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به درخواست شهروندان ناحيه  6انجام
شد

نصب زيز مخرني و اليروبي
جويها

به همت مأموران اجرايي س��امانه  ،137براي تع��دادي از مخازن ناحيه  ،6زير
مخزني و جويهاي همان محدوده اليروبي شد .به گزارش خبرنگار همشهري
محله ،شهردار ناحيه با اعالم اين خبر گفت« :با درخواست اهالي محله و براي
زيباييسازي و كاهش آلودگي بصري در خيابان پرچم تعدادي زير مخزني نصب

15

شد« ».؟؟؟ نوري» با اشاره به فعاليتهاي انجام شده در اين ناحيه افزود« :اداره
خدمات شهري ناحيه براي كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي و جلوگيري از
آبگرفتگيهاي فصلي و همچنين جلوگيري از تجمع زباله در جويها اقدام به
اليروبي و شستوشوي جويهاي بعضي از خيابانهاي اين ناحيه كرد».

چند پيشنهاد كاربردي براي
استفاده از كولر و روزهای گرم

درست
مصرف كنيم!
سحر رمضانعلی پور
عکس:محسنگیتینورد،امیرادهم
حرف ما نيس�ت ،همه كارشناسان معتقدند
ك�ه صرفهجويي در مصرف آب ،نش�انه رش�د

از پرمصرفترين وسيلههاي سرمازا براي مكانهاي مسكوني و تجاري كولرها هستند كه دو نوع گازي و
آبي است .كولر گازي داراي محاسن بسياري است و اهالي ميتوانند به سادگي از آن استفاده كند ،ولي
قيمت باالي آن باعث شده است كه استفاده از كولرهاي آبي طرفداران بيشتري داشته باشد .كولرهاي
آبي داراي محاس��ن و معايبي هس��تند .از جمله مزاياي آنكه باعث ميشود ما را از جمله افراد صرفهجو
قرار دهد عبارت اس��ت از مصرف پايين ،بازده س��رمايش باال و قيمت مناس��ب .آمارها نشان ميدهد
تقريبا ً 82درصد از شهروندان از اين كولرها استفاده كنند.

فكري و مذهب�ي و زيربناي سلامت و حيات
و س�رمايه ملي اس�ت .حواسمان باش�د كه از
مجم�وع آبهاي ك�ره زمي�ن ،فق�ط كمتر از
2درصد آن ش�يرين اس�ت ،بنابراين بايد اين
نعم�ت الهي را ط�وري مصرف كني�م كه براي
آينده هم باقي بماند .از آنجا كه برق نيز يكي از
محصوالت توليدشده از آب محسوب ميشود
ك�ه ارزش�ش در روزهاي تابس�تان دو چندان
ميشود بهتر است طوري برنامهريزي كنيم كه
در بقيه روزهاي س�ال با مشكل كمبود مواجه
نشويم.

براي صرفهجويي در انرژي ،پوشالهاي كولر
آب��ي را تعويض و دريچهه��اي ورودي كولر به
اتاقهايي را كه اس��تفاده نميشوند ،مسدود
كني��د .تمي��ز ك��ردن و رف��ع اش��كاالت كولر،
كارك��رد كول��ر را بهب��ود ميبخش��د و مصرف
انرژي را كاهش ميدهد و از هدررفتن سرما
جلوگي��ري ميكن��د .در ح��د امكان از روش��ن
نگهداشتن مداوم كولر در طول روز ،پرهيز و
تا حد امكان از دور كند استفاده كنيد تا فشار
كمتري به دس��تگاه وارد ش��ود .بهترين درجه
حرارت منزل در تابستان بين  18تا  22درجه
سانتيگراد است.

اگر كانالهاي كولر خارج از ساختمان قرار دارد حتما ً بايد به وسيله عايق كاري ،از گرم شدن كانالها و هدر رفتن
س��رما در اثر تابش مس��تقيم نور خورشيد بر آنها جلوگيري ش��ود .در اين موارد حتي نصب يك سايبان ساده بر
كولر و كانالها هم مؤثر است .هرچه طول و پيچ و خم مسير كانالكشي كولرهاي آبي بيشتر باشد فشار هوا در
مسير كانالها كمتر ،مصرف انرژي بيشتر و سرماي حاصل شده ،كمتر ميشود.

به تازگي سيستمي به نام «فيلتراسيون» بر قسمت خروجي هواي كولر نصب ميشود تا هوا ابتدا فيلتر
و سپس وارد ساختمان شود .اين فيلتر تأثير چنداني بر دمش هوا نخواهد داشت اما استفاده از آن،
نقش بس��زايي در بهبود كيفيت هواي داخل س��اختمان دارد و البته باعث كاهش هزينههاي نظافت و
نقاشي ساختمان ميشود .پس به صرفه و اقتصادي است.

مصرف ب��رق وس��ايل سرمايش��ي ،حدود
26درصد از كل مصرف برق بخش خانگي
را به خ��ود اختصاص ميدهد .اين س��هم
در بعضي ش��رايط آب و هواي��ي و با توجه
به نوع وس��يله م��ورد اس��تفاده ،ميتواند
متغير باشد .در كولرهاي آبي ،سرمايش با
استفاده از تبخير قطرات بسيارريز آبي كه
با هوا آميخته ش��ده به اتاق وارد ميشود.
اين كولرها عالوه بر سرمايش براي تلطيف
هوا نيز مفيد است.

