ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم دوﻟﺘﯽ
ﺧﻮدروﺳﺎزان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺳﻬﺎﻣﺪاری ﺑﺪ دوﻟﺖ در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر دارای ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ
دﺧﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ،دﺧﺎﻟﺖ
آﺷﮑﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
زﻫﺮه ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻮر  ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﮔﻔﺖ:

وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﻮز واﮔﺬاری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در دو ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی را از ﺳﺮان ﺳﻪ
ﻗﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺣﺪود  ۱۴درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو و  ۱۷درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود» :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﺼﻮص ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﯽ

ﺷﻮد ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﺶ در آن رﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰درﺻﺪ ﻧﺸﻮد«.
ﻣﻌﺎون واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﻬﺎم در وﺛﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ رﻓﻊ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮرﺳﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﻮرس
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ«.
ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻠﯿﺖ در واﮔﺬاری را ﻣﺒﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ اﻫﻠﯿﺖ ﺟﻬﺖ واﮔﺬاری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ از
اﻫﻠﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮی از اﻫﻠﯿﺖ دارد و ﺑﻪ ﻇﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ از
واﮔﺬاری ﻫﺎ را ﻣﺮدود ﻣﯽ داﻧﺪ«.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد » :ﺑﺎﯾﺪ ادﺑﯿﺎت و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﻫﻢ از ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد«.

ﻣﻌﺎون واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی از ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
اﻫﻠﯿﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬاری ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی آﻣﺎده ﺷﺪه
و در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﺎت واﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﻬﺎم ﺳﺎﯾﭙﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮردی از ﻓﺮوش در ﭘﺴﺘﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :اﻃﻼﻋﯿﻪ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﻬﺎم ﺳﺎﯾﭙﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در
دو روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﻮزه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ از آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﺗﯿﭗ اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺗﻤﯽ »اﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
رﻓﺘﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر از ﻓﻨﺎوری و ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺎ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ در
ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم دوﻟﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ واﮔﺬاری
دو ﻏﻮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﺟﺪی ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و

دﯾﺪ ﮐﻪ روﯾﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده اﻧﺪ،
رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

