
کارشناسان معتقدند صندوق مسکن یکم با ادامه روند 
فعلی، امکان حیات خود را از دست داده و حتی در صورت 
ادامه فعالیت، اثری در افزایش قدرت خرید مسکن خانوار 

نخواهد داشت.
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در 
نشست خبری هفته گذشته خود در نمایشگاه مسکن، شهرسازی 
و بازآفرینی درباره صندوق پس انداز مسکن یکم با بیان اینکه 
منابع این صندوق به طور کامل به پایان رسیده و از کمک های 
صندوق توسعه ملی برای سر پا نگه داشتن این صندوق دیگر 
خبری نیست، به نوعی زنگ خطر ورشکستگی این صندوق را 

به صدا درآورد.
به گزارش مهر، به گفته وی، تنها منبع باقی مانده برای ادامه 
فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم، اقساط بازگشتی مسکن مهر 

است.
این مقام مسئول در شبکه بانکی همچنین تعداد حساب های 
افتتاح شده در صندوق مسکن یکم را ۵۵۴ هزار فقره اعالم کرد 
که تنها ۳۷۰ هزار فقره از آن حساب های زنده و فعال محسوب 
می شوند. مجموع مانده حساب افراد در این صندوق نیز حدودا ۶ 

هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
184 هزار انصرافی از دریافت تسهیالت صندوق مسکن 

یکم!
به عبارت دیگر ۱۸۴ هزار نفر از متقاضیان دریافت تسهیالت 
صندوق مسکن یکم یا انصراف داده اند یا حساب خود را غیر فعال 
کرده اند که به نظر می رسد علت آن افزایش قیمت مسکن و بی  اثر 
شدن نقش تسهیالت صندوق مسکن یکم در افزایش قدرت خرید 
تعداد  انارکی  باشد. رحیمی  نوع حساب  این  دارندگان  مسکن 
تسهیالت خرید مسکن پرداخت شده از محل این صندوق را از 
ابتدای فعالیت تا کنون ۹۰ هزار نفر و مجموع ارقام پرداختی را ۶ 

هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ذکر کرده است.
با توجه به اینکه صندوق مسکن یکم از ابتدای سال ۹۴ آغاز 
به کار کرد و در حال حاضر در انتهای سال ۹۷ قرار داریم، این 
اظهار نظر مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن به این معناست که 
با گذشت حدود ۴ سال از راه اندازی صندوق مسکن یکم، به طور 
میانگین ساالنه فقط بیش از ۳۴ هزار نفر توانسته اند از تسهیالت 
صندوق یکم برای خرید مسکن استفاده کنند. این در حالی است 
که بنا بر اعالم کارشناسان اقتصاد مسکن، نیاز ساالنه کشور به  

مسکن، بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی است.
نماینده مجلس: بازگشت ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع مسکن 

مهر
مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس از بازگشت بیش 
از ۱۷ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر خبر داد. 
همچنین مقامات ارشد بانک عامل بخش مسکن اعالم کرده اند هر 
آنچه تاکنون از تسهیالت مسکن مهر به عنوان اقساط به این بانک 
بازگشته، به عنوان تسهیالت جدید مسکن مهر )ارتقای وام مسکن 

مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان( مصرف شده است.
صندوق مسکن یکم حداقل ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان برای یک 

سال آینده نیاز دارد
از ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری گشایش شده از سوی 

بانک مرکزی برای مسکن مهر، ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف 
افزایش سقف وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان شده است. 
باقی مانده ۲۸ هزارمیلیارد تومان است. اگر قرار باشد بانک عامل 
مسکن به ۳۶۰ هزارنفری که مانده حساب ۶ هزارو ۶۰۰ میلیارد 
تومانی دارند، طی یک سال آینده معادل دو برابر موجودی شان وام 
پرداخت کند، باید ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ظرف یک سال 
وام به این افراد پرداخت کند. اگر این ۱۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
را از رقم ۲۸ هزارمیلیاردتومان کسر کنیم، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان باقی خواهد ماند. یعنی بانک عامل مسکن از سال ۹۸ تا 
۱۴۰۵ که موعد بازپرداخت این خط اعتباری به بانک مرکزی 
وام  پرداخت  برای  تومان  میلیارد  و ۸۰۰  هزار  تنها ۱۴  است، 
صندوق یکم، منابع در اختیار خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان 
بر این اعتقادند که اجرای روش خانه دار شدن با استفاده از پس انداز 
یک ساله به دلیل وجود تورم باال در کشور امکان عملیاتی شدن در 
ایران را ندارد و تا زمانی که تورم واقعی در همه بخش ها به نرخ تک 
رقمی نرسد و از سوی دیگر نقدینگی موجود در جامعه نیز که هر 
از گاهی به دلیل سرازیر شدن به یکی از بازارهای موازی، به ایجاد 
تنش در بازارها می انجامد، جمع آوری نشود، این روِش خانه دار 

شدن مردم موفقیت آمیز نخواهد بود.
انبوه ساز: از ابتدا هم مشخص بود صندوق مسکن یکم با 

شکست روبه رو می شود
درباره  تهران  استان  سازان  انبوه  انجمن  رئیس  رهبر،  ایرج 
شکست طرح خانه دار شدن مردم از محل پس انداز و احتمال 
ورشکستگی صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار کرد: از یک سال 

قبل معلوم بود که این صندوق امکان توانمندسازی خانوارها برای 
خرید مسکن را از دست داده است. در این یک سال مسکن ۹۲ 
درصد گران تر شده است. اگر بخواهیم قیمت مسکن را با زمانی 
که اولین حساب پس انداز مسکن یکم افتتاح شد، بسنجیم، شاید 
فردی که ۴۰  باشد.  تاکنون ۱۸۰ درصد مسکن گران تر شده 
میلیون تومان برای یک سال سپرده گذاری کرده تا وام ۸۰ میلیون 
تومانی بگیرد، با ۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت مسکن در یک 
سال اخیر مواجه شده است که سبب شده تا تسهیالت صندوق 

یکم عمال بی فایده باشد.
وی افزود: اگر سپرده گذار در صندوق مسکن یکم در همان 
زمانی که حساب افتتاح کرده، با ۴۰ میلیون تومانی که در ابتدا 
داشت با سایر انواع وام های دیگر اقدام به خرید مسکن می کرد، 
این ۸۰ میلیون تومان  به دریافت  نیازی  دیگر در حال حاضر 
نداشت. این ۸۰ میلیون تومان تسهیالت صندوق یکم در عمل 

اثری بر افزایش قدرت خرید مسکن مردم ندارد.
زمان سپرده گذاری حذف شود

اینکه  بیان  با  تهران  استان  سازان  انبوه  انجمن  رئیس 
سپرده گذاری یک ساله سرمایه مردم در صندوق پس انداز مسکن 
یکم دیگر کمکی به خانه دار شدن مردم نمی کند، تصریح کرد: 
اگر دولت می خواهد به خانه دار شدن مردم کمک کند، باید در 
همان زمانی که ۴۰ میلیون تومان به حساب واریز می کند، ۸۰ 
میلیون تومان تسهیالت بدهد تا مانند سایر کشورها، مردم بتوانند 

با استفاده از پس انداز آتی خانه دار شوند.
صندوق یکم عامل گرانی مسکن بود

وی یادآور شد: ما از اول هم می گفتیم این روش خانه دار شدن 
اشتباه است چون امکان ثابت نگه داشتن قیمت مسکن وجود 
ندارد. حتی به اعتقاد من، یکی از دالیل افزایش قیمت مسکن 
می تواند تسهیالت دهی از سوی صندوق مسکن یکم باشد. به 
این معنا که بانک عامل، اقدام به تقویت تقاضا کرد ولی از عرضه 

حمایت نکرد که درنتیجه شاهد گران شدن مسکن هستیم.
رهبر افزود: اگر ابتدا تسهیالت مسکن را به انبوه ساز بدهند 
و سپس معادل همان، به خریدار وام بدهند، این اتفاق در بازار 
مسکن رخ نمی داد که شاهد افزایش بی حساب قیمت مسکن 
باشیم اگرچه در حال حاضر تقاضای خرید مسکن وجود دارد، اما 

مردم توانایی خرید ندارند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به انتقادات 
دولتی ها از مسکن مهر گفت: مسکن مهر به خانه دار شدن مردم با 

آورده های کم کمک زیادی کرد.
هزینه تمام شده ساخت و ساز متری ۳.۵ میلیون تومان

بسیار  اما در حال حاضر هزینه ساخت و ساز  داد:  ادامه  وی 
باالست چون بخش مهمی از هزینه ساخت و ساز مربوط به قیمت 
زمین است که به طور متوسط در تهران که زمین متری ۹.۵ تا ۱۰ 
میلیون تومان است، هزینه ساخت و ساز نیز به ۲.۵ تا ۳.۵ در هر 

متر مربع رسیده است.
قیمت  از  را  زمین  بتواند هزینه  اگر دولت  تاکید کرد:  رهبر 
ساخت و ساز حذف کند و همچنین صنعتی سازی را جایگزین 
سنتی سازی کند، می توان به کاهش قیمت تمام شده ساخت و 

ساز و اثرگذاری تسهیالت مسکن امیدوار بود.

اقتصادی 5

تامین مالی پروژه های  صادرات محور در صندوق 
ضمانت صادرات ایران

صدور  به زودی  گفت:  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  عامل  مدیر   
صندوق  در  محور  صادرات  های  پروژه  مالی  تامین  برای  ضمانت نامه 
تامین  در  صندوق  مالی  تسهیل  اینصورت  در  شد.  خواهد  عملیاتی 
محصوالت  تولید  برای  ثابت  دارایی های  ایجاد  به  گردش  در  سرمایه 

صادراتی تعمیم خواهد یافت.
بنا به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، افروز بهرامی 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق در همایش تجلیل از صادرکنندگان 
برتر استان خراسان رضوی اظهار کرد: یقیناً موثرترین راهکار حمایت از کاالی 
ایرانی توسعه صادرات است لیکن باید توجه داشت که مشکل اصلی در کمبود 
تقاضا در بخش صنعت کشور ناشی از عدم توجه مردم به   خرید کاالی ایرانی 
نیست چرا که بیش از هشتاد درصد سبد مصرف خانوارهای ایرانی به کاالهای 

داخلی اختصاص دارد.

از سود سهام سازمان های توسعه ای تا مطالبات ایمیدرو
جزئیات الیحه بودجه نشان می دهد، ارزیابی طرح های تملک دارایی، 
مطالبات ایمیدرو و سود سهام سازمان های توسعه ای محورهای اصلی 

بخش معدن و صنایع معدنی در الیحه بودجه سال 98 است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در نخستین موارد مرتبط با بخش معدن و 
صنایع معدنی، موضوع بند) الف( تبصره ۴ الیحه بودجه سازمان های توسعه ای 
مورد توجه است. در این بند به بانک های عامل اجازه داده شده است در خصوص 
اعطای تسهیالت ارزی از محل منابع در اختیار برای طرح های توسعه ای و 
زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ 
درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و بر اساس مزیت های 

منطقه ای اقدام کنند.

انعقاد 11 توافق برای سرمایه گذاری در معادن کوچک 
مقیاس

تاکنون 11 توافق برای حضور و مشارکت در سرمایه گذاری معادن کوچک 
مقیاس منعقد شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
در راستای احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس، تاکنون ۲۸ درخواست برای 
حضور و مشارکت در سرمایه گذاری معادن کوچک مقیاس از سوی متقاضیان 
داده شده که ۱۱ مورد آن به صورت توافق نهایی منعقد و امضا شده است. از این 

تعداد، ۲ سرمایه گذار خارجی نیز از کشور استرالیا و اکراین حضور دارند.

 قیمت پرتیراژهای سایپا
برای بهمن ماه اعالم شد

قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در شرایطی 
پنج شنبه گذشته توسط شرکت سایپا کلید خورد که قائم مقام وزیر صنعت 

در گفت و گویی از اعالم قیمت نهایی خودرو تا دو هفته آینده خبر داد.
خبرگزاری ایرنا به انتشار گفت و گوی سیدشریف حسینی قائم مقام وزیر و معاون 
امور حقوقی مجلس و استان های وزارت صمت با این خبرگزاری پرداخته و از قول 
وی تاکید کرده که قیمت ها اعالم شده، ولی هنوز به تصویب نرسیده و باید شورای 
سیاست گذاری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تصمیم گیری 

کنند.

در نه ماه ابتدای امسال رخ داد
پرداخت 42 هزار فقره وام رفع احتیاجات ضروری 

توسط بانک ملی
بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای امسال بیش از 42 هزار فقره تسهیالت 

قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران در راستای سیاست های اعتباری خود از ابتدای سال جاری تا 
پایان آذرماه تعداد ۴۲ هزار و ۸۴۵ فقره تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات 
ضروری تخصیص داده است که ارزش ریالی آن به یک هزار و ۲۰۳ میلیارد و ۷۴۹ 

میلیون ریال می رسد.
همچنین این بانک ۴۲۲ فقره تسهیالت تعمیر مسکن به ارزش ۱۶ میلیارد و ۲۱۰ 

میلیون ریال به متقاضیان در مدت مذکور پرداخت کرده است.

 اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

 بیماری نظام بانکی علت است
یا معلول؟

این روزها باز هم زمزمه هایی مبنی بر اصالح نظام بانکی به گوش می رسد. 
این نخستین بار نیست که ضرورت و الزام این اصالح مطرح می شود. اما 
پرسش اساسی این است که آیا نظام بانکی ریشه مشكالت اقتصادی كشور 
است یا نتیجه آن؟ این مهم در یادداشتی كه توسط دكتر مرتضی اكبری، 
مدرس دانشگاه و مدیرعامل بانك قرض الحسنه مهر ایران برای خبرگزاری 

ایرنا نوشته شده، بررسی شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران به نقل از خبرگزاری 
ایرنا،  مرتضی اکبری، مدرس دانشگاه و مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در یادداشت خود نوشته است: این روزها در خصوص اصالح نظام بانکی و اجرای 
دقیق قانون بانکداری بدون ربا، بحث های زیادی در سطوح مختلف مطرح است. 
مشهود است که پیشنهاددهندگان این گونه اصالحات، عمدتا بر اساس برداشتی که 

از معضالت اقتصادی و بانكی دارند، نظرات اصالحی خود را ارائه می كنند.

سرپرست موسسه اعتباری کوثر :

 کارمند بانک
باید مشاور مالی مشتری باشد

امروزه موفقیت از آن نهادهای پولی خواهد بود که از تجربه، تخصص و 
دانش بانکی بیشتری برخوردار باشند.

جواد فهیمی پور، سرپرست موسسه اعتباری کوثر با تاکید بر موضوع رضایتمندی 
مشتری در نظام بانکی گفت: کارمند بانک باید مشاور مالی مشتری باشد. سرپرست 
موسسه اعتباری کوثر در مراسم تکریم و معارفه مدیریت شعب استان های خراسان 
رضوی و شمالی اظهارکرد: همکاران در شعب بانک ها و موسسات اعتباری موظفند 
با رفتار مناسب و روی گشاده از مشتریان استقبال کرده و به عنوان مشاور مالی 

مشتریان را راهنمایی کنند.
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حمایت اینستاگرامی دوستداران محیط زیست از توقف چاپ سررسید نامه در بانک ملت
صدها دوستدار و فعال محیط زیست در اقدامی خودجوش با مراجعه به صفحه اینستاگرام بانک ملت، از تصمیم این بانک مبنی بر عدم چاپ سررسید نامه حمایت کردند.  به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در پی اعالم توقف چاپ سررسید نامه 
سال 1۳98 از سوی بانک ملت، صدها کاربر حامی محیط زیست در پاسخ به دعوت مجمع فعاالن زیست محیطی جهان )EAFWorld( به صفحه اینستاگرام این بانک مراجعه کردند و با کامنت، الیک و پیام مستقیم )دایرکت( تصمیم بانک ملت 

را ستودند. 

خطر ورشکستگی صندوق مسکن یکم

مسکن مهر می تواند به فریاد برسد؟
اخبار

سرپرست سازمان توسعه تجارت:

جایگاه شورای عالی صادرات غیرنفتی احیا شود

سرپرست سازمان توسعه تجارت:

جایگاه شورای عالی صادرات غیرنفتی احیا شود

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شورای عالی صادرات غیرنفتی 
که در برنامه های سوم تا پنجم توسعه دارای جایگاهی مشخص بود، در برنامه 
ششم توسعه مغفول مانده، اما اکنون به دنبال تعیین تکلیف آن هستیم زیرا 

نبود آن ضعف بزرگی برای توسعه تجارت است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا مودودی افزود: اگر شورای عالی صادرات غیرنفتی به 
جایگاه اصلی خود بازنگردد، برگزاری نشست های تخصصی فقط در حد کارشناسی 
باقی خواهد ماند.    شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بر اساس ماده ۱۱۷ برنامه 
سوم توسعه در اوایل دهه هشتاد خورشیدی شکل گرفت تا خط مشی های صادرات 

کشور را تنظیم و کمک ها و تسهیالت قابل ارائه به بخش صادرات را تعیین کند.
مودودی انحالل شورای عالی صادرات غیرنفتی را تکذیب کرد اما گفت: انتظار 

می رود مصوبه  های این شورا از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص پرداخت یارانه برگزارکنندگان 
این سازمان  اولویت  نمایشگاه های خارجی گفت: در مقوله مشوق های صادراتی، 
پرداخت یارانه های برگزارکنندگان نمایشگاه هاست. به گفته این مقام مسئول، پارسال 
یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به برگزارکنندگان نمایشگاه ها 
مصوب شد، اما در نهایت فقط ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافت. وی بیان کرد: 
پرداخت حداکثر ۵۰ درصد تا سقف ۲۰ میلیون تومان از هزینه اجاره غرفه مشارکت 
در نمایشگاه های خارجی برای پرداختی به شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود، 

اما تغییر نرخ ارز هزینه های شرکت کنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 
در زمینه برگزاری نمایشگاه های خارجی، جز چند مورد در اروپا که برگزارکنندگان با 

مشکل تردد مواجه شدند، در سایر کشورها به سیاق گذشته در حال اجراست.
وی از راه اندازی مرکز دائمی نمایشگاهی در عراق به عنوان اتفاقی مثبت در صنعت 

نمایشگاهی کشور یاد کرد که هر ماه یکی ۲ عنوان نمایشگاه در آن برگزار می شود.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در چند کشور دیگر منطقه نیز تقاضاهایی برای 
راه اندازی مرکز نمایشگاهی مشابه عراق داشتیم که در دست بررسی است؛ این 
کشورها در مجموع سالیانه هزار میلیارد تومان واردات انجام می دهند که سهم ایران از 

بازار آنها فقط ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دالر است.
این مقام مسئول درخصوص مشوق های صادراتی گفت: همواره تاکید کرده و 
داریم که این مشوق ها در صورت تامین اعتبار پرداخت می شوند. برآورد می شود بین 
سال های ۸۹ تا ۹۱ حدود ۳۷۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی باید پرداخت می شد 
که تاکنون پرداخت نشده است. از سال ۹۴ و با افزایش حجم صادرات غیرنفتی، مقرر 
شد عنوان جوایز صادراتی مطرح نشود، زیرا به سالیانه ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای تخصیص جوایز نیاز بود. اولویت نخست وزارت صنعت در تخصیص ارز یارانه ای، 
مصوبات ستاد تنظیم بازار است تا بر اساس آن کاالهای اساسی مورد نیاز مردم وارد 
کشور شود. جلوگیری از خروج کاالهایی که با ارز یارانه ای وارد کشور شده، دلیل اصلی 

تعدد صدور بخشنامه ها در این سازمان است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شورای عالی صادرات غیرنفتی 
که در برنامه های سوم تا پنجم توسعه دارای جایگاهی مشخص بود، در برنامه 
ششم توسعه مغفول مانده، اما اکنون به دنبال تعیین تکلیف آن هستیم زیرا 

نبود آن ضعف بزرگی برای توسعه تجارت است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا مودودی افزود: اگر شورای عالی صادرات غیرنفتی به 
جایگاه اصلی خود بازنگردد، برگزاری نشست های تخصصی فقط در حد کارشناسی 
باقی خواهد ماند.    شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بر اساس ماده ۱۱۷ برنامه 

سوم توسعه در اوایل دهه هشتاد خورشیدی شکل گرفت تا خط مشی های صادرات 
کشور را تنظیم و کمک ها و تسهیالت قابل ارائه به بخش صادرات را تعیین کند.

مودودی انحالل شورای عالی صادرات غیرنفتی را تکذیب کرد اما گفت: انتظار 
می رود مصوبه  های این شورا از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص پرداخت یارانه برگزارکنندگان 
این سازمان  اولویت  نمایشگاه های خارجی گفت: در مقوله مشوق های صادراتی، 
پرداخت یارانه های برگزارکنندگان نمایشگاه هاست. به گفته این مقام مسئول، پارسال 

یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به برگزارکنندگان نمایشگاه ها 
مصوب شد، اما در نهایت فقط ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافت. وی بیان کرد: 
پرداخت حداکثر ۵۰ درصد تا سقف ۲۰ میلیون تومان از هزینه اجاره غرفه مشارکت 
در نمایشگاه های خارجی برای پرداختی به شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود، 
اما تغییر نرخ ارز هزینه های شرکت کنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 
در زمینه برگزاری نمایشگاه های خارجی، جز چند مورد در اروپا که برگزارکنندگان با 

مشکل تردد مواجه شدند، در سایر کشورها به سیاق گذشته در حال اجراست.

 یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: راهکار افزایش ارزش 
پول ملی حذف چهار صفر از واحد پول کشور نیست بلکه 
تقویت تولید داخل است، تقویت تولید ملی باعث حمایت و 

ارزش گذاری پول کشور می شود.
به گزارش ایسنا، اکبر ابدالی محمدی، عضو انجمن مدرسان 
واحد  از  مقاومتی کشور در خصوص حذف چهار صفر  اقتصاد 
پول ملی، اظهار کرد: با توجه به شرایط آشفته اقتصادی جامعه 
االن زمان مناسبی برای این عملکرد نبوده بلکه کنترل نقدینگی 

و تورم اولویت باالتری دارد. دولت برای حذف چهار صفر از پول 
ملی دالیلی را مطرح کرده است و اشاره داشته که این عملکرد 
اثری روی تورم و اقتصاد ندارد، اما اثر روانی موثری به همراه دارد، 
همچنین برای سنجش پول ملی نسبت به پول خارجی تاثیرگذار 
است. بحثی که باید مورد تامل جدی قرار بگیرد این است که حذف 
چهار صفر به خودی خود باعث دامن زدن به تورم نشود، چرا که 
در بعضی مناطق هنوز کاال ها و خدماتی زیر هزار تومان به فروش 
می رسد و مردم برای گرد کردن این واحد ها ممکن است به گرانی 

دامن بزنند. راهکار افزایش ارزش پول ملی حذف چهار صفر از 
واحد پول کشور نیست بلکه تقویت تولید داخل است، تقویت تولید 
ملی باعث حمایت و ارزش گذاری پول کشور می شود، اگر تولید 
قوی باشد کمبود کاال جبران می شود. نقدینگی افسار گسیخته 
به سمت تولید نمی رود بلکه به سمت تولیدهای غیر مولد و داللی 
سوق پیدا می کند، وقتی نقدینگی به سمت کاالیی مانند سکه 
می رود؛ به مراتب تقاضا کاال را افزایش و به دنبال آن باعث افزایش 
قیمت کاال  و کاهش ارزش پول داخل می شود. دولت می تواند با 

تعیین زیر ساخت برای پروژه های سود آور نفتی باعث سرازیر شدن 
نقدینگی به سمت این پروژه ها شود و به این ترتیب نقدینگی و 
تورم را کنترل کند و به دنبال آن ارزش پول ملی حفظ شود. دولت 
و مجلس باید به سود آور شدن تولید داخلی کمک کنند، زمانی که 
مردم مشاهده کنند سرمایه گذاری در تولید سود آور است به تولید 
رو می آورند، فشار هایی که روی تولید کنندگان داخل است از جمله 
مالیات، تعرفه های گمرکی و... باعث دلزدگی تولید کننده می شود و 

به مراتب از سودآوری تولید ملی می کاهد. 

راهکار افزایش ارزش پول ملی حمایت از تولید است نه حذف صفر


