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قیمت نفت سبک ایران از بشکه ای  76دالر عبور کرد
میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به  18مه ( 28اردیبهشتماه) با  2دالر و  81سنت افزایش به  76دالر و  60سنت برای هر بشکه رسید که بیشترین رشد قیمت را در میان انواع
نفت های شاخص داشته است .به گزارش ایرنا ،تداوم تهدیدات و تنش های بین المللی از جمله تالش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران ،سبب شده که روند صعودی قیمت نفت که در هفته های
اخیر آغاز شده است ،همچنان ادامه داشته باشد و به رکوردهای جدیدی دست یابد .بر این اساس ،وزارت نفت روز شنبه اعالم کرد :میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تا پایان هفته
منتهی به هفته منتهی به  18مه ( 28اردیبهشتماه) 66 ،دالر و  91سنت برای هر بشکه بودهاست .میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران هم در دوره مورد بررسی  2دالر و  3سنت برای هر بشکه
افزایش یافت و به  73دالر و  58سنت رسید.

جنگ گازی روسیه و آمریکا به کجا میرسد؟

اخبار

تالش تزارها برای فرار از تحریم

تا پايان شهريور ماه  97انجام مي شود

بهره برداري از مجموعه ورزشي سرپل ذهاب
با حمايت بانك شهر كلنگ نخستين سالن ورزشي در منطقه سرپل ذهاب در
اسفند ماه سال گذشته بر زمين زده شد.
حسين محمد پورزرندي ،مديرعامل بانك شهر از بهره برداري مجموعه ورزشي سرپل ذهاب
از سوي اين بانك تا پايان شهريورماه سالجاري خبر داد .وي افزود :بانك شهر در راستاي
تعهدات خود با محور مسئوليت اجتماعي  ،كمك به بازسازي مناطق زلزله زده و ساخت يك
باب مجموعه ورزشي در شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب را در دستوركار خود قرارداد.

براي سي و سومين دوره انجام مي گيرد

انجام قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه بانک ملی
سی و نهمين مرحله قرعه كشي جوايز حساب هاي قرض الحسنه بانك ملي
ايران برگزار می شود ،بانک ملي ايران در پاسخ به نيك انديشي مشتريان
حسابهاي قرض الحسنه ،سي و نهمين مرحله قرعه كشي جوايز حساب هاي
قرض الحسنه پس انداز خود را برگزار خواهد كرد.
دارندگان حساب هاي قرض الحسنه پس انداز عالوه بر برخورداري از پاداش معنوي
كمك به نيازمندان ،مي توانند از انواع خدمات بانكي نيز بهره مند شوند .پايان مرداد ماه
سال جاري ،آخرين مهلت افتتاح حساب يا تكميل موجودي اين حساب هاست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد

تسويه مطالبات  ۱۵هزار نفر
از سپردهگذاران توسط بانك تجارت
تعداد  15هزار و  766نفر از سپردهگذاران موجودي حسابشان را از يك ريال تا
يك ميليارد ريال توسط بانك تجارت دريافت كردهاند.
نماينده مردم بردسير و سيرجان در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به آخرين وضعيت
سپردهگذاران تشكيالت موسوم به البرز ايرانيان ،عملكرد بانك تجارت در تعيين تكليف اين
هموطنان را شايسته تقدير دانست.

پورزرندي:

منابع بانك شهر به  ۵۶هزار ميليارد تومان رسيد
منابع بانك شهر در سال۹۳تنها  ۱۱۰هزار ميليارد ريال بود كه در  ۳سال گذشته
به بيش از  ۵۶۰هزار ميليارد ريال رسيده است.
مديرعامل بانك شهر با اشاره به پيشرفت هاي اين بانك در شبكه بانكي به ويژه در حوزه
توسعه بانكداري الكترونيك ،گفت :منابع اين بانك در سال۹۳تنها  ۱۱۰هزار ميليارد ريال
بود كه در  ۳سال گذشته افزايش يافته است

اجرای قرارداد خط لوله نورد استریم ۲این روزها با مخالفت و
تهدید به تحریم از سوی آمریکاییها روبهرو شده که به گفته
کارشناسان ،به نظر میرسد دلیل آن بیش از آنکه اقتصادی
باشد ،سیاسی است.
به گزارش مهر ،خط لوله نورد استریم  ۲که قرار است تا سال
 ۲۰۱۹عملیاتی شود ،این روزها با مخالفتهای جدی و حتی تهدید
به تحریم از طرف آمریکاییها مواجه شده است .به گفته کارشناسان
اما تجربه صادرات گاز روسیه که طی سالهای گذشته ،مانع اعمال
تحریمهای آمریکا علیه این کشور شده ،دلیل اصلی این جنگ گازی
تمام عیار است.
قرارداد خط لوله نورد استریم  ۲در سال  ۲۰۱۴میان روسیه و
آلمان منعقد شد .این قرارداد که در واقع الحاقیه ای به قرارداد نورد
استریم  ۱است ،برای افزایش صادرات گاز روسیه به آلمان طراحی
شده است .بهرهبرداری از این خط لوله طبق قرارداد ،قرار است در
سال  ۲۰۱۹باشد اما از همان ابتدا ،این قرارداد با اما و اگرها و تهدیدات
آمریکا روبهرو بوده است به طوری که  ۱۹سناتور آمریکا به ترامپ نامه
نوشته و از وی خواستند به هر طریقی از اجرای این قرارداد جلوگیری
کند .همچنین ترامپ و دیگر سیاستمداران آمریکا در مقاطع مختلف،
از تحریم شرکتهای همکاری کننده با این پروژه سخن به میان
آوردهاند اما چرا آمریکا با اجرای این قرارداد مخالف است؟
سیدعلی حسینی ،کارشناس انرژی در گفتوگو با مهر درباره علت
این مخالفت از سوی آمریکاییها گفت :آمریکا از سال  ۲۰۱۶وارد
بازار ال.ان.جی شده و با بهره برداری از  ۲پایانه ال.ان.جی به جمع
صادر کنندگان ال.ان.جی پیوسته است .همچنین این کشور در حال
احداث  ۳پایانه دیگر ال.ان.جی بوده و به دنبال بازاریابی برای ال.ان.
جی تولیدی آنها است .بنابراین این کشور به دنبال جذب بازار اروپا به
عنوان بازاری در دسترس و پرسود است.
آمریکاییها در گوشه رینگ
وی با اشاره به اینکه اگر خط لوله نورد استریم  ۲عملیاتی شود،
قطعا آمریکا با کاهش تمایل اروپا برای خرید ال.ان.جی این کشور
مواجه خواهد شد ،ادامه داد :این موضوع برای ترامپ که عمده
وعدههای انتخاباتیاش اقتصادی بوده ،اصال قابل قبول نیست؛ به
همین دلیل ترامپ تالش میکند ضمن انجام مذاکرات به کشورهای
اروپایی به منظور منصرف کردن آنها در مشارکت در این خط لوله،
با تهدید و اعمال تحریم مانع اجرایی شدن این خط لوله شود .این
کارشناس با بیان اینکه روسیه در حال حاضر  ۱۵۰میلیارد مترمکعب
گاز یعنی نزدیک به یک سوم گاز مصرفی اروپا را تامین می کند،
افزود :با اجرای نورد استریم  ،۲ظرفیت صادرات گاز روسیه به اروپا به
 ۲۰۰میلیارد متر مکعب می رسد که این افزایش ظرفیت صادرات گاز
باعث خواهد شد تا وابستگی اروپا به عنوان متحد آمریکا ،به روسیه از
منظر انرژی افزایش یابد و به تبع آن ،این موضوع بر اتحاد استراتژیک

اروپا با آمریکا اثر گذار باشد؛ به نحوی که کشورهای اروپایی با اقدامات
آمریکا علیه روسیه که این روزها بیش از پیش شدت گرفته است
همراهی نکنند .طبق گفته حسینی ،با اجرای خط لوله نورد استریم
 ،۲از اهمیت خطوط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین
و لهستان به عنوان متحدان استراتژیک آمریکا کاسته می شود .از
آنجایی که در حال حاضر  ۳۷درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا
از مسیر اوکراین و لهستان می گذرد بنابراین امنیت این دو کشور
هم برای روسیه و هم برای اروپا مهم است .در این میان ،با عملیاتی
شدن نورد استریم  ،۲سهم گاز صادراتی روسیه از مسیر این دو کشور
کاهش پیدا می کند بنابراین عالوه بر آنکه این موضوع بر درآمد
حاصل از ترانزیت گاز برای این دو کشور تاثیرگذار خواهد بود ،با
کاهش اهمیت ژئوپلتیک این دو کشور ،امنیت آنها نیز تحت تاثیر
قرارخواهد گرفت .این دو موضوع باعث شده است تا این دو کشور
با خط لوله نورد استریم  ۲به طور جدی مخالفت کنند و حتی از
آمریکا بخواهند تا تحریم های شدیدی را بر این خط لوله اعمال کند.
ایستادگیسرسختانهژرمنها
وی با تاکید بر اینکه دو طرف این قرارداد یعنی روسیه و آلمان
نیز منافعی دارند که به طور سرسختانه در مقابل مخالفت ها ایستاده
اند ،تصریح کرد :آلمان از آنجایی که مسیر نورد استریم کوتاه تر بوده

رئیس اتاق اصناف:

افزایش قیمت لوازمخانگی را رسما ممنوع نکردهاند

از طريق شعب سراسر كشور صورت مي گيرد

پرداخت سود سهامداران شركت آرين
توسط بانك ايران زمين
پرداخت سود به سهامداران شركت شركت توسعه اقتصادي آرين به مدت يك
ماه در كليه شعب بانك ايران زمين صورت مي گيرد.
بانك ايران زمين به عنوان عامليت پرداخت سود سهامداران(حقيقي) شركت توسعه
اقتصادي آرين منتهي به سال مالي  1396/12/30معرفي شد .براساس توافق صورت گرفته
بين بانك ايران زمين و شركت توسعه اقتصادي آرين مبني بر پرداخت سود سهام اشخاص
حقيقي آن شركت مربوط به پايان سال مالي  1396پرداخت سود به سهامداران اين شركت
از روز 1397/03/05به مدت يك ماه در كليه شعب بانك ايران زمين صورت مي گيرد.

فتاحي خبر داد

ثبت نام معامالت برخط سهام از طريق شعب منتخب بانك سپه
بانك سپه فرآيند ثبت نام معامالت برخط سهام را از طريق شعب منتخب بانك
در سراسر كشور انجام خواهد داد.
فتاحي ،مدير امور سازمان و برنامه ريزي گفت :بانك سپه به منظور تسهيل دسترسي
مشتريان به معامالت آنالين بورس به ويژه در شهرهايي كه امكان مراجعه حضوري به
نمايندگي كارگزاري وجود ندارد ،فرآيند ثبت نام معامالت برخط سهام را از طريق شعب
منتخب بانك در سراسر كشور انجام خواهد داد.

بانك كشاورزي  50ميليارد ريال تسهيالت
در استان بوشهر پرداخت كرد
بانك كشاورزي استان بوشهر بيش از  50ميليارد ريال تسهيالت اشتغال پايدار
روستايي و عشايري پرداخت كرد.
شعب بانك كشاورزي استان بوشهر طي دو ماهه ابتداي سال جاري مبلغ  50ميليارد و
 178ميليون ريال تسهيالت اشتغال پايدار روستايي و عشايري پرداخت كردند.

و هزینه کمتری دارد ،این مسیر را به مسیر فعلی یعنی خط لوله
اوکراین ترجیح می دهد و از طرفی نیز آلمان هاب گازی اروپا بوده
و به دنبال تثبیت و افزایش ظرفیت هابی خود است .از سویی دیگر
روسیه نیز اوال به دلیل مسیر کوتاهتر و هزینه کمتر نورد استریم ۲
 ،ثانیا افزایش وابستگی اروپا به خود و ثالثا متنوع کردن مسیرهای
صادرات گاز خود به اروپا برای کاهش وابستگی به اوکراین به دنبال
عملیاتی کردن این پروژه مطابق برنامه است.
حسینی گفت :هر چند آمریکا بارها این خط لوله را تهدید به
تحریم کرده است تا بتواند ضمن حفظ منافع خود و متحدانش از
نفوذ بیشتر روسیه در اروپا جلوگیری کند ،اما به دو دلیل ،تحریم
این خط لوله بعید به نظر میرسد .نخست اینکه در این پروژه شرکت
های بزرگ انگلیسی ،هلندی ،فرانسوی ،آلمانی و اتریشی حضور
دارند که در صورت تحریم آن ،این شرکت ها متضرر می شوند و
قطعا کشورهای اروپایی که شرکت های آن ها سهامدار خط لوله
هستند ،اجازه تحریم و جریمه شدن شرکت های بزرگ نفتی خود
را نخواهند داد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه تجربه گذشته نشان می
دهد ،این تحریم کار آمد نیست ،اظهار داشت :در زمان اجرای
خط لوله برداری روسیه به اروپا ،آمریکا به طور جدی با اجرای این

خط لوله مخالفت کرد و حتی تحریم های سرسختانه ای نیز علیه
شرکتهای اروپایی اعمال کرد اما به دلیل نیاز روزافزون اروپا به گاز
روسیه کشورهای اروپایی با آمریکا همراهی نکردند و نهایتا این خط
لوله اجرایی شد .
کشمکش بر سر بازار اروپا
به گفته وی ،نزاع بین روسیه و آمریکا از دو وجه قابل بررسی
است .وجه اول اقتصادی است که بر اساس آن هر دو کشور به دنبال
به دست آوردن بازار گاز اروپا و به فروش رساندن گاز خود هستند.
ولی اصل موضوع ،ابعاد سیاسی صادرات گاز است .از دیدگاه سیاسی،
روسیه به دنبال وابسته کردن اروپا به خود است .این کشور در سال
های اخیر عالوه بر درآمد هنگفتی که از صادرات گاز به دست آورده،
آن را اهرمی قرار داده است تا مانع تحریم های آمریکا و اروپا علیه
خود شود بنابراین روسیه تالش میکند با اجرای این خط لوله عالوه
بر افزایش درآمدهای خود از این طریق ،با وابسته کردن هر چه بیشتر
اروپا ،سایه تحریم ها را از خود دورتر کند.
حسینی ادامه داد :در مقابل آمریکا عالوه بر آنکه درصدد فروش
ال.ان.جی خود به این کشورهای اروپایی است ،به دنبال آن است تا
مانع وابستگی بیشتر متحدان اروپایی خود به روسیه شود چرا که
میداند در صورت اجرایی شدن این خط لوله امکان تحریم آن وجود
نخواهد داشت بنابراین به نظر می رسد ابعاد سیاسی این نزاع بر ابعاد
اقتصادی آن سایه افکنده است چراکه اگر نزاع فقط برای فروش
ال.ان.جی بود ،بازارهای شرق آسیا بسیار جذاب تر برای ال.ان.جی
آمریکا وجود دارد .آنچه که مشخص است دو کشور به یک جنگ
گازی تمام عیار وارد شده اند؛ جنگی که تحریم در آن دیگر نمی تواند
یک ابزار کارآمد باشد.
عبرتبگیریم
جنگ گازی بین روسیه و آمریکا برای کشور ما تجربه گرانقدری
است چرا که ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز دنیا میتواند
همچون روسیه عالوه بر استفاده از منافع اقتصادی صادرات گاز ،از
منافع سیاسی آن بهره ببرد .در واقع برای کشور ما که همواره سایه
تحریم بر سر آن سنگینی میکند ،صادرات گاز فرصتی است تا
همچون روسیه مانع اعمال تحریم علیه خود شویم .والدیمیر پوتین،
رئیس فدراسیون روسیه چندی پیش گفته بود که این کشور آمادگی
دارد به منظور ترانزیت گاز از طریق خاک اوکراین با کییف وارد
مذاکره شود .وی پس از دیدار با آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،در
شهر سوچی گفت :پروژه خط لوله گازی نورد استریم  ۲ربطی به
مواضع سیاسی ندارد و از نظر وی ،این طرح فقط یک پروژه تجاری به
ط لوله گازی نورد استریم  2در نظر دارد
شمار میآید .پروژه احداث خ 
ساالنه  ۵۵میلیارد متر مکعب گاز طبیعی روسیه را از مسیر دریای
بالتیک به آلمان و اتحادیه اروپا برساند که در  ۸۶درصد از این مسیر
(پیش از انشعاب آن) از خط اصلی نورد استریم استفاده میشود.

درحالیکه سازمان حمایت مصرفکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع
و تخلف عنوان کرده است ،رئیس اتاق اصناف اعالم کرد که هنوز هیچ گزارشی از
سوی دستگاههای نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازمخانگی گزارش
نشده و اگر این موضوع رسما ابالغ شود ،قطعا قیمتها بازگردانده خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،فروشندگان لوازم خانگی که در ابتدای امسال از رکود نسبی در بازار خود

گلهمند بودند و تا پایان فروردین ماه نیز مجوزی برای افزایش قیمت محصوالتشان دریافت
نکرده بودند ،از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت این محصوالت را هفت تا  ۱۰درصد افزایش
دادند که دراین باره رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد که اسفند پارسال
تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش  ۱۵درصدی قیمت را به سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعالم کردند که تا پایان فروردین ماه حق
افزایش قیمت نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی شود .با توجه به وضعیت
کنونی با افزایش حدود هفت تا  ۱۰درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه
موافقت شده است .این اظهارات در حالی مطرح شد که اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر
کاالهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا
اعالم کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات ممنوع
است و مجوزی در این زمینه صادر نکردهایم.
به گفته وی ،بر اساس مصوبه سال  ۱۳۹۴ستاد هدفمند سازی یارانهها کاالی محصوالت
خانگی در اولویت دوم قرار داشته و این دسته از کاالها مشمول رصد و پایش مستمر قیمت
از ناحیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند بدین معنی که مراقبت
می شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصالح
قیمتها و تغییرات قیمت بر اساس ضوابط اقدام می شود.

البته طحانپور در این زمینه تصریح کرد که امکان بازگشت قیمتها به حالت سابق
وجود ندارد.
اگر رسما بگویند ،قیمتها را برمیگردانیم
اما علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف ایران اعالم کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی
معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و
دیگر هزینههای تولید سبب می شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاههای
نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی
را ممنوع میداند ،باید آن را کتبا به اتاق اصناف ایران اعالم کند.
به گفته فاضلی ،هنوز هیچ مکاتب ه و نامهای از سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده است و
اگر این اتفاق بیفتد ،قطعا قیمتها را به حالت سابق برمیگردانیم.
در این میان مشخص نیست که اگر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به
عنوان دستگاه نظارتی و متولی برای تنظیم بازار انواع محصوالت و خدمات ،افزایش قیمت
هرگونه کاال و خدمات را در بازار ممنوع و تخلف میداند ،چرا برای برخورد با متخلفان و
گرانفروشان اقدامی نمی کند و اگر افزایش قیمت را غیرقانونی نمی داند ،چرا آن را به صورت
رسمی به اتاق اصناف اعالم نمیکند؟

دبیر انجمن قطعه سازان:

مراقب سهم خواهی برخی کشورها باشیم
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت:
در صورت محدودسازی یا توقف فعالیت شرکت های
خودرویی و قطعه ساز اروپایی به سبب خروج یکجانبه
آمریکا از توافق هسته ای برجام ،باید مراقب سهم خواهی
و امتیازگیری احتمالی برخی کشورها مانند چین باشیم.
توگو با ایرنا افزود :در روزهای گذشته
آرش محبی نژاد در گف 
رئیس جمهوری فرانسه اعالم کرد شرکت های اروپایی بر اساس
منافع خود تصمیم می گیرند و نمی توان شرکتی را به ادامه فعالیت
در ایران مجبور کرد.
وی بیان داشت :به این ترتیب هر شرکتی که منافع همکاری با

آمریکا بیش از سود حضور در ایران باشد ،از تحریم های آمریکایی
پیروی می کند .به گفته وی ،این مساله به یقین آثار خود را به همراه
خواهد داشت و در ادامه باید ببینیم نظام بانکی کشور می تواند از
اروپایی ها چه کمک هایی بگیرد و اتحادیه اروپا چه میزان همراهی
از خود نشان می دهد.
محبی نژاد ادامه داد :در خوشبینانه ترین حالت ،شرکت های
اروپایی باید بین بازار ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند و بر این
اساس ریزش زیادی در همکاران اروپایی پیش بینی می شود.
تا امروز مقامات  2خودروساز بزرگ فرانسه یعنی رنو -نیسان
و پژو -سیتروئن اعالم کرده اند برنامه های شان در ایران تغییر

نمیکند که خبر خوبی است؛ با این همه ،آنها نیز نمی توانند برای
تامین کنندگان قطعات خود تعیین تکلیف کنند که با ایرانی ها
همکاری کنند .محبی نژاد یادآوری کرد :شرکت های یاد شده که
منافع زیادی در همکاری با طرف های آمریکایی دارند ،در صورت
جبران نشدن ضرر و زیان خود از سوی اتحادیه اروپا ،همکاری با
ایران را در میان مدت محدود یا متوقف می کنند.
قانون انسداد پیروی شرکت های اتحادیه اروپا از تحریم های
فرامرزی آمریکا را ممنوع ساخته و شرکت ها را مجاز می داند زیان
های ناشی از این تحریم ها را از عامل آن دریافت کنند.
وی هشدار داد :در این شرایط سهم خواهی و امتیازگیری شرکت

های چینی برای حضور پر رنگ تر در بازار ایران دور از ذهن نخواهد
بود که باید در قراردادهای آینده دقت شود.
چندی پیش امیرحسین قناتی ،مدیرکل صنایع خودرو و نیرو
محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :تضمین های الزم
در قراردادهای پسابرجامی از طرف های خارجی اخذ شده است
و بر این اساس خودروسازان اروپایی به همکاری خود با ایران ادامه
می دهند.
پیش از این «یان مارتین» قائم مقام شرکت سایپا -سیتروئن
نیز به ایرنا گفت :هدف فرانسه باقی ماندن در برجام و اولویت این
شرکت حضور در بازار بزرگ ایران است.

مشکالت گذشته هپکو عامل بازگشت آن به صاحب قبلی
سازمان خصوصیسازی اعالم کرده با توجه به مشکالتی که درباره هپکو وجود
دارد خریدار آن نتوانسته آن مشکالت را برطرف کند ،در نتیجه این شرکت به
واگن سازی کوثر خریدار قبلیاش باز میگردد.
سیدجعفر سبحانی در گفتوگو با ایسنا ،درباره واگذاری شرکت هپکو اظهار کرد :هپکو
 ۱۰سال قبل به صورت مزایده واگذار شده بود و خریدار آن شرکتی به نام واگنسازی
کوثر بود .شرکت خریدار در دو سه سال اول ،تعهداتش را انجام داد و بعد از آن برای
انجام تعهداتش ناتوان بود .وی افزود :با توجه به اینکه شرکت واگنسازی کوثر در انجام
تعهداتش ناتوان بود ،ما از او وکالت گرفتیم تا با آن وکالت بتوانیم هپکو را واگذار کنیم.
بعد از آن دو یا سه نوبت هم برای این شرکت مزایده برگزار کردیم اما متاسفانه مشتری
برای خرید آن نیامد .سبحانی ادامه داد :چون این واگذاری قرار بود از طریق وکالت
انجام شود و از طریق مزایده مشتری برای آن نیامده بود ،میتوانستیم از طریق مذاکره
این مشکل را حل و فصل کنیم .در واگذاریهای دولتی معموال به خاطر حاشیهها و
ش مذاکره استفاده نمیکنیم و حتی اگر بنگاه چندین بار
جوی که وجود دارد ،از رو 
هم برایش مزایده انجام شده باشد ،باز هم از طریق مذاکره کار را جلو نمیبریم اما در
مورد بنگاههایی که با وکالت آنها را واگذار میکنیم به نوعی بخش خصوصی محسوب

میشوند و ما میتوانیم از طریق مذاکره
واگذاری را انجام دهیم.
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی
توضیح داد :در سالهای گذشته با توجه
به مذاکراتی که انجام دادیم ،هپکو به
شرکت هیدرو اطلس واگذار شد .آقای
احمدپور دو سال و اندی عهدهدار هپکو
بودند اما در نهایت با توجه به مشکالتی
که از قبل وجود داشت ،ایشان هم
نتوانستند آن مشکالت را حل کنند .در نتیجه در بهمن ماه سال گذشته او از سهامداری
هپکو استعفا داد .او امروز هم اصرار دارد که از سهامداری این شرکت استعفا دهد و حاال
قرار بر این است سهام را به خریدار قبلی که واگنسازی کوثر است ،برگرداند .گفتنی
است سازمان خصوصیسازی برای حفظ منافع دولت و مردم طبق قانون در این گونه
مواقع میتواند یا خودش شرکت را برای بار دیگر عرضه کند یا به وکالت از خریدار این
عرضه صورت پذیرد.

