
هدف:  این پژوهش به منظور بررسی مقایسه ای اسناد کمبود پول خرد 
در گذشته و حال انجام یافته است تا با شناخت هر چه بیشرت معضل 

پول خرد و علل، عوارض و راه حل های آن در سه دورۀ تاریخی پهلوی 

اول و دوم و جمهوری اسالمی بتوان راه های مناسب گذر از این مشکل 

را  پیش بینی کرد.

روش/ رویکرد پژوهش: این تحقیق بر اساس مطالعۀ کتابخانه ای و با 
بررسی توصیفی اسناد و اطالعات موجود در سه دورۀ تاریخ سیاسی- 

اجتامعی اخیر ایران انجام شده است.

یافته های پژوهش: بررسی اسناد ملی ایران نشان می دهد که در نود 
سال اخیر، چندین بار معضل کمبود پول خرد در ایران رخ داده است و 

مشکالت مشابهی پدید آورده، علل مشرتکی داشته و راه های مشابهی 

از سوی مردم، کسبه و دولتمردان برای حل آن به کاررفته است. وقفه 

در معامالت، نارضایتی مردم از ارائه شدن کاالهای مختلف به جای پول 

از مشکالت این پدیده است. کاهش ارزش اسمی سکه و اسکناس خرد 

و به رصفه نبودن رضب سکه و چاپ اسکناس، جمع آوری مسکوکات 

توسط سودجویان و نیاز به ورود ُمَطّلس از خارج، از علل مشرتک در 

گذشته و حال است. روی آوردن مردم به بلیط و کاغذهایی با اعتبار 

محلی به جای پول خرد، رضب سکه و چاپ اسکناس ازجمله راهکارها 

به شامر می رفت. امروزه گرد شدن قیمت ها در کنار ابزارهای نوین 

پرداخت مانند کارت پول به حل این مشکل کمک می کند. 

ڪلیدواژه ها 

پول خرد، کمبود، اسناد، اسکناس، سکه، پشیز
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بررسی مسالۀ کمبود پول خرد 
در تاریخ معارص ایران مبتنی بر اسناد

1.  کارشنـاس ارشـد معارف اسالمــی و 

علوم سیاسی، مربی و عضو هیئت علمی

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 alikasai@yahoo.com

مقدمه
بیش از ده سال است که معضلی با عنوان »کمبود پول خرد« در جامعة ایران وجود دارد. 
آثار انتشاریافته به ضرورت بازنگری در نرخ گذاری تأکید دارد )آقایی، 13و14شهریور1392، 
ص5( و از لزوم ضرب سکه و چاپ اسکناس سخن می گوید )خاموشی، 23خرداد1384، 
منوچهری،  )اسالمی  می سازد  مطرح  را  الکترونیکی  پول  کیف  جانشینی  یا  و  ص3( 
15آذر1394، ص23(؛ اما آیا این یک معضل جدیدی است که در گذشته سابقه نداشته 
است؟ بررسی اسناد نود سال اخیر نشان می دهد که حداقل سه بار کشور با معضل کمبود 
پول خرد مواجه شده است: دورة پهلوی اول، دورة پهلوی دوم و دورة جمهوری اسالمی.
آیا این مشکل در گذشته با همین ویژگی ها و مشکالت امروز همراه بود؟ به چه دلیل پدید 
آمد؟ و برای حل آن، چه راهکارهایی به کار رفت؟ با کندوکاو در پیشینة آثار منتشرشده، 
اثری که این مشکل را در بررسی تاریخی مدنظر قرار دهد و با توجه به اسناد ملی به 
راهکارهای محتمل برسد، به دست نیامد. پژوهش حاضر با بررسی اسناد 90 سال اخیر 
با این فرض که معضل کمبود پول خرد در گذشته هم وجود داشته است و شباهت هایی 
بین ویژگی ها، علل و راهکارهای این معضل در گذشته با حال وجود دارد و می توان به 

راهکارهای محتمل برای حل معضل رسید، به دنبال پاسخ به این پرسش هاست.
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بررسی وضعیت کمبود پول خرد در سه دورۀ تاریخی
با جستجوی کلیدواژه های کمبود پول خرد در اسناد ملی ایران که در سازمان اسناد و 
کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران موجود است، اطالعاتی از اسناد تاریخی پهلوی اول 
و دوم به دست می آید که می توان بر اساس آن ها وضعیت کمبود پول خرد را در گذشته 
با دورة جمهوری اسالمی مقایسه کرد و نتایج حاصله را مورد بررسی و تحلیل قرارداد. در 

اینجا اسناد و منابع خبری این دوره ها بررسی می گردد:

1. دورۀ پهلوی اول
از دورة پهلوی اول، اسنادی وجود دارد که نشانگر وجود معضل کمبود پول خرد در این 
دوره است. با بررسی سندی با عنوان »کمبود مسکوک نیکل در بازار و ضرب مجدد توسط 
بانک شاهی« در سال  1307 )ساکما،17523-240(، می توان از وضعیت این مشکل در آن 
دوره باخبر شد. اسناد آن دوره نشان می دهد که این معضل در شهرهای مختلف وجود 
داشته است. ازجملة این اسناد می توان به این موارد اشاره نمود: »  کمیاب شدن پول خورد 
واسکناس پنج ریالی در نیریز« در سال 1316 )ساکما،1573-293-98(، »کمبود پول خورد 
در الرستان« در سال1314 )ساکما،71173-293(، »گزارش شهربانی شیراز از کمبود پول 
خرد و مسکوکات در فارس« مبنی بر   کمبود پول خرد و مسکوک نقره در ایالت فارس و 

به زحمت افتادن اهالی فارس در انجام معامالت در1314 )ساکما، 240-70236(.             

2. دورۀ پهلوی دوم
کمبود پول خرد در سال های 1331و1332 در شهرستان ها معضالتی ببار آورد و باعث 
ناراحتی مردم شد و دولت به چاپ اسکناس و ضرب سکه پرداخت و بعضی از اقشار مردم 
به روش های موقتی مانند برگه های کاغذی و مقوایی دست ساز به جای پول روی آوردند. 
در پروندة 11026-240 سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، بریدة جراید سال های 1331 و 
1332 دیده می شود که در آن ها اخبار مربوط به کمیابی پول در تهران و شهرستان ها آمده 
است. ازجمله تیترهای این بریدة جراید عبارت اند از: »در بازار ابهر ابداً پول خورد یافت 
نمی شود و اهالی سخت در مضیقه هستند«؛ »بانک ملی در مورد رواج پول خورد عاجز 
مانده و در شعبة بازار فقط پنجاه ریال پول خورد به مراجعه کنندگان می پردازد«؛ »پول خورد 
در همدان نیست و جمعی از اهالی شهرستان همدان از فقدان پشیز سخت شکایت دارند و 
از مراجع مسئول تقاضای ارسال پشیز به مقدار کافی دارند«؛ »الهیجان- سه ماه است پول 

سید علی کسائی
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خرد در این شهر پیدا نمی شود«؛ و »کمبود پول خرد مردم و کسبة مهاباد را دچار مضیقه 
بسیار نموده است« )ساکما، 11026-240(. در این اسناد و بریدة جراید، نام شهرهای 
دیگری هم که دچار مشکل کمبود پول خرد بودند دیده می شود مانند: مسجدسلیمان، 
نهاوند، کرمانشاه، کنگاور، یزد، سبزوار، تبریز، بندر انزلی، خوی، آبادان، لنگرود، اهواز، 

فومن، خرمشهر و اردبیل )ساکما، 240-11026(.

3. دورۀ جمهوری اسالمی
اخبار و تجربة سال های گذشته نشان می دهد که معضل کمبود پول خرد در دورة جمهوری 
از خبرهای  داشته است. در یکی  ادامه  تاکنون  پیش شروع  شده و  از سال ها  اسالمی 
منتشرشده در سال 1384با عنوان »بانک مرکزی نیاز جامعه را تامین کند- نگاهی به 
وضعیت کمبود پول خرد در جامعه« می خوانیم: »کمبود پول خرد به معضلی در جامعه 
تبدیل شده است. بسیاری از مردم جامعه هر روز در سوار شدن به تاکسی یا مراجعه به 
بقالی یا کیوسک روزنامه فروشی و ... با مشکل پول خرد دست به گریبان هستند ... .« 
)خاموشی، 23خرداد1384، ص3(. در خبری دیگر آمده است: »تاکسیرانی اعالم کرده 
است: در خصوص مشکل کمبود پول خرد در هنگام دریافت و پرداخت کرایه تاکسی ها 
به آگاهی می رساند پیشنهاداتی به شورای محترم اسالمی شهر تهران ارائه گردیده است و 
ان شاءاهلل در سال 1390 نرخ های کرایه به گونه ای اعالم شود که این مساله درحد بسیار 
باالئی مرتفع گردد« )»جوابیه روابط عمومی سازمان تاکسیرانی«، 8اسفند 1389، ص2(. 
در مقاله ای آمده است: »این روزها استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی یا خرید کاالهایی 
که مبالغ آن به پول خرد ختم می شود مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده و اغلب 
بر افزایش سکه های رایج برای آسان تر شدن داد و ستدهای خرد تاکید دارند« )آقایی، 

14شهریور1392، ص5(.
اسناد و منابع سه دورة تاریخی پهلوی اول و دوم و جمهوری اسالمی از وجود 
معضل پول خرد در سال های1307تا1317و 1331تا1332و 1384تاکنون حکایت دارد و 
پاسخ پرسش نخست این پژوهش، که وجود سابقة کمبود پول خرد است، تقریباً مشخص 
می شود؛ اما آیا این رخداد در گذشته هم مانند امروز بوده و مشکالت، علل و راه حل های 
یکسانی داشته است یا تفاوت هایی بین آن ها دیده می شود؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز 

به تحلیل اطالعات اسناد و منابع است.

بررسی مسالۀ کمبود پول خرد
 در تاریخ معاصر ایران

 مبتنی بر اسناد
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تحلیل و بررسی منابع سه دورۀ فوق
در بررسی تحلیلی و مقایسه ای اسناد دوره های پهلوی اول و دوم با منابع خبری دورة 
جمهوری اسالمی می توان شباهت هایی میان مشکالت ناشی از مسئلة کمبود پول خرد، 
علل و راه حل های آن در حال حاضر نسبت به گذشته باوجودِ بعضی تفاوت ها مشاهده 

کرد. در اینجا به بیان برخی از آن ها پرداخته می شود.

1. مشکالت کمبود پول خرد
الف. به زحمت افتادن مردم در معامله

در اسناد آمده که کمبود پول خرد باعث سختی در معامله و ناراحتی مردم شده است. این 
وضعیت با کلماتی مانند »در زحمت یا مضیقه بودن مردم«، »عسرت« یا »بستوه آمدن« ایشان و 
مانند آن ها بیان شده است. در نامة 27شهریور 1314 وزارت داخله به وزارت مالیه آمده است: 
»بطوریکه ایالت فارس رمزا اطالع میدهد بواسطه نبودن پول خورد و مسکوک نقره مردم 
بزحمت افتاده اند ... متمنی است برای رفع عسرت اهالی ...« )ساکما، 70236-240، برگ6(. در 
خبر دیگری آمده است که »در گیالن وضع بازار بعلت کم بود پول خورد و اسکناس ریز نهایت 
مغشوش و خراب است اهالی بستوه آمده و انتظار بذل توجه از دولت را دارند«)ساکما، 11026-
240، برگ10(. در نامة وزارت دارائی در30بهمن1331 به بانک ملی ایران نوشته شده است: 
»طبق تلگراف واصله از شهرستان خوی اهالی از حیث پول خرد، بی نهایت در مضیقه هستند...« 
)ساکما، 11026-240، برگ27(. در نامة بانک ملی به وزارت دارائی در28مهر1332 آمده است: 
»مسئله کمبود پول خرد در مرکز و شهرستانها بتدریج کسب اهمیت نموده و موجبات مزاحمت 
اهالی را در معامالت روزانه فراهم آورده است...« )ساکما، 11026-240، برگ49(. در سند 
دیگری که نامة بانک ملی به وزارت دارائی است می خوانیم: »اصوال مضیقه پول خرد در تمام 
نقاط کشور کم و بیش حکمفرماست« )ساکما، 11026-240، برگ43(. در گزارشی در سال های 
اخیر آمده است: »در شرایط کنونی، دسترسی به سکه های زیر 1000 تومان برای اکثر فعاالن 

اقتصادی سخت شده« )شمشیری، 26آذر1393، ص4(.

ب. سختی در ایاب و ذهاب

کمبود پول خرد سختی هایی برای مردم در رفت و آمد به بار آورده است و از نمونه های 
آن پیاده کردن مسافر به خاطر نداشتن پول خرد است. در خبری در روزنامة واهمه در 
سال 1331 آمده است: »گاهی در اتوبوس های شمیران، مسافرینی را که اسکناس بدهند 

سید علی کسائی
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از اتوبوس پیاده می کنند« )ساکما، 11026-240، برگ12(. موسوی در نشریة دانشجویی 
سررشته »گرفتن کرایه تاکسی بیشتر، به بهانه نبودن پول خرد! و گاهی پیاده کردن مسافر 
به دلیل نداشتن پول خرد« را از رفتارهای غیراخالقی محیطی که در آن زندگی می کنیم 

برمی شمرد )موسوی، 7اردیبهشت1393، ص7(.

ج. وقفه در معامالت

نبودن پول خرد، کندی یا وقفه در معامالت را پدید آورده است. در خبری مربوط به 
29بهمن1331 آمده است: »اهواز- نبودن پول خرد باعث وقفه معامالت گردیده و اهالی از 
این حیث بسیار ناراضی بوده و شاکی هستند« )ساکما، 11026-240، برگ38(. در خبری 
دیگر در 10دی همین سال می خوانیم: »سبزوار- بقدری مردم در مضیقه کمیابی پول خرد 
قرارگرفته اند که اغلب مشتری های خود را در اثر نداشتن پول خرد رد می کنند...« )ساکما، 
11026-240، برگ9(. امروز هم در ایران مشهود است که کمبود پول خرد، معامالت را 
کند و گاه متوقف می کند به طوری که گاه عده ای از انجام دادوستد منصرف می شوند. در 
بیان شهردار اراک در سال گذشته آمده است: »مردم با مشکل کمبود پول خرد، مواجه 
هستند که این، مشکل رانندگان نیز به شمار می رود و در اکثر مواقع برای پس دادن مابقی 
پول به مسافرین با مشکل کمبود پول خرد مواجه شده و این عامل سبب کند شدن عمل 
پرداخت کرایه و در نتیجه معطلی بیشتر مسافر و راننده می شود« )خبرگزاری تسنیم، 

19آبان1394(.
 

د. ارائۀ کاال به جای بقیۀ پول به مشرتی

در خبرها و اسناد دربارة ارائة کاال به جای بقیة پول مطالبی آمده است و این که مردم برای حل 
معضل کمبود پول خرد به کاالهایی برای مبادله روی آوردند. در نامة دارائی در سال1331 به 
بانک ملی آمده است: »اهالی آبادان از فقدان پول خرد در زحمت بوده و تمبر و سیگار بجای 
پول خرد مبادله میکنند...« )ساکما، 11026-240، برگ33(. در سند دیگر در دی ماه 1331 
آمده: »... در بعضی از اتوبوسها بجای پول خورد بسته های سیگار و یا کبریت بمسافرین 
میدهند...« )ساکما، 11026-240، برگ12(. خاموشی دربارة وضعیت کمبود پول خرد در 
یازده سال پیش نوشته است: »... دادن آدامس و شکالت به جای بقیه پول در بقالی ها و ... 
عرفی متداول شده است« )خاموشی، 23خرداد1384، ص3(. در خبر دیگری در سال1392 
می خوانیم: »کمبود پول خرد باعث شده تا برخی از تاکسی داران در ورامین با چسب زخم، 
آدامس و شکالت، باقی مانده کرایه مسافران را به آنها پس دهند که این امر با اعتراض مسافران 
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مواجه شده است« )خبرگزاری جمهوری اسالمی، 26آبان1392(.
ه . مشکل کمک به نیازمندان

مشکل نداشتن پول خرد باعث بروز مشکل اخالل در کمک به نیازمندان هم می شود. کمک 
به نیازمندان اعم از افراد به صورت حضوری یا صندوق های صدقات معموالً با دادن پول خرد 
صورت می گیرد. در سال 1331 در نامة یکی از هم وطنان به نخست وزیر آمده است: »فعال در 
سراسر کشور پول خورد که از احتیاجات مردم است از قبیل یکشاهی و دوشاهی و پنجشاهی 
یعنی پنج دینار و ده دینار و بیست و پنج دینار موجود نمی باشد. ... مردم قدرت ندارند به تمام 
گداها که دست به پیش مردم دراز می کنند دهشاهی بدهند و یا قدرت هم دارند نمی دهند 
ولی اگر پول خرد پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری باشد برای طبقه بیچاره هم 
خیلی رفاهیت دارد« )ساکما، 11026-240، برگ 3(. امروزه هم مشکل پیدا کردن پول خرد 
برای کمک به نیازمندان وجود دارد. در گزارشی در سال 1391، در خصوص کمک مالی 
به مادر و دختری که درخواست پول می کردند، آمده است: »... تا در   نهایت تصمیم گرفتم 
حداقل 1000 تومان و حداکثر 2000 تومان به آن ها بدهم؛ با خودم گفتم عیبی ندارد، این 
هم بشود صدقه این ماه! وقتی سراغ کیف پولم رفتم متوجه شدم فقط چند اسکناس 5000 
تومانی دارم و البته محال بود که یکی از آن ها را به این مادر و دختر بدهم تا جایی که برگشتم 
و به راننده گفتم: واقعیتش پول خرد ندارم، چه کار باید بکنم؟« )رضایان،10تیر1391، ص8(.

و. مشاجره میان مردم

در خبری آمده است: »... این مشکل هر روز در جای جای کشور باعث جر و بحث هایی 
میان مردم می شود« )خاموشی، 23خرداد1384، ص3(. در مقاله ای در سال گذشته در 
مورد کیف پول الکترونیک آمده است: »صرف نظر از کارمزد دستگاه های POS، کمبود 
پول خرد در معامالت روزمره یکی از مشکالتی است که همواره مشتریان و فروشندگان 
را درگیر خود می کند« )»همه چیز درباره کیف پول...« ،10مهر1393، ص6(. نداشتن پول 
خرد و ُرند کردن خودسرانة کرایه ها از سوی رانندگان تاکسی موجب اعصاب خوردی و 
درنهایت درگیری های متمادی بین مسافران و رانندگان در سطح شهر شیراز شده و تاکنون 

نیز کار جدی برای رفع این معضل انجام نشده است )خبرگزاری مهر، 2خرداد1394(.

ز. پس ندادن بقیۀ پول

یکی از مشکالت کمبود پول خرد پس ندادن بقیة پول به ویژه از سوی فروشنده است. در 
گزارشی آمده است: »... پس ندادن پول تاکسی ... به جای بقیه پول در بقالی ها و ... عرفی متداول 
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شده است« )خاموشی، 23خرداد1384، ص3(. در گزارشی دیگر هم آمده است: مشکل پول 
خرد و ندادن مابقی کرایه تاکسی افراد به دلیل نداشتن پول خرد، یکی از مشکالت همیشگی 
رانندگان تاکسی و مسافران بوده است که همچنان ادامه دارد )ایسنا،13مرداد1394(. در این زمینه 
گزارشی هم دربارة پس ندادن بقیة کرایة تاکسی به مسافران )به دلیل کمبود پول خرد( در روزنامة 

ابتکار در سال 1394 نوشته شده است )پورخاکی، 30فروردین1394، ص3(.
 

ح. خریدوفروش پول خرد

معضل کمبود پول خرد، شغل کاذب پول خرد فروشی را هم پدید آورد. در خبری آمده 
است: »همین طور خرید و فروش پول خرد نیز به شغلی )!( تبدیل شده است چنانکه هر 
صد هزار تومان را نودوپنج هزار تومان می فروشند!!« )خاموشی، 23خرداد1384، ص3(. در 
خبری دیگر آمده است: »یکی از کسانی که شغلش می تواند در این شرایط چاره ساز باشد 
آدم هایی هستند که به شغلشان معروف هستند به نام »پول خردی«« )تابناک، 4تیر1392(. 
در خبری دیگر آمده است که: یک راننده تاکسی 5000تومان را به قیمت 6000تومان از 

متکدیان در محل زندگی شان می خرد! )ایسنا، 13مرداد1394(.
 بررسی اسناد و منابع مربوط به کمبود پول خرد نشان می دهد ویژگی های مشابهی در 
مشکالت کمبود پول خرد، میان زمان حال و گذشته وجود دارد. ازجمله آن که مردم در اثر 
کمبود پول خرد در معامالت به زحمت می افتند؛ در رفت وآمد با وسایل نقلیه دچار مشکل 
می شوند؛ در دادوستدشان کندی یا وقفه می افتد؛ و یا به ناچار از کاالهای مختلف به جای 
پول خرد استفاده می کنند و گاه حتی در کمک به نیازمندان هم دچار مشکل می شوند. 
باوجودِ برخی مشابهات در ویژگی های مشکالت کمبود پول خرد میان امروز و گذشته 
بعضی تفاوت ها هم دیده می شود؛ مانند: بروز مشاجره میان مردم؛ پس ندادن بقیة پول در 
دادوستد و همچنین خریدوفروش پول خرد یا پیدایش شغل پول خردی؛ و این مشکالت 
امروزه مشاهده می شود. البته ممکن است این مشکالت در گذشته هم وجود داشته است؛ 

اما در اسناد بررسی شدة این پژوهش مشاهده نشد.

2. علل کمبود پول خرد
آمد که در جای خود  پدید  به عللی معضل کمبود پول خرد  هرچند در هر دوره ای 
قابل بررسی است؛ اما در مقایسه اسناد سه دورة موردپژوهش از عللی سخن رفته است که 

عمدتاً شبیه به هم اند؛ مانند:
الف. نیاز به ورود ُمَطّلس از خارج
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 به دلیل نیاز ضرب سکه به ُمَطّلس یا همان پولک بدون نقش سکه که برای ضرب سکه از 
آن استفاده می کنند و از خارج وارد می شود، یکی از علت های کمبود پول خرد، نیاز به طی 
شدن زمان الزم برای واردات ُمَطّلس بود. در خبرهای دورة دوم موردبررسی می خوانیم که 
ُمَطّلس در کشور نیست و باید از خارج وارد شود. در نامة 28مهر1332 بانک ملی به وزیر 
دارایی آمده که برای تأمین پول خرد، ضرابخانه منتظر ُمَطّلس است که از آلمان وارد شود 
و یکی از دالیل باقی ماندن مشکل کمبود پول خرد برای مدتی، تشریفات قانونی برای 
واردات آن است. در این نامه آمده است: »... طبق اطالع، کشتی حامل ُمَطّلس های سفارشی 
آلمان در اواسط ماه نوامبر به بندر خرمشهر وارد خواهد شد و چون مدتی را که برای انجام 
تشریفات گمرکی و حمل محموله به تهران و تبدیل ُمَطّلس بمسکوک الزم است در نظر 
گیریم شاید قریب سه ماه طول خواهد کشید تا مسکوک حاضر و بین اهالی توزیع گردد« 
)ساکما، 11026-240، برگ49(. در سال های اخیر باوجودِ تالش و توانایی ایران در تولید 
ُمَطّلس که وابستگی به واردات آن را کاهش می دهد هنوز استقالل کامل حاصل نشده و 
نیاز به ُمَطّلس از مشکالت ضرب سکه است. مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوکات 
بانک مرکزی در تیر1394 در این زمینه گفته است که چون ُمَطّلس )سکه خام( 3 سال 
است که از خارج وارد نمی شود، همین موضوع باعث شده سکه در بازار از حالت طبیعی 

پایین تر بیاید )تابناک، به نقل از نکات پرس، 4تیر1392(.

ب. رضب نشدن سکه به دلیل مقرون به رصفه نبودن آن

در نامة 4آبان 1331بانک ملی به دارائی، کاهش ارزش پول یکی از دالیل کمیابی پول خرد 
و ضرب نشدن سکه محسوب شده است. آنجا که اشاره دارد: »پشیزهای مزبور... از لحاظ 
پول خرد کمک موثری به داد وستد مردم نمی نماید بلکه بیشتر موجب مزاحمت اهالی 
است زیرا الزم است برای تهیه ارزانترین جنس، المحاله ده قطعه پشیز پنج دیناری و پنج 
قطعه پشیز ده دیناری مصرف نمود و واضح است که این ترتیب مورد استقبال عموم نیست 
... بنظر این بانک نیازی به ضرب مجدد پشیز پنج دیناری و ده دیناری نمی باشد« )ساکما، 
11026-240، برگ13(. در نامة بانک ملی به وزارت دارائی در 6آبان1331 آمده است: 
»... چندی است که از انتشار پشیز پنج دیناری و ده دیناری خودداری گردیده و پشیزهای 
مذکور عمال از جریان خارج شده است و علت این امر آنستکه ارزش فلز مذکور بیش 
از ارزش اسمی آنهاست و بنابراین ضرب آنها موجب خسارت دولت است...« )ساکما، 
11026-240، برگ13(. در سال 1384 هم مطلبی مشابه در این مورد آمده است: »بانک 
مرکزی به عنوان ناشر سکه و اسکناس در کشور مدتهاست که نشر اسکناس های صد و 
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دویست و پانصد ریالی را متوقف کرده است و ضرب سکه های پنجاه، صد، دویست و 
پنجاه ریالی را به مقدار فاحشی کاهش داده است. استدالل مسئوالن بانک مرکزی نیز بنا 
به صحبت هایشان در رسانه ها، چنین است که نشر اسکناس های زیر هزار ریالی از لحاظ 
قیمتی مقرون به صرفه نیست و ضرب زیاد سکه هم به کاهش و افت ارزش پول ملی کشور 

منتهی می شود« )خاموشی، 23خرداد1384، ص3(.

ج. تعطیلی رضابخانه

در نامة وزارت داخله در سال1317 آمده است: »قدری در تاخیر در ارسال پشیز برنز برای 
شما بواسطه تعطیل یک ماهه ماشین های ضرابخانه بود« )ساکما، 14300-293، برگ58(.

د. تأخیر در توزیع سکه به مقدار کافی

در دورة پهلوی اول برای تعویض سکه، دستور جمع آوری پول خرد قدیمی داده شد. در 
یک اطالعیه آمده است: »پیرو آگهی... طبق قانون 9اسفندماه1315... و برحسب تصویب نامه 

31فروردین1316 هیئت وزرا پول های خرد قدیم ذیل:
یک دیناری و دو دیناری مس  )1(

پنجاه دیناری و صد دیناری نیکل سابق )یکشاهی و دوشاهی( و 5 و 10 و 25   )2(
دیناری و ده شاهی مسی

بایستی تا آخر سال1316 به کلی از جریان خارج و پشیز جدید جای آن را بگیرد 
بنابراین بار دیگر به عموم گوشزد می شود هرچه زودتر به شعب بانک در مرکز و والیات 
مراجعه کرده و پشیز قدیم خود را به پشیز جدید )برنز( تبدیل نمایند زیرا مدت جمع آوری 
مسکوکات خرد قدیم در والیات فقط تا آخر سال جاری و در مرکز تا اول تیرماه 1317 

خواهد بود. بانک ملی ایران - 23آبان 1316« )ساکما،350-117(.
در سندی دیگر که آگهی بانک ملی یزد است مهلت آخر اسفند1317 برای برگرداندن 
پول خرد قدیمی به مردم اعالم شده است. در این سند آمده است: »باین وسیله آگهی 
می دهد که آخرین مهلتی که بانک ملی ایران برای جمع آوری پشیز مسی و نیکلی قائل 
است تا آخر اسفند1317 است و ازآن ببعد پشیز مسی و نیکلی بهیچ وجه قیمتی نخواهد 
داشت بنابراین از برای آخرین مرتبه به دارندگان پول های سیاه کهنه تذکر می دهد که برای 
مبادله پول های خود به شعب و نمایندگی های بانک ملی ایران مراجعه نمایند. ... . بانک 

ملی ایران-شعبه یزد« )ساکما، 14300-293، برگ48(.
اما با وجود آگهی های بسیار برای تعویض پول، تأخیر در توزیع پول خرد و یا ناکافی 
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بودن آن ها، معضل پول خرد را پدید آورد. در نامة بخشدار شهربابک به فرمانداری یزد 
آمده است: »چون شهر بابک، شعبه بانک ندارد و اداره مالیه هم دادوستد زیادی با مردم 
ندارد قسمتی از پشیزهای قدیم در نزد هر یک از اهالی موجود است و پشیز نو هم در 
شهربابک نیست که عوض نمایند- نیازمند است مقرر فرمایند یا آنکه معادل پنجهزار ریال 
پشیز جدید بوسیله اداره مالیه یا دفتر بخشداری فرستاده شود که با پشیزهای قدیم معاوضه 

شده که ... خسارتی متوجه اهالی نگردد« )ساکما، 14300-293، برگ 16(.
در نامة بخشدار خور به فرمانداری یزد هم آمده: »چهار برگ آگهی بانک ملی یزد ... 
منتشر گردیده ولی فعال پشیز جدید برای مبادله با پشیز قدیم در شعبه مالیه خور موجود نیست 
مستدعی است  مقرر فرمائید پشیز جدید بفرستند تا مراجعه کنندگان معطل نمانند« )ساکما، 
14300-293، برگ 17(. با توجه به این نامه می توان حدس زد که با توجه به کلمة »فعال« در این 
نامه و همچنین مفاد نامة بخشدار شهربابک قبالً توزیع پول خرد در منطقة خور و بابک صورت 
گرفته است و مردم پشیز نو دارند اما عده ای هنوز پشیز قدیمی دارند و به دالیلی ازجمله نبودن 
پول نو نتوانستند تبدیل پول را انجام دهند. مسلماً این عده در معامله دچار مشکل می شوند 
چون اعتبار این پول ها به زودی به پایان می رسد و با توجه به نبودن پول احتماالً افراد کمی پشیز 
قدیمی را در معامله قبول می کنند. این موضوع به همراه اشاره به معطلی مردم در جلوی ادارة 
مالیه نشانگر سختی های آن زمان درزمینة پول خرد است. در مضیقه قرار گرفتن مردم به علت 
منقضی شدن مدت پول خرد قدیمی و نرسیدن پول خرد کافی به آنان در نامة وزارت داخله به 
فرمانداری یزد هم تصریح شده است: »از اغلب نقاط تلگرافا گزارش شده بود که بعلت منقضی 
شدن مدت پشیز کهنه و نرسیدن پشیز جدید اهالی دچار مضیقه گردیده اند مراتب به بانک ملی 

اطالع داده شد که اقدام الزم بعمل آورند« )ساکما، 14300-293، برگ24(.
معضل کمبود پول خرد در آن زمان به حدی بوده که با اینکه چند بار مهلت تعویض 
پول خرد تمدیدشد. در اطالعیة آذر 1317 آمده که از 35میلیون ریال پول خرد در جریان 
فقط18میلیون تعویض شده است و 17 میلیون یا حدوداً نیمی از پول خرد قدیمی هنوز در 

دست مردم است )ساکما، 14300-293، برگ47(.
در اسناد مربوط به دورة پهلوی دوم هم تأخیر در توزیع پول خرد کافی را مشاهده 
می کنیم. آنجا که بانک ملی در مهر1332 به وزارت دارائی می نویسد: »پیرو نامه... راجع 
به کمبود پول خرد و شکایات واصله از شهرستان ها... بدیهی است انجام این تقاضاها موکول 
بآنست که پشیز کافی در اختیار بانک موجود باشد و ضرابخانه شاهنشاهی روزانه مقدار 
بیشتری پشیز تحویل بانک دهد...« )ساکما، 11026-240، برگ50(. در نامة دیگر بانک ملی به 
دارایی در این ماه آمده است که: »ضرابخانه فقط روزی هفتاد هزار ریال تحویل بانک می دهد 
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درصورتیکه متجاوز از سه میلیون درخواست پشیز از شهرستان ها باداره مرکزی واصل شده« 
)ساکما، 11026-240، برگ49(. اسناد مربوط به کمبود پول خرد و نرسیدن پول خرد کافی 

در این دوره چه در مکاتبات دولتی و چه در جراید بسیار زیاد بود.
از نکات قابل توجه در اسناد فوق الذکر آن که اوالً نیکل، مس و برنز از فلزات مورد 
استفاده در ضرب مسکوکات بود و بعداً سکه های نیکلی و مسی به برنزی تبدیل می شود و 
ثانیاً پشیز که در ضرب المثل های امروز به کار می رود در گذشته به سکه ها و پول خرد گفته 
می شد. ثالثاً از برخی پول های خرد که الزم است جمع آوری شود تحت عنوان »پول های 

سیاه کهنه« نام  برده شده است. اصطالحی که امروزه دیگر رواج ندارد.

ه  . جمع آوری سکه های خرد توسط سودجویان

در نامة 24شهریور1331بانک ملی به وزارت دارایی آمده است: »طبق گزارشهای رسیده 
بعضی عناصر استفاده جو در مقام جمع آوری و ذوب سکه های ریال جدید برآمده اند و باین 
مناسبت سکه نقره در شهر کمیاب شده...« )ساکما، 11026-240، برگ5(. در نامة 6آبان این 
بانک هم به دارایی آمده است: »... بمجرد انتشار، فورا توسط عناصر استفاده جو جمع آوری 
می شود... . ... پشیزهای مزبور چنانکه فوقا ذکر شد بمنظور استفاده از فلز محتوی آنها 
جمع آوری می شود...« )ساکما، 11026-240، برگ13(. در نامة 3 اسفند1331بانک ملی به 
دارایی این گونه آمده است: »... قسمت عمده این مضیقه معلول ذخیره کردن وجوه نیکل از 

طرف بعضی عناصر استفاده جو می باشد...« )ساکما، 11026-240، برگ43(.
در سال های اخیرخبری با عنوان دستگیری اعضای یک شبکه قاچاق پول خرد آمده 
است که آن ها پس از ذوب کردن و تبدیل آن به شمش، شمش ها را از کشور خارج کردند و 
به کشورهای حاشیة خلیج فارس منتقل کردند. 5هزار تومان سکه به 12هزار تومان فروخته 
می شد. آن ها بیش از 10تن پول خرد ذوب و منتقل کردند )»بازداشت اعضای شبکه...«، 

26دی1385، ص22(.
بررسی اسناد و منابع کمبود پول خرد نشان می دهد که برخی علل کمبود، مربوط به ضرب 
سکه است مانند: نیاز کشور به واردات ُمَطّلس از خارج و تعطیلی ضرابخانه؛ ضرب نشدن سکه 
به دلیل مقرون به صرفه نبودن آن؛ و تعطیلی ضرابخانه و برخی هم مربوط به توزیع و تجمیع آن 
است مانند: تأخیر در توزیع کافی پول خرد؛ و یا جمع آوری آن توسط سودجویان برای استفاده 
از بهای فلز آن. همچنین اغلب علت ها در دوره های سه گانه تاریخی مشابه هم است؛ یعنی در هر 
سه دوره باعث ایجاد کمبود پول خرد شده است. افزون بر این برخی از این علت ها به دولت ها 

برمی گردد مانند: چهار علت اول و برخی هم به افرادی از مردم برمی گردد: مانند علت پنجم.
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3. راهکارهای مردمی و دولتی حل معضل کمبود پول خرد
در اسناد مشاهده می شود که برای حل معضل کمبود پول خرد در سه دورة مورد بررسی 
راهکارهای متعددی از سوی مردم و دولتمردان به کاررفته است. راهکارهای حل این 

مشکل به شرح زیر است:

الف. استفاده از بلیط اتوبوس به جای پول

 در نامة 9بهمن1331 وزارت دارایی به بانک ملی آمده است: »از شهرستان الهیجان اطالع 
می دهند اهالی بجای پول خرد، از بلیط های کاغذی استفاده می کنند...« )ساکما، 11026-
240، برگ17و18(. این وضعیت در سال های پیش هم مشاهده شده است و خبرگزاری 
فارس از رواج استفاده از بلیط اتوبوس به جای پول خرد و فرهنگ شدن آن در مشهد 
نوشت که یکی از شهروندان مشهدی در صحبت هایش به استفادة مکرر از بلیط اتوبوس 
به جای پول خرد اعتراف می کند. او دراین باره گفت: »من خودم هر روز از بلیط اتوبوس 
به جای پول خرد استفاده می کنم«. وی افزود: »معضل جانشینی بلیط به جای پول خرد در 
مشهد به یک فرهنگ تبدیل شده و به گونه ای که حتی بانک ها نیز از آن استفاده می کنند و 
به تاکسی ها و یا سوپرمارکت ها خالصه نمی شود« )خبرگزاری فارس، 31شهریور1389(. 
محمد علی خطیب سمنانی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه نیز اظهار داشت: »به طور حتم 
استفاده از بلیط اتوبوس به جای پول خرد امر پسندیده ای نیست چرا که بلیط اتوبوس 
برای مصارف خاص خودش تعریف شده است و نمی شود آن را جایگزین پول خرد 
کرد ضمن این که پول خرد نیز تعریف مشخص دارد«. خطیب به تأثیرات منفی استفاده 
از بلیط اتوبوس به جای پول خرد اشاره کرد و گفت: »استفاده از بلیط به جای پول خرد 
ضمن این که موجب از بین رفتن جایگاه و کارکرد اصلی بلیط می شود نقش پول خرد را 
نیز محو می کند و هر دو این ها جایگاه و کارکرد خودشان را در بازار از دست می دهند« 

)خبرگزاری فارس،31شهریور1389(.
 

ب. استفاده از مقوا )پته( یا برگه هایی به جای پول خرد

مردم در دوره های اول و دوم پهلوی برای حل معضل کمبود پول خرد به استفاده از 
مقوا با تعیین مبلغی معین و مهر کردن آن روی آوردند و در این میان مهر تجار اعتبار 
ویژه ای داشت. در نامة 6مهر1314 که از طرف وزیر مالیه به بانک ملی ایران نوشته شده 
آمده است: »عده ای از کسبه از لحاظ قلت پول نقره و نیکل اوراقی باعتبار خودشان 
نامة  با قید مبلغ تهیه و در شهر رواج داده بودند« )ساکما، 70236-240، برگ2(. در 
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29شهریور1314تشکیالت کل نظمیة مملکتی وابسته به وزارت داخله به وزارت مالیه آمده 
است: »سواد راپرت شهربانی شیراز دایر بتهیه بلیط کاغذی بجای پول نقره و نیکل از طرف 
کسبه در آباده لفا ایفاد می شود« )ساکما، 70236-240، برگ3(. در نامة 15دی1331وزارت 
دارائی به بانک ملی آمده است: »رونوشت نامه... دارائی آذربایجان بضمیمه دو برگ مقوا که 
در معامالت مورد استفاده قرار می گیرد ارسال...« )ساکما، 11026-240، برگ20(. در نامة 
7دی1331 دارایی آذربایجان به وزارتخانه آمده است: »مدتی است پشیز خورد در تبریز 
بسیار نایاب شده و در دادوستد اهالی در زحمت قرار گرفته اند بعضی پیشه وران روی مقوا 
مهر یک ریال و پنجاه دینار زده یا چاپ نموده در معامالت مورد استفاده قرار می دهند...« 
)ساکما، 11026-240، برگ21(. در نامة وزارت دارایی به بانک ملی در18بهمن 1332 
آمده است: »... در گیالن عده ای برای رفع کمی پول خورد کارتهای کوچکی مطابق نمونه 
که بضمیمه این نامه برای آن بانک فرستاده می شود تهیه و در دسترس مردم گذارده اند« 
)ساکما، 11026-240، برگ53(. در نامة بانک ملی به وزارت دارایی در 21بهمن1332آمده 
است: »...راجع بکمی پول خرد در گیالن و انتشار کارتهای مقوائی بمنظور تسهیل معامالت 
مدتهاست  ریالی  دو  و  یک ریالی  مسکوک  دارند  استحضار  بطوری که  می دارد  اشعار 
وجود ندارد...« )ساکما، 11026-240، برگ52(. در خبر دیگر آمده است: »چیز عجیبی 
که در شهرستان های شمال عموماً و در شهر بندر پهلوی خصوصاً جلب توجه می کند 
اسکناس هایی است که خود اصناف و دکاندارها برای شهر خودشان منتشر کرده اند! چون 
در آنجا مثل تهران پول خرد پیدا نمی شود، بعضی دکاندارها که مورد اعتماد مردم هستند 
روی اوراق و قطعات مقواهای کوچک عالمات مخصوصی گذاشته و آن ها را بجای پول 
خرد در بازار و میان مردم به جریان انداخته اند. ... خودشان آن را »پته« می نامند و پشتوانه 
آن پته را معرفی می کنند؛ مثال می گویند این دوقرانی مال سید قصاب، این یک قرانی مال 
حاجی نانوا و این دهشاهی مال حسین بقال است. البته این پته ها فقط در همان شهر ... 

معتبر است. ...« )ساکما، 11026-240، برگ22(.
در مورد احتمال سوءاستفاده از این برگه هم مطالبی در این اسناد دیده می شود. مثاًل 
در نامة وزارت دارایی به بانک ملی در بهمن ماه1332 آمده است: »در گیالن عده ای برای 
کمی پول خرد کارتهای کوچکی مطابق نمونه که بضمیمه این نامه برای آن بانک فرستاده 
میشود تهیه و در دسترس مردم گذارده اند. چون ممکن است انجام این عمل موجب شود 
که کاله عده ای را بردارند خواهشمند است موضوع را تعقیب و ...« )ساکما، 240-11026، 
برگ 54(. همچنین در سندی دیگر که نامه بانک ملی به دارایی است آمده است: »راجع 
به کمبود پول خرد در پهلوی و انتشار بلیط های مخصوص توسط کسبه و بازرگانان محل 
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... رواج بلیط های مورد بحث از نظر گشایش کار مردم است بعالوه طبق نظر اداره حقوقی 
این بانک چون بلیط های مذکور شباهت باسکناس یا مسکوک فلزی نداشته و رواج آنها 
بر حسب اعتبار اشخاص صادرکننده است لذا قانونا تعقیب منتشرکنندگان ممکن نیست 
بدیهی است چون میزان انتشار مسکوک نیکل بتدریج افزایش یابد اینگونه اوراق بالطبع 

ملغی شده و اعتبار خود را از دست خواهد داد« )ساکما، 11026-240، برگ 43(.
از نکات قابل توجه در اسناد و گزارش سال های دورة اول و دوم مورد بررسی این 
است که ادبیات خاصی در آن زمان حاکم بوده است که در جای خودش می تواند مورد 
کنکاش و استفادة علمی قرار بگیرد. به عنوان نمونه کلمات کمبود با واژة »کمیابی«، مشکل 

و سختی با واژة »مضیقه« و سودجو با واژة »استفاده جو« بیان می شده است. 

ج. نصف کردن اسکناس

در دورة پهلوی دوم در سال 1331 مردم برای حل مشکل کمیابی پول خرد ناچار شدند 
اسکناس را نصف کنند. در سند مورخ 12بهمن1331 وزارت دارایی به بانک ملی آمده 
است: »از لنگرود اطالع می دهند کسبه با انتشار بلیط مقوائی یکریالی و دو ریالی و هم 
چنین نصف کردن اسکناس های یک تومانی معامالت خود را انجام می دهند« )ساکما، 
11026-240، برگ31( و در سندی دیگر نوشته شده است: »سبزوار- ... بعضی از کاسبها 
طریق دیگری اتخاذ کرده و بجای اسکناس پنج ریالی اسکناس ده ریالی را از وسط نصف 

می کنند و بمشتری می دهند« )ساکما، 11026-240، برگ9(.

د. رضب سکه و چاپ اسکناس

ضرب سکه یا چاپ اسکناس از اقدامات دولت برای جبران کمبود پول خرد بود که در 
زمان الزم انجام می شد؛ مانند آگهی جمع آوری پشیز یا پول خرد برای تعویض آن در 
سال های1316و1317 )ساکما،117-350(. دولت وقت برای حل این معضل به جمع آوری 
سکه و پول های موجود و ضرب مسکوکات جدید اقدام و اعالمیه چاپ کرد با عنوان 
»آگهی مربوط به جمع آوری پول خرد )پشیز( قدیم« )ساکما، 12079-293-97(. در سال 
1316 بانک ملی اقدام به جمع آوری پول خرد قدیمی یک دیناری و دو دیناری، پنجاه 
دیناری و صد دیناری نیکل سابق )یکشاهی و دوشاهی( و 5 و10و25دیناری و ده شاهی 

مسی و ضرب و توزیع پول خرد جدید  نمود )ساکما، 117-350، برگ23(.
البته تعویض پول فقط به سکه اختصاص نداشت و اسکناس را هم دربرمی گر فت. در 
آگهی بانک ملی یزد مورخ 22آذر1317 آمده است: »... از دارندگان اسکناس های 5ریالی 
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قدیم خواهش می شود هرچه زودتر برای تبدیل آنها به باجه های صندوق شعب این بانک 
در مرکز و شهرستان های دیگر رجوع کنند ...« )ساکما، 14300-293، برگ47(.

در یکی از جراید سال 1331 آمده است: »یک مقام بانک ملی راجع به اقداماتی که از 
طرف بانک ملی برای رفع کمبود پول خرد بعمل آمده است گفت: تاکنون بر طبق قانون 
ضرب مسکوک نیکل در حدود 20/000/000 ریال سکه نیکلی ضرب شده که نصف 
آن در مرکز و بقیه برای احتیاجات اهالی به تناسب جمعیت شهرستان ها توزیع گردیده 
است« )ساکما، 11026-240، برگ36(. در نامة 1332/8/27 رئیس ضرابخانه به ادارة کل 
بازرسی آمده است: »کارخانجات ضرابخانه بمنظور ضرب پول خرد با جدیت مشغول 
کار فوق العاده می باشد و روزانه بطور متوسط درحالِ حاضر حدود یک میلیون ریال پول 
خرد ضرب و تحویل بانک ملی می نماید« )ساکما، 11026-240، برگ8(. در نامة20آبان 
همین سال رئیس ضرابخانة شاهنشاهی به رئیس دفتر وزارتی آمده است: »میزان تحویلی 
مسکوک روزانه به 1/100/000ریال پنج ریالی و 40/000ریال پنجاه دیناری رسیده است« 
)ساکما، 11026-240، برگ58(. در این سند مبلغ سکه های ضرب شده هم معلوم است؛ 

پنج ریالی و پنجاه دیناری.
برای  اسکناس  نشر  و  مورد ضرورت ضرب سکه  در  در سال 1384   خاموشی 
حل معضل کمبود پول خرد در مخالفت با کسانی که ضرب سکه و چاپ اسکناس را 
مقرون به صرفه نمی دانند و آن را باعث پایین آمدن ارزش پول ملی می دانند، می نویسد: 
»ارزش پول ملی با عدم نشر اسکناس و یا عدم ضرب سکه های کم ارزش حفظ نخواهد 
شد بلکه وقتی مراودات و پول های با ارزش ریالی پایین در جامعه استفاده می شود، بنابراین 
بانک مرکزی باید به ضرب سکه و نشر اسکناس مورد نیاز جامعه بپردازد« )خاموشی، 
تولید اسکناس و مسکوک در  23خرداد1384، ص3(. مجید صنیعی مدیرکل سازمان 
اسفند1387 از برنامة بانک مرکزی برای ضرب بیش از 400 میلیون قطعه سکه 25، 50 و 
100 تومانی در سال 88 که در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت، خبر داد و اظهار داشت: 
در سال 89 نیز این برنامه ادامه خواهد یافت )جام جم آنالین، 20اسفند1387(. وی درزمینة 
جلوگیری از سوءاستفادة سودجویان از طریق جمع آوری و ذوب این فلزات ضمن اشاره 
به مقرون به صرفه بودن ضرب سکه ها گفت: ارزش مواد اولیه این سکه ها به مراتب کمتر 
از ارزش اسمی آن ها خواهد بود، درنتیجه این موضوع برای افرادی که می خواهند از این 
سکه ها در مصنوعات فلزی دیگری با ذوب کردن آن استفاده کنند، هیچ گونه انگیزه ای 

ایجاد نمی کند )جام جم آنالین، 20اسفند1387(.

بررسی مسالۀ کمبود پول خرد
 در تاریخ معاصر ایران

 مبتنی بر اسناد



22
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  104

ه . ِگرد کردن قیمت ها

یکی از راهکارهای برون رفت از معضل پول خرد را می توان گرد شدن یا رند سازی قیمت ها 
دانست. این راهکار در دورة سوم موردبررسی یعنی جمهوری اسالمی حائز اهمیت است. در 
این خصوص مطالبی در رسانه ها آمده است؛ مانند جوابیة روابط عمومی سازمان تاکسی رانی 
در سال1389 به این مضمون: »پیرو مطلب مندرج در مورخ 89/11/17 در آن روزنامه به اطالع 
می رساند: در خصوص مشکل کمبود پول خرد در هنگام دریافت و پرداخت کرایه تاکسی ها به 
آگاهی می رساند پیشنهاداتی به شورای محترم اسالمی شهر تهران ارائه گردیده است و ان شاءاهلل 
در سال 1390 نرخ های کرایه به گونه ای اعالم شود که این مساله درحد بسیارباالئی مرتفع گردد« 
)جوابیه روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، 8اسفند1389، ص2(؛ اما اقدام مؤثری در رندسازی 
نرخ تاکسی ها و قیمت های اجناس که مشکل را برطرف سازد مشاهده نمی شود و هنوز کاالهای 
زیادی است که قیمت خرد دارند. در خبر دیگری آمده که رند نبودن نرخ کرایه های تاکسی 
از علل اعتراض های مسافران و رانندگان در کرج است )خبرگزاری مهر، 20فروردین1394(. 
مشکل گرد نبودن قیمت ها از مشکالت اساسی در بروز کمبود پول خرد است که از طریق 
رندسازی قیمت ها و با تغییر مقدار کاال و تغییر قیمت قابل برطرف شدن است. در مقاله ای در این 
مورد آمده است: »شهریاری فارغ التحصیل اقتصادی دربارة موضوع کم بودن پول خرد می گوید 
یکی از دالیل کمبود سکه می تواند چگونگی قیمت گذاری اجناس و موارد دیگر باشد« )آقایی، 
13و14شهریور1392، ص5(. در قسمت دوم این مقاله آمده است: ناصر بهاردوست، بازنشسته 
دانشگاه علوم پزشکی، مبنای پاسخ و نظرات خود را با این جمله مطرح می کند: »در خصوص 
نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری، شورای شهر مقصر است« و مثال می زند: »وقتی این شورا 
با افزودن فرضا 10،15 یا 20 درصد تعیین نرخ می کند و بر این مبنا نرخ یک کرایه اتوبوس 
375 تومان می شود، مشکل نبود پول خرد برای راننده و مسافر به وجود می آید.« وی که در 
رشتة ریاضی تحصیل کرده است، در مورد چگونگی رند کردن خرده پول می گوید: »اصطالحی 
در مبحث ریاضی به نام گرد کردن اعداد است بدین معنا: اگر رقم آخر از 1 تا 5 باشد، آن رقم 
حذف می شود. چنانچه 6 تا 9 باشد، یک رقم باالمی رود؛ مثال372 تومان با حذف رقم آخرش، 
370 تومان می شود. اگر مبلغ 376 تومان باشد، عدد 6 حذف و رقم 380 می شود. این نوع رند 
کردن، به عنوانِ نمونه در نرخ گذاری قیمت نان یا وسایل حمل ونقل عمومی نیز می تواند صورت 

گیرد« )آقایی، 13و14شهریور1392، ص5(.
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و. تخلیه رسیع صندوق های صدقات و خیریه

یکی از محل های ذخیرة پول خرد صندوق های صدقات و خیریه است که تخلیة سریع 
آن ها می تواند مشکل پول خرد را تا حدی مرتفع سازد. امروزه در محل های زیادی این 
صندوق ها مشاهده می شود که غالباً دارای پول خرد است. اگر متولیان امر نسبت به تخلیة 
این صندوق ها سرعت بیشتری داشته باشند مشکل پول خرد تا حدی رفع می شود. در این 
مورد در خبری با عنوان »برای جلوگیری از خریدوفروش مسکوکات فقط به ارگان های 
رسمی پول خرد می دهیم« آمده که معاون توسعة مشارکت های مردمی کمیتة امداد امام 
خمینی )ره( آذربایجان غربی گفته است: »کمیته امداد امام خمینی دستورالعملی درباره 
نحوه توزیع پول خرد دارد که مسکوکات جمع آوری شده از صندوق های صدقات را به 
ارگان هایی که به پول خرد نیاز دارند می دهد.« وی افزود: »طی هرماه 60 تا 70 میلیون 
تومان از صندوق های صدقات جمع آوری می شود که پول خرد یک سوم این مبلغ را شامل 

می شود« )ایسنا، منطقة آذربایجان غربی، 26آذر1393(. 

ز. کارت های الکرتونیک

امروزه کارت های الکترونیک، مشکل کمبود پول خرد را در دادوستد حل می کند و دولت 
برای رواج آن اقدام هایی در نظر دارد؛ اما مشکل در برخی خرده فروشی ها مانند نانوایی ها 
و تاکسی ها کماکان باقی است. در این رابطه برای حل مشکل قدم هایی برداشته شده است؛ 
معاون خدمات شهری شهرداری اراک که گفت: »طی توافق انجام شده بین موسسه انصار و 
شهرداری اراک از این پس شهروندان می توانند از کارت های اعتباری شهروند که قابلیت چند 
منظوره دارد در پرداخت های روزانه خود استفاده کنند. ... این کارت ها که به زودی در سطح 
شهر توزیع خواهد شد با قابلیت شارژ به صورت اختیاری بوده و شهروندان می توانند در فاز 
اول در اتوبوس های شرکت واحد و در فازهای بعدی در سیستم تاکسیرانی از این کارت ها 
استفاده کنند. ... از این کارت ها در مراحل بعدی در نانوایی ها و حتی صندوق های صدقات 

نیز می توان استفاده کرد« )نیک عهد، 10اسفند1388، ص24(.

ح. کیف پول الکرتونیکی

تهیة کیف پول الکترونیک سال هاست که برای رفع مشکل پرداخت خرد مطرح شده است. 
در نوشتاری در این خصوص آمده است: »کیف پول الکترونیکی یکی از ابزارهای پرداخت 
خرد است که می تواند در بسیاری از خدمات شهری، سرعت و صرفه جویی را برای 
شهروندان به همراه داشته باشد. مهم ترین هدف کیف پول الکترونیکی را می توان انجام 
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پرداخت های خرد و بی نیاز کردن افراد جامعه از پول نقد دانست« )اسالمی منوچهری، 
15آذر1394، ص23(. بررسی ها نشان می دهد در ایران برای نخستین بار در سال 1378 
زمزمه های راه اندازی این ابزار پرداخت مطرح شد و در سال 1383، طرحی با نام کیپا 
)کیف پول الکترونیکی( رونمایی شد؛ اما با وجود ارائه طرح کیپا 2 نیز، هنوز کیف پول 
الکترونیکی جای خود را در میان شهروندان به عنوان مصرف کنندگان آن و بانک ها و 
شرکت های مربوطه به عنوان عرضه کننده باز نکرده است )اسالمی منوچهری، 15آذر1394، 

ص23(.
بررسی اسناد کمبود پول خرد نشان می دهد که برای حل این معضل از راهکارهایی 
استفاده شده است که می توان آن ها را در دو دسته راهکارهای مردمی و دولتی قرار داد. از 
یک سو مردم برای حل معضل کمبود پول خرد تدابیری اندیشیدند و به راهکارهایی متوسل 
شدند که بعضی مانند استفاده از بلیط اتوبوس راهکاری مشابه در دوره های مختلف بود و 
بعضی مانند تهیة پته یا مقوای مهرشده و یا نصف کردن اسکناس منحصر به دورة خاص 
خود یعنی پهلوی دوم بود و از سوی دیگر دولت ها برای رفع معضل پدید آمده به اقداماتی 
دست زدند که بعضی مشابه یکدیگر بود مانند ضرب سکه و چاپ اسکناس و تخلیة سریع 
صندوق های خیریه و بعضی هم متفاوت و امروزی مانند تهیة کارت الکترونیک و کیف 

پول الکترونیکی.

نتیجه 
1. بررسی اسناد پول خرد در تاریخ حدوداً نود سال اخیر نشان می دهد که معضل 
کمبود پول خرد در سه دورة زمانی پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسالمی وجود 
داشته است. تجربه دو دورة اول می تواند در برون رفت از این معضل در دورة سوم یعنی 
زمان حال مفید باشد. در تحلیل این اسناد می توان ابراز داشت که سه ویژگی مشکالت، 

علل، و راهکارهای حل این معضل مشهود است. به طوری که:
الف. در قسمت مشکالت ناشی از کمبود پول خرد شباهت هایی در هر سه دورة 
مشاهده می شود مانند سختی در معامله و رفت و آمد، وقفه در خریدوفروش، ارائة کاال 
به جای بقیة پول به مشتری و کاهش کمک به نیازمندان. هرچند مشکالتی هم فقط در 
حال حاضر دیده می شود، که با توجه به اسناد، در گذشته نبوده است نظیر: مشاجره میان 
مردم به خاطر نبودن پول خرد؛ پس ندادن بقیة پول؛ و پدید آمدن شغل پول خرد فروشی.

ب. در قسمت علل کمبود پول خرد، عمدة علت ها در این دوره ها شبیه هم اند؛ مانند: 
کمبود ُمَطّلس و نیاز کشور به واردات آن  که باعث کندی در ضرب سکه می شود؛ امتناع 
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از ضرب سکه یا چاپ اسکناس به دلیل کاهش ارزش اسمی پول نسبت به ارزش واقعی 
و بهای فلز پول؛ هزینة باالی تولید پول خرد و درنتیجه مقرون به صرفه نبودن ضرب سکه 
و چاپ اسکناس؛ توزیع دیرهنگام و غیر کافی پول خرد در سطح کشور؛ و همچنین 

جمع آوری سکه ها توسط سودجویان برای استفاده از فلز آن ها.
ج. در قسمت راهکارهای حل معضل کمبود پول خرد، راهکارها را در دو بخش 
مردمی و دولتی می توان مشاهده نمود. مردم برای حل این معضل به روش هایی موقتی 
مانند استفاده از بلیط اتوبوس یا مقوای مهرشده با مبلغ معین موسوم به پته در عوض پول 
خرد در معامالت روی آوردند و یا به ناچار اسکناس را نصف می کردند. دولت ها هم به 
وظیفة ضرب سکه و چاپ اسکناس خرد می پرداختند که امری الزم است و باید منظم 
و مستمر صورت پذیرد و این نکته هم مشخص شد که در کنار تولید پول خرد توزیع 
به موقع آن هم ضرورت دارد. مثاًل صندوق های صدقات و خیریه که عمدتاً حاوی پول 
خرد است اگر سریعاً تخلیه نشود مشکل کمبود باقی می ماند. عالوه بر تولید و توزیع پول 
خرد، توصیه شده است که راهکار رندسازی قیمت کاال و خدمات، نیاز به پول خرد را 
کاهش می دهد. افزون بر روش های متداول، بیان شد که رواج ابزارهای جایگزین نوین 
مانند کارت های اعتباری و یا کیف پول الکترونیک که با استقبال مردمی همراه شده است، 

مشکل کمبود پول خرد را تا حدی مرتفع می سازد.
2. با بررسی اسناد تاریخی متوجه می شویم که اطالعات ارزشمندی در آن ها وجود 
دارد که در تحقیقات بدان ها نیاز است و این اطالعات در منابع دیگر نیست و بسیاری از 
این اسناد انتشار نیافته اند. ازاین رو جا دارد که برای پربار ساختن تحقیقات علمی خود به 

اسناد هم مانند کتاب و مقاله و منابع دیگر توجه الزم مبذول شود.
3. نگاهی به واژه های استفاده شده دراسناد پول خرد در دوره های پهلوی اول و دوم 
نشان می دهد که ادبیات خاصی در آن زمان حاکم بوده است که در جای خودش می تواند 
مورد کنکاش و استفاده علمی قرار بگیرد. توجه به این موضوع یکی از خصوصیات کار 
با متون قدیمی ازجمله اسناد تاریخی است و در این نوشتار شکل کلمات با همان ادبیات 
حفظ شده است: مانند سرهم نویسی کلماتی نظیر پنجریالی، یکتومانی، یکشاهی و نقاطیکه، 
ببعد، بعموم و بستوه؛ یا استعمال کلماتی که امروزه بکار نمی رود یا کاربرد کمی دارد نظیر 
کمیابی به معنی کمبود، مضیقه و عسرت به معنی سختی، پول سیاه کهنه به معنی پول خرد 
قدیمی، راپورت یا راپرت به معنی گزارش و همچنین طهران و مسکوک، دهستان، آخرین 
مرتبه، پول خورد و البته گاه پول خرد هم نوشته می شد، پته، مع الوصف و یا پشیز که امروزه 

بیشتر در ضرب المثل بکار می رود ولی در آن زمان به سکه و پول خرد گفته می شد.
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