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مدیرعامل آبفای تھران خبر داد؛
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مدیرعامل آب و فاضالب استان تھران گفت: تھرانی  ھا تا ٣٠ درصد بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می کنند.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از شرکت آب و فاضالب

استان تھران، محمدرضا بختیاری با بیان اینکه تھرانی ھا بین

٢٠ تا ٣٠ درصد بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف

می کنند، گفت: متوسط مصرف آب ھر شھروند ٢۴٠ لیتر در

شبانه روز است که این رقم در کشور ٢٠٠ لیتر است، این

افزایش مصرف دالیل مختلفی دارد. ۵٠ درصد مردم تھران

کمتر از حد نرمال که ١۴ مترمکعب است، آب مصرف

می کنند و ٣٠ درصد تھرانی ھا کمی بیش از الگوی مصرف و

٢٠ درصد مصرف غیرمتعارف دارند.

وی با اشاره به اینکه مصرف آب در روز گذشته در تھران به سه میلیارد و ۶٢٠ میلیون لیتر رسید، افزود: این

رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١.١ درصد افزایش را نشان می دھد. از روز گذشته برای مشترکان

پرمصرف و بد مصرف اخطار ارسال شده است و در صورت تداوم افزایش، محدودیت مصرف را اعمال می کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: الگوی مصرف آب برای ھر واحد مسکونی در شھر تھران در یک ماه ١۴ ھزار لیتر

(١۴ مترمکعب) آب است. واحدھای مسکونی که تا ٢٨ ھزار لیتر (٢٨ مترمکعب) آب در ماه مصرف کنند جزو

پرمصرف ھا و گروھی که بیش از ٢٨ مترمکعب آب در ماه مصرف کنند در رده بدمصرف ھای آب استان تھران

قرار می گیرند.

کاھش منابع آبی به اندازه حجم آب دو سد

بختیاری با اشاره به اینکه سناریوھایی برای روزھای سبز، زرد، نارنجی و قرمز تدوین شده است، اظھار

داشت: اولویت برخورد با مصارف فضای سبز و بنایی، مشترکان تجاری و دولتی و در آخر پرمصرف ھا و

بدمصرف ھای خانگی است، در ھمین راستا با ھماھنگی ھای انجام شده با استانداری تھران، تمامی ادارات

و نھادھای دولتی این استان مکلف ھستند تا مصارف خود را ٢٠ درصد نسبت به سال گذشته کاھش دھند.

به گفته مدیرعامل آب و فاضالب استان تھران از اسفندماه سال ٩٨ تا کنون روزانه بیش از سه میلیون متر

مکعب مصرف آب در سطح استان مصرف شده است که این رقم بی سابقه بوده است. دالیل مختلفی

باعث افزایش مصرف آب شده است، امسال به لحاظ وضعیت بارندگی بدترین سال در ۵٠ سال اخیر بوده

است و شاھد کاھش ٣۵ درصد میزان بارندگی در کشور و ٣٧ درصدی استان تھران ھستیم.

وی افزود: وضعیت ذخایر سدھای ۵ گانه سال گذشته بیش از یک میلیارد متر مکعب بوده که امسال به

حدود ٧٠٠ میلیون متر مکعب رسیده که حدود ٣۵٠ میلیون متر مکعب به اندازه حجم ٢ سد ماملو و لتیان

کاھش منابع آبی داریم.
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