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اسفندماه  ۲۵درصد مصرف آب در تهران به دلیل شیوع بیماری کرونا افزایش یافت

خامی :بانک گردشگری جزو بانکهای
سودده در بورس است

علیرضا ناصرپور خبر داد

بررسی آب مجانی برای تهرانیها

برنامهریزی برای ورود به مرحله
دوم افزایش سرمایه در سال 99

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده بانک گردشگری که با حضور
اکثریت سهامداران برگزار شد ،صورتهای
مالی منتهی به  29اسفند سال  1398به
تصویب رسید.
ابتدا مرتضی خامی مدیرعامل بانک
گردشگری گزارشی از عملکرد هیات مدیره
بانک را به سهامداران حاضر در جلسه مجمع
ارائه کرد.
مرتضی خامی در گزارش خود ضمن
گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد:
اعضای هیات مدیره بانک گردشگری تالش
کرد تا تاثیر شرایط تحمیلی بیرونی را به
حداقل برساند و مانع از افزایش پیامدهای
ناشی از شرایط اقتصادی به بانک شود ضمن
اینکه توانست با تکیه بر سیاست های کالن
خود جزء بانک های سودده در بورس باشد.
وی افزود :مرحله اول افزایش سرمایه بانک
گردشگری تا  15هزار میلیارد ریال بود که در
نیمه نخست سال  99محقق شد و ورود به
مرحله دوم افزایش سرمایه در سال جاری در
دستور کار بانک قرار گرفته است.
خامی با تشریح مهم ترین اقدامات انجام
شده در سال مالی  1398گفت :کاهش بهای
تمام شده منابع ،اجرای طرح های انگیزشی،
تمرکز بر ارائه خدمات مطلوب و اعتبارسنجی
مشتریان ،کنترل مصارف بانک ،اخذ مجوز
افزایش سرمایه ،توسعه کمی و کیفی
صندوق های سرمایه گذاری و همچنین ارائه
خدمات ویژه به مشتریان که باعث شد بانک
گردشگری به جایگاه دوم بانک محبوب از
دیدگاه مشتریان در بین بانکهای کشور
برسد ،از مهم ترین اقدامات است.
مدیرعامل بانک گردشگری به مسئولیت
های اجتماعی بانک نیز اشاره کرد و افزود:
حمایت از تئاتر ،حمایت از تیم های ملی
والیبال مردان و زنان در همه رده ها و حمایت
از بنیاد نیکوکاری یاس برای مدرسهسازی
(ساخت  20مدرسه و مرکز آموزشی تاکنون)،
توزیع جهیزیه برای نوعروسان مناطق محروم
و شرکت در همایش کمکهای مومنانه بر
اساس فرمایشات مقام معظم رهبری بخشی
از اقدامات بانک در حوزه مسئولیت های
اجتماعی است.
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده بانک گردشگری که با رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی برگزار شد ،عالوه بر
حضور بیش از  64درصد سهامداران ،سایر
صاحبان سهام به صورت برخط (آنالین) در
جریان موارد مطرح شده در جلسه مجمع
قرار گرفتند.
این گزارش حاکیست :در این جلسه
گزارش حسابرس و بازرس قانونی در
خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29
اسفند سال  1398قرائت شد و به تصویب
سهامداران رسید .همچنین روزنامه های
اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه
های کثیراالنتشار برای درج آگهی های
مربوطه بانک گردشگری انتخاب شد.
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محمدرضا بختیاری در نشستی خبری در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح آب
مجانی نیز در دستور کار قرار دارد؟ اظهار کرد:
این موضوع اکنون در حال بررسی قرار دارد اما
از آنجایی که  ۶۰درصد مشترکان در تهران زیر
الگو مصرف میکنند اجرای این طرح با مسئله
برق کمی متفاوت است لذا باید تمام جوانب
آن بررسی شود.
وی هزینه تمام شده تأمین و توزیع هر
مترمکعب آب در تهران را  ۲۵۰۰تومان عنوان
کرده و افزود :این در شرایطی است که تنها
 ۷۰۰تومان از مشترکان اخذ میشود و اکنون
شرکتهای آب و فاضالب و آب منطقهای جزو
شرکتهای زیانده هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران
با بیان اینکه در تهران زیان انباشته شده باالی
سه تا چهار هزار میلیارد تومان است ،تصریح
کرد :اکنون  ۶۰درصد مشترکان تهرانی زیر ۲۰
هزار تومان قبض آب پرداخت میکنند که با
توجه به کیفیت آب و هزینهای که پرداخت
میشود میتوان گفت که تقریبا آب مجانی در
اختیار مشترکان قرار میگیرد .این در شرایطی
است که کشور کانادا که  ۷۰درصد آب شیرین
دنیا را در اختیار دارد هزینه آب شرب آن ۷۰
برابر ایران است .باید گفت که آب شهر تهران
جزو بهترین آبهای دنیا است و اگر میخواهیم
میزان مصرف آب مدیریت شود باید دو مولفه
فرهنگسازی و اقتصاد را در نظر بگیریم در غیر
این صورت کاهش مصرف نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برخورد
با مشترکان پرمصرف گفت :قانون اجازه
قطع آب را نمیدهد اما در سالهای قبل در
بخشهایی از شهر تهران که مصرف بیرویه
وجود داشت مجوزهای خاصی را اخذ و نسبت
به قطع آب چند روزه مشترکان اقدام کردیم .اما
امسال این کار انجام نشد ولی فشار آب را برای
این دسته از مشترکان به شدت کاهش دادیم.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان تهران ،در تهران  ۶۰درصد مردم زیر خط
نرمال ۲۰ ،درصد در حد نرمال و کمی بیشتر و
 ۱۵تا  ۲۰درصد در دسته پرمصرفها و  ۵درصد
در دسته بسیار پرمصرف قرار دارند.
بختیاری با بیان اینکه در فصل تابستان و
در زمان پیک مصرف میزان افزایش مصرف
مشترکان در شهر تهران از  ۲۵درصد نسبت
به آغاز شیوع ویروس کرونا به  ۷تا  ۸درصد
کاهش یافت ،گفت :این مسئله جای تشکر
دارد چرا که مردم در زمان پیک همکاری بسیار
خوبی با ما داشتند که اگر این همکاری صورت
نمیگرفت با مشکالت جدی مواجه میشدیم.
وی مناطق  ۲ ،۱و  ۳تهران را جزو مناطق
بسیار پرمصرف دانست و افزود :برای کاهش
مصرف نیازمند فرهنگسازی و توجه به مقوله
اقتصاد هستیم چرا که اگر این دو مسئله رعایت
شود ،این مشترکان پرمصرف نیز وارد دسته کم

آغاز معامالت گواهی سپرده
کشمش از  ۵مهر در بورس کاال

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت :طرح برق مجانی برای مشترکان کم مصرف امری بسیار پسندیده بود که حدود یک تا دو سال
مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت ،اما با توجه به اینکه شرایط برای بخش آب متفاوت است وزارت نیرو اکنون به ما تکلیف کرده که این مسئله را مورد
ارزیابی قرار دهیم.

در برخی از
مناطق که فشار
آب پایین است
و یا فضای کافی
وجود ندارد
نمیتوانیمبرای
هر واحد یک
کنتور جدا در
نظربگیریم
مصرفها خواهند شد.
بختیاری با بیان اینکه در ابتدای اسفندماه
شاهد افزایش  ۲۵درصدی مصرف آب در تهران
به دلیل شیوع بیماری کرونا بودهایم ،گفت:
حدود  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار مترمکعب در روز در
پیک امسال افزایش مصرف نسبت به سال قبل
صورت گرفت که این عدد معادل مصرف شهر
اصفهان است که همین مسئله تنش جدی را
برای ما ایجاد کرد اما توانستیم این وضعیت را
پشت سر بگذاریم.
وی با تأکید بر اینکه در شهر تهران حتی یک
ساعت قطع آب نداشتهایم ،گفت :تنها در غرب
تهران آن هم به دلیل قطع برق و تأمین آب
آن مناطق از چاهها با قطع آب مواجه شدیم
اما به جز آن هیچ کجای تهران قطعی ناشی از
کمبود آب نداشتیم و حدود سه میلیون و ۵۰۰
هزار مترمکعب در پیک مصرف آب شرب تهران
ثبت شد که این عدد یک سوم بیشتر از دریاچه
چیتگر تخمین زده میشود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران
با اشاره به ادغام شرکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی گفت ۱۰ :سال بود که قرار
بود این دو شرکت با یکدیگر ادغام شوند.
اکنون که این مسئله اتفاق افتاده شاهد اثرات
بسیار مثبت آن هستیم تا جایی که در جنوب
شرق تهران توانستیم سه سال اعتبار را دریافت
کنیم و در استان تهران طی دو تا سه سال

آینده دیگر مشکلی به نام آب وجود نخواهد
داشت.
وی با اشاره به ورود فاضالب خام برخی
از روستاهای اطراف تهران به پشت سدها
گفت :متأسفانه برخی از روستاها برای تحویل
مقاومت دارند اما روستاهایی را که به مرحله
بحران رسیدهاند با کمک شورای تأمین تحویل
میگیریم و برای برخی از روستاهایی که در
مرحله بحران هستند نیز اقداماتی را در نظر
داریم تا بتوانیم آنها را نیز تحویل بگیریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران
درخصوص اقدامات صورت گرفته برای بازسازی
شبکه آب تهران نیز گفت ۴۰ :درصد شبکه
تهران باالی  ۵۵سال قدمت دارد به گونهای که
حدود  ۹۰۰۰کیلومتر شبکه آب شرب و تقریبا
همین میزان فاضالب در تهران موجود است و
براساس بررسیهای صورت گرفته قصد داریم
که امسال نیز همانند سال گذشته پروژه اصالح
و بازسازی شبکه را دو برابر بیشتر انجام دهیم.
وی درخصوص امکان نصب کنتور به صورت
جداگانه برای هر واحد در تهران گفت :در برخی
از مناطق که فشار آب پایین است و یا فضای
کافی وجود ندارد نمیتوانیم برای هر واحد یک
کنتور جدا در نظر بگیریم اما با رایزنیهایی که
با نظام مهندسی تهران انجام شده قرار است
قبل از ساخت ،هر واحد مسکونی یک کنتور
جداگانه داشته باشد.

بختیاری درخصوص قرائت کنتور از راه دور
در تهران نیز اظهار کرد :این مسئله در برخی
روستاها در حال انجام است ولی در تهران به
دلیل موارد امنیتی تا زمانی که بستر آن فراهم
نشود نمیتوان این کار را اجرایی کرد البته در
منطقه  ۲این کار آغاز شده اما برای گسترش آن
نیازمند ایجاد بسترهای الزم هستیم.
وی با اشاره به پیشرفت فاضالب در استان
تهران نیز گفت :میانگین کشوری پیشرفت
طرح فاضالب  ۴۸درصد است اما در استان
تهران این عدد تنها  ۱۲درصد بود که با اقدامات
صورت گرفته توانستیم در ابتدای سال این
عدد را از  ۱۲به  ۲۳درصد افزایش دهیم و
قرار شده که تا پایان سال نیز این عدد به ۳۸
درصد برسد  .فاضالب پردیس ،رباط کریم و
پرند نیز در ماههای آینده تکمیل خواهد شد
و قصد داریم تا این عقبماندگی را تا پایان
دولت دوازدهم در شهر و روستاهای تهران
جبران کنیم.
بختیاری بیان کرد :این مسئله تنها مربوط
به تهران نمیشود چراکه در استانهای دیگر
همچون اصفهان ،خراسان ،خوزستان و
استانهایی که جمعیت زیادی دارند شاهد
چنین مشکالتی هستیم .در استان تهران نیز
در غرب و جنوب شرق شاهد جمعیت گسترده
مردم هستیم که همین موضوع مشکالتی را به
وجود آورده است.

با خرید دین بانک ملی ایران در بازار کسب و کار ماندگار شوید
بانک ملی ایران در تسهیالت دهی خرید دین ،با خرید دین
مدت دار بدهکار مانند چک و سفته ،نقدینگی مورد نیاز مشتری
را زودتر از موعد مقرر در اختیار قرار می دهد.
در روش تسهیالت دهی خرید دین ،بانک دین مدت دار بدهکار
را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری
مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری
می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر
نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.
صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی که نیازمند
نقدینگی هستند می توانند با دریافت نقدینگی چک و اوراق
تجاری شان که دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان
مورد نیازشان است ،به میزان مورد نیاز خود تامین مالی کنند.
بانک ملی ایران در پنج ماه نخست امسال تعداد 33

هزار و  200فقره از این تسهیالت به ارزش  68هزار و
 134میلیارد ریال را به متقاضیان پرداخت کرده است.
بر این اساس سهم تسهیالت خرید دین از مجموع تسهیالت
پرداختی بانک اعم از عقود مبادله ای و مشارکتی در مدت مذکور
13.7درصد بوده است.
خرید دین به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای تمامی بخش
های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات
و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از
جمله آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین سیاست
اعتباری ساالنه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه
بخش ها می توانند از این تسهیالت استفاده کنند .نرخ سود این
تسهیالت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و رعایت آیین نامه ها
و دستورالعمل های مربوطه محاسبه می شود.

رئیس گروه مالی گردشگری :

 8شرکت زیرمجموعه گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس هستند
وی گفت :با هدف مردمی کردن اقتصاد  8شرکت زیرمجموعه
گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس قرار دارند که عایدی
همه آنها نصیب سهام بانک گردشگری (وگردش) و شرکت سمگا
میشود.
مهدی جهانگیری که درجلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده بانک گردشگری سخن میگفت ،افزود :از زیر مجموعه
های گروه مالی گردشگری در مجموع  8شرکت شامل شرکت های
نگین گردشگری ،فوالد صنعت بناب ،پرستیژلند ،میکامال کیش،
مجموعه تفریحی گردشگری آیلند ،احیا استیل فوالد بافت و هلدینگ
گسترش صنایع و معادن ماهان آماده ورود به بورس هستند.
وی ادامه داد :سهام شرکت اقتصادی نگین گردشگری که بیشترین
سهام آن متعلق به بانک گردشگری است ،داراییهای ارزشمندی دارد
که ورود آن به بورس در بازار توافقی پذیرش شده است.
همچنین بخش اعظم سهام شرکت های پرستیزلند ،فوالد صنعت
بناب و میکامال کیش که متعلق به گروه مالی گردشگری و بانک
گردشگری است ،در دست بررسی و آماده ورود به بورس هستند.
شرکت احیاء استیل بافت نیز به زودی وارد بورس می شود.

جهانگیری تصریح کرد :هر هشت شرکت یاد شده همگی از شرکت
های ارزشمند گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری محسوب می
شوند و عایدی ورودی این شرکت ها نصیب سهام بانک گردشگری
(وگردش) و همچنین شرکت سمگا خواهد شد.
وی اقدامات بانک گردشگری در خصوص شفافیت و اطالع رسانی
به موقع را یک حرکت مثبت و رو به جلو خواند و گفت :حمایت از
سهامداران حقیقی و خرد که به بانک اعتماد کردند و حتی با وجود
بسته بودن نماد ،وفادار ماندند ،باید از سوی بانک هم همین اعتماد
و وفاداری وجود داشته باشد.
این گزارش حاکیست :حدود  ۹۵درصد از زیرساخت های فاز یک
مجموعه تفریحی گردشگری آیلند به مساحت  ۷۵۰هکتار انجام شده
و زیرساخت ها برای اجرای فاز  ۲نیز با سرعت مطلوبی در حال انجام
است .همچنین  ۱۱پروژه از  ۲۴پروژه در دست اجرای این مجموعه
آماده بهره برداری شده است .مجموعه آیلند به مساحت ۱۴۰۰
هکتار منطقه ویژه اقتصادی محسوب شده و نزدیکترین منطقه ویژه
اقتصادی به پایتخت است.
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان نیز یکی

از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ صنایع و معادن ماهان و بازوی
اجرایی آن در بخش معدن است که در حال حاضر عملیات استخراج
و فروش سنگ آهن از توده معدنی شماره  ۵گل گهر سیرجان را
برعهده دارد.
همچنین پروژه شرکت پارس میکا تحت نام تجاری میکامال بزرگترین
و مجهزترین مجموعه تجاری تفریحی در جزیره زیبای کیش است که
در زمینی به وسعت  35هزار مترمربع با زیربنای بیش از  202هزار
در  ۷طبقه شامل دوطبقه پارکینگ مسقف با ظرفیت بیش از ۱۰۰۰
خودرو و  ۵طبقه با کاربری تجاری و تفریحی قرار دارد.
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) با نام
هلدینگ ماهان فعالیت خود را از سال  ۱۳۹۰با هدف رشد و اعتالی
صنعت و معدن کشور آغاز کرده و هدف نهایی آن سرمایه گذاری در
صنایع و معادن به امید تبدیل شدن به قطبی مؤثر درتحقق بخشیدن
به اهداف چشم انداز بیست ساله در این حوزه است.
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری
که با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد ،صورتهای مالی منتهی
به  29اسفند سال  1398به تصویب رسید.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی
بورس کاالی ایران از آغاز معامالت کشمش در
بورس کاال در قالب ابزار گواهی سپرده کاالیی
از روز شنبه  ۵مهر ماه سال جاری خبر داد.
علیرضا ناصرپور دراینباره گفت :معامالت
گواهی سپرده کشمش سبز قلمی با پذیرش
یک انبار دارای استانداردهای تعریف شده در
شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی از
شنبه هفته آینده در بورس کاالی ایران آغاز
خواهد شد.
وی افزود :شهرستان خلیل آباد قطب تولید
انگور شرق کشور و هم چنین دارای تولید ۲۰
هزار تن کشمش مرغوب در سال بوده و رتبه
اول تولید کشمش در سطح استان خراسان
رضوی با بیش از  ۱۰هزار نفر باغدار را در
اختیار دارد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی
بورس کاالی ایران با اشاره به ورود انواع
محصوالت کشاورزی به بورس کاال ،اظهار
داشت :در سلسله جلساتی که برای معامله
محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران
برگزار شده است ،تاکنون محصوالت مختلفی
به تاالر معامالت بورس راه یافته اند که می
توان به راه اندازی معامالت گواهی سپرده
کاالیی و قرارداد آتی زعفران ،زیره سبز و پسته
اشاره کرد که با موفقیت همراه بوده است.
همچنین تجربه عرضه جو ،ذرت و گندم در
قالب ماده  ۳۳قانون افزایش بهره وری بخش
کشاورزی در بستر بورس نیز وجود دارد و
هم اکنون درصدد راه اندازی معامالت گواهی
سپرده کشمش در بورس کاال هستیم.
ناصرپور تاکید کرد :راهبرد اصلی بورس
کاالی ایران درخصوص به کارگیری از این ابزار
مالی این است که در استان های تولیدکننده
یک محصول خاص مثل کشمش به توسعه
نظام انبارداری بپردازیم و در ادامه معامالت
گواهی سپرده کاالیی را بر پایه آن محصول
آغاز کنیم که همین روال برای کشمش نیز در
پیش گرفته شده است؛ راه اندازی و توسعه این
معامالت در بورس به سود همه فعاالن بازار
محصوالت کشاورزی خواهد بود.
وی گفت :به کمک بورس ،وجه حاصل از
فروش محصول در کوتاه ترین زمان ممکن
و با اطمینان کامل به حساب کشاورز واریز
می شود .کاهش فعالیت های واسطه گرایانه
و امکان فروش مستقیم محصول ،امکان
مدیریت ریسک ناشی از نوسانات قیمتی با
استفاده از ابزارهای مشتقه و نیز امکان تامین
مالی از طریق ابزارهایی همچون سلف و سلف
موازی استاندارد از دیگر مواردی است که منجر
به حمایت از بخش کشاورزی میشود.
ناصرپور عنوان کرد :در آستانه راه اندازی
این معامالت ،بورس کاالی ایران در شهریور
ماه سال جاری ،جهت آشنایی فعاالن بازار
کشمش با معامالت گواهی سپرده کاالیی در
شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی
اقدام به برگزاری جلسه آموزشی توجیهی نحوه
انجام این معامالت بر روی محصول کشمش
کرد که با استقبال فعاالن این بازار رو به رو
شد.

