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حذف  4صفر از پول ملي بررسي ميكند
«سبزينه» نظر كارشناسان را درباره        

خبر

سفرصفرها

اختالف ميان مركز آمار
و بانك مركزي باال گرفت

آتش اختالف ميان بانك مركزي و مركز آمار ايران بار ديگر برافروخته
شده و درحاليكه مركز آمار در كمیسيون شوراي عالي آمار بر توقف
انتشار آمارهاي اقتصادي از سوي بانك مركزي تأكيد كرده است ،مدير
اداره آمار اقتصادي بانك مركزي تصريح كرده كه اين بانك براساس قانون،
همچنان به توليد و انتشار آمار اقدام خواهد كرد .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ايسنا ،حاشيههاي انتظار نرخ تورم و رشد اقتصادي بين مركز آمار
ايران و بانك مركزي همواره وجود داشته و گاهی اين تنش باال گرفته
تا جايي كه يكبار براي حل اين اختالف ،مجلس وارد عمل شد .مركز
آمار ،خود را متولي انتشار آمارهاي مختلف كشور ميداند و از سوي ديگر
بانك مركزي نيز بر انتشار آمار تخصصي اقتصادي پافشاري ميكند و
همين امر باعث شده كه همواره اختالف بين اين دو نهاد وجود داشته
باشد .اما چيزي كه بيشتر به اين اختالف دامن ميزند ،تفاوت بين
آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي و مركز آمار است كه اين تفاوت
گاهی زياد شده و اندكي مردم را سردرگم ميكند .اين اختالف در ماه
گذشته به جايي رسيد كه مدير اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي از
توقف انتشار نرخ تورم از سوي بانك مركزي تا اطالع ثانوي براي بررسي
بيشتر و كمكردن اختالف آمار دو نهاد خبر داد .محمود چلويان با بيان
اينكه بانك مركزي و مركز آمار ايران دو نهاد اصلي توليدكننده آمار در
كشور هستند ،گفت :آمارهاي توليدشده اين دو نهاد طيف گستردهاي
از موضوعات و متغيرها را پوشش ميدهد و در مواردي هم آمارهاي
مشتركي توليد ميشود كه برای مثال ميتوان به نرخ تورم شاخص بهاي
كاالها و خدمات مصرفي اشاره كرد .وي با اشاره به تفاوت نتايج نرخ تورم
بانك مركزي و مركز آمار تأكيد كرد :در برخي از مقاطع زماني بين نتايج
نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار اختالف محسوسي رخ ميدهد و در
بررسيهاي انجامشده عمده داليل اين امر مربوط به تفاوت سال پايه،
دورههاي احصای هزينههاي خانوارها ،تناسب نظام جمعآوري دادهها
براي كاهش خطاي غيرنمونهگيري و عوامل ديگر بوده است .اين مقام
مسئول بانك مركزي درباره دليل انتشارندادن نرخ تورم آذر توسط بانك
مركزي ،گفت :اخيرا ً نيز بين نتايج شاخص تورم اعالمي بانك مركزي و
مركز آمار تفاوتهايي رخ داده است كه ممكن است براي عموم باعث
سردرگمي و سوءتفاهم شود ،به همين دليل و باتوجه به اينكه مركز
آمار ايران نرخ تورم را قبل از بانك مركزي منتشر ميكند ،تصميم
گرفته شده تا نتايج شاخص تورم بانك مركزي فع ً
ال منتشر نشود تا
با انجام بررسيهاي تخصصي و كارشناسي دوجانبه درباره اختالفات
آمارها ،اين اختالفات به حداقل ممكن كاهش يابد .وي همچنین تأكيد
كرده بود كه بانك مركزي كماكان به فرآيند توليد آمارهاي خود و
انتشار ديگر شاخصهاي اقتصادي نظير شاخص بهاي توليدكننده ادامه
خواهد داد .بهنظر ميرسد اين تصميم بانك مركزي موجب شد كه مركز
آمار بهدنبال توقف انتشار ساير آمار از سوي بانك مركزي باشد و اين در
حالي است كه مركز آمار از لحاظ قانوني نميتواند جلوي انتشار اين آمار
از سوي بانك مركزي را بگيرد .اين موضوع آنجايي جالبتر ميشود
كه شب گذشته مركز آمار ايران با انتشار خبري در سايت خود از پايان
موازيكاري در توليد و انتشار آمارهاي رسمي تورم و رشد اقتصادي و
صرفهجويي ميلياردها تومان از اعتبارات دولتي پس از جلسه كميسيون
تخصصي شوراي عالي آمار خبر داد ،شورايي كه زيرنظر خود مركز آمار
ايران است .در اين جلسه ،حذف موازيكاري در «توليد و انتشار آمارهاي
رسمي شاخصهاي قيمت و حسابهاي ملي» به اتفاق آرا تأييد شد .در
خروجي تصميمات اين كميسيون همچنين اعالم شده كه شاخصهاي
قيمت و حسابهاي ملي ،آمارهاي تخصصي بانك مركزي (موضوع بند
«پ» ماده  ١٠قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور) نيستند
و بانك مذكور نبايد نسبت به توليد و انتشار آن اقدام كند .همچنين
تأييد شده كه مركز آمار ايران دستگاه اجرايي اختصاصي توليد و انتشار
آمارهاي رسمي شاخصهاي قيمت و حسابهاي ملي كشور است.
اما پس از اين اقدام مركز آمار ،باز هم بانك مركزي پاسخ مركز آمار
ايران را اينبار با اشاره به مصوبات قانوني مجلس شوراي اسالمي داد و
تأكيد كرد كه اين بانك كماكان به انتشار آمار تخصصي خود براساس
قانون ادامه خواهد داد .مدير اداره آمار اقتصادي بانك مركزي اينبار
گفته است كه مبناي فعاليتهاي آماري بانك مركزي بند «پ» ماده
 ۱۰احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور است و اين بانك با قوت به
فعاليتهاي قانوني خود در زمينه توليد و انتشار آمار و پاسخگويي به
نيازهاي جامعه ادامه خواهد داد .چلويان با بيان اينكه اين بانك با
سابقه  ۸۰ساله توليد آمارهاي اقتصادي بهويژه نرخ تورم با احتساب
سابقه آماري در بانك ملي بهعنوان يكي از توليدكنندههاي مهم آمار در
كشور همواره ايفاي نقش كرده است ،افزود :در اين مدت عموم مردم،
دستگاههاي اجرايي ،محققان ،دانشگاهها و مراجع قضايي از آمارهاي
بانك مركزي استفاده كردهاند .وي با تأكيد بر اينكه مركز آمار ايران هم
در سالهاي اخير در كنار بانك مركزي مبادرت به انتشار نرخ تورم كرده
است ،گفت :طبيعتاً بهداليل مختلف نظير سال پايه ،طرحهاي مربوط
به احصاي هزينههاي خانوار ،تركيب سبد اقالم و ضرايب آنها و نظام
جمعآوري دادهها بين نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار تفاوتهايي
وجود داشته است .در همين راستا ،اخيرا ً بانك مركزي تصميم گرفت
در جهت انجام بررسيهاي كارشناسي مشترك براي كاهش اختالفات
موقتاً نرخ تورم را منتشر نكند .مدير اداره آمار اقتصادي بانك مركزي
تصريح كرد :متعاقباً تالش شد كه جلساتي با مركز آمار برگزار شود ،اما
اين تالشها بيپاسخ ماند و مركز آمار تمايلي در اين خصوص نشان
نداد و بهجاي برگزاري جلسه مشترك ،موضوع را به جلسه كميسيون
تخصصي شوراي عالي آمار ارجاع داد؛ البته بخش مهمي از اعضاي
كميسيون با طرح اين موضوع در جلسه مذكور موافق نبودند .اين مقام
مسئول بانك مركزي با اشاره به مفاد قانوني توليد و انتشار آمار توسط
بانك مركزي ،گفت :ذكر اين نكته ضروري است كه بعد از تجربه ناموفق
ماده  ۵۴قانون برنامه پنجم توسعه ،قانونگذار در جهت اصالح قانون و
تبيين نقش بانك مركزي در توليد نرخ تورم و رشد اقتصادي ،ماده ۱۰
قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور را مصوب و در بند «پ»
صراحتاً بانك مركزي را مكلف به توليد و انتشار آمارهاي مذكور كرد و
اعالم داشت كه اين آمار ،آمار تخصصي رسمي كشور خواهد بود .چلويان
با تشريح سه نكته در رد مصوبه كميسيون تخصصي شورا مبني بر عدم
توليد و انتشار از سوي بانك مركزي ،گفت :اوالً كميسيون تخصصي
شوراي عالي آمار نميتواند خالف قانون مذكور مصوبهاي داشته باشد،
ثانياً در مذاكرات كميسيون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصويب
ماده  ۱۰احكام دائمي دليل اصلي وجود بند «پ» اساساً موضوع توليد
و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادي بانك مركزي بوده است و البته شرح
مذاكرات در اين زمينه نيز موجود است و ثالثاً تفسير قوانين در حيطه
وظايف مجلس محترم شوراي اسالمي است ،نه كميسيون تخصصي
شوراي عالي آمار .وي با تأكيد بر توليد و انتشار آمار برمبناي مفاد
قانوني توسط بانك مركزي ،گفت :لذا مبناي فعاليتهاي آماري بانك
مركزي بند «پ» ماده  ۱۰احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور خواهد
بود و اين بانك با قوت به فعاليتهاي قانوني خود در زمينه توليد و
انتشار آمار و پاسخگويي به نيازهاي جامعه ادامه خواهد داد .البته در
راستاي كاهش تفاوتهاي بين مراجع آماري و براي پرهيز از سردرگمي
مخاطبان كماكان اين آمادگي را دارد تا نسبت به بررسيهاي فني و
كارشناسي مشترك اقدام كند .به اين ترتيب ،بهنظر ميرسد كه مركز
آمار ايران بهجاي همكاري و تعامل با بانك مركزي براي كاهش اختالف
آمار ارائهشده از سوي دو نهاد بهدنبال جلوگيري از انتشار آمارهاي بانك
مركزي است و اين در حالي است كه اين موضوع را بهجاي طرح در
محافل قانوني مربوطه در كميسيون شوراي عالي آمار مطرح كرده
است .بااينحال ،آنطوركه بانك مركزي اعالم كرده تا زماني كه مجلس
شوراي اسالمي تغيير و تفسيري را بر بند «پ» ماده  ۱۰احكام دائمي
برنامههاي توسعه كشور اعمال نكند ،اين بانك براساس وظايف قانوني
خود اقدام به انتشار آمار ميكند و موارد مقرر در كميسيون شوراي عالي
آمار فاقد وجاهت قانوني است.
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سبزینه فاطمه ابراهيمي توچایی

در شرايطي رئيسكل بانك مركزي از ارسال اليحه حذف چهار صفر
از پول ملي به دولت خبر ميدهد كه كارشناسان بانكي بر اين باورند
كه عدم ثبات اقتصادي و تورم باال ،مانع از اجراي موفق اين پروژه
خواهد شد .در همين راستا فرهاد دژپسند درباره حذف چهار صفر
از پول ملي ،گفت :پيشنهاد بانك مركزي براي حذف چهار صفر از
پول ملي ،به دولت ارسال شده؛ اما بايد توجه داشت كه اين حذف،
سيري دارد كه بايد طي مسير كرده و اگر در هيئت دولت مصوب
شود ،به مجلس ارسال ميشود تا مراحل قانوني الزم را هم سپري
كند .وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه موضوع حذف چهار
صفر از پول ملي بايد در يك فضاي آرام و بدون هيچگونه فضاسازي
مورد بحث قرار گيرد ،افزود :تجربههاي مختلف موفق و ناموفقي در
حوزه حذف صفر از پول ملي وجود دارد كه بايد تحليل شود؛ به
نحوي كه عوامل موفقيت و عدم موفقيت احصاء و با شرايط كشور
تطبيق داده شود؛ ضمن اينكه باید دید در شرايط كنوني كشور ،اين
اقدام منتهي به يك تحول اساسي در كشور ميشود يا خير و سپس
در اين باره تصميمگيري شود.
تورم با حذف  4صفر از پول ملی برطرف نمیشود
حذف چهار صفر از پول ملي متغيرهاي اقتصادي ايران را تغيير
نخواهد داد .اين نكته را علي قنبري ،كارشناس اقتصادي ،ميگويد.
وي گفت :با حذف چهار صفر نميتوان انتظار داشت سرمايهگذاري
بهبود يابد ،رشد اقتصادي باال برود و مشكالت ريشهاي اقتصاد حل
شود ،چرا كه اين موضوعات ارتباط چنداني با يكديگر ندارند و ارتباط
دادن آنها اقدامي اشتباه است .نماينده اسبق مجلس اضافه كرد:
تشخيص اينكه زمان كنوني زمان مناسبي براي اجراي اين سياست
است یا نه ،با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران است و با استناد
به اينكه خبر ارائه اليحه حذف چهار صفر از پول ملي را عبدالناصر
همتي ،رئيس كل بانك مركزي ،داده است ،اين طور تصور ميكنم
كه بانك مركزي جوانب كار را سنجيده و موقعيت كنوني را مناسب
تشخيص داده است .او تأكيد كرد :برخي ميگويند حذف چهار صفر
ميتواند زمينه را براي مهار تورم فراهم كند ،اين در حالي است
كه چنين اتفاقي رخ نميدهد ،چرا كه تورم با چنين اقداماتي رفع
نخواهد شد .او گفت :آنچه در جريان حذف چهار صفر تأثير ميگيرد،
نحوه مبادالت پولي است ،چرا كه در حال حاضر مبادالت پولي ايران
با مشكالت عديدهاي روبهرو است .قنبري در توضيح اين مطلب
ادامه داد :به عنوان مثال ميبينيم درشتترين اسكناس ما  ۱۰هزار
توماني است ،اما مردم روزمره اگر بخواهند با اسكناس خرج كنند،
بايد دهها برگ اسكناس بدهند و چك پولها براي حل اين مشكل
وارد شدهاند ،اما در كل حذف چهار صفر تا حدي اين مشكالت
را برطرف و در درازمدت مبادالت را تسهيل ميكند .او در پاسخ
به اين سوال كه تغيير اسكناسها پس از تصويب اين قانون چه
ميزان هزينه براي اقتصاد در بر خواهد داشت ،گفت :اين محاسبه
به كار كارشناسي دقيق نياز دارد و بهتر است خود بانك مركزي در
گزارشي مبسوط اين جزئيات را اعالم کند .اين استاد دانشگاه در
پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه فضاي كنوني اقتصاد مهياي
توفيق اين اقدام است یا نه ،گفت :مولفههاي متعددي در اين پاسخ
تأثيرگذار است .معتقدم هرلحظه كه مقدمات و شرايط كار مهیا

باشد ،وقت مناسبي است و اگر شرايط و بستر كار فراهم شود ،بايد
اين كار صورت بگيرد .او گفت :مسئوالن پيش از اينها قول اجراي
چنين طرحي را داده بودند و حاال بانك مركزي آمادگي اين كار
را طبق اعالم رئيس كل بانك مركزي دارد .وي در بخش ديگري
از سخنانش درباره عواقب اجراي اين طرح گفت :اين كار مشكل
اقتصادي را حل نميكند .بايد بانك مركزي و سياستگذار توجه
داشته باشد كه اين اقدام نميتواند مشكالت ريشهاي را حل كند
و الزم است براي حل هر مشكلي ،درمان مربوط به آن را به كار
گرفت و اتفاقاً براي موفقيت اين طرح بايد همزمان سياستهاي
اصالحي براي حل ديگر مشكالت ريشهاي نيز در دستور كار قرار
گيرد .وي به تجربه تركيه در حذف صفر از پول ملياش اشاره كرد و
ادامه داد :هم نمونههاي موفقي در جهان وجود دارد و هم نمونههاي
ناموفق .ميتوانيم با بهرهگيري از تجارت هر دو سو اين مهم را سامان
بدهيم .او گفت :برخي درباره ضرورت اين اقدام سوال ميكنند كه
معتقدم چنين اقدامي ضروري است ،اما درباره اينكه در شرايط
كنوني ميتوان اين طرح را پياده كرد يا خير بايد ،بگويم طبيعي
است اگر شرايط مهيا نبود ،بانك مركزي به اين طرح ورود نميكرد.
در زمان فعلي ضرورتي برای اين كار نيست
تيمور رحماني ،كارشناس مسائل اقتصادي ،نیز گفت :مسأله
حذف صفر از پول ملي از مدتهاست كه مطرح شده و از
سال  87كه برنامه تحول اقتصادي در جنبههاي مختلف مثل
ماليات و غيره مورد بحث قرار گرفت ،مسأله حذف صفر از
پول ملي نيز يكي از اجزاي آن بود ،اما در سال  92به دليل
جهشهاي ارزي شرايط مناسب نبود كه اين كار اتفاق بيفتد،
اما در سالهاي بعد باز پيگيري شد و بانك مركزي درباره
حذف صفر از پول ملي مطالعاتي انجام داد و تجربيات ديگر
كشورها را نيز ديد .او درباره ضرورت حذف صفر از پول ملي

رئيس مجمع كارآفرينان:

 ۷۳درصد منابع بانكي در اختيار سفتهبازان است

رئيس مجمع كارآفرينان ضمن گاليه از هدايتنشدن نقدينگي بهسمت صنعت ،گفت:
چگونه ممكن است بانكي از ابتداي سال تاكنون آن هم در نبود پول ۲۷ ،هزار ميليارد
تومان منابع جديد جذب كرده باشد؟ به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،فرهاد دژپسند،
وزير امور اقتصادي و دارايي ،ميزبان  ۳۰تن از كارآفرينان برتر كشور بود .در اين جلسه
محمدرضا دياني ،رئيس مجمع كارآفرينان كشور ،گاليههاي زيادي از اوضاع اقتصادي
و نحوه تصميمگيري متوليان كشور مطرح كرد .وي با بيان اينكه افراد توانمند در
پيشرانهاي اقتصادي كشور هميشه در حاشيه هستند ،گفت :در كشور ما هيچگاه توجه
كافي به افراد توانمند نميشود ،ازاينرو شاهد ظهور افرادي همچون بابك زنجاني و حميد
باقري درمني در اقتصاد بودهايم .دياني افزود :در جلسات اتاق بازرگاني افراد پيشران و
غيرپيشران مشخص نيست؛ دوستاني اظهارنظر ميكنند كه معلوم نيست چه كساني
هستند .ما مخالف اعطاي ارز چهار هزار و  200توماني بوديم ،اما مشخص نيست چه كسي
در جلسات اتاق با اين امر موافقت كرد.
بدهي  ۸هزار ميلياردي بانكهاي غيردولتي به بانك مركزي
وي در ادامه با اشاره به بدهي بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي به بانك مركزي ،گفت :بدهي
بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي به بانك مركزي از سال  ۹۱تا  ،۹۶از دو هزار و  800ميليارد
تومان به هشت هزار ميليارد تومان رسيده است .دياني افزود :چگونه ممكن است بانكي از ابتداي
سال تاكنون آن هم در نبود پول ۲۷ ،هزار ميليارد تومان منابع جديد جذب كرده باشد؟
منابع بانك مركزي  ۱۲۰هزار ميليارد تومان شده است
رئيس مجمع كارآفرينان ادامه داد :در دولت يازدهم ،آقاي طيبنيا اعالم كرد يكي از
بانكها  ۱۲هزار ميليارد تومان جذب منابع داشته كه تصميم گرفتهايم اين روند را
متوقف كنيم؛ اين روند نهتنها متوقف نشد ،بلكه در حال حاضر منابع بانك مركزي مرز
 ۱۲۰هزار ميليارد تومان را رد كرده است .دياني به بدهيهاي دولت به سيستم بانكي
اشاره كرد و گفت :از سال  ۹۳تاكنون شاهد رشد باالي ضريب فزاينده نقدينگي بودهايم،
بهگونهاي كه از  4/63درصد به  7/24درصد رسيده است .وي افزود :چرا با وجود اينكه
نقدينگي در كشور وجود دارد اما پولي دست صنعت را نگرفته است؟ بسياري از صنايع
هنوز به توليد سال  ۹۰-۸۹نرسيدهاند .وی اظهار داشت :در سال  ۵۲ ،۸۰درصد از منابع
بانكي به صنعت و  ۱۵درصد به ساير بخشها اختصاص داشت ،اما در سال  ،۹۷تنها ۲۱
درصد منابع به صنعت و  ۷۳درصد به سفتهبازي اختصاص يافته است.
دياني گفت :بانكهاي دولتي  ۴۹درصد منابع را به امالك و مجموعهها بردهاند .وي
در ادامه با اشاره به بخش صادرات ،اظهار داشت :صادرات در كشور ما همچون گاو
شيردهي شده كه نهتنها علوفهاش را كم كردهاند ،بلكه باربري نيز از او ميگيرند .وی
خطاب به وزير اقتصاد گفت :ما در نفت دچار مشكل هستيم ،با سران قوا صحبت كنيد تا
به ما اعتماد كرده و اجازه دهيد صنايع مشكل نفت را حل كنند .شما به كساني اعتماد
ميكنيد كه تاكنون پاسخ خوبي به اعتمادتان ندادهاند .وي افزود :صادرات غيرنفتي
بهدليل سياستهاي خامگونه چند جوان در سازمانهاي امنيتي و بانك مركزي به
مشكل برخورده است.
روند كنوني جلسات سران قوا ،كمكي به حل مشكل صنايع نميكند
دياني ادامه داد ۱۵۰ :واحد بزرگ در كشور داريم كه ساالنه صدها ميليارد تومان ماليات
ميدهند؛ الزم است يك كميته تخصصي براي اين واحدها تشكيل دهيد تا مشكالتشان
را بشنويد .اگر تصميمگيري درستي نشود دو برابر ميزان كنوني هم سران قوا جلسه
بگذارند ،نتيجهاي حاصل نميشود .مشكل نقدينگي بانكها و صنايع را با دستورالعمل
كلي نميتوان حل كرد .وي در ادامه با اشاره به بدهي بانكها به بانك مركزي ،اظهار
داشت :اگر منابعي كه آقاي سيف از بيتالمال خارج و براي مؤسسات خرج كرد در
اختيار صنايع كشور ميگذاشت ،امروز منابع و درآمد ارزي كشور ۲۵ ،ميليارد دالر
افزايش مييافت.
سازمان ماليات ،سفتهبازان را رها كرده است
دياني با اشاره به افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي ،گفت :از روز اول دولت يازدهم ،قرار بر
افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي بود ،حدود شش سال گذشته ،اما هنوز اين مشكل حل
نشده است .این مقام مسئول خطاب به رئيس سازمان امور مالياتي ،اظهار داشت :سازمان
امور مالياتي از افرادي كه امالك زيادي در مناطق بزرگ دارند ماليات نميگيرد؛ سفتهبازان
را كه درآمد سرشاري دارند رها كرده است و درعوض تا دستشان ميرسد از صنايع
ماليات ميگيرند.

گفت :پول جديد را ميتوان با ريال جديد يا واحد پولي جديد
با اسم جديد معرفي كرد .بانك مركزي در اين باره در سالهاي
قبل نظرسنجي هم كرده است ،اما در كل واحد پول ملي را
تومان تعريف كردند .واحد پولي كه در عمل موضوعيت دارد،
فع ً
ال آنهايي است كه باالي چهار صفر است .اسكناسها با تغيير
واحد پولي نياز به جايگزين دارد .يكي از پيشنهادات اين بوده
كه واحد تومان كه بيشتر در بين مردم مطرح است ،باشد.
رحماني در ادامه گفت :ايران تورم بين  15تا  20درصدي در
يك دوره طوالني نزديك به  50ساله داشته ،پس حذف صفر
يك مسأله اجتناب ناپذير شده است .هزينه انتشار اسكناس
سرسامآور است و با حذف صفرها ميتوان در هزينهها
صرفهجويي كرد .از نظر تهيه صورتهاي مالي نيز بهتر است
واحد پول ملي به گونهاي باشد كه صفر كمتري داشته باشد.
هدف بانك مركزي ثبات بخشي به اقتصاد است ،اما ارائه اليحه
براي گرفتن مجوز قانوني اين كار است ،ولي اجرای این طرح
زمانبر است .او افزود :از نظر اجرا بايد مطمئن باشيم كه ثبات
بخشي به اقتصاد در حال شكلگيري است ،ولي در زمان فعلي
ضرورتي بر اين كار نيست.
وی افزود :در اروپا نه تنها عدد يورو بلكه يك صدم يورو و سنت نيز
استفاده ميشود و ارزش دارد ،اما در كشور ما عدد ريال استفاده
نميشود و حتي ريال در محاسبات و معامالت ما نيز استفاده
نميشود ،پس مسأله گردكردن پول براي ما زياد مشكل نيست؛
بنابراين درست است كه كشور ما ابر تورم نداشته است ،اما تورم
 20درصدي نيز مهم است ،پس در مجموع حذف صفر ضرورت
دارد .رحماني گفت :اقدامات بانك مركزي سعي در كنترل بازار ارز،
رسيدگي به وضعيت نظام بانكي و كنترل نرخهاي سود بوده تا به يك
ثبات برسد ،بعد اين كار را انجام خواهد داد؛ بنابراين اگر بيانضباطي
بانكي وجود داشته باشد ،تورم تغيير نخواهد كرد و حذف صفر نيز

نتيجهاي نخواهد داشت .او افزود :اگر براي سياستگذار پولي به
ت بخشي اتفاق
دنبال اعتبار هستيم ،بايد مطمئن باشيم كه ثبا 
افتاده است.
حذف صفر از پول ملی
بايد از جنبه اقتصاد رفتاري بررسي شود
تيرداد احمدي ،كارشناس مسائل اقتصادي ،نیز گفت :در يك قرن
اخير آلمان غربي بعد از جام جهاني بعد از چندين سال ابر تورم ،بعد
از آن هلند بعد از اكتشافات گازي و ادبيات بيماري هلندي و بعد از
آن برزيل به حدف صفر از پول ملي خود اقدام کردهاند .موزامبيك و
تركيه نيز از جمله كشورهايي هستند كه صفر را از پول ملي كشورشان
حذف كردهاند .تركيه در كشورهايي كه اين اتفاقات افتاد ،موفق بوده
است؛ زيمبابوه نیز پنج صفر در شرايطي كه تورم درحال افزايش بود،
حذف کرد .پس بايد گفت صرف حذف صفر از پول ملي مشكل را
حل نميكند .حذف صفر از پول ملي اگر تورم را افزايش ندهد ،تورم
را كم هم نميكند .موضوع حذف صفر بايد از جنبه اقتصاد رفتاري
بررسي شود .در بازار سرمايه كشور دو سهم  100تومان و  10هزار
تومان داريم كه مردم سهم 100تومان را راحتتر ميخرند ،اما در
خريد چيزهاي ديگر مثل نان و ...شايد مشكل باشد و نتوان به سرعت
اين واحد جديد را بين مردم جا انداخت .او افزود :اگر از اين نگاه
كه براي مديران گفتن صفرها سخت است اما براي مردم عادي در
حذف صفرها مشكلي ندارند به فكر انجام اين كار هستيم ،بايد گفت
از اين كار مهمتر هم در اقتصاد كشور وجود دارد؛ پس بايد گفت بعد
از تثبيت نرخهاي كليدي اقتصاد اين پروژه در زمان خود ميتواند
انجام شود و انجام اين پروژه در زمان فعلي ضروري به نظر نميرسد.
او افزود :ناگزير به اجراي حذف صفرها از پول ملي هستيم ،اما اكنون
كه به دليل نوسانات تورمي بانك مركزي نرخ تورم اعالم نميكند،
وقت انجام حذف صفر نيست .مكانيزم پرداخت الكترونيكي بانك
مركزي با سامانه شاپرك موجب شده كه ما ديگر درگير شمارش
صفرها نباشيم؛ حتي پرداخت تاكسيها نيز به صورت الكترونيكي
و موبايلي پيش رفته؛ بنابراين حيف است سرمايه اجتماعي با ارزش
بانك مركزي براي موضوع كوچكي مثل حذف چهار صفر پول صرف
شود ،بلكه بايد اين سرمايه در جهت ساختار بانكي كشور هزينه شود.
كشورهايي كه حذف صفر از پول ملي داشتند ،تورم  100درصدي
و ميليون درصدي داشتهاند ،اما ما فقط در دورهاي فقط تورم  15تا
 20درصدي را تجربه كردهايم .او گفت :فنر تورمي انباشته و خلق
بيمهاباي نقدينگي تركيبي به علت ايرادات ساختاري در نظام بانكي
كشور اتفاق افتاده كه بخشي به علت نظارت و تخلف بوده و بخشي
بهعلت تصميمات غلط تصميمگيران ارشد كشور .بخش بزرگي از
تورم  10درصدي ،به سبب حبس پول در حسابهاي سپرده با نرخ
سود  20درصدي بود .كشورهايي كه به سمت صفر پول رفتند ،در
متغيرهاي پولي به ثبات رسيدند و انضباط پولي را رعايت كردند و
بعد به اين سمت رفتند ،اما در كشور ما انضباط پولي و مالي ديده
نميشود .در انضباط پولي قرار بود جلوي رشد پولي و خلق نقدينگي
گرفته شود ،اما بانكها مجبور به خلق نقدينگي شدند؛ بنابراين بايد
انضباط پولي و مالي رعايت شود .در سال  1394برآورد از اجراي اين
طرح سه هزار ميليارد تومان بود ،اما امروز هزينه خيلي بيش از اين
است .ما بايد در شاخصهاي كليدي اقتصاد به ثبات برسيم و بعد در
جهت اجراي اين كار قدمبرداريم.

