
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشي؛ گزارش

 بر اقتصاد حذف چهار صفر از پول ملي ات احتماليتاثير

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 صالحيپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 مقدمه 

در الیحه بانک مرکزی مصوب کرد، واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر  17/09/1395 ، در تاریخت دولت یازدهمئهی

، تشاین مصوبه که برای نهایی شدن نیاز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان دا ،ریال باشد 10و هر تومان معادل 

در دولت گذشته با پیشنهاد حذف  ،که طرح حذف صفر پول ملی بود. این در حالی بودحاکی از حذف یک صفر از پول ملی 

 نشود. انجام 2پولی رفورم فعالً که شد این ،دولت بندیجمع نهایت در اما، 1صفر مطرح شده بود 4تا  3

 از اقتصاد وزیر و مرکزی بانک کل رئیس حضور با مراسمی در ،1397دی  11سال از این موضوع، در  2پس از گذشت 

 50 هایاسکناس از رونمایی در گزارش، این با مرتبط البته و مهم شد. نکته رونمایی تومانی هزار 50 جدید هایاسکناس

صفر  4است و  شده اجرایی عمالً تومان به ملی پول واحد تغییر ،هااسکناس این جدید طرح در که است این تومانی هزار

 کمرنگ شده است.

، 1398مرداد  30ت وزیران، الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور، به تصویب رسید و در ، در جلسه هیئ1398مرداد  13

ی خبر از طوالن ،اما قید یک فوریت برای این الیحه ،ای طی تشریفات به مجلس ارسال کردرئیس جمهور این الیحه را بر

 رسد.به عمر مجلس و دولت فعلی نمیاحتماال دن زمان به سرانجام رسیدن آن است و بو

                                                           
 ، تنسیم95آذر  18 1-

 صفر. حذف یعنی پولی رفورم -2 

 

 هاست که در دولت مورد بحث قرار گرفته است.موضوع حذف صفر از پول ملي مدت -

جويي در هزينه چاپ تر شدن نقل و انتقاالت و صرفهاز آثار مثبت اجرايي شدن اين طرح احتماال راحت -

 هاي معامالتي است.اسکناس و هزينه

 هاي مهم حاکميتاقتصاد داشته باشد، اين است که بخشتواند بر ترين اثري که حذف چهار صفر ميمهم -

 هندسوق دکنند که عملکرد خود را به سمت بازنگشتن صفرها مثل مجلس و دولت و ... همه تمرکز پيدا مي

گردد. تصميم حاکميت بر بهتر شدن شرايط پول و اين خود موجب اصالحات پولي و مالي و کنترل تورم مي

 يک اتفاق مثبت در اقتصاد است. ،ملي

 ،ا شودهشايد تا حدودي باعث باال رفتن قيمت ،برخي از کارشناسان معتقدند، حذف چهار صفر از پول ملي -

م، توليد و مشکالت اقتصادي ندارد، اما گروه ديگري از کارشناسان احتمال کاهش اثري بر توردر نهايت  اما

 کنند.بيني ميان خارجي را پيشگذارتورم و افزايش اعتماد سرمايه
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و  واحد پول ایران تومان است"تغییر خواهد داد: بدین ترتیب، این الیحه بند الف ماده نخست قانون پولی و بانکی ایران را 

که هر تومان برابر  ،ریال جدید است ۱۰۰ریال موضوع ماده یک قانون یاد شده و معادل  ۰۰۰،۱۰هر هزار تومان معادل 

 "شد.  خواهدریال فعلی هزار  10

، پاسخ به پژوهش حاضرباشد؟ االجرا میهای فراوانی الزماما آیا زمان رفورم پول ملی فرا رسیده است یا هنوز پیش شرط

  قرار داده است. له حذف صفر از پول ملی و آثار احتمالی مثبت و منفی آن را مورد بررسیئمس این سوال و

م است؟ز، پيش شرط الحذف چهار صفر از پول ملي آيا براي اجراي طرح 

        تر، برخی پیش برخی از کارشناسان معتقدند برای اجرای حذف چهار صفر از پول ملی و تحصیل نتایج مطلوب

 شرط ها الزم است، از جمله:

 بازارها کردن عمیق و رقابتی فضای ایجاد -1

 اقتصادی عوامل گذاریقیمت قدرت کردن محدود -2

  دولت مالی رفتار و بودجه در شفافیت و انضباط -3

وزنه دولت در و کاهش  نفت درآمد به دولت بودجه و کشور اقتصاد وابستگی کاهش و مالیاتی نظام اصالح -4

 بودجه

 داخلی ناخالص تولید با نامرتبط و مرتبط مبادالت نسبت تثبیت و نامولد هایفعالیت کردن محدود -5

 قیمت تغییرات بر نظارت و قیمت اصالح مدیریت نظام ایجاد -6

 معوقه هایوام بازدریافت و اعتبار اعطای بر نظارت -7

 پولی انضباط -8

 برچیدن امتیازهای رانتی از سوی دولت -9

 بهبود فضای کسب و کار  -10

 بانکیاصالح نظام و  استقالل بانک مرکزی -11

 مهار نقدینگی -12

 زدایی سیاسی و جذب سرمایه گذاری خارجیتنش -13

  ها و کسری بودجه دولتکاهش بدهی -14

 

اند که، این کار بدون هیچ پیش شرطی، کامال عملیاتی است و هیچ الزامی ندارد کارشناسان بر این عقیده دیگری از اما عده

ت آن بعد از چهار صفر از پول ملی حذف گردد و در واقع اثرات مثب که اول برخی مشکالت اقتصادی حل شود و سپس

 گردد.می اجرایی شدن مشخص
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  صفر از ريال، در اقتصاد 4آثار احتمالي حذف 

الیلی رو شد که هر یک دصفر از پول ملی کشور، در میان کارشناسان اقتصادی و بانکی، با موافقان و مخالفانی روبه 4حذف 

 شودیادآوری میرا مطرح کردند. در ادامه مجموع آثار احتمالی مثبت و منفی این موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است. 

 باشد:تخصصی کارشناسان ذیل میاز نظرات  محورهای استخراج شده برگرفته

لمی ت عئضو هیع زاده،حمید زمان ؛اقتصادی مسائل کارشناس لبرت بغزیان،آ؛ ارشد بانکی کارشناس ،عزیزی احمد دکتر 

ه مدیرعامل بانک توسع ،علی صالح آبادی ؛ل مالیئمسا هاءالدین حسینی هاشمی کارشناسب ؛پژوهشکده پولی و بانکی

 و ...  طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی ؛مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین ؛صادرات

 مثبت اقتصادی آثاربرخی  الف:

 احتمال کاهش تورم در کوتاه مدت ) بسته به نوع اجرا( -1

 نقل و انتقال پول و کاهش مخاطرات ساده تر شدن  -2

و ...  ریالی 250های سکهتومانی و حتی  100هزینه چاپ اسکناس ) اسکناس چاپ هایهزینه در جوییصرفه  -3

 (.گونه ضررها گرفته شودبنابراین بهتر است که با اجرای این طرح جلوی این .ها استبیش از ارزش مبادالتی آن

 کشور مالی لئمسا در معامالتی هایهزینه و انسانی نیروهای وقت در جوییصرفه  -4

هزار ریال است که از نظر  120و ) دالر امروز معادل  جامعه ) حس خرج کردن پول کمتر( در روانی مثبت اثرات -5

 روانی قابل قبول نیست(

 خارجی ارزهای نفوذ مانع شدن از -6

 آن اسمی ارزش افزایش و ملی پول تقویت  -7

 خارجی گذارانسرمایه اعتماد جلب -8

 هاترازنامه در ارقام و هاحساب ترساده نگهداری و ) با ایجاد یک واحد پولی( مبادالت در سادگی -9

 رایانه هارد و حافظه در مالی اطالعات و آمار کمتر فضای اشغال -10

 غیرمنطقی و رویهبی شکل به بانکی هایچک از استفاده به نیاز کاهش -11

 خودپرداز هایدستگاه فعالیت تسهیالت کاهش -12

 کاهش خواهد داد.کاهش حجم پول و سرعت گردش پول که رشد تورم را در کوتاه مدت  -13

 

های مهم تواند بر اقتصاد داشته باشد، این است که بخشترین اثری که حذف چهار صفر میمهم

کنند که عملکرد خود را به سمت بازنگشتن حاکمیت مثل مجلس و دولت و ... همه تمرکز پیدا می

گردد. تصمیم حاکمیت بر و این خود موجب اصالحات پولی و مالی و کنترل تورم می سوق دهندصفرها 

 1بهتر شدن شرایط پول ملی، یک اتفاق مثبت در اقتصاد است.

 

                                                           
 ، در گفتگو با پژوهش خبری رسانه ملی24/11/97 ، بانکی و پولی پژوهشکده علمی تهیئ عضو حمید زمان زاده، -1
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 برخی آثار منفی اقتصادی ب:

 جدید هایاسکناس جایگزینی سنگین هزینه-1

هایی که مضربی از صفر قیمت) ارزش گذاری بر مبنای پول جدید(، احتماال ها قیمت عمومی سطح افزایش -2

 گرد خواهند شد.نیستند به سمت باال 

و  اقتصاد فعاالن به هزینه تحمیل و قدیم و جدید اطالعاتی هایپایگاه و مالی هایصورت و دفاتر ناسازگاری -3

 های مالینظمی نظامبی

 مسن افراد پذیرفته نشدن از طرف -4

 صادراتی ) به دلیل افزایش ارزش پول ملی( درآمدهای کاهش احتمال -5

 واحد به الکا تبدیل ضریب تنها تاثیر بودن طرح بر متغیرهای واقعی اقتصاد. پولطرح )بی این اجرای بودن خنثی -6

 (.ندارد تورم و اشتغال گذاری،سرمایه روی اثری و است پول

 کالم آخر 

 کارشناسانبا این حال اکثر  سال است که واحد پول ایران، ریال است و در کل ارزش آن رو به کاهش بوده است. 47بیش از 

در میان  ی مثبتاثر مثبت چندانی در اقتصاد نداشته باشد، اما حتما آثار روان ،عقیده دارند، با اینکه ممکن است این موضوع

هایی که مورد تایید کارشناسان است، صفر از پول ملی، بدون در نظر گرفتن پیش شرط 4حذف  .جامعه خواهد داشت

اقتصاد منجر شود و در پس آن، مشکالت تورم زا، باقی بماند و حتی بیشتر شود و یا تواند تنها به بازسازی ظاهری می

برای اقتصاد بدون ایجاد اقتصاد با ساختار بازارمحور،  ،حذف صفراما آیا  را به همراه بیاورد. های مالینظمی در نظامبی

 ودی خواهد داشت؟س

ای است که حتما باید با دقت و اما شمشیر دولبه ،وری استرسد حذف چهار صفر از پول ملی، ضردر مجموع به نظر می

زیرا احتماال به همان میزان کاهش  ،کار کارشناسی و در زمان مناسب، صورت بپذیرد تا منجر به سردرگمی اقتصادی نگردد

اشد که دولت نیز باید مطمئن ب تی هرچند خفیف هم در پی دارد.درآمد به وجود خواهد آمد و از طرفی یک جهش قیم

فع اما باید به خاطر بسپاریم برای ر بینی را کنترل کند،ها نقدینگی و همچنین مشکالت غیرقابل پیشتواند تا مدتمی

 تواند مشکالت عمیق اقتصادی را حلراهی به جز افزایش تولید نیست و برداشتن چند صفر از پول ملی نمی ،مشکل تورم

گر با شرایط بهبود اقتصادی همراه شود اثر مثبتی خواهد داشت. الزم است بانک کند و بیشتر جنبه روانی مثبت دارد و ا

 گزارش مفصلی از کار کارشناسی خود در این زمینه ارائه دهد. ،مرکزی


