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گزارش روز
چگونه مصرف گاز طبیعی در روزهای سرد سال را مدیریت کنیم؟

بخش نخست

گالیا توانگر

آتش مصرف بیرویه در اجاق غفلت!
ضرورت پیشگامی سازمانهای دولتی
از الگوی مصرف

صبح با مش�اجره کارمندانی که پوش�ش
مناس�ب زمس�تانی دارند و آنهای�ی که هنوز
در ح�ال و هوای تابس�تان در جا زدهاند ،آغاز
میشود!
فضای سالن کارکنان آنچنان داغ کرده که
یک�ی از خانمها غرولندکن�ان زمزمه میکند:
«دارم آب پز میشوم!» بعد هم به سمت پنجره
پن�اه میبرد و تا نیمه بازش میگذارد .اگر هم
به پنجره دسترس�ی نداشته باشد ،پنکه کنار
میزش را روشن میکند!
کم�ی آنس�وتر آقایی که ی�ک ال پیراهن
تابستانی نازک به تن کرده گلهمندانه میگوید:
«آنفلوآنزا دارم .لطفا پنجره را ببندید!»
خانم کارمند با تشر میگوید« :خب ،ژاکت
بپوش».
آق�ای کارمند با دلخ�وری جواب میدهد:
«توی محیط بس�ته لباس گرم بپوشم ،قلبم
میگی�رد!» در ای�ن می�ان چند نف�ری هم به
تأسیس�ات تلفن میکنند .مأمور تأسیس�ات
کالف�ه ش�ده و اغل�ب تلفنه�ا را بیج�واب
میگ�ذارد .یکی غ�ر میزند که س�الن کوره
ش�ده و یکی دیگر گالیه دارد که یخ بستهام!
تأسیسات هم اصرار دارد دستگاهها را یکسره
در تمام طول ساعات شبانهروز روشن بگذارد
و دلیلش را هم این مس�ئله عنوان میکند که
اگر دستگاهها خاموش شوند سالن یخ میکند.
این در حالی است که در اغلب سازمانها باید
محیط تا نیمه شب گرم شود و سپس دستگاهها
خام�وش ش�وند .آنگاه دوباره صب�ح اگر الزم
باشد ،دستگاهها را روشن میگذارند.
زمان��ی را به خاط��ر میآورم که کپس��ولهای
زرد رن��گ را کول میگرفتیم و تا گازی محل روانه
میشدیم تا کپس��ولمان را پر کند یا بشکه نفت را
پ��ای گاری نفت��ی میرس��اندیم و از بوی تند نفت
سرمان گیج میرفت.
االن ش��رایط به گونهای اس��ت که خوشبختانه
اغلب شهرها و روستاهای کشورمان از نعمت شبکه
گازرس��انی برخوردارند به طوری که دیگر بوی تند
نفت و رنگ زرد کپسولهای سیار گاز در خاطرات
نسل امروز جایی ندارند و ناشناخته هستند.
ب��ا این حال ق��در نعمت ندانس��ته و با مصرف
بیرویه گاز طبیعی گویی سعی داریم نعمت گاز را
از نسلهای بعدی خود سلب کنیم!
کش��ور ما در یک روز س��رد سال  500میلیون
مترمکعب گاز مص��رف میکند که این رقم معادل
کل سوخت گاز اروپای غربی در یک روز است.

بدون ش��ک نحوه مصرف انرژی در س��ازمانها
و نهاده��ای دولتی میتواند الگوی ش��فاف و قابل
استنادی برای مردم باشد.
خیلیها تصورشان این است که تنها محل اتالف
انرژیها از جمله گاز طبیعی صرفا منازل هستند ،این
در حالی اس��ت که سازمانها و نهادهای دولتی نیز
نیازمند تغییر رویهشان در نحوه مصرفاند.
چه بسا در تابس��تان وارد سازمانی شدهایم که
از فرط س��رما نتوانستهایم بدون کت دقیقهای دوام
بیاوریم و یا برعکس در زمستان مجبور شدهایم در
مدت توقفمان اندکاندک شال و کاله و کت و جلیقه
را درآورده و با بقچهای از لباس در زیر بغلمان توی
صف انتظار فالن اداره و سازمان بایستیم.
حسین نجابت ،نماینده مردم تهران در کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی از جمله افرادی است
ک��ه اعتقاد دارد برای بهینه مصرف کردن ابتدا باید
سراغ سازمانها و نهادهای دولتی رفت و این بخشها
را در نحوه مصرف برای مردم الگو قرار داد.
وی در گفتوگو با گزارش��گر کیهان میگوید:
«م��ا در برنامه بودجه س��ال  86-87مجلس هفتم
کار کارشناس��ی عمیق انجام دادی��م .همه عناصر
مصرف بهینه دس��تهبندی شدند و محور را کاهش
مص��رف س��وخت ق��رار دادی��م .اولی��ن گام برای
مصرف بهینه اصالح فناوریهای ماس��ت .متأسفانه
اغلب فناوریهای ما انرژیبر هس��تند ،مثل تولید

ای��ن صورت گرمای مورد نیاز برای به جوش آمدن
آب را تأمین کنند .در حال حاضر متأسفانه قسمت
عم��ده تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاههای
بخاری فاقد سیکل ترکیبی انجام میشود .راندمان
این نیروگاهها در پیشرفتهترین سطح خود مابین 41
تا  45درصد است .لذا تجهیز این نیروگاهها برای باال
ب��ردن راندمان و همچنین کاهش هزینهها یکی از

* حسین نجابت ،نماینده مردم تهران و عضو
کمیسیون انرژی مجلس :مردم برای پیروی از
نحوه مصرف بهینه ،الگو میخواهند.
اگر ببینند در دستگاههای دولتی بیمحابا
انرژی مصرف میشود ،آنها هم خود را موظف
به پیروی از الگوی مصرف نمیدانند.

* سیدحسین دهدشتی ،نماینده مردم آبادان و
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
متأسفانه اکثر مدیران ما در حوزههای صنعتی به
روزمرگی افتادهاند و حاضر نیستند برای اصالح
نواقص کار و روند تولیداتشان که منجر به
اتالف منابع انرژی میشود ،پول هزینه کنند.
بخاری .بخاریهای ما راندمانش��ان پایین است و یا
نیروگاههایمان سیکل ترکیبی ندارند و از اگزوزش
هیچ استفادهای برای شیرین کردن آب و یا تأمین
گرمای منازل مسکونی نمیکنیم».
الزم به توضیح است که نیروگاه سیکل ترکیبی
در واقع ترکیبی از دو نیروگاه بخاری و گازی است
که برای تولید برق اس��تفاده میشود .در این مدل
نیروگاهها گرمای خروجی از اگزوز نیروگاه گازی را
به اتاق احتراق نیروگاه بخاری متصل میکنند تا به

مهمترین مسائل وزارت نیرو در شاخه تولید است.
نجابت ،عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای
اسالمی دومین مشکل اصلی بر سر راه بهینه مصرف
کردن انرژی از جمله سوخت گاز طبیعی را شکوفا
نشدن فرهنگ مصرف عنوان کرده و میگوید« :علت
اصلی این اس��ت که هنوز به ارزش انرژی در دنیای
امروز و آینده پی نبردهایم .باید توجه داشت که در
مدیریت جهانی ،انرژی حرف اول را میزند و اغلب
جنگها امروزه برای دسترس��ی به منابع انرژی رخ

نوبت دوم
«آگهی فراخوان»
شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان

ردیف نوع فراخوان

میدهند».
وی ضمن گالیه از قیمت ارزان س��وخت بهویژه
گاز طبیعی در کش��ور که اصال قابل قیاس با سایر
کش��ورها نیست ،میگوید« :متأس��فانه هنوز برای
اغلب ما جا نیفتاده که در ایام سرد سال از پوشش
مناسب زمستانی استفاده کنیم؛ به جای آنکه اتاق
و محل سکونت خود را آن قدر گرم کرده که مجبور

شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان
(سهامی عام)

با اطمینان بسازید

شماره

موضوع

مهلت دریافت اسناد

مهلت ارائه پیشنهاد

1

مناقصه

9202483

خرید طراحی ،دمونتاژ و مونتاژ کانالهای
سیستمدهنده ککسازی

92/9/7

92/9/17

2

مناقصه

92-03015

خرید  21ردیف آجر نسوز شاموتی ،یک ردیف آجر
عایق باطری یک ککسازی و  4ردیف آجر نسوز
شاموتی زیر رام دریچه شارژ باطری شماره سه

92/9/7

92/9/17

3

مزایده

92-12

4

تمدید
مناقصه

9203798R1

فراخوانشناسایی خریداران واجد شرایط جهت
مزایده فروش 4هزار تن قراضه جنگی

92/9/10

92/9/10

پروژه سیستم بستهبندی محصول نهائی
توره 300به روش EPC

92/9/6

92/9/23

5

مناقصه

9200545

نگهداری و تعمیرات الکتروفیلترهای کارخانه

92/9/10

92/9/20

ضمن ًا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط (بدون برگزاری مناقصه) در سایت شرکت به آدرس ذیل درج میگردد

آگهی تغییرات شرکت شمیم فناور آسیا
سهامیخاص به شمارهثبت 208347
و شناسهملی 10102498716

آگهی تغییرات شرکت ورنکو
سهامی خاص به شماره ثبت 20380
و شناسه ملی 10100659286

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ

اعض��اء هیئتمدیره عبارتن��د از :حمیدرضا حی��دری به کم

 -ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان سال مالی منتهی به 1391

مورخ  1392/3/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 0050090755بس��مت رئی��س هیئتمدی��ره ،س��یدعلی
س��یدافقهی ب��ه کم  65697924982بس��مت نایب رئیس،
علیرضا حی��دری به کم  0049884514بس��مت مدیرعامل
ب��رای م��دت دو س��ال انتخاب ش��دند و امضاء کلی��ه اوراق و
اس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله چک س��فته ب��رات و غیره با

امض��ا مدیرعام��ل و نایبرئی��س هیئتمدیره مش��ترکاً همراه
ب��ا مهر ش��رکت و رئیس هیئتمدی��ره منفردا هم��راه با مهر
ش��رکت معتبر است .غالمحس��ین مختاری خیرآبادی به کم
 2991218861بس��مت بازرس اصلی و سیدعلیرضا اعرابی به
کم  0043454313بعنوان بازرس علیالبدل بمدت یکس��ال

 1392/3/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به تصویب رسید.

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهیهای ش��رکت
تعیین گردید.

جهانش��اه ناظمیان با کدملی  0039582434بس��مت رئیس
هیئ��ت مدی��ره و نین��ا ناظمیان ب��ا کدمل��ی 0070760561

بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره و پرین��از پناهی با کدملی

 0039166368بس��مت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال
انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و
سفته برات و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه

با مهر شرکت معتبر است.

انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی

داری��وش صابری کلجاهی با کدملی  0055650449بس��مت

 1391به تصویب رسید.

بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

انتخاب شد .ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به

بازرس اصلی وورنیکا مل��ک داودی با کدملی 1815328576

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مجله كيهان بچهها
حاوي مطالب علمي -ورزشي -داستاني مخصوص نوجوانان
سهشنبهها بصورت سراسري منتشر ميشود

شویم درها و پنجرهها را باز بگذاریم ،ابتدا باید سراغ
دستگاههای دولتی ،نهادهای عمومی و شهرداریها
برویم و فرهنگس��ازی داشته باش��یم .مردم برای
پیروی کردن از نحوه مصرف بهینه ،الگو میخواهند.
اگر ببینند در دس��تگاههای دولتی بیمحابا انرژی
مصرف میشود ،آنها هم خود را موظف به پیروی از
الگوی مصرف نمیدانند».

مدیریت مصرف و اهتمام
به بهینه مصرف کردن سوخت

آگهی تغییرات
شرکت
صدر عمران
سهامی خاص
به شماره ثبت
87653
و شناسه ملی
10101320637

حال حاضر این پروژه در استان خراسان رضوی در
حوزه صنایع در حال آزمایش اس��ت و پس از یک
دوره زمانی  3تا  5ساله به محض بررسی مشکالت
و برطرف ک��ردن معایب و نواقص موجود در پروژه
این طرح در سطح کشور به موقع به اجرا درخواهد
آمد .با توجه به این که این طرح به صورت پایلوتی
اجرا خواهد ش��د باید از ابعاد وسیع و دقیقی مورد
آزمای��ش قرار گیرد .به همین منظور پروژه ابتدا در
بخشهای کوچک مورد استفاده قرار گرفته و پس

آگهی فراخوان نخست () 245

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه
هیئتمدیره مورخ 1392/4/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مس��عود دس��تور ب��ه کم
 1816965456ب��ه س��مت
مدیرعام��ل و ناص��ر ترحمی
ب��ه کم  0051879484ب��ه
س��مت رئیس هیئتمدیره و
خانم معصومه قدردان ایزدی
ب��ه کم 0041740343
ب��ه س��مت نای��ب رئی��س
هیئتمدیره انتخاب شدند.
کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار
و تعهدآور ش��رکت ب��ه امضا
مدیرعام��ل هم��راه ب��ا مه��ر
شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها
و مؤسسات
غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور

فرماندهی مهندسی ساختمان و تأسیسات نزاجا در نظر دارد انجام
پروژه مش��روحه ذیل را طبق مشخصات فنی کار با شرایط کلی از طریق
مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
الف :شرح مختصر پروژه:
احداث اماکن ساختمانی در پادگان خاش
ب :محل اجرای پروژه و مدت زمان انجام کار:
اس��تان سیستان و بلوچستان شهرس��تان خاش -پادگان مرآ  08و مدت
انجام کار  12ماه شمسی میباشد.
ج) مبلغ برآورد کارفرما:
مبلغ برآورد اولیه  7.359.678.874ریال بر مبنای فهرس��ت بهای س��ال
 92می باشد.
د) شرایط شرکتهای متقاضی:
داش��تن تجهیزات ،امکانات و تخصص الزم و توانای��ی انجام کار مطابقاستانداردهای رایج.
 داش��تن حداق��ل پایه  5رش��ته س��اختمان از معاون��ت برنامهریزی ونظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری (ارائه یک نسخه از گواهی صالحیت
پیمانکاری الزامی است).
توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه به میزان  30/000/000ریال وهمچنین  ٪5مبلغ پیش��نهادی (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین
انجام تعهدات.
لذا از کلیه شرکتهای عالقهمند و واجدشرایط تقاضا میگردد ،ظرف مدت
 10روز کاری از تاریخ انتش��ار این آگهی جهت دریافت اس��ناد ارزیابی و
ارائه مدارک خواسته شده ،به دایره پیمان فرماندهی مهندسی ساختمان
و تاسیس��ات نزاجا به آدرس :تهران ،خیابان کارگر شمالی -تقاطع دکتر
فاطم��ی -نبش فاطم��ی غربی -دایره پیمان مراجعه و یا با ش��ماره تلفن
 66423894تماس حاصل نمایید.
الزم ب��ه توضیح اس��ت ک��ه پس از بررس��یهای الزم ،اس��ناد مناقصه به
متقاضیان واجد ش��رایط تحویل داده خواهد شد و کارفرما در رد یا قبول
پیشنهادها مختار میباشد.
هزینه نشر آگهی به عهده برنامه مناقصه میباشد.

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه استقالل شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  121744و شناسه ملی 10101652627

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  92/3/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی فتحالهزاده به کدملی  2802444816به س��مت رئیس هیئت مدیره و بزرگ بالی به
کدملی  6269855871به س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره و احمد قصرینیا به کدملی
 0039744582به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
اوراق و اس��ناد مالی معتبر از جمله چک ،سفته ،بروات با امضاء  2نفر از  3نفر (2نفر اعضاء
هیئت مدیره و  1نفر مدیرعامل) با مهر ش��رکت معتبر میباش��د و امضاء نامههای اداری با
امضاء مدیرعامل ش��رکت یا با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر ش��رکت معتبر
خواهد بود
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت کالیسبتن شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  70696و شناسه ملی 10101156268

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1392/4/8تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید:
ج��واد پویامقدم به کدملی  0793149576به س��مت رئیس هیئت مدی��ره  ،بابک پویا مقدم به
کدملی  0074809989به س��مت عضو هیئت مدیره  ،امیر افقهی به کدملی  0067410766به
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره  ،امید افقهی به کدملی  0079952763به س��مت عضو هیئت
مدیره و محمدرضا افقهی به کدملی  0532120582به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ن خطاهای مکرر و رفع نواقص احتمالی ابتدا
از آزمو 
در کالنشهرها و سپس در کل کشور مورد استفاده
قرار خواهد گرفت».

رعایت نکات ایمنی
در مصرف گاز طبیعی

بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ضمن اشاره
به این که همواره باید مدیریت مصرف و رعایت نکات

پیوند بین پروژههای علمی و صنعتی
با هدف کاهش مصرف انرژی

سیدحسین دهدش��تی ،نماینده مردم آبادان و

* مجید بوجارزاده ،سخنگوی شرکت ملی
گاز ایران20 :درصد صرفهجویی انرژی
در منازل معادل صرفهجویی
روزانه 32میلیون مترمکعب گاز است.
ایمنی در مص��رف گاز را جدی گرف��ت ،میگوید:
«حتما از وسایل گازسوز استاندارد با برچسب انرژی
استفاده کنید .از تبدیل وسایل نفت سوز به گازسوز
جدا بپرهیزی��د و از نیروهای متخصص برای نصب
وس��ایل گازس��وز بهره گیرید .اطمینان از سالمت
کارکرد و استاندارد بودن دودکش و دقت در نصب
اتصاالت لوازم گازسوز از راههای پیشگیری از خطر
نشت گاز است».
وی ادامه میدهد« :مشترکین محترم باید هنگام
نصب وسایل گازسوز به خصوص بخاری گازی از باز
بودن مس��یر دودکش و نصب کالهک  Hدر پشت
ب��ام اطمینان حاصل کنن��د .همچنین دقت کافی
برای پیشبینی هوا و جریان اکس��یژن متناسب با
نیاز دس��تگاهها و سامانههای گرمایشی نصب شده
در محیطهای مسکونی داشته باشند».
وی ضمن تاکید بر عدم استفاده از بخاریهای
بدون دودکش در محیطهای مسکونی بسته ،تاکید
میکند« :آبی نبودن شعله بخاری ،رطوبت زیاد اتاق
و نامطبوع بودن فضای منزل نشانه خطر است و باید
در ای��ن گونه مواقع ارتفاع دودکش و مس��یر آن را
کنترل کرده یا از افراد مطلع و کارشناس و یا تماس
ب��ا  194در این خصوص راهنمایی و کمک بگیرند.
سرویس نمودن کامل مجموعه سامانههای گرمایشی
مجتمعهای مس��کونی به خصوص رس��وبزدایی
کورهها و اطمینان از سالمت مشعلها و ...استفاده از

و
جد ل
بدون نقطه کور

عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با گزارش��گر کیهان مان��ع بزرگ مصرف
بهینه انرژی در کش��ور را عدم بهرهگیری از نظرات
کارشناسی و علمی در این حوزه دانسته و میگوید:
«متاس��فانه اکثر مدیران م��ا در حوزههای صنعتی
به روزمرگی افتادهاند وحاضر نیس��تند برای اصالح
نواقص کارشان و روند تولیداتشان که منجر به اتالف
منابع انرژی میشود ،پول هزینه کنند».
این کارش��ناس مسائل انرژی معتقد است چنانچه
برای پروژههای علمی در راس��تای کش��ف راهکارهای
مصرف بهینه و صرفجویی وقت بگذارند و سرمایهگذاری
شود ،چندین برابر سوددهی خواهد داشت.
نماینده مردم آبادان میگوید« :خیلی از مدیران
صنعتی و تولیدیمان یا اعتقادی به کار پژوهش��ی
ندارند یا س��هوا و عمدا در این مس��یر سنگاندازی
میکنند ،درحالی که الزم اس��ت در جهت کش��ف
راههای تبدیل انرژی ،بهرهوری انرژی و مصرف بهینه
افراد صاحب نظر را مورد تشویق قرار داده و از دانش
آنها استفاده کرد».
دهدش��تی بر ادامه روند هدفمندی یارانهها در
بخش سوخت تاکید داش��ته و میگوید« :چنانچه
هزینه س��وخت گازی باال برود و از س��وی دیگر به
اقشار آسیبپذیر نیز کمک شود ،شاید برخی غافلین
در بخشهای خانگی و صنعتی به فکر صرفهجویی
بیفتند!»

شماره 9863

طراح این هفته  :فرهاد فریگام

سایر موارد:
 -1زمان دریافت اسناد :از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد (مندرج در جدول)
 -2جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس  www.esfahansteel.comمراجعه فرمائید.

در مجموع ساالنه حدود  160میلیارد مترمکعب
گاز در کشور مصرف میشود که این میزان مصرف در
مجموع حدود  1600میلیارد تومان عوارض دربردارد.
مجید بوجارزاده ،سخنگوی شرکت ملی گاز ایران
ضم��ن بیان مطلب باال میگوید« :میانگین مصرف
گاز در بخ��ش خانگ��ی در فصول گرم س��ال 100
مترمکعب و میانگین مصرف گاز در فصول سرد سال
 500مترمکعب است .برای مصرف 100مترمکعب
10هزار ریال و برای مصرف 500مترمکعب 50هزار
ریال عوارض دریافت میشود».
س��خنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه طبق
بن��د  9-3بودجه س��ال  92تنها  100ریال به ازای
هر مترمکعب گاز از مشترکین بیش از سنوات قبل
عوارض دریافت میشود ،متذکر میشود که کمهزینه
بودن سوخت گاز طبیعی ونیز تمیزتر بودنش نسبت
به س��ایر سوختها مضاف بر دسترسی آسان به آن
باتوجه به گسترش خطوط انتقال گاز به اکثر شهرها
و روس��تاهای کشور نباید دلیلی بر مصرف بیرویه
شود ،میزان درجه حرارت استاندارد در منازل را بین
 18تا  21درجه سانتیگراد اعالم میکند.
وی بهینهس��ازی مص��رف س��وخت را ام��ری
حیات��ی تلقی ک��رده و میافزاید« :ب��ا توجه به این
که پرمصرفترین بخش کش��ور در مبحث مصرف
س��وخت بخش مص��رف خانگی اس��ت ،اهتمام به
بهینه مصرف کردن س��وخت امری بدیهی است و
امید میرود که در راس��تای آموزش و توس��عه این
امرمه��م ،مردم نیز همکا ریهای الزم را با ش��رکت
ملی گاز داشته باشند».
بوجارزاده در خصوص کنتورهای هوشمند گاز
که در حال حاضر به صورت آزمایش��ی در دس��تور
کار شرکت ملی گاز قرار دارد ،میگوید« :کنتورهای
هوش��مند فوای��د و اثرات مفی��د بس��یاری دارند.
مشترکین میتوانند بدون هیچ مشکلی با خواندن
میزان مصرف گاز خود که در کنتور گاز ثبت میشود،
میزان مصرف خود را بسنجند و با توجه به آن نسبت
به ش��ارژ گاز خود به صورت ماهانه اقدام کنند .در

بستهای فلزی و شیلنگ استاندارد و لولههای فلزی
در نصب بخاری و لوازم گازسوز ،جلوگیری از نصب
دودکشهای آکاردئونی و عدم استفاده از یک شیر
گاز برای چند وس��یله گازسوز از دیگر نکات ایمنی
است که باید مورد توجه قرار گیرند».
این کارش��ناس مصرف بهینهگاز با بیان اینکه
20درص��د صرفهجویی ان��رژی در من��ازل معادل
صرفهجویی روزانه  32میلیون مترمکعب گاز است،
میگوید« :هیچ میدانید اگر از شیشههای دوجداره
در ساختمانهای مسکونی استفاده شود ،میتوان تا
40درصد کاهش مصرف گاز را شاهد بود؟! استفاده
از این گونه پنجرهها ساالنه حدود  166میلیارد ریال
صرفهجویی به همراه خواهد داشت .اگر تمیز کردن،
تنظی��م نمودن ،روغن کاری وتعمیر دس��تگاههای
گرمایش��ی را نیز مورد توجه قرار دهیم مطمئنا بر
رقم کاهش مصرف سوخت تاثیر دوچندانی خواهد
گذاشت».

افقی:

-1نوعی خودروی نظامی -نوش جان
ک��ردن رانته��ای ح��رام -2ای��ن تراکم
خطرناک انسانی نش��اندهنده 150برابر
شدن سکنه پایتخت ما در یک قرن اخیر
است -3از ضمایر -فرمان توقف -غالف-
روده تابیده -4بیخ گیاهی خوراکی -مکث-
چاش��نی کباب -5درختی سایهگس��تر-
کنجد ساییده -یابنده یا دارنده -6وسیلهای
در خدمت مایعات -پارچه -الغر و ضعیف
-7از هم جدا ش��ده -نوعی پخش برنامه
رادیویی یا تلویزیون��ی -الیه مواد معدنی
-8قانون صریح -بلندا -صدای نوشیدن-
ساز شکوهگر -9توان و طاقت -پرخاشگر-
س��عی و ت�لاش بیوقف��ه -10کهنه -از
برای -قبلهگاه مسلمانان -11ستون وسط
خیمه -غذایی متنوع -در فارسی به معنای
ش��جاعت ب��ه کار م��یرود -12عالم -در
امان از خطر -اولین رهبر آنگوال -13بیخ
و ریش��ه -وس��یله ق��رار دادن -اقیانوس
پهناور -نش��انه وجود مفع��ول در جمله
-14ای��ن اقدام اجتماعی کمک زیادی به
اقتصاد ما خواهد کرد -15ورزش��ی که به
باالتنه نیرومند نیاز دارد -گیاهانی که در
قالیبافی مصرف دارند.

عمودی:
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بازگردانیدن -9زدن معتاد -سالحی
س�رد -از ح�واس ب�دن -10غذای�ی
که ب�ه غلط حلیم نامیده میش�ود-
وس�یله کار خوش�نویس -دنبال�هرو
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