(بنایی  »د«(لوکس) تا گروه  »الف«اي سرمایشی و گرمایشی براي ساختمانهاي گروه خاموش کردن سیستم ه

در  19کماکان در زمینه اجراي مبحث لیکن شامل می شود درصد از هزینه ساخت و ساز را  13الی  8ساز) بین 

 کشور با ضعف و مشکالت جدي مواجه هستیم.
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با توجه به این که اولویت خاصی براي اجراي هیچکدام از مباحث مقررات ملی ساختمان در قانون ذکر نگردیده     

مقررات ملی ساختمان نیز در کنار سایر مباحث، درنظام اجرایی کنترل و نظارت ساختمان قرار  19است ، مبحث 

 ملی ساختمان وجود ندارد.  لحاظ قانونی از سایر مقرراته گرفته و نظام اجرایی مستقلی ب
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به  1381مقررات ملی ساختمان ، در اسفند ماه سال  19آیین نامه اجرایی و برنامه بلند مدت اجراي مبحث 

خ مور 02/100/956تصویب وزیر وقت مسکن و شهرسازي رسیده و برنامه زمانبندي مذکور طی نامه شماره 

به وزارت کشور ابالغ گردید. پس از آن وزارت کشور نیز جدول زمانبندي اجراي مبحث نوزدهم را طی  06/12/81

جهت اجرا به شهرداري تهران و معاونت عمرانی استانداریهاي کشور ابالغ  31/01/82مورخ 3/365نامه شماره 

 نمود .

مقررات ملی ساختمان موفق نبوده اند  19اي مبحث اما شهرداریها به دالیل متعددي تاکنون در نظارت بر اجر 

که مهمترین آن کمبود یا عدم وجود نیروي متخصص الزم در بیشتر شهرداریها جهت کنترل و نظارت بر موارد 

مربوط به انرژي ساختمان است . ضمن این که باید به این نکته نیز توجه داشت که ارگان نظارتی در بخش 

ندسی ساختمان است و تمامی دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی براي انجام کار ساختمان سازمان نظام مه

 نظارت، ویژه تخصص خود تعیین صالحیت شده و دانش کار نظارت موجود است . 

نقص یا مشکالتی در نظام اجرایی است که باید  ، 19بنابراین به نظر می رسد علت عمده نقص در اجراي مبحث 

 ار گیرد .مورد بررسی قر
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 کنترل مبحث در شیوه نامه جاري شهرداریها بصورت ذیل می باشد: روش

 تهیه و تصویب طرح معماري براساس دستور نقشه شهرداري  •

 به همراه طرح معماري  19تحویل فرم چک لیست انرژي مبحث  •

 تهیه و تصویب طرح سازه و تأسیسات پس از تصویب طرح معماري  •

معماري و تأسیساتی توسط ناظر یا ناظرین عضو نظام مهندسی ساختمان (به  انجام نظارت سازه اي، •

 تناسب میزان متراژ ساختمان)پس از صدور پروانه ساخت و شروع اجراي ساختمان 

ع فونداسیون، سقف ها و پایان کار (عدم تعریف ناظر انجام نظارت سازه اي و معماري تنها در مقاط •

 مقیم در سیستم نظارت و فقط تعیین مجري ذیصالح ساختمان هاي با متراژ زیاد) 

 انجام نظارت تأسیساتی تنها براي ساختمان هاي با متراژ زیاد (تفاوت مقدار متراژ در شهرهاي مختلف) •
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 را در بخشهاي ذیل می توان دسته بندي نمود: 19راهکار اصلی براي اجراي مبحث چهار 
ست  • ک لی گی انجام محاسبات مربوط به چ آشنایی طراحان و ناظران ساختمان با مبحث نوزدهم و چگون

 انرژي
  برگزاري دوره هاي بازآموزي براي آشنایی افراد شاغل و مرتبط با امر ساخت و ساز از آخرین

مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی  19مقررات و دستورالعمل ها در زمینه مبحث ضوابط، 
در  19انرژي در کشور و همچنین آموزش متخصصین و مسوالن در خصوص اجراي مبحث 

ارگان ها و سازمانهاي دولتی مربوطه، باید بیش از پیش مورد توجه بخش هاي ساخت و ساز 
 قرار گیرد.

  براي مهندسان و ایجاد دوره هاي مشابه براي دانشجویان افزایش دوره هاي آموزشی 
  تا با مقررات ملی ساختمان تهیه و تدوین گردد  19نرم افزارهاي تخصصی در خصوص مبحث

انجام کلیه با روشنایی  و بهره گیري از فرمهاي ورود اطالعات، نرم افزارهاي تحلیل انرژي
بر اساس ارك طراحی انرژي ساختمان را مقررات ملی ساختمان بتوان مد 19محاسبات مبحث 

 .تهیه نمودن (درصورت ابالغ) مقررات ملی ساختما 19مبحث ویرایش جدید 
دارد در بازار ساخت و ساز • ستان ح مرتبط و ا   وجود مواد و مصال



  الزم است فهرستی کامل و رتبه بندي شده از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استاندارد ( از
قکاري حرارتی، پنجره هاي دوجداره و ... ) تهیه شود و در دسترس عموم به جمله در مورد عای

 ویژه مهندسان و پیمانکاران قرار گیرد.
 کین و مجریان ساختمان شاوره به مال  وجود خدمات م
 تبلیغات و فرهنگسازي 
  به مالکین و  19ایجاد دفاتري در شهرداریها به منظور ارائه خدمات مشاوره اجراي مبحث

 مجریان
ح نظارت • عمال روشهاي صحی   ا

 برخورد سازمان نظام مهندسی با مهندسین طراح و ناظر متخلف 
 بر ارزیابی رویکرد انرژي در ساختمان هاي نوساز  این امکان فراهم گردد که سامانه  با طراحی

، چک لیست هاي الزم نرم افزارهاي شبیه سازياساس رویکرد طراحی انرژي و نتایج تایید شده 
در مراحل مختلف پیشرفت پروژه ساختمانی نظارتها  گیرد ودراختیار مهندسین ناظر قرار 

بصورت دقیق انجام پذیرد و به محض شناسایی هر گونه عدم انطباق، اقدام اصالحی صورت 
ه قوانین و گرفته تا با پایان پروژه، مالک و بهره بردار از در اختیار داشتن ساختمانی که بر پای

 .مقررات ملی ساختمان طراحی و اجرا شده است اطمینان حاصل نمایند 19الزامات مبحث 

تا حدود زیادي محقق شده است اما با توجه به این که به جز ساختمان هاي  2و 1موارد عامل فوق ، 4از 
داراي رتبه بندي بزرگ ، بیشتر ساختمان هاي کشور توسط خود مردم ساخته می شود و مجري ذیصالح 

نظام مهندسی، دخالتی در نحوه اجراي ساختمان ندارد ، نیاز به وجود نظامی عملی براي مشاوره ، الزام و 
کنترل این مبحث کامال مشهود است .در حال حاضر حتی اگر مالکی تمایل به اجراي مبحث نوزدهم 

 ه اجراي عایقکاري حرارتی ساختمانداشته باشد، محلی براي پاسخگویی و مشاوره و معرفی مصالح و نحو
 وجود ندارد.
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 شهرداري ها: •

  افزایش هزینه ساخت و ساز 
  کاهش ساخت و ساز 
  در نتیجه کاهش درآمد شهرداري از محل صدور پروانه 
 ف انرژيعدم وجود انگیزه به دلیل ذینفع نبودن شهرداري ها در کاهش مصر 



 سازندگان:  •
 افزایش هزینه ساخت ساز 
 کاهش متراژ واحد مسکونی در پی استفاده از عایق حرارتی 
 عدم نفع در کاهش هزینه دوره بهره برداري 

 بهره بردار: •
  در دوران بهره برداري ساختمان 19عدم اطالع مالکان از مزایاي رعایت مبحث 
  عدم درج میزان مصرف انرژي در مدارك ساختمان به منظور آگهی بخشی به مالکان در مرحله

 خرید ملک 
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 در زمینه طراحی، نیروي انسانی متخصص و فرآیند اجرا 19اهم چالشهاي حوزه اجراي مبحث 

 در زمان ارائه طرح معماريبه مالحظات انرژي از قبیل ابعاد بازشوها و جنس مصالح  عدم توجه •

 در مرحله تصویب طرح معماري مالحظات انرژي  فقدان کنترل •

چک (ارائه شهرداري ها کمبود شدید نیروي انسانی مجرب براي کنترل صحت چک لیست انرژي در  •

 )اختمانیلیست هاي انرژي تکراري براي تمام پروانه هاي س

 جزئیات اجرایی معماري (فاز دوم)عدم تهیه  •

در فرم تعریف الیه هاي جداره ها ( براي نظارت ناظران ساختمان 19الزامات مبحث جهت نقشه  فقدان •

 ) چک لیست انرژي

در ساختمان هاي کوچک براي نظارت بر تمامی موارد وجود تنها یک ناظر (معموالً در رشته سازه)  •

 اي و تأسیساتی معماري، سازه

الزحمه مهندس  براي انجام محاسبات انرژي و تهیه چک لیست انرژي ساختمان (حقعدم وجود تعرفه  •

 معمار یا تأسیسات)
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مقررات ملی ساختمان در مراحل  19الذکر ضرورت دارد براي کنترل نظام اجرایی مبحث  با توجه به مواردي فوق

  قبل از صدور پروانه ساختمانی و قبل از پایان کار نسبت به اصالح گردش کار موجود در شهرداري اقدام نمود.

در  اختدر مرحله صدور پروانه ساختمانی و در مرحله س 19گردش کار پیشنهادي براي کنترل مبحث 

 .مودارزیر نمایش داده شده استن

 



کار پیشنهاديگردش 
هاشهرداري ساختمان در صدور پروانه 

)مقررات ملی ساختمان  19با کنترل مبحث ( 

 ŋĨō♪ Ė╢ ╬▼℅ ╙╜ ╡Ġ╜╙ℓī Ļ ■Ō▓◄╙╜ ª ĵ■įĻ▼Ř ĦōĤ♠ ╢

Ķį╘Ļ▼Ř ►Ļ■♦ ĶĨ▄▼ī

Ķ♠ Ġį ►ļ ╣☺▓ ►Ļ■♦

 ŊŰ▼į╘ ╡☻ōħ Ģ Ů Ŋ╙ķ ĩ ▼ĕ  Ķ╖╘►╘
ŊŰ▼į╘ Ŋ◄╙☺ ĶĴōĸ╜ ▼╣ĕ▓ ►▓ ĩ ◄Ŧ ŋ╖╙Ĭ Ĵķ╘► Ļ

 Ŋ►╙Ĭ Ĉī Ģ Ō ◄╙ĕ Ŋ╙ķ Ķ♠ Ġį Ķōĸ╢
 Ŋ►╘▓▼ĸ♂ Ķ╜ Ķ╖╘►╘ Ļ )ŋ☺■Ĵĸī ĩ ╙●į(

Ŋ◄╙☺▼ĸ♂ ĥ▼╣Ĵģ

Ŋ►╙Ĭ Ĉī ╬▼℅ ╛Ōļ ♪ ╢ Ļ ŋ☺►▼╜ حرارتی و مشخصات انرژيتهیه نقشه جزئیات عایقکاري
انرژيچک لیست تاسیسات مکانیکی و برقی و تکمیل 

 ╥█╝ī  ◘ ╙☺╘ ▼╜ ╡☻ōħ Ģ Ů ĥ▼╣Ĵģ¦× 
ŊŰ▼į╘ Ŋ◄╙☺ ĶĴōĸ╜ ▼╣ĕ▓ ►▓

 ĥ▼╣Ĵģ ♀ ╢┤ ╠╙ī╘○ħ╘ŋį╙♠ į  ╛Ōļ ♪ ╢ Ļ ╠╙☻ō☺╙╢ ª ĵ◄╙☺ Ŋ╙ķ Ķ♠ Ġį Ķōĸ╢  ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ Į Ō▼▫╙į Ļ Ģ ħ╙ī ◄╘ ■ĸĈ╢ ▲░╘
 ╥█╝ī Ŋ╘▼╪╘ Ŋ╘▼╜¦× 

 ╥█╝ī Ŋ╘▼╪╘ ĭ ▓ļ ╜ ŋī╘○ħ╘ ╨►▓ ╙╜ ŋį╙Ĭ ╣░╙☺ Ķį╘Ļ▼Ř ►Ļ■♦¦×

 
 

 

کار پیشنهاديگردش 
صدور پایان کاردر شهرداري 

)مقررات ملی ساختمان  19با کنترل مبحث ( 

 Ļ Į Ō▼▫╙į ″ ☺ļ ╢ ŋ╢►╙●į Ļ ŋĖōģ ĥ▼╣Ĵģ
 Ŋ►╘▓▼ĸ♂ Ĕ ā╙●ī ĥ▼╣Ĵģ ) ŋ☺■Ĵĸī ĩ ╙●į (

╘▼╪╘ ĶĨ▄▼ī

Ŋ╘ ĵ◄╙☺ ╡Ĥ☺╘ ĶĨ▄▼ī ĭ ╙Ō╙Ř

 ŋ╪►╙░ Ŋ╙ķ►╘ļ Ō▓ Ŋ╘▼╪╘ ĥ▼╣Ĵģ
ŊŰ▼į╘ ╡☻ōħ Ģ Ů ►▓ ▓ļ ╪ļ ī ╠╙ō╖○╪ Ĝ╜╙ℓī

ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ Į Ō▼▫╙į ″ ☺ļ ╢

ŋŌ╙ĸį Ŋ►╙ģ ġ ◄╙į ◦ Ļ▼♂ ◄╘ Ħ╝ĝ ▼▫╙į ☼►╘○Φ Ķ╖╘►╘
Ŋ◄╙☺ ĶĴōĸ╜ ▼╣ĕ▓ Ķ╜

ĶŌ■ōŌ╙╢ Ķ╖╘►╘ Ļ ■Ō▓◄╙╜
 ŋ╢►╘▼▄ Ŋ►╙ĤĠŌ╙ā Ŋ╘▼╪╘

Ŋ◄╙☺ ĶĴōĸ╜ ▼╣ĕ▓ ″ ☺ļ ╢
 ŋŌ╙ĸį Ŋ►╙ģ ġ ◄╙į Ŋ╘▼╪╘ ▼╜ Į Ō▼▫╙į ŋĖōģ ĥ▼╣Ĵģ

)ĵ►╘■╪Ļ▓ δ╙ķ ĵ▼╫ĴŘ(
معماري، تاسیسات مکانیکی و (ناظرانارائه گزارش 
بعد از پایان نازك کاري نهایی)  برقی

به دفتر بهینه سازي

 ▲░╘ Ŋ╘▼╪╘ ŋŌ╙ĸį ■ōŌ╙╢ ╥█╝ī¦× 
Ŋ◄╙☺ ĶĴōĸ╜ ▼╣ĕ▓ ◄╘

 ╡Ō╙ā► ĥ▼╣Ĵģ Ļ ╠╙♂►╘○Φ ĶōĨģ ▲░╘
 ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ ŋĨī ╠╘►▼Ġī

►╙ģ ĭ ╙Ō╙Ř ►Ļ■♦
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براي تسریع در روند بهینه سازي انرژي ساختمان ها نیازبه منابع تشویقی براي ایجاد انگیزه سرمایه گذاري در این 

کشورهاي پیشرفته این مهم از طریق مشوق هاي مالیاتی و وام هاي آسان با شرایط  زمینه کامال مشهود است. در

 معینی انجام می شود. کلیات مشوق هاي مذکور در ادامه مورد تحلیل قرار گرفته است:

 گذاريهاي سرمایهیارانه

و  1970ه کنندگان جزو اولین اقدامات انجام شده در دهگذاري به مصرفهاي سرمایهرائه یارانها  

ها و منازل هاي مختلفی ازجمله بازسازي ساختمانبود. بیشتر کشورها طرح 1980اوایل دهه 

-گذاري براي مصرفموجود را توسعه دادند. هدف از اجراي این برنامه، کاهش هزینه سرمایه

شود که به لحاظ جمعی مقرون ها به اقداماتی مربوط میطور کلی این مشوقکنندگان بود. به

ها توان یارانهکنندگان پذیرفته نخواهد شد. میصرفه بوده اما تحت شرایط دیگر از سوي مصرفهب

عنوان مبلغ متناسب با مقدار گذاري یا بهعنوان درصدي از سرمایهعنوان یک مقدار ثابت، بهرا به

سعه و منظور ترغیب به توها بهجویی شده تعریف کرد. همچنین ممکن است یارانهانرژي صرفه

ها معموال بازاریابی تجهیزات کارا از لحاظ انرژي به تولیدکنندگان تجهیزات نیز داده شود. یارانه

توان شود. همچنین میکنندگان داده میبراي کم کردن هزینه خرید تجهیزات کارا به مصرف

در برخی از موارد، ها را براي بهبود کیفیت و هزینه تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار داد. یارانه

 تواند به نتایج بهتري منجر شود.رویکرد تولیدکننده می

 هاي آسانوام

-تر از نرخ بازار) به مصرفاي (یعنی پایینهایی هستند که با نرخ بهره یارانههاي آسان وامموا     

هاي آسان از وامشوند. کنند ارائه میگذاري میها و تجهیزات کارا سرمایهکنندگانی که در فناوري

هاي آسان نسبت شوند. واماین امتیاز برخوردارند که به آسانی توسط موسسات بانکی پرداخت می

کنندگان هستند. در برخی به یارانه رواج کمتري دارند. هدف طرحهاي وام آسان معموال مصرف

وبی اداره شوند نتایج خشود که اگر بهتجهیزات داده می کنندگانها مستقیما به نصبموارد این وام



 مثبتی خواهند داشت. 

در سال هاي گذشته در کشور ایران وزارت نفت و نیرو در قالب سه طرح یارانه سود تسهیالت 

گیري از وجوه اداره شده، نسبت به اتخاذ این سیاست تشویقی بانکی، اعطاي کمک بالعوض و بهره

ات تخصیص یافته براي این دو وزارتخانه در گذاري و اعتباراقدام کردند ولی حجم پایین سرمایه

سازي مصرف انرژي سبب گردید تا بیشتر طرحهاي این دو نهاد در راستاي حمایت راستاي بهینه

 از تولیدکنندگان و آن هم بخش کوچکی از سازندگان و تولیدات کشور معطوف گردد. 

 هاي مالیاتیمشوق

کنندگانی است که کاهش مالیات پرداختی مصرف اي از اقدامات برايهاي مالیاتی مجموعهمشوق

ها شامل استهالك سریع، اعتبارات مالیاتی و کنند. این مشوقگذاري میدر کارایی انرژي سرمایه

اقداماتی نظیر کاهش مالیات براي تجهیزات کارا از لحاظ انرژي  .باشندهاي مالیاتی میتخفیف

هاي کارایی انرژي (کاهش در گذاريیا براي سرمایه(براي مالیات بر ارزش افزوده یا حق گمرك) 

 ریزي گردیده است.نرخ مالیات بر ارزش افزوده) در بسیاري از کشورها برنامه

-ها میدلیل کم هزینه بودن براي دولت مناسبتر از یارانهاعتبارات مالیاتی و استهالك سریع به

باشد عملکرد این اقدامات نیز مطلوب خواهد آوري مالیات به میزان کافی باال باشند. اگر نرخ جمع

ها در یک اقتصاد درحال رکود یا درحال بود. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که این مشوق

گذار، معموال عملکردي ضعیف دارند و بیشتر در کشورهاي توسعه یافته مورد استفاده قرار 

 اند.گرفته

طور ش افزوده براي تجهیزات کارا در بسیاري از کشورها بهکاهش مالیات واردات یا مالیات بر ارز

یکسان اجرا گردیده است، که در کشور ایران بدلیل تاکید بر حمایت از تولیدات داخل، این 

موضوع مورد توجه وزارت صنایع و معادن واقع نگردیده است. بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده 

ها وجود دارد. بخشودگی گذاري در نوسازي ساختمانایهنیز براي هزینه کار در کاهش هزینه سرم

اي براي پیشرفت کارایی انرژي دارند، روش هایی که تعهدات قابل مالحظهمالیاتی براي شرکت

 اکسیدکربن است. گذاري در کارایی انرژي و کاهش دينوینی براي توسعه سرمایه
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برچسب انرژي ساختمان بدلیل سابقه بسیار ضعیف  گرایش به سمت ساختمان هاي سبز و توسعه

تدوین فیلم و گزارش هاي مستند ، برگزاري  در کشور قطعا نیازمند تبلیغات گسترده رسانه اي ،

سازي براي نسل جوان و .. حساس  مسابقات و اعطاي جوایز ملی ، برگزاري دوره هاي آموزشی ،

ي گسترده و مفیدي توسط شرکت بهینه سازي . در سال هاي گذشته تبلیغات رسانه امی باشد

مصرف سوخت از طریق رسانه ملی در جهت فرهنگ سازي بهینه سازي مصرف سوخت انجام می 

 گرفت و متاسفانه در سالهاي اخیر این تبلیغات بسیار محدود و یا منتفی شده است .

انرژي ساختمان و گرایش باید در نظر داشت که موفقیت در انجام کارهایی مانند توسعه برچسب 

به سمت ساختمان سبز که نیازمند سرمایه گذاري است منوط به فرهنگ سازي از طریق تبلیغات 

مؤثر و مداوم می باشد. ماهیت برچسب انرژي ساختمان، براي سرمایه گزاران در ساختمان هاي 

انرژي و  سبز تشویقی است. اعطاي برچسب انرژي ساختمان به ساختمان هاي کارا به لحاظ

این ساختمان ها را متمایز کرده و بازار فروش محیط زیست و مشخص بودن رده مصرف انرژي، 

 بهتري خواهند داشت .

همچنین دولت می تواند از محل بودجه جرائم که براي ممیزي انرژي اختصاص یافته است براي 

مان را (براي پرداخت هزینه شرکت هاي مشاور ذیصالحی که محاسبات برچسب انرژي ساخت

ساختمان هاي موجود بخش خصوصی) انجام می دهند استفاده نماید. در صورتی که ساختمان 

نتواند رده برچسب انرژي معینی را کسب نماید هزینه مشاور بعهده مالک ساختمان و در صورت 

درصد هزینه مشاور بعهده دولت باشد.  100تا  50کسب رده هاي معینی از برچسب انرژي از 

ور قطع میزان صرفه جویی انرژي حاصل از کسب پایینترین رده برچسب انرژي قابل مقایسه با بط

 هزینه اعطاي برچسب نیست اما به لحاظ تبلیغ و ترویج مؤثر خواهد بود .

 تعیین نقش متولیان در اسناد باالدستی  .11

مصرف انرژي مغفول مانده  بامتاسفانه در حال حاضر نقش متولیان و ذینفعان کاهش مصرف در قوانین مرتبط 
مقابله با حریق جزء وظایف سازمان آتش نشانی از زیر مجموعه شهرداریها است لذا شهرداریها به  مثال، است بطور

در مقابل حریق بر رعایت این دستور عنوان متولیان رعایت کامل الزامات آتش نشانی و ایمن نمودن ساختمان ها 



ن با توجه به عدم ذینفع بودن شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازي در کاهش العمل ها نظارت کامل دارند. لیک
در کشور شده است. لذا ضرورت دارد در خصوص  19مصرف انرژي این امر منجر به عدم رعایت کامل مبحث 

مصرف انرژي نیز براي متولیان و ذینفعان مهم این حوزه (وزارت خانه هاي نفت و نیرو) در مقررات و اسناد 
در نظر گرفته شود و نظارتی ) نقش سیاستگذاري 18و آیین نامه ماده  باالدستی (قانون نظام مهندسی ساختمان

تا زمینه جهت تصمیم هاي معطوف به اقدام در حوزه کاهش مصرف انرژي در ساختمان ها توسط دو وزارت خانه 
 نفت و نیرو فراهم گردد.


