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روی موج کوتاه

زرناز غالمی

دیــروز باالخــره گام اوليه حذف 
صفر از واحد پول ملي برداشــته شد و 
هيأت دولت در جلســه ای به ریاست 
رئيس جمهوری، الیحه پيشــنهادی 
بانک مرکزی مبنی بر تغيير واحد پول 
ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر 

را به تصویب رساند.
این تصميم با هدف حفظ کارآیی 
پول ملــی، تســهيل و بازیابی نقش 
ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت پولی 
داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و 
عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج 

یافته است، اتخاذ شد.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس 
و سکوک و نيز رفع مشکالتی از قبيل 
استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده 
روزمره، معضالت شــمارش و حمل 
حجم باالی اســکناس و سکه و خارج 
شدن مســکوکات از چرخه مبادالت 
اقتصادی کشور، از دیگر اهداف الیحه 

یاد شده است.
واحد پولی ایران، تومان می شود

سخنگوی دولت در حاشيه جلسه 
هيأت دولت،  با اشاره به مصوبه حذف 
چهار صفر از پول ملی، گفت: »این اقدام 
هماهنگی بيشتری با عرف جاری جامعه 
دارد«. علی ربيعی افــزود: »از مدت ها 
قبل بحثی در ارتباط با پــول ملی در 
دولت مطرح بود که امروز دولت برای 
تنظيم الیحه و ارسال آن به مجلس به 

جمع بندی رسيد.«
وی در تشــریح ایــن الیحه گفت: 
»براساس این الیحه، چهار صفر از پول 
حذف و تومان واحد پولی ما خواهد شد 
که هم افزایش کارآیی پول ملی را خواهد 
داشت و هم هماهنگی بيشتری با عرف 

جاری جامعه دارد.«
اینطور کــه ربيعی گفته اســت از 
این پس و با مصوبه هيات دولت؛ ۵۰۰ 
هزار ریال ۵۰ تومــان، ۲۰۰ هزار ریال 
۲۰ تومان و ۱۰ هــزار ریال یک تومان 

جدید در واحد پول ملی ایران خواهد 
بود. یعنی حذف چهار صفر از ریال و سه 

صفر از تومان.
طرحی مسبوق به سابقه

البته این اولين باری نيست که در 
سال های اخير پيشــنهاد حذف سه 
صفر و در بعضی مــوارد چهار صفر در 
دســتور کار دولت های مختلف ایران 

قرار می گيرد.
تصميم به حذف صفر از واحد پولی 
ایران به حدود ۲۵ سال قبل برمی گردد؛ 
در سال ۱۳۷۲ بانک مرکزی ایران حذف 
سه صفر از واحد پولی کشــور را مورد 
بررسی قرار داد، ولی به دالیل مختلف 

روند بررسی متوقف شد.
تغيير واحــد پول ایــران و حذف 
صفرهایی از آن، دوباره در اواخر دهه ۸۰ 
شمسی و در دوران ریاست جمهوری 

محمود احمدی نژاد، مطرح شد.
طرح حــذف چهار صفــر از ریال و 
تبدیل تومان به واحد رسمی پول ملی 
ایران که سال ها مســکوت مانده بود؛ 
فروردین امسال با پيشنهاد بانک مرکزی 
دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت و 
پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرد که 
این طرح در کميسيون اقتصادی هيئت 

دولت در حال بررسی است.
بر اساس این پيشــنهاد، هر تومان 
معادل ۱۰ هزار ریال کنونی و صد »ریال 

جدید« خواهد بود.
دليل اجرای این طرح »وجود تورم 
مزمن« و مشــکالت ناشی از »کاهش 
قدرت خرید واحد پول ملی« اعالم شد.

البتــه سال هاســت که ریــال در 
معامالت روزمره ایــران تقریبا جایی 
ندارد و عمال تومــان حتی در مبادالت 

خرد مورد استفاده قرار گرفته است.
 بانــک مرکــزی ایــران دالیــل 
هشت گانه ای نيز برای حذف صفرهای 

پول ملی اعالم کرد عبارت بودند، از:
الف - اســتفاده از ارقــام بزرگ در 

مبادالت ساده روزمره
ب- مشکالت مترتب در زمينه هاي 

محاسباتي و حسابداري دفاتر
ج- ناامني در حمل مقادیر زیاد پول 

حتي براي مبادالت روزمره
د- معطل شــدن در صف بانک ها 
و معضالت شــمارش حجــم باالي 

اسکناس و سکه
ه - تغيير واحد پول کشور از ریال به 

تومان به دليل بزرگ شدن ارقام پولي
و- اجبار در استفاده از ایران چک با 

توجه به مشکالت حقوقي ناظر بر آن
ز- هزینه بــاالي چــاپ و امحاي 
اســکناس هاي درجریان بــا توجه به 

حجم انبوه اسکناس
ح- باال بودن اســتهالک اسکناس 

به دليل نگهداري آن در حجم زیاد
 واکنش مردم به حذف صفرها:

 بیم     و   وحشت
مــردم در هيــچ دوره ای نه تنها از 
شنيدن خبر حذف سه صفر یا چهار صفر 
از پول ملی، خوشحال نمی شوند، بلکه با 
نوعی ترس با آن برخورد می کنند و از 
عواقب تورم زایی آن بيمناکند. درواقع 
یکي از عواملي که موجب مي شود مردم 
از تغيير واحد پول ملي بيمناک باشند، 
این اســت که آن را پدیــده اي تورم زا 

مي دانند.
 ربیعی: نه به تورم مرتبط است 

و نه به قدرت خرید 
»مهمترین مساله این است که این 
اقدام نــه به تورم و نه بــه قدرت خرید 
مرتبط اســت؛ چراکه همه این موارد 
محاسبه شده و هيچ ارتباطی به تورم 
و قدرت خرید و رشــد نــدارد و صرفا 
دالیلش همين دالیلــی بود که عنوان 

شد.« 
این نکته ای است که ربيعی دیروز 
در جمع خبرنگاران بــر آن تأکيد کرد 
و درمورد زمان اجرایی شــدن مصوبه 
حذف صفرها نيز گفت: »الیحه باید به 
مجلس برود و در روال قرار بگيرد؛ البته 
سعی می کنيم این الیحه را با دو فوریت 
به مجلس ارســال کنيم تا در مجلس 

بحث های کارشناسی انجام شود«.

برخی اقتصاددانان نيز در این مورد 
با ربيعی موافق و معتقدند حذف صفرها 
نه تنها تورم زا نيست، بلکه سبب تقویت 
پول ملي مي شود.  آنها می گویند این 
کار به لحاظ آثار روانــي که در پي دارد، 
مي تواند در جلوگيــري از افزایش نرخ 

تورم موثر باشد.
 کاهش ارزش پول ملی 

مزید بر علت
مرکز آمار در هفته ای که گذشــت 
ميزان تورم را بــاالی 4۰ درصد اعالم 
کرد و طبيعی است که این روزها قدرت 
خرید هر قطعه اســکناس و مسکوک 
روزبه روز به دليل تورم کمتر مي شود 
تا حدي که به سختي می تواند به عنوان 
وسيله مبادله و واحد شمارش نقش ایفا 
کند. به طورمعمول در طول یک دوره 
بلندمدت تورمي، بانک هاي مرکزي به 
چاپ تدریجي اسکناس هاي درشت تر 
اقدام مي کنند و این خيز دوباره بانک 
مرکزی ایران و طرح دوباره موضوع از 

همين امر ناشی می شود. 
اکنون درشــت ترین اسکناس در 
کشور اسکناس ۱۰ هزار توماني است و 
تا چند سال قبل )۱۳۸۲( درشت ترین 
اسکناس ۲۰۰۰ توماني بود. اسکناس 
۱۰۰۰ توماني سال ۱۳۵۰ منتشر شده 
اســت که تنها دو برگ اسکناس براي 
دادن حقوق یک نفر بــه اندازه ۲۰۰۰ 
تومــان کافي بود، اما امــروز پول هاي 

درشــت معادل پول خرد بسياري از 
کشورهاي جهان است؛ دیروز )9 مرداد 
۱۳9۸(یک پونــد انگليس حدود ۱4 
هــزار و ۵44 تومان ایــران و یک دالر 
آمریکا معادل حدود ۱۲ هزار تومان بود. 
یک ریال عربستان سعودي نيز ۳ هزار 
و ۱۸۷ تومان معامله شد. این وضعيت 
ناشي از کاهش ارزش پول ملی کشور 

طي دهه هاي اخير است. 
این وضعيت به لحــاظ رواني براي 
مردم احســاس بدي به وجــود آورده 
اســت. یعنی وقتی مردم یک ميليون 
و ۲۰۰ هزارتومــان می دهنــد و یک 
اســکناس ۱۰۰ دالری می گيرنــد، 

برایشان مطلوب نيست. 
ازسوی دیگر،  چک پول های ۵۰ و به 
ندرت ۱۰۰ هزارتومانی دست به دست 
در جامعــه می گــردد و وجــود این 
چک پول ها نياز به پول درشت را نشان 
می دهد، درحالی که اعتبار پول را ندارد، 
دست به دست گشــتن چک پول ها 
نقدینگی جامعه را افزایش داده است و 
آثار تورمی دارد. اقتصاددانان معتقدند 
که اگر چک پول ها جمع آوری شــود، 

درصدی از تورم را کاهش خواهد داد.
سابقه حذف صفرها در جهان

کشورهای جهان تجربه های موفق و 
ناموفقی در حذف صفر از اسکناس های 

رایج خود داشته اند.
این تصميم زماني ازسوي کشورها 
اجرا مي شود که در شرایط جنگ دست 
به انتشار بي رویه پول زده اند و با حذف 
صفرها از پول ملي خود تالش مي کنند 

تا واحد پول ملي آنان معنادار شود.
حذف صفر براي نخســتين بار در 
ســال ۱9۲۳ در آلمان انجام شد و این 
کشور ۱4 صفر را از پول ملي خود حذف 
کرد. فرانســه نيز همان سال با حذف 
شش صفر از واحد پولي خود دست به 

اصالحات پولي زد.
از جمله تجربه های ناموفق در حذف 
صفر، تجربه کشور آفریقایی زیمبابوه 
است؛ تورم بسيار باالی این کشور باعث 
شد تا رابرت موگابه رئيس جمهوری، 
از سال ۲۰۰۶ در ســه مقطع مختلف 
دستور حذف ۲۵ صفر از واحد پول این 

کشور را صادر کند.
ترکيه از تجربه های دیگر معاصر در 
حذف صفر از پول ملی است. هنگامی 
که در سال ۲۰۰۳ رجب طيب اردوغان 
نخست وزیر ترکيه شد، وعده داد که با 
حذف صفرها، ليره ترکيه را به جایگاه 

»شایسته« خود برگرداند.
در سال ۲۰۰۵ و پس از دو سال، نرخ 

تورم در این کشور از بيشتر از ۸۰ درصد 
به هفت درصد کاهش یافت؛ هنوز تغيير 
واحد پولی به عنوان یکی از مهم ترین 
دستاوردهای اردوغان و حزب عدالت 

و توسعه محسوب می شود. 
در مجموع حذف صفرها در بيش ا  ز 
۵۰ کشــور جهان انجام شده است. در 
کشورهاي آمریکاي التين )۱99۱ به 
بعد( به دليل کاهش تورم انتظاري، در 
روماني )۲۰۰۵( و بلغارستان )۱999( 
براي پيوســتن به پول واحد اروپایي 
و به شــرط کاهش تورم انتظاري و در 

افغانستان )۲۰۰۲(. 
به هر حال چشم انداز این تجربه در 
کشور ما بسيار مبهم است و معلوم نيست 
با حذف صفرها پول ملی چه سرنوشتی 
خواهد داشــت. با کمــی خوش بينی 
شــاید برای کم کردن نگرانی مردم از 
آثار تورمی این ماجرا بتوان به این نکته 
اشــاره کرد که حذف صفرهــا از پول 
ملي به منزله تغيير شــکل پول است و 
تغيير شکل پول، تغييري در نقدینگي 
 جامعه نمي دهد و بنابراین آثار تورمي 

نخواهد داشت. 
یک پول واحد براي کشــور تعریف 
یا دو نوع پول واحد در کشــور مطرح 
مي شــود. در این صورت بــراي ارقام 
درشت یک واحد پولي و براي ارقام خرد 
یک واحد پولي دیگر تعریف مي شود. 
در بسياري کشورها استفاده از دو واحد 
پولي امري رایج است و در این راستا در 
آمریکا از دو واحد »سنت« و »دالر« و در 
انگليس از »پوند« و »پني«  اســتفاده 
می شود. در عربســتان نيز واحد پولی 
»ریال «براي ارقام درشت و »حله« براي 

ارقام کوچک استفاده می شود.
بدیهی اســت حذف چند صفر از 
پول ملي پيش نيازهایي دارد و شــاید 
الزم باشد جامعه به لحاظ روانی برای 
تغيير واحد پول ملی آماده شود و نکته 
مهمتر اینکــه بایــد در این خصوص 

فرهنگ سازي صورت گيرد.

باالخره نوبت حذف صفرهای اضافی اسکناس ها فرارسید

توفانی برای صفرها

 شماره   305   /     پنجشنبه  10 مرداد   1398  /    29 ذی القعده 1440  /   1 آگوست   2019

 موضع رهبر انقالب 
درباره جنایت رژیم آل خلیفه در بحرین:

ظلم و زور پایدار نخواهد ماند
در پی شــهادت دو تن از جوانان بحرینی 
توسط رژیم آل خليفه بحرین، حساب توئيتر 
عربی پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر انقالب اسالمی، موضعی از حضرت 
آیت اهلل خامنه ای را در واکنش به این جنایت 
منتشــر کرد. رهبر انقالب درباره  این حادثه 
فرمودند: »ظلــم  و زور پایــدار نخواهد ماند و 
تصميم  و اراده  ملت های  عدالت طلب  سرانجام  

پيروز خواهد شد.«
    

 تست موشکی ایران 
طبیعی است

وزیر دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح تست 
موشــکی جمهوری اســالمی ایران را روندی 
طبيعی برشمرد. به گزارش ایسنا، امير سرتيپ 
حاتمی دیروز، در حاشيه جلسه هيئت وزیران در 
مورد اخبار منتشره درخصوص آزمایش موشکی 
ایران، گفت: در کل دنيا این کارها طبيعی است. 
اگر روی بعضی از موضوعات کار رسانه ای خاص 
می کنند دنبال اهداف خاص خودشان هستند؛ 
اما برنامه هــای نيروهای مســلح مرتب اجرا 

می شود از جمله تست موشک.
    

احتمال تمدید معافیت  
تحریم های  هسته ای ایران از 

سوی آمریکا
دولــت ترامــپ قصــد دارد معافيت های 
تحریم  های مربوط به همــکاری  با پروژه های 
هســته ای در ایران را تمدید کنــد. روزنامه 
واشنگتن پست در گزارشی اعالم کرد ایاالت 
متحده آمریــکا قصد دارد ایــن هفته  تعليق 
تحریم ها عليه پنج بخش از برنامه هسته ایران را 
تمدید کند. براساس این گزارش، انتظار می رود 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در هفته 
جــاری، معافيت هــای تحریم هــای مربوط 
به همکاری هــای بين المللی بــا پروژه های 
هسته ای در داخل ایران را تجدید کند. برخی 
قانون گذاران دولت را تحت فشار قرار داده اند 
تا این معافيت ها را به دليل این که ایران اخيرا 
اعالم کرد که از سطح غنی سازی تعيين شده در 

توافق هسته ای عبور کرده است، حذف کند.
    

واعظی: 

پاسخ رهبری قابل توجه 
مدعیان والیتمداری باشد

رئيس دفتر رئيس جمهوری با اشاره به پاسخ 
مقام معظــم رهبری به نامه وزیــر امورخارجه 
تاکيد کرد: ما از نگاه مقام معظم رهبری نسبت به 
اعضای هيات دولت آگاه بودیم و این پاسخ باید 
قابل توجه کسانی باشد که با ادعای والیتمداری، 
کارهایی خالف نظر مقــام معظم رهبری انجام 
می دهند.واعظی دیروز در حاشيه جلسه هيات 
وزیران با اشاره به نامه وزیر امورخارجه به رهبر 
انقالب اسالمی گفت: آقای ظریف بی مهری هایی 
که به ایشــان و دیگر اعضای هيات دولت انجام 
شده بود را مبتکرانه منعکس کردند و با محبت 

مقام معظم رهبری مواجه شدند.
    

تأیید دستگیری شهردار شهریار 
فرمانــدار شــهریار ضمــن تایيــد خبر 
دســتگيری شــهردار شــهریار درخصوص 
دســتگيری جمعی از مســئوالن شهری این 

شهر توضيحاتی داد.
به گزارش ایســنا، نــوراهلل طاهری گفت: 
حدود دو ماه پيش پرونده ای در رابطه با مسائل 
مالی شهرداری و ساخت و سازهای غيرمجاز 
در شهریار گشوده شــد و به تبع آن جمعی از 
مسئوالن شهرداری شامل معاون اداری مالی، 
مسئول ناحيه یک شهرداری شهریار، یکی از 
اعضای شورای اسالمی و همچنين شهردار این 

شهر دستگير شدند.
    

پیشنهاد پمپئو سخیف است 
وزیــر امــور خارجــه، پيشــنهاد پمپئو 
درخصوص گفتگو بــا خبرنــگاران ایرانی را 
ترفندی ســخيف دانســت و گفت: مقامات 
آمریکایی بارها فرصت داشــتند بــا ایرانی ها 

صحبت کنند، اما نکردند.
محمدجواد ظریف دیروز در حاشيه جلسه 
هيــأت دولت، افــزود: پمپئو یک سياســت 
تبليغاتی برای تأثيرگــذاری بر افکار عمومی 
داخلی را آغاز کرده و بنده اطــالع دارم که تا 
به امروز تعداد زیادی درخواســت مصاحبه از 
سوی رســانه های ایرانی با مقامات آمریکایی 

وجود داشته که آنها همه موارد را رد کرده اند.

ربیعی: »مهمترین مساله 
این است که این اقدام نه 

به تورم و نه به قدرت خرید 
مرتبط است؛ چراکه همه 
این موارد محاسبه شده 
و هیچ ارتباطی به تورم و 

قدرت خرید و رشد ندارد 
و صرفا دالیلش همین 

دالیلی بود که عنوان شد« 

دیروز باالخره گام اولیه 
حذف صفر از واحد پول 

ملي برداشته شد و هیأت 
دولت در جلسه ای به 

ریاست رئیس جمهوری، 
الیحه پیشنهادی بانک 

مرکزی مبنی بر تغییر واحد 
پول ملی از ریال به تومان 

و حذف چهار صفر را به 
تصویب رساند

»ناصر رضوی«، مامور سابق وزارت اطالعات که در 
دوران خدمتش، در بخش رصد سازمان مجاهدین 
خلق)منافقین( فعال بوده، پیرامون شرایط سال های 
اخیر سازمان، مشخصا پس از ناپدیدشدن رجوی از 
انظار عمومی با خبرگزاری مهر گفتگو کرده است که 

بخش های مهم آن را در ادامه می خوانید:
    

  در سال ۱۳۸۲ آمریکا به عراق حمله کرد و پس 
از آن تاکنون، مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین 
خلق)منافقین( از انظار عمومی مخفی شده است؛ 
چرا؟ برخی از مرگ او سخن می گویند. آیا او واقعا 

مرده است؟

وقتی آمریکا به عراق حمله کرد، رجــوی در عراق بود. 
پس از حمله، رجوی و تعدادی از کادرهای سازمان به مرز 
اردن رفتند. اردنی ها کمپی را برای این ها ساختند و رجوی 
هم داخل همين کمپ بود. من همان زمان، برای پيگيری 
اطالعاتی و قضایی به مرز اردن رفتم تا اگر بشود، رجوی را 

به ایران بياوریم.
 چه تاریخی به مرز اردن رفته بودید؟

شاید یک سال قبل از حمله آمریکا به عراق. رجوی حدود 
یک سال در مرز اردن ماند و پس از آن به اروپا رفت و االن هم 

در اروپاست.
 زنده است!؟
بله؛ زنده است!

پس سخنرانی »ترکی الفیصل« رئیس سابق 
استخبارات حکومت عربستان در تیرماه سال ۱۳۹۵ 
در همایش ساالنه ســازمان که از عبارت »مرحوم 

رجوی« استفاده کرد، چه بود؟   
ترکی الفصيل که چيزی نگفت. ما می توانيم صحبت های 
او را این طور تفسير کنيم که گفته، این رجوی که شما)سازمان( 

ساخته اید، شبيه یک ُمرده است؛ راست هم می گوید.

  االن رجوی در کدام کشور است؟
در یک کشور به خصوص نيست؛ کال در اروپا می چرخد 

اما بيشتر مواقع، در فرانسه است.
 چرا خود را از انظار عمومی مخفی کرده؟

چرایی این مطلب به خود رجــوی بازنمی گردد بلکه 
احتماال به خود اروپایی ها بازمی گردد. ببينيد! اروپایی ها 
در تعامل با ایران، تمایل چندانی به فروپاشــی حکومت 
جمهوری اسالمی ندارند؛ البته این مساله تاحدودی تحليل 

خود من است.
  رجوی چرا به اروپا رفــت؟ چرا در همان اردن 
نماند؟ چرا به عربستان، مصر یا حتی به آمریکا نرفت؟

آمریکایی ها قبولــش نمی کنند. ببينيــد این آدم 
)رجوی( ســابقه پرباری در کارهای تروریســتی دارد 
و کســی نمی تواند او را به این راحتی بپذیــرد. آمریکا 
نمی تواند همزمان هم پز ضد تروریسم بگيرد و هم رجوی 

را در خاکش بپذیرد.

مأمور سابق وزارت اطالعات مرگ رهبر منافقین را تکذیب کرد: 

رجوی زنده و در اروپا است


