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با قوت گرفتن طرح حذف  4صفر از پول ملی در
دولت دوازدهم ،صاحب نظران اقتصادی ،نظرات مختلفی
درباره اجرای این طرح دارند .در حالی که برخی معتقدند
با روشن شــدن جزئیات این طرح بهتر میتوان درباره آن
نظر داد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،حذف صفر از پول ملی کشورها
نخســتین بار پــس از پایان جنــگ جهانــی دوم و تورم
آلمانغربی تجربه شــد .پس از آن به ویژه از دهه  60و 70
میالدی به این طرف ،این سیاست در کشورهای مختلف که
اکثرا ً کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمده است.
در ایــران نیز ،حــذف صفر از پــول ملی بــه عنوان
«سرآغاز اصالحات اقتصادی» داستان جدیدی نیست
و همزمان با کاهش ارزش ریال در بازارهای جهانی و
به دنبال آن باال رفتن نــرخ ارز در اقتصاد ایران ،بانک
مرکزی چه در دولت دهــم و یازدهم بحث حذف صفر
از پول ملی را مطرح کرده بود؛ با این حال تاکنون این
طرح به اجرا درنیامده بود.
با قوت گرفتــن اجرای طرح حذف  4صفــر از پول ملی در
دولت دوازدهم ،صاحب نظران اقتصادی ،نظرات مختلفی
درباره اجرای این طرح دارند .در حالی که برخی معتقدند با
روشن شدن جزئیات این طرح بهتر میتوان درباره آن نظر
داد و ابعاد اجرای را سنجید اما برخی فعاالن اقتصادی نیز
دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن دارند.
محســن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق
ایران ،از جمله فعاالن اقتصادی اســت کــه در گفتوگو با
پایگاه خبری اتاق ایران تاکید میکند که حذف صفر از پول
ملی تکرار داستانهای گذشته و بازی با اعداد است و بس.
حــذف صفــر از پــول ملــی در گــروی آمادهســازی
زیرساختهاست
خسرو فروغان رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران
نیز اجرای این طرحها هزینهبر میدانــد .او در گفتوگو با
پایگاه خبری اتاق ایــران تأکید میکند :در صورتیکه بانک
مرکزی بتواند تمــام جوانب مورد نیاز و زیرســاختها در
اجرای طرح حذف صفر از پول ملی را لحاظ کند ،میتوان
انتظار داشــت که این طرح نتایجی مثبت از خود بر جای
بگذارد.
به گفته رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران ،اگر بر

در گفتوگو با فعاالن اقتصادی بررسی شد؛

حذف صفر از پول ملی به نفع اقتصاد
است؟

مبنای دالر  10هزار تومانی بخواهیم اجرایی شدن این طرح
را محاسبه کنیم چیزی در حدود هزار و  700میلیارد تومان
منبع مالی نیاز دارد در حالی که این طرح در مقطع کنونی
تاثیر چندانی بر شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.
رئیس کمیســیون بازرگانی داخلی اتاق ایران میگوید :بر
مبنای توضیحاتی که در حال حاضر از اجرای این طرح داده
شده است و با توجه به عدم ثبات در اقتصاد کشور ،اجرای
این طرح بر توان خرید مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود و
تبعات بسیاری به همراه دارد.

به اعتقاد وی که اجرای این طرح ،اول از همه در گروی آماده
سازی زیرساختهاست؛ بر همین اســاس فروغان تأکید
میکند باید قیمت ارز واقعی شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران همچنین تاکید
میکند :باید دید شروع اجرای این طرح قرار است چه زمانی
باشد .آیا قرار است بانک مرکزی اول قیمتها را واقعی کند
و بعد طی بازه دوساله این طرح را اجرا کند؟ یا نه قرار است
این طرح اجرا و در مدت  2سال اصالحات صورت بگیرد که
در این صورت غیرمنطقی است.

حذف صفر از پول ملی نباید االن کلید بخورد
اسداهلل عسگر اوالدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز
اجرای این طرح را با توجه به اوضاع اقتصادی ،به مصلحت
کشــور نمیداند .او در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران
تأکید میکند با توجه به شرایط اقتصادی کشور این طرح
حتی نباید کلید بخــورد؛ چراکه تبعات منفــی به همراه
خواهد داشت.
وی معتقد است اگر هدف از اجرای این طرح تورم و کنترل
گرانی است ،باید توجه داشته باشــیم که با این کار جلوی
گرانی گرفته نخواهد شد و بالعکس به گرانی دامن خواهد
زد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید میکند در شرایطی
که نرخ ارز متزلزل و هرروز یکچیز است اجرای این طرح
باید حداقل یک سال به تأخیر بیفتد.
حذف صفر از پول ملی؛ داستانی موفق در دیگر کشورها
در کنار فعاالن اقتصادی که معتقدند حذف  4صفر از پول
ملی در مقطع فعلی غیر منطقی است؛ برخی کارشناسان
اقتصادی با اشاره به تجربه کشورهای موفق اجرای این طرح
را به نفع اقتصاد کشور می دانند.
مهدی پور قاضی عضو هیات نماینــدگان اتاق ایران تأکید
میکند تجربه حذف صفر از پول ملی در کشورهای همسایه
مانند ترکیه اجراشده است و نتایج اجرای این طرح بهخوبی
در اقتصاد این کشور نمایان است.
وی توضیح میدهد :ممکن اســت در از زمانهای ابتدایی
اجرای این طرح شــاهد بروز تورم باشــیم امــا این تورم
کوتاهمدت خواهد بود و در طوالنیمدت شــاهد تأثیرات
مثبت اجرای این طرح خواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین تأکید میکند
که طرح حذف صفر از پول ملی را نباید اقدام اصالحی بزرگ
در نظر گرفت؛ اما درمجموع اجرایی شدن این طرح مثبت
است.
پور قاضی همچنین معتقد است نباید اجرای این طرح را به
تأخیر انداخت؛ بر مبنای آنچه رئیسکل بانک مرکزی اعالم
و پیشبینی کرده است اجرای این طرح  2سال زمان میبرد
اما این طرح را میتوان ظرف  2مــاه اجرا کرد چون نیاز به
زیرساخت خاصی ندارد و بهتر است تا سال جدید بر مبنای
پول جدید آغاز شود.

مافی مطرح کرد؛

پذیرش نمایندگی ها و مراکز توزیع روزنامه
ردیف

نام استان

شهر

سرپرست

1

آذربایجانشرقی

تبریز

دارای نماینده

17

2

آذربایجانغربی ارومیه

دارای نماینده

18

قزوین

3

اردیبل

دارای نماینده

19
20

قم
کردستان

4

5

اردبیل

اصفهان
البرز

اصفهان
کرج

دارای نماینده

ردیف نام استان

21

در استان ها
شهر

سرپرست

فارس

شیراز

پذیرش نمایندگی

قزوین

پذیرش نمایندگی

قم
سنندج

پذیرش نمایندگی
دارای نماینده
دارای نماینده

کرمانشاه

کرمانشاه

دارای نماینده

کهگیلویه

یاسوج

پذیرش نمایندگی

گرگان

دارای نماینده
دارای نماینده

کرمان

کرمان

دارای نماینده
دارای نماینده

22
23

گلستان

رشت

دارای نماینده

ایالم

ایالم

7

بوشهر

بوشهر

دارای نماینده

8

تهران

تهران

دارای نماینده

24

چهارمحال

شهرکرد

دارای نماینده

25

گیالن

پذیرش نمایندگی

26

لرستان

خرم آباد

27

مازندران

ساری

دارای نماینده

مرکزی

اراک

پذیرش نمایندگی

بندرعباس

دارای نماینده
پذیرش نمایندگی
پذیرش نمایندگی

6

9

10

خراسانجنوبی بیرجند

11

مشهد

دارای نماینده

خراسانشمالی بجنورد

دارای نماینده

28

13

خوزستان

اهواز

دارای نماینده

29

هرمزگان

14

زنجان

زنجان

پذیرش نمایندگی

30

همدان

همدان

15

سمنان

سمنان

پذیرش نمایندگی

31

یزد

یزد

16

سیستان و بلوچستان

زاهدان

دارای نماینده

12

خراسان
رضوی
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دریافت عوارض از  ۵تونل شهری تهران صحت ندارد

نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای
اســامی ضمن تکذیب خبر دریافت عوارض از  ۵تونل شــهری گفت :این
موضوع تنها در معاونت شهری مطرح شده و مورد تایید شورای شهر تهران
نیست .
به گزارش اقتصاد سرآمد ،پروانه مافی با اشاره به خبر منتشر شده در فضای
مجازی درباره دریافت عوارض از پنج تونل شــهری تهران ،گفت :این خبر
صحت ندارد ،زیرا وضع هرگونه دریافت عوارض از ســطح شهر تهران باید
مصوبه شورای شهر را داشته باشد.
پار کهای حاشیهای تهران منبعی برای کسب درآمد شهری است
نماینــده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات و اسالمشــهر در مجلس شــورای
اسالمی تصریح کرد :اعضای شورای شــهر تهران هم روز گذشته نسبت به
خبر دریافت عوارض از پنج تونل شــهری بی اطالع بودند ،این موضوع در
حقیقت یک بحثی بوده در معاونت حمل و نقل که متاســفانه به صورت یک
خبر منتشر شد.
وی افزود :هر مصوبهای که بخواهد در شــهر تهران اجرایی شود باید مورد
تایید شــورای شــهر باشــد ،لذا اگر معاونت حمل و نقل به دنبال افزایش
درآمدهای خود است نباید از این طریق اقدام کند.
مافی تاکید کرد :اکنون پار کهای حاشــیهای تهران یکی از منابع درآمدی
خوبی هستند که باید بر روی آنها متمرکز شوند و حتی موارد بسیار دیگری
که میتوانند به سراغ آنها بروند.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی
بیان کــرد :صحبت دریافت عوارض از پنج تونل شــهری تنهــا در معاونت
شهری انجام شــده که متاســفانه به صورت یک خبر قطعی بازتاب داشته
است لذا این موضوع صحت ندارد.

تازه ها
محسنی بندپی:

منشا بوی نامطبوع تهران
مشخص شد

اســتاندار تهــران گفــت:
فاضالب ناشی از شیرابه پسماندهای
ارادکوه و تخمیر و تجزیه مواد غذایی
فسادپذیر صنایع لبنی و کشتارگا هها
آلودگی بســیار باالیی ایجاد میکند،
بوی ناشــی از ایــن آلودگــی به هوا
متصاعد و در اثر وزش بــاد پراکنده
میشود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،انوشیروان
محســنی بندپی در رابطــه با علت
انتشار بوی نامطبوع در تهران گفت:
متاســفانه در جنوب و غرب اســتان
تهران صنایعی مستقر هستند مانند
صنایع لبنی و کشتارگاههای مرغ که
حداقل استانداردهای محیط زیستی
را رعایت نمیکنند.
اســتاندار تهــران با اشــاره به دفع
پســماندهای خانگــی در آرادکــوه
ادامه داد :فاضالب ناشــی از شیرابه
پسماندهای آرادکوه و تخمیر و تجزیه
مواد غذایی فسادپذیر صنایع لبنی و
کشــتارگاهها آلودگی بســیار باالیی
ایجــاد میکنــد ،بوی ناشــی از این
آلودگی به هوا متصاعد و در اثر وزش
باد پراکنده میشود.
محســنی بندپــی اظهار کــرد :این
صنایع در قســمت باالدست و تقریبا
در محــدوده غربی جــاده ی مرقد
حضرتامام خمینــی (ره) تا فرودگاه
بین المللی امام خمینــی (ره) واقع
شــده اســت و باد غالب نیز معموال
غرب به شرق است بخصوص در فصل
تابســتان بوی ناشی از فضالب برخی
از صنایع و شیرابه های پسماندها به
سمت پایین دســت که شرق استان
تهران اســت متصاعد شــده و بوی
نامطبوع آن از اتوبــان فرودگاه نیز به
مشام میرسد.
همــه صنایــع مکلــف بــه رعایت
استاندارهای تصفیه فاضالب میشود
وی تصریــح کــرد :بــرای تمامــی
فاضالبهای صنعتی استانداردهایی با
شاخصه تصفیه پذیری به حد ورود به
آب پذیرنده و خاک باید رعایت شود.
ما در این مساله به صورت جدی ورود
پیــدا میکنیم و از تمامــی صاحبان
صنایع را دعوت میکنیــم تا خود را
نسبت به رعایت استاندا رهای محیط
زیســتی مکلف و موظــف بدانند آب
و خاک و هوایمــان را دچار آلودگی
نکنند که واقعا دیگر جای زیســت و
تنفــس و زندگی برای آحــاد جامعه
نباشد.
بوی بد تهران هیــچ ارتباطی با فعال
شدن گسل زلزله ندارد
اســتاندار تهران با اشــاره به شایعه
ارتباط بوی بد تهران با فعال شــدن
گســلهای زلزله خاطر نشــان کرد:
این موضوع کامال منتفی اســت چرا
که هیچ تغییری در آبهای زیرزمینی
مشــاهده نشــد ،از طرفی زلزلههای
هفته اخیر مورد بررسی قرار گرفته و
خوشبختانه حتی تکا نهای کوچک
هم شــاهد نبودیم ،همچنین در هیچ
کجای دنیا قبل از وقوع زلزله بویی به
مشام نرسیده است.
وی ادامه داد :ارتباط بوی بود تهران با
فعال شدن آتشفشان دماوند نیز کامال
رد شده اســت ،چرا که جهت غالب
وزش باد از غرب به شرق بوده و دماوند
در شرق تهران است.

