ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻬﺎم
ﺗﺴﻼ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﺧﯿﺮا از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺗﺴﻼ ﺧﺒﺮ داده و در اﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ »ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی« در ﺣﺎل
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ روﺳﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺖ در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزوی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ  ۵درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺗﺴﻼ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻣﺎ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﯿﮏ اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ روﯾﺘﺮز ﻫﻢ ﻗﺒﻼ از ﺟﺎری
ﺑﻮدن ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ دﻧﯿﺎ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻼ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺳﻌﻮدی
ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮد.
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دﻟﯿﻞ
ﺗﻼش اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺗﺴﻼ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻐﺮات

ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی درآﻣﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻻزم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه
و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای از ﭘﺲ آن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ .ﺧﻮد اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل وی در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ ﮐﺎر
ﭼﻨﺪان آﺳﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ رو ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

