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 زنگنه، پافشاری بر اصول 
با دست خالی

تقریبا می شود گفت با دست خالی، بله زنگنه در 
شرایطی که در داخل کشور با نامهربانی گسترده 
دلواپس هــا مــدام در تقابل اســت و برگ های 
دیپلماسی اش هم به خاطر نزدیک شدن دوباره 
تحریم ها کمرنگ تر از قبل شــده بــود، ولی باز 

توانست گل سه امتیازی برای ایران بزند. 
نشست ۱۷۴ اوپک زیر سایه سیاست برگزار شد، از 
یک سو پیغام های دونالد ترامپ مبنی بر ضرورت 
افزایش تولیــد و از طرفی هم توافق مشــکوک 
ســعودی و روس ها، این نشست را تحت الشعاع 
قرار داده بود، اما در نهایت به گونه ای پایان یافت 
که ایران در شرایط دشوار کنونی که تحریم های 
نفتی، نزدیک تر می شوند و دستش برای افزایش 
تولید بسته اســت، در این نشست بازنده نباشد. 
شــطرنج ایران با طیف مقابل در اوپک از زمانی 
آغاز شــد که بیــژن زنگنه در نامــه ای به اوپک 
خواســتار قرار گرفتن موضوع تحریــم ایران به 
عنوان یکی از اعضای اوپک توســط آمریکا، در 
دستور کار نشست ۱۷۴ اوپک شد. کسی انتظار 
نداشت این درخواست، دستور کار نشست اوپک 
را تحت الشــعاع قرار دهد چرا که هم عربستان 
مخالف نظر ایران بود و هم امارات به عنوان رئیس 
نشســت ۱۷۴ اوپک، مســیرش را با سعودی ها 
هماهنگ کرده بــود. اما آن نامه کــه پاتکی به 
درخواســت افزایش تولید نفت اوپک از ســوی 
ترامپ بود نشــان داد زنگنه قصد ندارد میدان را 
واگذار کند . وقتی شــمارش معکوس برای آغاز 
سمینار و سپس نشســت اوپک به انتها نزدیک 
می شد زنگنه در گفتگوهای مختلف، بارها و بارها 
گفت که اوپک مستقل است و زیرمجموعه وزارت 
انرژی آمریکا نیســت و فراتر از توقعات سیاسی 
دیگران تصمیم می گیرد. این حرف ها یک فایده 
اساسی داشــت و آن اینکه ایران نگرشی فنی و 
نه سیاســی به اوپک دارد. اما آخرین تیر ترکش 
زنگنه، در نشســت مقدماتی وزرای نفت اوپک 

شلیک شد. 
جایی که زنگنه نشســت مقدماتی را به نشــانه 
اعتراض به توافق افزایش یک میلیون بشکه ای 
تولید نفت ترک کرد. آنجا بود که مخالفان موضع 
ایران دریافتند امکان افزایش تولید نفت بیش از 
سهمیه های قبلی تعیین شده را ندارند. این گونه 
بود که در نشســت نهایی عقب نشینی کردند و 
سرانجام آنچه در اوپک مصوب شد، نه تنها توافق 
فعلی اوپک را نقض نکرد، بلکه رضایت نسبی اغلب 

اعضا را هم در پی داشت. 
آنچه در اوپک حاصل شــد از این جهت به سود 
منافع ایران بود که تولید اوپک از ســقف تعیین 
شــده فراتر نمی رود و ایران نیــز امکان افزایش 
تولید را پیــدا می کند. اما مهم تــر از آن، زمینه 
چینی برای افزایش قیمت نفت است که به مرور 
زمان، کاهش احتمالی تولید نفت ایران را نیز در 
صورت بروز تحریم ها، جبران می کند. کما اینکه 
در پایان نشست اوپک، قیمت نفت افزایش یافت 
که مغایر با خواســت آمریکا بود. این تالش را با 
نشست آذرماه سال ۹۰ اوپک مقایسه کنید که 
نماینده ایران رای به برداشتن سهمیه ها در اوپک 
داد که در واقع مهر تایید بر فشار بیشتر و اعمال 
تحریم های نفتی بر ایران بود. زنگنه به دلیل سابقه 
طوالنی در اوپک، فضا را آنقدر خوب می شناخت 
که مهره های شطرنج اوپک را بر مبنای زمین بازی 
نشست ۱۷۴ و رقبا بچیند و سرانجام بر اصولش 

پافشاری کرد و دست پر از اوپک بازگشت. 
عدم افزایش تولید نفت بیش از سقف تعیین شده 
برای اوپک، علیرغم همسویی عربستان، آمریکا و 
روسیه، حاصلش برای ایران افزایش قیمت نفت 
و به تبع آن جبران کاهش احتمالی تولید است. 
یادمان نرود با میزان تولید فعلی ایران، یک دالر 
افزایش قیمت نفت به معنای ساالنه یک میلیارد 
دالر درآمد اضافی برای ایران اســت و زنگنه می 
داند وقتی امکان افزایش تولید و عرضه به دالیل 
فنی و سیاسی وجود ندارد، بهترین راهکار، تالش 
برای کنترل عرضه جهانی و افزایش قیمت نفت 
است که این ایســتادگی، پاســخ داد. بر خالف 
روزهایی که در اوپک، قافیه را به طرفداران حذف 
سقف سهمیه تولیدکنندگان اوپک می باختیم. 
زنگنه بی آنکه شعار اصولگرایی بدهد، در عمل بر 

اصول  پابرجا ماند.

طبق ابالغیه وزیر صمت به ســازمان توسعه تجارت 
و در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ثبت 

سفارش ۱۳۳۹ ردیف کاال ممنوع شد. 
محمد شــریعتمداری وزیر صنعت،  معدن و تجارت 

طی نامه ای به رییس ســازمان توسعه  تجارت فهرست 
گروه چهارم کاالیی که ثبت سفارش آنها ممنوع شده را 

ابالغ کرد.
در این نامه آمده اســت: بدینوســیله فهرست گروه 

چهارم کاالیی شــامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که 
ثبت سفارش آن ها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی ممنوع شده، جهت اجرا ابالغ می گردد.

الزم به ذکر است که کلیه ثبت سفارشات صادره قبلی 

مربوط به این ردیف ها فاقد اعتبارند مگر این که قبل از 
این تاریخ توسط شــبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون 

انتقال ارز باشند.
بر اســاس جدیدترین تصمیم گیری دولت واردات 
هرگونه خــودرو خارجی حتــی خودروهای هیبریدی 
ممنــوع اســت امــا واردات خودروهایی بــه صورت 
سی کی دی انجام می شــود آزاد اســت و ارز رسمی به 

واردات این محصوالت اختصاص می یابد.

براساس ابالغیه وزیر صنعت

واردات ۱۳۳۹ قلم کاال ممنوع شد، ممنوعیت ثبت سفارش خودرو 

یادداشت

همــه بــا لطیفه هایــی  در مورد 
خاموش کردن کولر توسط پدرها آشنا 
هســتند به نحوی که می توان گفت 
فصل تابستان با خاطره خاموش کردن 
کولر به دست پدر، عجین شده است! 

نگاهی به برخی جوک هایی که در 
این خصوص ساخته شده نیز خالی از 
لطف نیست! تعداد این جوک ها آنقدر 
زیاد شده که پژوهشگری با ذوق قصد 
دارد این لطفیه ها را در قالب مجموعه  
طنز »کولر و بابام« به صورت کتابی 
جیبی منتشــر کند. دو نمونه از این 
لطفیه ها:»دیروز تولد بابام بود و منم 
پول نداشتم واســش چیزی بگیرم 
، واســه همین رفتم کولرو خاموش 
کردم وقتی اومد خونــه و دید کولر 
خاموشه اشک تو چشماش جمع شده 
بود و توی همون حالت گفت« کار کی 
بوده ؟ منم گفتم »قابلی نداشت بابا، 
تولدت مبارک. فــک کنم خیییلی 

خوشش اومد.«
»دیشــب مهمون داشــتیم یه 
تعارف الکی زدیم گفتیم: شــما حق 
پدری به گردن ما داری. آقا گیر داد 
که هوا خنک شده اجازه بدین کولرو 

خاموش کنم!«
رفتار عقالیی پدرها

اگر چه ایــن رفتار پدرهــا در در 
میان جوانان  به ســخره گرفته شده 
اما این رفتار از منظر اقتصادی هرگز 
چیز عجیب و خنده داری نیســت. 
فصل تابستان، فصل گرمی هواست 
آن هم در کشــور خشــک و عموما 
کویری ایران که گرمای هوا گاه به ۴۰ 
درجه هم می رسد. در نتیجه خنک 
بودن منزل به دغدغه نخست اهالی 
خانه تبدیل می شــود. در ایران نوعاً 
پدرها مسئول اقتصاد خانوار هستند و 
طبیعی است که برخالف بقیه اعضای 
خانواده که صرفا دغدغه خنک شدن 

دارند،  باید میــان مطلوبیت خنک 
شدن و تاثیر هزینه های اضافی ناشی 
از آن، تدبیر کند تا نه ســیخ بسوزد 
و نه کباب ســرد شــود! در اقتصاد، 
مصــرف، ترکیبی اســت از میل به 
مطلوب ها و ســیگنال های قیمت. 
رفتار عقالیی مصــرف کننده زمانی 
شــکل می گیرد که این دو در موازنه 
قرار داشــته باشــند. از این رو رفتار 
پدرها و توجه شــان به روشن نبودن 
بی رویه کولر در فصل تابستان نه تنها 
عجیب نیست که نمونه ایست از رفتار 
عقالیی مصرف کننده.  ضروری است 
این رفتار عقالیی به ســایر اعضای 
خانواده نیز تسری یابد. چرا که منابع 
درآمدی عمــوم خانواده ها محدود 
است و اگر مامور پســت قبض برق 
نجومی را به درب منزل آورد ، هزینه 
ناشــی از آن موجب می شــود پدر 
ناچار شود برای پرداخت آن از سایر 
هزینه های اعضای خانــواده بکاهد 
تا منبع پرداخــت آن را تامین کند و 
باالنس بودجه خانــوار برقرار بماند. 
قبض نجومی برق ناشــی از مصرف 
نادرست وسایل سرمایشی، در نهایت 
به زیان همه اعضای خانواده اســت ، 
چرا که ممکن اســت موجب کاهش 
ســایر هزینه های رفاهی و تفریحی 
آنان شود. درک این  نکته به همدلی 
همه اعضای خانــواده و کمک برای 
کاهش مصرف برق در تابستان یاری 
می رســاند، تا فقط پدرها در معرض 
این اتهام نباشند که خاموش کننده 

کولر هستند. 
قبض هــای نجومی بــرق از آن 
قبض هایی است که می تواند خواب 
خوش ظهرگاهی یا شبانه زیر کولر را 
از چشم برباید و دغدغه قیمت مصرف 
برق را به دغدغه ای تابستانی تبدیل 
کند. امــا در این فصــل داغ چگونه 
می توان از ســرمای کولر لذت برد و 

دغدغه قبض را نداشت؟

تعرفه برق در ساعات روز 
متفاوت است

قبل از اینکه بخواهیــم در مورد 
روش هــای کاهش رقــم قبض برق 
صحبت کنیم، الزم است که درمورد 
تعرفه برق در ساعات مختلف شبانه 
روز بگوییم. از منظر تعرفه های برق، 
۲۴ ســاعت شــبانه روز به ۳ دسته 
تقسیم می شــود: ســاعات اوج بار، 
میان بار و کم بار.در ســاعات اوج بار 
قیمت برق باال می رود و در ســاعات 
کم بار به شدت کاهش پیدا می کند. 
ســاعات اوج بار بین ۱۹ تا ۲۳ است. 
ساعات کم بار ۲۳ تا ۷ صبح و ساعات 
میان بار ۷ تا ۱۹ است. البته در فصل 
تابستان زمان پیک بار مصرف عالوه 
براین ساعات، از ساعت ۱۲ تا ۱۶ نیز 
می باشــد. نکته مهم این است که در 
ســاعات اوج بار تعرفه ۵ برابر حالت 
کم بار است. لذا اگر می خواهید غصه 
قبض برق آخر مــاه را کاهش دهید، 
اولین نکته این است که به زمانی که 
در حال استفاده از برق هستید توجه 
داشته باشید. بســیاری از افرادی ) 
بخوانید پدرهایی( کــه برای صرفه 
جویی، کولر را از ساعت ۲۳ تا ۷ صبح 
خاموش می کنند به این نکته توجه 
ندارند که  در این ساعات قیمت برق ، 

ارزان ترین تعرفه را دارد.

کولرهای گازی و اسپیلت
یکــی از پرمصرف ترین وســایل 
برقی خانگی، کولرهای گازی است. 
اســتفاده از این کولرها، هزینه برق 
شما را به شدت افزایش می دهد. اما 
چگونه می توان مصــرف برق در این 

کولرها را کاهش داد؟
اســتفاده صحیح و بهره برداری 
مناســب از کولرگازی و اسپیلت ها 
مانند هر وســیله دیگــری نیازمند 
دریافت اطالعاتی است که در صورت 
توجه بــه آنها عالوه بــر بهره مندی 
ازهوای خنک و مطبــوع کولرگازی 
و اســپلیت در فصل گرم تابستان ، 
از پرداخت هزینه سرســام آور برق 
مصرفی جلوگیری می نماید و متقابال 
بدون توجه به آن موارد ممکن است 
با هزینه سنگین برق مصرفی مواجه 

شوید.
به عبــارت دیگــر همانطور که 
به دلیل جهش بهــای گاز مصرفی 
نمی توان اســتفاده از دستگاههای 
گرمایشــی پکیج و موتــور خانه را 
در فصل زمســتان تعطیــل کرد و 
باید راهکارهای جلوگیری از اتالف 
حرارتی ساختمانها در فصل سرما را 
بازگو نمود تا مشترکان حتی المقدور 
با هزینه متعــادل گاز مصرفی روبرو 
شــوند، برای فصل تابستان نیز الزم 
است راههای کاهش برق مصرفی را 
که باعث جلوگیری از مصرف بی رویه 
برق و هزینه های سنگین مربوطه می 
گردد، برای آگاهی مصرف کنندگان 
بازگو نمود چرا که امروزه اســتفاده 
از کولرگازی به دلیــل مزایا و هوای 
بسیار خنک و مطبوع آنها در ایران و 
اغلب نقاط جهان با استقبال بسیاری 
مواجه گردیده و به ســرعت در حال 

افزایش است.
چگونگی انتخاب کولر گازی 

یا اسپلیت مناسب
بهتر است از اســپلیت ها یا کولر 

گازی اســتفاده نمایید کــه دارای 
اینورتر یا ســطح مصرف انرژی A یا 
B باشند. اصوال اینورترها متناسب با 
میزان مصرف ، دور مورد نیاز موتور 
)کمپرسور( را افزایش یا کاهش می 

دهند.
اگر واحد آپارتمانی مورد استفاده 
شــما در طبقه فوقانی ســاختمان 
واقع شده اســت ، به دلیل تابش نور 
گرم خورشید به ســقف ساختمان 
در تابســتان و انتقال حرارت آن به 
واحد زیر ســقف،ناگزیر باید به ازاء 
هر متــر مربــع از مســاحت اتاق یا 
 )BTU( ۸۰۰ ســالن بین ۶۰۰ تا
ظرفیت برودتی در نظر بگیرید ولی 
اگر در طبقات وسط ساختمان ساکن 
هستید به ازاء هر متر مربع می توانید 
حدود ۴۰۰ تا BTU( ۶۰۰( ظرفیت 
برودتی برای کولرگازی یا اســپلیت 
 مــورد نیاز خــود در نظــر بگیرید.

بطور مثال : برای یک هال نشیمن ۲۵ 
متری که در طبقه وسط ساختمان 
 BTU واقع گردیده ، یک اســپیلت
 KW ۰.۸ ۱۲۰۰۰ با مصرف بــرق

می تواند کافی باشد.
اگر ساختمان شــما دارای کولر 
آبی اســت ولی به دلیل کانال کشی 
غیر اصولی وغلط آن یکــی از اتاقها 
یا هال نشیمن خنک نمی شود. می 
توانید دریچه کانال کولر آن محل را 
ببندید و بجای آن برای آن قســمت 
یک اســپیلت یا کولر گازی مناسب 

طبق راهنمای فوق انتخاب نمائید.
در مورد اینکه چه مارک یا برندی 
را از انــواع موجود در بــازار انتخاب 
نماییم ،دقیقاً نمی تــوان اظهار نظر 
کرد زیرا اوال این دستگاه ها همگی از 
نظر ساختار و قطعات مشابه هستند 
و ثانیا بر اساس اینکه چه ظرفیتی و 
چند پانل مورد نظر شما باشد، طیف 
محصوالت آنها بــا هم متفاوتند ولی 
بطور کلی چون استفاده از کولر های 
اســپیلت و گازی نیازمنــد دریافت 
خدمات بعد از فروش مناســب می 
باشد بهتر است خوشــنام ترین ها 
را در زمینه خدمات بعــد از فروش 

انتخاب کنید.
اگر کنتــور برق واحد شــما ۲۵ 
آمپر اســت ، مجموع آمپراژ مصرفی 
اســپلیت ها یا کولر هــای گازی که 
انتخــاب مــی نمایید نبایــد از ۲۰ 
آمپربیشــتر باشــد. البته آمپر ارائه 
شــده در برق مصرفی اســپلیت ها 
، آمپــر راه انداز و اولیه اســت و پس 
از راه انــدازی معمــوال جریان برق 
مورد نیاز حدود ۳۰% از آمپر راه انداز 
کمتر خواهد بود.البته ناگفته نماند، 
تبلیغاتی که شرکت های وارد کننده 
کولرهــای گازی اینورتــر مبنی بر 
کاهش مصرف برق ۶۰ درصدی در 
این کولرها دارند نه اثبات شده است 
و نه منطقی . بطور مثال فرض کنید 
در ماه های تیر و مرداد که دمای هوا 
حتی به ۴۰ درجه هم میرسد و کولر 
شما و کمپرسور آن برای تامین دمای 
هوای دلخواه و مطلوب مثال ۲۴ درجه 
تقریبا به صورت دائم در حال کار می 
باشند ، به نظر شــما آیا واقعا میزان 
کاهش مصــرف برق صرفــا بدلیل 
تبدیل برق متناوب شهری به جریان 
برق DC و اســتارت آرام دور موتور 
کمپرسور کولر اینورتر میتواند تا ۶۰ 

درصد باشد؟

بهره برداری بهینه از 
اسپلیت ها

در صورتی که مایل هســتید در 
کنار بهــره مندی از هــوای خنک و 
مطبوع کولرگازی و اسپلیت هزینه 
برق مصرفی شــما خیلی باال نباشد 
می توانید دمای کولــر را روی ۲۶ 
درجه ســانتیگراد تنظیم نمایید در 
اینصورت با وجود روشــن بودن فن 
پنل داخلی که مصــرف برق آن بین 
۱۵ تا ۳۰ وات است در بیشتر زمانها 
کمپرسور دستگاه که بیشترین سهم 
را در برق مصرفی کولر دارد خاموش 
خواهد بود. در اینجا مجددا یاد آوری 
می نماییم قرار داشــتن پنل داخلی 
مســتقیماً روبروی محل نشســتن 
ساکنین نیز کمک مؤثری به تأمین 
هوای خنــک محل مــورد نظر می 
نماید.اگر هنوز المپ های آپارتمان 
خود را به المپهای کم مصرف تغییر 
نداده اید ، بدانیــد گرمای حاصل از 
المپ های قدیمی تاثیر بسزایی در 
ایجاد گرمای مزاحم در ســاختمان 
شما دارد وموجب افزایش زمان های 
کارکرد کولر اسپیلیت و مصرف برق 
بیشتر می گردد بنابراین الزم است 
فورا نسبت به تعویض آنها با المپهای 

کم مصرف اقدام نمائید.
اگر ســطح پنجره ها نســبت به 
ســطح کل واحد شــما زیاد است و 
پنجره رو به شــرق و خصوصا رو به 
غروب دارید توصیه می شــود جهت 
جلوگیری از ورود تشعشــع گرمایی 
در تابستان از پنجره های دو جداره 
یا پوشــش های ضد حــرارت و ضد 
UV روی سطح شیشــه پنجره ها 
اســتفاده نمائید. این پوشش ها که 
به راحتی بر سطح شیشــه قرار می 
گیرند یکبار برای همیشه خیال شما 
را از ورود تششع گرمایی در تابستان 
و همچنین تششع سرما در زمستان 

راحت می نماید.
امــا در خصــوص پنجــره های 
ساختمان ها بهترین گزینه استفاده 
از پنجره های UPVC با شیشــه 
های دوجداره و آنتــی رفلکس می 
باشد. اگر در حال ساخت یا بازسازی 
ساختمان خود هســتید بهتر است 
از پنجــره های UPVC اســتفاده 
نمایید، زیرا این پنجره ها با جلوگیری 
از نفوذ هوای سرد و گرم و ورود صدا و 
غبار و ذرات معلق هوا باعث بیشترین 
آســایش و آرامش در محیط داخلی 
آپارتمان خصوصا در شهر های شلوغ 

و آلوده می شوند.
بهتر اســت با مدیریت امورخانه، 
اســتفاده از اجاق گاز، اتــو و دیگر 
لوازمی کــه موجب ایجــاد گرما در 
فضای منزل می گردد را بین ساعات 
۷ تا ۱۰ شــب انجام ندهید. چرا که 
گرمای حاصله موجب افزایش زمان 
کار کولر گازی و اســپلیت  و مصرف 

برق بیشتر می شود.

رفتاری که ریشه در عقالنیت و شم اقتصادی دارد

نام: پدر،  رسالت: خاموش کردن کولر!  

مهدی الیاسی، روزنامه نگار
در ایران نوعاً پدرها مسئول 

اقتصاد خانوار هستند و 
طبیعی است که برخالف 
بقیه اعضای خانواده که 

صرفا دغدغه خنک شدن 
دارند،  باید میان مطلوبیت 

خنک شدن و تاثیر 
هزینه های اضافی ناشی 

از آن، تدبیر کند تا نه سیخ 
بسوزد و نه کباب سرد شود!

بسیاری از افرادی که 
برای صرفه جویی، کولر 

را از ساعت 23 تا 7 صبح 
خاموش می کنند به این 
نکته توجه ندارند که  در 
این ساعات قیمت برق، 

ارزان ترین تعرفه را دارد 

مهدی افشار نیک


