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ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﻤﺴﻪ در ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در ﻧﺸﺴﺘﯽ
ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻻﻣﭗﺳﺎزﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﺎز
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را در داﺧﻞ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺿﺮوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭗ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺎزرﺳﯽ
ﮔﻤﺮﮐﯽ ارز ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ و ال ﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎز داﺧﻞ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺗﻤﺎم
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻻﻣﭗ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮراﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزی  ۴۰۰۰ﻻﻣﭗ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺗﻮان روزی  ۱۲ﻫﺰار ﺷﻌﻠﻪ ﻻﻣﭗ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻻﻣﭗ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﻣﭗ اﺳﺖ.
ﺧﻤﺴﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻻﻣﭗﻫﺎ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﮔﺎزی ﺳﺪﯾﻢ  ۲۴ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ ،ﻻﻣﭗ ﮔﺎزی ﻣﺘﺎل  ۱۸ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ ،ﻻﻣﭗ
ﮔﺎزی ﺟﯿﻮه  ۸۰۰۰ﺳﺎﻋﺖ ،ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف زﯾﺮ  ۷۰۰۰ﺳﺎﻋﺖ و ﻻﻣﭗﻫﺎی ال ای
دی  ۲۴ﺗﺎ  ۴۸ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دارﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻻﻣﭗﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از
ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﯽ را روی ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ درج ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی
ﺑﺴﺘﻪ ﻻﻣﭗ ﺗﻮان ﻻﻣﭗ را  ۲۲وات ﻧﻮﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﻮان آن ﻻﻣﭗ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۸وات
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻻﻣﭗﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ
در ﺑﺎزار زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﮔﺎﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ
واﺣﺪﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺧﻤﺴﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﺟﻮﻫﺮی ﭘﺎک ﻧﺸﺪﻧﯽ روی ﻻﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ
اﻣﮑﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ﻻﻣﭗﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد در ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﻪ
دارد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ال ای دی ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ

ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ،ﮔﻔﺖ:
ﮔﺎز ﺳﻤﯽ وﺟﻮد
ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی
ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ،در داﺧﻞ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف آرﮔﻮن،
ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺟﯿﻮه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آرﮔﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﮏ ﮔﺎز ﺧﻨﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺛﺮات
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺪارد .ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﻤﺎن ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ
در ﻣﻮرد ﺟﯿﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮﻃﺎنزا اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻻﻣﭗ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺰ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻤﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را داﺷﺘﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اروﭘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه و ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻻﻣﭗﻫﺎی ال
ای دی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭗ ﺑﺨﺎر ﺟﯿﻮه ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﺪه اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و وزارت ﻧﯿﺮو
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻣﭗ  ۱۱۰ﺳﺪﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻻﻣﭗﻫﺎی ال ای دی در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار و ﻧﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﻻﻣﭗﻫﺎی ال ای دی دو ﺗﺎ
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ

ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ال ای دی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
اﻗﺪام ﺷﻮد.
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