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«همدلی» پیامدهای حذف ایران از بازارهای جهانی انرژی را بررسی میکند

همدلــی| فاطمه آقاییفــرد« -به جای
اســتفاده از ذخایــر نفت آمریکا بــرای کاهش
بهای نفت ،صادرات ایران را تحریم نکنید ».این
آخرین واکنش مردان نفتی ایران به بازی ترامپ
است که دیروز در البهالی اخبار بلومبرگ ،دیده
میشد.
کمتر از چهار ماه تا زمــان تحریمهای نفتی
علیه ایران باقی مانده و آنطورکه قرار اســت،
از میــزان دو میلیون و  500هزار بشــکه نفت
صادراتی ،تنها نصف این رقم یعنی یک میلیون
و  250هزار بشــکه نفت در روز ،روانه بازارهای
جهانی شــود .البته ناگفته نمانــد که ترامپ از
مشتریان ایران خواسته است تا قبل از سیزدهم
آبان ،خرید نفت از این کشور را به صفر برسانند.
هر چند این خواسته ترامپ ،موافقان و مخالفانی
را با خود همراه کرده اســت اما در صورت عمل
به آن نگرانی از کاهش عرضه نفت در بازارهای
جهانی را باال برده و بهنظر میرسد که خال نفتی
اینروزها جدیتر از همیشه به گوش میرسد.
اظهارنظرها درباره این ماجرا بیشتر از گذشته
شده و آنطورکه برخی از کارشناسان میگویند،
ایــران باید تــاش کند تا با تعدیــل یا تامین
خواستههای مشــتریهای خود در بازار انرژی
هر طورکه شده خود را از فشار تحریمها خارج
کنــد .به باور برخی از تحلیلگــران در صورت
خروج ایران از بازارهــای جهانی ،خال نفتی در
کوتاهمدت میتواند کشــورهای وابسته به نفت
ایران را در معرض فشــار قــرار دهد و باالخره
روسیه و عربستان خواهند توانست این خالء را
جبران کنند.
با این همه به باور برخی دیگر از تحلیلگران نیز
روسیه یا عربستان هیچگاه از پتانسیل الزم برای
پــر کردن جای ایران در بــازار انرژی برخوردار
نیستند و باالخره دست به دامن آمریکا میشوند
تا برای جلوگیــری از افزایش بیرویه نفت وارد
کار شود.
با افزایش فشار آمریکا به متحدانش برای صفر
کردن خرید نفت از ایــران ،بازار جهانی طالی
ســیاه که از ناحیه کشــورهایی چون ونزوئال با
کمبود عرضه شــدید مواجه بود ،با رشد بیشتر
قیمتها مواجه شد .رشــد قیمت جهانی نفت
خام در آمریکا خود را به شــکل افزایش قیمت
بنزین نشان داد؛ اتفاقی که در آستانه برگزاری
انتخابات میــاندورهای کنگره در آمریکا ،حزب
متبوع دونالد ترامپ را با تهدیدهایی مواجه کرده
است .از همین رو منابع آگاه اخیرا به بلومبرگ
خبــر دادند که دولت دونالد ترامپ در آســتانه
برگزاری این انتخابات ،فعاالنه مشــغول بررسی
برداشت از ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا به
منظور کنترل قیمتها است.

اخبار بانک

تله نفتی

اینماجرا با نزدیکتر شدن به روزهای پاییزی
بازتاب بیشتری در رسانههای خارجی دارد .حاال
آمریکا دســت به کار شــده تا برای جبران این
خالء نفتی از ذخایر خود استفاده کرده و با روانه
کردن آن به بازار ،رد پای ایران از حوزه صادرات
را برای همیشه پاک کند .اما ظاهرا مردان نفتی
ایران نیز در مقابل ایــن اقدامات ترامپ ،بیکار
ننشستهاند.
بــه گزارش روز گذشــته بلومبــرگ ،یکی از
مقامات ایرانی طی نامــهای از رئیسجمهوری
آمریکا خواسته تا از ذخایر راهبردی خود برای
کاهش قیمت نفت اســتفاده نکند و در عوض
برای افت نــرخ انرژی در بازارهــای جهانی از
تحریمهای نفتی علیه کشــور چشمپوشیکند؛
«توصیه من به شــما این اســت تا از از ذخایر
راهبــردی آمریکا بــرای تعدیــل قیمت نفت
اســتفاده نکنیــد و در مقابل تحریمهــا را لغو
کنید ».این را حسین کاظمپور اردبیلی ،نماینده
ایران در اوپک ،طی ارســال نامه الکترونیکی به
رئیسجمهــوری ایاالت متحــده آمریکا گفته
اســت تا شــاید آنطور که تحلیلگران با تجربه
حوزه نفت و انرژی میگویند ،از خروج ایران از
بازارهای جهانی تالش کند.
بلومبــرگ در ادامه این تحلیــل درباره اقدام
آمریکا مبنی بر استفاده از ذخایر راهبردی نفت
خــود برای جلوگیــری از افزایش قیمت انرژی
مینویســد؛ کابینه ترامپ در نظر دارد تا پیش

یادداشت

از برگزاری انتخابات کنگره در ماه نوامبر و با باال
گرفتن فشارهای سیاسی ،ذخایر نفت خود را به
بازار سرریز کند .از طرفی نیز ترامپ قصد دارد
تا در کنار اســتفاده از این ذخایر ،ایران را نیز از
حوزه صادرات بیرون ببرد.
در نامــه کاظمپور اردبیلی به نقل از بلومبرگ
آمده است :همانطور که پیشبینی کرده بودیم،
شما میخواهید با توسل بر ذخایر نفتی آمریکا،
به علت اینکه کسی توان جبران خال نفتی ایران
را ندارد ،وارد کار شــوید ،اما بدانید که تحریم
ایران ،پیامدهای بسیاری را دارد.
ایــن گزارش به نقل از نماینده ایران در اوپک
افزود :عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و
روســیه ادعا کردند می توانند خال  2.5میلیون
بشکهای را در روز جبران کنند .این یک اشتباه
محاســباتی بوده و شــما (ترامپ) به دام آنها
افتادید و در نتیجه قیمت نفت باال خواهد رفت.
اگر ایران تنهــا یک ماه صادرات نفت را متوقف
میکرد تا نشــان دهد می توانــد چه بالیی بر
ســر اقتصاد دنیا بیاورد ،در تصمیم تجدیدنظر
میکردید اما ما یک کشور متمدن و یک دولت
مسئول هستیم.
بنابراین گزارش ،ترامپ عربســتان ســعودی
و برخــی از دیگر اعضای اوپــک را برای جبران
خالء حاصل از تحریم صــادرات نفتی ایران به
دســت آمریکا ،تحت فشار قرار داده است .ایران
روزانه  2.5میلیون بشکه نفت صادر می کند و

آغاز پیشفروش سکه در شعب منتخب
بانک ملی ایران

براســاس تخمین های آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،با اجرایی شــدن تحریم های آمریکا در
سیزدهم آبان این مقدار به نصف خواهد رسید.
البته این نخستین بار نیست که این مقام ایرانی
به سیاست های ترامپ واکنش نشان داده است.
تالشها برای حذف ایران ادامه دارد
آمریکا میخواهد هر طور شده ایران را از حوزه
صادرات نفت خارج کند .اما به باور بســیاری از
تحلیلگران خروج ایران از بازار بینالمللی نفت،
به این سادگیها نیست و به دلیل ظرفیت باالی
تولیــد ،حذف انرژی ایــران از بازارهای جهانی
پیامدهای منفی برای جهان دارد.
بر اســاس گزارش روز گذشته بلومبرگ ،تیم
ترامپ برای اطمینــان از اینکه عرضه نفت در
بازارهای جهانی با کمبود مواجه نباشد ،تا قبل
از آغاز ســیزدهم آبانماه که قرار است صادرات
نفت ایران به نصف برســد ،با مقامات سعودی
دیدار داشــته است .از طرفی نیز روسیه ،امارات
متحده عربی و عربســتان نیــز موافقت خود را
برای باال بردن میزان عرضه نفت اعالم کردهاند.
این در حالی است که نماینده ایران در اوپک
در واکنش به اقدام این ســه کشور گفته است:
«عربستان ،روســیه و امارات مدعی شدهاند که
برای جبــران خال صادارتی ایــران ،دو میلیون
و  500هزار بشــکه در روز نفت صادر خواهند
کرد اما این یک اشتباه محاسباتی است و آقای
رئیسجمهوری شما در تله آنها گرفتار شدهاید

که این ماجرا در نهایت منجر به باال رفتن قیمت
نفت خواهد شد».
برداشت از ذخایر برای حفظ آراء
آنطور که دنیای اقتصاد مینویسد ،بر اساس
آخرین آمارهای موجــود ،آمریکا  ۶۶۰میلیون
بشکه ذخایر استراتژیک نفتی دارد .این نخستین
بار نیست که دولت دونالد ترامپ به این ذخایر
چشم دوخته است .پیش از این کاخ سفید اعالم
کرده بود طبق آنچه در الیحه بودجه سال مالی
 ۲۰۱۸آمده اســت ،فروش تدریجی ذخایر نفت
خام استراتژیک آمریکا از اکتبر  ۲۰۱۸و طی ۱۰
ســال آغاز خواهد شد .با این حال این پیشنهاد
با انتقادات فراوانی در داخل آمریکا مواجه شده
اســت زیرا اصوال نباید سطح این ذخایر از ۴۵۰
میلیون بشــکه کمتر شود .اخیرا نیز ریک پری،
وزیر انرژی کابینه ترامپ ،اعالم کرده بود ذخایر
اســتراتژیک نفت خام آمریکا برای استفاده در
شرایط ضروری و بحرانی است ،موضوعی که به
نظر میرسد رئیسجمهور آمریکا نیز باید به آن
واقف باشد.
اما با وجود اهمیت استراتژیکی که این ذخایر
نفت خــام برای دولــت آمریــکا دارد ،به نظر
میرسد ناتوانی متحدان این کشور برای افزایش
تولید نفت باعث شده است دولت دونالد ترامپ
با برداشت از این ذخایر ،بحرانی که میتواند در
آستانه انتخابات میاندورهای کنگره دامان حزب
جمهو ریخواه را بگیرد ،پشت سر بگذارد.
نگاهی بــه تاریخ آغاز تحریمهــای یکجانبه
آمریــکا علیه ایران و زمان برگــزاری انتخابات
میاندورهای کنگره ،این سناریو را بسیار محتمل
میکند .تحریمهای آمریکا از ۴نوامبر ( ۱۳آبان)
علیه ایــران اجرایی میشــود .آنطور که دولت
آمریکا خواســته ،تا این تاریخ فروش نفت ایران
باید صفر شده باشد .اما آنطور که پیشبینیها
نشان میدهند ،این اتفاق میتواند قیمت نفت را
به بیش از  ۱۳۰دالر برساند و این یعنی ضربهای
بزرگ به انتخابات میاندورهای که ششم نوامبر
برگزار خواهد شــد .بنابراین دولت ترامپ باید
فکری به حــال انتخاباتی که تنها دو روز بعد از
اعمال تحریمها علیه ایران برگزار خواهد شــد،
بکنــد زیرا اجرای قطعی تحریمهــا علیه ایران
میتوانــد بازار نفت را با شــوک مواجه کند .به
این ترتیب به نظر میرســد دولت ترامپ قصد
دارد با برداشــت از ذخایر استراتژیک نفت خام
این کشور و عرضه آن به بازار جهانی به منظور
کاهش قیمــت نفت خام و در پــی آن قیمت
بنزین در داخل آمریکا ،فضای سیاسی کشور را
برای برگزاری انتخابات تلطیف کند.
حاال با چنین اتفاقاتی باید دید چه کسی برنده
این بازی نفتی تا پاییز سال جاری خواهد بود؟

کوچ خاموش از اقتصاد دستوری به اقتصاد خواهشی
مهرداد انوری

دکترای مدیریت کسب و کار
مدرس و مشاور توسعه کسب و کار

از ابتدای ســال شاهد روند ســریع نابسامانی در اقتصاد
کشــور هستیم ،به گونهای که گویی هر روز منتظر خبری
تلخ تر از دیروزیم  .شــواهدی مهم ،این امر را قابل اثبات و
ملموس می کنند شاهدانی از قبیل افزایش نرخ ارز ،کاهش
توان خرید مردم،کم ارزش شــدن واحد پولی کشور و در
نهایت افزایش قیمت سکه و طال و به اصطالح حباب و غیر
حباب های خانمانسوز اقتصادی .در این مدت چند ماهه که
از ســال  97در حال گذر است قیمت ارز با نوسانات شدید
روبرو بود و گویی افسار گسیخته ای است که کس را ،یارای
او نیست .گرانی و نوسانات بی حد و حصر قیمت ارز و طال
در بازار موجب شــد تا دولت در اولین تصمیم استراتژیک
خود قیمت  4200تومان را برای دالر ابالغ نماید و این ارز
را پایه رســمی واردات و صادرات در نظر گیرد .پس از ابالغ
این دستور شاهد کاهش مقطعی قیمت و نوسانات در بازار

بودیم ولی باز این ُمســکن دز خود را در مقابل این اقتصاد
ملتهب از دست داد و مجددا نوسانات شدید در بازار حاکم
شــد .در این امر ســوال مهمی به ذهن می رسد و آن این
است که آیا اقتصاد دستوری می تواند در میان مدت و بلند
مدت راهگشا باشد یا خیر ؟ باید بپذیریم از میان دالیل انبوه
گرانی روزانه ارز دو دلیل مهم و پر رنگ هستند:
اول ،اینکه مردم ما فرهنگ صبوری در تنگنا را نیاموخته
اند و در اولین حادثه با رفتار های احساســی و هیجان زده
خود حادثه را به بحران تبدیل می کنند .همانند خرید سکه
و ارز آن هــم با قیمت های بی ثبات ثانیه ای در صف های
طوالنی که این مقدار از تقاضا خود به خود تورم و افزایش و
نواسات شدید را خلق میکند .
دوم ،هیچ راهکار میان مــدت و بلند مدتی برای تامین
ارز در کشور دیده نشده است ،راهکارهایی از قبیل توسعه
گردشگری و تسهیل فرآیند صادرات .نباید فراموش کنیم
که این حجم از نوسانات ریشه در کمبود ارز در بازار دارد و
با کمیاب شدن آن قیمت به صورت فزاینده ای دستخوش
تغییرات خواهد شد و این معضل راه حلی جز اتخاذ سیاست
های کالن برای تزریق ارز به کشور ندارد و هر چه غیر از این

رفتار گردد شاید در کوتاه مدت پاسخگو باشد ولی در بلند
مدت ،حتی احتمال نتیجه عکس نیز بهمراه خواهد داشت.
بعد از اقتصاد دستوری که چند ماه قبل در کشور شکل
گرفت امروز همچنان شاهد نوسانات شدید ارز و قیمت سکه
و طال هستیم و عمال دریافتیم که قیمت ارز را بازار تعیین
میکند ،چرا که به مــوازات قیمت  4200تومانی نرخ های
توافقی و بازار دوم مثل خیلی سالهای دیگر در کشور شکل
گرفــت که در مواردی قیمت دالر به حدود  9الی  10هزار
تومان هم رســید و آن هم در بازار دوم غیر رســمی و این
نشان از التهابات شــدید اقتصادی در کشور دارد  .در این
مدت صرافیها از عرضه ی ارز منع شدند و فقط صرافیها و
بانکهای محدود و معرفی شده ای اقدام به فروش ارز ،آنهم
بــه صورت غیر فیزیکی کردند .همه ی این موارد ،دولت را
در دوراهی دستور و خواهش قرار داد و منجر به خلق ایده
ای به نام ارز توافقی شد که در حقیقت بازار دوم رسمی ارز
است که برای کاالهای غیر اساسی در نظر گرفته شده که
صادر کنندگان و تولید کنندگان بتوانند به صورت مستقیم
ارز مورد نیاز خود را به قیمت توافقی بفروشــند یا بخرند.
بایــد گفت این طرح آن طور که ســاده بر روی کاغذ ارائه

شده ،قابل اجرا نیست چرا که اقتصاد کشور ملتهب است و
چه بســا خیلی از طرح های ایده آل هم در اقتصاد ملتهب
با شکســت روبرو میشــود .با وجود اینکه این طرح مشابه
خارجی و اجرا شده ای ندارد و طبق وضعیت اقتصاد کشور
طرح ریزی شده ،باید گفت مزیتها و معایبی به همراه دارد.
مزیت این طرح ایجاد فضای نسبی آرام برای واردکنندگان
است که بتوانند خرید ارز خود را انجام دهند و تا حدودی
از نوسات شــدید ارزی جلوگیری میکند ولی طرف دیگر
این طرح صادرکنندگان هســتند که باید ظرف مدت دو
ماه طبق ابــاغ دولت ،ارز دریافتی را عرضه نمایند .به این
معنی است که قدرت چانه زنی در بازار های بین المللی در
کنار رقبای قدرتمند کاهش می یابد و در نهایت به ناچار با
کاهش قیمت فروش و کاهش سود مواجه خواهند شد و از
سویی با افزایش این مدت زمان به شش ماه همانند سابق با
انباشت شدید درخواست ،وارد کنندگان روبرو خواهیم بود.
ارز توافقی ممکن اســت که شاه کلید رهایی اقتصاد کشور
در این وضعیت باشد ولی می تواند با اجرای غیر صحیح و
ساختار کند و سلیقه ای بروکراسی کشور تبدیل به مشکلی
دیگر برای کشور شود.

گوشه

اخبار تازه از پرونده یک موسسه غیرمجاز

افزایش وثیقه متهم اصلی ثامنالحجج از  ۱۰۰به  ۴۰۰۰میلیارد تومان
در جریان رســیدگی بــه پرونده متهم
ردیــف اول تعاونــی منحل شــده ثامن
الحجج ،قرار بر این شــده که قرار تامین
وثیقه وی به  ۴۰۰۰میلیارد تومان افزایش
یابد؛ اما جدیدتریــن خبرها حاکی از آن
است که وی به دلیل عدم توانایی تامین
این قرار بازداشت شده است.
در حالــی این روزها دادگاه رســیدگی
به تخلفــات متهمان تعاونــی غیرمجاز
ثامــن الحجــج در حال بررســی بوده و
پرونده متهم ردیــف اول آن «الف – م»
در جریان رســیدگی قرار دارد که آخرین
اخبار دریافتی از این حکایت دارد که قرار

تشــدید تامین کیفری وثیقــه این مدیر
ثامنالحجج تشــدید شــده و به ۴۰۰۰
میلیارد تومان افزایش و به او ابالغ شــده
اســت؛ این در حالی است که وثیقه قبلی
وی حدود  ۱۰۰میلیارد تومان تعیین شده
بود .دلیل تعیین رقم  ۴۰۰۰میلیارد تومان
به کسری بیش از  ۳۹۰۰میلیارد تومانی
تعاونی ثامنالحجج مربوط می شود.
دلیل تشدید وثیقه متهم پرونده ثامن
الحجج ظاهرا در راستای تضمین حقوق
ســپردهگذاران برای جبران ضرر و زیان و
دسترســی به متهم و حضور به موقع وی
در جلسات رســیدگی بوده است .جرم او

اخالل در نظام اقتصادی کشــور به نحو
عمده بدون قصد براندازی نظام اعالم شده
است.
این در حالی است که اخیرا خبرهایی در
مورد فرار متهم ردیف ســوم پرونده ثامن
الحجج منتشر شد که در این باره محسنی
اژهای – سخنگوی دستگاه قضایی – اعالم
کرد که وی از ابتدا هم حضور نداشــته و
فراری بوده است؛ به طوری که در دادگاه
حاضر نشده و مشخص نیست که در ایران
حضور دارد یا در خارج از کشور است.
ثامنالحجج یکی از بزرگترین تعاونیهای
غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشــکل پولی

5

بود کــه در دوران فعالیت خود  ۱۲هزار
و  ۳۰۰میلیــارد تومان ســپرده از مردم
جمعآوری کــرد و درادامه بــا توجه به
تخلفات صورت گرفته در آن و همچنین
فروپاشی ساختار مدیریتی و مالی تعاونی
کامال منحل شــد.تعهدات این تعاونی در
ادامه با تصمیمگیری بانک مرکزی به بانک
پارسیان واگذار شد و این بانک کانالی بود
برای انجام تعهدات ثامنالحجج.
تاکنون بارهــا گزارشهایی از تخلفات
سنگین انجام شده در این تعاونی منتشر
شــد و پرونده آن همچنان در دادگاه در
جریان است.

طرح پیشفروش ســکه با هدف
پوشــش تقاضای مصرفی خانوارها و
تقاضای ســرمایهگذاری ،از امروز در
یک هزار و  ۱۳۱شعبه بانک ملی ایران
آغاز شد .بنابر اعالم بانک ملی ایران،
سکههای یک بهار آزادی منقش به
تصویر حضرت امامخمینی(ره) که توسط بانک مرکزی ضرب
شده ،در این طرح به متقاضیان فروخته میشود .همه افراد
باالی  ۱۸سال میتوانند به هر تعداد ،سکه پیشخرید کنند.
سکهها در دو سررسید ششماهه و یکساله به متقاضیان
تحویل داده میشــود .ودیعه دریافتی برای هر قطعه سکه،
 ۱۰میلیون ریال اســت و مابهالتفــاوت قیمت آن در زمان
تحویل دریافت میشود .برای سکههای تحویلی در سررسید
ششماهه ۴ ،درصد و برای سکههای تحویلی در سررسید
یکساله ۹ ،درصد تخفیف از قیمت روز تحویل در نظر گرفته
شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز از آنها دریافت نمیشود.
خریداران ،برای تحویل سکههای پیشخرید شده در زمان
سررسید فقط میتوانند به شعبهای که عملیات پیشخرید
در آن انجام شده ،مراجعه کنند.
بانک صادرات هفته آینده به مجمع می رود
بانک صادرات سهامداران خود را به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
دعــوت کرد تا احتماال بعد از  ۲۰ماه
بزودی شــاهد بازگشایی نماد آن در
بورس باشیم .با انتشار یک اطالعیه
در سامانه کدال ،زمان برگزاری مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان شرکت بانک صادرات
که با نماد «وبصادر» در بازار سهام حضور دارد ،اعالم شد.
بر اساس این گزارش ،شرکت بانک صادرات مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده خود را روز یکشنبه  ۱۵بهمن ماه ۹۶
برگزار می کند.
مشتری مداری،اولین اصل پذیرفته شده در
بانک ایران زمین
مدیر شعب استانهای بانک ایران
زمین نقش آفرینی پرســنل در ارائه
خدمات به مشتریان را مهم ارزیابی
کرد و گفت :فرهنگ مشتری مداری،
اولین اصل پذیرفته شــده در بانک
ایران زمین است که در فضای کنونی
رقابت میتواند جزو مزایای رقابتی ما محسوب شود.
مصطفی یزدانجو مدیر شعب استانها با اشاره به فضای
رقابتی فشرده حال حاضر بانکی گفت :اهمیت تجهیز منابع،
وصول مطالبات ،جذب و نگهداری مشــتریان اســتفاده از
امکانات و ابزارهای مجود حائز اهمیت ویژه ای است .وی با
اشــاره به طرح جهش که با هدف تقدیر از سپرده گذاران با
هدایای جذاب در حال برگزاری است ،اظهار داشت :یکی از
اهداف این طرح تقدیر از مشتریان فعال در باشگاه مشتریان
بانک است .یزدانجو افزود :باشگاه مشتریان بانک ایران زمین
جزو حوزههایی اســت که در راســتای بانکداری دیجیتال
فعالیت خود را آغاز کرده و در یک ســاله اخیر رشد صد در
صدی را در اعضای و مشتریان وفادار تجربه کرده است.
بازگشایی نماد بانک پارسیان در بورس
ناظر بازار سهام با صدور اطالعیهای
از بازگشــایی نماد بانک پارسیان در
بورس خبر داد و رفع محدودیتهای
خریــد و فروش به روی ســهام این
شرکت را رسما اعالم کرد .به گزارش
اخبار بانک ،بر اساس اعالم مدیریت
بازار ســهام نماد معامالتی بانک پارسیان با توجه به افشای
اطالعــات با اهمیت گــروه الف ،بدون محدودیت نوســان
قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده باز شد و هیچ گونه
محدودیتی برای آن وجود ندارد .بر اساس این گزارش ،بانک
پارسیان در آخرین اطالعیه در خصوص تعدیل مثبت ۲۹۲
درصدی این شرکت و تحقق  ۳۸ریال سود برای هر سهم در
 ۱۲ماهه سال شفاف سازی کرد .افزون بر این در این شفاف
سازی کنترل هزینه های عمومی و اداری و وصول مطالبات
علت این تعدیل با اهمیت بوده است .گفتنی است ،شفاف
سازی این بانک در شرایطی صورت گرفته است که پیش از
این مهلت زمان صدور این اطالعیه برای «وپارس» به پایان
رسیده بود .از اینرو ،سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۶
تیر مهلت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار را به مدت
 ۷روز تمدید کرد.

خبر

مراتع ایران به قطریها
اجاره داده شده است؟
مدیرکل امور مراتع سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
واگذاری هرگونه عرص ه مرتعی به قطریها در استان فارس را
تکذیب کرد و گفت :هیچ قراردادی با این کشور و طرفهای
خارجی دیگر در این زمینه نداشتهایم و هرگونه واگذاری از
ســوی صاحبان پروانه تخلف محسوب میشود .طی هفته
گذشــته اخباری مبنی بر واگــذاری عرصههای مرتعی به
قطریها و حتی ورود شتر از این کشور به ایران منتشر شد که
حاشیههای زیادی به همراه داشت ،اما ترحم بهزاد  -مدیرکل
امور مرتع سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری  -در این باره
به ایسنا ،گفت :قطعا این مساله تکذیب میشود و هیچگونه
واگذاری مرتع یا حتی واردات شتر از این کشور نداشتهایم،
چراکه اجاره یا واگذاری عرصههای مرتعی تخلف محسوب
میشــود ،اما برخی در این میان میخواهند از آب گل آلود
ماهی بگیرند .وی افزود :تملک یا اجاره اموال غیرمنقول به
اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیرمجاز است و براساس
بند  ۲شیوهنامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهرهبرداری از
مراتع که آخرین اصالحیه آن شهریورماه سال  ۱۳۹۵انجام
شد هرگونه واگذاری از سوی بهرهبرداران و صاحبان پروانه
بهرهبرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی و ایرانی یا خارجی
تخلف محسوب میشود و موجب ابطال پروانه فرد مورد نظر
خواهد شد.

