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بابک وهابی

نویسنده و شاعر:

اندر احــــواالت
 حذف چهار صفر
از پــــول مّلی!

از ما که پنهان نیست، از شما چه پنهان، وقتی خبر 
پیشــنهاد حذف چهار صفر از پول ملّی به گوش مان 
رســید، مثل هر آدم حسابی )حسابدار( دیگری اول 
یک حســاب سرانگشــتی کردم که آیا این موضوع 
تاثیــری بر زندگی روزمره ی مــا دارد یا نه؟! و آیا با 
حذف صفرها بخشــی از مشــکالت و گرفتاری های 
اقتصادی مان هم حذف می شــود؟ یا خدای ناکرده 
نــه تنها منفعتی ندارد بلکه این بار باز هم ســفره ی 
کوچک مان بیشتر آب می رود و با این ترفند و روش 
کامال علمی)!( فقــط یارانه مان از 45 هزار تومان به 
45 تومــان تحلیل می رود! به همیــن دلیل همه ی 
آموخته های قدیمی دوران دانشجویی از زمان چرت 
زدن در کالس هــای اقتصاد خرد و کالن و پول و ارز 
و بانکداری و مالیه ی عمومی، و نظریه های اقتصادی 
راننــدگان و مســافران محترم تاکســی را با کمی 
جست وجو در اینترنت به روزرســانی کردم و دست 
آخر به نتایج شــگفت انگیزی رســیدم. این طور شد 
که تصمیم گرفتم با نوشــتن آنها عالوه بر باال بردن 
سطح آگاهی عمومی، خودم هم نگفته و الل از دنیا 

نرفته باشم! 

و اما مزایا و اثرات حذف صفرها!

کاهش تورم
برخــی از صاحب نظــران بر این باورنــد که حذف 
صفرها موجب کاهش تورم می شــود! از شــما چه 
پنهان همین دیروز که برای خرید گوشت به قصابی 
محله رفته بودم، با دیدن قیمت ها چنان دودســتی 
بــر فرق ســرم زدم که باد کرد و دچار تورم افســار 
گسیخته شــد! این جا بود که قّصاب محترم توضیح 
داد که با حذف صفرها قیمت گوشت از کیلویی 130 
هزار تومان به کیلویی 13 تومان کاهش می یابد، و با 
شنیدن این خبر تورم سرم یک باره کاهش پیدا کرد. 
بدین ترتیب، اولین اثر کاهشی حذف صفرها بر تورم 
را خــودم به طور میدانی تجربه کردم! با این اوصاف 
امیدوار شدم که به زودی شــاهد کاهش چشمگیر 
هر گونه تورم ناشــی از فشارهای اقتصادی و افزایش 

قیمت ها خواهیم بود!

البته بگذریم که عده ای هم معتقدند که حذف صفرها 
اثر افزایشــی بر تورم دارد. ولی بــه منظور افزایش 
ســن امید به زندگی و کمک به کاهش به کارگیری 
الفاظ ناشایست به حاذفین )حذف کنندگان( محترم 
صفرها توســط خوانندگان فرهیخته و مردم عزیز از 

پرداختن و پردازش این فرضیه خودداری می کنم!

تقویت پول مّلی
دومین مزیــت حذف صفرها باال بــردن ارزش پول 
ملّی بــدون باال بــردن ارزش پول ملّی اســت!! به 
همیــن راحتی! یعنی بدون هیــچ زحمت و اتفاق و 
داروی تقویتــی! )مجاز و غیر مجاز( ارزش پول ملّی 
در مقایســه با ســایر ارزها افزایش پیدا خواهد کرد. 
مثــال، اگر امروز برای خرید هــر دالر باید 12.000 
تومان بدهیم، بعــد از حذف صفرها فقط 12 تومان 
می دهیم! این در حالی اســت کــه 12 تومان االن 
بــا 12.000 تومان ســابق کامال برابر اســت! و اگر 
فکر کردید این وســط چیزی گیرتــان می آید، کور 
خوانده اید!! چون فــردا همان قدر پول می دهید که 
دیروز می دادید. با این تفاوت که پول تان تقویت شده 
اســت! حاال این که سر در نمی آوریم کجای پول مان 

تقویت شده است قطعا ایراد از خود ماست!

آثار روانی
از نظــر بنده و اکثــر دانشــمندان)!( حذف صفرها 
هیچ تاثیری بر شــاخص های اقتصادی طرف عرضه 
و طرف تقاضا ندارد؛ و بیشترین آثار آن روانی است! 
یعنی چه؟! یعنی مثل ســاعت ملّی که در طول سال 
دو بار عقب و جلو می شــود، و تــا مدتی در جواب 
"ساعت چنده؟" با سوال "ساعت قدیم یا جدید؟" 

روبرو می شــویم؛ بعد از حــذف صفرها هم در داد و 
ستدها با پرســیدن "این چنده؟" با سوال "تومان 
قدیــم یا جدید؟" مواجه می شــویم، و بدین ترتیب 
حســابی با روح و روان مان بازی می شود، و تا مدتی 
گیج بازی پولی در ســطح ملّی متداول خواهد شــد! 

طنز
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از نظر مــن، اتفاقا مهم ترین اثر حذف صفرها همین 
رواج گیج بــازی و آثار روانی آن اســت که قطعا به 
نشــاط اجتماعی مینجامد!! و اثری مشابه داروهای 
روان گردان و نشــاط آور خواهد داشت. برعکس آن 
زهرماری ها که اصال توصیه نمی شود، این یکی بدون 

عوارض جانبی و قویا مورد تاکید است! 

البته یکی دیگر از آثار روانی بســیار بااهمیت حذف 
صفرها افزایش ظرفیــت اختالس پذیری آحاد مردم 
در سطح ملّی است. مثال، ما که طی سالهای گذشته 
با شنیدن ارقام نجومی اختالس ها، بی خودی با روح 
و روان مان بازی می شــد، بعــد از حذف صفرها تازه 
متوجه می شویم که مبالغ اختالس این برادران عزیز 
)از م.خ. و ب.ز. و م.ز. گرفته تا این اسمشونو نبرهای 
اخیر( آن قدرها هم بزرگ نبوده که ما بی ظرفیت ها 
شــلوغش کرده بودیم! بلکه از بدشانسی این برادران 
بود که تاریخ اختالس شــان قبــل از حذف صفرها 
بود. جــا دارد از همین تریبــون از این برادران هم 

عذرخواهی کنیم!

صرفه جویی در هزینه ی چاپ اسکناس
بر خــالف تصور اولیه کــه به نظر می رســد چاپ 
اســکناس های جدید کلی هزینه روی دســت بانک 
مرکــزی می گــذارد، اتفاقا با توجه بــه کاهش رقم 
اســکناس ها هزینــه ی چاپ آنها به شــدت کاهش 

پیــدا خواهد کرد! قضیه خیلی ســاده اســت. مثال، 
اگــر االن برای چاپ یک اســکناس 10.000 تومان 
هزینه می شــود، بعد از حــذف صفرها این هزینه به 
عدد باورنکردنی یک تومان کاهش پیدا خواهد کرد!

البتــه از نظر بنده که به نظر خودم نظرم از نظر همه 
مهمتر اســت)!( این موضوع در موقعیت های مختلف 
اثرات متفاوتی دارد. طبیعتا برای امثال من و شــما 
کارمندجماعت که نه ســر پیازیــم و نه ته پیاز! این 
موضوع هیچ اهمیتی ندارد. ولی مثال برای دوســتان 
عزیز مجرم و ســابقه دار که در شــغل جعل و چاپ 
اســکناس تقلبی هستند، حســابی اسباب زحمت و 
گرفتاری می شود! چون ناچار می شوند در اسرع وقت 
اسکناس های قدیمی شان را آب کنند و به طراحی و 

چاپ اسکناس های جدید بپردازند.

حذف کامل موارد پولشویی از اقتصاد کشور
شاید تا قبل از این به عقل جّن هم نمی رسید که یکی 
از آثار اعجازانگیز حذف صفرها می تواند حذف کامل 
موارد پولشویی از اقتصاد کشور باشد. می پرسید چرا؟ 
قضیه خیلی ساده است. چون طبیعتا پول تمیز نیاز 
به شســتن ندارد! )فکر این جا رو نکرده بودید!( پس 
برادرانی که در حال حاضر ســخت مشغول شستن 
پول های قدیمی هستند، با چاپ پول های نو و تمیز 
قطعا به خیل عظیم بــی کاران می پیوندند و از االن 

باید به فکر یک شغل آبرومندانه ی دیگر باشند! 

قابلیت مقایسه ی صورت های مالی و بانک های 
اطالعاتی 

حاشــا به انصاف و َکَرم هر کســی کــه بگوید بعد 
از حــذف صفرها، شــاغالن حرفه ی حســابداری و 
تهیه کنندگان صورت هــای مالی و هر گونه گزارش 
مالی دیگر، در قابلیت مقایسه شــان با سال های قبل 
دچار مشکل می شــوند! خوشبختانه هر حرفه ای در 
ایــن مملکت بی متولی و بی صاحب باشــد، حرفه ی 
حســابداری تا دلتــان بخواهد متولــی و صاحب و 
کمیته و نهــاد و انجمن حرفه ای و .... دارد! ما حتی 
زمانی که هیچ مشکل و ابهامی نداریم، این دوستان 
می نشینند و رویه و رهنمود و نظر فنی و توصیه نامه 
و دســتورالعمل و اســتاندارد بومی )!( و ... تدوین و 
الزم االجرا می کنند! چه برسد به این که شست شان 

خبردار شود که یک مشکلی دارد بروز می کند.

مثال، همین چند وقت پیش ما داشتیم صورت سود 
و زیــان تهیه می کردیم که یک بــاره توصیه ای نازل 
شد که مالیات سنوات قبل را زیر ستون سال جاری 
بیاوریــد! حاال هر چه مدیرعامــل بیچاره مان ضجه 
می زد کــه پدرآمرزیده ها مالیات ســنوات قبل چه 
ربطی به عملکرد سال جاری من و شرکت ام دارد؟!! 
ما در جــواب می گفتیم فکر کردی کم الکی ســت؟! 
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بابــک وهابی: عضو انجمن حســابداران خبره ی 
ایران، کارشــناس ارشد حســابداری، مدیر مالی، 

شاعر، طنزپرداز

حرفه ی ما حســاب و کتاب دارد! اســتاندارد دارد! 
کمیته دارد! از او اصرار و از ما انکار!

 یا مثال یک دفعه دســتورالعمل آمد که نرخ تسعیر 
ارز یکــی اســت و آن هم نرخ متبرک بــه نام برادر 
)دامت  اســحاق خان جهانگیــری  ارجمندمـــــان 
افاضــات(. ما هم که اصال عــادت نداریم پای مان را 
از گلیم مــان درازتر کنیم )مگــر این که گلیم مان از 
پای مان کوتاه تر باشــد!( بی چون و چرا به کار بستیم. 
البته بماند که دوره ی مالی بعد با تحمیل یک ســود 
و زیان تسعیر ارز نجومی حسابی چوبش را خوردیم! 

چه خوردنی!! 

خالصه این که از بابت حرفه ی حسابداری هیچ جای 
نگرانی نیســت. همین روزهاســت که دستورالعمل 
نحــوه ی عمل و افشــای آثار حذف صفرها توســط 
کمیته ی مربوط صادر و الزم االجراء شود. و صد البته 
به ما و هیچ کســی هم در حرفه مربوط نیســت که 
آن را از کجــا درمی آورند! مهم این اســت که الزم 

االجراست!!

و اما... عدم پذیرش توسط عموم باالخّص افراد 
مسن!

یک نکته ی جالب درباره ی حذف صفرها پیشــنهاد 
تغییر همزمان واحد پولی است! مثال، طبق شنیده ها 
"پارســه" )ترکیب "پارس" و حرف اضافه ی "ه"( 
به عنوان واحد پول جایگزین "ریال" پیشنهاد شده 
اســت. این واحد پول پیشــنهادی هر چند به نظر 
شخص شخیص بنده و سایر فرهیختگان و بزرگان)!( 
نامی بسیار زیبا و بجاست! ولی یک ایراد اساسی دارد. 
این که یحتمل این سوال درباره ی آن مطرح می شود 
که چرا مثال "لره"، "ترکه"، "کرده"، یا "عربه" نه؟! 
و این چه تبعیض قومیتی است که روا داشته اید؟! به 
همین دلیل، پیشنهاد جایگزین بنده این است که به 
جای "پارسه" از "پاپاسی" یا "پشیز" استفاده شود 
که هم این ایراد تبعیض قومیتی گرفته نشود، هم به 
نوعی نام ایرانی هستند، و هم این که هر دو با ارزش 

فعلی پول مان بی ارتباط نیستند!!

فقط من مانده ام از نســلی که بعد از سال ها تازه به 
"ریال" عادت کرده اند و هنوز حریف شــان نشــدیم 
که به خیابان "کارگر شــمالی" "امیرآباد" نگویند! 
و خیابان "شــهید مطهــری" را "تخت طاووس" و 
خیابان "امیرکبیر" را "چــراغ برق" ننامند، چطور 
می خواهیــم از قبول این واحد پولی جدید ســر باز 
نزنند؟!! خود من از دار دنیا یک مادربزرگ دارم، که 
هنــوز در بین حرف هایش از صنار )صد دیناری(، دو 
زار، سی شی )سه شاهی( و ... استفاده می کند! حتی 
وقتی اخبار اعالم کرد طرح حذف چهار صفر از پول 
ملّی نهایی شــده اســت، رو به گوینده ی خبر گفت: 

"صنار بده آش؛ به همین خیال باش!"

خالصه ی کالم
این کــه دیدگاه ها دربــاره ی اصل موضــوع و آثار و 
تبعات آن بسیار است. برخی صاحب نظران، از خنثی 
بودن این طــرح و بی تاثیری آن در متغیرهای واقعی 
می گویند، و اعتقاد دارند که بانک مرکزی که از تورم 
و افزایش قیمت ها از ســوی عموم تحت فشار است، 
خواسته با این کار تا حدودی از زیر فشارها خارج شود. 

از فقــــر و گرانی به لب آمد جانش
می خواست به هر شکل کند پنهانش
با کاهش صفر پول، خر هست همان
پاالنش!! شده  عوض  فقــط  بار  این 

برخی از مخالفان این طرح هم پا را فراتر گذاشته اند 
و از آثار منفی این طرح بر وضعیت پولی و اقتصادی 
دم می زننــد و پیشــنهاد می کننــد به جــای این 
قرتی بازی هــا)!( دولت و بانک مرکــزی تصمیماتی 
اتخــاذ کنند که منجر به کاهش واقعی تورم افســار 
گســیخته و آثــار اجتماعــی آن و بهبــود وضعیت 

معیشت مردم شود.

می شد کـم  اختالس ها  از  کاش  ای 
از مردم بی نان و نــــوا کم می شد
ملی ل  پو صفــر  ی  جا به  ش  کا ی  ا
! می شد کم  بال  و  نی  گرا و  فقــر  ز  ا

البته این وسط عده ای هم هستند که همیشه نیمه ی 
پر لیــوان را می بینند )حتی اگــر لیوان کامال خالی 
باشــد!( و اعتقاد دارند با این کار همه ی مشــکالت 
حل می شــود و این جا می شــود شعبه ی بهشت در 
زمین! و صد البته که شعبه ی دیگری هم نخواهـــد 

داشـــت! 

هر لحظه ی ما طعم عسل خواهد شد
یز ز مــــو، سر کچل خواهد شد! لبر
ارز و  مسکن  مشکل  و  فقر  و  بی کاری 
با حذف چهار صفــر حل خواهد شد!

در پایــان امیدوارم آقایان با همین دســت فرمان به 
اقدامات موثــر در حوزه ی سیاســت ها و اصالحات 
پولی ادامه دهند و در آینده ی نزدیک شــاهد حذف 
صفرهــای بیشــتری از پول ملّی و چه بســا حذف 
کامــل پول ملّی از مبادالت اقتصادی مان باشــیم، و 
به جایگاهی برســیم که حتی بدون رد و بدل شدن 
پــول، از طریق مبادله ی نفــت در برابر غذا یا کاال با 
کاال امورات مان بگذرد، و بیشــتر از این به دوستان و 
برادران مان در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد زحمت 

ندهیم!

دست آخر، این مژده را هم به طرفداران و خوانندگان 
پر و پا قرص مجله ی حسابدار می دهم که طبق اخبار 
واصلــه از تحریریه، با درایــت و تمهیدات مدبرانه و 
دلســوزانه ی مدیران محتــرم انجمن حســابداران 
خبــره ی ایران بــه زودی قیمت مجلــه از 10.000 
تومان به 10 تومان کاهش خواهد یافت!! که در این 
وانفسای کمبود کاغذ و افـــزایش هزینه ها واقعـــا 
جای تبریک و شادباش فــــــراوان دارد! عـــــزت 

زیاد!


