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شــرکت های توزیــع بــرق، به ویــژه در تهــران بزرگ، بــه جای 
فرســتادن مأمــوران خــود بــرای قرائــت کنتورهــا و محاســبه 
دقیق برق مصرفی، هزینه برق برخی مشترکان را به صورت 

برآوردی یا همان علی الحساب محاسبه کرده اند
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حاشیه سازی قبض های 
علی الحساب برق 

صدور قبض های برق به صورت برآوردی با ارقام نجومی 
بسیاری از مشترکان را شوکه کرده است

 صدور قبوض برق به صورت علی الحســاب و برآوردی، در دوره 
اخیر، بسیاری از شهروندان را سرگردان کرده است. مشترکان 
شبکه برق شــکایت دارند که چرا شــرکت های توزیع برق در 
کشور به جای قرائت دقیق کنتورها، به اعالم هزینه برق مصرفی 
خانوارها براساس برآوردهای نامشخص اقدام کرده اند؛ به ویژه 
اینکه قبض های علی الحساب اعالم شــده از جهش بی ضابطه 

و قابل توجه ارقام برق مصرفی برخی مشترکان حکایت دارد.
به گزارش همشهری، اواخر سال گذشــته بود که شرکت های 
توزیع برق، به ویژه در تهران بزرگ، به جای فرستادن مأموران 
خود برای قرائت کنتورها و محاسبه دقیق برق مصرفی شهروندان 
از الگوی جدید رونمایی کرد که براساس آن هزینه برق مصرفی 
برخی مشــترکان به صورت برآوردی یا همان علی الحســاب 
محاسبه شده بود. همان موقع اعتراض ها زیاد شد و در واکنش، 
شرکت توزیع برق تهران بزرگ در اطالعیه ای اعالم کرد: برای 
مدیریت هرچه بهتر روند مصرف برق و براساس سیاست های 
ابالغی وزارت نیرو، این شرکت، همگام با سایر نقاط کشور، اقدام 
به صدور قبوض الکترونیک برآوردی میان دوره براساس میانگین 
مصرف دوره مشابه سال گذشته کرده است. این شرکت توضیح 
داده از آن جا که مبالغ قبوض صادر شــده براســاس میانگین 
مصرف، محاسبه شده بدیهی است درصورت هرگونه تفاوت در 
قبض پرداختی و میزان انرژی مصرف شده، مبالغ پرداخت شده 
درصورتحساب قطعی صادر شده بعدی به حساب بستانکاری 

مشترکان منظور خواهد شد.

چرا باید پول بدهیم؟
شهریور سال گذشــته بود که معاون برق و انرژی وزارت نیرو 
در واکنش به انتقادها از صدور قبض های برق براســاس الگوی 
برآوردی اعالم کرد: بنا به دســتور وزیر نیروی دولت گذشــته 
چنانچه اشتباهی در بخش محاســبه قبض مشترکان رخ داده 
باشد، اصالح می شود و حتی درصورت درخواست مردم، امکان 

پرداخت اقساطی قبوض نیز میسر خواهد بود.
اما پرسش اصلی شهروندان این است که چرا شرکت های توزیع 
برق به محاســبه دقیق کنتور برق ها براساس گزارش مأموران 
قرائت اقدام نمی کنند؟ مشاهدات خبرنگاران همشهری نشان 
می دهد: صدور قبض های برآوردی بــرای برخی خانوارها که 
مستأجر بوده یا خانه شــان در دوره مصرف خالی بوده، زیانبار 
بوده است. مشترکان معترض در شبکه های اجتماعی نوشته اند؛ 
شــرکت های توزیع برق وظیفه دارند سریع تر نسبت به توقف 
صدور قبض های برآوردی برای مشــترکان اقــدام کنند زیرا 
محاسبه علی الحساب برق مصرفی شهروندان براساس میانگین 
مصرف دوره مشابه ســال قبل باعث تضییع حقوق مشترکانی 
می شود که در دوره سال جاری مصرف شان کمتر شده یا اصال 

برقی مصرف نکرده اند.
حال باید دید در دوره جدید صدور قبض ها، شرکت توزیع برق در 
سراسر کشور اقدام به اصالح رویه اشتباه گذشته می کنند یا اینکه 

دوباره نسبت به صدور قبض براساس برآورد اقدام می کنند؟

مصرف برق خود را گزارش کنید
به گزارش همشهری، مشترکان برق همواره عالوه بر هزینه برق 
مصرفی شان، مالیات و عوارض به دولت می پردازند، انتظار مردم 
این است که شــرکت های توزیع برق در محاسبات خود دقیق 
عمل کنند. براســاس رویه رایج، مأموران قرائت برق درصورت 
حضور نداشتن مالکان یا ساکنان مکلفند با گذاشتن یادداشتی، 
این مســئله را یادآوری کنند که مشترکان می توانند به صورت 
خوداظهاری به اعالم میزان مصرف خود اقدام کنند. این اقدام از 
طریق اپلیکیشن و همچنین سامانه ای به نام برق من وجود دارد 
و مشترکان می توانند درصورت مراجعه نکردن مأموران قرائت 
کنتور یا حضور نداشتن مالکان و ســاکنان ساختمان، میزان 

مصرف برق خود را براساس شمارشگر کنتور اعالم کنند.
براساس اطالعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، هدف 
از محاسبه برق مصرفی براساس اطالعات خوداظهاری، امکان 
محاسبه  صورتحساب برق مصرفی توسط مشترکان است و آنها 
می توانند با مراجعه به ســامانه های اعالم شده، نسبت به اعالم 
میزان مصرف برق خــود اقدام کنند. برای این کار الزم اســت 
اطالعاتی چون اســتان محل اقامت، نوع اشتراک از نظر تعداد 
فاز، ظرفیت اشتراک برق براســاس آمپر، تاریخ قرائن قبلی و 
جدید، وضع اشتراک از حیث روستایی یا شهری بودن و میزان 
میان باری مندرج در قبض ها صورتحساب مصرف برق خود را 

محاسبه کنند.

قبض ها اصالح می شود؟
با افزایــش انتقادها از شــیوه برآوردی قبوض بــرق مصرفی، 
پیش بینی می شــود در دوره جدید قرائت کنتورها این شیوه 
متوقف شــود ولی این احتمال وجود دارد که مبلغ قبض قبلی 
به عنوان بدهی مشــتری لحاظ شــود. البته درصورت مراجعه 
مأموران قرائت کنتورها و اصالح میزان مصرف، مبالغ پرداخت 
شده توسط مشترکان به عنوان طلب آنها لحاظ و از قبض های 
بعدی کاسته شــود. افزایش تعرفه بهای برق از بهمن ماه سال 
گذشــته این فرضیه را تقویت می کند که هزینه برق مصرفی 
مشترکان در ماه های آینده جهش داشته باشد و از این رو یکی 
از اقدام های مهم برای مواجه نشدن با قبض هایی با ارقام زیاد، 
این است که هم مصرف کنترل شود و هم اینکه کنتورها به دقت 

قرائت شود تا دیگر قبض های برآوردی صادر نشود.
پاسخگویی مدیران صنعت برق و رفع ابهام ها یک ضرورت است 
و هرگونه تغییر در شیوه محاسبه برق باید از قبل اطالع رسانی 
شود و اینگونه نباشد که مشترکان در برابر عمل انجام شده قرار 
گیرند. در روزهای اخیر برخی شهروندان تهرانی که با همشهری 
تماس گرفته اند، نسبت به پاســخگو نبودن شرکت های توزیع 
برق انتقاد دارند، آنها می گویند کارمندان ادارات برق در واکنش 
به پرســش های آنها گفته اند اگر اعتراض دارند اصال پول برق 
خود را ندهند. آیا اگر برق  مصرفی اینگونه خانوارها قطع شود، 
شــرکت های توزیع برق و کارمندان شان مســئولیت این نوع 

پاسخگویی را می پذیرند؟ 

 چرا آمارهای امیدبخش را
منتشر نمی کنید؟

پیمان قربانــی، معاون اقتصــادی بانک 
مرکزی کاهش 25درصدی نرخ تورم نقطه 
به نقطه و 13درصدی نرخ تورم ســاالنه 
در دولت ســیزدهم را مطابق با آمارهای 
این بانک اعالم و تأکید کــرد: بانک مرکزی آمار مربوط به تورم 
را کماکان می گیرد و ماهانه در اختیار مسئوالن اقتصادی قرار 
می دهد. اگر داعیه این مقام ارشــد بانک مرکزی درست باشد، 
انتظار مردم این اســت که آمارهای امیدبخش درباره کاهش 
محسوس تورم منتشر شود و بی جهت کتمان نشود؛ زیرا طبق 
تصمیم دولت پیشین، مبنای قضاوت عمومی درباره نرخ تورم، 
گزارش های مرکز آمار است اما آنچه مســئوالن به آن استناد 
می کنند، نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی است، ظاهرا 
اختالف بین این دو گزارش آماری به اندازه ای زیاد است که تردید  
و ابهام را افزون می کند. خبر کاهش تورم به روایت بانک مرکزی، 
خرسندکننده اســت و به این حســاب بعید نیست اگر همین 
شیب ادامه یابد، نرخ تورم در سال آینده به سطوح پایینی برسد. 
جزئیات نرخ تورم سال های اخیر و آمارهای مسکوت مانده دیگر 

را اعالم کنید تا اطمینان مردم دوچندان شود.

فرصت سوزی در دروازه ملل
  خبر:در ششــمین ســال امضای موافقتنامه 
توســعه چابهار، این بندر اســتراتژیک به شدت از 
اهداف تعیین شده دورمانده است. روزبه مختاری، 
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی هم می گوید: 
هندی ها منتظــر تعیین تکلیف برجام هســتند و 
این یعنی فعاًل چشــم انداز خوبی برای بندر چابهار 

وجود ندارد.

  نقد: چند دهه از مطرح شــدن رؤیای گشایش 
دروازه ملل در سواحل اقیانوسی چابهار می گذرد؛ اما 
به خاطر بازی قدرت ها و ذي نفعان داخلی و خارجی و 
حل وفصل نکردن مسائل اقتصاد سیاسی، تعبیر این 
رؤیا چیزی جز فرصت سوزی های مکرر نبوده است 
و با وجود تذکرات مکرر مقام معظم رهبری در مورد 
اهمیت توسعه سواحل مکران، خبرهاي خوبي از این 
بندر شنیده نمي شود و فرصت معافیت این بندر از 

تحریم ها نیز از دست رفته است.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

بارندگی ها همچنان 20 تا 25درصد 

آب
کمتر از میانگین بلندمدت است و 
همین مســئله به کاهش ادامه دار 
ذخایر آبی سدها دامن زده؛ به گونه ای که در شرایط 
فعلی، ذخیره آب موجود در مخازن سدهای کشور 
16درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است و این 
شاخص در مناطق پرمصرف نظیر پایتخت وضعیت 

وخیم تری را تجربه می کند.
به گزارش همشهری، با استمرار خشکسالی و بارش 
کمتر از میانگین بلندمــدت، ورودی آب به مخازن 
سدها کاهش قابل توجهی داشته و با وجود مدیریت 
رهاسازی آب از مخازن، باز هم حجم آب ذخیره شده 
در مخازن سدهای کشور نسبت به سال قبل کاهش 

چشمگیری پیدا کرده است.

تبعات خشکسالی بلندمدت
با تداوم خشکسالی، شــرایط کم آبی سخت تر شده 
و بنا به  گفته مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات 
منابع آب، ذخیره 60درصدی مخازن سدهای کشور 
در سال آبی گذشته، به 50درصد در سال آبی جاری 

کاهش یافته است. 
اشکان فرخ نیا با اشاره به اینکه بارش های سال آبی 
جاری بهتر از ســال قبل بوده اما همچنان کمتر از 
میانگین بلندمدت اســت، می گوید: بارندگی های 
کشور در سال آبی جاری )اول مهر1400 تا اکنون( 
حدود 20 تا 25درصد نسبت به متوسط بلندمدت 
کاهش یافته و همین کمبود مداوم بارش، منجر به 
تشدید خشکسالی شده است. او می افزاید: در سال 
قبل هم خشکسالی شدیدی داشتیم و تکرار و تجمع 
این خشکسالی در سال جاری باعث می شود امسال 
شرایط آبی، سخت تر از سال قبل باشد؛ به گونه ای که 
میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور از 60درصد 
به 50درصد رســیده که بیانگر کاهش 16درصدی 
ذخایر آبی در مقایسه با سال آبی قبل است. به عقیده 
فرخ نیا، عبور از وضعیت موجود نیازمند برنامه ریزی 
برای تطبیق با شــرایط اســت؛ به خصوص که اثر 
تجمعی خشکسالی شرایط نامناسب تری نسبت به 

سال گذشته رقم خواهد زد.

زنگ خطر کسری آب زیرزمینی
مدیر پژوهشــکده مطالعات و تحقیقات منابع آب 
درباره احتمال گرایش به برداشت بیشتر از منابع آب 

زیرزمینی برای جبران کسری آب در مخازن سدها، 
اعالم می کند: بحث کســری آب های زیرزمینی و 
برداشت اضافه بر ظرفیت منابع، فراتر از خشکسالی و 
ترسالی است؛ زیرا اضافه برداشت در بسیاری مناطق 
بیشتر از پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور است و 
همین به کســری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی 
کشور منجر شده که سال به سال به ویژه در مناطق 

مرکزی، خشک و نیمه خشک بیشتر می شود. 
او می افزاید: مشــکالت بیالن آب زیرزمینی تا حد 
زیادی مستقل از وضع خشکســالی ساالنه کشور 
اســت و با توجه به اینکه بهره بــرداری از منابع آب 
زیرزمینی نیازمند مجوز اســت، اضافه برداشت آب 
به دلیل خشکسالی قدری کنترل می شود؛ اما قطعاً 
در سال های خشکسالی افت بیشتری را در آب های 
زیرزمینی شاهد خواهیم بود، زیرا خشکسالی باعث 

می شود تغذیه آبخوان کمتر باشد. 
این کارشــناس حوزه آب، با توجــه به چالش های 
اقتصادی و اجتماعی، توصیــه ای به انتقال آب بین 
حوضه ای و درون سرزمینی نمی کند و معتقد است: 
سیســتم آب شــیرین کن و انتقال آب از دریا برای 

مواردی که توجیه اقتصادی-اجتماعی خیلی قوی 
داشته باشد و مســائل زیست محیطی را نیز رعایت 
کند، قابلیت اجرا دارد؛ در غیراین صورت اگر طراحی 
و مطالعات درســتی روی آب شــیرین کن ها و کار 
کارشناسی کاملی روی ابعاد مختلف آن انجام نشود، 
می توانند به شــدت دریا و محیط زیست سواحل را 

متأثر کنند.

سدهای تشنه پایتخت
در شرایطی که آمارهای حوزه آب از شرایط نامساعد 
بارندگی و ذخیــره آب حکایــت دارد، مدیر دفتر 
بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی و برقابی 
شرکت آب منطقه ای تهران از شرایط به مراتب بدتری 
در ســدهای پنج گانه تهران خبــر می دهد. محمد 
شهریاری با اشــاره به اینکه فعاًل حجم ذخایر آب 
در سدهای پنج گانه تهران 484میلیون مترمکعب 
است، می گوید: در دوره مشــابه سال قبل، ذخیره 
این سدها 752میلیون مترمکعب بود و عماًل ذخیره 
ســدها 267میلیون مترمکعب معادل 35.6درصد 

کاهش پیدا کرده است. 

طبق اظهارات شــهریاری، آمارها نشــان می دهد 
میزان بارندگی هــای تهران در فروردین امســال 
77درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و ورودی 
آب به سدهای تهران در طول این ماه به 194میلیون 
مترمکعب رسیده که 36درصد کمتر از ورودی آب 
در فروردین1400 است. همچنین طبق آمار، ورودی 
آب سدهای تهران از ابتدای ســال آبی جاری )اول 
مهر1400 تاکنون( 541میلیــون مترمکعب بوده 
که این رقم 28درصد کمتر از ورودی 755میلیون 

مترمکعبی مدت مشابه سال آبی قبل است.
به گزارش همشهری، ایران با متوسط بارش ساالنه 
250میلی متر، جــزو مناطق خشــک و کم باران 
محســوب می شــود و  وقــوع دوره هــای متوالی 
خشکسالی جزو اتفاقات معمول آن است، از این رو 
سیاست ها و مدیریت منابع آبی کشور باید متناسب 
با اقلیم خشک و کم باران تغییر کند و با سیاست های 
بلندمدت و جامع نگر، برای استفاده بهینه از منابع 
آبی موجود برنامه ریزی شــود. در این فرایند، نقش 
مصرف کنندگان آب نیز در همه بخش ها پررنگ و 

برجسته است.

عطش سدها با استمرار خشکسالی
 آمارها از شرایط ناگوار ذخایر آبی در مخازن سدها حکایت دارد؛ در تهران حجم ذخایر آب در سدهای پنج گانه

35.6درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است

بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها در سالی که گذشت 2968هزار میلیارد تومان تسهیالت 

بانک
به بخش های مختلف پرداخت کرده اند که نسبت به سال99 میزان پرداخت تسهیالت 
بانکی 54.1درصد رشد داشته است. از کل تسهیالت پرداخت شده 65.3درصد صرف 
تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و خدماتی شده و بیشترین سهم مربوط به بخش خدمات و 
صنعت و معدن بوده است. از کل تسهیالت پرداخت شده به بخش کشاورزی، 69.4درصد برای تامین 
سرمایه در گردش بوده و 77.4درصد از کل تسهیالت بخش صنعت و معدن جهت تامین نقدینگی در 
گردش بنگاه های صنعتی و معدنی پرداخت شده است. در بخش ساختمان و مسکن هم از کل تسهیالت 
اعطایی، 46.2درصد جهت ســاخت، 20.5درصد برای خرید، 17درصد برای تعمیر و 9.4درصد برای 
توسعه یا افزایش بنای مسکن یا ساختمان اختصاص یافته است. 46.2درصد تسهیالت بخش بازرگانی 
به تامین ســرمایه در گردش و 44.4درصد هم برای خرید کاالهای شخصی پرداخت شده و در بخش 
خدمات با سهم 41.8درصدی از کل تسهیالت شبکه بانکی در سال گذشته، 68.3درصد سهم تامین 
سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است. بانک مرکزی همانند چند سال اخیر بار دیگر تأکید می کند: 
همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب 
قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به 
افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش ســرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت 
غیرجاری و بازگرداندن آنها به مســیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین 
سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به 

سمت بازار سرمایه درتامین مالی طرح های اقتصادی توجه ویژه ای کرد.

بانک ها به کدام بخش ها بیشتر وام دادند؟

پرداخت 2968هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی در سال1400


