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نکاتی درباره کفشهای خودروی تان
خریـد السـتیک آن قـدر هـا هـم کـه فکـرش را مـی کنیـد کار
سـاده ای نیسـت و بایـد دقـت و زمـان کافـی را برایـش صـرف
کنیـد .بهتر اسـت کـه بدانید کفش خـودروی تان تاثیر بسـزایی
در کیفیـت رانندگـی و مصـرف سـوخت خـودروی تـان دارد.
اولیـن توصیـه ما این اسـت کـه تمام السـتیک های خـودرو را
بـه صـورت هـم زمـان تعویـض و یـا حتـی باالنـس کنیـد و آن
عـادت قدیمـی کـه تایـر جلو را بـا عقـب تعویض مـی کردند را
تـرک کنید.
البته باید بدانیم که همانند هر چیزی ،الستیک هم دارای یک

عمر مفید است .الستیک ها در پایان عمرشان فرسایش عاج
شدیدی دارند .حال که از عمر الستیک صحبت کردیم باید خاطر
نشان کنیم که الستیک ها هم مانند هر فرآورده پتروشیمی دارای
تاریخ تولید و انقضا هستند .البته بیشتر تولید کنندگان به دالیل
اقتصادی از درج تاریخ انقضا سرباز می زنند و حتی تاریخ تولید را
با اندکی پیچیدگی حک می کنند .تاریخ تولید در واقع یک عدد
چهار رقمی است که دو رقم سمت راست شماره هفته تولید شده
و دو رقم بعدی سال تولید است .بیشتر کارشناسان معتقدند که
عمر مفید یک الستیک در شرایط عادی حدود  4سال است.

رونمایی ظریف از
پنـج شـنبه گذشـته ،بـا حضـور
دکتـر محمـد جـواد ظریـف،
وزیـر امـور خارجـه و خوانندگان
روزنامـه خراسـان در مراسـم
گرامیداشـت بیسـت هزارميـن
شماره انتشـار روزنامه خراسان از
ضمیمـه دخـل و خـرج رونمایی
شـد .در ایـن مراسـم در کنـار رو
نمایـی از تمبـر بیسـت هزارمين
شـماره روزنامـه که توسـط دکتر
ظریف ممهور شـد ،از سـه رویداد
فرهنگـی نیـز رو نمایـی شـد .رو
نمایـی از جلـد نخسـت کتـاب
خراسـاننامه ،اولیـن شـماره
روزنامـه خراسـان مربـوط بـه
سـال 1287و همچنیـن ضمیمه
جدیـد دخـل و خـرج از جملـه
رویدادهـای فرهنگی این مراسـم
بـود .ضمیمـه جدیـد خراسـان با
عنـوان دخـل و خـرج کـه طـی
دو سـال گذشـته بـه عنـوان
صفحـه دخـل و خـرج منتشـر
میگردیـد از ایـن هفتـه بـا سـه
رویکرد اقتصـاد مقاومتی ،اقتصاد
عمومـی و اقتصـاد خانـواده هـر
شـنبه مهمان مخاطبین عزیزش
خواهـد بـود  .امیـد آن داریم این
ضمیمه جدید مقبول خوانندگان
وفادار ،نکتهسـنج و سـخت پسند
خراسـان افتـد.

یک خانه گرم

نگاهی به تفاوتهای استفاده از بخاری و پکیج در سبد اقتصادی خانواده

محیطـی گـرم و دلپذیـر.
فرزانه غالمیان
عبـارت آشـنایی کـه برای
روزنامهنگار
توصیف بعضـی مکانهای
تفریحـی یـا دورهمیهای
صمیمانـه با دوسـتان و آشـنایان اسـتفاده میشـود .درسـته
کـه گـرم بـودن در ایـن مفهوم یک اسـتعاره اسـت امـا وجود
گرمـای فیزیکـی هـم بـه خصـوص در فصـل سـرد سـال ،از
ملزومـات سـپری شـدن اوقاتـی خـوش در یک محیـط گرم
و دلپذیـر اسـت.
امـا شـما وقتـی از سـرمای بیـرون بـه داخـل منـزل یـا هـر
مکانـی پنـاه میبریـد ،دوسـت داریـد بـا چـه نـوع گرمایـی
روبهرو شـوید؟ مثال دوسـت دارید شـعله بخاری را زیاد کنید
و دسـتهایتان را بـاالی آن بگیریـد تـا نرمنرمـک گرمای آن
بـه عمـق وجودتـان نفـوذ کند یـا دوسـت دارید همـان ابتدا
وارد محیـط گرمـی شـوید و روی مبـل بنشـینید و یک چای
بنوشـید .هـر دو حالـت دلچسـبی خـاص خـودش را دارد اما
تفاوتهـا بـه همین جا ختم نمیشـود .میخواهیـم از تفاوت
بخـاری و پکیـج صحبـت کنیم .دو سیسـتم گرمایشـی رایج
در کشـور کـه بـد نیسـت بـا مزایـا و معایـب هرکدام بیشـتر
آشـنا شویم.
ایـران ،چهارمیـن کشـور تولیدکننـده گاز در جهان اسـت اما
نکتـه جالـب این جاسـت کـه سـومین مصرفکننـده گاز در
جهـان نیـز محسـوب میشـود .بـر اسـاس اطالعـات پایـگاه
اطالعرسـانی شـرکت نفـت و گاز پـارس 38 ،درصد سـوخت
گاز کشـور در سـاختمانها مصرف میشـود که به نوبه خود
رقـم قابـل توجهـی اسـت .در نتیجه میتوان بـا مصرف بهینه
سـوخت در سـاختمانها ،علاوه بـر کاهـش میـزان مصـرف
سـوخت ،هزینههای پرداختی شـهروندان را به حداقل رسـاند
و اقدامی سـودمند در راسـتای حفظ محیط زیست انجام داد.
یکـی از راههـای رسـیدن بـه ایـن هـدف ،انتخـاب وسـیله

گرمایشـی مناسب و بهینه اسـت .در واقع یک انتخاب درست
و ایمـن ،چالشـی اسـت کـه با کمی تحقیـق و در نظر گرفتن
سـایر جوانـب ،میتـوان از پـس آن برآمد.
بخاریهای گازی
طریقـه نصـب راحـت و سـریع بخاریهـای گازی و حـدود
قیمـت هـای آن؛ از  100هـزار تومـان تا یک میلیـون و 400
هـزار تومـان ،تـوان و انگیـزه خریـد آن را برای عمـوم مردم با
هـر میـزان قـدرت مالـی مقدور میسـازد.
باید دقت داشـت که بخاری با مسـاحت اتاقی که قرار اسـت
آن جـا را گـرم کنـد متناسـب باشـد و در هنـگام خریـد بـه
برچسـب انـرژی روی آن دقـت شـود .اما با همه ایـن اوصاف،
بررسـیها نشـان میدهـد کـه مصرف سـوخت در بخـاری به
مراتـب بیشـتر از برخـی دیگـر از وسـایل گرمایشـی از جمله
پکیـج اسـت .از آنجایـی که دامنـه گرمابخشـی بخاریهای
گازی محـدود اسـت و بـرای گـرم شـدن کل فضـا ،مجبور به
بیشـتر کـردن شـعله آن یـا افزایـش تعـداد بخـاری در مکان
هسـتیم ،کـه نـه تنهـا خطرسـاز اسـت بلکـه میـزان مصرف
سـوخت را بـاال میبـرد .ایـن مسـئله هـم باعـث پرداخـت
هزینههـای بیشـتر بـرای مصرفکننـده میشـود و هـم برای
ط زیسـت نیز آثـار نامطلوبی بـه همراه
ذخایـر انـرژی و محیـ 
دارد .از طرفی متاسـفانه هرسـال شـاهد اتفاقات ناخوشایندی
از قبیـل گازگرفتگـی ،سـوختگی و انفجـار بـه دلیـل عـدم
ایمنیسـازی درست در اسـتفاده از بخاریهای گازی هستیم
کـه یکـی از دغدغههـای خانوادههایی اسـت کـه دارای فرزند
خردسـال هسـتند .از طرفی با افزایش جمعیت و هزینههای
زندگـی ،اغلـب خانوادههـا خصوصا جوانهـا ترجیح میدهند
در خانههـای کوچکتـری زندگـی کننـد .در نتیجـه در نظـر
گرفتـن یـک فضـای کافـی و مناسـب بـرای بخـاری عاملـی
دردسرسـاز و اجتنابناپذیـر بـه شـمار میرود.

پکیج
زمانـی کـه شـوفاژهای موتورخانـهای در سـاختمانها رواج
پیـدا کـرد ،طرفـداران زیـادی را بـه خود جلب کـرد .گرمایش
مطلـوب و ظاهـر جمعوجـور آنها حس رضایتمنـدی را برای
مـردم ایجـاد کـرده بـود اما بـه مرور زمـان ،عدم اسـتقالل هر
واحـد سـاختمانی بـه نوبه خـود و خرابیهـای طوالنی مدت و
پرداخت شـارژهایی که شـاید بیشـتر از هزینه میزان مصرف
فرد بوده اسـت و از طرفی ،معرفی و روی کار آمدن پکیجهای
دیـواری بـا مزایای بهتر و بهینه ،باعث شـد وسـیله گرمایشـی
جدیـدی بـه خانههـای ایرانی اضافه شـود.
پکیـج دیـواری؛ دسـتگاهی اسـت کـه بـه جـای موتورخانـه
مرکـزی شـوفاژ اسـتفاده میشـود و توسـط رادیاتورهـا،
آب گرمـی را کـه بـرای تامیـن گرمایـش محیـط و آب گـرم
بهداشـتی بـرای مصارف روزانه الزم اسـت بـه صورت لحظهای
و با فشـار مناسـب تامین میکند .ترکیب پکیج با کولر گازی،
بـا اسـتفاده از کویـل آب گـرم ،ضمن صرفهجویـی در مصرف
انـرژی ،گرمایـش مطبـوع و ارزانتـری را بـرای مصرفکننـده
تامیـن میکند.
پکیج توسـط کارمندان شـرکتی که از آن خریداری کردهاید،
در محل مناسـب که اغلب آشـپزخانه یا آبدارخانه سـاختمان
اسـت ،بـه راحتـی نصـب میشـود .بـه کار بـردن دودکـش
مخصـوص دو جـداره (کواکسـیال) برای پکیج دیواری ،سـبب
میشـود علاوه بر خروج دود دسـتگاه به محیط خـارج ،هوای
مصرفـی مـورد نیاز دسـتگاه نیز از محیط خارج تامین شـود و
ایمنـی را فراهـم میکند.
اشـغال نکردن فضای زیاد ،مسـتقل بودن هر واحد مسـکونی
در تامیـن گرمایـش محیط و میزان آب گرم مصرفی ،عدم نیاز
به هزینه شارژ ماهیانه و تعمیر و نگهداری ،قابلیت تنظیم دما
بـه میـزان دلخـواه و کارکـرد بیصـدا و آرام پکیجهـا؛ از جمله
مزایای اسـتفاده از پکیجهای دیواری اسـت .همچنین بازدهی

بـاال و مصرف بهینه سـوخت گاز،
موجـب کاهـش چشـمگیری در
هزینه پرداختی میشـود.
شـما میتوانیـد وقتـی مسـافرت
میرویـد یـا هـر زمـان کـه بـه
آب گـرم نیـاز نداریـد ،بـه صورت
اتومات ،دسـتگاه را خاموش کنید.
از جملـه معایـب پکیـج میتـوان
گفـت ؛
بـرای خانـه یـا آپارتمانهایـی که
تعـداد دو یـا بیشـتر حمـام دارند،
مناسـب نیست.
بـا بـاز کـردن دو عدد شـیر مصرفی
آب گـرم یـا بیشـتر ،میـزان خـروج آب
گـرم کاهـش مییابد.
بـا قطـع بـرق یـا وجـود اشـکال در سیسـتم بـه علـت ذخیره
نشـدن آب گـرم مصرفـی اسـتفاده از آب گـرم مصرفی مقدور
نیست .
مواردی که باید قبل از خرید دستگاه پکیج دیواری
بدانیم
ظرفیت مختلف دستگاه پکیج برای انواع واحدهای مسکونی
 25-24 -1کیلووات
 30-28 -2کیلووات
 35-33 -3کیلووات
 40 -4کیلووات
بـه طـور معمول ،یک دسـتگاه پکیـج  25-24کیلـووات برای
اکثـر کاشـانهها و خانههـای  2تا  3خواب تـا  10بلوک رادیاتور
مناسب است.
یـک دسـتگاه پکیـج  30-28کیلـووات برای خانـه و آپارتمان

متوسـط تا بـزرگ  3تا  4خوابه تا
 15بلوک رادیاتور مناسـب اسـت.
یـک دسـتگاه پکیـج 35-33
کیلـووات و  40کیلـووات بـرای
خانـه یـا آپارتمـان بـزرگ تـا 20
بلـوک رادیاتـور مناسـب اسـت.
هیـچ دسـتگاه پکیجـی بـدون
مخـزن ذخیـره ،قـادر بـه تامیـن
آب گـرم دو عـدد دوش حمـام یـا
بیشـتر نیسـت.
عملکرد پکیج در تابستان
در تابسـتان ،هنگامـی پکیج شـروع به
فعالیـت میکنـد کـه احتیـاج بـه آب گـرم
باشـد .ایـن عملیـات به شـکل اتوماتیـک انجام
میشـود .هنگامـی کـه شـیر آب گـرم بـاز میشـود ،سنسـور
فشـار ،مشـعل را روشـن میکنـد و بعـد از بسـتن شـیر آب
گـرم ،پکیـج خاموش میشـود .این دسـتور از راهبـرد کنترل
الکترونیـک صادر میشـود .مبدل حرارتی ثانویه پوسـته-لوله
فـورا آب گـرم را تولیـد میکنـد.
عملکرد پکیج در زمستان
وظیفـه پکیـج در فصل زمسـتان فرق می کنـد .چون همراه با
گـرم کـردن آب مصرفی ،بایـد رادیاتـور و مدارهای گرمکننده
را نیـز گـرم کنـد .در این سیسـتم ،اولویت بـا آب گرم مصرفی
اسـت .هنگامی که شـیر آب گرم باز میشـود ،سنسـور برقی
مـدار ،رادیاتـور را تـا زمانـی کـه آب گـرم مصرفـی بـاز اسـت،
قطـع مـی کند و با بسـته شـدن شـیر آب گرم ،مـدار آب گرم
رادیاتـور وصـل مـی شـود .بـه ایـن گونه همیشـه آب گـرم به
صورت آنی در دسـترس اسـت.

