
رشد  یکباره  قیمت مسکن  در  اسفند ۱۴۰۰ چه  پیامی  دارد؟
رفتار  غیرمنتظره  بازار مسکن

روند قیمت مســکن در اسفند سال گذشــته غیرمنتظره بود و در 
شرایطی که ســال ۱۴۰۰ را سال آرامش بازار مسکن توصیف می کنند، 
بــازار در ماه پایانی ســال جهش یکباره قیمت را تجربه کرده اســت. 
اما آیا این موضوع برای وضعیت قیمت مســکن در ســال ۱۴۰۱ پیام 
ویژه ای دارد؟ به گزارش «شرق»، بانک مرکزی روز گذشته اعالم کرد در 
اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک متر  مربع مسکن در شهر تهران 
به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رســیده که نسبت به ماه قبل و مدت 
مشــابه ســال قبل، به ترتیب ۶.۲ و ۱۶ درصد افزایش قیمت را نشان 
می دهد. تورم ۶٫۲ درصدی مســکن، آن هم ظرف یــک ماه، در حالی 
رخ داده که ســقف تورم ماهانه آن در سایر ماه های سال ۱۴۰۰ حدود 
سه درصد بوده اســت و البته در ماه هایی مانند فروردین، اردیبهشت 
و مهر نیز قیمت مســکن عقبگرد داشــته و تورم ماهانه منفی شــده 
است. این در حالی است که در سال ۹۹ بازار مسکن شرایط متالطمی 
را پشــت سر گذاشت و بهای هر متر مربع مســکن که در فروردین ۹۹ 
حدود ۱۵ میلیون تومان قیمت داشت، در انتهای سال با رشد دو برابر 
به کانال قیمت ۳۰ میلیون تومان وارد شــد. در ســال ۱۴۰۰ اما آهنگ 
رشد قیمت مســکن کند شد و رشد ســاالنه قیمت به کمتر از نصف 
نرخ تورم رســید و بســیاری از خریــداران را به بازار کشــاند. حاال اما 
تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد تورم ماهانه مسکن در 
اســفند جهش یکباره داشته است. بیت اهللا ستاریان، تحلیلگر اقتصاد 
مسکن، درباره این موضوع به «شرق» می گوید: کندشدن رشد قیمت 
مسکن در ســال ۱۴۰۰ به دلیل این بود که بازار در حالت انتظار به سر 
می برد؛ وگرنه سایر شاخص های بازار مسکن، بهبود وضعیت را نسبت 
به سال ۹۹ نشــان نمی دهند و اگر رشــد قیمت مسکن در مقاطعی 
منفی شــد یا بازار ثبات نســبی پیدا کرد، به ایــن دلیل نبوده که تغییر 
معنادار و مثبتی در وضعیت تولید یا هزینه های ساخت وساز به وجود 
آمده است. این کارشناس به سه رقمی شدن تورم برخی انواع مصالح 
ســاختمانی در مقاطعی از ســال ۱۴۰۰ اشــاره می کند و گزارش های 
مرکز آمار مبنی بر کاهش ساخت وســاز را مورد اســتناد قرار می دهد 
و می گویــد: اگر بخواهیم جزئیات بازار مســکن را رصد کنیم، متوجه 
می شــویم که وضعیت تولید مســکن نه تنها بهبود نداشته، بلکه در 
شــرایط بدتری هم قرار گرفته است. بنابراین کاهش قیمت مسکن و 
رشــد کمتر از نرخ تورم این بازار، منطق اقتصادی ندارد و آنچه باعث 
شد بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ ثبات نسبی را تجربه کند، امید به احیای 
برجام و انتظار کاهش تورم اســت. ستاریان ادامه می دهد: وضعیت 
بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ به سرنوشت برجام بستگی دارد. اگر برجام 
احیا شــود، تقاضا برای خرید مســکن باال می رود و از آنجا که عرضه 
در سال های گذشته کاهش داشته است، در کوتاه مدت قیمت مسکن 
افزایش خواهد داشت؛ بااین حال، با رونق ساخت وساز و عرضه بیشتر 
مسکن، وضعیت قیمت ها به ثبات نسبی می رسد. در مقابل اگر برجام 
احیا نشــود، در بازار مسکن شوک قیمت رخ می دهد و در ادامه رکود 
سنگین در بازار تا حدی شوک قیمت را تخفیف می دهد. گزارش بانک 
مرکزی در ادامه حاکی از آن اســت که وضعیت مستأجران در اسفند 
سال ۱۴۰۰ مانند سایر ماه های ســال نامساعد بوده و اجاره مسکن در 
تهران رشــد ساالنه ۴۵٫۸درصدی داشته و در سایر مناطق کشور رشد 

۵۰٫۲ درصدی را تجربه کرده است.
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به گزارش «شــرق»، داده های پایگاه اطالعات رفاهی ایرانیان 
کــه تنها جمعیــت یارانه بگیــران را رصد می کند، گــزارش داده 
اســت ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی یارانه دریافت می کنند و از این 
جمعیت ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزء طبقه متوسط و ۸ درصد 
از طبقه برخوردار و ثروتمند محســوب می شوند و اطالعات مالی 

هفت درصد ایرانیان در دسترس نیست.
بر اســاس این گزارش، حــدود پنج  میلیون و ۸۰۰ هــزار ایرانی 
ثروتمنــد هســتند. در دســته بندی های معاونت رفــاه اجتماعی 
وزارت کار، خانوارهــای یارانه بگیر برخــوردار که عمدتا در دهک 
دهم درآمدی یا باالترین ســطح درآمد قرار می گیرند، در دو دسته 
کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشــخص شده اند. این دو دسته 
با جمعیت ۵٫۸ میلیون نفری، هشــت درصد خانوارهای کشور را 
شــامل می شــوند و بیش از ۹۸ درصد آنها دارای خودرو هستند. 
در این دســته بندی، ۹۱ درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت، 
ســهام عدالت دارنــد؛ درحالی که فقط ۶۱ درصــد از خانوارهای 

برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته اند.

نکته دیگر اینکــه خانوارهای برخوردار کارمنــد و غیرکارمند، 
گرچه از منظر معیارهای اقتصــادی به عنوان ۱۰ درصد جمعیتی 
که بیشــترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفته اند، اما 
فقط بخش کمی از آنها در جرگه خانوارهای پولدار و به اصطالح 
میلیاردر قرار می گیرند که به تعبیر احمد میدری، معاون پیشــین 
وزیر کار، باید آنها را صدک ثروتمند لقب داد. جمعیتی که شــاید 
بتوان با گزارش ســال گذشــته مجله فوربس، برآورد دقیق تری از 
آنها به دســت آورد. بر اســاس این گزارش، نزدیــک به ۲۵۰ هزار 
ایرانــی ثروت باالی یک میلیون دالر دارنــد و غالب آنها در تهران 

زندگی می کنند.
با دالر ۲۷ هــزار تومانی این روزهای بازار ایــران، در واقع باید 
گفت ۲۵۰ هزار ایرانی ثروتی بیشــتر از حــدود ۲۷ میلیارد تومان 
دارند. در واقع باید گفت بخش بسیار کوچکی از ایرانی ها ثروتمند 
هســتند و غالب مردم ایران فقیر یا متوســط هســتند. اما ماهیت 

جمعیت پولدار ایرانی هم در نوع خود جالب است.
ثروتمندان ایرانی  از  کجا  پول آورده اند؟

پایگاه اطالعات رفاهی ایرانیان از جمعیت یارانه بگیر کشور گزارش می دهد، 
۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد در طبقه متوسط و ۸ درصد ثروتمند هستند

توزیع کور ثروت

رشــد بی سابقه نسبت فقرای ایران در گزارش های اخیر وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی نکته درخور توجهی اســت. نتایج 
بررســی مؤسســه عالی پژوهش نشــان می دهد ظرف سه سال 
جمعیت فقرای ایران حدود دو برابر شــده  اســت. بر اســاس این 
پژوهش، در دوره سه ســاله ۹۶ تا ۹۹ جمعیت زیر خط فقر بیش 
از دو برابر شــده اســت. همچنین سال گذشــته پایگاه اطالعاتی 
استاتیستا اعالم کرد ایران رتبه هشتم شاخص فالکت در جهان را 

از آن خود کرده است.
کارگران  و  بازنشستگان  در  طبقه  متوسط

گــزارش پایگاه اطالعــات رفاهــی ایرانیان همچنیــن درباره 
طبقه متوســط ایران توضیح داده است که بیشــتر آنها کارگران، 

بازنشستگان و کارمندان کم درآمد هستند.
بر اساس داده های این پایگاه، در مجموع ۱۳٫۹ میلیون خانوار 
یارانه بگیر معادل ۵۷ درصــد کل خانوارهای یارانه بگیر در قالب 
طبقه متوســط قرار می گیرند و این خانوارها بر اســاس اطالعات 

اقتصادی، درآمد و شغلی به پنج دسته کلی تقسیم می شوند.
دسته نخست، شــامل کارکنان و مستمری بگیران دولت است 
که ۲٫۲ میلیون خانوار معادل ۱۵٫۸ درصد کل خانوارهای متوسط 
را در بــر می گیرد. طبق آمار، ۶۴ درصد این خانوارها دارای خودرو 
بوده و ۹۱ درصد آنها نیز ســهام عدالت دارند. این در حالی است 
که به طور میانگین فقــط ۲۴ درصد خانوارهای فقیر خودرو دارند 
و ضریب بهره مندی آنها از ســهام عدالت نیز از ۸۲٫۵ درصد فراتر 

نمی رود.
دســته دوم، کارگران و مشــاغل خصوصی را شامل می شود و 
شش میلیون خانوار معادل ۴۳٫۳ درصد کل خانوارهای متوسط 
در این دســته قرار می گیرند. بر اساس آمارها، به طور میانگین ۶۶ 
درصد خانوارها در این دسته دارای خودرو هستند و ۷۰ درصد آنها 

نیز سهام عدالت دارند.
در دســته سوم، بازنشســتگان غیردولتی قرار می گیرند که ۲٫۴ 
میلیون خانوار معادل ۱۷٫۳ درصد کل خانوارهای متوسط را شامل 
می شــود. بر اساس آمار، ۴۶ درصد این خانوارها نیز دارای خودرو 

هستند و ۷۲ درصد آنها سهام عدالت گرفته اند.
دســته چهارم بــه خانوارهای فاقد درآمد ثابــت (یعنی هیچ 
عضــو بیمه پردازی ندارند) اختصاص دارد و ســه  میلیون خانوار، 
معادل ۲۱٫۷ درصد از کل خانوارهای متوســط را شامل می شود. 
ایــن خانوارها به طور میانگین ۷۵ درصد دارای خودرو هســتند و 
۶۷ درصد آنها ســهام عدالت گرفته اند. از نکات شایان توجه این 
اســت که این خانوارها با وجود اینکه امنیت شــغلی و پوشــش 
بیمه ای کمتری دارند و به شــدت تحت  تأثیر شوک های اقتصادی 
قرار می گیرند، باز هم نســبت به سه دســته اول، یعنی «کارکنان 
و مســتمری بگیران دولــت»، «کارگران و مشــاغل خصوصی» و 
«بازنشستگان غیردولتی» شــرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را 

تجربه می کنند.
افزایش ناعدالتی درآمدی

داوود ســوری، اقتصاددان، نکته شــایان توجــه این گزارش را 
شــکاف گسترده بین فقرا و ثروتمندان ایرانی می داند و به «شرق» 
می گویــد: وقتی میانگیــن نرخ رشــد اقتصادی ۱۰ ســال حدود 
صفــر بوده و ۲۰ ســال میانگیــن درآمد خانوار ایرانی نســبت به 
هزینه هایشان افزایش نداشته است، مشخص است که فقر روز به 
روز بیشتر می شود و در مقابل، وجود انواع و اقسام رانت، داللی و 

فساد بخش کوچکی را ثروتمندتر می کند.
او تأکید می کند در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال 
گذشــته نزدیک به صفر بوده و در واقع اقتصاد درآمدی نداشــته 
اســت، درآمدهای مالیاتی رشد داشــته که این موضوع منجر به 
فقیرتر شدن مردم می شود. ضمن اینکه بار عمده پرداخت مالیات 
بر دوش حقوق بگیران است و همین مسئله یکی از عواملی است 
که منجر به ناعدالتی درآمدی و توزیع نابرابر ثروت در ایران شــده 
است. افزایش شکاف درآمدی از نظر اقتصاددانان می تواند منجر 
به زوال طبقه متوسط و ایجاد دو طبقه فقیر و غنی در کشور شود و 
در حالی که ثروت کشور در دست عده ای بسیار اندک قرار می گیرد، 

عموم مردم از مواهب اقتصادی بی بهره خواهند ماند.

بخش کوچکی از جمعیت ایران یعنی حدود هشــت درصد ایرانی ها، ثروتمند هستند و ۹۲ 
درصد مردم از نظر درآمدی فقیر یا متوســط به شمار می آیند. نکته درخور توجه آنکه ثروت 
ثروتمندان ایرانی با رشد خیره کننده زیادتر می شود و در مقابل جمعیت فقیر ایران در عرض 

سه سال دو برابر شده است.

خبر دکه 

انبوه، عالمانه و مقتدرانه
پس بیراه نیســت اگر تصریح کنم خارج شــدن روزنامه ها و 
اساسا رسانه ها از جایگاه و رسالت خود در اطالع رسانی بهنگام 
و دقیق و به ناچار بازمانــدن از تحلیل صحیح رویدادها به این 

نتیجه غمبار رسیده است:
۱- از دســت رفتن مرجعیت رسانه هاى داخلی (روى گردانی 
مخاطب نســبت به مطبوعات، خبرگزارى ها و صداوسیما) ۲- 
واســپارى غیرمســتقیم مرجعیت خبرى و تحلیلی رویدادهاى 
داخلی بــه فضاى مجازى غیررســمی و شــبکه هاى خبرى و 

تحلیلی برون مرزى!
راســت این است بی رونق شدن دکه هاى مطبوعاتی براى من 
با قریب ۵۰ ســال روزنامه نگارى اندوهی بسزاســت و همچنین 
براى من احترام هــر دکه اى در حضور انبوه، عالمانه و مقتدرانه 
روزنامه هاست. کاســتی تعداد و تیراژ و عزلت آنان در پیشخوان 
دکه ها بی مالحظه و برگرفت روزنامه ها از سوى رهگذران، حالم 

را پاییز می کند! من اما روزنامه نگار ناامیدى نیستم!

ادامه از صفحه اول

آقای ســعید لیالز در مصاحبه ای با روزنامه «شــرق» در تاریخ ۲۴ اســفند، از  جمله به 
جنگ اوکراین پرداخته اســت. او تأکید کرده که «نخبه» و «روشــنفکر» است و افزوده که 
«من با ســلبریتی هایی که فقط دنبال الیک و شــلوغ بازی اند، کاری نــدارم... ما که عوام و 
ســلبریتی نیســتیم، نخبگانی هستیم که باید توده ها را به ســمت حقیقت هدایت کنیم». 
صرف نظر از اینکه این گونه هنرمندان را یکدســت و همگون دیدن و به صورت فله ای آنها 
را تحقیرکردن، به دور از ادب و انصاف اســت، آنچــه او درمورد جنگ اوکراین «حقیقت» 
می داند و می خواهد مردم را به ســوی آن هدایت کند نیز خالف حقیقت است. اینکه یک 
استاد دانشــگاه و شخص مستقل با خون ســردی بگوید: «هر آدم عاقلی جای پوتین بود، 
حمله می کرد» یا بگوید: «اگر هم بحث اخالقی را بخواهیم پیش بگیریم، اتفاقا باید سمت 
روســیه را بگیریم» و معتقد باشد که «جنگ اوکراین بازی را به سود ایران بر هم زده» و... 
همگی گزاره های نادرســتی است. قابل درک نیست که کســی این گونه بی محابا از نفس 
جنگــی بی معنی و بیهــوده حمایت کند و بی اعتنا به هزاران قربانــی بی گناه و میلیون ها 
آواره، با تجاوزی آشــکار همراه شود. چنین رویکردی قطعا با فرهنگ ما ایرانیان نیز بیگانه 
اســت؛ فرهنگی که یکی از سرآمدان آن فردوســی نامدار است که هزار سال پیش سرود: 
همه ز آشــتی کام مردم رواســت/ که نابود باد آنکه او جنگ خواست. و سرآمد دیگر این 
فرهنگ، یعنی سعدی بزرگ، ۸۰۰ سال پیش سرود: چو شاید گرفتن به نرمی دیار/ به پیکار 

خون از مشامی میار... . به مردی که ملک سراسر زمین/ نیرزد که خونی چکد بر زمین.
موضع بی طرفی برخی دولت ها در قضیه حمله به اوکراین قابل درک است. دولت ها 
وظیفه ندارند دنبال حق و اخالق باشــند. آنها در چارچوب آنچه raison détat خوانده 
می شــود، وظیفه دارنــد در حد دادن رأیی و صدور اعالمیــه ای، دنبال منافع مردم خود 
باشــند؛ اما تالش افرادی مثل آقای لیالز برای ســوق دادن افــکار عمومی به حمایت از 
حمله یک قدرت بزرگ به یک کشــور کوچک به هر بهانه اساســا نادرست است. نه تنها 
رئالیســم کــوری که برای توجیه جنگ دســتاویز آقای لیالز اســت، مدت هاســت که از 
ســکه افتاده؛ بلکه برداشت ایشان از رئالیســم نیز برداشت درستی نیست؛ خاصه آنکه 
ایشــان متوجه تالی های فاسد توسل به رئالیســم برای توجیه توسل یک قدرت بزرگ به 
زور نیســت. او همچنین متوجه نیســت که حمله به اوکراین به نوبه خود تالی فاســد 
سیاست های اشتباه گذشته است که برای کشور بزرگ روسیه قدرت نرمی باقی نگذاشته 

که بتواند جایگزین جنگی مخرب و پرمخاطره باشد.

آقای لیالز جز اشــاره به گســترش ناتو و رئالیسم و اســتناد به کتابی بدون اشاره به 
نکات آن، اســتداللی برای اثبات دعاوی خود ندارد. نظریه رئالیسم در روابط بین الملل از 
واقعیت روی زمین و ذات قدرت طلب انســان برای توضیح تقابل ها و جنگ ها اســتفاده 
می کنــد؛ کاری کــه به ناچار بــه توجیه خشــونت و تقابل می انجامد و توســل رهبران 
قدرت هــای بزرگ به تک روی و زور عریان بر پایه برداشــت های خودســرانه از منافع و 
امنیت ملی و عمل بر مبنا هر نوع ســوءظنی را تشویق می کند؛ این یعنی نگاهی بدبینانه 
بــه روابط بین الملل و عادی جلوه دادن جنگ و زمینه ســازی برای آن. با توجه به تجربه 

۸۰ ساله گذشته چنین نگاهی مردود است. تالش های حدودا صد ساله بشر امروز 
و نقــش افکار عمومی داخلی و بین المللی، اصــول اخالقی، حقوق بین الملل، 
ســازمان های بین المللی، رســانه ها و مانند آن که مورد تحقیر رئالیست هاست، 
در مهــار غرایز رهبران خودکامه به جنگ افروزی انکارناپذیر اســت. دلیل آن نیز 
آفتاب آمد دلیل آفتاب: مقایســه کنید شــمار جنگ ها بین کشورها در حدود ۸۰ 
سال گذشــته را با دوره ۸۰ ســاله ماقبل آن و ادوار ۸۰ ساله دیگر طی ۵۰۰ سال 
گذشــته. در این دوره اخیر رقابت ها عمدتا جنبه اقتصادی و تکنولوژیک داشته و 

لشکرکشی کشوری به کشور دیگر عمدتا منسوخ شده است.
به عــالوه، اگر اندکی فراتر را بنگریم کشــور ما همیشــه در معرض تهدید از 
ناحیه این قبیل نظریه ها و توهمات بوده اســت و در آینــده نیز خواهد بود. اگر 
تجــاوز به دیگر کشــورها بر مبنای صرف احســاس خطر و تهدیــد قابل توجیه 
قلمداد شــود، پس تجاوز متفقین به ایــران و حمله آمریکا به ویتنام هم موجه 
بــود؛ حمله عراق بــه ایران با توهم تهدید از ناحیه انقالب اســالمی هم موجه 
بود، ایضا حمله شــوروی به افغانســتان و تجاوز عراق به کویت و تجاوز آمریکا 
به عراق و... نیز همه موجه بودند. قطعا این موضوعات در کالس های درســی 
روابط بین الملل قابل بحث است؛ اما آوردن آن به سطح افکار عمومی تنها یک 
حاصل دارد و آن حق دادن به قدرت های بزرگ برای تعدی و توسل به زور علیه 

کشورهای کوچک است.
به عالوه، تمرکز بر ناتو و رئالیســم در قضیه اوکرایــن، به معنی نادیده گرفتن 
دالیل دیگری اســت که پوتین برای حمله به اوکراین در یادداشت جوالی ۲۰۲۱ 
و دو ســخنرانی قبــل از حمله، از  جمله جعلی نامیــدن اوکراین و مطالبه خلع 
ســالح اوکراین و نازی زدایی، مطرح کرد و گرایش پوتین به نظرات کسانی مانند 
الکســاندر دوگین و ایوان ایلین اســت. این همچنین به معنــی نادیده گرفتن این 
واقعیت نیز هست که اگرچه اعالم آمادگی ناتو در ۲۰۰۸ برای پذیرش اوکراین و 
گرجستان قطعا نادرست و کوته بینانه بود؛ اما روسیه با شش هزار کالهک اتمی 
کشوری نیست که به لحاظ نظامی در معرض تعرض و تهدید ناتو باشد. متصور 
نیســت که ناتو بخواهد با استقرار در اوکراین، سرپلی برای لشکرکشی به مسکو 

به ســبک ناپلئون و هیتلر فراهم بکند. اگر چنین قصدی نیز در کار باشد، ناتو از ۲۰۰۴ به 
این سو ســرپل الزم را در مرز روسیه در التویا و استونی دارد. گسترش ناتو در واقع برای 
کرملین یک تهدید سیاســی و نرم است، نه تهدیدی نظامی؛ تهدیدی که ناتوانی کرملین 
از مقابله نرم با آن سبب ســاز جنگ شد. نادرســتی محاسبات پوتین که خود و کشورش 
و متحدانش را با مشــکالتی اساسی مواجه کرده، از قبل از حمله مشخص بود. نگارنده 
قبل از حمله در یادداشــتی تحت عنوان قمار پوتیــن در اوکراین و آینده نظام بین الملل 

(شرق، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰) به این محاسبات غلط پرداخته بود.

پاسخی برای  سعید لیالز

  دیپلمات بازنشسته  
  کوروش احمدی  

حمیــد پورمحمدی، معــاون اقتصــادی و هماهنگی بودجه 
سازمان برنامه و بودجه، سال گذشته به فارس گفته بود ۶۸ درصد 
کارمنــدان دولت جزء ســه دهک باالی درآمدی هســتند و مرکز 
پژوهش های مجلس هم پیش از این در گزارشــی این آمار را تأیید 

کرده است.
مجله فوربس سال گذشــته در گزارشی اعالم کرد ثروتمندان 
ایرانــی دارایی خود را از بورس و بازارهای ارز دیجیتال به دســت 
آورده اند و البته بیشــتر آنها این دارایی را از رانت اطالعاتی و رانت 

انرژی کسب کرده اند.
فوربس به رشــد خیره کننــده درآمد ثروتمندان ایرانی اشــاره 
کــرد. در گزارش فوربس آمده بود: در ســال ۲۰۲۰ میالدی تعداد 
ابر ثروتمندان در ایران، ۲۱.۶ درصد رشد کرده و این در حالی است 
که متوسط رشــد تعداد این گروه از ثروتمندان در جهان در همین 

بازه زمانی، تنها ۶.۳ درصد بوده است.
در این گزارش تأکید می شــود که بازدهی بازار سرمایه ایران در 
فاصله ماه های مارس تا جوالی ســال ۲۰۲۰ میالدی حدود ۶۲۵ 
درصد در مقایســه با سال پیش از آن افزایش داشته است. این در 
حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص S&P 500 (شاخصی 
شــامل نمادهای ۵۰۰ شــرکت برتر در بورس نیویورک و نزدک در 
آمریــکا) تنها ۱۶ درصد بازدهی داشــته اســت. همچنین در این 
گزارش تأکید شده که استخراج ارز دیجیتال در ایران به دلیل برق 

بسیار ارزان، کم هزینه است.
بیشتر   از ۲۷ میلیون ایرانی در  فقر  مطلق

سوی مقابل این ماجرا، فقرا هســتند. همشهری گزارش داده 
که بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشان می دهد ۲۷میلیون و ۱۰۳ هزار ایرانی در فقر مطلق 
به ســر می برند که البته این جمعیت با نســبت حاشیه نشینی در 

ایران تقریبا مطابقت دارد.
جالب اســت بدانید فقــط ۳۰ درصد خانواده هــای فقیر زیر 
پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند و 

۷۰ درصد فقرای ایران هیچ گونه پوشش حمایتی ندارند.


