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 فرصت ارزآوری از گازسوز کردن 
خودروهای نیجریه

محس��ن نامداری عضو انجمن س��ی.ان.جی ایران در گفتگو 
با فارس با اش��اره به آخرین وضعیت مذاکرات برای گازس��وز 
کردن خودروهای بنزینی در نیجریه گفت: نیجریه کشوری در 
غرب آفریقا است که سرشار از منابع طبیعی و میادین مختلف 
نفت و گاز است. بنزین پرمصرف ترین محصول غیرخوراکی در 
نیجریه از دهه ۱۹7۰ تاکنون است. با وجود تالش دولت برای 
پرداخت یارانه به هزینه بنزین، قیمت بنزین در پمپ بنزین ها 
در سراس��ر نیجریه همیش��ه س��ال به سال در حال افزایش بوده 
است. وی اظهار داشت: در دسامبر سال 2۰2۰، دولت نیجریه 
برنام��ه مل��ی گس��ترش گاز خود را اجرا کرد که ش��امل تبدیل 
خودروها و ژنراتورها از بنزین س��وز به گازس��وز است، برنامه ای 
که انتظار می رود شامل ساخت 2۰۰۰ جایگاه CNG و حداقل 
یک میلیون تبدیل خودرو باشد. عضو انجمن سی.ان.جی ایران 
گفت: ش��رکت های ایرانی از جمله ش��رکت توانا با ایجاد یک 
کنسرسیوم مشترک با شرکت های ایرانی و نیجریه ای، موفق 
به عقد تفاهم نامه برای اجرای این طرح در کشور نیجریه شده 
اس��ت. نامداری در پایان عنوان کرد: در صورت اجرای موفق 
این طرح ارزآوری حدود ۴ میلیارد دالری برای کش��ور اتفاق 
خواه��د افت��اد و تمامی کارخانج��ات و تولیدکنندگان در حوزه 

محصوالت و قطعات CNG فعال خواهند شد.

 افزایش واردات نفت 
چین از روسیه و عربستان

چین واردات نفت خام از روسیه و عربستان را به ترتیب 28 درصد 
و ۵ درص��د ب��اال ب��رده و ب��ه روزانه ۱.۹۶ میلیون و حدود 2 میلیون 
بش��که در روز رس��انده اس��ت. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، 
چین واردات نفت خام از روس��یه و عربس��تان را در ماه گذش��ته 
میالدی افزایش داد و در حال حاضر عربستان بازهم بزرگ ترین 
عرضه کننده نفت به این کشور است. اطالعات گمرک چین نشان 
می دهد صادرات نفت روسیه به این کشور 28 درصد در ماه اوت 
نسبت به سال قبل افزایش داشته و به روزانه ۱,۹۶ میلیون بشکه 
رسیده است. واردات نفت چین از عربستان هم ۵ درصد باال رفته 
و به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. پایین بودن قیمت 
نفت روسیه به خاطر تحریم های اروپا باعث شد این کشور بتواند 
جایگاه عربستان را به عنوان بزرگ ترین عرضه کننده نفت خام به 
چین بگیرد. از ابتدای س��ال جاری میالدی تا حاال، واردات نفت 
چین از روسیه 7,۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و واردات 

این کشور از عربستان ۰,۳ درصد پایین آمده است.

اخبار کوتاه

انرژی

ایران قدرت نخست منطقه در تولید برق استرشد ۶0 برابری صنعت پتروشیمی در 4۳ سال گذشته
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با اش��اره به رش��د ۶۰ برابری صنعت 
پتروشیمی از سال ۵7 تا کنون، گفت: تا یک دهه آینده ظرفیت صنعت پتروشیمی 
به بیش از 2 برابر می رسد و به 2۰۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا می کند. به 
گ��زارش ایرن��ا، مرتضی ش��اه میرزایی، ادام��ه داد: در روز پیروزی انقالب ظرفیت 
نصب شده صنعت پتروشیمی ایران حدود ۳ میلیون تن بود و تولید واقعی حدود 
۱.۵ میلی��ون ت��ن بود. ش��اه میرزایی تاکید ک��رد: بالفاصله بعد از پیروزی انقالب، 
درگیر جنگ 8س��اله ش��دیم و حدود ۱۰ س��ال از پیروزی انقالب، امکان توس��عه 

صنعت نفت نبود و چند س��الی نیز به بازس��ازی صرف ش��د و حدود ۱۵ س��ال بعد از انقالب اس��المی، فرصت توسعه 
وجود نداشت و پس از آن بود که برنامه ریزی برای توسعه صنعت نفت با تکیه بر توان داخلی انجام شد. وی گفت: 
امروز ظرفیت نصب ش��ده صنعت پتروش��یمی از مرز ۹۰ میلیون تن گذش��ته اس��ت. به گفته معاون وزیر نفت، تولید 
صنعت پتروشیمی ایران ۶۰ برابر افزایش داشته و در تمام این سال ها تحریم های ظالمانه و یک جانبه بر صنعت 
نفت ایران س��نگینی کرده اس��ت. این مقام مس��ئول در وزارت نفت تاکید کرد: تا یک دهه آینده ظرفیت صنعت 

پتروشیمی به بیش از 2 برابر می رسد و به 2۰۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا می کند.

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: اکنون ایران قدرت اول منطقه در تولید 
برق است و با تبادل انرژی الکتریکی با کشورهای عضو سازمان شانگهای قدرت 
تولید برق کشورمان را بیش از پیش خواهد شد. محمدعلی فرحناکیان در گفتگو 
با ایرنا افزود: پیمان ش��انگهای نصف جمعیت کل جهان را در خود جای داده و 
عالوه ب��رآن از نظ��ر تولی��د برق قدرت های بزرگی نظیر چین با ظرفیت های تولید 
هزاران هزار مگاوات دارد. وی ادامه داد: سه کشور ایران، هندوستان و روسیه از 
جمله کشورهای بزرگ و قدرتمند تولید برق در سازمان همکاری های شانگهای 

هس��تند و کش��ورمان در این بین جزو معدود کش��ورهایی اس��ت که از ظرفیت سوخت های فسیلی خوبی برخوردار 
است. مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل خاطرنشان ساخت: اکنون ظرفیت تولید برق در کشورمان خوب است و 
تالش دولت سیزدهم برای ایجاد ظرفیت تولید بیش از ۳۰ هزار مگاوات در طی ۴ سال آینده ایران را به قدرت 
برتر در تولید برق تبدیل خواهد کرد. فرحناکیان گفت: اکنون کشورمان قدرت نخست تولید برق در منطقه است 
که با فراهم شدن امکان تبادل انرژی با کشورهای عضو سازمان شانگهای این قدرت بیش ازپیش افزایش خواهد 
یافت. وی ادامه داد: کشورمان به واسطه ویژگی منطقه ای که دارد به بازارهای مهم نیازمند انرژی الکتریکی مثل 

عراق با ۱۰ هزار مگاوات کمبود و پاکستان با 7 هزار مگاوات کمبود متصل است که این مزیتی خوبی است.

راه و مسکن 

اخبار کوتاه

اجرای قانون جهش تولید مسکن بازار را از بن بست خارج می کند؟

سهم 3 درصدی مسکن از تسهیالت بانکی
گروه راه و مس�کن: مس�کن مناس�ب یکی از نيازهای اساسی 
خانواده است که نقش بزرگی در هزینه  خانوار دارد. بر اساس 
گزارش مرکز آمار مهم ترین هزینه  خانوار، هزینه  تأمين مسکن 
به حس�اب می آید که س�هم آن در س�بد هزینه های خانواده 
روندی صعودی داش�ته و از 33 درصد در س�ال 13۹۶ به 3۶ 
درصد در سال 1400 رسيده است. این آمار به معنای آن است 
که از هر یك ميليون تومان هزینه یك خانواده در کشور، 3۶0 
هزار تومان مرتبط با هزینه تامين سرپناه است و طبيعتا رشد 
س�هم بخش مس�کن در هزینه خانواده به بهای کاهش س�هم 
سایر هزینه ها صورت گرفته و در کل باعث کاهش رفاه خانوار و 
افزایش فشار بر آن ها شده است. با توجه به مسئله ایجاد شده، 
حل این مشکل نيازمند مداخله  هدفمند دولت و تسهيل گری 
در بازار مسکن است. یکی از مشکالت تامين مسکن که مختص 
به کشور ما هم نيست، مسئله تامين مالی مسکن است است. 
از آن جایی که تهيه  مسکن نيازمند پرداخت مبلغ باال و یك جا 
در ابتدای امر است، بسياری از افراد امکان تامين چنين مبلغی 
را ندارند. به همين دليل بس�يار از دهك های درآمدی تنها با 
استفاده از تسهيالت هست که می توانند صاحب مسکن شوند. 
برای مثال مراجعه به نحوه  تامين مالی خرید مسکن در ایاالت 
متحده نشان می دهد بيش از ۹0 درصد تامين مالی مسکن در 
این کش�ور از مس�ير انواع تسهيالت می گذرد و خرید خانه از 

پس انداز درصد بسيار کوچکی را تشکيل می دهد.
ب��ر ای��ن مبنا در س��ال 2۰2۱ تامی��ن مالی برای 7۶۳ هزار واحد 
مسکونی جدید مهیا شده که از این تعداد 7۰2 واحد مسکونی 
با استفاده از تسهیالت بانکی مختلف تامین مالی شدند و منابع 
مالی برای ۶۱ واحد مسکونی نیز به صورت نقدی از آورده مردم 

تامین شده است. 
در ای��االت متح��ده بانک ها و موسس��ات اعتباری محل تامین 
تس��هیالت هس��تند. برخی از موسسات اعتباری که شبه دولتی 
 Freddie(و فردی مک )Fannie Mae(هستند مانند فانی می
Mac()این دو نهاد در ابتدا کامال دولتی بودند اما در حال حاضر 
خصوصی ش��ده اند هر چند تاثیر دولت در آن دو پررنگ اس��ت( 
با فروش اوراق در بازار سرمایه و جمع آوری منابع، تسهیالت 

در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
در همین رابطه، علی نادری ش��اهی، کارش��ناس اقتصادی در 

گفتگو با فارس اظهار داش��ت: تقریبا بیش از ۴۰ درصد مانده 
تس��هیالت در آمریکا مرتبط با مس��کن و مس��تغالت می باشد. 
ای��ن ع��دد برای س��وئیس حدود ۵۰ درصد، ب��رای آلمان حدود 
2۰ درصد اس��ت. این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: در ایران 
آمارهای موجود با احتس��اب مجموع مس��کن و ساختمان ارائه 
می ش��ود که راه ها و ریل ها هم ذیل بخش س��اختمان تعریف 
می ش��وند. نادری ش��اهی در بیان آمار س��هم بخش مس��کن از 
تس��یهالت در ایران، گفت: اگر فقط تس��هیالت بخش مسکن 
که توس��ط چند بانک ارائه می ش��ود را بررس��ی کنیم باید گفت 
که این آمار برای ایران حدود ۳ درصد است که اختالف زیادی 

با سایر کشورها دارد.
واضح اس��ت که در کش��ور ما در کوتاه مدت امکان شکل گیری 
چنین موسساتی وجود ندارد. ضمن این که در صورت وجود هم 
با توجه به نرخ باالی تامین مالی از بورس، الزم بود دولت یارانه 
به دهک های مختلف بپردازد که منابعی برای آن وجود نداشت. 
بنابراین تنها مسیر استفاده از تسهیالت بانکی است که در قانون 

جهش تولید مس��کن هم بر آن تاکید شده اس��ت. براساس ماده 
۴ قانون جهش تولید مس��کن »بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
غیربانکی مکلفند حداقل 2۰ درصد از تسهیالت پرداختی نظام 
بانکی در هر س��ال را با نرخ س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار 
به بخش مس��کن اختصاص دهند، به صورتی که در س��ال اول 
اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال 
تسهیالت برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای 
س��ال های آینده نیز حداقل منابع تس��هیالتی  مذکور با افزایش 
درص��د صدرالذک��ر مطاب��ق با نرخ تورم س��االنه افزایش یابد« 
براساس سخنان علی صالح آبادی در ۴ ماهه  ابتدای سال ۱۴۰۱، 
۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت توس��ط بانک ها پرداخت 
شده است که حدود ۴2 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته 

معادل 7۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. 
بدیهی اس��ت که اگر س��هم مس��کن از تسهیالت فوق پرداخت 
شود، هم بخشی از مشکل مسکن مردم حل خواهد شد و هم 

منجر به ایجاد اشتغال و رونق می شود. 

در غیر این صورت امید چندانی به تحقق وعده ی ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی نمی توان داشت.

در همین حال عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است مدیریتی 
توانمند و اجرای مو به موی قانون می تواند مشکل بازار مسکن 
را حل کند. علیرضا س��لیمی در گفتگو با خانه ملت   با اش��اره 
به وضعیت نابس��امان بازار مسکن و قیمت های افسارگسیخته 
مس��کن و اج��اره بها، گفت: اگرچه مجل��س قانونی را باعنوان 
"جهش تولید مس��کن" تصویب کرد تا از بن بس��ت بازار مسکن 
عبور کنیم اما متاسفانه این قانون هنوز به درستی اجرایی نشده 
و دولت نتوانس��ته فعاالنه این قانون را به منصه ظهور برس��اند 
لذا این کوتاهی س��بب تاخیر در تولید مس��کن ش��ده که همین 
مسئله افزایش قیمت خانه و اجاره بهاء را به دنبال داشته است. 
این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه در بسیاری از شهرها هنوز 
زمین برای پروژه مس��کن مهر تهیه نش��ده اس��ت، افزود: این 
مسئله نشان می دهد اجزاء دولت با هم هماهنگ نیستند و اراده 
کافی برای به سامان رساندن بازار مسکن در میان الیحه های 
میانی و رو به پایین دولت برای انجام وظایف خود وجود ندارد. 
وی ادامه داد: همچنین از آنجا که دولت فعلی هنوز کارگزاران 
دولت س��ابق را بر س��ر کار نگه داش��ته است و در این زمینه خانه 
تکانی جدی نکرده باید کارش��کنی کارگزاران دولت قبل را به 
مسئله افزود و سوال این است چرا دولت مسئله به این سادگی 

را متوجه نمی شود؟!
س��لیمی همچنین با اش��اره به بکارگیری افرادی ناآشنا به حوزه 
مسکن در سطوح مدیریتی، اظهار کرد: زمانی که یک مدیرکل 
به مسائل مرتبط با مسکن آشنا نیست چطور می تواند برای حل 
مشکالت برنامه ریزی کرده و از خود خالقیت نشان دهد؟! به 
همی��ن دلی��ل اعتقاد دارم مدیریتی توانمند و اجرای مو به موی 

قانون می تواند مشکل بازار مسکن را حل کند. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س بی��ان ک��رد: تا 
زمان��ی ک��ه بازار مس��کن برای س��رمایه گذار جذاب نیس��ت و 
 س��رمایه گذار این حوزه پیوس��ته با آینده مبهم رو به رو اس��ت

 از س��رمایه گذاری خ��ودداری خواه��د کرد در حالی که در تمام 
دنیا ش��رکت های بزرگ مش��کل مس��کن را حل کرده اند اما 
معلوم نیس��ت جایگاه ش��رکت های بزرگ در بازار مسکن ایران 

کجاست؟! 

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: ایران به یکی از کشورهای پیشرو در تعمیر هواپیما تبدیل شده است. به گزارش مهر، شهریار افندی 
زاده با بیان اینکه از هر ایده که باعث کاهش هزینه ها در بخش حمل و نقل شود استقبال می کنیم گفت: ارتقا بهره وری بخش حمل و نقل آیتم های 
متعددی دارد که مهمترین آن ایمنی است و نباید در بهره وری، ایمنی به خطر بیافتد. وی انرژی را از دیگر پارامترهای مهم حمل و نقل دانست و 
افزود: آیتم هایی چون کاهش آلودگی هوا و صوتی از شاخص هایی است که در ارتقا بهره وری حمل و نقل مؤثر است. معاون حمل و نقل وزارت راه و 
شهرسازی یادآور شد: یکی دیگر از نیازهای ما در بخش حمل و نقل، مدیریت تقاضای بار و مسافر است. همچنین در بخش حمل و نقل درون شهری 

مشکل باال بودن تقاضای پارکینگ و مدیریت ترافیک درون شهری را داریم که در بهره وری حمل و نقل از اهمیت باالیی برخوردار است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لزوم هدایت نقدینگی به تولید و توسعه زیرساخت های کشور، گفت: یکی از مهترین موضوعاتی 
که می توان مقصد نهایی نقدینگی در کش��ور باش��د و بحران بازار مس��کن را به فرصت تبدیل کند، س��اخت مس��کن اس��ت. عبدالجالل ایری در 
گفتگو با خانه ملت، با اش��اره به رش��د نقدینگی موجود در اقتصاد کش��ور گفت: وجود نقدینگی در کش��ور آس��یب های فراوانی را به اقتصاد و زندگی 
مردم وارد می کند لذا  باید برای کنترل آن برنامه ریزی داش��ته باش��یم و آن را به س��مت تولید هدایت کنیم. وی با اش��اره به لزوم هدایت نقدینگی 
به تولید و توسعه زیرساخت ها، افزود: یکی از مهترین موضوعاتی که می توان مقصد نهایی نقدینگی در کشور باشد و بحران بازار مسکن را به 

فرصت تبدیل کند، ساخت مسکن است. 

هدایت نقدینگی به حوزه مسکن، بحران را به فرصت تبدیل می کندایران جزو کشورهای پیشرو در تعمیر هواپیما است

 تهاتر خانه های ویالیی
 با مسکن بافت های فرسوده

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: در بافت های فرس��وده 
ام��کان تهات��ر مس��کن یک طبقه ویالیی به ص��ورت کلید به 
کلید با مس��کن در بافت های فرس��وده فراهم است. به گزارش 
وزارت راه و شهرسازی، هادی عباسی اصل گفت: با استفاده از 
ظرفیت سازمان ملی زمین در بافت های فرسوده امکان تهاتر 
مس��کن یک طبقه ویالیی به صورت کلید به کلید با مس��کن 
در بافت های فرس��وده فراهم اس��ت. معاون مسکن و ساختمان 
وزیر را ه و شهرس��ازی افزود: اولویت وزارت راه و شهرس��ازی 
یک طبقه س��ازی اس��ت و مدیران راه و شهرس��ازی اس��تان ها 
برای ساخت مسکن یک طبقه اختیار دارند و این اختیارات در 
ش��هرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت ابالغ ش��ده اس��ت. به گفته 
این مقام مس��ئول در وزارت راه و شهرس��ازی، در روس��تاها به 
افراد مجرد به شرط تأهل و تعهد، بنیاد مسکن زمین به صورت 

اجاره ای با هزینه صفر اختصاص خواهد داد.

 مسکن اجاره ای مشکل 
کارگران را حل نمی کند

ی��ک فع��ال حوزه کار با بیان اینکه مس��کن اجاره ای مش��کل 
مس��کن کارگران را حل نمی کند، گفت: باید واحدهای باقی 
مانده مسکن مهر به دل طرح های ملی مسکن و جهش تولید 
برده ش��ود و با پرداخت تس��هیالت هرچه س��ریع تر تکمیل و به 
صاحبان آنها تحویل شود. هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، درباره 
حل مش��کل مس��کن کارگران از طریق مسکن اجاره ای اظهار 
کرد: این طرح قبال هم مطرح ش��ده بود ولی از نظر من طرح 
موفقی نخواهد بود چون به لحاظ اقلیمی و ش��رایط اجتماعی 
و برخی مس��ایل بیش��تر مردم به مالکیت خانه فکر می کنند تا 
اینکه به شکل روزمره گذران زندگی کنند و در خانه های اجاره 
ای س��کونت داش��ته باش��ند لذا معتقدم چنین طرح هایی برای 
کارگ��ران مطل��وب نیس��ت و به درد آنه��ا نمی خورد. وی ادامه 
داد: اما در بحث مسکن و صاحبخانه شدن قبال اعالم کرده و 
مکتوب پیشنهاد داده بودیم که وقتی یک طرح مسکن را اجرا 
می کنیم و ناتمام می ماند تالش کنیم آن را در س��ریع ترین 

زمان ممکن به نتیجه برسانیم.

گروه انرژی: شرکت آب و فاضالب استان تهران در اطالعیه ای 
با اش��اره به هش��دارهای س��ازمان هواشناس��ی کشور مبنی بر 
کاهش چشم گیر بارش ها در پاییز امسال از شهروندان تهرانی 
درخواس��ت ک��رد با رعایت ش��یوه های مدیری��ت مصرف، این 
ش��رکت را در تداوم تامین پایدار آب ش��رب یاری کنند. در این 
اطالعیه آمده اس��ت: بنا بر گزارش های س��ازمان هواشناس��ی، 
میزان بارش ها در مهر و آبان امسال کاهش محسوسی نسبت 
به میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به این که بخش اعظم نیاز 
آبی تهران از منابع س��دها تامین می ش��ود، این کمبود بارش 
می تواند تهران را با کمبود جدی آب مواجه کند و این در حالی 
 است که حجم سدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران به علت 
بروز خشک سالی های پیاپی با کسری بیش از ۵۰ درصد نسبت 

به بلندمدت روبروست.  
این اطالعیه می افزاید: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران 
افتخار دارد که علی رغم دو س��ال خشک س��الی، کاهش میزان 
بارش ها در بهار امس��ال و افزایش میانگین دما با تالش های 
ش��بانه روزی کارکنان و همراهی مش��ترکان، تابس��تان امسال 
هم بدون قطع آب در تهران س��پری ش��د و در آس��تانه پاییز 
نی��ز این ش��رکت بنا بر رس��الت و ماموریت خ��ود، تمامی توان 
فنی و مهندس��ی خود را برای تامین پایدار آب ش��رب پایتخت 
ب��ه کار می بن��دد تا هم چون گذش��ته هی��چ خللی در روند تامین 
آب ش��رب ش��هروندان ایجاد نشود؛ چراکه به رغم به کارگیری 
تمام��ی امکان��ات و انج��ام اقدامات الزم، منب��ع جدید دیگری 
برای افزایش ظرفیت آب رس��انی به تهران وجود ندارد و طبعا 
در این راه همراهی و مسئولیت پذیری یکایک ساکنان محترم 

پایتخت ضروری است.
پی��ش از ای��ن محم��د ش��هریاری، مدیر دفتر بهره ب��رداری از 

تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفته بود: از مجموع 
ظرفی��ت ۱88۹ میلی��ون متر مکعبی پنج س��د تأمین کننده آب 
ش��رب اس��تان تهران، ۴27 میلیون متر مکعب آب پشت سدها 
ذخیره شده که این بیانگر این است که فقط حدود 2۳ درصد از 
ظرفیت کلی س��دهای پنجگانه تأمین کننده آب اس��تان تهران 
پر اس��ت. مدیر دفتر بهره برداری از تأسیس��ات آبی ش��رکت آب 

منطقه ای تهران، حجم آب موجود در مخزن س��د امیرکبیر را 
حدود 8۶ میلیون مترمکعب اعالم کرد، این در حالی است که 
حجم آب موجود در مخزن س��د امیر کبیر در روز مش��ابه س��ال 
گذشته حدود ۱۱۶ میلیون متر مکعب بوده است، که نشاندهنده 

۳۰ میلیون متر مکعب کاهش است.
 محمد شهریاری، گفت: همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان 

از 22۰ میلیون مترمکعب سال گذشته به 2۰۳ میلیون مترمکعب 
کاهش پیدا کرده است.

مدیر دفتر بهره برداری از تأسیس��ات آبی ش��رکت آب منطقه ای 
تهران، افزود: حجم ذخیره آب سد الر سال گذشته ۶۶ میلیون 
مترمکعب بوده اس��ت که در مقایس��ه با موجودی ۵۳ میلیون 
مترمکعبی فعلی، ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد 
و حجم آب سد ماملو نیز از 8۴ میلیون مترمکعب سال گذشته، به 
۵۶ میلیون مترمکعب رسیده است و حجم ذخیره آب سد لتیان 
در مقایس��ه با روز مش��ابه س��ال گذشته با ۶ میلیون متر مکعب 

کاهش به 2۹ میلیون مترمکعب رسیده است. 
ش��هریاری اظه��ار داش��ت: میزان بارندگی در ح��وزه عملکرد 
اس��تان تهران از ابتدای س��ال آبی جاری تا کنون حدود 2۰8 
میل��ی مت��ر ب��وده که این میزان بارش د رمقایس��ه با متوس��ط 
 بلن��د م��دت ک��ه 28۰ میل��ی متر بوده کاه��ش 2۶ درصدی را

 نشان می دهد. 
مدیر دفتر بهره برداری از تأسیس��ات آبی ش��رکت آب منطقه ای 
تهران، ادامه داد: طبق پیش بینی های س��ازمان هواشناس��ی در 
ماه های باقیمانده از س��ال آبی جاری، حجم ریزش های جوی 
کمتر از متوس��ط بلند مدت بوده و بارش های فصل پاییز نیز با 
تأخیر زمانی همراه خواهد شد که بر همین اساس روند کاهشی 
ورودی آب به دریاچه سدها در ماه های آتی بخصوص در فصل 
پاییز نیز ادامه خواهد داشت. شهریاری، گفت: از همه شهروندان 
درخواست می شود که صرفه جویی و مصرف بهینه آب را همواره 
مدنظر داشته باشند تا بتوانیم بر اساس برنامه ریزی های انجام 
ش��ده در روزه��ای پی��ش رو و در ماه ه��ای آتی با توجه به منابع 
آبی محدود در اختیار، مشکلی به جهت تأمین مطمئن و پایدار 

آب نداشته باشیم. 

همزمان با زمزمه های کاهش بارندگی در پاییز امسال مطرح شد؛

کسری 50 درصدی حجم سدهای تامین کننده آب تهران


