
در کمیسیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسی است
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فالحت پیشه:واکنش ها به آتش سوزی در پاریس
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طرح اصالح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر 
از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری 
در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار 

گرفته است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
هیات دولت، طرح اصالح نظام پولی کشور در قالب حذف 
چهار صفر از پول ملی به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تهیه شده که در کمیسیون اقتصاد هیات 

دولت در حال بررسی است.
براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان 
»تومان« تعریف می شود که هر »تومان« معادل 10هزار 

ریال فعلی و یکصد )100( »ریال جدید« خواهد بود.
با اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی ضمن تسهیل 
و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت پولی 
و  اسکناس  نشر  و  چاپ  هزینه های  کاهش  و  داخلی 
مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال های آتی 
ارزهای  با  ملی  پول  واحد  برابری  نرخ  و  یافته  استمرار 
جهان روا در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد 

داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی 
مشکالتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در 
گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده روزمره و 
مسائل محاسباتی ناشی از آن،  خارج شدن مسکوکات از 
چرخه مبادالت اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی 
در مقایسه با سایر اسعار بین المللی، عدم کاربرد اضعاف 
پول ملی )دینار( و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی 

)ریال( و جایگزینی آن با واژه غیررسمی »تومان« را به 
دنبال داشته است.

دلیل  به  اسکناس  استهالک  بودن  باال  عالوه براین، 
نگهداری آن در حجم باال، هزینه باالی چاپ و امحای 
اسکناس و همچنین استهالک باالی دستگاه های خودپرداز 
و پول شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد 

پول ملی به حساب می آید.
طی  پیش آمده  اقتصادی  تحوالت  به  توجه  با 
و  کشور  پولی  نظام  اصالح  ضرورت  اخیر،  دهه های 
بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادالت نقدی 
آحاد جامعه به شدت احساس می شود. شاخص بهای 
در   0.056 از   )1395=100( و خدمات مصرفی  کاالها 
 2743(  1397 سال  آبان  در   153.6 به   1350 سال 
برابر( رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ ترین 
مرکزی  بانک  ایران چک  احتساب  با  اسکناس  قطع 
و  نشده  تعدیل  تورم  نرخ  با  متناسب  مدت  این  در 
تنها 50  برابر )از 10 هزار به 500 هزار ریال( افزایش 
یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در 
به  را  کشور  اقتصادی  فعالین  جاری  مبادالت  تسویه 

همراه داشته است.
»ریال«  از  گذار«  »دوره  طول  مرکزی  بانک  سوی  از 
به »تومان« 24 ماه پیشنهاد شده است و در این مدت 
جایگزین  و  جمع آوری  قدیمی  سکه های  و  اسکناس ها 

می شود.
از تاریخ رواج قانونی »تومان« در کلیه قوانین خاص و 
عام، »تومان« جاگزین »ریال« به عنوان واحد رسمی پول 

جمهوری اسالمی ایران خواهد شد، »تومان« بر مبنای نرخ 
برابری جایگزین می شود.

همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر 
و قراردادها از تاریخ رواج قانونی »تومان« باید به این پول 
تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و 
تاریخ رواج  از  تا قبل  اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها 
»تومان« از واحد »ریال« استفاده شده است، تقویم این 

مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، 
آماری، تهیه و تنظیم صورت های مالی، داده های تاریخی، 
کردن  گرد  و  حساب ها  و  دفاتر  اصالح  اطالعات،  ثبت 
اعداد، در دستگاه های اجرایی و همچنین توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف 
به نگهداری دفاتر تجاری می باشند، در فرآیند تغییر واحد 
پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که 
ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان 
مرکزی  بانک  و  داریی  و  اقتصادی  امور  وزارت  »توسط 
جمهوری اسالمی ایران« تهیه و به تصویب هیات وزیران 

می رسد.
جدول آثار احتمالی حذف صفر بر متغیرهای اقتصادی 

در پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت موجود است.
تجارب اصالح نظام پولی در سایر کشورهای جهان:

- از سال 1923 تاکنون بیش از 50 کشور اقدام به حذف 
صفر از پول های ملی خود کرده اند.

- این طرح در برخی کشورها اهم از توسعه یافته و یا در 
حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

- تا ابتدای دهه 1940، صفرزدایی از پول ملی تنها در 
منطقه اروپا اجرا شد.

- از ابتدای دهه 1970 تا ابتدای دهه 1990، کشورهای 
آمریکای التین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیش رو 

بودند.
- اما در دهه 1990 این سیاست در سایر مناطق جهان 
نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی 

نسبت به دور ه های قبل داشته است.
زیمبابو   :2000 دهه  در  صفر  حذف  نمونه  آخرین   -
با رکورد حذف 10 و 12 صفر از پول ملی به ترتیب در 

سال های 2008 و 2009
- جدیدترین مورد در حال حاضر: بالروس با حذف چهار 

صفر از پول ملی در جوالی 2016

  

 جنگنده کوثر برای نخستین بار نمایش هوایی داد

هواپیمای جنگنده کامال ایرانی کوثر برای نخستین بار در آسمان تهران 
نمایش هوایی داد.

به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، این جنگنده صبح امروز - سه شنبه - به 
همراه هواپیماهای جنگنده صاعقه، اف پنج و میگ 29 به منظور انجام 

نمایش و تمرین هوایی از فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمد.
عالوه بر هواپیماهای جنگنده ارتش، هواپیمای سوخت رسان بوئینگ 
747 ارتش نیز در این روز به منظور انجام تمرین سوختگیری به پرواز 
در آمد. این تمرین نظامی پیش از برگزاری رژه 29 فروردین روز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و نیروی زمینی برگزار شد و جنگنده ها خود را برای 

نمایش هوایی در روز رژه آماده کردند.
بر اساس اعالم فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسالمی در مراسم رژه 

روز ارتش تنها جنگنده های بومی پرواز می کنند.
جنگنده کوثر که مرداد سال گذشته برای نخستین بار رونمایی و در آبان 
ماه خط تولید انبوه آن به بهره برداری رسید، پس از آذرخش و صاعقه 

سومین هواپیمای جنگنده ساخت ایران محسوب می شود.
هواپیمای کوثر یک هواپیمای جنگنده پیشرفته با مأموریت پشتیبانی 
نزدیک هوایی است که به صورت کامال بومی ساخته شده و ایران را در 
زمره معدود کشورهای دارای فناوری طراحی و ساخت هواپیمای جنگنده با 

سامانه های اویونیک و کنترل آتش نسل چهارم قرار داده است.
متخصصان صنایع هوایی توانسته اند تجهیزات الکترونیکی پیشرفته 
ای را برای این هواپیما، طراحی و نصب کنند و از دیگر قابلیت های این 
جنگنده نصب انواع موشک ها و بمب های مورد نیاز صحنه رزم بوده 
و به گونه ای طراحی و ساخته شده   که با دیگر تجهیزات و سالح های 
ساخت داخل سازگاری کامل دارد. این هواپیما در دو نوع تک کابین و دو 
کابین قابل تولید است که نوع دوکابینه عالوه بر قابلیت رزمی برای آموزش 

خلبانان در مرحله پیشرفته کاربرد دارد.
ارتقای توان رزم و آموزش خلبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، بومی سازی سامانه های اویونیک و کنترل آتش پیشرفته نسل 
چهارم، سامانه های مکانیکی و هیدرولیکی و موتور بومی از ویژگی های برتر 
جنگنده کوثر هستند. مدیران وزارت دفاع بهره گیری از معماری یکپارچه 
پیشرفته اویونیک و کنترل آتش با استفاده از شبکه داده دیجیتال نظامی 
منطبق با نسل چهارم، بهره گیری از فناوری نمایشگرهای چندمنظوره تمام 
دیجیتال، بهره گیری از رایانه محاسبات بالستیک سالح و سامانه پیشرفته 
نشانه روی مقابل خلبانان) HUD ( به منظور افزایش دقت اصابت سالح 

و مهمات را از دیگر ویژگی های برتر کوثر بر شمرده اند.
بهره گیری از رادار پیشرفته چندمنظوره کنترل آتش جهت باال بردن 
کشف اهداف و تهدیدات و بهره گیری از ناوبری دقیق به صورت رادیویی و 
مستقل و استفاده از سامانه نقشه متحرک هوشمند نیز از ویژگی ها مهم 

این جنگنده هستند که به صورت بومی بر آن نصب شده اند.

اخبار

روزنامه صبح ایران

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی« دژگاه فارس
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رای مردانه مجلس علیه یک تصمیم زنانه
مخالفت نمایندگان مجلس با اختصاص سهمی از فهرست های انتخاباتی به زنان

نام »کورش«؛ آزاد یا ممنوع؟!

 جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش:
تحریم های آمریکا تاثیری در صنایع هوایی و هوانوردی ندارد

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: جنگنده  
بمب افکن های بومی کشورمان در رژه روز 29 فروردین امسال مانورهای بسیار  
زیبایی را اجرا خواهند کرد تا به دنیا ثابت کنند که تحریم ها بر ما اثر نخواهد 

داشت.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، امیر سرتیپ خلبان »حمید واحدی« امروز- 
سه شنبه- در حاشیه تمرین هوایی جنگنده های نیروی هوایی ارتش در جمع 
خبرنگاران اظهارداشت: امروز تمرین رژه روز ارتش با آمادگی کامل خلبانان و 
جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش از پایگاه یکم شکاری شهید لشکری 

مهرآباد تهران برگزار شد.
بومی  شکاری  بمب افکن های  جنگنده   »کوثر«،  و  »صاعقه«  افزود:  وی 
جمهوری اسالمی ایران امسال برای نخستین بار در رژه 29 فروردین شرکت 

می کنند.
امیر واحدی به تحریم های همیشگی دشمنان علیه هوانوردی کشور اشاره 
کرد و بیان کرد: به فضل الهی جنگنده  بمب افکن های بومی کشورمان در روز 
29 فروردین امسال مانورهای بسیار  زیبایی را اجرا خواهند کرد تا به دنیا ثابت 

کنند که تحریم ها بر ما اثر نخواهد داشت.
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش اعالم کرد: جنگنده بمب افکن های 
صاعقه، کوثر، میگ 29، اف4، اف14 و همچنین تانکرهای سوخت رسان 747 

و 707 در رژه روز 29 فروردین امسال از پایگاه های تبریز، مهرآباد، همدان و 
اصفهان به آسمان پرواز می کنند.

کمک به سیل زدگان
امیر واحدی در بخش دیگری از صحبت های خود در رابطه با امدادرسانی 
به سیل زدگان اظهارداشت: نیروی هوایی با تمام توان در امر خدمت رسانی 
به سیل زدگان سیل اخیر وارد عمل شد و با انجام بیش از 30 سورتی پرواز، 
بیش از 350 تن اقالم مختلف از سراسر کشور را برای سیل زدگان ترابری کرد.

وی ادامه داد: جابجایی و انتقال الیروب رودخانه گرگان که با 4 سورتی 
پرواز نیروی هوایی انجام شد، نیز در کاهش آب مناطق سیل زده بسیار 

موثر بود.
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش اظهارداشت: امروز تیم کنترل رزمی 
نیروی هوایی ارتش با 10 تریلی تجهیزات کامل آشپزخانه ای به مناطق سیل 
زده رفت؛ این تیم آمادگی پخت 10 هزار غذای گرم در مناطق سیل زده را دارد.

امیر واحدی افزود: یک بیمارستان صحرایی، اورژانس متحرک و اتاق عمل 
متحرک نیروی هوایی ارتش نیز در مناطق سیل زده خوزستان و لرستان تعبیه 

شده و به سیل زدگان خدمات رایگان ارائه می دهد.

وپا  مواضع »دلسردکننده« ار
وز بیش تر  درباره برجام هر ر

می شود

تاثیر تحوالت سیاسی
 بر تمدید معافیت های نفتی 

آمریکا علیه ایران

آمریکا ناچار به تمدید برخی معافیت ها خواهد بودبعد از گذشت یکسال از خروج آمریکا از برجام
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