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وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد کشور در پاسخ به سوالی درباره ایجاد محدودیت برای تولید بخاری
های کم بازده ،می گوید :محدودیت در هیچ جا ایجاد نمی شود و ما هم نباید از این ابزار استفاده کنیم ،در کشور ما باید از نظر اقتصادی فرهنگ
سازی شود تا مردم به سمت خرید چنین وسایلی بروند.
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نمی توانیم محدودیتی
در تولید کم بازده ها ایجاد کنیم

وقتی با وجود فناوری تولید بخاری با بازدهی باال ،همچنان بخاری های کم بازده بازار را در دست دارند

سوخت انرژیدربخاری های کم بازده
محمدامین شرکت اول

▪نمی توانیم محدودیتی در تولید کم بازده ها ایجاد
کنیم
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عکس تزیینی است

خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگ ترین قطب های
تولید وسایل گرمایشی منازل است که واحدهای صنعتی
قابل توجهی را در خود جای داده است ،واحدهایی که
متاسفانه قالب بخاری های آن ها  ،به عنوان یکی از اصلی
ترین وسایل گرمایشی منازل در رنــگ ها و مــدل های
مختلف با راندمان های پایینی تولید و عرضه می شوند.
این درحالی است که پنجم شهریور ماه امسال مدیرعامل
شرکت گــاز خــراســان رضــوی در نشست خبری خــود با
خبرنگاران ،در موضوع کاهش مصرف سوخت در کشور ،به
موضوع دستیابی برخی از واحدهای صنعتی تولید کننده
بخاری به فناوری تولید با راندمان باال اشاره کرده بود.اما
این که چرا با وجود چنین فناوری هایی همچنان بر تولید
بخاری هایی که میزان باالیی انرژی را هدر می دهد اصرار
داریم موضوعی است که در این گزارش و در گفت و گو با
دست اندر کاران آن را بررسی می کنیم .
▪اختالف قیمت توان رقابت را از ما خواهد گرفت

محمد مظاهری مدیر عامل واحــد صنعتی جهان افروز
با بیان این که این واحد صنعتی توانسته به دانش تولید
بخاری تا رده راندمان انــرژی  Aدست یابد ،می افزاید:
بااین حال اگر بخاری با این رده تولید کنیم،مادامی که از
عرضه بخاری با رده انرژی  Gو  Fجلوگیری نشود ،طبیعی
است که به علت ارزانی آن ها ،بازار اقبالی به بخاری های
پربازده تر نخواهد داشت ،چرا که این بخاری ها نیازمند
تکنولوژی های باال و استفاده از بردهای الکترونیک و دیگر
ابزار پیشرفته ای است که باعث افزایش قیمت نهایی آن ها
خواهد شد  .این اختالف قیمت توان رقابت را از ما خواهد
گرفت و با این وضع نمی شود چنین بخاری هایی را وارد
چرخه تولید کرد.
این تولیدکننده درباره حمایت هایی که الزم است سازمان
های مربوط برای تولید بخاری های پربازده انجام دهند نیز
می گوید :سازمان استاندارد باید جلوی تولید بخاری هایی
با رده پایین را بگیرد ،حتی اگر من هم تولید می کنم ،جلوی
تولید من را هم بگیرد تا این رونداصالح شود .منافع تولید
بخاری با رده باالی حفظ انرژی به نفع عموم مردم و به نفع
نسل های آینده است .
مظاهری می افزاید :ما جلسات زیادی داشتیم ،با تمامی
سازمان ها ،از صنعت و معدن گرفته تا شرکت گاز ،از آن
ها خواستیم که به ما کمک کنند تا بتوانیم کاری در این
زمینه انجام دهیم ،ولی جایی که می خواهند به وعده های

خودشان عمل کنند و بودجه ای برای این کار اختصاص
دهند ،اقدامی نمی شود.
▪سازمان صنعت توان مالی برای کمک به این پروژه را
ندارد

مدیرعامل شرکت ایران شرق نیشابور ،یکی دیگر از افرادی
است که بر استفاده از این فناوری تاکید می کند ،حسن
جاللی در این باره می گوید :ما قراردادی با شرکت ملی
گاز و یکی از پارک های علم و فناوری منعقد کردیم و در این
زمینه فعالیت هایی نیز انجام دادیم  .حتی در مرحله اول
تست های استاندارد آن هم انجام شده و تایید رده انرژی
 Bرا برای بخاری تولیدی مان دریافت کرده ایم .به دنبال
این هستیم که قراردادی برای تولید انبوه آن با شرکت ملی
گاز منعقد کنیم تا بتوانیم برای سال آینده این بخاری را به
تولید انبوه برسانیم ولی تا کنون هنوز این قرارداد به نتیجه
نرسیده است.
جاللی با بیان این که سازمان صنعت ،معدن و تجارت توان
مالی برای کمک به این پروژه ندارد ،ادامه می دهد :در این
باره بودجه در اختیار شرکت ملی گاز است که برای کاهش
مصرف انرژی باید آن را صرف کند.
این تولیدکننده هم عرضه بدون محدودیت بخاری هایی
با رده های انرژی پایین را یکی از مشکالت تولید تجاری

بخاری هایی با راندمان باال می داند و می گوید :یا باید یارانه
ای به این چنین محصوالتی تعلق گیرد که خریدار رغبتی
برای خرید داشته باشد و یا محدودیتی برای تولید بخاری
هایی با بازده پایین ایجاد شود که تا کنون هیچ کدام از این
موارد اجرا نشده است.
▪ من مسئولیتی ندارم ولی با این وجود به دنبال این
موضوع هستم

با وجــود اظهارات این تولید کننده به ســراغ مدیرعامل
شرکت گاز استان می رویــم تا جزئیات بیشتری دربــاره
فعالیت های صورت گرفته جویا شویم.
سید حمید فانی یزدی با بیان این که شرکت گاز به دنبال
کاهش مصرف گاز توسط مصرف کنندگان اســت ،می
افزاید :من یک نفر هستم و مسئولیتی ندارم ولی با این
وجــود به دنبال ایــن موضوع هستم تا عوامل تشویقی
براساس مساعدت های وزارت نفت برای خرید این نوع
بخاری ها توسط مردم ایجاد کنم.فانی یزدی ادامه می
دهد :سازندگان به ما مراجعه کردند و واحد پژوهش ما
پس از بررسی این موضوع را تایید کرده است که این توان
وجود دارد تا بخاری با رده راندمان انرژی  Aو  Bبه صورت
آزمایشگاهی تولید شود ،اما صنعتی سازی آن دیگر نیازمند
حمایت های سازمان صنعت ،معدن و تجارت است.

سازمان استاندارد به عنوان یکی از نهادهای مسئول در
زمینه تعیین بهره وری وسایل ،می تواند در زمینه ارتقای
این صنعت کمک شایانی داشته باشد .به همین منظور از
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد
کشور دربــاره رویکرد این سازمان برای حمایت از تولید
بخاری های با راندمان باالتر سواالت را جویا می شویم.
وحید مرندی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا این سازمان
برنامه ای بــرای بازبینی استاندارد این گــروه از وسایل
گرمایشی دارد ،می گوید :برنامه سازمان برای تجدید نظر
و به روزرسانی همیشگی است و سطوح بازده انرژی را به
مرور باالتر خواهیم برد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ایجاد محدودیت برای تولید
بخاری های کم بــازده ،می گوید :محدودیت در هیچ جا
ایجاد نمی شود و ما هم نباید از این ابزار استفاده کنیم ،در
کشور ما باید از نظر اقتصادی فرهنگ سازی شود تا مردم
به سمت خرید چنین وسایلی بروند.
مرندی مقدم همچنین ادامه می دهد :ما نیز در این زمینه
به این واحدهای صنفی برای فرهنگ سازی کمک خواهیم
کرد و این موضوع را القا میکنیم که اگر هم هزینه بیشتری
برای خرید چنین بخاری هایی پرداخت می کنند ،این
هزینه نه تنها در بلند مدت به جیب خانوار برخواهد گشت،
بلکه به صرف هزینه های آن ها نیز خواهد بود.

▪هنوز به این بحث ورود پیدا نکردیم

سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری
خراسان رضوی با اشاره به برنامه ششم توسعه استان درباره
حمایت از تولید چنین وسایل گرمایشی می افزاید :بر
اساس برنامه ششم توسعه بیش از سه درصد از سطح تعیین
شده برای توسعه اقتصادی استان باید از محل بهره وری
تامین شود ،ما اعتقاد داریم این موضوع عالوه بر مباحث
آالیندگی یکی از موضوعات مهم در عرصه بهره وری است
و باید به آن وارد شویم.علی رسولیان دربــاره ورود حوزه
اقتصادی استانداری به این موضوع نیز می گوید :ما زمانی
قصد ورود به این موضوع را داشتیم ولی به دلیل مشکالتی
که ممکن بود گریبان گیر صنعت شود ،از آن صرف نظر
کردیم .زیرا واحدهایی که فناوری تولید چنین دستگاه
هایی را ندارند از چرخه تولید حذف می شوند و مشکل
بیکاری نیروهای آن واحد پیش می آید.وی با بیان این که
معاونت اقتصادی استانداری آمادگی ورود به این موضوع
را دارد ،ادامه میدهد :هنوز به این بحث ورود پیدا نکردیم
ولی قصد جدی برای ایجاد کمیته بهره وری در استان
داریم .وی ادامه داد :ما تسهیالت داریم و به این بخش ها
می توانیم کمک کنیم ولی دقیق نمی دانم چه تسهیالتی
را می توانیم به این بخش اختصاص دهیم.
رسولیان بهترین راه برای کمک و حمایت از واحدهایی را که
قصد تولید چنین بخاری هایی دارند این گونه ذکر می کند:
ما باید مزایایی را ایجاد کنیم که هزینه تولید برای واحدهای

صنعتی کاهش یابد و رقابت بیشتر شود.
▪توپی که مجدد به زمین شرکت گاز انداخته می شود

پس از گفت و گو با سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه
گذاری استانداری در این باره ،به سراغ سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان به عنوان اصلی ترین متولی بخش
صنعت می رویم ،اما وقتی موضوع حمایت از این واحدهای
تولیدی را از ابراهیم ناصری ،معاون امور صنایع سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی پیگیری می کنیم،
او هم توپ را به زمین سازمان دیگری می اندازد و می گوید:
درباره حمایت از تولید بخاری هایی با فناوری و بازده باال،
در بحث ارتقای بهره وری وزارت نفت و شرکت گاز اعتبارات
خوبی دارند.
در نهایت وقتی به پاسخ های مسئوالن ،چه در کشور و
چه در استان نگاهی می اندازیم به راحتی درمی یابیم که
مسئوالن در واقع نه تنها راهکار و اقدامی عملی در این باره
مد نظر ندارند ،بلکه هیچ برنامه ریزی هم برای رسیدگی به
این قبیل موضوعات در دستورکار آن ها نیست و تا زمانی که
از چنین طرح هایی که عالوه بر تاثیر به سزای آن بر کاهش
مصرف سوخت باعث ورود بخشی از دانش و فناوری بومی
به چرخه تولید صنعتی و تجاری خواهد شد ،حمایتی
نشود ،نمی تــوان از پیشرفت صنعت در کشور انتظاری
داشت ،چرا که این موضوع تنها نمونه ای از موارد بسیار از
این دست است.

مهمترین نکات پرونده

بیشترین مصرف گاز طبیعی کشور در بخش خانگی است
آمار ترازنامه انرژی کشور نشان می دهد ،بخش خانگی
با میانگین مصرف سالیانه  ۴۱میلیارد و  ۳۸۷میلیون
مترمکعبدرسالهای ۱۳۸۵تا ۱۳۹۳بیشترینمصرف
گاز طبیعی را در کشور به خود اختصاص داده است.به
گزارش سازمان بهرهوری انرژی ایران ،ترازنامه انرژی
سال  ۱۳۹۳کشور اعالم کرده است ،مصرف گاز طبیعی
در بخش خانگی کشور از  ۳۶میلیارد و  ۸۹۶میلیون
مترمکعبدرسال ۱۳۸۵بامیانگینرشدسالیانهنزدیک
به سه درصد به  ۴۵میلیارد و  ۳۶۳میلیون مترمکعب در
سال  ۱۳۹۳با سهم  ۴۱درصد از کل مصرف گاز طبیعی،
افزایش یافته است« .احمدرضا توکلی» مجری طرحهای
بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران

می گوید :مجموع تولید گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳
نزدیک به  ۲۰۱میلیارد و  ۷۷۵میلیون مترمکعب بوده
که نسبت به سال قبل آن نزدیک به  ۱۸میلیارد و ۲۷۸
میلیون متر مکعب افزایش یافته است .همچنین میانگین
تولید روزانه گاز طبیعی  ۵۵۴میلیون مترمکعب بوده که
رشدی  ۱۰درصدی در همسنجی با سال  ۱۳۹۲دارد.
مجری طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی سابا ادامه
داد :میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳
با افزایش  ۱۲درصد نسبت به سال پیش از آن ،به عدد
 ۴۷۳میلیون متر مکعب رسید؛ این درحالی بوده که کل
مصرفگازطبیعیدرسال ۱۳۹۳بهمیزان ۱۸۳میلیارد
و  ۶۷۲میلیون متر مکعب گــزارش شده است.توکلی

ادامه داد :مصارف نهایی گاز طبیعی ،به دو بخش مصارف
نهایی انرژی و غیر انرژی تقسیم میشود که در مصارف
نهایی انرژی از گاز طبیعی برای تامین انرژی مورد نیاز
زیربخش های خانگی ،تجاری و عمومی ،صنعت ،حمل و
نقل ،کشاورزی و سوخت پتروشیمی استفاده می شود .به
گزارش ایرنا ،پیشتر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت
ملی گاز کشور گفت :روزانه  ۷۰۰میلیون مترمکعب گاز
معادل چهار میلیون بشکهنفت درکشورمصرف میشود.
همچنین سال گذشته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران
اعالم کرده بود ،مصرف گاز خانگی کشور معادل مصرف
 ١٨کشور اتحادیه اروپاست ،درحالی که جمعیت این
منطقه به ١٠برابر جمعیت ایران می رسد.
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مقدس و ممنوع  -از سازهای زهی  - 11ییالق خوش آب و
هوای شمال شرق تهران  -مقدور و ممكن  -سخت و شدید
 -عید ویتنامی ها.

عمودی :
 - 1چهره -زاهد گوشهنشین -واحد فرعی کار و انرژی
 - 2از آالت موسیقی  -نقاش نامدار ایتالیایی و خالق
تابلوی مدرسه آتن  - 3مؤسسه  -حرف همراهی  - 4بی
گناه  -تبذیر  - 5مادر رودابــه در شاهنامه  -پیشوا - 6
حرف فاصله -آتش انداز  -پس غذا  - 7نوعی آش سركه
 روستای كوچك دور افتاده  - 8اختالف رنگ دو منطقهتاریك و روشن همجوار  - 9زمین زراعی كه آبیاری می
شود  -با دیو سفید جنگید  - 10فراوانی نعمت  -ارتعاش

 ویتامین محلول در چربی  - 11ترک خفیف استخوان-قسمت پشت به آفتاب ساختمان -ماندن در زندان 12
 چاردیواری مسقف -ترموكوپل  - 13كشورهایی كه درشرق آسیا واقع شده اند - 14خواهش و درخواست  -آیین
ها  - 15بسیار زیاد  -بی حیا  -تیر پیكاندار  - 16زاده
چهارپایان  -متذكر  - 17حرامی -نوعی قایق چوبی 18
 وارونه اش خوب نیست! -شنیدن  - 19دارای قدرتو مهارت در دعوا  -زندگی و حیات  - 20از انجیل های
معتبر  -بزرگوار  -لنگه در و پنجره.
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طراح جدول:امید موسوی
افقی:

-1یــزدان – ارض– برنا  -شایستگی  -2یک دور بازی
– فرومایه – اشــاره – بانوی فرانسوی  -3واحد سطح –
پرچم  -وارد – جود – پسوند شباهت  -4از اقوام باستانی
– پیروان – قصه گو – ستایش – درخت انگور  -5آفریده
شدگان – پهن – پایتخت اروپایی – حاشیه  -6از القاب
اشرافی اروپا– دارو – گل نومیدی – نرم  -7رود خوزستان
– کاالبرگ – نیرو – کاست  -8بدبوی پرخاصیت – جان –
احتیاج – فراز – منزل  -9گریز – قوت الیموت  -کج -عضو
پــرواز – تصدیق بیگانه  -10مهد دلیران – زادگــاه – اثر
زوال – اعتماد  -11شهری خیالی در مغرب زمین – پیامبر
صبور– تبهکار – گرو گذاشتن
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عمودی -1 :عشوه کنان – چراغ  -2از شهرهای اصفهان
 اکسیر  -3اشاره به دور – عادل – از چاشنی ها  -4قلب– دانه کش بی آزار – پیر سپید موی  -5گشاده – نابینا
– دور دهان  -6سرزنش-ماهی  -7حرف دهن کجی
– سریع – از اوالد نوح  -8نصف – بخیه درشــت – ساز
 -9خزنده گزنده – خشک کن آزمایشگاه – پیمودن -10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

سرسرا  -از آالت موسیقی  -11معکوس – آتش  -12از
حروف ندا – دستی – آراستن  -13ملح – کرشمه – خراج
 -14بهشت شداد  -جدا – بوی رطوبت  -15کمک – نوار
 -16مادر – اکنون  -مکان  -17دفعه – سالح کاشتنی -
درون  -18دشمن سخت – همنشین – خیس  -19سوره
قلب قرآن – تخت  -20کامل – وحشت زده
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
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9
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11
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