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بورس

وطن امروز

محمود واعظی :مصرف بنزین زیاد شده و باید مدیریت شود

شاخص بورس از قله پایین آمد

استارت سناریوسازی
برای گرانی بنزین!

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از
رکوردشکنی روزهای قبل ،دیروز با عقبنشینی
 ۱۹۷۲واح��دی به رقم  ۱۹۹ه��زار و  ۹۱۸واحد
رس��ید .به گزارش «وطنامروز» ،شاخص کل با
معیار هموزن نی��ز  ۲۶۴واحد افت کرد و به رقم
 ۳۹ه��زار و  ۴۷۰واحد رس��ید .ارزش روز بازار در
بورس اوراق بهادار ته��ران دیروز به بیش از ۷۶۶
هزار میلیارد تومان رسید .در این روز معاملهگران
بورس��ی بیش از  6/5میلیارد برگه بهادار ،اوراق و
حقتقدم و س��هام ش��رکتها را ب��ه ارزش ۹۹۵
میلیارد تومان و در قالب  ۳۰۲هزار نوبت معامله
داد و ستد کردند .در فرابورس نیز شاخص کل ۴۳
واحد افت کرد و به رقم  ۲هزار و  ۴۱۴واحد رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «وطنامروز»:
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی ،دولت حتی نباید
به افزایش قیمت بنزین فکر کند

کاال

چند تن کاالی اساسی تخلیه شد؟

در س��ال  97بالغبر  19میلیون و  556هزار
و  761تن کاالی اساس��ی به ارزش  9میلیارد و
 617میلیون و  651هزار و  807دالر در گمرکات
تخلیه شد .بر این اساس ذرت با  2میلیارد و 107
میلی��ون و  882هزار دالر ،برنج با یک میلیارد و
 614میلیون و  212هزار دالر ،دانههای روغنی با
یک میلیارد و  373میلیون و  709هزار دالر ،دارو
با یک میلیارد و  131میلیون و  169هزار دالر،
روغنهای خوراکی با یک میلیارد و  43میلیون
و  971هزار دالر ،گوشت قرمز با  786میلیون و
 338هزار دالر ،کنجاله س��ویا با  651میلیون و
 244ه��زار دالر ،جو با  602میلیون و  631هزار
دالر ،ک��ود با  203میلی��ون و  772هزار دالر و
قند و ش��کر با  102میلیون و  721هزار دالر به
ترتیب  10قلم عمده کاالهای اساس��ی وارداتی
در س��ال  97بودهاند .واردات برنج با  33درصد،
گوش��ت قرمز با  14درصد ،کنجاله سویا با 29
درصد و جو با  16درصد رش��د در ارزش دالری،
بیشترین تغییرات را نسبت به سال  96داشتهاند.
در همین باره مهرداد جمال ارونقی ،معاون فنی و
امور گمرکی گمرک گفت :در حال حاضر ۸۵هزار
 TEUکانتینر کاال در بنادر کش��ور رسوب شده
است .ارونقی افزود :از این میزان ۶۴ ،هزار کانتینر
مربوط به بندر ش��هید رجای��ی ۶۴۰۰ ،کانتینر
مربوط به بندر امام خمینی(ره) ۶ ،هزار کانتینر
مربوط به بندر بوشهر ۴ ،هزار کانتینر مربوط به
خرمشهر ۳۵۰۰ ،کانتینر مربوط به بندر چابهار و
 ۱۱۰۰کانتینر مربوط به باقی بنادر کشور است.
حقوق

تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان

هیأت وزیران می��زان افزایش ضریب حقوق
کارکنان دولت در س��ال  ۱۳۹۸را تعیین کرد .به
گزارش تس��نیم ،بر اساس تصمیم هیأت وزیران،
حداقل حقوق ش��اغالن مشمول قانون مدیریت
خدم��ات کش��وری و کارمندان مش��مول قانون
نظام هماهن��گ پرداخت کارکن��ان دولت مبلغ
15میلیون و  630هزار ریال تعیین شد به طوری
که حداقل افزایش حقوق نس��بت به سال 1397
از مبلغ 4میلیون و  400هزار ریال کمتر نباش��د.
حقوق کارکن��ان دولت و حقوق بازنشس��تگان،
وظیفهبگیرانومشترکانصندوقهایبازنشستگی
کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
نیز  18درصد افزایش مییابد .همچنین حداقل
حقوق بازنشستگان به میزان  15میلیون و 785
هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز  7برابر حداقل
حقوق بازنشستگی تعیین شد.
اصناف

تأمین نیازهای اصناف
با بازپرداخت  ۶ماهه

«ب��ا کمک اتحادیهه��ا ،اتاقه��ای اصناف و
دیگر دستگاهها ،در حال برنامهریزی هستیم که
واحدهای صنفی س��یلزده بتوانند اجناس مورد
نیاز را با بازپرداخت  ۶ماهه تهیه کنند» .غالمرضا
حسنپور ،رئیس سازمان بسیج اصناف ،بازاریان
و فعاالن اقتصادی با بیان این مطلب در اس��تان
گلستان گفت :اصناف و بازاریان کشور در مرحله
دوم کمکرسانی خود بهدنبال کمک به راهاندازی
دوباره واحدهای صنفی آس��یبدیده هس��تند و
برای تحقق این امر حمایتهای کاالیی خواهند
داش��ت و کمک میکنند آنها دوب��اره به چرخه
اقتصادی بازگردند .حس��نپور ادامه داد :طرحی
در دس��تور کار داریم که هر ب��ازاری یک کاالی
اساس��ی را برای کمک به سیلزدگان تهیه کند
و در اختیار مردم سیلزده قرار گیرد .وی با اشاره
ب��ه آغاز اردوی جهادی خیران اصناف ،بازاریان و
فعاالن اقتصادی در استان گلستان ،تصریح کرد:
اقالم مورد نیاز مردم و اصناف منطقه احصا ش��د
و فعاالن این بخش متعهد شدند در آغاز مرحله
دوم کمکرسانی یک میلیارد تومانی برای تامین
کاالهای اساس��ی تهیه و در اختیار سیلزدگان
استان قرار گیرد.

اسداهلل خس�روی :گمانهزنیها درباره سهمیهبندی
بنزین در حالی مطرح اس��ت که با توجه به ش��رایط
نامس��اعد اقتصادی کش��ور هرگون��ه تصمیمگیری
برای گران ش��دن س��وخت ،نهتنها تورمزاست ،بلکه
فش��ار اقتصادی مضاعفی را بر م��ردم وارد میکند.
ب��ه گزارش «وطنام��روز» ،محم��ود واعظی ،رئیس
دفتر رئیسجمهور دیروز با تایید مطرح شدن بحث
س��همیهبندی بنزین در ش��ورای عال��ی هماهنگی
اقتصادی سران قوا گفت« :در این جلسه سناریوهای
مختلف افزایش قیمت بنزین مورد بحث واقع شد اما
تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشد .قرار شد بعدا
در این باره تصمیمگیری ش��ود .استفاده از بنزین در
کشور خیلی زیاد شده و باید چارچوبی برای مصرف
بنزین مشخص شود و مدیریت مصرف بنزین داشته
باش��یم» .اظهارات واعظی در حالی اس��ت که فارس
سهشنبه گزارش داد تا یک ماه آینده بنزین دونرخی
میشود .بحث دونرخی شدن بنزین ،سهمیهبندی و
افزایش نرخ س��وخت ،با سناریوهای مختلف بارها از
س��وی برخی دولتیها و نماین��دگان مجلس مطرح
شده اما اکثر نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر
بار با اجرای چنین طرحی مخالفت کرده و معتقدند
شرایط اقتصادی کشور طوری نیست که تغییراتی در
نرخ س��وخت ایجاد شود ،چرا که افزایش قیمت این
کاال موجب افزایش قیمت سایر کاالها و خدمات در
کشور میشود .نظر نمایندگان ملت در مجلس شورای
اسالمی درباره طرح سهمیهبندی بنزین یا تغییر نرخ
آن این اس��ت که نرخ سوخت باید در طرحی جامع،
هدفمند و منسجم گنجانده ش��ود و تصمیمگیری
درباره آن بسیار دقیق و کارشناسی شده باشد .به طور
مثال یارانه سوخت نباید فقط به افرادی تعلق گیرد که
دارای خودرو هستند ،بلکه این یارانه باید به تکتک
ایرانیان داده ش��ود تا در این مس��یر حقوقی پایمال
نشود .از طرفی شرایط کشور از هر لحاظ برای افزایش
نرخ سوخت باید مهیا باشد تا آثار و عواقب آن در عمل
مشکلآفرین نشود .اما از سوی دیگر نگرانی دولت و در
نتیجه اصرار بر سهمیهبندی یا تغییر نرخ سوخت به

این دلیل است که این کاال نهتنها با قیمت بسیار پایین
عرضه میشود ،بلکه مصرف آن نیز در کشور بشدت
باال رفته که تداوم چنین روندی نیاز کشور به واردات
آن را محتمل میکند .محمد خالدیسردشتی ،عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
ب��ا «وطنامروز» درب��اره واکنش نمایندگان مجلس
بویژه کمیسیون انرژی به گمانهزنیها درباره افزایش
نرخ س��وخت گفت :واقعیت این است که با توجه به
اقتصاد مش��وش فعلی نرخ واقعی سوخت اکنون در
کشور نسبت به کاالها و خدمات دیگر پایین است تا
جایی که قیمت یک لیتر بنزین از یک لیتر آب معدنی
کمتر است ،بنابراین باید در این باره فکری اساسی و
اصولی شود اما نه به قیمتی که با گران کردن بنزین،
اقتصاد کش��ور به هم بریزد .ش��رایط کنونی اقتصاد
کشور به گونهای اس��ت که حتی نباید درباره گرانی
سوخت فکر هم کرد ،چرا که شدنی نیست .وی با بیان
اینکه مجلس با هرگونه پیشنهاد دولت برای دونرخی
کردن یا س��همیهبندی سوخت در ش��رایط کنونی
اقتصادی کش��ور مخالف اس��ت ،افزود :اگر چه باید
نس��بت به بهینهسازی مصرف سوخت با راهکارهای
نما

رئیس انجمن جایگاهداران :سیانجی از اول خرداد حتما گران میشود
رئیس انجمن جایگاهداران سیانجی با اشاره به افزایش قیمت سیانجی از ابتدای خرداد ماه گفت :برای
بنزین نیز سهمیه از  60لیتر برای خودروهای شخصی تا  180لیتر برای عمومی در نظر گرفته خواهد شد.
اردش�یر دادرس در گفتوگو با فارس ،با اش�اره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت  CNGاز تاریخ
اول خرداد سال جاری گفت :البته در این مصوبه  3شرط برای افزایش قیمت  CNGدر نظر گرفته شده
که سهمیهبندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی از این شروط خواهد بود .همچنین گفته شده است
شرایط سهمیه برای تاکسیها و خودروهای عمومی متفاوت خواهد بود .وی خاطرنشان کرد :قیمت گاز
مایع فشرده  LPGبرای حملونقل نیز افزایش مییابد .دادرس با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین
گفت :افزایش قیمت بنزین به احتمال زیاد همزمان با افزایش قیمت  CNGرخ خواهد داد .البته تاکنون
چند سناریو در اینباره مطرح شده است که سناریوی اول مربوط به مرکز پژوهشهای مجلس ،سناریوی
دوم مربوط به نهاد ریاستجمهوری و سناریوی سوم مربوط به وزارت نفت است .رئیس انجمن جایگاهداران
 CNGبا اشاره به اینکه  ۹۵درصد از تاکسیها و  ۷۵درصد کل خودروهای عمومی دوگانهسوز هستند،
گفت :انتظار ما بر این است که قیمت  CNGمعادل  ۲۰درصد قیمت بنزین باشد و بر این اساس مقرر شده
قیمت  CNGبا افزایش  ۴۰تومانی از  ۴۱۵تومان به  ۴۵۴تومان برسد.

مقایسه نرخ فعلی دالر با فروردین سال گذشته

ثبات قیمت سکه و ارز در پایان اولین ماه 98
گروه اقتصادی :فروردینماه سال
بازار
 98در شرایطی به پایان میرسد
که تا دیروز قیمت دالر با کمی افزایش نس��بت به
روزهای پایانی سال گذشته  13800تومان معامله
ش��د .رش��د  700تومان��ی دالر در  2هفته پس از
تعطی�لات نوروز در حالی رخ داد که در بازه زمانی
مش��ابه سال پیش دالر بیش
از  1500تومان رش��د داشت
و از  4500توم��ان به 6000
توم��ان در بازار آزاد رس��ید.
درس��ت در همی��ن روزهای
سال گذش��ته سیاست دالر
 4200تومان��ی هم اعالم ش��د؛ سیاس��تی که در
بازهای کوتاه توانس��ت قیمت ارز را کنترل کند اما
این کنترل به درازا نکشید .برای افزایش نرخ دالر
در سال جاری چندین عامل را میتوان برشمرد اما
 2موضوع مهم عبارت است از :اول -قرار گرفتن نام
سپاه در لیست گروههای تروریستی ایاالت متحده
آمری��کا :این اتفاق اقتصادی نبود اما گس��تردگی
خبری باالیی داشت و توانست با تاثیر روانی بازار را
به سمت خرید بکشاند .اساسا به دلیل کشش باالی
بازار ارز ایران هر اتفاق بینالمللی میتواند روی آن
تاثیر بگذارد .دوم -پایان تعطیالت و شروع فعالیت
رئیس ام��ور هماهنگی و تلفیق
بودجه
بودجه س��ازمان برنامه و بودجه
از پرداخ��ت  ۶۳۰میلیارد تومان تنخواه بهمنظور
انجام اقدامات ضروری در اس��تانهای سیلزده و
ت بخشهای کشاورزی و مسکونی
جبران خسار 
خب��ر داد که این اقدام ب��رای تحقق تصویبنامه
هیأتوزیران بوده است .علی حیدرنوری افزود :از
طریق وزارت کشور نیز برای هزینههای ضروری
استانهای س��یلزده مبلغ  100میلیارد تومان
اختصاص یافته است .عالوه بر آن برای استانهای
گلس��تان و مازندران هر یک مبل��غ  15میلیارد
تومان ،اس��تانهای فارس ،خوزستان ،سمنان و
خراس��ان شمالی هر یک مبلغ  5میلیارد تومان،
برای استانهای لرس��تان ،چهارمحالوبختیاری

خاص توجه ویژه ش��ود اما افزایش قیمت بنزین در
شرایطی که اقتصاد کشور روزهای خوشی را سپری
نمیکند ،تبعات منفی بسیاری در پی دارد و تورم را
بشدت باال میبرد .نماینده مردم در مجلس بر توجه
به طرحی منسجم با ساختاری قوی برای ساماندهی
نرخ س��وخت در کش��ور تاکید کرد و اف��زود :واقعی
ش��دن تدریجی قیمت سوخت در کش��ور ضرورتی
اجتنابناپذیر اس��ت که برای اجرای آن الزم اس��ت
تیمی قوی از سوی دولت ،کمیسیونهای اقتصادی
مجلس و کارشناسان خبره در این حوزه تشکیل شود
تا آثار اصالح نرخ س��وخت ،تاثیر آنچنانی بر اقتصاد
کشور نگذارد .خالدیسردشتی افزود :کمیسیونهای
انرژی ،اقتص��ادی ،صنایع و بودجه مجلس باید برای
اصالح ساختار قیمت سوخت پای کار بیایند ،چرا که
خودروس��ازها اکنون خودروهایی تولید میکنند که
مصرف سوخت باالیی دارند .از طرفی برای ریشهکنی
قاچاق س��وخت نیز باید به جد تالش ش��ود .عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
هرگونه تصمیمگیری بدون کار کارشناسی شده در
اجرای تغییر نرخ سوخت به جای سودمندی ،زیانآور

بازار :با در نظ��ر گرفتن این موضوع که نزدیک به
 2هفته بازار ارز تعطیل بود ،رش��د قیمت دالر در
اولین روزهای افتتاح بازار طبیعی به نظر میرسد.
با وجود این اتفاقات اما دخالتهای بانک مرکزی و
نوس��انات نزدیک  1000تومانی ارز (از  13700تا
 )14800باعث بیاعتمادی کنشگران برای خرید
ش��د ،این به معنای آن است
که هیچ تضمینی برای رشد
قیمت وجود نداش��ت و این
موضوع بخوبی در رفتار بازار
مش��هود بود .با وج��ود ثبات
نس��بی بازار ارز ،بهای سکه و
طال جهش��ی قابل توجه داشت .این موضوع نشان
داد آنطور که توس��ط برخی فعاالن بازار طال گفته
میشود ،آنچنان هم این بازار ارتباطی با ارز ندارد.
سکه بهار آزادی در این مدت نزدیک به یک میلیون
تومان افزایش قیمت داش��ته است .آخرین قیمت
سکه بهار آزادی  4میلیون و  800هزار تومان بود.
با ادامه این روند در روزهای آینده اگر اتفاق ویژهای
ت ارز و سکه باشیم،
رخ ندهد باید منتظر ثبات قیم 
البته فرکانسهای مثبتی از تشکیل بازار متشکل
ارزی به گوش میرس��د که در این صورت ش��اید
شاهد کاهش قیمت هم باشیم.

تفاهمنامه بنیاد برکت و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان امضا شد

گستردن چتر بیمه برکت بر سر روستاییان
بنیاد برکت مدیرعامل صندوق بیم ه اجتماعی
کشاورزان ،روس��تاییان و عشایر
از تنظیم تفاهمنام�� ه همکاری با بنیاد برکت خبر
داد و گف��ت :بنیاد برکت و صندوق بیم ه اجتماعی
میتوانند در حوزههایی همچون بیم ه محصوالت
کشاورزی و بیم ه س��رمایهگذاری همکاری داشته
باش��ند .ب��ه گ��زارش روابط
عمومیبنیادبرکت،محمدرضا
واعظمهدوی در اینباره افزود:
بیش از  2میلیون و  20هزار
خانوار در مناطق روس��تایی
و عشایری شناسایی شدهاند
که فاقد هرگونه بیمه هستند .واعظمهدوی تصریح
کرد :دولت دوسوم سهم کارفرما را در فرآیند بیمه از
طریق صندوق بیم ه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشایر قبول کرده است .از سوی دیگر قراردادهایی
را با مجموعههایی مانند اتحادیههای صنفی امضا
کردهایم تا کسانی که از اشتغال روستایی برخوردار
میشوند ،بیمهشان هم تأمین شود .واعظمهدوی
اظهار داشت :در حال حاضر یکصد هزار بازنشسته
در صن��دوق بیم ه کش��اورزی داری��م و  2میلیون
سرپرس��ت خانوار هم بیمهشده ما هستند .سعید
جعفری ،مدیرعامل بنیاد برکت هم در این دیدار در

تنخواه  630میلیاردتومانی برای سیلزدهها

و کرمانش��اه نیز هر یک مبلغ  2میلیارد تومان و
برای الیروبی رودخانهها و ایمنس��ازی سدهای
استان خوزس��تان نیز بیش از  30میلیارد تومان
اختصاص یافت.
■■خسارت سیل به  ۸۸۷۸واحد صنفی

رئیس مرک��ز امور اصناف و بازرگان��ان وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از آسیب به  ۸هزار و ۸۷۸
واحد صنفی در جریان س��یل در  ۷استان کشور
خبر داد .پیم��ان زندی باالترین آم��ار واحدهای
صنفی آسیبدیده را با  4هزار و  335واحد مربوط
به لرستان اعالم کرد و گفت 600 :واحد قالیبافی
ب دیده است .همچنین
نیز در این اس��تان آس��ی 

خواهد بود ،گفت :تغییر نرخ سوخت نیازمند طرحی
جامع اس��ت که باید تمام جوانب و زوایای آش��کار و
پنه��ان در آن گنجانده و رعایت ش��ود .به طور مثال
افزایش قیمت س��وخت ب��دون در نظر گرفتن همه
مولفهها ،فش��ار زیادی را به قشر ضعیف و کمدرآمد
جامع��ه وارد میکند ،زیرا گرانی را به جامعه تحمیل
میکند .با ای��ن وجود اگر قرار اس��ت اصالحاتی در
قیمت سوخت انجام شود باید یارانه سوخت به همه
آحاد مردم تعلق گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی نیز
در گفتوگو با «وطنامروز» درباره تالش دولت برای
سهمیهبندی س��وخت گفت :دولت نباید در شرایط
کنونی که اقتصاد کشور ضعیف شده و قدرت خرید
مردم بش��دت کاهش یافته است به فکر گران کردن
سوخت باشد .دکتر مهدی تقوی با بیان اینکه دولت
حتی در پرداخت افزایش حقوق کارمندان خود شفاف
عمل نکرده اس��ت ،گفت :قرار بر این شد که حقوق
کارمندان دولت برای سال جاری  20درصد افزایش
یاب��د اما اکنون این افزایش قیمت  10درصد 400 +
تومان شده است که جای سؤال دارد .این اقتصاددان
افزود :درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام کم
شده اس��ت ،با این وجود دولت اگر قصد دارد قیمت
بنزین را گران یا سهمیهبندی کند ،بیشک به دنبال
کس��ب منابع جدیدی است و اینکه منابع را از جیب
مردم تامین کند .عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه
طباطبایی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت روحانی
در تصمیمگیریهای اقتصادی بس��یار ضعیف عمل
میکن��د ،تاکید کرد :این تیم بای��د با درایت و تدبیر
صحیح به فکر رشد اقتصادی کشور و نیز تقویت بنیه
اقتصاد خانوارها باش��د ،نه اینکه هر از گاهی به فکر
باالبردن نرخ بنزین باش��د که تبعات بسیار سنگینی
را در پ��ی دارد .وی اضافه کرد :اقتصاددانان کش��ور
حاضرند نظرات کارشناس��ی خ��ود را در بخشهای
اقتصادی رایگان به دولت ارائه کنند اما دولت اعتقادی
به نظر کارشناس��ان خبره ندارد و هیچ وقت ما را در
تصمیمگیریهای خود شریک نکرده است.

 10ه��زار واح��د قالیبافی و در ح��وزه صنوف نیز
 2هزار و  100واحد در اس��تان گلس��تان آسیب
دیده اس��ت .تعداد واحدهای صنفی آس��یبدیده
در ایالم نیز یکهزار و  450واحد و در اس��تانهای
مازندران ،فارس ،کرمانشاه و چهارمحالوبختیاری
نی��ز به ترتیب  100 ،150 ،736و  7واحد اس��ت.
در این میان عالءالدین ازوجی ،مدیرکل توس��عه
اشتغال و سیاس��تگذاری بازار کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی درباره طرح اش��تغال عمومی
در مناط��ق س��یلزده گفت :اطالعات اس��تخراج
شده از  76شهرستان خسارتدیده در سیل اخیر
نش��ان میدهد شهرس��تانهایی که نرخ بیکاری

تشریح فعالیتها و عملکرد بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) گفت :بنیاد برکت  44هزار
پروژه را عملیاتی کرده و  80درصد توان و امکانات
خود را برای اشتغالزایی و کارآفرینی متمرکز کرده
اس��ت .جعفری مدل تس��هیالتمحور طرحهای
اشتغالزایی بنیاد برکت را نتیج ه امضای تفاهمنامه
ب��ا نه��اد ریاس��تجمهوری
دانست و تصریح کرد1500 :
طرح اشتغالزایی شکل گرفته
در قال��ب این مدل ،عمدتاً در
مناطق روستایی و دورافتاده
احداث شده و به بهرهبرداری
رس��یده اس��ت .جعفری ادامه داد :بیم ه برکت در
س��ال گذش��ته  2میلیون و  800هزار نفر را تحت
پوشش بیم ه حوادث قرار داده بود که امیدواریم در
سال جدید به 11میلیون نفر برسد .مدیرعامل بیمه
برکت هم در این جلس��ه گفت :در سال  97منازل
روستایی  6استان کشور تحت پوشش بیم ه حوادث
ق��رار گرفت ه ک��ه امیدواریم در س��ال  ،98حداقل
 50درصد از خانههای روستایی کشور را بیمه کنیم.
احم��د طالبی ادامه داد :بیمه برکت در حوزه بیمه
محصوالت کش��اورزی ،باغداری و طیور ش��روع به
فعالیت کرده است.
تا حدودی باالتر از متوس��ط کشور داشتند دچار
خسارت ش��دند .ازوجی ادامه داد :بیش از  4هزار
نفر میتوانند در قالب طرح مش��اغل عمومی بین
 6ماه تا یک س��ال در مناطق سیلزده کار کنند
و با منابع عمومی حدود  25میلیارد تومان به آنها
پرداخت میشود .بهگفته وی ،دولت بنگاههایی را
در برخی شهرس��تانها شناسایی میکند تا یارانه
دس��تمزد پرداخت کنند و بیش از  3هزار و 800
نفر یارانه دستمزد دریافت میکنند .رضا اردکانیان،
وزیر نی��رو درباره وضعیت آب و برق اس��تانهای
س��یلزده نی��ز گف��ت :آب بی��ش از  97درصد از
 4000روس��تایی که قطع ش��ده بود ،برقرار شد.
 111روس��تا در خوزستان ،لرس��تان ،هرمزگان و
سیستانوبلوچستانمشکلدارند.

شماره 3 2697
یارانه

یاران هپنهان امسال چند تومان است؟

گ�روه اقتصادی :یارانه پنهان کاالهای اساسی و
دارو ب��ر مبنای ارز  ۸هزار تومان ،نرخ ارز کاالی
اساس��ی ۴۲۰۰تومان ،قیمت بنزین بر اس��اس
فوب خلیجفارس و قیمت گاز طبیعی نس��بت
به قیمت صادراتی سنجیده میشود .به گزارش
«وطنامروز» ،جمع یارانههای آش��کار به ۲۴۰
هزار میلیارد تومان میرسد .همچنین مجموع
تسهیالت تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه
بانکی در تعهد دولت در س��ال بالغ بر  ۷۲هزار
میلیارد تومان برآورد میش��ود .همچنین در 3
بخش کاالهای اساسی ،دارو و حاملهای انرژی
بیش از  ۶۴۹هزار میلی��ارد تومان یارانه پنهان
وجود دارد که بیش از  ۹۲درصد این رقم مربوط
به حاملهای انرژی اس��ت .در سال  98بیش از
 ۹۲درصد معادل حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان
از کل یاران��ه پنهان مربوط به حاملهای انرژی
ش��امل فرآوردههای نفت��ی ،گاز طبیعی و برق
است .در مجموع  ۸۹۰هزار میلیارد تومان یارانه
پنهان ،بودجهای و فرابودجهای احصا ش��ده که
بیش از  2برابر بودجه دولت در س��ال  ۹۸است.
بررسیها نش��ان میدهد واردات  13/2میلیارد
دالری کاالهای اساس��ی و دارو در س��ال  97با
حدود  50هزار میلیارد تومان یارانه پنهان همراه
بوده اس��ت .با احتس��اب نرخ ارز  8000تومانی
برای س��امانه نیما از واردات  10/5میلیارد دالر
کاالهای اساسی و  2/7میلیارد دالری دارو بیش
از  50هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ایجاد شده
است .بر این اساس برای گاز طبیعی با احتساب
مص��رف  209میلیارد مترمکعب در س��ال72 ،
هزار میلیارد توم��ان یارانه پنهان و برای برق با
مصرف س��االنه  270میلیارد کیلوواتس��اعت
3هزار میلیارد تومان یارانه تخصیص یافته است.
یارانههای پنهان در سال 1398

کاال

میزانیارانه(تومان)

کاالهای اساسی

39.900.000.000.000

دارو

10.260.000.000.000

فرآوردههاینفتی

310.113.000.000.000

بنزین

123.524.000.000.000

نفتسفید

10.488.000.000.000

گازوئیل

129.703.000.000.000

نفت کوره

14.249.000.000.000

گاز مایع

12.426.000.000.000

سوخت هوایی و جت

8.661.000.000.000

گازطبیعی

279.163.000.000.000

برق

9.990.000.000.000

منبع :قانون بودجه 98

تولید

رونق تولید نیازمند توجه به مقوله
بازاریابی برای فروش کاالست

یک کارآفرین گفت :سرعت
تغییرات در مرحل��ه گذار از
فروش سنتی به فروش مدرن
باعث ش��ده مقول��ه بازاریابی
نق��ش مس��تقیمی در بقای
کس��ب داشته باش��د .امیر راکبی در گفتوگو
با «وطن امروز» ،اظهار داش��ت :ورود اینترنت،
اپلیکیشنها و شبکههای اجتماعی مختلف به
عرصه کس��ب و کار باعث شده مشاغل سنتی
شکل مدرنی از تعامل با مش��تری و فروش را
تجربه کنند که البته همین امر موجب رقابت
بیش��تر در بازار برای فروش کاال و رونق تولید
شده است .این کارآفرین تصریح کرد :در فضای
کنون��ی ،کس��ب و کارهایی بیش از س��ایرین
موفق هس��تند که بتوانند در عرصه بازاریابی
نس��بت به سایر رقیبان پیشرو باشند و همین
امر موجب شده شرکتها و بنگاههای مختلف
نس��بت به گذش��ته روی بازاریابان و آموزش
آنها س��رمایهگذاری بیشتری کنند .نویسنده
مجموعه کتابهای کارآفرینی ادامه داد :حفظ
بقا و س��ودآوری س��ازمانها در دنیای کسب و
کار امروزی در گرو عملکرد حساب شده واحد
بازاریابی و فروش اس��ت .وی گفت :کارآفرینان
و صاحبان مشاغل نوظهور باید بدانند توجه به
مقوله بازاریابی امری کلیدی در بقای کس��ب
و کار اس��ت ،چرا که بازاریابان پل ارتباطی آنها
با مش��تری هس��تند و در واقع این توانمندی
آنهاست که باعث میش��ود مراجعهکنندگان
تبدیل به مشتریان دائمی شوند .راکبی با بیان
اینکه کارآفرینان ب��رای موفقیت باید با اصول
نسل سوم بازاریابی آشنا شوند ،افزود :نسل سوم
بازاریابی در ارتباط دائمی با مشتری و نفوذ به
ذه��ن و قلب او تعریف میش��ود به طوری که
بازاریاب��ی تنها تا مرحله فروش پیش نمیرود،
بلکه نیاز مصرفکنندگان حتی پس از مصرف
پیگیریمیشود.

