دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﻘﺾ
ﻏﺮض ﮐﺮد
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ؛ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺰﯾﺰی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز
در ﻫﻤﺎﯾﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺻﻞ  44ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻧﺮخ ارز اﻣﺮوز ﻋﺪد
دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽداد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺎﻻﻧﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻮر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺻﻞ 44
ﻧﺒﻮد ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ارز ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﻓﺰود :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺗﺰرﯾﻖ ارز  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻮر را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﯾﮏ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ اﺻﻞ  44اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ اﺻﻞ  44ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ را
ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  10ﺳﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮوش در
ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دارای ﺻﺎدرات  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺳﺖ
و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن  60ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﻃﯽ  10ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اوره در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ 90 .درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوره
ﮐﺸﻮر و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻫﻢ ﻣﺘﺎﻧﻮل دﻧﯿﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﻮرداری از
رﺗﺒﻪ  5ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗـﺎﮐﻨﻮن  2ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﭘـﺮوژه در اﯾـﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و 7
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و اﺻﻞ 44
آن را ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻓﺎز ﯾﮏ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﭘﺮدﯾﺲ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از واردات ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ راﺣﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن
ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻓﺎز  2در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اوره ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ  20ﺳﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره زﯾﺎنده
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺳﻮد
 20ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺒﺮان زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ  112درﺻﺪ در ﺳﺎل 1395
ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن  50درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ،
روﺳﯿﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ واﮔﺬاریﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘﯽ
ﺧﻮد ﻣﻮاد ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن در دﻧﯿﺎ
ﻧﺼﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ
آزاردﻫﻨﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ از وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪ
اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺳﻬﺎم از دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ  44اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری را در ﮐﺸﻮر داﺋﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ  44را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ در داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﮔﺬار ﮐﺮده ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آوردن
از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮراک ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ اﺻﻞ 44
ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
ﻋﺰﯾﺰی از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ
واﮔـﺬار ﺷـﺪه ،اﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻣـﺪﯾﺮ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻪ وﮐـﺎﻟﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی
واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮهﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد از ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪای را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  50درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه را
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن  20ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی اﺻﻞ  44در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮش

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روزی ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ
ﻧﯿﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮد.
ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوز از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  44ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در
واﮔﺬارﯾﻬﺎ و ﺑﺤﺚ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﮐﺮد.
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