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یک توئيت

قاتل۱۵درصدآب مصرفی!
ساالنه 15درصدتولیداتآبیکشورفقطدرکولرهایآبیمصرفمیشود
معاونوزیرنیرودراینبارهاطالعاتبیشتریبهخراسانارائهکردهاست

رسانه های جهان
فوربس  :اداره ملی
آمار چین هفته قبل
آمـــــار ســرشــمــاری
ســال  2020خود
را منتشر کــرد که
نشان میدهد جمعیت این کشور از
 1.40میلیارد نفر در سال 2019
به  1.41میلیاردنفر در سال 2020
رسیده است که این آمار پیشبینیها
دربـــاره کاهش جمعیت در دومین
اقتصاد بزرگ جهان را از بین برد.
رادیــــو فــرانــســه:
در حــــالــــیکــــه
اتحادیه اروپــا صدور
گــذرنــامــه واکــســن
کـــرونـــا را بــررســی
مـیکــنــد ،بــرخــی از کــشــورهــای این
اتحادیه،ازجمله اسپانیا،ایتالیاویونان
برای استقبال از گردشگران خارجی
آمــاده میشوند .در کشور ترکیه نیز،
بــا وجـــود بــرقــراری محدودیتهای
قرنطینه برای شهروندان این کشور،
گردشگران اج ــازه تــردد و بــازدیــد از
مناطقگردشگری رادارند.

عبدالهی – کمکم بــازار فــروش پوشال و پمپ
کــولــرهــای آبــی داغ م ـیشــود؛ کولرهایی که
سالهاست انتخاب اول مــردم در بسیاری از
نقاط خشک و گرمسیر کشور است .سرویس و
تعمیرات ساالنهشان کمی دنگ و فنگ دارد و
پیچیدن صدای تسمه در کانال کولر هم گاهی
آزاردهنده میشود اما باز بهترین انتخاب برای
فرار از گرمای هوا همین کولرهای آبی است و
مهمترین مزیتش اینکه ،قبض برق خانههایمان
سربهفلکنمیکشد.
▪یکذهنیتقدیمی

اگرازهمهمابپرسندچراکولرآبیرابهکولرگازی
ترجیح میدهیم ،بعد از ارزانتــربــودن قیمت
آن ،پاسخ حتمیمان این است که مصرف برق
کولرهای گازی زیاد است و قبضها را نجومی
میکند .امــا بعید اســت تا به حــال به ذهنمان
خطورکردهباشدکههمینکولرهایآبیباوجود
مصرف کمتر برق ،میتواند وضعیت آبی کشور
رابحرانیترازآنچیزیکندکهباآنمواجهایم.

کشوراعالمکردهاست ،بیشاز 16میلیونکولر
آبی در کشور داریم که 15درصد از کل تولیدات
آبیرامصرفمیکندوبایدمصرفآبوبرقآنها
بهینهسازیشود.
▪توضیحاتمعاونوزیرنیروبهخراسان

جــزئــیــات بیشتر درایــــنبــــاره را از «قــاســم
تقیزادهخامسی» معاون آب و آبفای وزارت نیرو
جویا میشویم .تقیزاده در پاسخ به پیگیری
خراسان ،اطالعاتی را در اختیار ما قرار میدهد
که قابلتوجه است .طبق این اطالعات عالوه بر
 16میلیون کولر آبی موجود در کشور ،ساالنه
 500هزار کولر آبی جدید هم تولید میشود.
نکتهقابلتاملاینکهاینکولرهاباتوجهبهکاربرد
زیادووسیعآنها،بهخصوصدرفصلگرمسال،
بخش نسبتا زیــادی از آب تولیدی در کشور را
مصرفمیکند.
▪مصرف 15درصد آب تولیدی در 160روز

طبق تحقیقی که به صورت نمونه در استان یزد
انجام شده است و معاون وزیر نیرو آن را در اختیار
ماقرارمیدهد 400،هزارکولرآبیدرایناستان
▪خطرکمآبیبراینیروگاهها
نکته دیگر ای ـنکــه شاید بــحــران بــرق نتواند وجودداردکهبرآوردمصرفساالنههریکازآنها
چندان برای آب مشکلساز شود اما بحران آب 40 ،مترمکعب آب است؛ این یعنی  400هزار
کولر آبی استان یزد سالیانه 16
نیروگاههای بــرق-آبــی را
میلیون مترمکعب آب ،معادل
همتحتتاثیرقرارمیدهد.
 15درصدآبتولیدیکلاستان
ایـــن مــوضــوعــی اســـت که
را مصرف میکند ،آن هم فقط
رئــیـسجــمــهــور هــم بــه آن
در طول  160روز .نتیجه دیگر
اشارهکردهوایننکتهراگفته
است که به دلیل مواجهه با معاون
این تحقیق اینکه ،دمــای بدنه
خشکسالی ،بــســیــاری از وزیر نیرو  :عالوه بر
کولرهای آبی با رنگهای فعلی
ظرفیت سدهای ما خالی  16میلیون کولر آبی
سبزوآبی،به 70درجهمیرسد.
است و مسلما نیروگاههای موجود ،ساالنه
▪چهبایدکرد؟
برق-آبی کشور هم امسال  500هزار کولر آبی
طبیعتا در شــرایــط بحرانی
با مشکالتی مواجه خواهند
شــــد.آنطــــور کــه شرکت جدید هم تولید
وضعیت آبی کشور ،باید جلوی
مهندسی آب و فاضالب میشود
این هدررفت آب در کولرهای

آبــی را گــرفــت .اما
نمیشود بــه مــردم گفت ،از
کولرهای گازی بهخاطر مصرف باالی برق
استفادهنکنیدوازکولرهایآبیبهخاطرمصرف
باالی آب! «حمیدرضا کشفی» معاون راهبری و
نظارتوبهرهبرداریآبفایکشوردرپاسخبهاین
سوال خراسان که در این شرایط چه باید کرد،
میگوید :نمیتوان نسخه واحدی برای نقاط
مختلفکشورارائهکردامابایدنگرشسازندگان
کولرها برای بهینهسازی مصارف آب و برق این
محصولتغییرکند».
▪تغییرنگرشدربرخیشرکتها

البته طی سالهای اخیر برخی شرکتهای
سازنده کولر آبی هم متوجه مصرف باالی آب در
محصوالت خود شدهاند و تالش کردهاند آن را
بهینه کنند .مدیرفنی یکی از این شرکتها در
گفتوگو با خراسان به تغییرات انجامشده در
کولرهای آبی جدید اشاره میکند و میگوید:
یکی از طرحهای اجراشده برای بهینهسازی،
استفادهازپدهایسلولزیونانوسلولزیبهجای
پوشال در کولرهاست که در کنار بهکارگیری
ترموستات ،هوای خنکتری را ایجاد میکند.
وی میافزاید :در ارزیابی اولیه طبیعتا مصرف
آبپدهایسلولزیونانوسلولزیبیشترازپوشال
استامابهدلیلتولیدهوایخنکتروقطعکردن
موتور دستگاه با عملکرد ترموستات ،مدت زمان
روشن ماندن کولر کمتر میشود و در مجموع
مصرفآنهمکاهشمییابد.

▪ضرورتارتقایکولرها

هرچند به نظر میرسد با بهروزشدن فناوری
کولرهای آبــی در کشور ،بتوان به کاهش
مصرف آب در آنها امیدوار بود اما دو موضوع
این امیدواری را کمرنگ میکند؛ اول اینکه
فعال ما در سختترین سا لهای آبی کشور،
با میلیو نها کولر پوشالی قدیمی مواجهایم
و باید بــرای آ نهــا فکری کــرد و دوم اینکه
ارتقای کولرهای قدیمی به کولرهای جدید
از توان مالی خیلی از خانوادهها خارج است
و شاید الزم باشد یارانه و تسهیالتی برای آن
پیشبینی شود.
▪با میلیونها کولر پوشالی چه کنیم؟

با این حال برای کاهش مصرف آب کولرهای
پوشالی هم راهکارهایی وجود دارد:
* نصب ترموستات برای کاهش مصرف آب
و برق
* نصب سایهبان ،با تاثیر حدود  30درصدی
در کاهش مصرف آب و برق کولرهای آبی
* ســرویــس فــنــی شــامــل تــعــویــض پــوشــال،
روغـنکــاری ،ق ــراردادن رسوبگیر ،تنظیم
شناور و رفع نشتی احتمالی کولر
* انتخاب محل مناسب برای نصب کولر ،از
جمله دوربــودن از دودکشها و نزدیکترین
مــســیــر بــــرای کـــوتـــاهشـــدن طــــول کــانــال
* و . ...
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گزیده

بارونماییازابررایانهسیمرغدردانشگاه
امیرکبیرمحققشد

ایران در جمع  10کشور صاحب
ابررایانه

با رونمایی از طرح فناورانه ابررایانه سیمرغ که با
تالش محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی
و ساخته شده است ،ایران به جمع 10کشور دارنده
ابررایانه پیوست .وحید یزدانیان ،رئیس پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات ،دیــروز در مراسم
رونمایی از این محصول گفت :ظرفیت این ابررایانه
نیم ترافالپس است که اقدام به ارائه سرویسهای
پردازشی برای نهادها و مراکز مختلف تحقیقاتی
میکند .وی با بیان اینکه طرح ابررایانه سیمرغ را
از یکسال و نیم قبل آغاز کردیم ،افزود :در جهان
هزینههای هنگفتی در این زمینه انجام میشود
وبهدلیلاهمیتآنها هرسال ۵۰۰ابررایانهبزرگ
دنیا ،ردهبندی و اعالم میشود .یزدانیان گفت:
هماکنون داشتن ابررایانه به یکی از مؤلفههای
قدرتنرمتبدیلشدهاستوهرکشوریکهابررایانه
دارد ،مستقل است و خودش میتواند با سرعت
دادههای خود را تحلیل کند و تصمیماتی دقیق و
منطقی بگیرد که در نهایت به افزایش رفاه مردم
منجر میشود .وی گفت :اما کمتر از  ۱۰کشور
صاحب ایــن فناوری هستند و ما وقتی به ۵۰۰
ابررایانه دنیا نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم
که بیشتر ،مختص کشورهای محدودی از جمله
آمریکاوچیناست.بااینحالبارونماییازابررایانه
سیمرغ به جمع دارندگان ابررایانه میپیوندیم.
▪آغاز ساخت ابررایانه مریم

وزیر ارتباطات هم دیــروز پس از رونمایی از این
ابررایانه در توئیتی نوشت...:ساخت ابررایانه
بعدی با ظرفیت  ۱۰۰براب ِر سیمرغ ،از امروز آغاز
شد .برای تشکر از تالشهای دختران ایرانمان در
عرصه  ،ICTنام ابررایان ه جدید «مریم» خواهد بود؛
به یاد دانشمند ایرانی ،خانم مریم میرزاخانی.
از این ابر رایانه ها برای آزمایش الگوهای ریاضی
برای پدیدههای پیچیده فیزیکی ،شبیهسازی آب
و هوای آینده ،شبیهسازی پیدایش و تکامل کیهان،
شبیهسازی و بررسی عملکرد رآکتورها ،تحقیقات
روی مواد شیمیایی برای ساخت داروهای جدید،
جوش هستهای و در حــوزه رمزنگاری استفاده
میشود.

