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دولت همچنان برای واگذاری ایران خودرو و سایپا  تعلل می کند

پیچ خصوصی سازی

۲  خودروساز با ۲  جهان متفاوت
ایران ناســیونال در سال ۱۳۴۱ تأسیس شد؛ شــرکتی که در ابتدا اتاق های اتوبوس را 
می ساخت و کم کم تصمیم گرفت خودروی سواری تولید کند. این برند خودروسازی را با 
پیکان استارت می زند. تقریبا هم زمان با آن هیوندای در کره جنوبی شروع به کار می کند. 
هیوندای اما کارش را با ساخت وســاز شروع می کند و بعد از جنگ دو کره در سال ۱۳۴۶ 
این شرکت به صنعت خودرو ورود پیدا می کند و از ابتدا با فورد صحبت می کنند تا یکی 
از مدل های فورد را مونتاژ کنند. در ســال ۱۳۵۱ که هیوندای فقط پنج هزار خودرو تولید 
می کرد، ایران ناســیونال که بعدها به نام ایران خودرو خوانده می شــد، ۶۰ هزار دستگاه 
پیــکان تولید می کرد. این دو خودروســاز اما در  نهایت به دو سرنوشــت کامال متفاوت 
رسیدند. هیوندای کره جنوبی حاال یکی از ۱۰ خودروساز برتر جهان است و ساالنه بیشتر از 
۹۰ میلیارد دالر درآمد دارد؛ درآمدی کالن که حدود ۳٫۶ برابر درآمد نفتی ایران در سال 
۲۰۲۱ میالدی اســت. بر اســاس گزارش اوپک، ایران سال گذشته حدود ۲۵ میلیارد دالر 
درآمد نفتی داشته است. ایران خودرو اما با زیان دهی سنگین دست و پنجه نرم می کند. بر 
اساس صورت های مالی سه ماهه ایران خودرو در سامانه کدال، این خودروساز حدود ۴۳ 
هزار میلیارد  تومان زیان انباشته بر جای گذاشته است. این در شرایطی است که سرمایه 
ثبتی این خودروســاز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اســت. کارشناســان صنعت خودرو 
دخالت های بی حد و حصر دولت در صنعت خودروسازی را کلیدی ترین عاملی می دانند 
که باعث تفاوت زمین تا آســمان این دو خودروســاز شده اســت؛ دخالتی که همچنان 
تمامی ندارد و با وجود آنکه بارها موضوع واگذاری دو خودروساز ایران خودرو و سایپا به 
بخش خصوصی مطرح شــده، اما سنگ اندازی های فراوانی مقابل خصوصی سازی این 

دو خودروساز در معرض ورشکستگی وجود دارد.

خودروسازان زمین گیر  زیان انباشته
دخالت گسترده دولت در صنعت خودروسازی اما سال هاست سوژه رسانه های ایران 
است؛ دخالت گسترده ای که نتیجه آن تولیدکننده ناراضی، مصرف کننده ناراضی و حتی 
دولت ناراضی بوده اســت! صورت های مالی حسابرسی نشــده خودروسازان در سایت 
کدال نشــان می دهد زیان انباشته سه خودروســاز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال و 
در مقایسه با نقطه زمانی مشابه ســال گذشته به بیش از ۷۹هزار میلیارد تومان رسیده 
که حاکی از رشد ۲۹ درصدی است و زیان تولید هم حدود پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان 
برآورد شــده است. بر این اساس خودروسازان به طور ماهانه ۸۹۰ میلیارد تومان و در هر 
هفتــه ۲۰۲ میلیارد تومان ضرر می کنند. این زیان البته تنها متعلق به خود ایران خودرو، 
سایپا و پارس خودرو است و با اضافه شدن شرکت های زیرمجموعه، زیان انباشته تلفیقی 
عددی بیــش از ۷۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد بود. محمدرضا نجفی منش، رئیس 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی، اعالم کرد زیان انباشته خودروسازان به باالی ۱۲۰هزار 
میلیارد تومان رســیده است. تفاوت این عدد با رقم به  دســت آمده از صورت های مالی 
شش ماهه ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به این دلیل است که در این صورت ها زیان 

شرکت های زیرمجموعه محاسبه نشده است.
چشم دولتی ها به دنبال خودروسازان

در این میان چندی پیش و در نیمه آذر سال جاری تسنیم خبر داد که بنا شده یکی 
از زیرمجموعه های ســایپا خصوصی شود. در همین زمینه حســین قربان زاده، رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی از صدور مجوز واگذاری شــرکت پارس خودرو خبر و البته 
توضیح داد که «به دلیل اینکه پارس خودرو ســهام مستقیم دولت محسوب نمی شود، 
شــرکت ســایپا برای نحوه واگذاری و ارزش گذاری آن تصمیم می گیــرد». هم زمان با 
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ادامه از صفحه اول

قابی به یادماندنی از قطر ۲۰۲۲
 (Kylian Mbappe Lottin) تصــــویر این گونه اســت؛ کیلیــان امباپــه لوتــان
رنگین پوســت و بازیکن تیم ملی فوتبال فرانسه و فوق ستاره جهان، در بازی فینال با 
وجود به ثمر رســاندن ســه گل به تنهایی و دریافت کفش طالی جام جهانی، تیمش 
نتیجــه را به تیم ملی آرژانتین واگذار کرده و او روی زمین نشســته و زانوی غم بغل 
گرفته است. رئیس جمهور، امانوئل مکرون که خود سیاست مداری صاحب نام است 
و کشوری چون فرانسه را رهبری می کند، به نزد امباپه می آید و وی را دلداری می دهد. 
امباپه نه تنها از جایش بلند نمی شــود  بلکه سرش را هم  به سمت او بر نمی گرداند 
-البته نه از ســر عمد و به قصد بی حرمتی و بی احترامی- برعکس، رئیس جمهور از 
ســر فروتنی در کنار وی بر زمین چمباتمه می زند و با وی ســخن می گوید و سر او را 
نوازش می کند، بدون آنکه انتظار داشته باشد -چون رئیس جمهور است- بازیکن به 
پا خیزد و کرنشی کند. هم بازی امباپه که دروازه بان است، به پیش آنها می رود و بدون 
آنکه توجهی به رئیس جمهور کند که این کار هم عامدانه و از سر بی احترامی نیست، 
هم بازی اش را بغل می کند، او را دلداری می دهد، از جایش بلند می کند و ســپس در 

کمال احترام آن سه از یکدیگر جدا می شوند.
آنچه می توان از این صحنه آموخت، این است که ما به عنوان بشر صرف نظر از رنگ 
پوســت، نژاد، جنســیت، مذهب، مقام و طبقه اجتماعی یا قومیت باید بیش از هر زمان 
دیگری فروتن، مقید به اصول انســانی، مســئولیت پذیری همدالنه و پاســخ گو در قبال 
دیگرانی که ما را به عنوان کارگزار انتخاب کرده اند، باشیم. باید یاد بگیریم اگر مردم قدرت 
تصمیم گیری در مسائل ملی را به کارگزاران واگذار و تفویض کرده اند، معنایش این نیست 
که اینان نسبت به دیگران برتر هستند و همه باید در مقابل آنان کرنش کنند؛ بلکه آنان 
وظیفه دارند فرصت های برابر را برای همگان فراهم کنند تا همه تالش ها در یک مسیر 
مشترک به حرکت درآید و هم آفرینی آینده به بهترین شکل صورت پذیرد. درس دیگری 
که این صحنه به سیاســت مداران می دهد، این اســت که بدانند مــردم آنان را به عنوان 
کارگزاران سیاســی، اقتصادی و اجتماعی انتخاب کرده اند تا با فروتنی و بدون امر و نهی 
کردن در خدمت جامعه باشند  و از طریق مشارکت همگانی کشور را به سمت توسعه و 
پیشرفت هدایت کنند. آنان باید اطراف شان را با دقت و نگاه انسانی بنگرند و دیگرانی را 
ببینند که بر اساس رأی آنها انتخاب شده اند تا با آنها و داستان هایشان ارتباط برقرار کنند و 
قادر باشند تا همه چیز را با دید جدیدی بنگرند و در جهت مؤثر شدن برای جامعه و مردم 
تالش هایشــان را به کار گیرند. باید بپذیرند  اینکه یک اتاق پــژواک را ترک کرده و به اتاق 
دیگری بروند، راه حل درســتی نیست. باید مدام یاد بگیرند، خود را در زاغه های فرهنگی 
یا ذهنی محدود نکنند و زمان بیشتری را نه در مرکز بلکه در حاشیه ها صرف کنند؛ جایی 
که تغییر واقعی همیشه از آنجا حاصل می شود. اگر این ذهنیت را داشته باشند که تمام 
دوستان و آشنایان شــان طرز فکری شبیه خودشان داشته باشند، مانند آنان رأی دهند و 
مانند آنان سخن بگویند، اگر تنها از کتاب ها، روزنامه ها و مجالتی تغذیه کنند که با آنچه 
پیش تر خوانده اند هم راستا باشد، اگر تنها وبگاه هایی را دنبال کنند که با پیش فرض های 
ذهنی شان همخوانی دارد، اگر تنها برنامه هایی را تماشا کنند که اساسا دیدگاه آنان را به 
تصویر می کشد و اگر تمام اطالعات شان از منابع محدود و مشابه به دست آید، معنایش 
این اســت که در اعماق وجودشان دوســت دارند تمام روز تصویرشــان در آینه آنها را 
محاصره کند. این نه تنها محیطی کالســتروفوبیک (تنگناهراس) اســت بلکه آنها را به 
موجودی تبدیل می کند که فروتنی، تواضع و معنا بخشیدن به زندگی را از آنان می گیرد.

کمبود گاز در اولین روز زمستان، تمامی ادارات و بانک های یکی از استان های شمال ایران را تعطیل کرد
زمستان سخت گیالن

ادارات و بانک های گیالن تعطیل شــد تا گاز خانگی مردم قطع نشــود. روز 
گذشــته ایرنا به نقل از اســداهللا عباسی، اســتاندار گیالن، خبر داد که اولین روز 
زمســتانی تمام ادارات و بانک های گیالن تعطیل شــده اند تــا گاز خانگی مردم 

قطع نشود. 
او توضیح داد که در حال حاضر میزان مصرف گاز خانگی استان بین ۱۳ تا ۱۸ 
میلیون متر مکعب اســت و از مردم درخواست کرد ۱۰ درصد مصرف را کاهش 
دهند و ادارات و ســازمان ها و نهادهــا موتورخانه ها را خاموش کنند تا مصرف 

خانوار و صنعت دچار مشکل نشود.
عباسی البته مشــکل قطع گاز را به مصرف کنندگان نسبت داده و از تشکیل 
قــرارگاه جهادی برق و گاز! خبر داد و گفت: «هفت هزار و ۵۰۰ خانوار بد مصرف 
گاز شناسایی شده اســت که اینها باعث تعطیلی کارخانجات می شوند و باعث 

خارج شدن تولید از چرخه فعالیت می شود».
بــا وجود این ادعا اما مشــکل کســری گاز در ایران و به ویژه در اســتان های 

شــمالی ریشه دارتر از این حرف هاســت. ۱۲ دی  ۹۵ در حالی که برف استان های 
شــمالی ایران را ســفیدپوش کرده بود، ترکمنستان ناگهان شــیر فلکه گاز خود 
را بــه روی ایران بســت و اختالفات مالی در این زمینــه را بهانه کرد. آن روزها 
زمســتان یخبندان شــمال ایران و نبود گاز مدام تیتر اصلی رســانه ها بود. البته 
وزارت نفت وعده های مکرری برای تأمین گاز اســتان های شمالی داد و افتتاح 
پروژه های متعدد را خبری کرد، اما نه آن پروژه ها به ثمر رســید و مشکل کمبود 
گاز استان های شمالی رفع شد و نه واردات گاز از ترکمنستان دوباره سر و سامان 
گرفت تا اینکه در آذر ســال گذشــته وزارت نفت خبر داد در حاشــیه نشســت 
ســران اکو، سه کشــور ایران، ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان توافق کردند 
ســاالنه ۱.۵ تا دو میلیارد مترمکعب گاز ترکمنســتان را به جمهوری آذربایجان 

سوآپ کنند.
تفاهم نامــه ای که تیم رســانه ای و تبلیغاتــی دولت ســیزدهم مدام روی 
آن مانــور داد و آن را نشــانه دیپلماســی موفــق انرژی دانســت و قید کرد که 

ایــن تفاهم نامــه پس از پنج  ســال توقف مبــادالت گازی ایران و ترکمنســتان 
امضا شــده اســت و به افزایش پایداری شــبکه گاز در شــمال و شــمال شرق 
ایران منجر می شــود و مســیر ایران را برای تبدیل شــدن به قطب انرژی منطقه 

هموارتر می کند.
با این حال، زمســتان امسال اســتان های شــمالی ایران دوباره درگیر کسری 
گاز شــده اند؛ کسری گازی که بنا بر اعالم شــرکت ملی گاز سال به سال در  حال 
افزایش اســت و حاال به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز در روز رسیده است. 
کارشناســان انرژی می گویند مهم ترین علت کســری گاز در ایران نبود سرمایه و 

البته تکنولوژی الزم برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی است.
ایــران دومین مالک ذخایر گازی جهان اســت اما بیشــترین بهره را از میدان 
مشــترک پارس جنوبی قطر به جیب می زند و ایران با کســری گاز دست و پنجه 

نرم می کند.
بــر اســاس اعالم رضــا پدیــدار، رئیس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانی 

تهــران، میادیــن گازی ایــران در کوتاه مــدت به حــدود ۵۰ میلیــارد دالر، در 
میان مــدت ۹۰ تــا ۱۲۰ میلیــارد دالر و در بلند مــدت بــه حــدود ۲۰۰ میلیارد 
دالر ســرمایه نیــاز دارد تــا بتوانــد ظرفیــت فعلــی تولیــد خــود را حفــظ 
کنــد وگرنــه میــزان تولیــد از حــدود ۷۰۰ میلیــون مترمکعــب فعلــی هم 

کمتر می شود.
چنــدی پیش هم علی اوجی، وزیر نفت، اعالم کرد ایــران برای آنکه گرفتار 
ناترازی انرژی نشود، نیاز به ۲۴۰ میلیارد دالر سرمایه در بخش نفت و گاز دارد.

تحریم ایران ســبب شــده اســت میادین گازی ایران با کمبود شدید سرمایه 
مواجه شــوند و به جز این با مشــکالت فناوری برای توســعه میزان استخراج 
خود مواجه باشــند. عراقی، رئیس ســابق شــرکت ملی گاز ایران، به ایلنا گفته 
بــود که تکنولوژی حفــاری افقی یکی از مهم ترین نیازهــای فناوری در میادین 
گازی ایــران اســت که در حال حاضــر به دلیــل تحریم ایران به آن دسترســی

 کافی ندارد.
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انتشــار خبر واگذاری پارس خودرو، شایعاتی ســر زبان ها افتاد که مپنا قصد خرید این 
شــرکت خودروســازی را دارد. خرید پارس خودرو آن هم از ســوی یک شرکت دولتی 
که البته تخصص اصلی آن در زمینه پروژه های نیروگاهی اســت، حواشــی زیادی به 
دنبال داشــت. هرچند مپنا این شــایعات را رد کرده و در اطالعیه ای گفت این موضوع 
صحت ندارد و برنامه ای برای خرید سهام پارس خودرو در دستور کار گروه مپنا نیست. 
با این حال خصوصی ســازی در ایران ســابقه روشــنی ندارد و همچنان نحوه واگذاری 

پارس خودرو اسباب گمانه زنی ها و شایعات است.
رشد ۱۳۲ درصدی تولید خودروسازان خصوصی

با تمام این تأیید و تکذیب ها اما خودروســازان بــزرگ ایران همچنان گرفتار دخالت 
دولت و دســت اندازهای خصوصی ســازی هســتند. این در حالی اســت که آمارهای 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نشــان می دهد میزان رشــد تولید خودروســازان 
خصوصی از خودروسازان دولتی پیشی گرفته است. بر  این  اساس چندی پیش عبداهللا 
توکلی الهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ایرنا گفته 
است: «از ابتدای امسال تا پایان آبان ۷۴۸ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودرو در کشور تولید  شده 
که در هم سنجی با سال گذشته، رشد ۱۴.۸ درصدی را نشان می دهد». با این حال سرعت 
رشد تولید خودرو در خودروسازی های خصوصی بیشتر بوده و به گفته این مقام مسئول، 
در هشــت ماهه امســال ۱۱۳ هزار و ۶۰۹ دستگاه خودرو از ســوی خودروسازان بخش 
خصوصی کشــور تولید شده اســت. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 
۴۸هزار و ۸۷۲ دســتگاه بوده، رشد چشمگیر ۱۳۲.۴ درصدی را نشان می دهد. بر اساس 
توضیحات این مقام مســئول، تولید خودروســازان خصوصی در این مدت در سال ۹۹ 
تعداد ۳۵ هزار و ۹۵ دستگاه و در سال ۹۸ تعداد ۲۵ هزار و ۶۳۹ دستگاه بوده است که در 
مقایسه، امسال تولید این خودروسازان به ترتیب ۳.۲ برابر سال ۹۹ و ۴.۴ برابر سال ۹۸ 
شده است. در این میان، گزارش های آماری منتشر شده از یک خودروساز خصوصی مانند 
گروه بهمن حاکی از رشــد این خودروســاز پس از خصوصی سازی است. گروه بهمن از 
اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به صورت کامل خصوصی شد و اکنون به بزرگ ترین شرکت 
خودروسازی خصوصی ایران تبدیل شــده است که توانسته به ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار 
دستگاه در سال دست پیدا کند و در حال حاضر سهام این خودروساز در بورس به عنوان 

یکی از سهم های پربازده شناخته می شود.
با این حال دولت همچنان نه تنها رغبتی به خصوصی سازی خودروسازان دولتی نشان 
نمی دهد، بلکه زمان واگذاری این خودروسازان هم دوباره دستگاه های دولتی برای خرید 

آنها به میدان می آیند.

شرق؛ ایران خودرو و هیوندای دو خودروساز تقریبا هم سن و سال جهان که هریک دچار سرنوشت بسیار متفاوتی شدند؛ ایران خودرو حاال با زیان انباشته سنگینی 
مواجه است که از ســرمایه ثبتی آن باالتر است و هیوندای کره جنوبی به عنوان یکی از برندهای شناخته شــده جهان حدود ۳٫۶ برابر درآمد نفتی ایران درآمد 
دارد. در ایران اما دخالت دولت و میل ســرکش دولتی ها به خودروسازی باعث شده است که خودروسازان در آستانه ورشکستگی قرار گیرند و حاال هم صدای 
تولیدکننده درآمده و هم مصرف کننده خودرو. در این میان ســنگ اندازی برای خصوصی ســازی بخش خودرو هم فراوان بوده و اگر بخش هایی از زیرمجموعه 

زانخودروسازان با وجود گرفتاری های مکرر داوطلب واگذاری به بخش خصوصی شده اند، شرکت های دولتی برای خرید آنها پا به میدان گذاشته اند!
ی، می
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