
 حذف صفرهای واحد پولی

 تاریخچه ی حذف صفر از پول ملی

کاهش ارزش پول ملی آثار روانی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد، زمانی که پول ملی ارزش پایین دارد مردم در 

 ۱هزار ریال ایرانی و  ۱۱ مثال یک دالر آمریکا حدودکنند.  های قوی احساس یک نوع تحقیر می مقایسه با پول

شود که آثار روانی زیادی برای ایرانیان دارد.همچنین  ریال ایران خرید و فروش می ۰۳۳۳ ریال عربستان حدود

 تغییرات ارزش پول و حجم آن در نتیجه این تغییرات، اثرات بهداشتی فراوانی به همراه دارد.

زش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادالت روزانه اگر شهروندان با کاهش ار

 خودپدیده جانشینی پول بروند، دولت باید بالفاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد.

است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک  حفظ ارزش پول ملی مهمترین کاربرد حذف صفر در اقتصادی

ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصالحات اقتصادی به  دام سیاسی از طرف دولتاق

 رود. شمار می

اگر مردم اعتماد خود را نسبت به پول ملی از دست دهند، ارزهای خارجی بخصوص آنها که پرستیژ بیشتری 

کند. در این صورت است که  ها وارد می بر دولت یابند که این امر فشار اقتصادی و روانی زیادی دارند، رواج می

های مرکزی  گیرند و همچنین بانک های اقتصادی دولت تحت تاثیر بازارهای مالی بین المللی قرار می سیاست

 گذارند. در اینجا حذف صفر مانع از نفوذ ارزهای خارجی های اقتصادی کشور مذکور تاثیر می خارجی بر سیاست

تالش برای اصالح واحد پول ملی و معرفی واحد پول جدید نیز زمینه  د.شو های آن میدر اقتصادی و پیامد

دیگری برای حذف صفرهای پول ملی است. تعریف واحد پول جدید برای مردم خیلی مشکل است و حذف صفر 

خواهد تا  میاز پول ملی مکانیسم مناسبی برای تعریف پول ملی جدید است. به عنوان مثال وقتی دولت از مردم 

های  ی پول پول قدیمی را ظرف مدت کوتاهی با پول جدید معاوضه کنند، این احتمال وجود دارد که همه

 .های جدید معاوضه نشود و مشکالتی در معامالت و سایر روابط مربوط به پول پیش آید قدیمی با پول
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 تاریخچه و پیشینه بحث در دنیا 

بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. این کشور زیر فشارهای  ، نخستین حذف صفر واحد پولی کشورها

کرد که  های برجای مانده از آن تورمی شدید را تجربه می اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت

میالدی به این  0۳و  0۳سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد. پس از آن در دهه 

 این عمل بارها و بارها در کشورهای جهان رخ داد تا مبادالت اقتصادی و بازرگانی سهولت یابد. سو

معموال راهکار حذف صفر از پول ملی در کشورهایی استفاده می شود که تعداد صفر اسکناسشان زیاد است. از 

ر از پول ملی خود را حذف اند چندین صف های در حال توسعه مجبور شده مورد، دولت 0۱تاکنون در  ۱60۳سال 

شود که طی آن دولت این کشورها صفر از واحد پول  کنند و آخرین نمونه در این زمینه به زیمباوه مربوط می

نیز، ترکیه لیره جدید را جایگزین لیره قدیم کرد. بر این اساس هر  5۳۳2ملی این کشور را حذف کرد.در ژانویه 

صفر به یک لیره جدید تبدیل شد. در ماه جوالی همین سال نیز رومانی  0یک میلیون لیره قدیم ترکیه با حذف 

های  با حذف چهار صفر از پول ملی خود، پول جدید خود را موسوم به لیو معرفی کرد. در هر دو مورد، دولت

دولت های اقتصادی  ترکیه و رومانی پیام آشکاری را برای مردم و جامعه بین الملل فرستادند و آن اینکه سیاست

 در گذشته اشتباه بوده است.

این کشور و وقوع   های اقتصادی در آرژانتین موجب کاهش چشمگیر ارزش پول میالدی بحران ۱665در سال 

بحران شد. آرژانتین نیز مجبور شد برای جلوگیری از افزایش تورم شدید، بسته اصالحات اقتصادی را با اولویت 

. در برخی از کشورها مانند شیلی و کرواسی سیاست حذف صفر پس از حذف صفر از پول ملی به اجرا درآورد

 اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی انجام شده است.

های اقتصادی  در برخی از کشورها مثل آنگوال، جمهوری کنگو و نیکاراگوئه به رغم حذف صفر از پول ملی بحران

ه در باال اشاره شد حذف صفر صورت گرفت؛ طی سال از جمله تورم همچنان پابرجا است. در آرژانتین همانطور ک

شد. آرژانتین با حذف دو صفر  پزوی آرژانتین مبادله می ۰2۳۳ین  ۱۱۳۳میالدی هر دالر آمریکا در برابر  ۱60۳

میالدی نیز هر دالر آمریکا برابر با  ۱69۳از پول خود ارزش آن را در برابر دالر افزایش داد. در اوایل دهه 



صفر از پول خود را حذف کرد.  4، ۱69۰شد که دولت آرژانتین در سال  پزو داد و ستد می ۱9۳۳۳۳تا  ۱9۳۳۳

های خویش اکتفا کند و اصالحات اقتصادی فراگیر و  نمایان است که اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول

پول باز هم به زودی جامعی را اجرا ننماید سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود و تغییرات ارزشی 

 رخ خواهد داد.

مورد حذف شش صفر، نوزده کشور فقط  6مورد حذف یک صفر،  ۱4در طول مدت پس از جنگ جهانی دوم 

 0بار و برزیل  2بار، یوگسالوی سابق  4اند. آرژانتین  اند و ده کشور دو بار این کار را کرده یکبار حذف صفر کرده

 بار این اقدام را صورت داده است.

 ایران

ه.ش در بانک مرکزی توسط طهماسب  05ساله دارد که از سال  ۱0ای  حذف صفر از پول ملی در ایران سابقه

ه.ش با پیشنهاد غالمرضا مصباحی مقدم  90مظاهری مطرح شد، اما کم کم به حاشیه رفت تا اینکه در سال 

ای برای آن تشکیل شد و  ن ویژهعضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور بررسی مجدد قرار گرفت و کمیسیو

 2۳رصد و حتی نزدیک به د ۱۳ باالی تورم با تاکنون  ۱۰2۰باشد. ایران از سال  تاکنون نیز در حال بررسی می

درصد مواجه بوده و در نتیجه این امر، ارزش پول ملی را به شدت کاهش یافته است. از بعد از انقالب اسالمی 

ول ملی کاسته شده که این امر برخی صاحبنظران را تشویق به تایید ضرورت برابر ارزش پ 5۳۳ایران تاکنون 

 تجدید نظر در وضعیت پول ملی کرده است.

صفر را مورد بررسی قرار داد که دکتر بهمنی رئیس  4صفر و سپس حق حذف  ۰کمیسیون مربوطه ابتدا حذف 

م نموده است، اما توضی  داده است اگر کنونی بانک مرکزی ایران در دولت دهم قطعی شدن این سیاست را اعال

چه اصل حذف سه صفر از پول ملی اکنون قطعی شده است اما همچنان اجرای این طرح نیازمند گذشت زمان 

آید. اما به مرور زمان که نرخ تورم باز هم کاهش پیدا کند حتما این اتفاق  است و این طرح فعالً به اجرا در نمی

 خواهد افتاد.

 



 هایی حذف صفر از پول ملی سیبفواید و آ

 ) نظرات موافقین و مخالفین در مورد حذف صفر پول ایران (

اگر تا پیش از این زائران ایرانی از نسبتی که بین پول ملی و ارزهای خارجی وجود دارد، کم ارزش بودن پول 

نسبت وضعیت صفر از پول ملی این بار این  4یا  ۰گرفتند، با اجرای طرح حذف  ملی را نتیجه می

ای است که از  پول ملی اولین نتیجه« ارزش اسمی » تری پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر افزایش  عابرومندانه

توان گرفت در عین حال برخی مشکالتی که  صفر از پول ملی در اصالح ساختار پولی کشور می ۰سیاست حذف 

ر نتیجه این اصالح پولی از سر راه برداشته خواهد شد. شود نیز د از حجم باالی پول در مبادالت روزمره ناشی می

کنند یا مشکالتی که  های صرف دریافت پول می توان مدت زمانی که هر روز مردم در بانک برای تقریب ذهن می

های با آن مواجه هستند را درنظر گرفت و یا فردی را تصور کرد که برای پرداخت هزینه بیمار بد حال  عابر بانک

 های و در روز تعطیل دنبال پول می گردد! بیمارستان، در شرایط کنونی عابر بانک خود در

 

 های حذف سه صفر از پول ملی : مزیت

 کاهش حجم اسکناس:    -۱

باشد.حجم  برگ می ۱5تا  ۱۳برگ است در حالی که این میزان در اروپا تنها  ۱۱4سرانه اسکناس در کشورما 

انی نیز فاصله زیادی دارد این حجم باال ضرورت استفاده کم سابقه از اسکناس در کشور ما با متوسط جه

های و مبادالت روزمره را  دستگاههای پول شمار را موجب شده است و در عین حال زمینه اتالف وقت در بانک

د، و گیر نیز فراهم آورده است در حال حاضر عمال واحد پول ایرانی که همان ریال است، مورد استفاده قرار نمی

خود به خود از ادبیات روزمره مردم حذف شده است. حجم باالی اسکناس برای حمل و نقل آن نیز مشکالتی 

کند. از این مشکالت اگر چه با توسعه بانکداری الکترونیک کاسته خواهد شد اما صورت مسئله  زیادی ایجاد می



های صرف  هایی مالی در ادارات و بانک عملیاتهمچنان به قوه خود باقی خواهد بود. وقت و زمان زیادی که برای 

 شود ناشی از همین حجم باالی پول در کشور است. می

هزار  5ترین پول  هزار تومانی است و تا چندی قبل درشت 2ترین اسکناس در کشور ایران  هم اکنون درشت

هزار تومان  ۱59معادل منتشر شده است و قدرت خرید این پول  ۱۰2۱تومانی سال  ۱۳۳۳تومانی بود. اسکناس 

 ۱۳۳۳شد و اگر کسی حقوق خود را به مبلغ  تومان واقعا پول درشت تلقی می ۱۳۳۳امروز است، یعنی آن زمان 

 برگ اسکناس برای حقوق و کافی بود. 5گرفت پرداخت تنها  تومان می 5۳۳۳یا 

 

 

 

 

 

در  CPI براساس شاخص ۱۰2۳تومانی در سال  ۱۳۳۳اساس جدول زیر قدرت خرید هر قطعه اسکناس  بر

 مندرج است: ۱۰2۳نسبت به سال 90و  92ـ94سالهای 

 سال       CPI شاخص      2۳ سال به نسبت قیمت رشد     تومان هزار ارزش    ریال ارزش تنزل

 94             294۳                  59۰ برابر                       ریال ۰2                 %66/02

 92             04۳۳                   ۰۱۳ برابر                       ریال ۰5                 %66/09

 90             06۳۳                   ۰9۰ برابر                       ریال 50                 %66/04

 کاهش هزینه چاپ و امحاء اسکناس در کشور    -5

شود  باشد گفته می و امحاء اسکناس نیز از مشکالت تبعی حجم باالی اسکناس در کشور ایران میهزینه چاپ 

میلیارد تومان است. در واقع هر سال هزینه هنگفتی صرف  ۱2۳هزینه چاپ اسکناس در کشور چیزی در حدود 

 شود. چاپ اسکناس می



یابد که این  سرعتی و چندان می های نیز در عین حال به واسطه همین حجم باال فرسوده شدن اسکناس

شود که هنوز نتوانسته آنطور که باید بانکداری  استهالک اسکناس در کشور به ضعف سیستم بانکی کشور می

گیری از کارتهای اعتباری را ترویج دهد. از طرف دیگر امحاء آنها مشکل دیگری است که  الکترونیکی و بهره

 کند. سیستم بانکی را درگیر خود می

ما » گوید:  هایی فرسوده می مرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص امحاد اسکناسغال

ایم اما از پس معدوم کردن این اسکناسهای  ی اسکناس را از آلمان وارد کرده هایی خرد کننده ترین دستگاه مدرن

این موارد نشان دهنده آن است که باید  شود، فرسوده برنیامده و همچنان انبارهای زیادی صرف نگهداری آنها می

به موارد فوق باید هزینه نیروی انسانی « های صرفه جویی کرد هایی تولید و معدوم کردن این اسکناس در هزینه

 های در شبکه بانکی کشور را نیز اضافه کرد. درگیر چاپ و امحاء اسکناس

 هایی مالی سادگی مبادالت و ترازنامه    -۰

شود که دستگاههای دولتی و غیر دولتی با صفرهای زیادی سروکار دارند.  ی در حالی انجام میمبادالت کنون

های مالی درجشان ضروری است. در واقع نگهداری  شود اما در ترازنامه صفرهایی که عمال بعضاً تلفظ هم نمی

سه صفر از واحد ریال است. به این  تر پول از نتایج حذف ها و نقل و انتقال سهل ها، ارقام و ترازنامه تر حساب ساده

 یابد و واحد اصلی پولی جایگاه خود را خواهد یافت. های نیز کاهش می ترتیب نیاز به استفاده از چک پول

شود در ثبت دفاتر مالی و حسابداری  همچنین کمتر شدن صفرهای دست و پاگیر در محاسبات، باعث می

 تر شود. ری و کنترل محاسبات مالی پیچیده نیز آساناشتباهات احتمالی کاهش پیدا کند و حسابدا

 تقویت پول ملی و ارزش اسمی آن در مقایسه با سایر ارزها    -4

کند، تقویت جایگاه پول ملی در  تر می حذف شدن سه صفر در عین اینکه تبادالت پولی با سایر کشورها را ساده

توان در نظر گرفت که در صورت  ر شدن موضوع میت حوزه بین الملل را به دنبال خواهد داشت.برای ملموس

شود. این در واقع همان  حذف سه صفر از ریال ایران، یک دالر آمریکا به جای ده هزار ریال، ده ریال معامله می

افزایش ارزش اسمی پول ملی است. البته باید توجه داشت آنچه به افزایش ارزش واقعی و ثبات کامل پولی در 



شود، افزایش تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصادی است که الزم است دولت در هر دو مورد  میاین حوزه منجر 

 اقدام نماید.

 اثرات مثبت رواین در جامعه    -2

دهد و از سوی دیگر به  افزایش اعتماد به پول ملی از یک سو رویکرد به ارزهای خارجی را تا حدودی کاهش می

شود مردم از لحاظ روانی احساس  ثیرگذار است وقتی صفرها از پولی حذف مینوعی از نظر روانی در جامعه تا

کنند و همان میزان کاال و خدمات قبل را دریافت  کنند که پول کمتری را در مبادالت روزمره هزینه می می

 نمایند. نمایند، در نتیجه آرامش اعصاب مالیمی به لحاظ روانشناسی دریافت می می

توان به کاهش آلودگی میکروبی در جامعه و افزایش سط  بهداشت جامعه،  سه صفر میاز دیگر فواید حذف 

ها، نقل و انتقال  هارد رایانه های، اشغال فضای کمتر آمار و اطالعات مالی در حافظه و جویی در وقت و هزینه صرفه

 تر پول و کاهش آثار روانی تورم اشاره کرد. سهل

 پول ملیصفر از  ۰هایی حذف  معایب و آسیب

شود و حتی سبب  طرح حذف سه صفر مخالفاتی هم دارد که معتقدند حذف صفرها به بروز مشکالتی منجر می

 هایی مورد استفاده مردم در این تغییرات گم و فاقد ارزش شوند. شود که برخی اسکناسهای ریز و سکه می

بی ربط است و با این کار هیچ  های با ارزش گذاری پول ملی آنها معتقدند کاهش تعداد صفرهای اسکناس

آید و عالوه بر اینکه در جامعه تنش  شود و فقط نابسامانی به وجود می تغییری در فرایندهای اقتصادی ایجاد نمی

هایی جدید تطبیق دهند  کند اتفاق اقتصادی خاصی را در پی ندارد و تا مردم خودشان را با اسکناس ایجاد می

 شد.جامعه تا حدی متالطم خواهد 

شود که تعداد صفرهای  به اعتقاد این دسته از مخالفان معموال راهکار حذف صفر در کشورهایی استفاده می

تواند باعث  اسکناسشان زیاد است و این امر نه تنها در کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی تاثیری ندارد بلکه می

 دهد. ایجاد تورم نیز شود، زیرا ارزش اسکناس را کاهش می



شود و اثار این سیاست کوتاه مدت است و در بلند  هایی واقعی اقتصاد با حذف صفرها متاثر نمی مچنین شاخصه

 مدت تاثیر اقتصادی خاصی در کشور ندارد.

 توان به موارد زیر اشاره کرد. اند می هایی که مخالفان طرح حذف سه صفر نام برده از جمله آسیب

 ضرب مسکوکات جدیدالف( تحمیل هزینه چاپ اسکناس و 

 ب( اختالل در قیمت گذاری کاالها در کوتاه مدت

 چ( سردرگمی مردم در کوتاه مدت و تالطم جامعه تا تطبیق با وضعیت جدید

 د( احتمال فرار سرمایه از کشور به علت نابسامانی بازار پولی

 ذ( کاهش ارزش اسکناس و ایجاد تورم

 ارزش گذاری پول ملیر( بی ربط بودن تعداد صفرهای اسکناس با 

 ز( عدم تغییر در فرایند اقتصادی

 هایی ریز در دست مردم در مبادالت روزمره های و سکه ه( فاقد ارزش شدن و گم شدن برخی اسکناس

 و( در صورت عدم همراهی مردم با طرح نسبت به پول جدید

 ی( کاهش صادرات به علت افزایش ارزش پول ملی

 حذف صفر از پول ملی و تورم

است. تورم یعنی  تورم یکی از موارد و شاید مهمترین بهانه برای حذف صفر از پول ملی توسط دولتها وجود دارد

ها، رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول و در نتیجه افزایش حجم پول موجب رشد تورم  درصد تغییر قیمت

 شود. می

 بر مبنای درصد 95-99نرخ تورم در ایران از سال نمودار 

  



 

                                                                                       

 نظران وجود دارد: ) در ایران( نظریه بین صاحب ۰در این راستا 

 .شود می تورم ایجاد یا و افزایش باعث صفر سه حذف

 .شود می تورم کاهش باعث صفر سه حذف

 .ندارد تورم در تاثیری سه حذف

گروه اول یعنی نظریات افزایش تورم معتقدند این راهکار در کشورهایی باید اجرا شود که تعداد صفرهای 

شود زیرا  کند و تورم زیاد می صفر ارزش اسکناس کاهش پیدا می ۰اسکناسشان زیاد باشد. چون با اجرای حذف 

شوند و جابجایی کامل  رزش میهایی با صفر کمتر بی ا هایی با صفر زیاد به خاطر وجود اسکناس اسکناس

هایی قدیم و جدید به یک دوره نسبتا طوالنی نیاز دارد که طوالنی بودن این مدت زمینه را برای افزایش  اسکناس

 کند، مثل آنگوال، جمهوری کنگو و نیکاراگوئه که به رغم حذف صفرها همچنان تورم باال است. تورم فراهم می

آید طرح  پول ریالی احیا شود به دلیل اینکه ریال واحد ملی به حساب می در ایران اگر سه صفر حذف شود و

خوبی خواهد بود، اما اگر واحد شمارش مانند گذشته همچنان تومان باشد و سه صفر حذف شود طرحی 

نامطلوب خواهد بود. یعنی اگر طرح مذکور اجرا شود و همچنان تومان واحد شمارش در جامعه باشد این بدین 

که هزار تومان در واقع یک تومان به حساب آید و در آن زمان کاالهایی که زیر هزار تومان قیمت  معناست

داشته خود به خود افزایش قیمت پیدا می کنند و به ی تومان می رسد که این امر اثر تورمی در جامعه به دنبال 



یی اقتصادی و اجتماعی گسترش ها خواهد داشت. پس احیای واحد ریال به طور جدی و ایجاد ثبات در سیاست

صفر کارآمدتر و مهمتر  ۰هایی مالی دولت و ارتقا سرمایه اجتماعی از مکانیزم حذف  اعتماد شهروندان به سیاست

 است.

گروه دوم یعنی نظریات کاهش تورم معتقدند چون با اجرای طرح حذف صفر از پول ملی حجم پول در گردش 

کند و قدرت خرید افزایش می  باشد کاهش پیدا می هشت میلیارد قطعه می که هم اکنون در کشور ایران بیش از

توان گفت به این  صفر تورم پیش بیاید، نمی ۰یابد تورم نیز کاهش خواهد یافت و اگر بعد از اجرای طرح حذف 

ت. مانند خاطر بوده است بلکه به این دلیل بوده است که اقتصاد قادر به تولید نیست و عرضه کمتر از تقاضا اس

ها آن هم در کاالهایی با قیمت خرد می شود. مثال  ترکیه و فقط در کوتاه مدت باعث افزایش موردی قیمت

 رسد. ریال می ۱۳شود و به  ریال است چون خرد نداریم رند می ۱۳کاالیی که قیمت آن کمتر از 

د یا تاثیر آن بسیار اندک است، گروه سوم معتقدند که اجرای طرح حذف صفر از پول ملی تاثیری در تورم ندار

گیری در درصد تغییرات ایجاد  هایی تفاوت عمده و چشم هایست و تعداد صفرهای پول تورم درصد تغییر قیمت

 کند که بتواند در نرخ تورم تاثیرگذار باشد. نمی

یل خریدهای هایی قدیمی را سریعتر خرج کنند و به این دل ای بخواهند اسکناس ممکن است در کوتاه مدت عده

هایی خود با مشکل مواجه  افتد که مردم برای تبدیل اسکناس خود را زودتر انجام دهند این امر زمانی اتفاق می

تواند افزایش قیمت موردی را به دنبال داشته باشد  توان از این عمل جلوگیری کرد. خرید زودتر می باشند که می

 .های تاثیر گذار نیست ولی در شاخص تغییر قیمت

 

 گیری : جمع بندی و نتیجه

هایی  حذف سه صفر از ریال ایران یکی از راهکارهایی است که کارشناسان به همراه دو راهکار چاپ اسکناس

ملی یکی از   گذاری پول اند. ارزش تر و رعایت قانون پولی بانکی کشور برای اصالح پولی ارائه داده درشت

اند که حذف صفر از  و دهم است.عمده اقتصاددانان براین عقیدهمحورهای طرح تحول اقتصادی در دولت نهم 



هایی اقتصادی که مهمترین آن در ایران برای دولت تورم و کاهش آن است  اسکناس هیچگونه تاثیری بر شاخص

 کند و بیشتر اثر روانی دارد. ندارد و تغییری در طرف عرضه و طرف تقاضا ایجاد نمی

هایی پولی و انضباط  بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست ی میاز این رو حذف صفر از پول مل

های باشد تا در کنار کنترل تورم حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد در این صورت  مالی دولت

 گردند. حذف صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته باز می

هترین راهکار برای مقابله با تورم فزاینده و اجرای برنامه تثبیت اقتصادی استقالل بانک مرکزی از دولت و حذف ب

تواند به کاهش تورم و اجرای  هایی اقتصادی مزاحم و دست و پاگیر است. حذف صفر پول از دو راه می سیاست

تواند در انتهای برنامه تثبیت اقتصادی  یهایی تثبیت اقتصادی کمک کند. نخست حذف صفر پول ملی م برنامه

اجرا شود تا به مردم و بنگاههای خصوصی این اطمینان داده شود که دوران نرخ تورم باال گذشته است. حذف 

صفر در این شرایط کامال سمبلیک و نمادین است چرا که تورم به علت سایر عوامل کاهش یافته و حذف صفر به 

گذاران خارجی و جذب بیشتر  واهد شد. دوم اینکه موجب جلب اعتماد سرمایهتنهایی موجب کاهش تورم نخ

 شود. هایی خارجی خواهد شد که این امر موجب تسهیل روند رشد اقتصادی کشورها می سرمایه

نتیجه اینکه دولت ایران بهتر است قبل از اقدام عجوالنه در خصوص حذف صفر از واحد ملی کشور ابتدا با 

صفر از ریال  4یا  ۰نبساط مالی تورم را به نرخ تک رقمی کاهش دهد، سپس اقدام به حذف رسیدن به یک ا

 هایی طرح به حداقل ممکن برسد. نماید تا این سیاست کارکردهای خود را از دست ندهد و آسیب

 

 پیشنهادات :

رائیست لذا نکاتی را صفر در ایران دیر یا زود حتمی و اج ۰رسد این است که اجرای طرح حذف  آنچه به نظر می

 در اجرا باید مد نظر داشت:

 ضرورت فرهنگ سازی:    -۱



هایی  تواند در دفاتر و پایگاه برای اجرای این طرح تبعا باید بسترهای الزم فراهم شده باشد حذف سه صفر می

توان  سیب را میهایی مالی یک بی نظمی بین اطالعات قبلی و جدید ایجاد کند. که البته این آ اطالعاتی و صورت

 با فرهنگ سازی صحی  و تعریف درست نسبت پول جدید و قدیم به حداقل رسانید.

 های ضرورت نظارت در تبدیل قیمت    -5

های با درصدی از تورم  در حین اجرای طرح حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی ممکن است تبدیل قیمت

با تبدیل واحد پولی درصدی افزایش قیمت هم در کاالی خود همراه باشد. یعنی عده ای تالش کنند همراه 

های و به خاطر رهایی از پول خرد  تواند در رند کردن قیمت لحاظ کنند. در عین حال کاهش پایه پولی می

تواند به  درصدی از تورم را به همراه داشته است. این آسیب نیز البته با نظارت درست و اطالع رسانی کافی می

 سد و اثرات محسوس را در کشور به دنبال نداشته است.حداقل بر

هایی دیگر به نحوه  توان گفت این است که میزان موفقیت این طرح نیز مانند بسیاری از طرح در نهایت آنچه می

اجرای آن و دقت مسئولین بستگی دارد. طبیعتا در نهایت اجرای درست و کامل این طرح به نفع اقتصاد کشور 

 ی است.قابل ارزیاب
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