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در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش 
از ۱۳۰ درصدی داشت. رشد شــدید واردات خودرو 
موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف 
ســاماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای 
واردات این محصوالت را تا زمان تصویب نهایی طرح 
ســاماندهی واردات خودرو در هیئت دولت و اجرایی 
شــدن آن، متوقــف کند. به دنبال ایــن اقدام وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو 
به دلیل به خطر افتادن منافعشــان به تکاپو افتاده و 
تالش کردند به این وزارت خانه فشــار بیاورند تا ثبت 
سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل 
در گفت وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش 
واردات خــودرو باعث کاهش عرضــه و به دنبال آن 

افزایش قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد.
اگرچه انتظار می رفت شفاف ســازی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و تاکید بر ادامه داشتن واردات خودرو 
باعث شود واردکنندگان این محصول از التهاب آفرینی 
و ایجــاد جو افزایش قیمت ها در بازار خودرو دســت 
بردارند اما عکس این موضــوع اتفاق افتاده و این بار 
رئیــس انجمــن واردکنندگان خــودرو؛ در اظهاراتی 
جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهدید کرد که 
به دلیل ســاماندهی و توقف ثبت سفارش جدید برای 
واردات خودرو، به قوه قضاییه شــکایت و ادعای ضرر 
و زیان خواهند کرد. در این زمینه فرهاد احتشام زاده 
با بیان اینکه خســارت واردکنندگان خودرو به دلیل 

متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو را در مراجع 
قضایی حتماً بررسی می کنیم، اظهار کرد: بسته شدن 
سایت ثبت ســفارش خودرو غیرقانونی است و ما این 
موضوع را به صورت قانونــی پیگیری قضایی خواهیم 

کرد.
حقیقت این اســت کــه از حــدود 4 هفته پیش، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت ســفارش جدید 
بــرای واردات خودرو را متوقف کــرد و واردکنندگان 
خــودرو در واکنش به این اتفاق، پیش بینی کردند که 
قیمت خودروهای وارداتی در بــازار افزایش یابد؛ اما 
مجتبی خســروتاج، معاون وزیر صنعت با اســتناد به 
تداوم واردات خودرو از محل ثبت ســفارش های قبلی 
این مسئله را رد کرد و حتی با اشاره به افزایش حدود 
۳۰ درصــدی واردات خودرو در چهارماهه نخســت 
ســال جاری به تبع آن افزایش عرضه احتمال داد که 
قیمــت خودروی وارداتی کاهش نیز پیدا کند. در این 
میــان رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با به چالش 
کشــیدن ســخنان معاون وزیر صنعــت، توقف ثبت 
ســفارش خودرو را امری خود جوش تلقی می کند که 
مشخص نیســت کجا تصویب شده و طبق کدام روال 
قانونی انجام شده اســت اما بازار خودروهای وارداتی 
به ویــژه بازار دســت دوم را درگیر تنــش خواهد کرد 
چراکه واردکننــدگان متعهد به عرضه خودرو در بازه 
قیمت های کنترلی هستند اما کسانی که این خودروها 
را خریداری می کننــد چنین تعهدی در فروش آن ها 

ندارند.
فرهاد احتشام زاد در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران 
تصریح کرد: انجام ثبت ســفارش بــرای واردات جزو 
وظایف وزارت صنعت اســت اما به صورت خودجوش 
این روال را متوقف کرده و باعث وارد آمدن خسارت به 
واردکنندگان خودرو شــده است چراکه واردکنندگان 
خودرو از بازار دیگر کشــورها خودرو تهیه نمی کنند 
بلکه بر اســاس قراردادی که با خودروسازان خارجی 
دارند، متعهد هســتند تعداد مشــخصی خودرو را از 
شــرکت مادر خریداری کرده و به فروش برســانند و 
بر همین اســاس شرکت خودروساز برای آن ها برنامه 

تولید تعریف کرده است.
بر این اساس واردکننده خودرو در حالی مبادرت به 
ثبت ســفارش خودرو می کند که خودروساز خارجی 
در حال تولید ســفارش آن هاست و به همین واسطه 
توقف در ثبت ســفارش باعث بــروز اختالل در روند 
کار آن ها می شــود. پیش ازاین وزارت صنعت در پاسخ 
به درخواســت های مکرر شــرکت های واردات کننده 
خودرو دربــاره چرایی توقف ثبت ســفارش خودرو، 
اعالم کرده بود که ســامانه ثبت سفارش برای بررسی 
آمار و ایرادات درون سیستمی از دسترس خارج شده 
اســت. این وزارت خانه همچنین قطع شــدن ارتباط 
سیســتم دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک را 
دلیل دیگر این اختالل اعالم کــرده بود. با این وجود 
مجتبی خســروتاج، معاون وزیر صنعت دو روز پیش 
در حاشــیه نشســت هیئت نمایندگان اتاق تهران از 
بســته ماندن سایت ثبت ســفارش واردات خودرو تا 
اطــالع ثانوی خبر داد و گفت: ثبت ســفارش واردات 
خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو 
در دولت باز نخواهد شــد. خســروتاج بــا بیان اینکه 
مشکل ثبت ســفارش واردات خودرو ربطی به انتقال 
داده ها و به روزرسانی سایت آن ندارد، افزود: ازآنجاکه 
می خواستیم طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو 
و شــفافیت واردات حرکت کنیم جلوی ثبت سفارش 
را گرفتیــم و هر زمان آن بخش نامه در دولت تصویب 
شــد اجازه واردات خودرو را خواهیــم داد. همچنین 
خســروتاج با رد ادعاهایی مبنی بــر احتمال افزایش 
قیمــت خودرو به دلیل توقف ثبت ســفارش واردات، 

مدعی شــد: از یک ســو واردات خودرو از محل ثبت 
ســفارش های پیشــین همچنان ادامه دارد و متوقف 
نشــده و از ســوی دیگر با توجه بــه افزایش حدود 
۳۰ درصــدی واردات خودرو در چهارماهه نخســت 
ســال جاری، افزایش عرضه خودرو می تواند منجر به 
کاهش قیمت ها نیز شــود. اما احتشام زاد، نایب ریس 
کمیســیون مدیریت واردات ایران، با بیان اینکه ثبت 
سفارش های قبلی هم حداکثر 6 ماه اعتبار دارد، اظهار 
کرد: فعاًل با متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو، 
حداقل یک ماه وقفه در ثبت سفارش و واردات ایجاد 
شــده درحالی که واردکنندگان رســمی بــه میزان 
سفارش هایی که قرار بوده در این یک ماه ثبت کنند، 

با خودروسازان خارجی قرارداد تولید دارند. 
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در 
قانــون و مقررات مربوط به صــادرات و واردات، روال 
کار برای واردات کاالها در سه حالت مشروط، ممنوع 
و آزاد و وظایف کمیســیون ماده یــک و دولت برای 
تغییر این فرایند مشــخص شده است درحالی که فعاًل 
بدون رعایت این قانون، وزارت صنعت تصمیم گرفته 
است ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کند فقط 
به این دلیل که کلید خاموش و روشــن این ســامانه 
در اختیار این وزارت اســت. به گفته احتشــام زاد، در 
4 هفته گذشــته که ثبت ســفارش خــودرو متوقف 
شــده، اســتعداد افزایش قیمت در بازار وجود داشته 
که خــود را در بــازار فروش دســت دوم خودروهای 
خارجی بیشــتر نمایان می کند. او افزود: شرکت های 
واردکننده خودرو مکلف اند خودروهای واردشده را در 
چارچوب قیمت گذاری تعیین شده به فروش برسانند 
اما دست دومی که این خودروها را شرکت واردکننده 
می خرد یا کسانی که خودروهای دست دوم و کارکرده 
را در اختیار دارند تعهدی به این قیمت گذاری ندارند و 
به هر قیمتی که بازار خریدار باشد می توانند فروشنده 
باشند. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: 
تنش هایــی که در 9 مــاه اخیر به بــازار خودروهای 
وارداتی وارد شــد، بروز تنش در این بازار را زمینه ساز 
کــرد و گرچه پیش ازاین نیز اخطارهایی در این حوزه 
داده بودیم اما باز سنگ اندازی ها ادامه دارد و این بازار 

را با تالطم بیشتر مواجه کرده است.

به عقیده یکی از پیشکسوتان صنعت برق؛ بزرگ کردن سیستم به تنهایی پاسخگو نیست بلکه باید آن را کوچک و در عین حال چابک کرد. محمود جنتیان، در گفتگو با مهر خواستار تجدیدنظر در ساختار صنعت برق کشور و افزود: بزرگ 
کردن سیستم به تنهایی پاسخگو نخواهد بود بلکه بایستی آن را کوچک و در عین حال چابک کرد؛ بدین منظور ساختار عمومی صنعت برق نیازمند بازنگری است. جنتیان بر لزوم رسیدگی به مشکالت بخش آب و برق شهرهایی همچون 

خوزستان تاکید کرد و گفت: تنش های آبی فراوانی همچون موضوع دریاچه ارومیه، مسائل مرتبط با زاینده رود و موارد متعدد این چنینی وجود دارد که بایستی به طور دقیق بر روی حل این مشکالت تمرکز کنیم. وی به مقوله اصالح و 
افزایش قیمت برق در کشور اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه قیمت های این حامل انرژی نیازمند بازنگری و افزایش است ولی باید این تغییر روند به صورت شیب مالیم و به آرامی صورت بگیرد. این کارشناس و پیشکسوت صنعت برق 

کشور ادامه داد: با وجود سهم اندک هزینه آب و برق در سبد خانوار ولی باز هم افزایش یکباره و باالی این حامل انرژی در توان مردم نخواهد بود بنابراین باید این روند افزایش قیمت به آرامی انجام شود تا برای اقشار مختلف جامعه مشکل 
ساز نباشد.

لزوم تجدیدنظر 
در ساختار صنعت 

برق

 گزارش صندوق بین المللی پول، جوالی 2017

بازار دست دوم خودروهای خارجی در آستانه تنش
بهبودها در رشد اقتصاد جهانی

ترجمه: زهرا شریعتی فر، کارشناس ارشد اقتصاد و مدیریت
چشم انداز اقتصاد جهانی 2017-2018

 اقتصاد جهان در سال پیش رو حرکت رو به جلوی خود را حفظ نموده و بهبودهای 
دوره ای در اقتصادها همچنان ادامه دارند. رشــد ســتاده های اقتصادی در سه ماهه 
اول ســال 2017 باالتر از میزان پیش بینی های ماه آپریــل برای اقتصادهای بزرگ 
و نوظهــوری چون برزیل، چین، مکزیک و برخی اقتصادهای پیشــرفته مانند کانادا، 

فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا خواهد بود.
شاخص های اقتصادی ســه ماهه دوم ســال عالئمی از تداوم تقویت فعالیت های 
اقتصاد جهانی را نشــان می دهند. به طور خاص، در زمینة تجارت جهانی و تولیدات 
صنعتی در سال های 2015-16 رشد باالیی تجربه شد، علی رغم اینکه شیب نزولی را 

در اواخر 2016 و اوائل 2017 از خود نشان داد.
کاالها و تورم

کاهش قیمت نفت به دلیل حجم باالی ذخایر موجود در ایاالت متحده و افزایش در 
عرضة آن بود. شــاخص تورم کل با کاهش همراه شد زیرا قیمت کاالها در نیمه دوم 
سال 2016 افت داشــت و این تورم در آینده حتی پایین تر از هدف گذاری بانک های 

مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته خواهد بود.
تورم جهانی و نیز اقتصادهای نوظهور ثابت مانده و در برخی کشــورها مانند برزیل 

و روسیه شواهد نشان از کاهش شدید آن دارند.
بازار اوراق قرضه و سهام

در این ســال، اوراق قرضه بلند مدت در کشورهای پیشرفته بازده مثبت داشت در 
حالــی که از ماه مارچ این روند رو به کاهــش نهاد اما در اواخر ژوئن و اوائل جوالی 
به نرخ ســابق بازگشت. قیمت ســهام نیز در اقتصادهای پیشرفته همچنان باال است 
که این حاکی از تداوم خوش بینی ها نســبت به درآمدهای شرکت های بزرگ در بازار 

این کشورها می باشد.
نرخ تبدیل ارز و جریان سرمایه ها

در اواخر ماه ژوئن، دالر آمریکا کاهش ارزشــی معادل 3.5 درصد را نســبت به ماه 
مارچ تجربه کرد در حالیکه یورو در مدت مشــابه، ارزش خود را در کشــورهای حوزه 
یورو حفظ نموده اســت. میزان جریان های ســرمایه ای به سمت اقتصادهای نوظهور 
در چند ماهه اول ســال 2017 به دلیل جریان های ســرمایه ای داخلی غیر ساکن با 

نوسان همراه بود.
پیش بینی های رشد اقتصاد جهان در 2017 و 2018

رشــد جهانی در ســال 2016 حدود 3.3 درصد بر آورد شــد که این رقم باالتر از 
پیش بینی نرخ رشــد ماه آپریل 2017 بود. این رشد بیش از همه به دلیل رشد بسیار 
باالی اقتصادی ایران و فعالیت ها و اصالحات اقتصادی اساســی کشــور هند حاصل 

گردید.
فعالیت های اقتصادی هر دو اقتصادهای پیشــرفته و نوظهور و در حال توســعه در 
ســال 2017، 2 و 4.6 درصد پیش بینی شده و نرخ رشد برنامه ریزی شدة جهانی در 
این سال 3.5 درصد است که از پیش بینی ماه آپریل تا به حال بدون تغییر ماده است.

پیش بینی ها از رشــد اقتصادی کشورهای پیشرفته در ســال 2018- 1.9 درصد، 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 4.8 درصد بوده و پیش بینی رشد اقتصاد جهانی 

بدون تغییر مانده و همان رقم 3.6 درصد را نشان می دهد.
پیش بینی ها برای رشد اقتصادی ایاالت متحده از 2.3 به 2.1 درصد در سال 2017 
و از 2.5 درصد به 2.1 درصد در ســال 2018 اصالح گردید و این بازبینی ها خصوصًا 
برای ســال 2018 بر این فرض انجام گرفت که سیاست های مالی این کشور نسبت 

به سال قبل )2017( کمتر انبساطی خواهد بود.
رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای کشــور انگلســتان نیز به دلیل فعالیت های 
ضعیف تر از انتظار، در نیمه اول ســال 2017 بازبینی و کاهش یافت. در مقابل رشــد 
اقتصادی در برخی کشــورهای حوزه یورو مانند آلمان، ایتالیا و اســپانیا در بازبینی ها 

افزایش را نشان می دهند.
 رشــد اقتصادی سال 2017 در کانادا نیز مشــمول بازبینی های اصالحی افزایشی 
گردید زیرا تقاضای داخلی شــناور این کشــور در نیمه اول ســال رشدی معادل 3.7 

درصد را تجربه کرده است.
همچنین رشد مصارف بخش خصوصی، رشد ســرمایه گذاری و افزایش صادرات 

موجبات رشد اقتصادی نیمه اول سال را در کشور ژاپن فراهم آورده اند.
در اقتصادهای نوظهور و درحال توســعه پیش بینی ها از 4.3 درصد رشــد در سال 
2016 به 4.6 درصد در سال 2017 و 4.8 درصد در سال 2018 افزایش داشته اند که 
این افزایش را مدیون وارد کنندگان کاال هســتند زیــرا آن ها تأثیر خود را به صورت 
تدریجی بر بهبود شــرایط صادرکنندگان بزرگ کاالها حتی در جریان رکود سال های 

2015-16 گذارده اند.
پیش بینی ها حاکی از آنند که رشــد اقتصادی چین در ســال 2017، به مانند سال 
2016 رقم 6.7 درصد باشــد و در ســال 2018 این نرخ با کاهشی مالیم به رقم 6.4 

درصد خواهد رسید. 
پیش بینی رشــد اقتصادی چین در سال 2017 با یک درصد افزایش اصالح گردید 
که این افزایش، منعکس کنندة ســتاده های بیش از حد انتظار در نیمه اول ســال در 

نتیجة اصالحات صورت گرفته در طرف عرضه و تسهیل روندها بوده است.
 پیش بینی کاهش 0.2 رشد ســال 2018 در این کشور به دلیل تأخیر مقامات این 
کشــور در تنظیم سیاست های مالی مورد نیاز جهت دستیابی به تولید ناخالص داخلی 
دو برابر در ســال 2020 نســبت به سال 2010 می باشــد که چین آن را سابقًا هدف 

اقتصادی خود نامید.
پیش بینی رشــد اقتصادی هند برای ســال های 2017 و 2018 افزایشــی ست و 
رشــد 7.1 درصدِی سال 2016 این کشــور باالتر از انتظار بود که آن را هند، مدیون 

اصالحات جدی در بخش هزینه های دولتی و نیز حوزه اطالعات و داده ها است.
در سال 2017 رشد اقتصادی باالتری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور انتظار 
می رود که دلیل عمدة آن، افزایش رشد اقتصادی ترکیه در نیمة دوم سال 2016 و نیز 
نیمه اول ســال 2017 در پی افزایش صادرات این کشور و سیاست انقباضی مالیم و 

چشم انداز خوب از تعامالت با شرکای اروپایی است.
پیش بینی می شود که اقتصاد روسیه نیز به تدریج در سال های 2017 و 2018 و در 

راستای پیش بینی های ماه آپریل بهبود یابد.
 اقتصاد برزیل در سه ماهه اول 2017 رشدی باالتر از پیش بینی ها را تجربه نمود اما 
وجود ضعف در تقاضای داخلی و نیز افزایش عدم قطعیت های سیاسی موجب شده که 
رشــد پایینتری را از این کشور در سال 2018 انتظار داشته باشیم. در مکزیک و طبق 
عملکرد ســه ماهه اول آن در سال 2017، پیش بینی رشد از 1.7 به 1.9 رشد اصالح 

یافت و همین رقم برای سال 2018 پیش بینی شده و مورد انتظار است.
رشــد اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شــمال آفریقا، افغانستان و پاکستان کاهش 
قابل توجهی را در ســال 2017 بــه دنبال کاهش صادرات نفتــی تجربه کرده اند و 
پیش بینی های رشــد در سال های 2017-2018 در این کشورها بدون تغییر نسبت به 

پیش بینی آپریل 2017 باقی خواهد ماند.
در کشــورهای جنوب صحرای آفریقا چشــم اندازها همچنان چالش برانگیز است. 
پیش بینی می شود که این کشــورها تجربة رشد در سال 2017 را داشته باشند اما به 
دلیل عدم ثبات سیاسی و وجود ضعف در بخش های مصرف و بازرگانی آن ها به نظر 

می رسد که در سال 2018 رشد اقتصادی اشان شیب نزولی پیدا کند.
بــه طور خالصه خطرات تهدیدکنندة رشــد اقتصاد جهانی در ســال های پیش رو 
شــامل دوره های طوالنی مدت بی ثباتی های سیاسی، تنش های مالی، سیاست های 
داخلی کشــورها و عوامل غیــر اقتصادی خواهند بود که اتخاذ سیاســت هایی چون 
تقویت محرک های اقتصادی، ایجاد رشد اقتصادی متوازن و منعطف، تثبیت رشد باال 
و فراگیر در بخش های مختلــف اقتصادی در بلند مدت، افزایش انعطاف پذیری ها در 
کشورهای کم در آمد، تالش در راستای ایجاد رفاه مشترک و مشارکت در خلق شرایط 
اقتصادی همگن در سطح بین المللی می توانند نقشی حیاتی در شکل دهی چشم انداز 

مثبت اقتصاد و کاهش ریسک های اقتصادی ایفا نمایند.

ادامه حاشیه های توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی

افزایش ۷۰ درصدی قیمت 
شمش آهن از خردادماه

رئیس اتحادیه آهن، فوالد و فلــزات با بیان اینکه قیمت 
شــمش آهن در ماه های گذشــته ۷۰ درصد افزایش یافته 
اســت، گفت: ایــن افزایش قیمت ناشــی از افزایش قیمت 
جهانــی به علت توقف صادرات آهن توســط چین اســت. 
محمد آزاد در گفتگو با فارس با بیان اینکه با توقف صادرات 
آهن توسط کشور چین قیمت جهانی این کاال افزایش یافته 
اســت، گفت: در حالی که کشــور چین ساالنه حدود ۱۰۰ 
میلیون تن صادرات آهن داشــته به علت ساخت وسازهای 
داخلــی، صادرات به تمام نقاط دنیــا را متوقف کرده و این 
موضوع بر افزایش قیمت جهانی اثر گذاشــته است. رئیس 
اتحادیــه آهن، فوالد و فلزات افزود: قیمت جهانی شــمش 
از حدود ۳5۰ دالر به 5۰۰ دالر افزایش یافته اســت. وی با 
اشــاره به اینکه از نظر آهن و اسلب تقریباً خودکفا هستیم، 
اظهار داشــت: افزایش قیمت داخلی آهن و اسلب متأثر از 
قیمت های جهانی اســت زیرا تولیدکنندگان به دلیل سود 
بیشتر ترجیح می دهند به جای فروش داخلی این کاالها را 
صادر کنند. آزاد با بیان اینکه افزایش قیمت شــمش آهن 
بر روی قیمت مســکن و ساخت و ساز، به علت رکود حاکم 
در این بخش اثرگذار نیســت اظهار داشت: اما این افزایش 
قیمت در تولیدات صنایع بزرگ مؤثر اســت. رئیس اتحادیه 
آهن، فوالد و فلزات با بیان اینکه در ماه های گذشته قیمت 
شمش آهن و اســلب به شــدت افزاش یافته است، گفت: 
هر کیلو شــمش آهن از ۱۳5۰ تومان در خرداد به 225۰ 
تومان در روز گذشته افزایش یافته و این افزایش قیمت در 
حدود ۷۰ درصد است. آزاد با بیان اینکه پیش بینی می شود 
افزایش قیمت جهانی شــمش آهن در شهریور ماه متوقف 
شود، گفت: افزایش قیمت های جهانی تا اندازه ای امکان پذیر 

است و بیش از آن خریداران از خرید امتناع می ورزند.

گاز و برق کابوس تازه بنزین

رقابت تنگانگ تولید خودروهای برقی
نگار احمدی

خودروســازان در ایران در حالی افزایــش هزار درصدی 
ظرفیت تولید خود را برپایه سوخت های فسیلی در یک دهه 
گذشته کلید زده اند که این روزها خودروسازان دنیا با سرعت 
هرچه تمام تر از ســوخت های فسیلی در حال فاصله گرفتن 
هستند. تســال، اولین خودروی برقی کابوس خودروسازان 
بزرگ دنیا شده؛ بســیاری از خودروسازان دنیا در مؤسسات 
تحقیق و توسعه )R&D( خود در حال طراحی خودروهایی 
با پایه برق هســتند. رقابت در دنیا تنگاتنگ شده و هرکس 
بتواند در این رقابت پیروز شود، بازار را در اختیار گرفته است. 
اما در ایران هنوز تولید خودروهای پایه بنزین ســوز در حال 

گسترش و تشویق است.
نتیجه یک تحقیق عملی نشــان می دهد چنان که ساالنه 
200 هزار دســتگاه خودرو عمومی در کشور گازسوز شوند، 
صرفه جویی ناشی از مصرف نشدن بنزین توسط آن ها طی 
210 روز دســت کم یک میلیــارد دالر صرفه جویی در پی 

خواهد داشت.
بازخوانی یک طرح

طرح اســتفاده از گاز در خودروها از اواخر دولت سازندگی 

کلید خــورد. این طرح با هدف جایگزینی بنزین، اســتفاده 
از خودروهای گازســوز را هدف قــرار داد بود، از همین رو 
خودروهای گازســوز آن زمان وارد فرهنگ خودروســازی 
کشورشدند. اما تصمیم های اشتباهی که بعدها با جایگزینی 
LPG )گاز مایــع( به جای GNG گرفته شــد، ســبب 
کمرنگ شدن استفاده از گاز در تولید خودروهای شد. یکی 
از مشکالت نزدیکی قیمت LPG به قیمت بنزین بود که 
هزینه های هنگفتی به دنبال داشــت. از سویی دردسرهای 
حمل و نقل موضوعی بــود که ایده جایگزینی گاز به جای 

بنزین را ناکارآمد جلوه می داد.
ســال ها بعد از اواخر دولت اصالحات زمزمه اســتفاده از 
CNG در خودروها مطرح شــد. اما در دولت بعد با طرح 
این موضوع که این کار سبب می شود، ساختار موتور خودرو 
آسیب ببیند، پروژه گازسوز کردن خودروها کنار گذاشته شد. 

چرا طرح گازسوز کردن باید اولویت باشد؟
بررسی ها نشــان می دهد که در حال حاضر ساالنه تقاضا 
برای 6 میلیون مخزن CNG در کشورهای اروپایی مطرح 
است. از آنجا که ایران مالک بزرگ ترین ذخایر گازی دنیا در 
کنار روســیه رقابت تنگاتنگی دارد، انتقال گاز به کشورهای 

همســایه از طریق خط لوله و البته صــادرات گاز می تواند، 
ایــران را به لحاظ این مایع ســوختی در دنیا ممتاز کند. از 
همین رو، کارشناســان با دو پیشــنهاد دولت دوازدهم را به 
ســوی حمایت از ایده سوخت های ســبز هدایت می کنند. 
نخســت، با انتقال گاز به نیروگاه هــای برق، برق مورد نیاز 
کشــورهای همســایه و البته متقاضیان برق در کشورهای 
اروپایی تأمین شــود که این امر کمــک خواهد کرد که در 
آینده که خودروهای برقی تقاضای فراوانی کســب کردند، 
ایران جایگاه خود را در تأمین منابع برقی به عنوان فروشنده 

پرقدرت در بازار جهانی داشته باشد.
دوم، حمایــت از تولیــد خودروهــای گازســوز اســت. 
خودروســازان در یکســال اخیر، قراردادهای جدیدی برای 
تولید خودروهای تازه با خودروسازان مطرحی مثل پژو، رنو 
و فولکس واگن منعقد کرده اند. جایگزینی استفاده از سوخت 
گاز در خودروهای تازه می تواند، اثرات زیست محیطی مثبتی 
به دنبال داشته باشد. ایران به عنوان یکی از 10 کشور اول 
تولید گازهای گلخانه ای با اســتفاده از ســوخت پایه گاز، از 
حجم آالیندگی خودروهای خود خواهد کاســت. نتایج یک 
بررســی کارشناسی نشــان می دهد که گازی که به عنوان 

سوخت در خودروها اســتفاده می شود باید اکتان باالی 85 
درصد داشته باشد، این میزان در آمریکا که یکی از 5 کشور 
تولیدکننده خودروهای پایه گازسوز است، کمتر از 70 است، 
حال آنکه اکتان گازی که از عســلویه و پارس جنوبی تولید 
می شــود، باالی 95 درصد است. از همین رو ایران در بین 
رده بندی اســتفاده از خودروهای CNG سوز مقام آخر را 

کسب کرده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیایی اعالم کرد، انتظار دارد 
قبــل از ماه اکتبر )قبل از مهر مــاه( موافقت نامه ای 
موقت با ایران بر سر ایجاد یک منطقه تجارت آزاد 
را به امضا برســاند. به گزارش اسپوتنیک، اتحادیه 
اقتصادی اوراســیایی اعالم کرد، انتظار دارد قبل از 
ماه اکتبر موافقت نامه  ی موقت با ایران بر سر ایجاد 
یک منطقه تجارت آزاد با این کشور به امضا برساند. 
این خبر را تیگران سارگســیان، رئیس کمیسیون 
اقتصادی اوراســیایی اعالم کرد. وی بعد از نشست 
شورای بین دولتی اوراسیایی در آستانه قزاقستان به 

خبرنگاران گفت: »تصمیم گرفته شد تا به کار امضای 
موافقت نامه با ایران سرعت داده شود. ما انتظار داریم 
این سند در ســال 2۰۱۷ به امضا برسد.« اتحادیه 
اقتصادی اوراسیایی یک سازمان بین المللی با هدف 
همبستگی اقتصادی منطقه است. این سازمان برای 
تجــارت و جابجایی آزاد کاال، خدمات، ســرمایه و 
نیروی کار بین کشــورهای عضو ایجاد شده و یک 
سیاست واحد هماهنگ و یکسان را در بخش هایی 
که معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیایی تعیین کرده 
و همچنیــن در موافقت نامه های بین المللی داخل 

اتحادیه آمده، دنبال می کند. کشورهای ارمنستان، 
بالروس، قزاقستان، قرقیزســتان و روسیه اعضای 
فعلی این اتحادیه هستند. در ماه ژوئن، کمیسیون 
اقتصادی اوراسیایی که اصلی ترین نهاد اجرایی این 
اتحادیه به شمار می رود گفته بود، اتحادیه اقتصادی 
اوراسیایی و ایران کار بر روی متن موافقت نامه ایجاد 
منطقه تجارت آزاد موقت را به اتمام رســانده اند و 
اینکه طرفین مذاکرات در مورد دسترســی به بازار 
آزاد مشــترک و هماهنگی تعهدات تعرفه ای را در 

آینده نزدیک ادامه خواهند داد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از پیچیده شــدن پرونده واگذاری کارخانه 
آزمایش به دلیل بدهی ســنگین به بانک ملت و نیز عدم 
تمایل بخش خصوصی برای خرید آن در شــرایط پیش 
آمده فعلی خبر داد. عباس هاشــمی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه آزمایش به 
بخش خصوصی، اظهار کرد: به دالیل مســائل حقوقی، 
بانک ملت با توجه به داشتن مطالبه سنگین زیر بار خرید 
آن نمی رود چرا که بخش خصوصی مالک کارخانه آزمایش 

رقم سنگینی به این بانک بدهکار است. 
وی ادامه داد: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرده ایم که حاضریم بخش خصوصی دیگری را پای 
کار بیاوریم تا به عنوان طرف دیگر قرارداد پرونده واگذاری 
کلید بخورد، اما آن ها معتقدند که با توجه به بدهی بخش 
خصوصی فعلی به ســایر سازمان ها و نیز بانک ملت باید 
متقاضی جدید همزمان با پر داخت بدهی به این بانک سایر 

بدهی ها را نیز تســویه کند که در چنین شرایطی احتمال 
تمایل متقاضیان برای خرید کارخانه آزمایش بسیار ضعیف 

خواهد بود.
هاشمی همچنین از فعالیت بخش خصوصی دیگری در 
داخل کشــور خبر داد که در حــال حاضر برند آزمایش را 

خریــداری کرده و با آن لوازم خانگی تولید می کند، گفت: 
این تولیدات نه در محل فعلی مرودشت شیراز که چیزی از 
آن باقی نمانده بلکه با خریداری برند آزمایش توسط بخش 
خصوصی لوازم خانگی با این نام در حال تولید است. وی در 
پایان از بانک ملت درخواست کرد تکلیف خود را با بخش 
خصوصی صاحب کارخانه آزمایش مشخص کند چرا که در 
غیر این صورت امکان پیش برد کار جهت واگذاری وجود 
ندارد و پرونده واگذاری این کارخانه کماکان باز خواهد بود.

دی ماه سال گذشته بود که عباس هاشمی،  مدیرکل دفتر 
صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در گفت وگو با ایسنا با اعالم این که کارخانه آزمایش تهران 
تعطیل شده و ماشین آالت آن به کارخانه آزمایش مرودشت 
منتقل شده، عنوان کرد که ماشین آالت و تکنولوژی این 
کارخانه بروز نیست و باید نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار 
گیرد تا بخش خصوصی ضمن ترغیب در جهت خریداری 

برند در زمینه خرید کارخانه نیز تشویق شود.

امضا توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا قبل از مهر

»آزمایش« در بالتکلیفی محض!


