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از همیــن امروز به فکــر کم کردن 

آب
میزان مصرف آب باشید و در انتظار 
بارش زیاد در فصــل پاییز1401 
نباشید، زیرا دست کم نیمی از سدهای پایتخت خالی 
اســت. برآوردهای رســمی نشــان از آن دارد که 
به احتمال زیاد در پاییز و زمســتان امسال به عنوان 
نیمه نخست سال آبی جدید میزان بارش ها کمتر از 
مدت مشابه سال قبل است. وزارت نیرو می گوید در 
سال آبی 1401-1400 یعنی در فاصله زمانی ابتدای 
مهر سال1400 تا 11شهریور امسال به طور میانگین 
حجم بارش ها در کل کشور به حدود 202میلی متر 
رســیده کــه میانگیــن بارش هــای بلندمــدت 
246میلی متر بوده است. به این ترتیب متوسط بارش 
کشور در سال آبی 1401-1400، 18درصد نسبت 
به متوسط بلندمدت 53سال کاهش پیدا کرده است. 
این آمارها بیانگر این است که در سال آبی امسال از 
31استان کشور، 23استان بارش کمتر از میانگین 
بلندمدت را تجربه کرده و فقط 8استان وضع بهتری 

داشته اند.
سعید نیکی سخن، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
می گوید: »براساس برآوردها پاییز امسال کم بارش 
خواهد بود و حتی در برخی مناطق ممکن است تا 
50درصد زیر نرمال بارش داشــته باشیم که بیانگر 
سومین سال خشکسالی است که مردم و مسئوالن 
باید برای این شرایط آمادگی داشته باشند و منابع 

آبی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.«

هشدار آبفای تهران
شرکت آب و فاضالب استان تهران هم در اطالعیه ای 
با اشاره به هشدارهای ســازمان هواشناسی مبنی 
بر کاهش چشــمگیر بارش ها در پاییز امســال از 
شــهروندان تهرانی خواســت با رعایت شیوه های 

مدیریت مصرف، این شــرکت را در تــداوم تامین 
پایدار آب شــرب یاری کنند. در این اطالعیه آمده 
است: بنا بر گزارش های سازمان هواشناسی، میزان 
بارش ها در مهر و آبان امســال کاهش محسوسی 
نسبت به میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به اینکه 
بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع ســدها تامین 
می شود، این کمبود بارش می تواند تهران را با کمبود 
جدی آب مواجه کند، زیرا همیــن حاال هم حجم 
سدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران به علت بروز 
خشکسالی های پیاپی با کسری بیش از 50درصدی 

نسبت به بلندمدت روبه روست.
این شرکت تأکید می کند: به رغم به کارگیری تمام 
امکانات و انجام اقدامات الزم، منبع جدید دیگری 
برای افزایش ظرفیت آبرسانی به تهران وجود ندارد، 
زیرا حجم سدهای تامین کننده آب تهران با کسری 

50درصدی روبه روست.

سدهای اصفهان در بحران
یکی از استان های بحرانی ایران از حیث وضعیت آبی، 
استان اصفهان اســت که به گفته مدیر بهره برداری 
و نگهداری از تاسیســات آبی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان، در پایان ســال آبی مجمــوع ذخیره آب 
ســدهای بزرگ اســتان اصفهان به 210میلیون 
مترمکعب رسید. احسان اهلل امینی با اشاره به آخرین 
وضع ذخیره آبی 6سد بزرگ استان اصفهان، اعالم 
کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال 
یک میلیــارد و 239میلیون مترمکعــب امروز به 
176میلیون مترمکعب رســید. وی بــا بیان اینکه 
ذخیره آبی سد زاینده رود نســبت به سال گذشته 
23درصد کاهش داشته است، تأکید کرد: در مقایسه 
با بلندمدت )50سال(، ذخیره آب این سد 76درصد 

کاهش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان پرشدگی 
سدهای استان 15درصد است، تأکید کرد: بررسی 
وضعیت سدهای استان نشــان می دهد که میزان 
پرشدگی ســدها نســبت به میانگین بلندمدت با 
کاهشــی معادل 73درصد مواجه بوده و سالی آبی 
جدید از ابتدای مهرماه1401 در حالی آغاز خواهد 
شد که بارش های پاییزی با تأخیر پیش بینی شده 

است.

تدبیر آبی پاستور
به گزارش همشهری، دیروز دوازدهمین جلسه انتقال 
آب از خلیج فارس و دریــای عمان به فالت مرکزی 
ایران به ریاســت معاون اول رئیس جمهور برگزار و 
اعالم شد تا پایان سال1403، آب مورد نیاز صنایع و 
معادن به استان اصفهان خواهد رسید. محمد مخبر 
با اشــاره به اقدامات و برنامه ریزی های دولت برای 
رساندن آب دریا به فالت مرکزی ایران تأکید کرد: تا 
پایان دولت سیزدهم آب مورد نیاز صنایع و معادن 
بزرگ از طریق شیرین سازی و طرح های انتقال آب 
در کنار استفاده از ظرفیت پساب تأمین خواهد شد.

معــاون اول رئیس جمهور همچنین دســتور داد 
تا ظرف 2ماه آینده امکان کنتــرل برخط خطوط 
انتقال آب دریا برای نظارت بر چگونگی پیشــرفت 
کار فراهم شود. در این جلسه ضمن اعالم پیشرفت 
مطلوب خط تامین آب سیستان و بلوچستان، تأکید 
شد با کمک ســرمایه گذاری شرکت های صنعتی و 
معدنی و همچنین روش های نوین تأمین مالی آب 
شرب شهری و بهداشتی شهرهای استان سیستان 
و بلوچســتان ازجمله چابهار، نیک شهر، ایرانشهر، 
زاهدان و منطقه سیســتان تا پایان دولت از طریق 
شیرین سازی  آب دریا و انتقال از کریدور شرقی به 

شهرهای مذکور تأمین می شود.

همچنین درخصوص کریدور شــرقی خط انتقال 
آب دریــای عمان مقرر شــد تا پــس از تأمین آب 
استان سیستان و بلوچستان و افزایش ظرفیت آب 
نمک زدایی شــده به میزان 400میلیون مترمکعب 
آب در سال اقدامات الزم برای رساندن آب شیرین به 
خراسان جنوبی و همچنین شهر مشهد هدف گذاری 
و نهایی شــود. در ادامه این جلسه درخصوص خط 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اعالم شد عملیات 
اجرایی این پروژه که در هفته دولت سال جاری آغاز 
شده، تا پایان سال1403 به نتیجه رسیده و با اجرای 
طرح های نمک زدایی، شیرین سازی  و خطوط انتقال 
آب، 400میلیون مترمکعب آب مورد نیاز اســتان 
اصفهان از طریق خطوط انتقــال آب دریا به فالت 

مرکزی تأمین می شود.

هشدارخشکسالیباپاییزکمباران
طبق برآوردهای رسمی به احتمال زیاد در نیمه نخست سال آبی جدید، یعنی در پاییز و زمستان امسال، بارش ها کمتر از پارسال خواهد بود

همشهری از مسیر دشوار تأمین آب پایدار گزارش می دهد

وزارت صنعت و اقتصاد در حال توافق برای اصالح رویه های تنظیم گری و قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو هستند
تعیین تکلیف قیمت گذاری دستوری خودرو

وزیر اقتصاد می گوید: وزارت صنعت و اقتصاد در حال 

خودرو
توافق برای اصالح رویه تنظیم گــری یا رگوالتوری و 
چاره جویــی درخصوص قیمت گذاری دســتوری در 
صنعت خودرو هستند. احسان خاندوزی که دیروز در حاشیه نشست 
هیأت دولت به پرسش خبرنگار همشهری پاسخ می داد، تأکید کرد: این 

موضوع پیش نیاز اولیه خصوصی سازی در صنعت خودروست.
به گزارش همشــهری، یکی از بزرگ ترین مشــکالت صنایع در ایران 
قیمت گذاری دستوری و دومی تغییر مداوم مقررات در نهادهای ناظر 
یا تنظیم گر اســت. این دو چالش به  عنوان یک رویداد فراگیر فعالیت 
بسیاری از صنایع را در اقتصاد ایران تحت  تأثیر قرار داده است. یکی از 
مهم ترین صنایعی که بیشترین تأثیر را از این دو چالش پذیرفته، صنعت 
خودروسازی است؛ طبق تازه ترین آمار تحت تأثیر نظام قیمت گذاری 
دســتوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات، ارزش کل زیان انباشته این 
صنعت به رقم بی ســابقه 125هزار میلیارد تومان رســیده است. این، 
موضوعی است که فرایند خصوصی سازی را هم با چالش مواجه کرده 
زیرا سایر شرکت ها، حاضر به سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت هایی 
نیستند که محصوالتشان شامل قیمت گذاری دستوری می شود. زیرا 
قیمت گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات، رویه سودآوری 
در شــرکت ها را مختل می کند و خرید سهام شرکت هایی که مشمول 

قیمت گذاری دستوری می شوند برای سایر شرکت ها توجیه اقتصادی 
ندارد. این موضوعی است که چند روز پیش حسین قربان زاده، رئیس 
سازمان خصوصی سازی هم به آن اشاره کرد و گفت: 2شرکت سایپا و 
ایران خودرو 2سال است که مشمول ماده141 قانون تجارت هستند، 
زیرا محصوالت آنها به قیمت واقعی فروخته نمی شود، اما قرار است سهام 
این شرکت ها واگذار شود. سؤال این است؛ کدام آدم عاقلی شرکتی را 
می خرد که مشمول قیمت گذاری دستوری است و روزانه زیان می دهد.

به  گزارش همشهری، برخی شنیده های تأیید نشده حاکی است؛ از چند 
ماه پیش و به  دنبال دستور رئیس جمهور در اسفندماه سال گذشته برای 
واگذاری سهام خودروسازان، 2 نهاد اقتصادی مهم متقاضی خرید سهام 
سایپا و ایران خودرو بوده اند، اما خرید سهام این دو شرکت را به تعیین 
تکلیف نحوه قیمت گذاری دســتوری در این صنعت مشروط کرده اند. 
حاال آنطور که وزیر اقتصاد دیروز به همشــهری خبر داد قرار اســت 
تصمیم های تازه ای دراین باره گرفته شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
دیروز درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت های خودروساز به 
همشهری گفت: مسئله واگذاری سهام شرکت های خودروساز که جزو 
درخواست های جدی رئیس جمهوری هم بوده در حال پیگیری است و 
در این زمینه یک کارگروه مشترک بین وزارت اقتصاد و صنعت تشکیل 
شده و نتیجه فعالیت این کارگروه تهیه یک چارچوب 4بندی است. او 

اشاره ای به همه مواد این طرح 4بندی نکرد، اما توضیح داد: طبق توافق 
وزارت صنعت و اقتصاد قرار است 2موضوع شامل مسئله تنظیم گری یا 
رگوالتوری صنعت خودروسازی برای سال های آینده مشخص شود و 
موضوع دوم چاره جویی در مورد قیمت گذاری دستوری در این صنعت 
اســت. او با بیان اینکه قیمت گذاری دســتوری موجب شده در طول 
سال های گذشته زیان های زیادی به تولیدکننده ها و مصرف کننده ها 
وارد شود، گفت: این  دو مسئله پیش نیاز اولیه واگذاری سهام شرکت های 
خودروسازی است که در این زمینه در حال توافق هستیم و به  محض 
اینکــه چارچوب توافق به مرحله نهایی برســد حتمــا در معرض نقد 
صاحب نظران قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از اهداف این 
کارگروه مشترک این است که خصوصی سازی در صنعت خودروسازی 
که یک اتفاق راهبردی است به شــکلی انجام شود که نظام بهره وری و 
کارایی این صنعت افزایش یابد. خاندوزی با بیان اینکه واگذاری سهام 
خودروسازان نخستین گام مهم خصوصی سازی است و دولت حتما باید 
کارنامه قابل قبولی در این زمینه داشته باشــد، تأکید کرد: نگاه دولت 
سیزدهم به  خصوصی سازی صرفا کسب درآمد نیست و آینده بنگاه های 
واگذار شده و تبعات واگذاری نیز به  دقت بررسی می شود. به گفته او نتایج 
بررسی های کارگروه مشــترک بعد از جمع بندی نهایی در معرض نقد 

متخصصان و صاحب نظران صنعت خودروسازی قرار خواهد گرفت.

ورود خودروهای سنگین به بورس کاال
عرضه کامیون های کشنده از 12مهر در بورس کاال آغاز می شود

به دنبال عرضه موفقیت آمیز خودرو های سواری در بورس کاال 
آنطور که مقام های مســئول اعالم کرده اند برای نخستین بار 
عرضه خودروهای ســنگین نیز از 12مهر ماه در بازار سرمایه 

آغاز می شود.
به گزارش همشــهری، سال هاست کارشناســان به دولت ها 
پیشنهاد می کنند برای کشــف قیمت های واقعی بهتر است از 
مکانیزم های بورس کاال استفاده کنند اما در دولت های گذشته به 
این پیشنهادها اهمیتی داده نشد و در نهایت کار به جایی رسید 
که قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت های غیرواقعی کلیت 
اقتصاد را با چالش های بزرگی روبه روکــرد. این قیمت گذاری 
دستوری که بخش بزرگی از اقتصاد را شامل می شود و مقررات 
مربوط به آن برای بســیاری از صنایع اجرا می شود زیان های 
ســنگینی را به شــرکت ها و صنایع وارد کــرده؛ به طوری که 
طبق داده های موجود فقط در صنعــت خودرو، قیمت گذاری 
دستوری به افزایش زیان انباشته شــرکت های فعال این گروه 
به رقم بی سابقه 125هزار میلیارد تومان منجر شده است. این 
شرایط فقط به صنعت خودرو مختص نیست و به صنایع دیگر نیز 

زیان های جبران ناپذیری وارد کرده است. 
در چنین شــرایطی دولت ســیزدهم تصمیم گرفته برخالف 
رویه گذشته حرکت کند و مکانیزم های قدیمی بازار را اصالح 
کند، یکی از صنایعی که مورد توجه قرار گرفته، صنعت خودرو 
است به طوری که از ابتدای ســال تاکنون با موافقت دولت طی 
چند مرحله خودرو های ســواری مختلف با هدف اصالح نظام 
قیمت گذاری در بورس کاال عرضه شــده است. طبق اطالعات 
 ،s7 موجود هم اکنون 15خودرو جدید ازجمله شاهین، هایما
هایما s5، الماری ایما، دایون y5، وانت دو کابین کاپرا، کامیونت 
6تن فاو تایگر، کشنده تک محور CA4180، کامیون فورس، 
کامیون امپاور، جک S5، جک J4، وانت KMC-T8، وانت کارا 
تک کابین، وانت کارا دو کابیــن، فیدلیتی و دیگنتی متعلق به 
9شرکت خودرو سازی  شامل شرکت های سایپا، ایران خودرو، 
آرین پارس موتور، خودرو سازی  ایلیا، بهمن موتور، سیبا موتور، 
بهمن دیزل و کرمان موتور در بورس کاال پذیرش شده اند. حاال 
اما در تازه ترین رویداد قرار اســت پای خودرو های سنگین نیز 
به بورس کاال باز شــود و طبق اعالم بورس کاال قرار است عرضه 

خودرو های سنگین از 2هفته دیگر آغاز شود.

عرضه خودرو های سنگین
بورس کاال در اطالعیه ای اعالم کرده است: از 12مهر ماه امسال 
 4180FAW CA شرکت سیبا موتور عرضه کامیون های کشنده
را در بورس کاال آغاز خواهد کرد. این برای نخستین بار است که 
یک شرکت خودرو سازی  اقدام به عرضه خودرو های سنگین در 
بورس کاال می کند. انتظار می رود با آغاز مبادالت این خودرو ها در 
بورس کاال سایر تولید کننده ها مانند سایپا دیزل و ایران خودرو 

دیزل نیز محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند.
طبق اعالم بورس کاال محدودیتی از جنبه هویت خریداران وجود 
ندارد و حتی شرکت های حقوقی نیز می توانند سفارش های خود 
را برای خرید این کامیون ها در سامانه معامالتی بورس کاال ثبت 
کنند با این حال هر خریدار فعال فقط مجاز به خرید یک کامیون 
است. همچنین 20درصد از مبلغ معامله از قبل دریافت می شود. 
متقاضیان می توانند سفارش های خود را تا روز دوشنبه 11مهر 

ماه ثبت کنند.

مزیت های عرضه 
صرف نظر از آنکه عرضه خودرو در بورس کاال می تواند به اصالح 
نظام بازار و تعیین قواعد رقابتی و حذف قیمت گذاری دستوری 
منجر شود این رویداد همچنین می تواند به افزایش شفافیت در 

عرضه و تقاضا و حذف رانت در بازار خودرو منجر شود.
جمشــید ایمانی، رئیس هیأت مدیره گروه بهمن شــفافیت و 
رقابت را 2مزیت اصلی عرضه خــودرو در بورس کاال می داند و 
می گوید: عالوه بر معاف بودن معامالت بورس کاال از الزام های 
قیمت گذاری دســتوری و نحــوه عرضه کاال بــه روش های 
غیرمعمول ازجمله قرعه کشی، شــفافیت و رقابت نیز از دیگر 
مزیت های این بورس است؛ همچنین در تاالر شیشه ای بورس، 
دستگاه و سازمانی غیراز خودروسازان بر معامالت نظارت می کند 
و به این ترتیب همه فرایندها شفاف و قابل نظارت است.به گفته او 
عرضه خودرو در بورس کاال باعث می شود که این محصول از یک 

کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی  
کشــور نیز می گوید: عرضه خودرو در بورس کاال اقدام مثبتی 
است و اگر تمام خودروسازان خودروهای خود را در بورس کاال 
عرضه کنند، می توانیم به توازن تولیــدی و قیمتی در صنعت 
خودرو برسیم. یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس درباره 
مزیت های عرضه خودرو در بورس کاال می گوید: بورس کاال روش 
بسیار خوبی برای فروش خودرو است زیرا موجب توزیع عادالنه 
و تنظیم بازار خودرو شده و در تمام زمینه ها ازجمله توقف زیان 

انباشته خودروسازان مؤثر است. 
کیومرث سرمدی واله همچنین عرضه خودرو در بورس کاال را 
در تامین نقدینگی خودروسازان مؤثر می داند و تأکید می کند: 
اگر عرضه خودرو در بورس کاال با پرداخت یک مرحله ای قیمت 
خودرو از ســوی خریداران همراه باشــد بــه تامین نقدینگی 

خودروسازان کمک شایانی خواهد کرد.

سرباالیی انحصارزدایی از خودرو
صنعت خودرو یکی از حوزه های برجسته 
و پرحاشیه اقتصاد ایران است. به همین 
واســطه وزیران صنعــت در دوره های 
متوالی، برنامه های پر صدایی برای ارتقا، 
توسعه و اصالح این صنعت ارائه داده اند. برنامه هایی که البته 
غالباً به هــدف اصابت نکرده اند و گذر زمــان، آرمان گرایی 

ارائه دهندگان آنها را تأیید کرده است. 
در دوره اخیــر اما، ســیدرضا فاطمی امیــن، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در حالی بر کرســی وزارت نشسته و ناگزیر 
به ارائه برنامه برای صنعت خودرو شده است که این صنعت 
یکــی از بدترین دوره هــای تاریخی خــود را ازنظر تولید، 
تأمین مواداولیــه و فروش ســپری می کنــد و نتیجه آن 
فقط برای 2 گروه خودروســاز بزرگ کشــور، زیان انباشته 

125هزار میلیارد تومانی تا پایان سال 1400 بوده است.
با این شــرایط، برنامه ریزی حتی برای احیای توان تولیدی 
صنعت خودرو و افزایش نسبی سهم داخلی سازی  نیز می تواند 
رؤیاپردازی تلقی شــود، اما فاطمی امیــن می گوید: طبق 
برنامه های تدوین شده، تا ســال 1404 تیراژ تولید خودرو 
باید به 3میلیون دستگاه در سال برســد، او از هدف گذاری 
برای انحصار زدایی از 2صنعت خودروســازی بزرگ کشور 
و سپرده شدن سهم 30درصدی بازار به سایر خودروسازان 

کشور خبر داده است. 
طبق گزارش وزارت صنعت، کل تولید خودروسازان کوچک 
و بزرگ کشور در سال 1400 بالغ بر 963 هزار و 179دستگاه 
بوده است. با این حساب، تولید خودروی ایران تا 3سال دیگر 
باید 211درصد افزایش پیدا کند کــه حتی اگر  روی کاغذ 
احتمال تحقق آن وجود داشته باشد اما در عمل و با شناخت 
کمی، کیفی و قیمتی خودروهای ایرانی می توان به آن شک 
کرد. نکته دیگر اینکه طبق برنامه های فاطمی امین باید در 
سال 1404یک میلیون دستگاه از خودروهای تولیدی کشور 
صادر شــود که این مهم نیز اگر از محل تولید مشارکتی با 
خودروسازان تراز اول جهانی نباشد، بعید است که با صادرات 
چند هزار دستگاه از یکی دو محصول مشخص به بازارهای 

بسته ای نظیر روسیه، عراق و سوریه دست یافتنی باشد.

زیرپوست بازار اجاره
  خبر: مرکز آمار ایران اعالم کرد: در زمستان 
1400میانگین قیمت زمین یا زمین ساختمان 
مسکونی کلنگی معامله شــده در کشور معادل 
25.4درصد، میانگین قیمت زیربنای مسکونی 
24.8درصد و میانگین قیمت اجاره مســکونی 
60.9درصد نسبت به زمســتان1399 افزایش 

داشته است.
  نقد: بازار زمین و مســکن بعد از 3سال تورم 
و آشفتگی مستمر، به وضعیتی به نسبت خنثی 
رســیده و حداقل در نیمه دوم سال گذشته این 
وضعیت را حفظ کرده اســت؛ اما بازار اجاره، هم 
به واسطه عقب ماندگی سنتی از تورم بازار مسکن 
و هم به دلیل رشــد تقاضای مسکن استیجاری 
با کاهش قدرت خرید مســکن در جامعه، حتی 
با خنثی شدن بازار ملک و مســکن نیز به سال 
آرامش نرســیده اســت. پیش ازاین، زنگ خطر 
وقوع بحران در بازار اجــاره، دولت و مجلس را بر 
آن داشت تا تدابیری برای کنترل آن بیندیشند 
و در این مسیر2 بسته سیاستگذاری دولت برای 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره و یک طرح مجلس 
برای کنترل بازار اجاره، ثمــره تالش های قوای 
مجریه و مقننه بود. بسته اول دولت با مصوبه سران 
قوا راه را برای تعیین سقف افزایش قیمت اجاره 
هموار کرد، بســته دوم به تصویب هیأت وزیران 
رسید و خبری از اجرای آن نشد و طرح مجلس 
نیز بعد از اتمام فصل نقل وانتقال مستأجران و آرام 
شــدن فضای بازار، همچنان در حال بررسی در 
کمیسیون مربوط باقی ماند. پیش ازاین همشهری 
در یک گزارش مستند به متولیان بازار مسکن و 
قانونگذاران پیشنهاد کرده بود با فروکش کردن 
اخبار بازار اجاره، ســاماندهی اساسی این بازار را 
فراموش نکنند و اکنون آمارهای مرکز آمار ایران 
نیز این ضرورت را تأیید می کند. در شرایط فعلی 
در   تهران حدود سه چهارم و در میانگین کشور 
حدود یــک دوم درآمد خانوارها صــرف هزینه 
مسکن می شود. با روند فعلی تورم اجاره، اوضاع 

می تواند خراب تر هم شود.

چهره روز

نقد  خبر

بورس کاال

آخرینوضعیتآبیایران

 تولید برق از نیروگاه های 
2.3%برقابی نسبت به پارسال 

%1.4
 حجم آب مخازن سدها 

نسبت به پارسال

%18  ارتفاع بارندگی نسبت 
به میانگین بلندمدت

%29  ارتفاع بارندگی نسبت 
به سال گذشته

%5.5
 حجم آب ورودی به سدهای 

مخزنی نسبت به پارسال

%18.3
 حجم آب خروجی از مخزن 
سدهای ایران نسبت به پارسال

شرکتآبوفاضالباستانتهراندر
اطالعیهایبااشارهبههشدارهایسازمان
هواشناسیمبنیبرکاهشچشمگیر
بارشهادرپاییزامسالازشهروندان
تهرانیخواستبامدیریتمصرف،تداوم
تأمینپایدارآبشربراتضمینکنند
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