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پرونده روز

تقسیم اموال بین فرزندان در زمان حیات پدر

2

بـا عرض سلام و وقت بخیـر .فرزند بزرگ خانواده ای هسـتم که
از اوان جوانـی بـا وجـود ثروت فـراوان پدر به کارگـری پرداختم
تـا ایـن کـه پـدرم به سـن پیـری رسـید و زمـام امور به دسـت
برادرانـم افتـاد و تـا حدی هم پـدرم را اغفـال کردند وبـا وکالت
نامـه ای کـه به آن ها داده بود حسـاب بانکـی اش را خالی کردند
و . ...بـا ایـن اوصـاف امـوال بسـیاری نیـز مانده اسـت کـه ادعا
میکننـد بـرای ماسـت و امـوال تـورا داده البته برای حرفشـان
تکه کاغذ دسـت نویسـی را نیـز رو میکنند که فقـط دارای امضا
اسـت و نـه اثـر انگشـت .االن هم در حال دسـت انـدازی به تکه

زمیـن هایی هسـتند که چند سـالی اسـت دسـت بنده اسـت و
پـدر بـه صورت عـادی گفته کـه زمین زمیـن مال توسـت که از
آن هـم ادعـای مالکیـت دارند .حـاال میخواهم تقاضـای انحصار
وراثـت دهـم آیا برای کامیونی که به نامشـان اسـت یـا دامی که
فروختهانـد از یـا پولی از حسـاب خارج شـده ادعا کنـم یا خیر؟
زمیـن هـای من چـه میشـود؟ امالک به نـام پـدرم چطور؟
بـا سلام از نظـر حقوقـی تا زمانی که کسـی فوت نکرده باشـد مالی تحت
عنـوان ارث بـه کسـی تعلـق نمـی گیـرد و اگـر پـدر هـم مالی به کسـی
بدهـد ولـی سـند نزنـد هنوز داخـل در اموال پدر می باشـد مگـر اقرارنامه

یـا مبایعـه نامـه ای در ایـن خصوص باشـد یا در حضور شـهود ببخشـد یا
بفروشـد که اول باید اثبات هبه یا بیع را بگیرید و سـپس الزام به تنظیم
سـند بـه طرفیـت دیگر وراث بکنیـد .اگر در زمان حیات پـدر مالی فروش
رفته باشـد یا سـندی به نام کسـی شـده باشـد متعلق به انتقال گیرنده
هسـت و کاری نمـی توانیـد بکنید در مورد وکالـت نامه هم اقدامات وکیل
تـا زمـان فـوت موکل در حدود اختیارات وکیل معتبر می باشـد .اول حصر
وراثـت بگیریـد بعـد تحریـر ترکـه کنید تا لیسـت امـوال زمان فـوت پدر
مشـخص شـود .اگر مسـتندی برای اموال خودت داری اثبات کن و سـند
بگیـر و املاک بـه نـام پدر هم بین همه تقسـیم می شـود.
سجاد حاجبی خانیکی

کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک

بررسی حذف صفرها از پول ملی با نگاهی به تجربیات جهانی و ضرورتهای داخلی
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صفرزدایی به روایت تجربیات جهاین
اتریخ

بـا تصویـب دولـت ،موضـوع حـذف  4صفـر از پول ملی ،باالخره جدی شـده اسـت و احتمـاال این بار ،بـا موافقت
جواد غیاثی
مجلس این سیاسـت اجرا شـود و عمر ریال در  90سـالگی ،به پایان برسـد .فضای رسـانه ای و تحلیلی کشـور
روزنامهنگار
پـر اسـت از تحلیـل هـا و نظـرات و انتقـادات و حمایـت هـا دربـاره ایـن طـرح .اما ما بـه این بهانه ،چنـد موضوع
متفـاوت را پیگیـری کردیـم .اول دربـاره ماهیت پول نوشـته ایم .آیا پـول صرفا یک ابزار انتقـال داراییِ قراردادی
اسـت یا خود آن هم می تواند مهم باشـد؟ همچنین درباره تاریخچه پول رسـمی کشـور و تغییرات ارزش ریال در  90سـال گذشـته نوشـتیم و
سـری هـم بـه تجربـه دیگـر کشـورها در صفرزدایـی زدیـم .در نهایت چند نکته مهـم در خصوص اجـرای این طرح مطرح کـرده ایم.

پـول یـک واسـطه بـرای مبـادالت اسـت و بـه خـودی خـود ،تاثیـری
نـدارد .بـه بیـان دیگـر ،پـول یک قـرارداد اجتماعی اسـت که به تاییـد حاکمیت
رسـیده اسـت تـا از طریـق آن مبـادالت تسـهیل شـود .در ایـن شـرایط یافتـن
واحـد پـول و تعـداد صفرهـای آن اصلا مهـم نیسـت .مثـل ایـن اسـت کـه مـا
بـا هـم قـرارداد کنیـم کـه بـرای مبادلـه کاالهـا و دارایـی هایمـان از یـک کاغذ
سـبز اسـتفاده کنیـم .بعـد از مدتـی ،بـه هر دلیلـی ،تصمیم بگیریـم از کاغذ آبی
اسـتفاده کنیـم .وقتـی طرفیـن (جامعه) قـرارداد جدیدی را بپذیرنـد ،همه به آن
احتـرام مـی گذارنـد و اتفـاق خاصـی نمـی افتد .تا دیـروز برای خریـد یک کیلو
مـوز یـا یـک دالر آمریـکا 12 ،اسـکناس  10هـزار ریالی پرداخت مـی کردیم و از
فـردا ،ایـن دو را بـا پرداخت  12اسـکناس (یا سـکه) یک تومانـی خواهیم خرید.
ایـن بحـث ،در یـک نکتـه منطقـی و انتزاعـی درسـت اسـت؛ یعنی واحـد پول و
شـکل آن خنثـی اسـت و تاثیـر واقعـی بـر اقتصـاد ندارد .امـا در عمـل و با دقت
در برخـی جزئیـات ،قضیـه کمـی فرق خواهد کـرد؛ به ویژه اگر بیـن کوتاه مدت
و بلندمـدت تمایـز قائـل شـویم .در عمـل مـردم و سیسـتم ها با «تغییـر» میانه
خوبـی ندارنـد و ایـن موضـوع در کوتـاه مدت هزینه بـر و دارای تبعاتی اسـت.

یک اختالف قدیمیِ مشابه بین اقتصادداانن

از پول غیرخنیث ات واحد پول خنیث

در طـول تاریـخ ،بسـیاری از کشـورهای دنیـا درگیـر تـورم بـوده انـد؛
برخـی مثـل مـا ،تـورم های مزمـن و پایدار داشـتند و برخی در یـک دوره خاص
(مثـل جنـگ جهانـی اول و دوم) دچـار تـورم شـدید شـدند و بعـد از آن سـراغ
صفرزدایـی رفتنـد .طبـق بررسـی هـا ،اولین بار در سـال  1923سیاسـت حذف
صفـر در آلمـان اجرایـی شـد .از آن زمـان تاکنـون  50کشـور دنیـا در چندیـن
مرتبـه اقـدام بـه حـذف صفـر کـرده انـد کـه در مجموع منجـر به حـذف حدود
 280صفـر از پـول های ملی کشـورها شـده اسـت .از نظر تعـداد صفرهای حذف
شـده ،کشـورهای صربسـتان و زیمبابـوه بـا حذف بیـش از  20صفـر از پول خود
در صـدر قـرار دارنـد .از نظـر تعـداد دفعـات اصلاح پـول ملـی نیـز برزیـل بـا 8
مرتبـه اصلاح پـول ملـی و حـذف  18صفـر در مجمـوع طـی  90سـال اخیر (از
 1930تاکنـون) رکورد دار اسـت.
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مالحظایت در خصوص اجرای طرح

ِ
مختلف جهان
چنـان چـه دیدیم ،سیاسـت حـذف صفر در کشـورهای
بـه منظـور رفـع آثـار ناشـی از تورم هـای مزمن و سـقوط پیاپی ارزش
پـول ملـی ،بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت .معمـوال موفقیـت در اجرای این سیاسـت
منـوط بـه آن اسـت که سیاسـت هـای کالن اقتصادی به نحوی تنظیم شـود که
بـا ایجـاد مـوج هـای تورمی بعـدی ،تعداد صفرهای پـول ملی دوباره زیاد نشـود.
کشـورهای مختلـف اروپایـی مثل آلمان و فرانسـه و همچنین برخی کشـورهای
همسـایه مثـل ترکیه ،این سیاسـت را نسـبتا موفق اجـرا کردند.
امـا در مقطـع فعلـی آن چـه مهـم اسـت اجـرای طـرح به نحوی اسـت کـه آثار
مثبـت آن بـه بهتریـن نحـو بـروز کنـد و آثار منفی آن بـه حداقل برسـد .اما این
آثار چه هسـتند.
شـدن دوبـاره پول ملی اسـت.
ملمـوس
سیاسـت،
ایـن
مثبـت
مهـم تریـن آثـار
ِ
االن کسـی درکـی از یـک ریـال نـدارد و عملا مورداسـتناد و اسـتفاده نیسـت.
نکتـه دیگر مسـائل حسـابداری اسـت .مثال رقـم نقدینگی  20هزار هـزار میلیارد
ریالـی ،عملا قابـل درک نیسـت .امـا بـا حذف  4صفر بـه  2هزار میلیـارد تومان
مـی رسـد .نکتـه مهـم دیگـر بهبود نسـبت هـا در تبدیل نرخ ارز کشـور با سـایر
ارزهاسـت .موضوعـی کـه اثـر حقیقی نـدارد اما تبدیل واحدهـا را ملموس تر می
کنـد .ایـن موضوع یـک اثر غیرمسـتقیم هویتی هـم دارد.
حـذف صفرهـا آثـار واقعـی دیگری هم دارد .مثال تعداد اسـکناس هـای موردنیاز
بـه شـدت کاهـش مـی یابد (طبـق گفته بانک مرکـزی به یک سـوم کاهش می
یابـد) .ایـن موضـوع باعـث صرفـه جویی در هزینـه های چاپ پول می شـود.
امـا در مقابـل حـذف صفرها هزینه هایی هم دارد .تغییرات سیسـتم حسـابداری
در شـرکت ها و بانک ها و حسـاب های ملی ،هزینه هایی در بر خواهد داشـت.
امـا مهـم تریـن نگرانـی ایجـاد مقداری تورم بر اثر این سیاسـت اسـت .پدیده ای
کـه در صـورت اجـرای طـرح در روزهای عدم ثبات ،تشـدید هم خواهد شـد.
ِ
ماموریـت دولـت و بانـک مرکـزی در اجرای
لـذا بـه نظـر میرسـد ،مهـم تریـن
درسـت ایـن سیاسـت ( و انتخـاب زمـان و نحوه شـروع اجرای آن) ،نهفته اسـت
بـه نحـوی کـه موجـب تـورم نشـود و مـردم و اقتصـاد از آثـار مثبـت ایـن طرح
بـدون دغدغه اسـتفاده کنند.
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تجربههای جهانی حذف صفر از پول ملی

دربـاره موضـوع ماهیـت پـول ،اختلاف نظـر زیـاد اسـت .اما دربـاره واحـد پول،
موضـوع ایـن قـدر سـخت نیسـت .بـا ایـن حال کسـانی که تغییـر واحد پـول را
غیرخنثـی مـی داننـد ،دالیـل مشـابهی (بـا گـروه اول در مثـال باال) دارنـد .این
کـه مـردم در محاسـبه و تطبیـق بـا شـرایط جدیـد بـه اشـتباه می افتنـد و این
موضـوع موجـب مشـکالتی از جملـه تـورم خواهد شـد .مثال گفته می شـود که
االن پرداخـت  500تومـان بـرای خریـد یک کاال متعارف اسـت امـا بعد از حذف
 4صفـر ،پرداخـت  0/5تومـان محلـی از اعـراب نخواهـد داشـت .لـذا از محـل
گـرد کـردن اعـداد بـه بـاال باعـث مقـداری از تـورم خواهد شـد .اگر دقـت کرده
باشـید در ایـن جـا نیـز ،اگـر ذهن انسـان حسـابگر و دقیق و منطقـی عمل کند
(مثـل فرضیـات گـروه دوم) تبدیـل  500تومـان به نیـم تومان ،با قـرارداد جدید
اجتماعـی مبنـی بـر حـذف  4صفر ،طبیعی و قابل پذیرش اسـت .اما وقتی حرف
از احسـاس آدم هـا و برخـی رفتارهای غیرحسـابگرانه ذهن مـی زنیم ،بین 500
تومـان جدیـد ،تفـاوت قائل می شـود.
تومـان قدیـم و 0/5
ِ
البتـه ایـن بـه معنـی دفـاع از حـذف صفـر در مقطـع کنونـی یـا رد آن نیسـت
طبیعتـا هـر سیاسـتی هزینـه ها و منافعـی دارد کـه کار مهم ،طراحـی و اجرای
سیاسـت بـه نحـوی اسـت کـه هزینـه هـا حداقـل و منافـع حداکثر شـود .برای
روشـن تـر شـدن ایـن موضـع ،در ادامـه در قالـب چند تصویـر و نمـودار توضیح
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تجربه چند کشور در حذف صفر؛ حذف  280صفر در 90
سال

معـادل  0/36گرم
ریـال در زمـان تولـد خود بـه عنوان واحد پول ملی،
ِ
معـادل ۰/000000024گرم طالسـت! این صفرهای
طلا بـود .اکنون
ِ
گیـج کننـده کـه براثـر تـورم هـای متوالـی ایجاد شـده اسـت ،مهم تریـن دلیل
صفرزدایی است.

ارزش یک گرم طال به ریال

اجـازه بدهیـد از یـک اشـتراک لفظـی اسـتفاده کنیـم و دربـاره ماهیـت پـول و
اختلاف نظـری قدیمـی ( که مشـابه با موضوع واحد پول اسـت) اسـتفاده کنیم.
برخـی از اقتصاددانـان معتقدنـد کـه پـول خنثـی نیسـت! یعنـی دولـت و بانک
مرکـزی مـی توانند در شـرایط رکـودی اقتصاد ،با چاپ پول بیشـتر قدرت خرید
و تقاضـا در اقتصـاد را تحریـک و اقتصـاد را از رکـود خـارج کنند! امـا گروه دیگر
معتقدنـد کـه چـاپ پول بیشـتر ،فقط در کوتـاه مدت آثـاری دارد و در بلندمدت
چیـزی جـز تـورم بـرای اقتصـاد بـه همـراه نمـی آورد .به بیـان دیگر ،گـروه دوم
مـی گوینـد کـه ابتـدا بایـد اقتصـاد رشـد کنـد و کاال و خدمات بیشـتری تولید
کنـد ،بعـد ،بانـک مرکـزی ،صرفا بـرای مبادله ایـن کاالها و خدمـات جدید ،پول
بیشـتر چـاپ کنـد .امـا گـروه اول مـی گویند کـه وقتی اقتصـاد راکد اسـت ،اگر
پـول تزریـق شـود ،اقتصـاد بـه حرکـت در می آیـد و معـادل پول جدیـد تزریق
شـده ،کاال و خدمـات ایجـاد خواهـد شـد و اقتصاد رشـد می کنـد .معموال گروه
اول روی ویژگـی هـای روان شناسـانه و رفتارهـای غیرمنطقـی مردم حسـاب باز
مـی کننـد امـا گـروه دوم مـردم و جامعـه را کاملا منطقـی و حسـابگر و دارای
قـدرت پیـش بینـی و تحلیل مـی دانند.
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تغییرات ارزش ریال و لزوم صفرزدایی

ارزش یک ریال بر اساس یک گرم طال

۱

درابره ماهیت پول و واحد پول؛ واحد پول ،خنیث
است؟!

مـی دهیـم کـه چـرا تغییـر واحـد ضـرورت می یابـد ( و در شـرایط فعلـی برای
ریـال ضـرورت یافتـه اسـت) .همچنیـن مـی گوییم کـه ایـن کار در دنیا بسـیار
مسـبوق به سـابقه اسـت.

0.000000024

سال ۱۹۲۳
جهان

آلمان ،اولین کشوری که صفرزدایی کرد

حذف  ۲۸صفر

بیشترین صفرهای حذف شده
در صربستان

 ۷نوبت

بیشـترین دفعـات حـذف صفـر
در برزیـل

آخرینصفرزدایی

آخرین تجربه با حذف  ۵صفر
در ونزوئال در ۲۰۱۸

شکستخوردهترین

حذف  ۲۵صفر در سه نوبت
در زیمباوه

تــورم برزیل هم بعد
از حذف صفر نه تنها
کنترل نشد بلکه در دهه
 80ابرتورم های  300تا
 1500درصدی را تجربه
کرد!
زیمبابوه در فاصله سال
 2006تا  2010در سه
مرحله  25صفر حذف
کرد و هر بار باز هم دچار
تورم شدید شد!

تبلیغات ،چگونه اولویت ها را عوض می کند
از دوران ابتدایـی همیشـه بـه یـاد داشـته ایم که انسـان ها
سمیه محمدنیا حنایی
بـرای زنـده ماندن باید سـه نیاز اصلی خـود را تامین کنند؛
روزنامه نگار
خوراک ،پوشـاک و مسـکن .همین آموزه در دوران کودکی
بـه ایـن معناسـت کـه اصلـی هـای یـک زندگی را خوراک و پوشـاک و مسـکن تشـکیل می
دهـد و بقیـه چیزهایـی کـه آدم ها برایش زمـان می گذارند در واقع فرعیات زندگی هسـتند.
فرعیاتـی کـه نـه حیـات مـا بـه آن هـا وابسـته اسـت و نـه ممات مـا! اما تـا جایی کـه دلتان
بخواهـد برایـش مـی دویـم و عـرق مـی ریزیـم تا جایـی که حتی سلامتی و اعصـاب و روان
مـان را هـم در خطر مـی اندازیم.
یکـی از اتفاقاتـی کـه باعـث می شـود افراد در هنـگام اولویت بندی مایحتاج خـود حق تقدم
اصلـی هـا بـر فرعـی هـا را رعایت نکنند ،تبلیغات اسـت .یکـی از کارهایی کـه تبلیغات انجام
مـی دهـد ایجـاد احسـاس نیـاز کاذب اسـت .در واقع بیشـتر کسـانی که تیزرهـای تبلیغاتی
مـی سـازند از دل همیـن جامعـه سـر در آورده انـد و بـرای یک لقمه نـان کار می کنند .آنها

میداننـد درصـد کمـی از مخاطبیـن آن هـا دارای حسـاب هـای بانکـی حسـابی هسـتند! و
بیشـتر مخاطبیـن شـان اقشـاری از جامعـه انـد کـه هشـت شـان گـرو  9هم نه حتـی  11و
 12اسـت .بنابرایـن بایـد در هنـگام معادلـه دو دوتایـی آن ها بتوانند هر جور که شـده جنس
تبلیغی شـان را در سـبد خرید آن ها قرار دهند .یکی از شـگردهای موفق این برنامه سـازان
ایجاد نیاز کاذب اسـت .با یک مثال موضوع را بیشـتر روشـن می کنم .همه ما می دانیم که
مبلمـان و میـز ناهـار خـوری آن قدرها هم کـه برایش خرج می کنیم جـزو ضروریات زندگی
به حسـاب نمی آیند .اما به طور متوسـط بیشـتر خانواده ها برای تهیه یک سـرویس کامل
مبلمـان در حـد متوسـط چیـزی حـدود  5تـا  7میلیون تومـان هزینه می کننـد .اما چگونه
مـی تـوان خانـواده ای را کـه مثلا ماهانه  3میلیون تومـان درآمد دارد ،قانـع به خرید کاالیی
دوبرابـر درآمـد ماهانـه اش کـرد؟ تبلیـغ تلویزیونـی ایـن کاال مـی توانـد بـا ایـن جملـه آغاز
شـود :آیـا همیشـه از مشـکل زانـو درد و کمـردرد در هنـگام بلند شـدن رنج برده ایـد؟ آیا از
فیزیوتراپـی رفتـن خسـته شـده ایـد؟ دیگـر قرص های مسـکن اثر نمی کنند؟ ما برای شـما

یـک راه حـل زیبا ،شـیک و خواسـتنی داریـم ...و بعد برای محکـم کاری از بازیگری که لباس
پزشـکان را پوشـیده اسـت مصاحبه ای می گیرند و او علت تمام دردها را در سـبک زندگی
رو زمینـی و فرشـی بیـان مـی کنـد و ادامـه ماجـرا را می توانیـد حدس بزنید .بلـه به همین
راحتـی یـک خانـواده بـا درآمد متوسـط رو بـه پایین بـرای خرید مبلمان ترغیب می شـود.
ایـن مثـال را مـی تـوان بـرای خیلی چیزهای دیگـر زندگی مان بزنیم و با یک حسـاب دو دو
تایـی ببینیـم تـا بـه حال چندین بار گول خورده ایم و دسـت رنجی را که می شـد پسـذانداز
یـا سـرمایه گـذاری کنیـم ،هـدر داده ایـم .اگر با این دید در آشـپزخانه تـان دوری بزنید انواع
مختلفـی از وسـایل آشـپزخانه را مـی بینیـد که کارآیی ندارند از تخم مـرغ آب پز کن بگیرید
تا قهوه سـاز های چند مدلی ،هوا سـاز ،سـرخ کن ،خشـک کن و...
پـس بـرای ایـن کـه دیرتـر گـول بخوریـد و پـول هـای تـان را خـرج نکنیـد ،ایـن بـار که به
یـک تبلیـغ تلویزیونـی جذب شـده اید با خودتان همـان آموزه درس اجتماعـی دوره ابتدایی
را مـرور کنیـد و ببینیـد آیـا کاالی تبلیغـی از نیازهـای اصلـی محسـوب می شـود یا خیر؟

