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خبر

اخبار

« ابتکار» دالیل استقبال کم مردم از طرح نهضت ملی مسکن را بررسی کرد

رئیس شعبه گرگان:

زنگ بیمه در استان همدان توسط
بیمه آسیا نواخته شد

سقفی با قسطهای کمرشکن

چرخشهای استراتژیک مدیرعامل
بیمه رازی ،انرژی جدیدی برای
شعب ایجاد کرد

رئیس شعبه گرگان شرکت بیمه رازی ،از
تحقق  ۱۹۴درصدی بودجه تعریف شده برای این
شعبه خبر داد و گفت :با توجه به چرخشهای
استراتژیک ابالغی از سوی مدیرعامل ،شبکه
فروش با قدرت و خدمات بهروزتری در صنعت
بیمه فعالیت دارند.
فاطمه پورهادی در رابطه با عملکرد شعبه
گرگان در شش ماهه نخست سالجاری که
منجر به رشد قابل توجه و قرارگیری در بین سه
شعبه برتر شرکت بیمه رازی شد ،گفت :شرکت
بیمه رازی با حضور جناب آقای جباری به عنوان
مدیرعامل ،حرکت رو به رشدی را تجربه کرد و
انرژی حضور ایشان در تمام بخشهای شرکت
برای کسب تجربه جدید و موفقیت بروز کرد.
رئیس شعبه گرگان شرکت بیمه رازی ،ادامه
داد :تاکید مدیریت عامل شرکت بر امضا
قراردادهای بزرگ تاثیر قابل توجهی در عملکرد
شعب داشت و روح جدیدی به شعب و
نمایندگیهای شبکه فروش منتقل کرد.
او خاطرنشان کرد :ابالغ پنج چرخش
استراتژیک و افزایش سرمایه شرکت در رشد و
حرکت شعب و نمایندگیها تاثیر بسزایی داشته
است.
پورهادی ادامه داد :شعبه گرگان در شش
ماهه نخست سالجاری به  ۱۹۴درصد بودجه
تدوین شده خود دست پیدا کرده که نسبت به
مدت مشابه رشد  ۲۳۶درصدی را به ثبت رسانده
است.
او تصریح کرد :در شش ماهه دوم سال هدف
بر آن است تا با نگاه به قراردادهای بزرگ به
بازارهای جدید ورود کرده و بستههای بیمهای
به زیرمجموعههای طرف قرارداد عرضه کنیم که
در این زمینه نگاه ویژهای به بیمهنامههای عمر و
سرمایهگذاری ،مسئولیت ،آتش سوزی ،باربری
و مهندسی وجود دارد.
رئیس شعبه گرگان خاطرنشان کرد :بیمه عمر
و سرمایه گذاری در استان گلستان به عنوان یکی
از بیمههای ضعیف شناخته میشود از این رو با
رصد دقیق بازار برای شش ماهه دوم سالجاری
برنامه دقیق و مدونی در راستای کسب سهم
قابل توجه از این بیمهنامه را طراحی و اجرا شده
است.
پورهادی گفت :در زمینه بیمهنامه عمر و
سرمایه گذاری در شش ماهه نخست سال
گذشته  ۷۶۰میلیون تومان حق بیمه به ثبت
رسید که این میزان در مدت مشابه سالجاری
به  ۲میلیارد تومان افزایش یافته است و برنامه
ریزی بر آن است تا این رقم به  ۵میلیارد تومان
افزایش یابد .او افزود :در بیمههای مهندسی
نیز میزان فروش این بیمه نامه در شش ماهه
نخست سال گذشته تنها  ۴۱میلیون تومان بوده
که در مدت مشابه سالجاری حجم فروش به
 ۵۶۳میلیون تومان افزایش یافته و  ۴۹۰درصد
تحقق هدف را به همراه داشته است.
رئیس شعبه گرگان در پاسخ به این سوال مبنی
بر اینکه در راستای استراتژی نماینده محوری چه
اقدامی صورت گرفته است ،بیان کرد :در راستای
تحقق این مهم در هر ماه دو جلسه آموزشی
به صورت مجازی و حضوری برگزار میشود
تا نمایندگان برای حضور همه جانبه در بازار
آمادگی داشته باشند .از سرفصلهای این دورهها
میتوان به بازاریابی بیمه عمر و سرمایهگذاری
اشاره کرد که خروجی بسیار مناسبی به همراه
داشته است.
پورهادی افزود :با نظارت و همراهی ستاد
اختیارات بیشتری در زمینه صدور مجوزها به
نمایندگانی که عملکرد قابل توجهی داشتهاند،
اعطا شده است و این در حالی است که جلسات
دو سویه با نمایندگان به صورت عمومی و
خصوصی برای تبادل نظر و رفع مشکالت برگزار
میشود.
او در انتها آغاز به کار مرکز ارتباط شرکت بیمه
رازی ،را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت:
مرکز ارتباط  ۲۴ساعته شرکت بیمه رازی ،حجم
تماس با شعب را کاهش داده و به لحظه توانایی
پاسخ به سوال افراد را دارد که این موضوع عامل
تقویت ارتباط با برند رازی از سوی مشتریان و
همراهان شده است.

بازاروسرمایه

تاهل و سرپرست خانوار بودن ،دستکم سابقه
پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا ،فاقد مالکیت
خصوصی بودن و در نهایت عدم استفاده از امکانات
دولتی از ابتدای انقالب تاکنون از جمله شرایطی
است که افراد باید برای ثبتنام در طرح نهضت ملی
مسکن دارا باشند .آنطور که گفته میشود این طرح
برای خانهدار شدن هموطنان به ویژه کمدرآمدها است
اما حاال برخی حواشی و انتقادات نسبت به این طرح
نشان از عدم استقبال مردم برای ثبتنام در این طرح
دارد .به هر صورت طرح مسکن حمایتی در حال اجرا
بوده و متقاضیان میتوانند تا  ۱۵آذر با مراجعه به
سامانه ثمن وزارت راه درخواست خود را برای تامین
مسکن ثبت کنند .اما اجرای این طرح با حواشی
بسیاری روبهرو است .به گفته متقاضیان اقساط
 ۴تا  ۷میلیون تومانی این طرح یکی از اساسیترین
مشکالت است.
مهدی سلطانمحمدی ،کارشناس بازار مسکن
با اشاره به انتقادات درخصوص میزان اقساط طرح
مسکن حمایتی به «ابتکار» گفت :در ابتدا باید
ببینیم که هدف اصلی این طرح چیست؟ اگر هدف
خانهدار کردن دهکهای پایین باشد طبیعتا این
قشر قادر به پرداخت اقساط این طرح نخواهند بود.
اگر دهکهای باالتر ،گروه هدف هستند که ماجرا
متفاوت خواهد شد .به هرحال واقعیت این است
که ساخت مسکن کار پرهزینهای بوده و نیاز به
سرمایهگذاری وسیع دارد.
سرمایهگذاری برای ساخت مسکن را یا دولت
م بدهد که تا کنون دولتها متولی چنین
باید انجا 
سرمایهگذاریهایی نشدهاند ،البته فقط توانستهاند در
مقیاسهای محدود چنین کاری انجام دهند .این در
حالی است که دولت منابع کافی برای سرمایهگذاری را
ندارد و با کسری بودجه شدیدی روبهرو است.
وی افزود :به جز دولت مردم میتوانند در ساخت
طرحهای مسکن سرمایهگذاری کنند که مردم هم
اکنون صاحب سرمایه زیادی نیستند بنابراین قادر به
تامین منابع ساخت مسکن نخواهند بود .اگر مردم
نتوانند سرمایهگذاری کنند بانکها باید به میدان
بیایند .بانک هم که سپردههای مردم را گرفته و از
محل سپردهها وام میدهند که اگر وامها برنگردد
سپرده مردم از بین میرود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به هزینه باالی
ساخت مسکن ادامه داد :هزینه ساخت مسکن باال
بوده و اگر بخواهیم اقساط آن را حساب کنیم حتما
همین ارقام گفته شده خواهد شد و من گمان میکنم
حتی ارقام را دست پایین گرفتهاند و در شرایط فعلی با
توجه به تورم مبالغ باید بیش از ارقام گفته شده باشد.
وی افزود :مشکالت اقساط در این طرح وجود دارد و
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مدتهاست که برای بسیاری از افراد جامعه خانهدار شدن تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده است .در سالهای گذشته کشور به شدن با بحران
کمبود مسکن و قیمت باالی آن مواجه بوده است به همین دلیل ،بسیاری از افراد توان خرید مسکن را نداشته و مجبور به اجارهنشینی شدند و حاال تامین
مسکن یکی از مهمترین و در عین حال پرچالشترین مسائلی است که امروز بسیاری از خانوارها با آن روبهرو هستند .اما در میان تمام این ناامیدیها،
ن حمایتی دولت ،مستاجران را برای خانهدار شدن کمی امیدوار کرد.
مطرح شدن طرح مسک 

نمحمدی:
سلطا 
ما اکنون
برای اقساط
طرحهای
مختلفهم
مشکالتیداریم
و خانوارها باید
درآمد کافی
برای پرداخت
اقساط را داشته
باشند تا بتوانند
مسکنیتهیه
کنند
دهکهای پایین نمیتوانند از این طرح بهرهمند شوند.
برای صاحبخانه کردن خانوارها باید درآمدشان را
افزایش دهیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای
آسانتر صاحب خانه شدن وجود دارد یا خیر؟ گفت:
همانطور که گفتم ساخت مسکن هزینهبر است .شاید
بگویند زمین برای ساخت رایگان خواهد بود اما همین
زمین هم رایگان نبوده و آمادهسازی زمین همچون
ساخت راه و جاده ،انشعابات آب ،برق و گاز و سایر
خدمات سرمایهگذاری سنگینی را میطلبد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد :بنابراین زمین
رایگان نخواهد بود و هزینه ساخت همچنان باال است.
در چنین شرایطی اگر بخواهیم آسانتر مسکن بسازیم

و اقشار مختلف را صاحبخانه کنیم باید درآمد
مردم را افزایش داد .تا مادامی که مردم درآمد کافی
برای تهیه مسکن نداشته باشند نمیتوانند به راحتی
صاحب خانه شوند.
رشد تورم طی سالهای اخیر سرعت باالیی داشته
است
وی همچنین با اشاره به رشد تورم طی سالهای
اخیر اظهار کرد :درآمد افراد باید به تدریج باال برود
تا خانوارها توان خرید مسکن را پیدا کنند .متاسفانه
طی سالهای اخیر درآمدها مناسب نبوده و تورم نیز
افزایش یافته است .برای بهبود شرایط باید تورم کنترل
شود و در کنار آن درآمد و تولید افزایش یابد .اگر این
مسائل حل نشود هیچ راهکار و معجزهای برای راحت

صاحب خانه شدن خانوارها وجود ندارد .تمرکز باید بر
روی این مسئله باشد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان با تاکید بر نیاز
حوزه مسکن به منابع ادامه داد :ساخت مسکن نیاز
به منابع دارد و این منابع باید تامین شود .دولت
که توانایی ساخت مسکن را ندارد ،وضعیت مردم
هم مشخص است و تنها بانک میتواند تا حدودی
مشارکت داشته باشد .ما اکنون برای اقساط طرحهای
مختلف هم مشکالتی داریم و خانوارها باید درآمد
کافی برای پرداخت اقساط را داشته باشند تا بتوانند
مسکنی تهیه کنند .ما میتوانم با ایجاد اشتغال،
توسعه ملی و رشد درآمد سرانه مشکالت را در تمام
بخشها حل کنیم.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی:

باران گوجه فرنگی را گران کرد

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی علت افزایش قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی را بارشهای
اخیر دانست و گفت که این بارشها منجر شد تا بخشی از محصوالت آسیب ببینند و ورود آنها به بازار با
کندی انجام شود.
به گزارش ایسنا ،سیدرضا نورانی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش صادرات قیمت گوجه فرنگی را باال
برده است یا خیر؟ گفت :صادرات میوه و تره بار آزاد است و مشکل قانونی برای آن وجود ندارد .میزان
صادرات  ،افزایش یا کاهش آن هم بایستی توسط گمرک اعالم شود .شاید صادرات نقش بسیار کوچکی در

افزایش قیمتها داشته باشد اما قطعا دلیل اصلی نیست .طی یکی دو هفته گذشته به دلیل بارندگیهای
زیاد گوجه فرنگیهایی که در فضای باز تولید شدند آسیب دیدند و ورود آنها به بازار مصرف با کندی صورت
گرفت .درمورد سیبزمینی هم همین اتفاق رخ داد و بارشها و گل شدن زمین برداشت آنها را دشوار کرد.
به گفته وی گوجه فرنگیهای گلخانهای قابلیت صادرات دارند و اگر افزایش قیمتی رخ دهد در این نوع
محصول خواهد بود.
وی تصریح کرد :تا یک ماه آینده تولید گوجه فرنگی گلخانهای دو تا سه برابر بیشتر خواهد شد.

با حضور مدیرعامل ،اولین مرکز تخصصی آموزش و راهبری بیمه زندگی بیمه البرز افتتاح شد

مدیرعامل بیمه البرز اولین مرکز تخصصی آموزش ،جذب و
راهبری بیمه های زندگی را در مشهد مقدس افتتاح کرد.
در آیین افتتاح اولین مرکز تخصصی آموزش ،جذب و راهبری
بیمه های زندگی در استان خراسان رضوی که با حضور مدیرعامل،

اعضای هیات مدیره و شبکه فروش این شرکت برگزار شد ،محسن
پورکیانی ،مدیرعامل بیمه البرز اظهار داشت :در راستای سیاست
های نظام جمهوری اسالمی به ویژه در برنامه های پنج ساله از
جمله برنامه ششم اقتصادی ،شرکت بیمه البرز در جهت توسعه
بیمه های زندگی که تامین کننده آرامش مردم است گام های مهمی
برداشته تا در شرایط سخت اقتصادی کشور که حاصل تحریم های
ناجوانمردانه علیه کشور است ،بتواند به سهم خود ،با توسعه و
عرضه بهترین بیمه های زندگی ،آسایش و آرامش مردم عزیز را
تامین کند.
وی افزود :در همین راستا در گام اول زیرساخت های فناوری
اطالعات را تقویت و به روز رسانی کردیم و در گام دوم آموزش
نمایندگان را انجام شد و هم اکنون به دنبال توسعه بیمه های
زندگی در استان های مختلف هستیم و به همین منظور اولین
مرکز تخصصی آموزش ،جذب و راهبری بیمه های زندگی در استان
خراسان رضوی شهر مقدس مشهد به وسعت  2500متر شامل
امکانات رفاهی از جمله کافی شاپ و مهد کودک افتتاح شد تا
در محیطی آرام و دلپذیر نمایندگان شرکت بیمه البرز بتوانند به
معرفی بیمه های عمر و ترغیب هموطنان به خرید بیمه های زندگی
بپردازند.
وی با بیان اینکه افتتاح این مراکز در استان های دیگر کشور از

برنامه های آتی شرکت بیمه البرز با هدف توسعه بیمه های زندگی
در کشور است ،گفت :امیدواریم با تالش تمامی فعاالن صنعت
بیمه بتوانیم همچون کشورهای توسعه یافته بیمه های زندگی را
فرهنگ سازی کنیم تا آینده هموطنان عزیز کشورمان تامین شود
چون قطعا یکی از راه های ایجاد آرامش برای مردم ،توسعه بیمه
های زندگی است و وظیفه شرکت های بیمه تامین آرامش مردم
است.
پورکیانی اظهار کرد :در همه جای دنیا در صورت وقوع حوادث،
دولت فقط وظیفه امداد اولیه را بر عهده دارد و شرکت های بیمه
تامین کننده بازسازی و جبران خسارت ها هستند .اما در ایران
متاسفانه به دلیل ضعف در توسعه فرهنگ بیمه ،دولت باید
پاسخگوی مشکالت مردم در بروز حوادث باشد که امیدوارم با تالش
و فعالیت حرفه ای بیمه گران و نگاه ویژه دولت به صنعت بیمه،
فرهنگ بیمه در کشور توسعه بیابد و ضریب نفوذ بیمههای زندگی
در کشور افزایش یابد.
مدیرعامل بیمه البرز درباره عملکرد این شرکت ،توضیح داد :بیمه
البرز با جذب پورتفوی به میزان چهار هزار و  300میلیارد تومان در
سال گذشته  43درصد رشد داشت و درهفت ماه سال جاری نیز
 89درصد رشد داشته ایم ،این در حالی است که نرخ صنعت بیمه
نزدیک به  40درصد است.

بیمه آسیا ،زنگ بیمه را در استان همدان
نواخت .با تالش مسئوالن سرپرستی شعب
بیمه آسیا در استان همدان ،مراسم زنگ بیمه
با حضور دانش آموزان در دبستانی دخترانه
در شهر همدان برگزار شد .در این مراسم
کارشناسان بیمه آسیا دانش آموزان را با مفاهیم
و خدمات بیمه ای به زبان ساده آشنا کردند.
این گزارش می افزاید ،اجرای برنامه های شاد،
گفت و گوی صمیمانه با دانش آموزان ،توزیع
بسته های آموزشی و لوازم التحریر و بسته های
پذیرایی ،بخش های مختلف این مراسم بود.
گفتنی است ،با ابتکار بیمه مرکزی ج.ا.ایران
و همکاری کلیه شرکتهای بیمه و در جهت
توسعه و تعمیم فرهنگ بیمه در میان دانش
آموزان ،در آبان ماه هرسال مراسم زنگ بیمه در
مدارس کشور برگزار میشود.

مشهد مقصد نخستین سفر استانی
مدیرعامل بیمه کوثر

ابوالفضل آقادادی ،مدیرعامل بیمه کوثر در
نخستین سفر استانی خود با حضور در استان
خراسان رضوی ،از تداوم حرکت شرکت در
مسیر بهبود خبر داد.
مدیرعامل شرکت که از سوی حجتاالسالم
خنجری رئیس عقیدتی سیاسی ،علی مختاری
معاون فنی ،مسعود طاهری معاون برنامهریزی
و نوآوری ،و نیز ابوالفضل شهابیوش و
معصومه نجاتبخش مدیران اداری و پشتیبانی،
و امور نمایندگان همراهی میشد در بازدید
از سرپرستی خراسان رضوی ضمن دریافت
گزارشی از وضعیت و عملکرد این سرپرستی
به بررسی شرایط موجود پرداخت .آقادادی در
سخنانی با اشاره به شرایط فعلی بسیار خوب
بیمه کوثر در صنعت بیمه کشور که در پی
برنامهریزیهای دقیق و رشد شرکت در این
سالها به دست آمده است ،گفت :خوشبختانه
شرکت بیمه کوثر اکنون در میانگین شاخصهای
گوناگون جزو  6شرکت برتر صنعت است و
با ارایه خدمات مناسب ،به ویژه در موضوع
جلب رضایت مشتری ،دستاوردهای خوبی را
محقق کرده است .وی ضمن تقدیر از جامعه
هدف و سهامدار عمده به علت اعتماد به بیمه
کوثر ،خاطرنشان کرد :در پاسخ به این اعتماد،
ما نیز با تمام توان و به صورت هدفمند در
زمینه ارایه خدمات بیمهای به آحاد جامعه ،به
خصوص جامعه هدف ،سیاستگذاری و همه
فعالیتهای شرکت را همسو با آن تعریف
کردهایم تا با خدمترسانی به بهترین شکل
بتوانیم آرامشخاطر را برای همه ذینفعان به
ارمغان آوریم .مدیرعامل بیمه کوثر با بیان اینکه
بسیار خوشحالم که این مسیر را با استعانت
از امام رئوف در مشهد مقدس آغاز میکنم
و همانگونه که در همایش مدیران امسال
تاکید کردم تسلط حرفهای مدیران ستادی و
سرپرستی های استانی به قوانین ،آییننامهها
و دستورالعملها ضروری است ،تصریح کرد:
طبق طرح تحول و حرکت راهبردی بیمه کوثر،
اصول سیاستگذاری ،راهبری ،برنامهریزی و
نظارت در ستاد شرکت سازماندهی و اختیارات
حداکثری به سرپرستیهای استانی تفویض
میشود .آقادادی در پایان ،با تشکر از زحمات
مهدی حاجیحسینی که در مدیریت سرپرستی
خراسان رضوی ،عملکرد قابلقبولی را از خود به
جا گذاشته است ،افزود :از محمدحسن نوروزی،
مدیر جدید سرپرستی خراسان رضوی نیز انتظار
دارم همسو با خطمشی ابالغی و در حوزه
اختیارات و مسئولیتهای خود با تمام قدرت و
استفاده از تمام ظرفیتهای این استان بزرگ و
پرجمعیت برای افزایش پرتفوی ،جلب رضایت
ذینفعان و بهبود ارایه خدمات بکوشد.

پورابراهیمی:

احتماال روند سابق درمورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه مییابد

سند و برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۸۳رنگ بژ
شماره پالک ۸۵۵ه ۶۱ایران ۱۳شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۰۲۲۳۲شماره شاسی
۸۳۰۲۱۳۲۳به نام جواد رزاق مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که پیشبینی میکند
روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ
تغییری رخ نخواهد داد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به الیحه «تامین مطمئن کاالی
اساسی ،نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای
حمایت اقشار آسیبپذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید ،گفت:
وقتی فوریت الیحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعالم
وصول میشود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است
ارجاع میشود.
وی افزود :تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند
سریعتر تصمیمگیری شود و به همین دلیل با فوریت این الیحه را ارائه داده بود
که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابالغ شود .اما عمال با عادی شدن الیحه
زمان بیشتری میبرد .یعنی حداقل یک ماهی طول میکشد که این الیحه در
کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی
در صحن قرار گیرد که عمال دو سه ماه به طول میانجامد در حالی که مصرف
این موضوع برای همین دو سه ماه است .مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در
اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد.
با این روش هم حداقل این فرایند یک ماه طول میکشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد :به نظر من تا این الیحه تبدیل به
قانون شود و ابالغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای

سال  ۱۴۰۰تصمیمی بگیرد .لذا پیشبینی من این است که این الیحه اجرایی
نمیشود.
پورابراهیمی درمورد تبعات این الیحه نیز گفت :تاثیرات این الیحه با بحثهایی
که دولت ارائه کرده بود قابل بررسی است .پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه
 ۸میلیارد دالری بود که در الیحه بودجه  ۱۴۰۰دیده شده بود و میخواست ،۳
 ۴میلیارد دالر بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کاالهای اساسی مورد نیاز را
بخرد و در ردیفهای بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته
باشد .اهم سرفصلهای مورد نظر دولت در این الیحه دو چیز بود؛ یکی افزایش
سقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیفهای بودجه .این دو مجوزی بود که
دولت میخواست.
وی یادآور شد :من فکر میکنم یک مقدار در تبیین این موضوع اشکاالتی پیش
آمد و برداشتهای متفاوتی شد .برداشتی که شد این بود که دولت میخواهد
ارز  ۴۲۰۰تومانی را حذف کند .دولت اعالم کرده بود که اگر بخواهم تا پایان سال
همین مسیر را ادامه بدهم نیازمند منابع بیشتر هستم .دلیل دولت هم این بود
که به طور متوسط قیمت جهانی کاالهای اساسی  ۵۰درصد و بیش از  ۵۰درصد
از زمان تصویب بودجه  ۱۴۰۰افزایش پیدا کرده و بنابراین برای خرید همان مقدار
کاالهای اساسی باید منابع بیشتری اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد :نکته دوم این بود که در سالهای گذشته برخی از این
اقالم و کاالهای اساسی در کشور تولید میشد و نیازی به ارز برای واردات آن
نبود.

پورابراهیمی همچنین گفت :برداشت این بود که دولت میخواهد ارز ترجیحی
را حذف کند و قیمت کاالها را آزاد کند و آن را از طریق روشهایی جبران کند.
اولین اقدام دولت از نگاه ما این بود که سقف افزایش یابد ،صرفنظر از اینکه
همین روش موجود را ادامه دهد یا اینکه روش جایگزین داشته باشد که روش
جایگزین ،اختیاراتی بود که در قانون بودجه  ۱۴۰۰در اختیار دولت بود یعنی از
هر زمان که دولت میخواست تغییراتی در آن کاالها بدهد برایش امکان پذیر
بود لذا مجوزی برای آن الزم نبود ولی در فضای عمومی و حتی فضای مجلس
اینجور برداشت شد که دولت با این کار میخواهد قیمت پنج قلم کاال را آزاد کند
و دو قلم گندم و دارو را نگهدارد ولی روش پرداخت را متفاوت کند.

