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ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از
ﻻﯾﺤﻪ ﺣﺬف  ۴ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ،ﻣﺎﻧﻊ از
ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﭘﺮوژه اﻣﺮوز و دﯾﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۲و  ۷۳ﺑﻮد ﮐﻪ
زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮای آن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در دوﻟﺖ دﻫﻢ ،اﺟﺮای آن وارد
ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در آن دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﻧﺮﺳﯿﺪ .در آن روزﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دﻫﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﻼ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد و دوﻟﺖ ،در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮای
آن را ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺖ.

داﺳﺘﺎن ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟
ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ .در دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
زﻣﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺘﺪا از ﺣﺬف ﺳﻪ
ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ،زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی رِﻓﺮم ﭘﻮﻟﯽ)اﺻﻼح ﭘﻮﻟﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل( را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .در
واﻗﻊ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﭘﺮوژه ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮای آﺳﺎنﺳﺎزی ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻟﺒﺘﻪ
راﺣﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،از واﺣﺪ »رﯾﺎل« اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ »ﺗﻮﻣﺎن« را ﻣﻼک ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوشﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺻﺪور ﻗﺒﻮض آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ،
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرﺳﯽ رﺳﻤﯽ »رﯾﺎل« را
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻣﻼک
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﺣﺬف ﺷﺪه از واﺣﺪ رﯾﺎل،
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۹۳وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در دوﻟﺖ اول ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺮﻫﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﮏرﻗﻤﯽ ﺷﻮد و ﮐﺸﻮر ،در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎﺛﺒﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻫﻔﺪﻫﻢ آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۵ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺨﺐ
درﺑﺎره »ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻮاد
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪ ﭘﻮل
اﯾﺮان ،ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ
از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ واﺣﺪ ﺷﻤﺎرش ﭘﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ .وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ،
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل ﺷﻮد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف  ۴ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ،ﻣﺴﮑﻮت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﺮانﭼﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت در
ﻇﺎﻫﺮ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ
اﻧﺪاﺧﺖ؛اﻣﺎ ﺗﺎ دﯾﺮوز و زﻣﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
آﯾﺎ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ دﯾﺮوز اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺬف  ۴ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در
او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﺬف
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻘﺪﯾﻢ دوﻟﺖ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪ
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ
از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺷﺪه و رﻧﮓ و ﺑﻮی
ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﻫﻢ
دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
و ﺑﺎرﻫﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ،ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد
وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ،
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در واﻗﻊ ،ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ آن ﻫﻢ در
ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺗﻮرم را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اوﻟﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻗﺮار ﻧﺪارد؛ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ،
ﺷﺮاﯾﻂ آن در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮرمزا اﺳﺖ
اﺣﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﻬﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺳﺎل ﻻﯾﺤﻪ ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل
ﻣﻠﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،اﺟﺮای آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻟﮕﻮی اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ

وﻧﺰوﺋﻼ و زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺬف
ﺻﻔﺮ از واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ،در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ،ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،ﺣﺬف ﺻﻔﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ارزش اﺳﻤﯽ ﭘﻮل ﺧﻮد را
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد.
ﻋﺰﯾﺰی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﮔﺎم ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم و ﺛﺒﺎت
ﭘﻮﻟﯽ ،ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺷﯿﭙﻮر را از ﺳﺮ ﮔﺸﺎدش ﺑﺰﻧﯿﻢ و
ﮔﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ را در اﺑﺘﺪا اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺮار ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻧﺰوﺋﻼ و زﯾﻤﺒﺎوه و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪام را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن
ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﭘﻮل در ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺗﻮرم ﺑﺎﻻﯾﯽ
اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ واﺣﺪ
ﭘﻮﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ،ﻣﻨﻈﻮری ﮐﻪ دوﻟﺖ
دارد ،ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﯿﺎل ﺧﺎم اﺳﺖ اﮔﺮ
ﻓﺮدی ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
دﯾﺸـﺐ ﻫـﻢ در ﭘﺴـﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘـﯽ ،رﺋﯿـﺲ ﮐـﻞ ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﺣﺬف  ۴ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم رﻓﺮم ﯾﺎ اﺻﻼح
ﭘﻮﻟﯽ ،ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درازﻣﺪت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و
ﻣﺴﮑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ،اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺮم ﭘﻮﻟﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن
ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻮرﻣﯽ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺶروی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺮم ﭘﻮﻟﯽ
ﻗﺮار دارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﻣﺎ
ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و آﻣﺎدﮔﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای
اﺟﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و
ﻣﺴﮑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﺸﻮر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻼح ﺷﻮد؛
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﺒﺮ
اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﺣﺬف ﺻﻔﺮ
ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﻟﻤﺎن و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم رخ داد ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم و ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از آن ،ﺗﻮرﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن را وادار ﺑﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮﻫﺎ از ﻣﺎرک
ﮐﺮد .از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺗﺎﮐﻨﻮن در  ۷۱ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺮ را از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
در آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﻣﯿﻼدی ،ﻫﺮ دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۱۰۰ﺗﺎ
 ۳۵۰۰ﭘﺰوی آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺬف دو ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل
ﺧـﻮد ارزش آن را در ﺑﺮاﺑـﺮ دﻻر اﻓﺰاﯾـﺶ داد ،در اواﯾـﻞ دﻫـﻪ ۱۹۸۰
ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﻫﺮ دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۸۰۰۰ﺗﺎ  ۱۸۰۰۰۰ﭘﺰو داد و ﺳﺘﺪ
ﻣﯽﺷﺪ ،دوﻟﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺣﺬف
ﮐﺮد.
در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۰۵ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻟﯿﺮه ﺟﺪﯾﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﯿﺮه ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد
ﮐﺮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺣﺬف ﺷﺶ ﺻﻔﺮ( ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻟﯿﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف
ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻟﯿﻮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،در ﻫﺮ دو
ﻣﻮرد ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و روﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎم آﺷﮑﺎری را ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و آن ،اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ درﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن
دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ۱۰ﺻﻔﺮ را از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ۱۹ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ۱۰ﮐﺸﻮر

ﻧﯿﺰ ۲ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ۴ﺑﺎر ،ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ
۵ﺑﺎر و ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﯿﺰ ۶ﺑﺎر ﺻﻔﺮﻫﺎی ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ.
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