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صفرزدایی
به روایت
تجربیات جهاین
2

بررسی حذف صفرها از پول ملی با نگاهی به
تجربیات جهانی و ضرورتهای داخلی
تیترها
t i t l e s

5

هزینههای مشوریت
حیایت برای آینده
بررسیمشاورههایکنکور
6

رساتو و جانشینان
نچسب!

 ۴خودرویی که ممکن است
جایگزینسراتوشوند
3

یک برند ایراین
الکرتونییک

مروریبرمحصوالتایکسویژن
4

اب دزدی مزنل کنار
بیایید!
شرایطاستفادهازبیمه
سرقت
8

چند و چون گرافیست
شدن

چه چیزهایی برای ورود به شغل
طراحیگرافیکنیازاست؟
7

فیروز کوه تجربه اتریخ
و طبیعت
یادداشت

چراییصفرهراسی؟
ایـن روزهـا ماجـرای حـذف صفرهـا بار
مهدی حسن زاده
دیگـر در محافـل اقتصـادی و فضـای
روزنامهنگار
مجـازی و حقیقـی به یکـی از بحث های
روز تبدیـل شـده اسـت .بهانـه ماجرا هم
خبـر تصویـب کلیـات الیحـه حـذف  4صفـر از پـول ملی اسـت .حذف 4
صفـر و تبدیـل ریـال بـه تومـان عملا موجب می شـود ،آن چه مـردم در
محـاوره بیـان مـی کننـد و بـه عنوان مثال مـی گویند« :یـک کیلو گوجه

راهنمایسفربهییالقیترین
منطقهاستانتهران

n o t e

فرنگـی بـه قیمـت  5تومـان خریدیم» ،در عمـل نیز  5هزار تومـان که در
شـکل رسـمی آن  50هـزار ریـال اسـت به  5تومـان تبدیل شـود .آن چه
موجـب هـراس برخی مردم شـده اسـت ،تحلیل های بعضـا عجیب برخی
افـراد دربـاره آثـار ایـن حذف صفرهاسـت .برخـی می گویند کـه با حذف
صفرهـا ارزش دارایـی مـردم پاییـن مـی آیـد و خانه ای کـه  500میلیون
تومـان مـی ارزد عملا ارزش آن بـه  5هـزار تومان کاهش مـی یابد .واضح
اسـت کـه ایـن نگرانـی بـی جاسـت چـرا کـه ارزش دارایی ها در مقایسـه

بـا سـایر دارایـی هـا معنـا دار اسـت و زمانـی که بـا حذف صفرهـا و تغییر
پـول ملـی ،همـه دارایی ها چنین تغییر ارزشـی می یابند ،چنین هراسـی
معنـا نـدارد .نکتـه مهـم در ایـن بـاره ،خودآگاهـی جامعـه نسـبت به این
تغییـر اسـت .زمانـی کـه صفرهـا حـذف شـود ،همـه مـی دانیـم کـه این
تغییـر رخ داده اسـت و در عمـل ارزش همـه دارایـی هـا ،درآمدها و هزینه
هـا متناسـب با پول جدید ارزشـیابی می شـود ،لذا ایـن خودآگاهی اجازه
نمـی دهـد کـه هراسـی از تغییـر ظاهری ارزش اموالمان داشـته باشـیم.

آن چـه در ماجـرای حـذف صفرهـا کلیدی اسـت ،اجرای تدریجـی و آرام
آن اسـت .آن چـه قبلا از سـوی رئیـس کل بانـک مرکـزی عنـوان شـده
بـود ،همیـن بـود کـه از زمـان آغاز اجـرای این طـرح ،حـذف صفرها طی
فراینـدی دو سـاله محقـق مـی شـود .بـه ایـن معنـی کـه اسـکناس های
جدیـد بـه تدریـج چـاپ شـده و بـه مـرور نیـز جایگزیـن اسـکناس های
قدیمـی مـی شـود .لـذا ایـن تدریـج و این صبـر در اجرا می توانـد مردم را
بـه مـرور زمـان بـا ایـن تغییر همـراه کند.

