ﮔﺰارش ﻣﯿﺪاﻧﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ:
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و زﯾﺎن ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای
ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
 3ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮﺧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺪ را در ﭘﯽ دارد و ﻧﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎهداراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﺮان ﺣﺪود 6ﻫﺰار ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی آﻧﻬﺎ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  42ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ  80درﺻﺪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻬﺎ 4درﺻﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه داران ﻋﻀﻮ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ واﮔﺬاری زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺮدم را

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ و دارای ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ از ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺼﺎر
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد راﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ
از  ۵۰درﺻﺪ و در ﮐﺸﻮر  ۲۰درﺻﺪ ﻧﺎزلﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه داران را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد راﻧﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .وارد ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻏﺮب ﺗﻬﺮان
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ از ﺻﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﯽ از او ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ:

»ﺟﺎﯾﮕﺎهداران اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺗﺪارک داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎهداران ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
در آﯾﻨﺪه از اﻣﺘﯿﺎزات آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺪود  60ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺰدﯾﮏ  17ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺪ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ اﺳﺖ و اﻻن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ آن ،ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.

»ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺿﺎﺑﻄﯽ« ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه داران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﻮﺑﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه دارد ،از ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ رﺿﺎﯾﺖ دارد اﻣﺎ او
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﮑﻞ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﺿﺎﺑﻄﯽ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن
ﮐﺎﻧﻮن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺣﻀﻮر دارد ،او
ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﺪﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻃﻊ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد«.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﯿﺎرات ﺟﺎﯾﮕﺎه داران ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺿﺎﺑﻄﯽ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه داران ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اول زﯾﺎندﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻢ ﻓﺮوش ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮوش ﻣﺤﺪودﺷﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد و دوم زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهداران وارد ﻣﯽﺷﻮد:

»راه اﻧﺪازی ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺗﮏ ﺳﮑﻮ از دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه داران ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ.ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﮑﻮ

ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ راه اﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  3600ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺣﺪود
 2400ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯽ.ان.ﺟﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای
راه اﻧﺪازی ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮزﯾﻊ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی آﻧﻬﺎ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  42ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺿﺎﺑﻄﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.

اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﺮان ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﻞ ﮔﯿﺸﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎره  152ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮت آن ﺑﺮﻋﻬﺪه »ﺑﻬﺰاد ﻗﺎﻧﻌﯽ«
اﺳﺖ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ »اﻧﺮژی ﺳﺎزان ﻋﺼﺮ
ﺟﺪﯾﺪ« ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺖ .او ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ را ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﻣﺴﯿﺮ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ را ﻃﯽ
ﮐﺮد:

»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده
ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ
از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ را وارد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ و ﯾﺎراﻧﻪای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻢ ﻓﺮوش ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرﻣﺰد آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.

از ﻧﻈﺮ او رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ واﻗﻌﯽ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه داران از

ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ:

»ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﻧﻌﯽ
ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ از ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ  10ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ را از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺎه داران اﯾﺠﺎد

ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻼش ﺟﺎﯾﮕﺎه داران ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

