ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون ﺳﭙﺎه از ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻫﻤﺮاه اول
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آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  88ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﯿﻦ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون ﺳﭙﺎه و ﺳﺘﺎد
اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم )ره(  ۵۱درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان را ﺑﻪ ارزش  ۷۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و اﻣﺮوز رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون ﺳﭙﺎه در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﺧﺒﺮ از ﻓﺴﺦ اﯾﻦ ﻗﺮارداد در
راﺳﺘﺎی ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ داده و اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم را واﮔﺬار
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﯿﺎد ﺳﭙﺎه از ﺳﻬﺎﻣﺪاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان و ﻫﻤﺮاه اول دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ  51درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﯿﻦ ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﻫﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دارد ،اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎد اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ره ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮏ
اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﻮده ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ اﻗﺪام را اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻌﯽ را درﺑﺎره
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ زﻣﺎن اﻋﻼم ﺟﺰﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮ اراﺋﻪ داد.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ،88ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و
ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻤﺮدان وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻤﭽﻮن اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،آن را ﻣﯿﺨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻋﻨﻮان
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ در آن ﺳﺎل وارد ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻓﺮاوان در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﮭﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده؛ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺣﺎﻟﯽ رخ داد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻔﺤﺺ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ
اﯾﻦ واﮔﺬاری را ﻣﻮرد اﯾﺮاد داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از آن در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻗﺮارداد ﻓﺮوش
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﯿﻦ را ﻓﺴﺦ ﮐﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻫﻤﺮاه اول ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  51درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت
ﺑﻪ ﻋﻼوه دهﻫﺎ ﺳﻮال دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زودی و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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