گزارش ویژه

چهارشنبه  13شهریور  1392شماره 472

با حضور بسيجيان منطقه
برگزار شد

جلس��ه ش��وراي حوزه و فرماندهان پايگاههاي بسيج منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار همشهري محله ،اين نشست كه با موضوع چگونگي و
تشكيل جلسات حلقههاي عام و خاص صالحين با حضور فرمانده حوزه
مقاومت بس��يج منطقه برگزار ش��د ،اعضاي ش��وراي حوزه و فرماندهان

جلسه شوراي حوزه
و فرماندهان پايگاهها

ميزان آگاهي اهالي از تهديد خطر كم آبي

علي��زاده در تحليل اي��ن نمودار ميگويد« :خيلي جالب اس��ت ك��ه تمام اهالي
منطق��ه ميدانند خطر كم آبي تهديدمان ميكند ،ولي با اين حال هيچ جهتدهي
مثبتي در اصالح الگوي مصرفيش��ان انجام نميدهن��د .از يك طرف اين نتيجه
نش��اندهنده اطالعرساني درست و به موقع اس��ت؛ بهطوري كه همه ردههاي
س��ني منطقه به يك اندازه از اي��ن موضوع آگاهي دارند .ول��ي از طرفي ديگر
اي��ن موض��وع از نظر الگوهاي آموزش��ي و
مديريت داخلي آب و سالمتي شبكه انتقال
نوجوانان
آب قابل بررس��ي است .بدون شك نتيجه
25درصد
اين نمودار براي مس��ئوالن باارزش است؛
به ش��كلي ك��ه ميتوانن��د با بررس��يهاي
بيشتر مشكالت را شناسايي كنند».
ميانساالن
25درصد
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پايگاه درخصوص عملكرد چهار ماهه اول س��ال ،92پيگيري ابالغ برنامه
س��االنه س��ازمان بس��يج و چگونگي تش��كيل جلس��ات حلقه عام و خاص
صالحين در پايگاهها به تبادل نظر پرداختند .بحثهاي تحليلي سياس��ي
از ديگر بخشهاي جلسه بود.

ميزان آشنايي اهالي با وسايل كنترل مصرف آب

جوانان
25درصد

بزرگساالن
25درصد

كارش��ناس ارشد مديريت و برنامهريزي شهري در ادامه بررسيهايش درباره
اي��ن نم��ودار ميگويد« :بايد توجه داش��ت مي��زان مص��رف آب بهخصوصيات
رفت��اري فرد بس��تگي دارد .پس براي نهادينه كردن وس��ايل و دس��تگاههاي
كاهنده مصرف لولهكش��ي بايد نظارتهاي بيشتر از طرف شركت آب و فاضالب
منطقه انجام گيرد .چون در نمونه مش��ابه اصالح
الگوي مص��رف ميتوانيم المپه��اي كم مصرف
كم
خيلي زياد
را مث��ال بزنيم كه با حمايته��اي وزارت انرژي
12درصد
17درصد
و اداره ب��رق در م��دت كوتاه��ي س��ازماندهي
و فرهنگس��ازي ش��د .دلي��ل اصل��ي پذي��رش
المپه��اي كم مصرف اين بود ك��ه مردم متوجه
ش��دند اس��تفاده از اين المپ برايش��ان صرفه
اقتص��ادي دارد .اگ��ر اين نمون��ه كار در عرضه
زياد
مصرف آب انجام گيرد ديگر ش��اهد اختالف اين
28درصد
متغيرها نخواهيم بود».
متوسط
43درصد

تجهيزات كاهنده مصرف آب در ساختمان

ف درست آب

منطقهماچگونهاست؟

فالش تانك
آمار نش��ان ميدهد حدود 20درصد مصرف آب خانگي در توالتها اس��ت.
پس اس��تفاده از ف�لاش تانكهاي كم مص��رف ميتواند بي��ش از 70درصد،
صرفهجويي در مصرف آب را به همراه داشته باشد.
سردوشهاي كم مصرف
ح��دود 30درصد كل مصارف خانگي مربوط به حمام اس��ت .اس��تفاده از
سردوشهاي كاهنده باعث حدود 40درصد صرفهجويي در مصرف آب ميشود.
درفشانها
س��ادهترين و كمهزينهترين كار براي كاهش مصرف آب تعويض سرشيرها
و مجهز كردن ش��يرآالت به درفش��انهاي كاهنده مصرف است .اين دستگاه
حداقل  20تا 40درصد كاهش مصرف آب دارد.

كب در سال بود .در ابتداي هزاره سوم و با افزايش

هاني) كاهش يافت و اكنون به هزار و 700مترمكعب
تهران در شرايط كم آبي قرار گيرد .البته پايتخت

معيت 600هزار نفرياش ميتواند در زمينه مصرف

استفاده از شيرهاي اهرمي
قطع س��ريع جريان آب مهمترين ويژگي شيرهاي اهرمي است؛ استفاده از
شيرهاي اهرمي تا 50درصد از ميزان مصرف خواهد كاست.

منطقه در برابر اين مايع گرانبها از تعدادي از اهالي

زان اهميت صرفهجويي آب ،مدت زمان استحمام،

راي بررسي در اختيار «مهدي عليزاده» كارشناس

استفاده از شيرهاي فتوالكتريك
ش��يرهاي فتوالكتريك شيرهايي است كه به چشمي مجهز و بدون تماس
با دس��ت قادر به قطع و وصل آب اس��ت .اين ش��يرها قابليت صرفهجويي تا
70درصد مصرف آب را در مقايسه با شيرهاي معمولي دارد.

ف آب ارائه كند .همچنين براي تكميل اين گزارش

هاي منطقه توضيح داد و وسايل كاهش مصرف آب

شيرآالت فشاري زمان دار
اين ش��ير براي همه مكانهاي عمومي از جمله ادارهها ،پادگانها ،مساجد،
مدارس ،ايستگاههاي راهآهن ،ترمينالها ،رستورانها و ...قابل استفاده است و
تا ميزان 60درصد مصرف آب را كاهش ميدهد.

وضيح ميدهد« :اس�تاندارد  50001استاندارد
دارهها را منظم و ساماندهي ميكند .اينكه اداره
منطقه اصالح الگوي مصرف را از خود ش�روع
يج بسيار خوبي را به همراه خواهد داشت .ولي
اينجا مطرح ميشود كسب استاندارد بهتري
ست كه تمام ش�رايط اصولي الگوي مصرف را
ع تا طريقه استفاده شهروندان و فرهنگسازي
ود ».اين مهندس عم�ران ميافزاي�د« :البته

دريافت اين استاندارد بسيار دشوار است .بهطوري كه در كل
خاورميانه حتي يك كشور هم موفق به كسب اين استاندارد
نش�ده است .بنابراين شهري به وس�عت تهران و پهنهاي به
بزرگي محلههاي منطقه  2كه دچار فرسودگي سيستم انتقال
آب اس�ت حتي تصور نوس�ازي اين خطوط لوله غيرممكن
اس�ت ،چه برس�د كه بخواهيم در عمل انجامش دهيم .پس
بهترين راهحل ايجاد فرهنگ درس�ت براي صرفهجويي در
مصرف آب است».

