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دومين جش��نواره مش��كات از اول ش��هريور در س��راي محلهها برگزار
ميشود.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،مع��اون امور اجتماعي و فرهنگي
ش��هردار تهران گفت« :اجراي دومين جش��نواره مهارتهاي شهروندي

ميزان اهميت صرفهجويي آب براي اهالي منطقه

عليزاده ،كارش��ناس ارشد مديريت و برنامهريزي شهري در تحليل اين نمودار
ميگويد« :با توجه به اينكه ارتقاي فرهنگ عمومي بيشترين تأثير را در تحقق
اهداف صرفهجويانه دارد ،آگاهسازي افكار عمومي و اطالعرساني شهروندان،
برنامهريزي و اجراي آموزشهاي شهروندي و اقدام در زمينه شناسايي ،معرفي
و تجليل ش��هروندان و نهاده��اي نمونه در
اين زمينه از جمله سياستهاي اساسي در
بزرگساالن
حوزه اصالح الگوي مصرف است .بنابراين
15درصد
نوجوانان
وضعيت نس��بي نمودار كه تعادل نداشتن
25درصد
الگوي مصرف بين 2نسل قديم و جديد را
نش��ان ميدهد بيانگر وجود نقص در ارائه
يكي يا همه اين محورها اس��ت .مس��ئوالن
ميانساالن
25درصد
باي��د در اين زمين��ه بررس��يهاي الزم را
انجام دهند تا در سالهاي آينده با مشكل
كم آبي مواجه نشويم».
جوانان

كانونهاي آموزش��ي ته��ران با موضوعات اتوبوس��راني ،تاكس��يراني،
مت��رو ،فض��اي س��بز ،مديريت بح��ران ،اص�لاح الگوي مص��رف ،ايمني
ش��هري ،زيباس��ازي و مبلمان ش��هري ،حملونقل همگان��ي و ترافيك،
محيطزيس��ت و آپارتماننش��يني اجرا ميش��ود».

مدت زمان استحمام اهالي

كارشناس ارش��د مديريت و برنامهريزي شهري اين نمودار را اينگونه تحليل
ميكند« :متأس��فانه الگوي مصرف خوبي نداريم .چ��ون يك دقيقه مصرف آب
در حمام معادل هدر رفتن 10ليتر آب اس��ت .براس��اس آمار ،مصرف س��رانه
روزان��ه آب در كش��ور كه منطقه ما هم جزيي از آن اس��ت به حدود  200ليتر
رس��يده؛ اين درحالي اس��ت كه اس��تاندارد مصرف آب هر نفر در ش��بانهروز
فق��ط بايد  150ليتر باش��د .اين الگو ميزان
25درصد بيش
مص��رف آب روزانه ب��راي اس��تحمام را 50
15درصد
از  30دقيقه
ليتر ،دستشويي را  30ليتر ،لباسشويي 20
در  5دقيقه
ليتر ،پخت وپز  15ليتر ،ظرفشويي  15ليتر،
نظافت و آبياري باغچه  10ليتر ،كولر و تهويه
 5ليتر و مصارف آشاميدني و غيرآشاميدني
بايد  5ليتر تش��خيص داده است .اميدوارم
35درصد حدود
اين نمودار عموميت نداشته باشد».
25درصد
در 10دقيقه

 15دقيقه

35درصد

نظرسنجي همشهري محله از شهروندان در باره خطر كم آبي و مصرف

وضعیتمصرفآبدرم
علیجواهری

حدود صد سال پيش كه جمعيت ايران حدود 10ميليون نفر بود سهم هر ايراني قريب به 14هزار مترمعك

جمعيت ايران به 65ميليون نفر ،سهم هر ايراني به حدود2هزار و 150مترمكعب در سال (يك چهارم معيار جه
در س�ال رس�يده است .اين درحالي است كه پيشبيني ميشود در سال  1400بيش�تر نواحي كشور از جمله

اكنون هم از كم آبي رنج ميبرد و بايد توجه داشت كه منطقه 2دومين تكه از اين شهر است كه با وجود جم

آب تأثيرگذاري مثبت يا منفي داشته باشد .براي بررسي وضعيت مصرف آب و سنجش الگوي مصرف اهالي م

منطقه نظرسنجي كرديم .در اين نظرسنجي اهالي محلههاي شهرآرا ،گيشا و مديريت به سؤاالتي مانند ميز

ميزان آگاهي از خطر كم آبي و آش�نايي با وس�ايل كاهش مصرف آب پاسخ دادند و نتايج به دست آمده را بر

ارش�د مديريت و برنامهريزي ش�هري قرار داديم تا با تحليل ،راهكارهاي مناسب عملي را براي الگوي مصرف

«اميد منصوري» كارشناس عمران منطقه درباره سيستمهاي نوين كاهش مصرف آب در ساختمانها و برجه
را معرفي و استانداردهاي اداره آب و فاضالب منطقه را با جهان مقايسه كرد.

راهكارهايعملي
استفادهازماشينهايلباسشوييوظرفشوييباظرفيتكامل
كوتاه كردن زمان دوش گرفتن
خيساندنظروفكثيفهنگامشستوشو
استفاده از يك تشت براي شستوشوي ميوهها و سبزيها
جارو كردن زمين به جاي شستن آن
استفاده از كارواش براي شست وشوي ماشين
بستن آب هنگام مسواك زدن و وضو گرفتن

منطقه  ،2الگوي س�اختمانهاي كم مصرف آبي تهران
ميشود

خبرها حاكي از آن اس�ت كه برنامهه�اي جدي در زمينه
نصب وس�ايل كم مصرف آب در ساختمان و برجهاي منطقه
در حال اجراست« .اميد منصوري» كارشناس عمران منطقه
درب�اره تجهي�زات به كار رفت�ه در بعضي از س�اختمانها و
برجهاي منطقه ميگويد« :در بعضي از ساختمانها و برجهاي
منطقه ب�ا هدف كاهش مصرف آب سيس�تمهاي مدرني در

نظر گرفته شده است .مهندسان اين ساختمانها با مطالعه،
طراح�ي و ايجاد سيس�تم تصفيهخانه كوچ�ك فاضالب و
استفاده از سيس�تم الكترونيكي تنظيم فشار آب ،مصرف
اي�ن مايه حي�ات را در س�اختمانهاي منطق�ه به حداقل
رس�اندهاند .در آيندهاي نزدي�ك فنآوريهاي جديدتري
مثل دستگاههاي سرمايي ،حرارتي و بهداشتي جديد اين
س�اختمانها در تمام خانههاي تهران ورود پيدا ميكند».
او درباره اس�تاندارهايي كه بايد اداره آب فاضالب منطقه

داشته باشد ،تو
الگوي مصرف اد
آب و فاضالب م
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