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حذف صفرها از پول ملی، سرانجام  یوقوس رفتن با ایدهپس از نزدیک به سه دهه کش

از پول ملی حذف شود. این که چرا  صفر چهاردولت و مجلس به توافق رسیدند که 

د باره به جریان بیندازای را دورنامهتصمیم گرفت چنین ببحرانی دولت در این شرایط 

اند هد آن سخن گفتیبرای من روشن نیست. تا به همین جا مدافعان این سیاست اندر فوا

 اند.ن زبان به انتقاد گشودهاجا هم مخالفجا و آنو این

براساس اقتصاد جریان غالب که مدافع  ه کنم کهاشارنکته به چیز این  قبل از هر

ه داشت« منافعی»صرفه باشد و بهاست چنین کاری مقرون قرار اگر این برنامه است،

بیاید. یعنی وقتی ساختار اقتصاد را اصلاح  هاای از سیاستآمد مجموعهباشد باید در پی

پذیر امکان رقابتی شدند، وقتی دولت از نظر مالی مسئولیت کردید، و بازارها تا سرحدّ

سسات ؤو دیگر م هابانک بر درستی عمل کرد وهاش بشد و وقتی بانک مرکزی به وظایف

داشت، وقتی رشد نقدینگی و افزایش تورم را کنترل کردید،  مؤثرنظارت مستمر و مالی 

ی توانید، تعدادمی وقتی که رشد اقتصادی احیا شد، در آن صورت، برای سهولت کارها و

ظرم نانجام بگیرد. به تربیشاز صفرها را از پول ملی حذف کنید که کارها با سهولت 

ایران، حضرات به جای آن کارهای اساسی که باید انجام بگیرد،  آید که درمی این گونه

اند که همان حذف صفرها و از آخرین قدم آغاز کرده کرده« ساده»اصطلاح کار را به

 رنظهای اخیر، بهسال ایران در این موضوع در یانه با نگاهی به سابقهمتأسف باشد.

گرفته  کاررسد که از همان ابتدای کار، به جای این که نگاهی مسئولانه به اقتصاد بهمی

اند. به این مقوله پرداخته« الله گربه استءانشا یفلسفه»انگاری و شده باشد، با سهل

ا این را بیازمایند ب خواهندمی «شانس»باور به  با حدس و گمان و احتمالاً تربیشیعنی 

د. نکمساعدت  تر اقتصادمؤثر یاداره که شاید همین یک کار بتواند به آنها دراین امید 

مین خاطر به ه صورت قابل مدیریت نیست مسائل مربوط به اقتصاد البته به این شکل و

 نوازند. می پردازان درایران شیپور را از سرگشادشاست که معتقدم سیاست

د چرا بای گونه است وبدهم که چرا این کنم شواهدی ارایهمی این یادداشت سعی در

 ای دیگر باشد. واقع به گونهبه

 

  



 

 
 

سیفمد اح 3  

 ترین خیز برای حذف صفرهاتازه. 1
 مجلس س بانک مرکزی درییردولت برای حذف صفرها،  یتصمیم تازه یدرباره

لحاظ حیثیتی جالب نیست یک دلار به»ولی « تمیان نیس بحث تورم در»که  گویدمی

و هرچند با حذف چهار  هزار واحد پولی ما باشد 011هزار ریال یا  011امریکا معادل 

کا گیرد و یک دلار امریمی افتد اما دست کم ویترین سروسامانینمی صفر اتفاق خاصی

اگر  ند کهبوداین گفته به بیانی شبیه به  هم آقای روحانی 0.«شودمی تومان 01معادل 

تره، هم اش راحتهم گفتن» ،تومان است 07ریال،  هزار071م یورو به جای ییبگو

 . یعنیبه گمان من مشکل اساسی همین است .«...اش ساده ترهزیباتره و هم محاسبه

اقتصاد ایران به یک جراجی  شرایطی که درکرده باشم  تأکیداین نکته  خواهم برمی

ام انج« جراحی پلاستیک» خواهندمی پردازانسیاست ،راحی مغز نیاز داردیا ج قلب باز

 س بانک مرکزیییتر شود! و از همین روست که رکم« ی صورتهاچین» تادهند 

 07»یورو « ییزیبا»جمهور هم از رییس و سروسامان بدهد« ویترین» واهد بهخمی

ان هم بودند کسانی که از همین ایر میان ناظران در البته در !زندمی حرف« تومانی

 س اتاق بازرگانی ایران حذفییربیهمین راستا بود که نا دراند. استعاره استفاده کرده

مل ع سرطانیروی یک بیمار  مثل این است که بر»که  تشبیه کردصفر را به این  4

  2.«دهید جراحی پلاستیک انجام

باید مشخص کنیم که دلایل اقتصادی برای حذف صفرها  هابرای وارسیی این نکته

 لازم است تا اجرای چنین سیاستی در هاییو یا پیش شرط هاچه شیرط ؟کدام اسیت

ان اسیت موفق شیود. و بعد مختصر نگاهی پردازسییاسیتنظر  برآوردن اهدافی که مدّ

 کوتاه مقدور باشد سعی ییک نوشته حدی که در خواهیم داشت به اقتصاد ایران و در

کنم شییواهدی به دسییت بدهم که چرا من براین باورم که دولت و بانک مرکزی در می

خواهند شیییپور را از سییر گشییادش بنوازند. به همین خاطر، بر این می جا، به واقعاین
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 حتی موردباورم، که ممکن اسیت دیر و زود بشود ولی درو  نیست که به سرعتی که 

ان خواهد شیید این صییفرها بازخواهند گشییت و پس از چندی پردازسیییاسییتحیرت 

   که اکنون در آن هستیم. ییگردیم به همان جامیبر

 اند. باره گفته و نوشتهاین چه دیگران دراز آن بدهم ابتدا گزارش مختصری

تقویت موقت و روانی »انتشار داد از  0066اردبیهشت  لبی که دردر مط ایران عصر

اسییت  . قراراشییاره کرداجرای مبادلات  یسییخن گفت و به کاهش هزینه« پول ملی

د تواننمی نامید که« طرح خنثی»پنج سیال طول بکشد و آن را یک اجرای این پروژه 

 تأکیدم البته براین نکته ه متغیرهای اقتصادی کشور داشته باشد. توجهی برقابل تأثیر

 ادعای دیگر این است که در«. توان انتظار تورمی داشیته باشییمنمی»کرده اسیت که 

تومان  07111مثبتی خواهد داشیییت چون هر یورو که  تأثیرروانی  مدت از نطرکوتاه

انتظارات موهومی بیان  ادعیا به گمان من،شیییود. این می تومیان 07اسیییت معیادل 

چون واقعیت این است که حذف  ،واقعیت ی بربتناست تا احتمالی م انزپرداسییاسیت

شود. یعنی شما می پولی که قرار اسیت صیرف خرید یورو بشیود هم اعمال صیفرها بر

خواهید با آن یورو بخرید و براسیییاس می تومان دارید کهمیلیون  07 درحال حاضیییر

صفر را برداشتید، شما  4تی یورو خریداری کنید، وق 0111توانید می نرخی که هست

توانید می خواهیید یورو بخرید که باز هم فقطمی تومیان پول داریید کیه 07111هم 

قرار اسییت از کجا  روان بر «مثبت تأثیر»دانم این نمی د. منیکنیورو خریداری  0111

 0.بیاید

این درسیییتی به مجلس به ارومیه در ینماینده ،دولت یبه این برنامه واکنش در

کند و نه کمکی به تورم می که این کار نه ثروت ملی را اضیییافه کندمی اشیییارهنکتیه 

که  «توان مشیییکل تورم را حل کردنمی با بازی با اعداد»دهد می خواهید کرد و ادامه

این  کند کهمی سییتی اشییارهدربهمجلس  ینماینده. این ای اسییتیادآوری پسییندیده

شیییرایطی اجرا شیییود که تورم تحت کنترل درآمده اسیییت و به دولت  برنامه باید در

خواست این طرح را اجرا کند ولی چون تورم به می نژاد اشیاره دارد که اگرچهاحمدی

درصد رسیده بود از خیر آن گذشتند و حالا هم که براساس آمارهای بانک مرکزی  41
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آزموده را آزمودن »  و به همین دلیل، براین باور اسییت که ،شییده اسییت %4010تورم 

  0.«خطاست

 کندمی اشیییارهدولت  یمخالفت با این برنامه لنگرود در مجلس هم در ینماینده

و « دیمزمی رثباتی داشتیم دست به این کای کاش زمانی که شرایط اقتصادی باکه ا»

 4هزار تومانی را ببینید یک طرف آن  011های گر چک پولا»افزاید می درسیییتیبیه

 تأثیرصفر هیچ  4صفر از آن حذف شده است. حذف  4صیفر اضافه شده و طرف دیگر 

 2.«اقتصادی در زندگی مردم ندارد

 اکراتای از مذباره خلاصههم در این ییتابناک سیایت وابسته به آقای محسن رضا

» که  اشیییاره کردمجلس را به دسیییت داد و در نهایت یک موضیییع خنثی گرفت ولی 

برای رفع تورم با حذف چهار صفر از پول  یاستدلال موافقان افزایش ارزش پول و کمک

 ییرتغ یمسألهجای پاک کردن صورت ملی و اسیتدلال مخالفان اصیلاح نظام بانکی به

تری برای های پایانی کارش موضییوعات مهمکه مجلس در روزاسییم پول ملی بود، این

اش کاهش تورم و بهبود وضیییعیت پرداختن بیه آن دارد و بیایید کاری کند که نتیجه

دگاه یو البته باید اضافه کنم که د«. که اوضاع کشور را بدتر کندمعیشتی باشد، نه این

شود ادعای بی ربطی است می «ش ارزش پول ملیافزای»موافقان که این طرح موجب 

 0.که البته اتفاق نخواهد افتاد

 س کمیسییییون اقتصیییادی مجلسییترین دفیاع از این برنییامیه را از رالبتیه پرت

ف که آثار روانی تورم خیلی زیاد اسیییت، حذدلیل اینبه»که مدعی اسیییت  خوانیممی

شیییود نمی تورم اسیییت و یهای کاهش نرخ فزایندهصیییفر از پول ملی یکی از روش

ما »کند که می درستی اعلامالبته در همین مصاحبه به«. سییاسیتی جایگزین آن کرد

ساله ثبات داریم، اجرای حذف صفر از چند یاگر اطمینان داشته باشیم که برای دوره

اگر » ایشان خودی گفتهبهنداشیته باشییم، « اتثب» لی اگرو« پول ملی اشیکالی ندارد

صفر از پول ملی کار  4نرخ تورم ادامه داشیته باشید، حذف  یقرار باشید روند فزاینده
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داریم  اطمینان »کند که این کار موقعی باید انجام بگیرد که می اضافه او .«عبثی است

؛ در غیر این صیییورت، دوباره افتدنمی رشییید نقدینگی بالا نداریم و تورم فزاینده اتفاق

های بعد باید سییاست حذف صفر اجرایی شود. سیستم اقتصادی ما سیال بعد و سیال

هم رشد نقدینگی داریم و به این که  نظر «..انه به این مسایل عادت کرده استمتأسیف

دانم درآن صییورت چرا نمی سییابقه بود،سییال گذشییته بی 21 هم نرخ تورم بالا که در

ی مثبت داده و آن را تصیییویب کرده أای در چنین وضیییعی رنین لایحهمجلس به چ

گرچه رنامه اکننده است این که ایشان معتقدند اجرای این بآنچه که اندکی گیج است؟

 س کمیسیییون اقتصییادیییراین جا دیگر  .«ای نداردنظرم هزینهبه» ولی« فایده دارد»

توانم سیییاست نمی صییفر، 4ای حذف جمن به»گوید می زند وقتیمی اندکی به خاکی

طور قطع کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصیییادی در اولویت قرار البته به «دیگری بگذارم.

یل به دل ...توانیم خیلی سریع صفرها را حذف کنیم،نمی»دهد که می دارد و این نشان

 هایاسییت، حذف صییفر از پول ملی یکی از روش تربیشکه آثار روانی تورم خیلی این

و بعد این « .شیود سییاستی جایگزین آن کردنمی تورم اسیت و یکاهش نرخ فزاینده

 طور قطع روی بخش روانی تورم اثربییه» تورم دارد کییه یبییارهادعییای عجیییب را در

 0.«گذارد؛ چراکه بخش زیادی از تورم، روانی استمی

 به چگونگی پیداشدن کشاندمی بحث رااقتصیاد دانشگاه رازی  یس دانشیکدهییر

سیستم نقدینگی است که این »که  دارد را مهم یکتهاین راستا این ن این صفرها و در

 را حذف مسیییألهرا حل کنند، صیییورت  مسیییألهکند. حال به جای این که می کار را

این سیییسییتم ایجاد  باصییفری که خودشییان  یعنی آن»به عبارت دیگر، «. کنندمی

. به «بردمی کنند و این تنها اعتبار و اعتماد به سیییسییتم را از بینمی اند را حذفکرده

 ، به«کنندمی صییفر کنار اسییکناس را خاموش یکنندهموتور تولید» مسییألهحل جای 

م بانکداری این بندی و نظانظام مالی، نظام بودجه»ی او که من هم با او موافقم گفتیه

چنان صییفر تولید عث شیید که ما هماها باشییکالات آن انجام داده اند و اقدام غلط را

اقدام حذف چهار صفر از پول ملی تنها  سییسیتم باید اصیلاح شود و»درنتیجه « کنیم

 این نکته هم درست است«. بوده که اشکالات آنها نادیده گرفته شود مسألهکردن پاک
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هیچ »ی روانی آن ندارد چون توجهی برتورم یا جنبهچ اثر قابلهی هاکیه حذف صیییفر

گیرد بلکه به همان اندازه که نمی ی روانی تصیییمیمهاشیییرکتی براسیییاس چیارچو 

کند حال چه با چهارصفر چه با می رود اقدام به افرایش قیمتمی ی تولید بالاهاهزینه

 0.«شش صفر

 عنوانبه»توجهی دارد کیه قیابیلتقوی هم در این مورد سیییخنیان مهیدی دکتر 

و این نکته درسییت را افزود « بینمنمی هیچ توجیه اقتصیادی برای این کار ناقتصیاددا

توانند تورم را کنترل کنند، می کنند با حذف صفر از پول ملیمی این که تصیور» که 

لی مما باید بدانیم که تورم به صفرهای روی پول » و افزود « یک تصیور علطی استیییی

معاون  اییکی از مسییئولان سییابق وزارت اقتصییاد که در مرحله«. هیچ ارتباطی ندارد

یکی از تصییمیمات نامناسبی که »رکزی هم بوده اسیت بیان داشیت که س بانک مییر

توانست در این مقطع حساس اقتصاد ایران بگیرد همین تصمیم حذف چهار می دولت

ط است حداقل به دو دلیل یکی این که چرا این تصیمیم غل«. صیفر از پول ملی اسیت

ساله گذشته را شکسته و به بالاترین  20تورم رکورد »تحریم اسیت و بعلاوه  کشیور در

 دولت»افزاید که می درست را یو به گمان من هم این نکته«. سطح خود رسیده است

 یلازم را برا یکند و راهکارها یدگیکیه به آحاد مشیییکلات جامعه رسیییآن یبیه جیا

 ذاردگمی اجرا یرا به مرحله ییکند، راهکارها ینیبشیپ یکنون تیرفت از وضییعرونب

 «.شود یکردن با اعداد تلق یمردم و باز یبرا یسرگرم جادیا تواندمی که

موجود متعددند مشییکلات خوانیم که می کندمی منتشییر 2مشییرقدرگزارشییی که 

شیینویم تورم در بسیییاری از موارد می که ییتوان اشییاره کرد با خبرهامی ولی از جمله

روند با جهش قیمت یک نوع کالا می روزانه شییده اسییت یعنی هرروز که مردم به بازار

یوند با  نامناسییب اسییت. در  ها در ایران کاملاًلاشییوند. وضییعیت بازار کامی روبه رو

 ییکه به واردات تخصیص داده شد و چه دلارها ییارزهاچه ز ارزهای دولتی اسیتفاده ا

 گردد و دولت درحالی که درنمینفتی به اقتصییاد برگردد و برکه باید از صییادرات غیر
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که از دید  اینکتهکند به این اقدام دست زده است. نمی کاری هاوارسییدن این مقوله

 اقتصادی ایران که در شیرایط کنونی اوضاعاسیت ان مغفول مانده این پردازسییاسیت

 نیرکود مواجه اسییت و همچن که با تورم و یکشییور»برای چنین کاری مهیا نیسییت 

 یحذف صفر از پول مل یبه دنبال مصوبه دیشده است چرا با یآن منف یرشد اقتصاد

 0.«ستین یحذف صفر از پول مل یبرا یوقت مناسب یزمان نیباشد؟ اصلا چن

که این سیاست برای  0072که از همان سال است آید این می نظر روشنچه بهآن

هم به گمان من، دلایل این  اولین بار مورد بررسییی مسییئولان قرارگرفت، در آن موقع

دلیل د که بهاین بو علت نبود. بیه سیییخن دیگر، از جملیه« معقول»و « واقعی»کیار 

ی نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن هاسیازی اقتصیادی و شوکی آزادبرنامه

ه ب اقتصاد ایران، بر هاآمدهای ناگوار این سییاستپی و دلارهای نفتی به اقتصیاد ایران

گرفییت می چیه کیه بیاییید مورد بیازبینی قراردرحیالی کیه آن .این فکر افتیاده بودنید

ادی بود که برای شرایط ایران مطلو  نبود. درحال حاضر هم ی کلی اقتصهاسییاسیت

گذشییته از بحران ناشییی از ویروس کرونا که به اقتصییاد ایران در کنار اقتصییاد دیگر 

 %0411کشیورهای جهان ضیربات مهیبی وارد آورده است و درحالی که تورم در ایران 

 2صفر را از پول ملی حذف کنند 4خواهند می است

هم از لیلاز خواندنی اسیییت که  هازنم پس این نکتهمی م از تورم حرفحالا که دار

ایران تقصییر خودروسیازان نیست بلکه علت را  معتقد اسیت افزایش قیمت خودرو در

 کند به تغییرات در تولید و تغییرات درمی باید در جای دیگری جسیتجو کرد و اشاره

ها عمومی قیمت سییطحسییال گذشییته  2ظرف » کند کهمی اضییافهنقدینگی و  انزمی

درصییید افزایش پیدا کرده اسیییت. در ایران طبق آمار بانک مرکزی سیییطح  61حدود 

برابر شده  212بوده بیش از  011که شاخص  0060ها نسیبت به سیال عمومی قیمت

 یتوجه روبرو هستیم و لازمهلایران با تورم قاب به این ترتیب، روشن است در0.«اسیت

 .ی مقتضیی برای کنترل این روند تورمی استهاگرفتن سییاسیتپیش این کارهم در
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ان به جای پرداختن به اصل، با یک پردازسیاسترسید که یک بار دیگر می نظرولی به

نکته این است که باید به اند. به فرع قضیه چسبیده« عملی»ظاهر و به« ساده»حل راه

  ؟صفرهاست ین پرسش پاسخ داد که آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران تعدادا

سییاکن پرسییید که این صییفرها از کجا بهی رسیییدن به درک معقول باید ابتدابرا

 وار به چند عامل اشارهاند. فهرستشده« تکثیر»اند و چه شید که به این صیورت آمده

 کنم.می

 اخیر یسه دهه در رشد نامطلو  اقتصادی -

 گریزی مالیختگی دولت و مسئولیتشل -

 آور نقدینگی رشد حیرت -

 

 که کنیدعنوان میامسیییاز این نکتیه را جیمحمود پیونید بیا این مشیییکلیات،  در

ی نظام هایکی از اصییل عنوانبه ی دولتی هم که از ابتداهاسییازی شییرکتخصییوصییی»

جای این که ی ملی نابود شیید و بههاباری اجرا شیید و ثروتنحو اسییفمطرح شیید به

به افراد غیر صیینعتگر داده  هاطور جدی فعال شییوند، این کارخانهکارخانجات بزرگ به

مد آست مدیران ناکارشدند و درنهایت شاهد متلاشی شدن صنعت و اقتصاد کشور به د

های بعد هم تکرار سییال رشییمی که دها آقای یدوره تنها درو این روند نه 0«شییدیم.

ای صنعت و توان تولید اقتصاد را متلاشی کردند و بعد انگار که راه ساده ییشید. از سو

دولت خود یافته باشیند، به رشید نقدینگی دست زدند. این هم « مخارج»تأمین برای 

نقدینگی در اقتصاد ایران  شد کل جمهوررییسشیمی ها شیاهد این مدعا، وقتی آقای

 میلیارد 411هزار و 00ان نقدینگی به میز هورلیارد تومان بود ولی درپایان دیم 0111

آقای خاتمی که این  یرسیم به دورهمی برابر شد. و بعد 7تومان رسیید یعنی بیش از 

نژاد تومان نقدینگی به آقای احمدی میلیارد هزار91مقیدار نقیدینگی را بیه صیییورت 

برابر شیید. آقای احمدی نژاد  0ینگی بیش از سییال هم نقد 1تحویل داد یعنی در این 

تومان  میلیارد هزار 471ی را به گنقدین میزان هم وقتی کیه بیه پیایان دوره رسیییید،
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 برابر شد. آقای روحانیهفت سال هم نقدینگی تقریباً هشیتیعنی در این ، افزایش داد

ست، ومان رسانیده ات میلیارد دومیلیونآمده بود این مقدار را تا اینجا به « کلید»که با 

سخن دیگر بهبرابرشیدن نقدینگی هستیم.  4سیال هم شیاهد بیش از  7یعنی در این 

براسییاس این کنیم که می این سییو بنگریم مشییاهدهبه 0091به اقتصییاد ایران از  اگر

طور درصیید به20سییالی  اقتصییاد ایران ان نقدینگی درمیز طول این مدت، درشییواهد 

ان پردازسیاستکه است آمدهای این کار، این از جمله پی متوسیط رشید داشته است.

   به این نکته باز خواهم گشت. اند.این اقتصاد نهادینه کرده فشارهای تورمی را در

انگیزی دارد. واقع روایت غمبه« حذف صفرها»تاریخ معاصیر ایران این داسیتان  در

بود، هرچند « ساختهخود»ناتوان از حل مشیکلات اقتصیادی که حداقل بخشیی از آن 

گفتند تا می سخن« حذف صفرها» یان اقتصیادی دربارهپردازسییاسیتمدت یک بار، 

صفر از واحد پول  0هم دولت برنامه داشت که  0011اواخر سال  دررسیدیم به امروز. 

ماه  9س وقت بانک مرکزی، پس از گذشیییت ییملی را حذف کند. ولی آقای بهمنی ر

 .آن را منتفی اعلام کرد

س وقت بانک مرکزی از تصییمیم جدی دولت ییآقای بهمنی ر 0011شییهریور  در

خود آن را منتفی  0016داد ولی به گزارش ایلنا در فروردین  صفر خبر 0برای حذف 

البته «. سیییال باز هم ناکام ماند 07این طرح پس از »افزاید که می اعلیام کرد و ایلنیا

لیل د شیید که احتمالاًمی لام نکرد ولی گفتهشییدن اعای برای منتفیبهمنی دلیل ویژه

که »را اجرا کند  هاکردن یارانهود که دولت خیال داشیییت طرح هدفمنداصیییلی آن ب

البته اضیییافه کنم که بهمنی و دیگر مقامان دولتی «. شیییودمی موجیب افزایش تورم

 نداشتند ورا قبول  هاتورم ناشیی از هدفمندی یارانه یبارهشیده دری ارایههابینیپیش

 ان تورم به خاطر هدفمندی حدوداًمیز برآورد بیانیک مرکزی در آن موقع این بود کیه

ان تورم در پایان میز خواهد شیید و با توجه به این که بانک مرکزی تربیشدرصیید  00

ان تورم میز 0016 آن صییورت برای سییال اعلام کرده بود، در % 0111را  0011سییال 

تورم احتمالی ناشی  میزان ی مجلسهابته مرکز پژوهششید. المی %29سیالانه حدود 

المللی پول از نرخ برآورد کرده بود و برآورد صییندوق بین %91از هدفمندی را بیش از 

بعید نیست زد. می تخمین %02ان تورم اضافی را یزم بود و تربیشبانک مرکزی ایران 

سیییبت بالا و نبود نتورم بهگذاشیییتن حذف صیییفرها این بوده باشییید که  علیت کنار



 

 
 

سیفمد اح 00  

حذف صفرها موفق  یکه برنامهشود می موجبتورم  برای مقابله با مؤثری هاسییاست

واقع مورد  به دلیل دیگری که در - وقت جمهوررییس - نژادنشود. البته آقای احمدی

 قبول هیچ کارشیناس اقتصیادی نیست، با این ادعا که حذف صفرها باعث کاهش تورم

داد. روایت  بانک مرکزی قرار دستورکار سال سکوت در 04ا پس از شود این طرح رمی

تورم ناشییی از هدفمندی پرسیییدند  یبارهنژاد دراین اسییت که وقتی از آقای احمدی

خواهیم واحد پول را تغییر دهیم و می ما» :پاسییخ دادگونه ایشییان به روال معمول این

صیییفرها را برداریم و ارزش ریال را واقعی کنیم؛ چرا که در حال حاضیییر ارزش ریال 

  0.«واقعی نیست

ارزش ریال خواهم پرداخت ولی پیش از این که به « واقعی نبودن»بیه این روایت 

 تورم کمی توضیح یکنار آن مقوله ارزش پول و در یمسیائل دیگر بپردازم باید درباره

 بدهم. 

 

 تاریخچه مختصر حذف صفرها در ایران. 2
 0072بد نیسیت اشیاره کنم که موضیوع حذف صفر از پول ملی نخستین بار در سال 

ی هابررسی یکار ادارهر بانک مرکزی حضور داشت در دستورکه طهماسب مظاهری د

ند است بانک رسیداقتصیادی این بانک قرار گرفت اما کسانی که پس از مظاهری به ری

زمانی که اولین بار به فکر حذف  این ترتیب، ازبیه بیا این طرح موافق نبودنید. ظیاهراً

رسد می اجرا یبه مرحله این برنامه احتمالاًرسد نظر میبهصیفرها افتادند تا اکنون که 

 «صفرهای اضافی»چه که باعث شده است این نزدیک به سیی سیال گذشته است. آن

آمد این یا آن نیروی استکباری بلکه پی یتوطئه یی اضیافه شیود نه نتیجهبه پول مل

سال پیش در  21کار گرفته شد. بیش از هاقتصاد ب یاست که برای اداره هاییسیاست

« ده سال اغتشاش»منتشر شد از  0071فروردین  ش، درگزار ینشریه که در ایمقاله
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ازجمله در آن نوشته بودم که  0.ی اقتصادی شکوه کرده بودمپردازسیاست یعرصه در

 درصیید رشد داشته ولی07تنها  0071تا سیال  0009چه تولید ناخالص داخلی از اگر

 این نکته اشاره به عبارت دیگر به 2برابر شد. 09ن نقدینگی دراین فاصله بیش از میزا

 «مصیبت اقتصادی» واقع، باشد، بههرچه که کنم که سخن مدافعان حذف صفرها می

 جای دیگری است.  ما در

حذف صیییفرها را داشیییت برگردیم،  یقبل که بانک مرکزی برنامه یاگر به دفعه

که هر نهاد یا کارشناسی نرخ تورم حاصل از هدفمندی جدا از آنکنیم که می مشاهده

زد اما همگی آنها بر افزایش تورم پس از اجرای می تخمین میزان هیا را تیا چهییارانیه

ف معتقدند حذ مدافع این برنامه، کارشناسان اقتصادیِ. شیتندطرح مزبور اتفاق نظر دا

صیفر از پول ملی باید در شیرایطی اجرا شود که تورم کشور کنترل شده باشد در غیر 

های این طرح به دلیل در پیش گرفتن سییییاسیییت صیییورت مدتی پس از اجرایاین

ها نیز نادرست پولی و مالی نرخ تورم افزایش یافته و به تبع آن صفرهای روی اسکناس

از  م با حذف صفرأهای پولی و مالی مناسب توشیود. بنابراین تدوین سیاستمی افزوده

د چنین تغییری در انه درایران شاهمتأسیف تواند در این زمینه راهگشیا باشید.می پول

 این است که حذف انپردازسیاسترسد که نگاه می نظربه ی نیسیتیم.پردازسییاسیت

کرد که این  جاست که باید اقرارآنهاست و این« سیاست ضد تورمی»صیفرها در واقع 

   است که درمیان این جماعت مشترک است. ییخطا

یکی از »که  خوانیممی مقام بانک مرکزینقیل از قیائمبیه 0016بهمن سیییال  در

 یمحورهای طرح تحول نظام بانکی موضوع رفورم پولی یا حذف صفرها است که همه

تحول  یجا اشییاره کنم که مقولههمین 0.«ی آن آماده شییده اسییتهامطالعات و برنامه

مقام بانک مرکزی همان نکی و ییا موضیییوع رفورم پولی برخلیاف ادعای قائمنظیام بیا

بهترین حالت  رسد که مسئولان بانک مرکزی درمی نظرنیسیت و به« حذف صیفرها»
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سیفمد اح 03  

ی ی لازم براهاشرطخصوص با پیشبدون این که اجزای این سییاست را بشناسند و به

 اجرا دربیاورند. خواهند آن را بهمی موفقیت این طرح آشنا باشند،

کند در وجه می دفاع از این برنامه اعلام دلایلی که بانک مرکزی در همان زمان در

نقل پول نقد و مسائل پیوسته به آن یعنی فرسودگی وعمده مربوط به مشیکلات حمل

تر برای مقابله با آن گسترش و باشد که راه مناسب هادلایل تنها همین پول اسیت. اگر

و انتقالات الکترونیکی و پول الکترونیکی اسییت که امروزه در بسیییاری از تکمیل نقل 

کشییورها شییاهد هسییتیم که باعث شییده اسییتفاده از پول نقد کاهش یابد. البته منافع 

ر این شان دآید که از بررسیمی مبادلات الکترونیکی به دست یتوسیعه دیگری هم با

های آخر قرن بیسییتم که درسییالگذرم. واقعیت این اسییت که حذف صییفرها می جا

گذشته  یخاطر گسترش مبادلات الکترونیکی در دو دههبه افتاد دقیقاًمی تواتر اتفاقبه

و د هااین سال در توان به زیمبابوه اشاره کرد کهمی مثال عنوانبهروند نزولی داشیت. 

 یهاسییاختزیرکه  بودیکی از دلایلش این  بار به حذف صییفرها مبادرت کرد و احتمالاً

    .دنکافی توسعه نیافته بود یاندازهآن کشور به لازم برای مبادلات الکترونیک در

جد مورد بررسییی قرار بگیرد کیفیت مدیریت ایران باید به یکی از مسییائلی که در

ی هانظام پولی کشییور اسییت که یکی از عوامل اصییلی بالابودن هزینه بانک مرکزی بر

 یدوره ویژه درگذشته، به یچهار دهه -سه  در کشیوراسیت. درمبادلات پولی و مالی 

ی برای جلوگیری از مؤثرنژاد، بانک مرکزی اقدام ریاست آقای احمدی یسیاله هشیت

م در تور دولت از نظام بانکی انجام نداد و یکی از دلایلی که احتمالاً داراسییتفراا ادامه

وری، ن بودن بهرهییو پا یتوان تولید پایین بودنایران نهادینه شیده اسیت، گذشته از 

 ااش بحلاقتصییاد اسییت که آن هم راه نقدینگی در یگسیییختهافزایش لجام احتمالاً

   0.حذف صفرها به دست نخواهد آمد

 قبل، برای اجرای این سیییاسییت خیلی هم جدی بودند چون در یدر دوره ظاهراً

 درولی  2.بودنظر گرفته شده در  0060سال  یزمان شروع طرح ابتدا ،مذکور یحهیلا
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در طول »خوانیم که می اقتصییادی بانک مرکزی وقت از زبان مدیرکل 0061اسییفند 

صیییفر را از پول ملی خود کنار  272کشیییور  01بالغ بر  ،2116تا  0620های سیییال

ان استفاده از میز 2111 یلیکن در دهه»دهد می و ادامهاهم ،با این همه«. اندگذاشته

که  «شدت کاهش یافته استهای پیشین قابل مقایسه نیست و بهست با دههاین سییا

در  کند کهمی از زیمبابوه اشییاره ییدلایلش را پیشییتر برشییمرده ام. البته به صییفرزدا

ین تعداد تربیشصفر رکورد  02با حذف  2116صفر و بعد درسال  01با حذف  2111

دلایل مبادرت به حذف صفرها،  یحذف صیفر را به خود اختصیاص داده اسیت. درباره

 ایلاز جمله این دل» گویدمی آیند. اومی برانگیزشیمرد به نظر پرسشمی دلایلی که بر

ارجی و تضعیف های خوجود تورم مسیتمر در سطوح بالا، حجم بالای بدهیتوان بهمی

تر عدم کارآمدی وجه نقدی ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهم

و البته که برای من روشن نیست که چرا با حذف  0 «ها، اشیاره نمود.در نظام پرداخت

 خواهم بهمی . به سخن دیگر،تغییر کند یک کشیور صیفرها باید وضیع بدهی خارجی

 برای« ییمزایا» باشیییم که مقامات بانکی و دولتی ایران ظاهراً این نکته اشیییاره کرده

  .شیییودنمی ادبیات اقتصیییادی مربوط به آن یافت انید که درحیذف صیییفرهیا قیائیل

حذف  یپروژه»که  خوانیممی معاون اقتصادی بانک مرکزی نقل ازبه 0060خرداد  در

صییفرها از پول ملی پیش از این به صییورت وسیییع در بانک مرکزی مورد بررسییی قرار 

 گرفته بود، اما الزامات زیادی دارد. اجرای این برنامه آمادگی یکی دو سییاله در کشییور

های حسیابداری اصلاح ها کاهش یابد، نظامطوری که باید تعداد اسیکناسخواهد بهمی

های افزارهای فروش تغییر کند. در عین حال، حجم مناسییبی از اسییکناسشییود و نرم

  2«پایین و باثبات برسد یجدید چا  و نرخ تورم به محدوده

حذف سیه صفر از واحد موضیوع »که  خوانیممی مطبوعات در 0060شیهریور  در

 دلایل دست زدن به حذف صفرها: 0«مطرح شده است یطور جدکشور دوباره به یپول

 تورم و کاهش ارزش نسبت به دلار -
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سیفمد اح 05  

 یاصلاح یک برنامهیاز  یبخش -

ثبات  یبرا یجامع اقتصیییاد یک برنامهیاز  یاوقیات حذف صیییفر بخشییی یبرخ

 است.  یاقتصاد

که در یک کشییور غیر از  شییودمی دلاری کردن به شییرایطی گقته -

آمریکا، مردم به جای اسییتفاده از واحد پولی کشییور خود ترجیح دهند که از دلار 

 آمریکا در معاملات روزانه استفاده کنند.

 یالمللنیو اعتبار ب یت داخلیهو  -

 دلایل سیاسی -

چه که در این مباحث روشن نشد این که در مورد ایران کدام یک از این دلایل آن

رسییید درواقع تورم و کاهش ارزش پول می ودنید. تنها موردی که به ههن منعمیده ب

ملی نسبت به دلار است که اگرحدسم درست باشد، روشن است که این هدف با حذف 

 . ان در ایران استپردازسیاستباوری توهم یو نشانه آیدنمی صفرها به دست

 

 توان موفق شد؟می چگونه. 3
 رسدمی نظرچه گفته شد بهاز آنملی،  حذف صیفرها از پولدیدگاه مدافعان براسیاس 

 ایکه بهترین زمان برای اقدام به حذف صییفر از پول ملی زمانی باشیید که بعد از دوره

 روزهای یگاه بتوان با حذف صفر خاطرهپر تورم، اقتصیاد به ثبات رسییده باشید و آن

باید توجه کرد که حذف صییفر تورمی را کمرنگ کرد و پا به دوران جدید گذاشیت. اما 

تنهیایی به کاهش تورم نخواهد انجامید و اگر دولتی به این امید باشییید که تنها با بیه

حذف صفر بتواند تورم را مهار کند شاید به سرنوشتی مانند کشور زیمبابوه دچار شود 

صفر از پول ملی خود کاست یک سال بعد  01تعداد  2111که در سیال که بعد از این

 صفر دیگر هم از واحد پولی خود حذف کند. از این رو معمولاً 02 بار دیگرمجبور شید 

اصلاحات اقتصادی به کار برده  یشیود که حذف صیفر در پایان یک برنامهمی توصییه

 شود و نه در ابتدای آن.

گذار در موفقیت مهار تورم و تأثیرتواند عاملی می زیهمچنین اسییتقلال بانک مرک

 در نتیجه موفقیت طرح حذف صیفر از پول ملی باشد. به همین خاطر است که معمولاً 
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ی ثبات خود افزایش اسییتقلال بانک مرکزی را هاکشییورهای در حال توسییعه در برنامه

م نیست بررسی کنی ولی بد ند.کنمی دهند و سپس اقدام به حذف صفرمی مدنظر قرار

 کنند. می نظری حذف صفرها اظهاردرباره ییایران برچه مبنا ان درپردازسیاستکه 

 کندمی اعلام 0060بانک مرکزی در آهر شود، ولی نمی اگرچه توضییح کافی ارایه

به این ترتیب، روشن  0.«ملی نیستپولصیفرهایحذف دنبالالان به مرکزی انکب»که 

بار دیگر حذف صفرها به کنون، چه اتفاق افتاده اسیت که یکآن زمان تانیسیت که از 

 جریان افتاده است. 

، 0061فروردین  س کمیسیییون اقتصییادی مجلس بود درییمصییباحی مقدم که ر

حذف چند صفر از پول ملی نه راهکاری برای مبارزه با تورم است و نه »که  بودمعتقد 

بنده این پیشیینهاد را حدود »دهد که می و بعد ادامه«. شییودمی موجب افزایش تورم

وشییبختانه مورد اسییتقبال بانک برای اصییلاح پول ملی کشییور دادم که خ 0014سییال 

 «. مییرکییزی قییرار گییرفییت و روی آن مییطییالییعییه و کییار کییردنیید

 «توزیع کارت اعتباری» ی دیگری هم دارند و از جمله پیشنهاد هاالبته ایشان پیشنهاد

ه ک . روشن است«شیودمی نیاز به نقدینگی درکشیور برطرف» کنند که می بین مردم

ز این . استاشتباه گرفته ا« اسکناس»را با « دینگینق»آقای مصیباحی مقدم در اینجا 

معتقد اسییت که در حال حاضییر واحد پول ملی ما نکته که بگذریم مصییباحی مقدم 

که از »اسیتفاده نیست چون به گمان ایشان تعداد صفرها اندکی زیادی زیاد است قابل

و  «رجی داردلحاظ روانی بازتا  منفی نیز بین مردم در مقایسه پول داخلی با پول خا

موجب برطرف شیییدن این »را حذف کنیم این کار  صیییفر 4یا  0قول ایشیییان اگر به

  .«شودمی ناراحتی روانی

این امر باید با حذف »اگرمقصیود عنوان واحد پولی باشد گوید که می از یک طرف

تبدیل کنیم یا  "تومان "را به  "ریال "گیرد؛ یعنی می صییفر از واحد پولی صییورت 4

اکنون در پول هم»دهد که می و اما اندکی بعد درهمین مصییاحبه ادامه« ز دیگریچی

 0111جایگزین  "یک تومان " و لی اگر« نیز معنا ندارد "یک تومان "ملی کشییور ما 
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سیفمد اح 07  

در این صورت قابل استفاده  "یک تومان"یابد و آن می ریال شود، معنا 01111ریال یا 

حذف چند صفر از واحد پول ملی راهکاری برای » ه کنند کمی البته یادآوری«. اسیت

 «.شییییودنییمییی مییبییارزه بییا تییورم نیییسییییت و مییوجییب افییزایییش تییورم نیییییز

د بنده پیشنها»دهند که می شود چون ادامهمی البته ازاین بعد داسیتان اندکی فکاهی

های کشور بزنیم و تر از سمت راست در اسکناسرنگدادم ابتدا صفرهای اضافی را کم

ها تر در اسکناسداریم، درشیتخواهیم نگهمی ک ممیز قرار دهیم و صیفرهایی را کهی

 منظور کنیم و اگر ظرف یکی دو سیییال این پول جریان یابد، مردم خودشیییان متوجه

منفی هم روی شوند که این صفرها اضافی است و باید حذف شود و هیچ اثر روانی می

ای هستیم نگری آزاردهندهجا شاهد سادهاین در انهمتأسف 0«.رفتار آنها نخواهد داشیت

اسییت اسییاس  اقتصییادی که درواقع قرار ییدهد تا چه پایه از مبانی ابتدامی نشییان که

همین  وقتیخبرند. ناگفته روشیین اسییت، یشییان باشیید بیهایپردازسیییاسییتنظری 

  نه نیست.شان بدون هزیآید، اجرایمی سییاسیت به اجرا در عنوانبه هااندیشییدرهم

 ،0061تیرماه  درحذف صیییفرها،  ینبودن مسیییئولان دربارهامیا درخصیییوص جدی

این طرح در »ت دولت، أصفر از پول ملی در هی 4که پس از تصویب حذف  خوانیممی

ای کند که برمی البته بانک مرکزی اعلام«. فاز اجرایی شدسه ساله وارد  ییک پروسه

دهد می جریان است نشان که در یتکمیل این طرح سیه سیال وقت لازم است. مباحث

د که درشیییرایطی اناین گمان که این طرح مخالفان و موافقان زیادی دارد. مخالفان بر

 «زاتورم»باشد و بعلاوه آن را صیرفه تواند بهنمی که نرخ تورم بالاسیت اجرای این طرح

ی اجرای این برنامه، تولید واحدهای پولی تازه هادانند. شییماری هم به خاطر هزینهمی

چنین کوشییش برای آموزش همگانی در پیوند با ی قدیمی و همهاو امحای اسییکناس

 در سوی دیگر، موافقان معتقدند که ،سازگاری ندارند. برعکس این تغییرات با آن سیرِ

خاطر منافعی که دارد شیییود و بهمی این کیار بیاعیث تسیییهییل مبادلات اقتصیییادی

زا بودن آن را قبول ندارند معتقدند دانند. درضمن، تورممی توجیهیش هم قابلهاهزینه

مدت وتاهآمد کیقین این یک پیهمراه باشد، به تربیشحتی اگر در ابتدا با اندکی تورم 

  ازمدت باید اجرا شود.است و به دلیل مزایای در
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دهد که گذشیته از این برخی کارشناسان معتقدند، می جالب این که گزارش ادامه

تورم  روانی تأثیرمقابله با  یحذف چهار صییفر پول ملی در شییرایط فعلی تنها با انگیزه

 اورب به اتکایی برای مهار تورم نخواهد بود.قابل یبارزهمگیرد که می در جامعه صییورت

. تنیس واقعی و اصلی اقتصاد ایران یمسأله صفر چهار حذف کارشناسان از دسیته این

طی  زای دولتی تورمهاسیییاسییتدسییت یازیدن به چنین طرحی  یریشییه که چرا

ی هااجرای سیاست یاست که با ادامه هاتی پول یوظیفهی اخیر و فراموشیی هاسیال

 0.ملموسی به بار نخواهد آورد یصفرها نتیجه ففعلی اقتصادی، حذ

 بانک س وقتییبه نقل از رام، تر هم اشاره کردهگونه که پیشهمان 0060 آهر در

که در حال حاضر زمان حذف صفر از پول »شویم می خبربا - الله سیفولی – مرکزی

ل حذف صفر از پو»گوید که می جالب این که یکی از کارشناسان داخلی«. ملی نیست

مثبتی بر اقتصاد ندارد و حذف صفر در زمان ثبات اقتصادی  تأثیرملی در شرایط فعلی 

به عبارت دیگر، این کارشییناس معتقد اسییت که «. اسییت گذارتأثیربر شییرایط اقتصییاد 

یران ا انه درمتأسفکه  است« ثبات اقتصادی»شیرط لازم برای موفقیت این طرح  پیش

     .نداریم

کرد: واقعیت امر آن اسیییت که برای  تأکیدپولی و بانکی  یاین کارشیییناس حوزه

یه توان با تکنمی وحذف صیفر باید دلیل و معیار علمی و اقتصیادی وجود داشته باشد 

های رسیید صییحبتمی چند صییفر از پول ملی را حذف کرد و به نظریا بر نظریات یک 

بر آن دارد که باید اقتصییاد و بار روانی  تأکیداخیر سیییف مبنی بر زمان حذف صییفر 

 تظرات مردمی برای شرایط حذف صفر از پول ملی آماده شود.

تا زمانی که حجم پول »شود که می آوردرستی یادبه گمان من، این کارشیناس به

گردش کشیور تغییر نکند، متغیرهای اقتصیادی تغییری نخواهد داشت و در نهایت  در

 «.گذار نخواهد بودتأثیرحذف صفر از پول ملی نیز 

یکی از مخاطرات بسییار جدی که وجود دارد این است که حذف صفرها برای یک 

 در آن صورت برای کنترل تورم بنشیند. در مؤثری پردازسییاستدولت تنبل به جای 

یا در امریکا بالاتر  ییکشورهای اروپا مراتب از تورم دراش بهایران که نرخ تورم سیالانه
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ی رخ خواهد تربیشاسیت روشین اسیت که کاهش ارزش پول ملی با سرعت و قدرت 

 07که  ییآقای روحانی اسییتفاده کنم شییما امسییال را با یورو یداد اگر از همان نکته

کنید و اگر تفاوت تورم بین ایران و اروپا فرا کنید می شییروع اسییت جدید() تومان

تومان شده است مبادلات را  20 که حدوداً ییباشیید یک سیال دیگر باید با یورو 00%

 انجیام بدهید. من براین باورم که به خاطر وضیییعیت خاص ایران، اجرای این طرح در

 رتر خواهد بود. ایران از دیگر کشورها دشوا

توانند هر مقدار ریال جدید و یا قدیم که می از ییک طرف، دولیت و بیانک مرکزی

 جریان بیندازند. و در اقتصاد به منتشر کنند لازم دارند

درآمدهای ارزی  فقط برشود نهمی ای که اعمالالمانهظی هااز سیوی دیگر، تحریم

نابع به م دتواننمی ه دولت ایران حتیات منفی زیادی گذاشیییته اسیییت بلکتأثیرایران 

گرفتن در لیسیت سیاه  ارزی خود در بیرون از ایران دسیترسیی داشیته باشید. با قرار

FATF یتربیشدیگر کشیییورها هم با تنگناهای  اقتصیییادی ایران با تعاملات مالی و 

ابد یتواند افزایش می ریال و تومان یعرضه ییروبرو شیده است. به سخن دیگر، از سو

جدی  با مشکلات بسیار ارز یپیوند با افزایش عرضه یابد ولی درمی انه افزایشمتأسفو 

البته دولت آقای روحانی بدون این که  0060آهر  در  0.اسیییاسیییی روبرو هسیییتیم و

واحد پولی از ریال به تومان یک صییفر را ازپول ملی  راه بیندازد با تغییر ییسییروصییدا

   2.حذف کرد

 یتواند هزینهنمی دولت» این بود که هنوز صییحبت برسییر 0061اه درتیرمالبته، 

و البته که به این پرسییش هم باید پاسییخ داد که  0.«حذف چهار صییفر را تحمل کند

 حذف چهار یتواند هزینهمی دولت چه پیش آمده است که حالا ظاهراً 0066درسیال 

 صفر را تحمل کند؟
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 واحدهای پولیریال با دیگر  ینرخ مبادله یدرباره. 3
بادله نرخ مدراین مباحث باید بین دودسیته نرخ مبادله تفاوت قائل بشویم. از یک سو 

شود و می تعیین« بازار» قیمت جاری را داریم که براسیاس عرضه و تقاضا درجاری یا 

دوم هم نرخ مبیادله ای اسیییت که برمبنای قدرت خرید واحد پولی درداخل کشیییور 

درحالی که قیمت جاری دلار درایران به  0016نمونه در سال شود. برای می محاسیبه

المللی پول قیمت هر دلار را برمبنای قدرت تومان رسییییده بود صیییندوق بین 0141

کدام یک از  کهاست این  آیدمی الی که پیشؤسی 0.تومان برآورد کرده بود 444خرید 

 ؟بات دیگر ما باشییدتر اسییت و یا باید مبنای محاسییاین دو قیمت به واقعیت نزدیک

جا متفاوت اسیییت ولی نرخ مبادله براسیییاس قدرت خرید، درواقع این ها دردییدگیاه

جاری برمبنای  یاقتصییادی کشییور اسییت درحالی که نرخ مبادله یبراسییاس پشییتوانه

ان عرضیه و تقاضیا در بازار شیکل گرفته است. اگرچه در شرایط میز ارزش مبادلاتی و

وضییعیت  یبارهتواند متفاوت باشیید ولی درمی تقاضییا ضییه وبر عر مؤثرمتفاوت عوامل 

ثر از عملکرد اقتصیییادی أاین عوامل مت یزنی کرد که بخش عمدهتوان گمانهمی ایران

بازارها به مقدار زیادی بسییتگی به  دلار در یدرایران عرضییه دولت اسییت. برای نمونه

اقتصییادی مملکت  یدارهی بانک مرکزی دارد. و به همین نحو، برمبنای اهاسیییاسییت

اقتصییاد  مدیریت خاطر نوسییانات موجود درتقاضییا برای ارز هم به توجهی ازبخش قابل

شود در آن صورت می تربیشاسیت یعنی وقتی شیرایطی وجود دارد که تورم هر روزه 

سیییوی واندازی دارند برای حفظ قدرت خرید آن به سیییمتمردم عادی که اندک پس

، بخش شییوند. به عبارت دیگرمی جمله ارز، سییوق دادهی دیگر، ازاهییدارا معاملات در

ود. شمی ی دولتی ایجادهاخاطر فعالیتاست که به« رانتی»اساسی این اختلاف درواقع 

 یدانیم که در این چند دههمی تر اسییت یعنیایران وضییع از این هم واضییح البته در

این بازارها به دلار فروشی  دلالان در یوسیلههای بانک مرکزی بدوره گذشیته حتی در

انه متأسفچون  - ایجاد کند« منبع درآمدی»اصطلاح برای خودش زد که بهمی دسیت

واقعیت  ولی در - وابسییته شییده بود بازارها هم به فروش دلار در دولت ریالی یبودجه
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بود نه این بود که ایجاد شده  هاییدرواقع بیان پولی رانت« شیدهدرآمد ایجاد»امر این 

گویم خواهم این نکته را بمی که امکانات تولید ارزش دراقتصاد بهبود یافته باشد. یعنی

آمدهای تورمی دارد و باعث افزایش از این قبیل، تنها و تنها پی ییکیه ایجیاد درآمدها

تفصیل خواهیم پرداخت کالاها و خدمات خواهد شد. البته اگرچه به این نکته به قیمت

 ییاقتصاد نباید غفلت کنیم. یعنی از سو نقدینگی هم در یرشد افسارگسیختهولی از 

بیا اسیییتفیاده از این ابزارها منابع رانتی ایجاد کردند و بعد البته که باید برای بیان آن 

 یرویهد و این نقشیی اسیت که رشد بیوی کافی هم تولید شیهابه ریال، ریال هارانت

 بود.  بازارها ایفا کرده نقدینگی در

پیش گرفتن  توانیید نرخ جییاری ارز را بییا درمی بییه این ترتیییب، اگرچییه دولییت

ی مناسب اندکی کاهش بدهد ولی تغییر در نرخ ارز برمبنای قدرت خرید هاسییاسیت

مدت و درازمدت برای بهبود میان ریزیدشیواری است که باید براساس برنامه یمقوله

شییود، یم تربیشگذاری در اقتصییاد ی سییرمایهعملکرد اقتصییاد اتفاق بیفتد. یعنی وقت

دار و با وخرج دولت هم معنیییابید و وقتی کیه دخیلمی وری کیار افزایشوقتی بهره

درت ق ایجاد کردید، طبیعتاً وری بالاشود. وقتی اقتصادی با بهرهمی امکاناتش متناسب

نین تغییری وجود این راه دیگری برای ایجاد چ شییود و جزمی تربیشخرید پول ملی 

 ندارد. 

 یگیرد و یا حتمی کاری صورتانه برای بهبود عملکرد اقتصاد کممتأسیفایران  در

زنند که نه مشوق تولید بلکه مشوق یی میموارد مکرر دست به کارها توان گفت درمی

« اسییتکبار»کنند که می خواری اسییت و بعد از زمین و زمان شییکوهو رانت ییجورانت

 نیسییتند تردیدی تأثیراین که عوامل خارجی بدون  خواهد بکند. درمی کرده یاچنین 

 ای ازمسیائل اقتصییادی ما ناشی ازنیسیت ولی من یکی تردیدی ندارم که بخش عمده

ان اقتصییادی در داخل اسییت. اقتصییاد ایران پردازسیییاسییتشییدت نامطلو  عملکرد به

این  وابسته به نفت است با اًچنان اقتصادی شدیدهم چون گذشیتهدرحال حاضیر، هم

امل طور کهب ی ظالمانه دسییترسییی ایران به دلارهای نفتی را تقریباًهاتفاوت که تحریم

 آور کاردندانمتوقف کرده اسییت. من خبرندارم که برای تخفیف این وابسییتگی چندش

مبناسییت که چگونه مقداری براین  هاگیریگیری کرده باشییند. هنوز هم اکثر تصییمیم



 شودکه از سرِ گشادش نواخته میی شیپور 22 

کشوری بشود  کنیم که بعد صیرف واردات از جان آدم تا شییرمر  از هر« آزاد»را ارز 

 «فروشیخام» بفروشند. حتی در بخش نفت، هنوز هم عمدتاً جنس که حاضیرند به ما

 دراین بخش صورت نگرفته است.  ییافزاکنیم و کاری برای ارزشمی

 الت اگر این کار اثربهترین ح صیفر از پول ملی حذف شود در 4شید  حالا که قرار

مدت خواهد بود چون برای این که چنین به شیییدت کوتاه آمدپیداشیییته باشییید، آن 

 باشد دو کار عمده هم باید اتفاق بیفتد.  مؤثرتغییری 

 یکی این که در بخش واقعی اقتصاد چه اتفاق خواهد افتاد. 

ای که نکتههای ایران بدون نفت چه خواهد آمد؟ تراز پرداخت دوم این که برسیییر

به غیر از سه سالی  - که درصدسال گذشتهاین شیود می وارسییدن آن غفلت اغلب از

های بدون نفت ایران همواره تراز پرداخت - وزیر ایران بودکه دکتر مصیییدق نخسیییت

منفی بود ولی وقتی دلارهای نفتی اضییافه شیید، تراز مثبت شیید. درحال حاضییر که 

تراز منفی روبرو هسیتیم که بعید نیست روند  قع بانیسیت، دروا درآمدهای نفتی عملاً

 افزایشی هم داشته باشد. 

ی اصییلاحی لازم صییورت بگیرد هابه این ترتیب، به گمان من قبل از این که برنامه

 حذف صییفرها سییرانجام مثبتی نخواهد داشییت و بعید نیسییت همانند زیمبابوه که در

را حذف کند، درایران هم به  صفر 22سال مجبور شد دو بار و در محموع  دو یفاصله

بخش نیست و وروز اقتصاد رضایتون در حال حاضر هم حالچهمین کار ناچار شویم. 

ها منفی اسیت و درنتیجه روشین نیست که چرا اسیت و هم تراز پرداخت بالاهم تورم 

   ؟های مثبت داشته باشدآمدپیصفر باید  4حذف 

انه متأسیییفمبادله برمبنای قدرت خرید.  نرخ تر اشیییاره کردم به بهای روز وپیش

رسد که می دهند. یعنی به نظرمی آوری نشانی آماری که داریم تصیویر هراسهاداده

 شییود کاری نکرده اسییت بلکهمی ان رانتی که ایجادمیز فقط برای کاسییتن ازدولت نه

دار اول، نمو ان رانت نه فقط ثابت مانده بلکه روند افزایشییی هم داشییته اسییت. درمیز

دهم و در نمودار می تولید ناخالص داخلی ایران را برای ده سییال گذشییته به دسییت

 هئتری اراهمین مبنا برای مدت طولانی بعیدی هم تولیید نیاخالص داخلی سیییرانه بر

 شود اقداممی طور جدی برای کاستن از رانتی که ایجادهشیود. تا زمانی که دولت بمی

 حذف صفرها هم سرانجام مطلوبی داشته باشد.  ینکند، بعید است برنامه
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ت به قیم و ر اگرچه نسییبت بین تولید ناخالص داخلی به قیمت جاریادراین نمود

ه چنان، بکند ولی هممی طول این ده سییال اندکی بهبود پیدا برمبنای قدرت خرید در

الص داخلی ان تولید ناخمیز رانتی که ایجاد شییده اسییت از میزان ،2100غیر از سییال 

رانت ایجاد شده است. و همین  میزان اسیت. بار سیبز رنگ هم دراین جا بیان تربیش

سرانه را برهمین مبنا به داخلی آن تولید ناخالص  روایت اسیت در نمودار بعدی که در
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وضییعیت ایران در تجارت  دیگری که باید مورد ارزیابی جدی قرار بگیرد یالبته حوزه

که  امی گوناگون به این نکته اشاره کردههاموارد مکرر و درنوشیته اسیت. در المللبین

شود. به می کتمان« دلارهای نفتی» یآور تجارت خارجی ایران در سایهوضیعیت ملال

اگر درآمدهای )ی ایران وزیر بود تراز تجارغیر از سییه سییالی که دکتر مصییدق نخسییت

ها آوری منفی بوده و این روندی است که در این سالالطرز ملبه (نفت را کنار بگذاریم

 چنان ادامه دارد. نمودار زیر را برایم همکه دربازارهای نفتی به مشییکل جدی برخورده

به  0011از  ی بانک مرکزی جمهوری اسیلامی تهیه کرده ام که وضع راهااسیاس داده
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 می ایرانبانک مرکزی جمهوری اسلا :منبع

 

کل صادرات  کسیری هم از میزان ها حتیاین سیال یهمه به غیر از یک سیال در

د نفتی روند رشکته این اسیت که اگرچه صییادرات غیراسیت. ن تربیشغیر نفتی ایران 

این  فعالیت بر یدهید ولی بیاتوجیه بیه حجم واردات، باید همهمی مثبتی را نشیییان

کرد  رتبیشن روند را تسریع کرد و گسترش داد و توان ایمی گونههمتمرکز شود که چ

سال به  00این  ام که درمحاسبه کرده ،تر شیود. براسیاس همین آمارهاتا کسیری کم

دلار کالا و خدمت  0نفتی دارد، نزدیک به هر یک دلاری که ایران صیییادرات غیرازای 

از سوی دیگر به کسی تواند پایدار باشید و نمی ب این وضیعیتشیود. خمی وارد ایران

دهد که بیانگر مدیریت مطلو  اقتصیییادی باشییید. به گمان من نمی اطمینان خاطری

اد وری در اقتصان بهرهمیز کهاست این پشت این آمارها خوابیده  یکی از دلایلی که در

وجود دارد که با استفاده از دلارهای  یشکاف ن اسیت و درواقع بین تولید و مصرفییپا

 منظورشییود. برای این می «پر»د، کجا که به ایران جنس بفروشیی واردات از هر نفتی و

ر انه دمتأسفی آماری بانک مرکزی اطلاعاتی ارایه بدهم. هاکنم براساس دادهمی سیعی

شیییاخص  ،یکجدول کنند. نمی ی آمیاری روایت دلچسیییبی بیانهیااینجیا هم داده
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کل اقتصاد  وری دردهد. بهرهمی نشیانسیال گذشیته  04 ا درایران ر وری کار دربهره

 اندکی بهبود نشیییان 0010درمقایسیییه با  0069 پایان این دوره، یعنی در اگرچه در

را سال پایه  0061این جدول هم شیده اسیت سال  طور که درهمان دهد، ولی اگرمی

ایران روند  درسییال گذشییته  شییش وری کار درکنیم که بهرهمی فرا کنیم مشییاهده

غیر از بخش درصد کاهش یافته است. به 0نزولی داشیته اسیت، یعنی درواقع بیش از 

 مشاهدههم صنعت  و حتی در ی اقتصاداهدیگر بخش کشیاورزی این روند نزولی را در

ان میز ینتربیشدرصییید بود.  00 به بعد حدود 0061ان کاهش از میز کنیم کیهمی

به این سییو در بخش سییاختمان اتفاق افتاده اسییت که  0061ری کار از وکاهش بهره

ایم. البته نظر به این که بخش سیییاختمان کاهش بوده درصییید 01شیییاهد نزدیک به 

ی درتجیارت ایران بیا بقییه جهان ندارد در نتیجه، این نزول چشیییمگیر اگرچه تیأثیر

ثری ی االمللبینجارت موقعیت ایران در ت های داخلی دارد ولی بعید است که برآمدپی

 داشته باشد. 

 
کنیم که اگرچه به ناگواری می وری کل را مشییاهدهدرجدول بعدی شییاخص بهره

 جا هم در کل اقتصییاد مشییاهدهاین وری کار نیسییت ولی دروضییعیت در پیوند با بهره

 تقریباً 0069 در به بعد روند نزولی داشیته است و 0061کنیم این شیاخص هم از می

بخش ساختمان اتفاق  ین کاهش درتربیشجا هم این دهد. درمی کاهش نشیان 010%



 

 
 

سیفمد اح 27  

ایم. وری کل بودهخدمات هم شییاهد نزول بهره صیینعت و سییایر بخش افتاده اسییت. در

وری باید موضییوع پژوهش دیگری باشیید، ولی روشیین اگرچه وارسیییدن علل نزول بهره

اسییت که دراین شییرایط هم توان رقابتی ایران در مقایسییه با دیگران آن گونه که لازم 

چه به بحث ما د بود. آنتوجه نخواهیابد و هم نرخ رشد اقتصادی قابلنمی اسیت بهبود

ران توان رقابتی ای بر این وضعیت کلی نامطلو  تأثیرشود درواقع می جا مربوطاین در

ی اسییت و به گمان من روشیین اسییت تا زمانی که برای تغییر این المللبیندر بازارهای 

 کسری تراز تجاری باقی نزنیم، طبیعتاًدست  مؤثربه اقدام خیلی اسیاسیی و وضیعیت 

ا حذف صفره یهم بشود که در آن صورت، برنامه تربیشد و بعید نیسیت حتی مانمی

 را با مشکل اساسی روبرو خواهد کرد. 

 21ایران اشاره کنم. اگر  وضعیت اقتصادی در بودن به شیاهد دیگری از نامناسیب

کنیم که متوسیط رشیید اقتصادی دراین می سیال گذشیته را در نظربگیریم، مشیاهده

یا  %2710بود ولی متوسیط رشید نقدینگی درطول همین دوره هم سالی  % 012مدت 

 کنید.می که شاهدش را در نمودار زیر مشاهده تربیشبرابر  110
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یک سیال رشد  تنها در 0067تا  0076یعنی از اشیاره کنم که در طول این مدت 

بود و به همین روایت، تنها در دو سییال، رشد نقدینگی سالانه  %01اقتصیادی بیش از 

https://www.cbi.ir/simplelist/4494.aspx
https://www.eghtesadonline.com/n/1vf5


 

 
 

سیفمد اح 29  

 تربیشدر یک سال  %41نقدینگی نزدیک به  0010، حالا بماند که درسال 21تر از کم

ت ند این اسایران باید به آن پاسخ بده ان اقتصادی درپردازسیاست شید. پرسیشی که

خواهد آمد؟ برای  تورم در این اقتصاد چهسر  کنید برمی ب در این شیرایط فکرکه خ

رشد  %714اقتصییاد ایران  0060توانم اشیاره کنم برای مثال، در سیال می همین دوره

 شییوند نسبت به یکمی منفی داشیت یعنی کالاها و خدماتی که در این اقتصیاد تولید

 01نقدینگی بیش از  میزان د ولی در طول همین مدت،کمتر شیی %714تر، سییال قبل

رشد  % 416نظر بگیریم، اقتصاد ایران  در را 0067درصید رشید کرد. یا حتی اگر سال 

رشد کرده است. آدم لازم نیست  % 2010ان نقدینگی هم میز منفی داشیته اسیت ولی

رات روند یاین تغی ین فریدمن باشییید تا بپذیرد که نتیجهمیلتو ضیییرورتا پیرو مکتب

ه پیشین کی هاگردیم به پرسشمیخواهد بود. در آن صورت، باز بر هاافزایشیی قیمت

 باشد؟ مؤثرقرار است  ییچه مبنا برسیاست حذف صفرها در این شرایط 

صییفر درایران به سییرانجام دردناکی  4حذف  یگویم برنامهمی خلاصییه کنم. چرا

 خواهد رسید؟ 

 انضباطی مالیبی -

 ی نظارتی و مالیاتیهاضعف سیستم -

 وابستگی بودجه به نفت -

 شرایط تورمی -

 رشد نقدینگی -

 دار تجارت خارجی ایرانکسری ادامه -

رقمی حذف صفرها باید در مقطعی از زمان و هنگامی اعمال شود که نرخ تورم تک

ه دفقط رشد اقتصادی احیا شنه ی تورم نیز از بین رفته باشد.هاو پایدار شیود و ریشیه

 پیوند با های کشییور هم روند نزولی داشییته باشیید. درباشیید بلکه کسییری ترازپرداخت

م بر زدایی، مقدکنترل نقدینگی و تورم ی مالی و پولی، تردیدی نیست کههاسییاسیت

نحو مطلوبی مدیریت شود از این . چرا که اقتصادی که بهحذف صیفر از پول ملی است

 صفرهای زیادی تولید نخواهد کرد. 
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