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دولت موافق تعیین قیمت تعادلی برای بنزین است نه دو نرخی
سخنگوی دولت افزایش قیمت بنزین را به صالح مردم ندانست و گفت« :حتی اگر به
فرض قرار شد نرخ های  ۱۰۰۰و  ۱۵۰۰تومان وجود ...

سال بیست و یکم شماره 5773

ورود  6میلیون دالر لکسوس در فروردین ماه
در فروردین ماه سال جاری معادل شش میلیون دالر از انواع مدلهای لکسوس از
کشورهای ترکیه ،امارات متحده عربی ،ژاپن و فدراسیون روسیه به ...

« واردات بی رویه » بالی جان « فوالد »

فوالدمبارکـه اصفهـان بـه عنـوان بزرگتریـن فوالدسـاز
خاورمیانـه از ابتـدای راه انـدازی تاکنـون توانسـته بخش
عمـده نیـاز صنایع اصلی و محوری کشـور را پاسـخ دهد.
بـا ایـن حـال ،ایـن تولیدکننده فـوالد ،همچنـان از برخی
چالشـها رنج مـی برد.
« واردات بـی رویـه » یکـی از چالشـهایی اسـت کـه
نـه تنهـا فوالدمبارکـه را تهدیـد مـی کنـد ،بلکـه اقتصاد
کشـور نیـز از ایـن هجمـه در امـان نخواهـد بـود.
****************
محمـود اکبـری ،معـاون فـروش و بازاریابـی شـرکت
فوالدمبارکه اصفهان در این خصوص و با اشاره به جایگاه
شـرکت فوالدمبارکـه در میان دیگر صنایع اظهار داشـت:
فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگتریـن فوالدسـاز خاورمیانه
و شـمال آفریقـا دارای سـهم  50درصـدی از تولیـد فوالد
کشـور مـی باشـد .ایـن شـرکت از ابتـدای بهره بـرداری
تاکنـون بـا تولیـد و عرضـه بیـش از  85میلیون تـن انواع
محصـوالت فـوالدی تخت ،موتـور محرک صنایـع پایین
دستی و اسـتراتژیک کشور بوده و همواره رویکرد حمایتی
از تولیـد داخـل را بـه عنـوان رسـالت اصلی سـرلوحه کار
خـود قـرار داده و در حـال حاضـر حـدود  900تولید کننده
بـزرگ و متوسـط و نزدیـک بـه  3000مصـرف کننـده
کوچـک ،محصـوالت فوالد مبارکـه را مصرف مـی کنند.
ایـن شـرکت با سـهم حدود  5درصـدی از تولیـد ناخالص
داخلـی بخـش صنعـت ،نقـش مؤثـر و غیرقابـل انـکاری
در شـکل گیـری و رونـق صنایـع پاییـن دسـتی ایفـا
نمـوده و بـرای بیـش از  350هـزار نفر اشـتغال مسـتقیم
و غیرمسـتقیم در کشـور ایجاد نموده اسـت ،پس رشـد و
بالندگـی ایـن ثمره عظیم انقالب اسلامی ،تـداوم بخش
حیـات و سـرزندگی سـایر صنایـع خواهـد بود.
اکبـری ،شـرایط گذشـته ،حـال و آینـده فوالدمبارکـه را
تشـریح نمـود و افـزود :طی سـال های اخیـر روند کاهش
مصـرف در بـازار داخـل بـه سـبب رکـود در بخش هـای
محـرک مصـرف فـوالد کشـور بـه طـور مسـتمر ادامـه
داشـته اسـت ،بطوریکـه مصـرف محصـوالت فـوالدی
تخـت از  11.5میلیـون تـن در سـال  89بـه حـدود 8.5
میلیـون تـن تقلیـل یافـت .علاوه برایـن ،روند افزایشـی
واردات محصـوالت فـوالدی تخـت بـه کشـور ،به سـبب

نبـود پوشـش تعرفـه ای مناسـب ،طـی ایـن مـدت ادامه
داربـوده و واردات در سـال  94کـه عمدتـ ًا در محـدوده
تولیـدات داخلـی بـوده حـدود  83درصد باالتر از دو سـال
قبـل آن و  32درصـد بیشـتر از سـال  93رشـد را نشـان
میدهـد بـه طـوری کـه ورود انـواع محصـوالت فـوالدی
تخـت بـه کشـور ،از مـرز سـه میلیـون و هفتصـد هزارتن
گذشـت .ایـن عوامل سـبب گردید تا اغلـب تولیدکنندگان
فـوالد باالجبـار ،بسـیار پایین تـر از ظرفیـت خـود فعالیت
نماینـد ،تـا جایـی کـه در سـال  ، 94ظرفیـت بهره بردای
شـده شـرکت هـای تولیدکننـده محصـوالت فـوالدی
تخـت کشـور ،به حـدود  53درصد رسـید و فـوالد مبارکه
نیـز بـرای اولیـن بار کمتـر از ظرفیـت خود فعالیـت نمود.
ایـن واقعیـت تلـخ در حالـی رخ داده کـه توسـعه صنعت
فـوالد بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن صنایـع دارای
مزیت نسـبی در کشـور که در سـند چشـم انداز  1404تا
 55میلیـون تـن تولید (بیـش از  2/5برابـر ظرفیت فعلی)
هـدف گـذاری گردیـده و فـوالد مبارکـه نیـز بـا سـهم
 45درصـدی نقـش عمـده ای در آن ایفـا مـی نمایـد را با

سـال گذشـته باکاهـش شـدید قیمت فـروش محصوالت
روبـرو شـدند اما با توجه بـه کاهش چشـمگیر قیمت مواد
اولیـه و انـرژی در جهـان ،تولیدکننـدگان جهانـی فـوالد
توانسـتند بـا کاهـش هزینـه خریـد مواداولیـه و انـرژی،
بخشـی از کاهـش درآمد حاصل از کاهـش قیمت فروش
محصـوالت و حاشـیه سـود خود را جبـران نمایند (کاهش
قیمـت جهانـی سـنگ آهـن از  168دالر بر تن بـه حدود
 47دالر بـر تـن و نفت از بشـکه ای بیـش از  100دالر به
حـدود  40دالر) امـا شـرایط بـرای تولیدکننـدگان داخلـی
ً
کاملا بـر عکـس بـود و عالوه بـر کاهش قیمـت فروش
محصـوالت ،افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و انـرژی را هم
تجربـه کردنـد که ایـن امر فشـار مضاعفـی را متوجه آنها
نمـود .بر این اسـاس دولـت محترم با هـدف جلوگیری از
اعمـال خسـارات بیشـتر بر صنعت اسـتراتژیک فـوالد از
ابتـدای سـال  93اقـدام به اصلاح تعرفه ها نمـود ،اما به
دلیـل تعریـف تعرفـه ها در سـه گـروه فوالدهـای ممزوج
(کیفـی) بـه میـزان  4درصـد ،ورق فـوالی بـا ضخامـت
کمتـر از  3میلـی متـر بـه میـزان 10درصـد و سـایر

چالـش جـدی مواجـه نمـوده اسـت .بـا توجه به شـرایط
فعلـی و سـرمایه بـر بـودن این صنعـت ،در صـورت عدم
حمایـت هـای الزم از سـوی دولـت محتـرم ،دسـت یابی
بـه آن بسـیار دشـوار خواهـد بود.
معـاون فـروش و بازاریابـی شـرکت فوالدمبارکـه واردات
محصـوالت فـوالدی را مهـم تریـن چالـش خوانـد و
تصریـح کـرد :تولیدکننـدگان جهانـی فـوالد هرچنـد ،در

فوالدهـای تخـت بـه میـزان  15درصـد ،واردکننـدگان
بـا بهـره گیـری از خلا موجـود ،نسـبت بـه واردات
انـواع محصـوالت فـوالدی بـا کـد فوالدهـای ممـزوج
ً
عملا اثـر تعرفـه ی
و تعرفـه  4درصـد اقـدام نمودنـد و
وضـع شـده خنثی گردید و ضربه مهلکـی بر پیکره صنعت
فـوالد کشـور وارد آمـد .رشـد بـی سـابقه  960درصـدی
واردات آن نسـبت بـه سـال قبـل و بـه لحاظ مقـداری از

 203.000تـن سـال  93بـه حـدود  1.960.000تـن در
سـال  94گـواه ایـن امـر می باشـد .علاوه بـر آن باعث
گردیـد که حـدود  400میلیارد تومـان از درآمدهای تعرفه
ای دولـت نیزکاسـته شـود .با ایـن حال بـا پیگیری های
مسـتمر و تحلیـل کارشناسـان مرتبـط در وزارتخانـه های
مربوطـه ،مجـدداً موضـوع اعمـال تعرفـه هـا مطـرح و با
اعمـال افزایـش مؤثـر تعرفـه هـا از ابتـدای سـال جـاری
و مسـدود شـدن راه هـای دور زدن تعرفـه ای ،امـکان
افزایـش تولیـد ،حفـظ و تـداوم اشـتغال صنایـع فـوالد
مجـدداً احیـا گردید.
وی شـیوه قیمـت گـذاری فـوالد مبارکـه را از طریـق
بـورس کاال خوانـد و گفـت :از سـال  1382تاکنـون
بـه دنبـال راه انـدازی بـورس کاال در کشـور (براسـاس
مصوبـه هیـأت محتـرم وزیـران وقـت و مجلس شـورای
اسلامی) بـا هـدف ایجـاد شـفافیت در معاملات فوالد،
فـوالد مبارکـه ضمـن عرضـه محصـوالت خـود از طریق
بـورس کاال ،همـواره بـه گونـه ای عمـل نموده تـا صرف ًا
مصـرف کننـدگان و تولیدکننـدگان نهایـی دریافت کننده
کاالی عرضه شـده باشـند و از واسـطه گری و سفته بازی
جلوگیـری بـه عمـل آیـد کـه این امـر همـواره بـه تأیید
سـازمان هـا و سـایر مراجـع قانونی رسـیده اسـت.
گـواه ایـن امـر ،معاملـه حـدود  36میلیـون تـن از
محصـوالت فـوالد مبارکـه از سـال 1384تـا کنـون از
طریـق بـورس کاال و عرضـه آن به تولیدکننـدگان نهایی
مـی باشـد که اطالعـات کامل آن از طریق سـایت بورس
کاال و فـوالد مبارکـه قابـل دسـترس اسـت.
در سـنوات گذشـته همـواره قیمـت محصـوالت فـوالد
مبارکـه در حـدود قیمـت تمـام شـده واردات قرار داشـته
اسـت کـه مکانیـزم تعیین قیمـت در بورس مؤیـد نیز این
مطلـب می باشـد ،لیکن در سـال قبل که تولیـد کنندگان
چینـی بـه پشـتیبانی و پوشـش حمایتـی  17درصـدی
دولـت ایـن کشـور ،اقدام بـه دامپینـگ و عرضه گسـترده
محصـوالت خـود بـه بازارهـای هـدف بـدون حمایـت
تعرفـه ای نمودنـد ،امـکان رقابـت و عرضـه محصوالت
زیـر قیمـت تمـام شـده از فـوالد مبارکـه سـلب گردید و
مشـکل وجـود تعرفـه های متفـاوت از جملـه تعرفه فوالد
هـای ممزوج (کیفی) ،ایـن نابرابری عرضـه را برای تولید
کننـدگان از جملـه فـوالد مبارکـه در مقابـل واردکنندگان
کاال تشـدید کـرد بـه نحـوی کـه اگـر مدیریـت مناسـب
اعمـال نمـی شـد امـکان ایجـاد بحـران هـای گوناگـون
دور از ذهـن نبـود .بـا این حـال قیمت محصـوالت فوالد
مبارکـه در سـال گذشـته به دنبـال کاهش تقاضـای مؤثر
در بـورس کاال ،رونـد نزولـی بـه خـود گرفـت و حـدود
 16درصـد کاهـش یافـت .به دنبـال افزایـش قیمت های

شورای نگهبان بودجه  ۹۵را تایید کرد
شورای نگهبان طی اطالعیه ای از تایید الیحه بودجه سال  ۱۳۹۵کل کشور در جلسه
دیروز این شورا خبر داد ...

اقتصاد امروز
ابالغ بودجه 95

افزایش  12درصدی حقوق کارکنان دولت از هفته آینده
تازهتریـن اخبـار از رونـد بررسـی و ابلاغ
بودجـه  1395حاکـی از آن اسـت کـه قانون
بودجـه بـه زودی با ابلاغ مجلس در دسـتور
کار دولـت قـرار خواهـد گرفـت و احـکام
مربوطـه از جملـه افزایـش حقـوق کارکنـان
دولـت از هفتـه آینـده اعمـال میشـود.
در ایـن فراینـد با ابالغ قانون بودجه از سـوی
رئیـس جمهور به سـازمان مدیریـت و برنامه
ریـزی ،این سـازمان نیز با تدویـن آیین نامه
هـای الزم قانـون را در اختیار دسـتگاهها قـرار داده و از هفته آینده اجرایی خواهد شـد.
بودجـه  1395در حالـی با حـدود دوماه تاخیـر در دسـتور کار مالی دولت قـرار میگیرد که
بـا توجـه بـه اینکـه الیحه آن بـا دیرکـرد حـدود  40روزه به مجلـس ارائه شـد ،همزمانی
بـا انتخابـات مجلـس دهـم مانـع از تصویـب الیحـه شـده و در نهایـت دولـت الیحـه
دو دوازدهـم بـرای دو ماه ابتدایی امسـال پیشـنهاد و بـه تصویب مجلس رسـید .در دوماه
اول امسـال ،قانـون بودجـه مورد اجرای بر اسـاس قانون سـال گذشـته و احـکام آن بود.
ایـن در حالـی اسـت که بـا ابلاغ قانـون بودجـه  ،1395از هفته آینـده احکام بر اسـاس
آن اجرایی میشـود.
در ایـن بیـن افزایـش حقـوق کارکنـان دولـت نیـز مـورد توجه اسـت کـه در دو مـاه اول
امسـال بر اسـاس احکام سـال گذشـته همچنـان پرداخت شـده ولی بـرای خـرداد ماه با
افزایـش  12درصـدی پرداخـت میشـود .مابهالتفـاوت حقوق هـای پرداخت شـده در دو
مـاه اول سـال نیـز با نـرخ های جدیـد ابالغی ،محاسـبه و بـه کارکنان پرداخت می شـود.
میـزان افزایـش حقـوق کارکنان دولـت در سـال 1394حـدود  14درصد بود.
جهانـی در سـال جدیـد  ،مکانیـزم بـازار از طریـق رشـد
نسـبی تقاضا در داخل سـبب اندکی افزایـش در قیمت ها
شـد بـا ایـن حـال بـا توجـه بـه اینکـه هـم چنـان بـازار
داخـل وارد فـاز رونـق کامـل نشـده ،قیمـت هـای فوالد
کمـاکان  7تـا  10درصـد پاییـن تـر از قیمت های سـال
 93مـی باشـد که بدیـن ترتیب ادعـای افزایـش ناگهانی
 65درصـدی قیمـت ورق داخلـی از سـوی برخـی افـراد
قویـ ًا از واقعیـت بـه دور اسـت.
معـاون فـروش و بازاریابی شـرکت فوالدمبارکه ،با اشـاره
بـه شـرایط صـادرات محصوالت فـوالد مبارکه افـزود :با
توجـه بـه اینکه شـرایط حضـور در بازارهـای صادراتی با
بـازار داخـل متفاوت بـوده و رقابـت یکـی از عوامل مؤثر
و تأثیرگـذار مـی باشـد ،تفاوت قیمت های فـروش داخلی
و صادراتـی در تمامـی دنیـا امری بدیهی اسـت کما اینکه
در کشـوری نظیـر چیـن کـه بـزرگ تریـن صادرکننـده
فـوالد در جهـان اسـت محصـوالت داخلـی و صادراتی با
اختلاف قیمـت عرضه می گـردد و تولیدکننـدگان جهان
نظیـر چین ،کره ی جنوبی و  ...در سـال گذشـته بخشـی
از زیـان صادراتـی خـود را از محل فـروش داخلی جبران
نمـوده اند.

نوبخت:

آن سو
پس از دو نوبت رفت و برگشت

شورای نگهبان بودجه  ۹۵را تایید کرد
شــورای نگهبــان طــی اطالعیــه ای از تاییــد الیحــه
بودجــه ســال  ۱۳۹۵کل کشــور در جلســه دیــروز ایــن
شــورا خبــر داد.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز بــه نقــل از اداره كل روابــط
عمومــي شــوراي نگهبــان ،اليحــه بودجــه ســال
 ۱۳۹۵كل كشــور كــه بــا اصالحاتــي در جلســه مــورخ
 ۲۸ارديبهشــت مــاه  ۱۳۹۵بــه تصويب مجلس شــوراي
اســامي رســيده اســت ،در جلســه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
شــوراي نگهبــان مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفــت
و بــا توجــه بــه اصالحــات بــه عمــل آمــده مغايــر بــا موازيــن شــرع و قانــون اساســي شــناخته نشــد.
پیــش از ایــن ،شــورای نگهبــان  ۱۴ایــراد بــه مصوبــه بودجــه  ۱۳۹۵اعــام کــرده بــود که در جلســات
هفتــه جــاری مجلــس بــرای تامیــن نظــر ایــن شــورا ،اصالح شــد.

وزارت نفت اعالم کرد

دولت موافق تعیین قیمت تعادلی
برای بنزین است نه دو نرخی

ســخنگوی دولــت افزایــش قیمــت بنزیــن را بــه
صــاح مــردم ندانســت و گفــت« :حتــی اگــر بــه
فــرض قــرار شــد نــرخ هــای  ۱۰۰۰و  ۱۵۰۰تومــان
وجــود داشــته باشــد ،دولــت میانگیــن را محاســبه
مــی کنــد ضمــن اینکــه دولــت معتقــد اســت
افزایــش قیمــت بنزیــن بیــش از  ۱۰۰۰تومــان بــه
صرفــه نیســت».
بــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،

کننــد و ایــن کــه چیــزی بــه صــورت غیــر عــادی
اســتثناء ایجــاد کنــد را نافــع نمــی دانیــم».
وی ادامــه داد« :اگــر مــی خواهیــم بنزیــن را
دو نرخــی کنیــم جایــگاه هــا نیــز بایــد محاســبات
خــود را بــا دو نــرخ انجــام دهنــد و مصــرف کنندگان
نیــز دچــار ســردرگمی هســتند؛ بنابرایــن مــا قیمــت
تعادلــی را مناســب تشــخیص مــی دهیــم».
نوبخــت افزایــش قیمــت بنزیــن را بــه صــاح مــردم

نرخ دوم بنزین پس از ابالغ قانون بودجه تعیین میشود
نرخ دوم بنزین پس از ابالغ قانون بودجه سال  ٩٥به دولت ،تعیین می شود.
بــه گــزارش ایســنا ،روز سه شــنبه الیحــه بودجــه بــه تصویــب شــورای نگهبــان رســید و پیــش
بینــی مــی شــود قانــون بودجــه ســال  ٩٥تــا ابتــدای خردادمــاه جــاری بــه دولــت ابــاغ شــود کــه
در صــورت ابــاغ ،دولــت چهارمــاه فرصــت بــرای ایجــاد زیرســاخت و شــرائط الزم اجــرای مصوبــه،
اســتفاده از کارت ســوخت و اعــام نــرخ دوم بنزیــن خواهــد داشــت.
براســاس آنچــه وزارت نفــت اعــام کــرده اســت ،بــا ابــاغ مصوبــه ،دولــت بــا تشــکیل کارگــروه
تخصصــی بــه بررســی شــرائط اســتفاده مجــدد از کارت ســوخت و تعییــن نــرخ دوم بنزیــن براســاس
بنــد الحاقــی قانــون بودجــه ســال  ٩٥مــی پــردازد.
در ایــن بنــد الحاقــی نماینــدگان مجلــس ،دولــت را مکلــف کردنــد حداکثــر چهارمــاه پــس از تصویــب
ایــن قانــون ،قیمــت تمــام شــده بنزیــن را براســاس قیمــت تحویــل در بنــدر (فــوب) خلیــج فــارس بــه
اضافــه هزینههــای جانبــی شــامل ریــزش ،تبخیــر ،بیمــه ،انتقــال ،حمــل ،توزیــع و عــوارض قانونــی
موضــوع جــزء  ٢تبصــره مــاده  ١٦و بنــد ج مــاده  ٣٨قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و نــرخ کارمــزد
مناســب پرداختــی بــه جایگاهــداران کــه از ســوی دولــت تامیــن مــی شــود ،بــه عنــوان نــرخ دوم
تعییــن و ابــاغ کنــد .انتظــار مــی رود؛ بــا ابــاغ الیحــه بودجــه ســال  ٩٥و ایــن مصوبــه تــا ابتــدای
خردادمــاه ،دولــت تــا اوایــل مهرمــاه زمــان اجــرا ،میــزان ســهمیه و قیمــت بنزیــن را مشــخص و
اعــام کنــد .عبــاس کاظمــی ،معــاون وزیــر در امــور پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران،
اعــام هرگونــه نــرخ دوم را از ســوی وزارت نفــت و یــا هــر نهــاد زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه بشــدت
تکذیــب کــرد و گفــت :تــا زمانــی کــه قانــون بودجــه ابــاغ نشــده  ،نرخــی تعییــن نخواهــد شــد.
وی ،بــا تاکیــد بــر ایــن کــه وزارت نفــت و دولــت اعتقــادی بــه عرضــه دونرخــی بنزیــن ندارنــد ،افــزود:
دولــت برخــاف بــاور و اعتقــادش کــه بنزیــن دو نرخــی را فســادآور مــی دانــد  ،ملــزم بــه اجــرای ایــن
مصوبــه شــده اســت .مدیــر شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران ،در مــورد
میــزان ســهمیه و تعییــن قیمــت بنزیــن نیــز گفت:هیئــت دولــت ،نــرخ و شــیوه توزیعــی را بعــد از
بررســی در کارگروههــای تخصصــی تعییــن خواهــد کــرد و مــا از زمــان ابــاغ مصوبــه ملــزم بــه اجــرا
خواهیــم بــود .وی تاکیــد کــرد :قیمتهــای جدیــد فقــط در دو نــرخ تعییــن خواهــد شــد و دولــت بنزیــن
را چنــد نرخــی و پلکانــی نخواهــد کــرد .معــاون وزیــر در امــور پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران ،بــا بیــان ایــن کــه امســال قیمــت بنزیــن افزایــش پیــدا نخواهــد کــرد و نــرخ پایــه همــان
هــزار تومــان بــرای هــر لیتــر باقــی میمانــد ،گفــت :همچنــان بــا وجــود پاییــن آمــدن قیمــت جهانــی
نفــت بــرای بنزیــن یارانــه پرداخــت میکنیــم؛ ولــی برنام ـهای بــرای افزایــش دوبــاره نــرخ بنزیــن
در دولــت وجــود نــدارد.
کاظمــی ،در مــورد میــزان اســتفاده از بنزیــن دونرخــی در کشــور یــادآور شــد :براســاس تجربــه ،مــردم
رغبتــی بــه اســتفاده از بنزیــن نــرخ دوم ندارنــد و کمتــر از  ٢درصــد مــردم مصرفکننــده ایــن بنزیــن
خواهنــد بود.
وی ،بــا اشــاره بــه آثــار منفــی دو نرخــی بــودن بنزیــن گفــت :آثــار منفــی ایــن طــرح را در بخــش
حمــل و نقــل و مناســبات اقتصــادی شــاهد خواهیــم بــود چــون متاســفانه محاســبات حمــل و نقــل
براســاس نــرخ دوم صــورت میگیــرد.
معــاون وزیــر نفــت و مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی تصریــح
کــرد :ســهمیه بنزیــن بــرای نــرخ نخســت طــوری تعییــن میشــود کــه نیــاز واقعــی مــردم را برطــرف
کــرده و نیــازی بــه اســتفاده از بنزیــن بــا نــرخ دوم نباشــد.
کاظمــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در دوران دو نرخــی بــودن بنزیــن  ۹۰درصــد مصرفکننــدگان از
بنزیــن ســهمیهای بــا نــرخ نخســت اســتفاده میکردنــد ،خاطرنشــان کــرد :وزیــر نفــت از دو نرخــی
کــردن بــه دلیــل تجــارب گذشــته دوران ســهمیهای بــودن بنزیــن اکــراه دارد و ســهمیه را طــوری
تعییــن میکنــد کــه مــردم نخواهنــد از ســهمیه دوم اســتفاده کننــد.

ســخنگوی دولــت در خصــوص چرایــی مخالفــت
دولــت بــا دو نرخــی شــدن بنزیــن گفــت :اگــر
مــی خواهیــم بنزیــن را دو نرخــی کنیــم مصــرف
کننــدگان دچــار ســردرگمی مــی شــوند و بنابرایــن
مــا قیمــت تعادلــی را مناســب تشــخیص مــی دهیــم.
محمدباقــر نوبخــت افــزود« :بایــد قبــول کنیــم
کــه در یــک شــرایط رقابتــی قــرار داریــم تــا همــه
ســرمایه گــذاران خارجــی اقــدام بــه ســرمایه گــذاری

ندانســت و گفــت« :حتــی اگــر بــه فــرض قــرار شــد
نــرخ هــای  1000و  1500تومــان وجــود داشــته
باشــد ،دولــت میانگیــن را محاســبه مــی کنــد ضمــن
اینکــه دولــت معتقــد اســت افزایــش قیمــت بنزیــن
بیــش از  1000تومــان بــه صرفــه نیســت».
آمــاده اجــرای مصوبــه بنزیــن دو نرخــی
هســتیم
همچنیــن معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه مخالفــت

جمعیت ایران  79میلیونی شد
بــر اســاس اطالعــات مرکــز آمــار ایــران ،اکنــون
جمعیــت ایــران  79میلیــون و  262هــزار نفــر
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس آخریــن بــرآورد
مرکــز آمــار ،جمعیــت کشــور دیــروز (چهارشــنبه
 29اردیبهشــت مــاه  )1395از مــرز  79میلیــون
نفــر گذشــت و بــه  79میلیــون و  262هــزار نفــر
رســید.
محاســبه جمعیــت کشــور بــر اســاس رابطــه
رشــد صــورت میگیــرد کــه در آن جمعیــت
سرشــماری ســال  1390و رشــد جمعیــت
ســاالنه کشــور دخیــل اســت کــه در حــال حاضــر
حــدود  0.01179و بــر پایــه سرشــماری نفــوس
و مســکن ســال  1390نــرخ رشــد جمعیــت
کشــور حــدود  1.29درصــد اســت کــه پــس از
انجــام هــر سرشــماری نــرخ رشــد پیشبینــی

مــورد تجدیدنظــر قــرار میگیــرد.
مرجــع رســمی آمــاری کشــور پیــش از ایــن
پیشبینــی کــرده بــود کــه کل جمعیــت ایــران
در پایــان ســال  1393بــه  77.8میلیــون و در
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دولــت بــا بنزیــن دو نرخــی اظهــار کــرد« :مــا
مجــری هســتیم و اگــر قانــون مجلــس ابــاغ شــود،
آمــاده اجــرای مصوبــه بنزیــن دو نرخــی هســتیم».
عبــاس کاظمــی تصریــح کــرد« :در زمــان
ســهمیه بنــدی نیــز عمومــا نــرخ دوم را محاســبه
مــی کردنــد و معتقدیــم دولــت زحمــات بســیاری
کشــید تــا تمــام محصــوالت را تــک نرخــی کنــد».
وی ادامــه داد« :الیحــه دولــت نیــز بنزیــن تــک
نرخــی بــود کــه متاســفانه در یــک لحظــه تغییــر
کــرد و تصــور مــی کنــم ســهمیه هــا بــه گونــه ای
باشــد کــه نیــاز نباشــد مــردم از نــرخ دوم اســتفاده
کننــد».
کاظمــی بــا اشــاره بــه اتخــاذ تصمیــم دو نرخــی
شــدن بنزیــن در لحظــه آخــر گفــت« :در آن زمــان
از مــا در کمیســیون دعــوت نکردنــد و در زمانیکــه
بنزیــن دو نرخــی بــود در حــوزه تســویه حســاب بــا
جایــگاه هــا دچــار مشــکل بودیــم».
وی افــزود« :دولــت در حــال تــک نرخــی کــردن
دالر اســت حــال چــرا بایــد بنزیــن دو نرخــی شــود
و کوشــش مــی کنیــم در ســال بعــد بنزیــن مجــددا
تــک نرخــی شــود».
کاظمــی اصــاح ایــن رونــد از طریــق الیحــه دولــت
را محتمــل دانســت و گفــت« :چــون مجلــس  4مــاه
بــرای اجــرای ایــن مصوبــه بــه مــا فرصــت داده،
احتمــاال تــا اول مهــر مــاه اجرایــی مــی شــود».
وی خاطرنشــان کــرد« :هنــوز دربــاره نــرخ دوم
صحبتــی نشــده و اخبــار انتشــار یافتــه فقــط
گمانــه زنــی اســت و مــردم نبایــد در ایــن مــورد
نگرانــی داشــته باشــند».

ســال  1395بــه بیــش از  79.6میلیــون نفــر
خواهــد رســید.
بــر ایــن اســاس جمعیــت کل ایــران بنابــر نتایــج
سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  1390از
 70میلیــون و  496هــزار نفــر در ســال  1385بــا
رشــد حــدود یــک میلیــون نفــری در هــر ســال
بــه  75میلیــون و  150هــزار نفــر در ســال 1390
افزایــش یافتــه اســت.

علاوه بر آن سیاسـت هـای صادراتی همـواره باید ثابت،
بـا دوام و بلندمدت باشـد .بر این اسـاس فـوالد مبارکه با
توجـه بـه قابلیت هـا و توانمنـدی های خود طی سـنوات
گذشـته توانسـته بخشـی از اُفـت تقاضـای داخـل و نـه
تمامـی آن را از طریـق افزایـش حضـور در بـازار صادرات
جبـران نمایـد .کاهـش فـروش فـوالد مبارکه نسـبت به
سـال قبـل آن و موجودی بـاالی محصـوالت نیمه تمام
در انبارهـا گـواه ایـن کاهـش شـدید تقاضـا می باشـد .با
ایـن حـال هـرگاه تقاضـای داخلـی افزایـش یافته سـهم
فـروش داخلی آن هم رشـد داشـته اسـت.
بـا عنایـت بـه مـوارد فـوق و بـا توجـه بـه رونـد نزولی و
بـی ثبـات قیمـت هـای جهانـی طی هفتـه هـای اخیر و
هـم چنیـن نبـود چشـم انـداز اطمینـان بخـش در زمینه
رشـد مؤثـر تقاضـا در کوتـاه مـدت ،تنهـا عاملـی کـه
مـی توانـد روزنـه امیـدی بـرای تولیـد کننـدگان داخلـی
فـوالد باشـد ،حفـظ پوشـش حمایتـی تعرفـه هـای فعلی
اسـت کـه اعمـال خدشـه برآن بـه مثابـه ضربـه دیگری
بـر پیکـره صنعـت فـوالد کشـور ،از بیـن رفتـن انگیـزه
سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش و عـدم تحقـق اهـداف
سـند چشـم انـداز خواهـد بود.

ورود  6میلیون دالر لکسوس
در فروردین ماه

در فروردیـن مـاه سـال جـاری معادل شـش میلیـون دالر
از انـواع مدلهای لکسـوس از کشـورهای ترکیـه ،امارات
متحـده عربـی ،ژاپـن و فدراسـیون روسـیه به ایـران وارد
شـده است.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـر اسـاس اطالعات منتشـر شـده از
سـوی گمرک ایران ،در فروردین ماه سـال جـاری ،دو عدد
خودروی سـواری «سـواری لکسـوس ان ایکـس  200تی
4درب سـفید مدل  2015با حجم موتور  1998سی سی»،
از کشـور ژاپـن بـه ایـران ،وارد ایـران شـده اسـت .این
دو عدد خودرو معادل  100هزار دالر ارزش دارد.
همچنیـن از ژاپـن یـک خـودروی «سـواری
لکسـوس استیشـن -nx300hمدل  2016ساخت 2015
بـا حجـم متـور  2500سـی سـی » ،نیـز وارد ایران شـده
اسـت کـه ایـن کاال معـادل  54هـزار دالر ارزش داشـته
ا ست .
از کشـور آلمـان نیـز یـک عـدد خـودروی « لکسـوس
 NX300Hمـدل  2016موتـور  2500سـی سـی» وارد
ایـران شـده اسـت کـه ایـن کاال معـادل  54هـزار دالر
ارزش دارد.
امـارات متحـدهی عربـی نیـز از دیگـر صادرکننـدگان
خـودروی لکسـوس بـه ایـران اسـت .از ایـن کشـور در
فروردیـن مـاه سـال جـاری  40عـدد «تویوتـا لکسـوس
 ،NX200Tبـا ظرفیـت  2000سـی سـی ،بـا قیمـت دو
میلیـون و  260هـزار دالر وارد کشـور شـده اسـت.
همچنیـن خودروی «تویوتا لکسـوسES250 - 4سـیلندر
2500سـی سـی  -مـدل  ،»2016از دیگـر خودروهـای
وارداتـی از امـارات متحـدهی عربـی بـه ایـران اسـت .از
ایـن کاال معـادل  4عـدد به مبلـغ  172هـزار دالر به ایران
وارد شـده است.
از کشـور امـارات متحـدهی عربـی دو دسـتگاه هـاچ بـک
لکسـوس  CT200H 4سـیلندر  1800CCمـدل» ،نیـز
وارد ایران شـده اسـت .ایـن محصوالت  80هـزار و 400
دالر ارزش دارنـد.
همچنیـن از امـارات متحـده ی عربـی  36خـودروی «
خـودروی سـواری لکسـوس استیشـن -nx300hمـدل
 2016سـاخت  2015بـا حجـم متور  2500سـی سـی»،
بـه ایـران وارد شـده اسـت کـه ایـن کاال هـا معـادل
یک میلیون و  944هزار دالر ارزش داشته است.
همچنین از کشـور ترکیه نیز  3دسـتگاه «تویوتا لکسـوس
 NX300هیبریـد نـو 2500 -سـی سـی  2015-مـدل:
 ،»2016بـا قیمت  218هزار دالر وارد ایران شـده اسـت.
فدراسـیون روسـیه هـم از دیگـر واردکننـدگان لکسـوس
بـه ایران اسـت .از این کشـور معادل سـه عـدد خودروی
«دسـتگاه لکسـوس  NX 200 Tسـال سـاخت 2015-
مـدل  2016و  2000سـی سـی» ،بـه ایـران وارد شـده
اسـت .ایـن کاالهـا معـادل  151هـزار دالر ارزش دارد.
همچنین از فدراسـیو روسـیه معادل  25خـودرو « خودروی
سـواری لکسـوس  Nx300H 2500سی سـی» ،به ایران
صادر شـده اسـت .این محموله یـک میلیـون و  350هزار
دالر ارزش دارد.
بنابـر آنچـه گفته شـد در فروردین ماه سـال جـاری معادل
شـش میلیـون و  330هـزار دالر انواع لکسـوس بـه ایران
وارد شـده است.

