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مرکز پژوهش های مجلس با بیان 

تجارت
اینکه طی 29سال گذشته نزدیک 
به 100منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 
در کشور تصویب شده، 5عامل شکست این مناطق را 
اعالم کرد و گزارش داده کــه مبنای اصلی فعالیت 
اقتصادی در مناطق یادشــده بــر واردات به جای 
صادرات، زمین فروشــی و بهره مندی از امتیازات و 
معافیت ها گذاشته شده است. این گزارش در حالی 
منتشر می شود که دولت الیحه ای را برای ایجاد یک 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی در اســتان مازندران 

پیشنهاد داده است.
به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی می گوید: 
در فاصله ســال های 1372 تــا 1400 نزدیک به 
100منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل 16منطقه 
آزاد تجاری و صنعتــی و حــدود 81منطقه ویژه 
اقتصادی ایجاد شــده. هدف ایجــاد مناطق آزاد، 
انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، 
صادرات کاالها و خدمات و تامین نیازهای ضروری 
و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده 
با ایجاد این مناطق اهدافی چون تســریع در امور 
زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال 
ســالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال 
در بازارهای جهانی و منطقــه ای، تولید و صادرات 
کاالهای صنعتی و تبدیلــی و ارائه خدمات عمومی 

محقق شود.
به گزارش همشــهری، بــازوی تحقیقاتی مجلس 
اذعان می کند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه 
با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با 
شاخص های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت 
مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیــادی با اهداف 

تعیین شده دارند.
این گزارش نشان می دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي از کل صــادرات غیرنفی ایران حدود یک 
درصد، از میزان تولید حدود یــک درصد، از حیث 
تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتــر از 3درصد و 
از حیث جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
حدود 10درصد و از اشــغال زایی کل کشــور هم 
حدود 4درصد اســت. مرکز پژوهش های مجلس 
فاش می سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود 
2برابر صادرات کاال از این مناطق به خارج کشور بوده 
درحالی که وسعت مناطق آزاد بیش از 3برابر وسعت 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشــور است اما میزان 
اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از 3برابر اشتغال 

در مناطق آزاد برآورد می شود.
پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس می گویند: 
دلیل عدم تحقق اهداف قانونگــذار از ایجاد مناطق 
آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله 
می توان به اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، 

وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کاال و 
فروش زمین، نبود زیرساخت های متناسب با اهداف 
مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق 
مناطق آزاد و عدم تمرکز مناطق یادشده بر وظایف 
تخصصی اشاره کرد. آنها هشدار می دهند درصورت 
افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب شناســی و 
بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه 29ســاله 
این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده 

 شده است.

ابهام در برنامه دولت
دولت سیزدهم 3الیحه جداگانه برای ایجاد مناطق 
آزاد تجــاری و صنعتــی در ســرخس، دوغارون و 
مازندران به مجلس ارائه داده که 29خرداد امسال 
اعالم وصول شده اما حاال مرکز پژوهش های مجلس 
می گوید: متن الیحه پیشــنهادی دولت نسبت به 
ایرادها و ابهام های شــورای نگهبان، مغایرت های 
اعالم شده از ســوی هیأت عالی نظارت و اصالحات 
مورد نظر کمیســیون اقتصادی مجلس در جلسه 
16شــهریور ســال گذشــته بی توجه بوده و هیچ 
اصالحاتی برای رفع ابهــام در الیحه دولت صورت 

نگرفته است.

منطقه ای ویژه در مازندران
چرا بایــد منطقــه آزاد در مازندران ایجاد شــود 
درحالی که در ســال1376 منطقه ویژه اقتصادی 
امیرآباد و در سال1380 هم منطقه ویژه اقتصادی 
نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان 
بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرســازی 
اســت. مرکز پژوهش های مجلــس در نقد الیحه 
پیشــنهادی دولت می گوید: متأســفانه هیچ آمار 
تفکیکی از شاخص عملکردی 2منطقه یادشده ارائه 
نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم 
مطالعات پشــتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده 
و پشتوانه کارشناسی این الیحه محل تردید است 

به ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با 
سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص 
نیســت. بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: تبدیل 
منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای 
افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی کند 
و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شــود، 
مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل 
و عدم امکان محصورسازی مسیرهای طوالنی بین 
محدوده های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات 

ازجمله قاچاق کاالها هموار می سازد.

جا بنداز، راه بنداز
به گزارش همشــهری، ایجاد مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی از یک ســیکل معیــوب در اقتصاد ایران 
به ویژه طرح هــای عمرانی بر مبنای جــا بنداز، راه 
بنداز، رنج می برد به گونه ای که فشارهای منطقه ای 
و بخشی گرایی باعث می شود منابع مالی سنگینی 
صرف طرح هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و 
حاال همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد 
مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده 
می شــود. مرکز پژوهش های مجلــس با صراحت 
الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران 
را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این الیحه مناسب 
ارزیابی نمی شود، می گوید: به رغم درخواست های 
مکرر به منظور ایجاد و افزایش وســعت مناطق آزاد 
در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد 
و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه 
این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد 
و به دلیل عملکرد نه چندان مطلــوب این مناطق، 
مشخص نیســت دومینوی افزایش این مناطق چه 
زمانی متوقف و کشــور چه زمانی از مزایای مناطق 

موجود بهره مند خواهد شد؟

پله به پله جلو بروید
بازوی تحقیقاتی مجلس پیشــنهاد ایجاد پلکانی 

مناطق ویژه اقتصــادی و آزاد را مطــرح می کند و 
می افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک ها و نواحی 
صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، 
تولید و صادرات مي توانند به مناطق ویژه اقتصادی 
تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی 
موفق در شــاخص هایی چون تولید، صادرات، تراز 
تجاری و جذب سرمایه گذار خارجی، به شرط حضور 
در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شــدن به 

مناطق آزاد برخوردار شوند.

رویای شیرین و خواب آشفته
هم اکنــون ایــران دارای 8 منطقــه آزاد تجاری با 
اهداف مشخص است ازجمله کیش به عنوان قطب 
گردشگری و اکوتوریسم، قشم به عنوان بندر کلیدی 
ترانزیتی و صنعتی، ماکو به عنــوان دروازه تجارت 
ایران و اروپا و اروند به عنوان میزبان صنایع پشتیبان 
نفت تعیین شده است. منطقه آزاد ارس هم قرار بوده 
دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر 
لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، 
قطب اول حمل ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تالقی 
کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق آزاد 
مناسب و مطلوب نبوده و عمالرؤیای شیرین دولت ها 

و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.
افزون بر اینکه هم اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه 
ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شــیراز، 
منطقه ویژه الوان، منطقه ویژه ســیرجان، منطقه 
ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی 
پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، 
منطقه ویژه ری، منطقه ویــژه زرندیه، منطقه ویژه 
کشتی ســازی  خلیج فارس، منطقه ویژه ســهالن، 
منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه 
ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه 
سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه 
پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسالم آباد غرب، 
منطقه ویژه ارگ جدید،  منطقه ویژه گرمسار و منطقه 

ویژه المرد هم ایجاد شده است.

سرمایه گذاری در مناطق آزاد
میــزان ســرمایه گذاری خارجی محقق شــده در 
7منطقه آزاد ایران در فاصله ســال های 92 تا 98 
بالغ بر یک میلیاردو709میلیون دالر بوده که سهم 
کیش149، قشــم108، چابهــار153، ارس352، 
اروند522، انزلی215 و ماکو هم 210میلیون دالر 
برآورد شده است. در این سال ها کل سرمایه گذاری 
داخلی در این مناطق آزاد به 413هزارو171میلیارد 
ریال رســیده که ســهم کیش 23.7درصد، قشم 
13.8درصد، چابهار 14.9درصد، ارس 14.5درصد، 
ارونــد 19.4درصد، انزلی 12.1درصــد و ماکو هم 

1.6درصد بوده است. 

5دلیل شکست مناطق آزاد تجاری ایران
مرکز پژوهش های مجلس: زمین فروشی و واردات منبع اصلی درآمد مناطق آزاد ایران شده است

 آمادگی پاالیشگاه های گاز 
برای فصل سرما

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید 

انرژی
شــرکت ملی گاز اعــالم کرد: 
شــرکت ملــی گاز ایــران و 
پاالیشگاه های گاز کشور در آمادگی کامل برای 
فصل سرد قرار دارند و پیش بینی های الزم برای 
گذر از پیک زمستان اندیشیده شده است. احمد 
زمانی به ایســنا گفت: اکنون با برنامه ریزی های 
دقیق و پیچیده موفق به کاهش روزهای تعمیرات 
اساسی در پاالیشــگاه های کشــور و در نتیجه 
افزایش 4میلیارد مترمکعبی تولید گاز طی 6ماه 
اول سال شــدیم؛ بر همین اســاس تأسیسات 
پاالیشگاهی، انتقال و گازرسانی و ذخیره سازی 
گاز برای مواجهه با ایام سرد سال از آمادگی خوبی 

برخوردار هستند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این راستا، 
گفت: مدیریت های ذیربط در شــرکت ملی گاز 
ایران با اتخاذ دیپلماسی فعال در عرصه بین الملل 
در حال مذاکره برای توسعه نقش کشور در عرصه 
تجارت گاز هســتند. به گفته مدیر هماهنگی و 
نظارت بر تولید شرکت ملی گاز، زیرساخت های 
الزم بــرای صــادرات و واردات، ســوآپ گاز در 

کشور موجود اســت و این ظرفیت نیز در بخش 
پاالیشگاه های کشور برای ایفای نقش به خوبی 
وجود دارد. زمانی درخصوص پیک مصرف گاز در 
زمستان نیز گفت: هرچند توسعه روابط گازی با 
سایر کشورها می تواند به پایداری تأمین گاز کشور 
کمک کند، ولی همچون سال گذشته تدابیر الزم 
برای تأمین گاز مورد نیاز با اولویت مصارف خانگی 

در شرکت اندیشیده شده است.

معیشت کارگران در چرخه تورم
خانوارهای کارگری به عنوان بزرگ ترین بخش از جامعه ایرانی، 
به شدت در مقابل تورم آسیب پذیر شــده اند و براساس آخرین 
آمارهای کمیته دســتمزد شــورای عالی کار، میانگین هزینه 
معیشــت آنها به بیش از 18میلیون تومان در ماه رسیده و این 
یعنی، بازهم شکاف میان مزد و معیشت کارگری به واسطه رشد 

تورم افزایش یافته است.
به گزارش همشــهری، طبق قانــون کار، دســتمزد کارگران 
همه ساله باید براساس 2 معیار تورم اعالمی بانک مرکزی و هزینه 
معیشت یک خانوار متوســط تعیین شود که البته معیار دوم با 
وجود تالش چندین ســاله طرف کارگری همچنان به صورت 
کامل در این معادله اثر داده نمی شــود باوجوداین، تعیین رقم 
سبد معیشت به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت معیشتی 
کارگران توانســته تا حدودي تناســب میان مزد و هزینه های 
کارگری را مشــخص کند و قدرت چانه زنی مزدی کارگران را 
افزایش دهد. نکته اینجاســت، که فرایند ساالنه تعیین مزد در 
ســایه جهش های متوالی نرخ تورم، سبب شده با گذشت چند 
ماه از سال، بازهم قدرت خرید کارگران در مقابل تورم کاهش 
پیدا کرده و آنها در مقابل تورم خلع سالح شوند. در شرایط فعلی 
محاســبات نمایندگان کارگری از افزایش حدود 60درصدی 

هزینه واقعی معیشت خانوارهای کارگران حکایت دارد.

قربانیان چرخه تورمی
در بهمن1400 که هزینه سبد معیشــت خانوارهای کارگری 
به منظور تعیین دستمزد ســال1401 محاسبه می شد، طرف 
کارگری هزینــه این ســبد را حوالــی 11میلیون و500هزار 
تومان اعالم کرده بود و درنهایت شــرکای اجتماعی روی رقم 
8میلیون و980هزار تومان برای یــک خانوار 3.3نفره به توافق 
رسیدند. در ادامه، با توجه به این رقم و همچنین با نگاهی به تورم 
انتظاری ســال1401 که دولت مترصد کنترل و مهار آن بود، 
حداقل دستمزد و مزایای این خانوار 3.3نفره 6میلیون و433هزار 
تومان تعیین شــد که البته به خاطر ســنگ اندازی دولت در 
تصویب افزایش 200هزارتومانی حق مسکن کارگری، همچنان 
تکلیف 100هزار تومان از افزایش مزد کارگران مشخص نیست. 
حاال اما، آنگونه که محاســبات کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور نشان می دهد، هزینه واقعی معیشت 
کارگران نسبت به بهمن1400 متحمل تورم 60درصدی شده 
و از 11.5میلیون تومان در بهمن1400 به حوالی 18.3میلیون 
تومان در مهر1401 افزایش یافته اســت. این تغییر چشمگیر 
ناشــی از این بوده که در جریان تعیین هزینه معیشــت برای 
دستمزد سال1401 کارگران، تورم انتظاری خوراکی ها به عنوان 
مؤثرترین عامل در این سبد حدود 30درصد مدنظر قرار گرفته 
بود که به خصوص با حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی، روند 
آن تغییر کرد و حتــی در اواخر بهار و اوایل تابســتان به باالی 

80درصد نیز رسید.

شوک تورم خوراکی ها
در ســال1401 قرار بود طبق مصوبه مجلــس، ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی حذف و اقالم اساســی مورد استفاده خانوارها 
با توزیع کاالبــرگ الکترونیک به قیمت شــهریور1400 برای 
خانوارها تأمین شود؛ اما مهیا نشدن زمینه اجرای این سیاست 
باوجود توزیع یارانه نقدی 300 تــا 400هزارتومانی ماهانه به 
ازای هر نفر، نتوانست شــتاب تورمی خوراکی ها را کنترل کند 
و این اتفاق به خصوص در ســبد کاالیــی خانوارهای کارگری 
که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساســی و 
خوراک می کنند، فاجعه آفرین شد. رشــد 60درصدی هزینه 
معیشت یک خانوار کارگری در یک دوره کمتر از 7ماه شاهدی 
بر این مدعاست که آنچه به عنوان معیار تورمی تعیین دستمزد 
سال1401 مدنظر قرار گرفته بود، تناسبی با واقعیت نداشته و 
همین مسئله باعث شده شکاف مزد و معیشت از حوالی 46درصد 
در فروردین امســال به بیــش از 65درصد در مهرماه برســد. 
به عبارت دیگر، یک خانوار کارگــری به طور میانگین در ابتدای 
سال جاری می توانست با استفاده از حداقل دستمزد و مزایای 
دریافتی، 64درصد هزینه های یک زندگی معمولی و نســبتا 
شرافتمندانه را تأمین کند و البته مجبور بود کسری 46درصدی 
درآمد را با کاهش کیفیت زندگی خــود از طریق حذف اقالم 
کمتر ضروری تر از سبد مصرفی جبران کند؛ اما در شرایط فعلی، 
حداقل دستمزد و مزایای دریافتی فقط کفاف 35درصد هزینه 
یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را می دهد و این خانوار 
با کسری 65درصدی درآمد برای جبران نیازهای خود مواجه 
است. این اتفاق که بیش از همه تحت تأثیر رشد تورم خوراکی ها 
رخ داده است، از یک سو سرمایه و پس انداز احتمالی خانوارها را 
نابود می کند و از سوی دیگر سطح کیفیت زندگی در حوزه های 
مختلف اعم از آموزش، درمان، کیفیت غذا و... را برای خانوارهای 

این جامعه پایین می آورد.

بن بست ترمیم مزد و معیشت
از منظر قانون کار، شــورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و با حضور و حق رأی برابر نمایندگان شرکای 
اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر، متولی و مرجع رسیدگی 
به مباحث حوزه کار و کارگری کشور است و جلسات این شورا 
باید حداقل یک بار در ماه برای بررسی مسائل این حوزه برگزار 
شــود. جدای از اینکه درصــورت تقاضای هر یک از شــرکای 
اجتماعی از دبیرخانه شورا، باید جلسه فوق العاده این شورا نیز 
برگزار شود، در سال جاری عمال برگزاری جلسات ماهانه شورا نیز 
به فراموشی سپرده شده و به جز یکی دو جلسه برای موضوعات 
معمولی حوزه کار، هیچ نشست دیگری میان شرکای اجتماعی 
برگزار نشده اســت. تعیین نشــدن وزیر کار بعد از استعفای 
حجت اهلل عبدالملکی، وزیر سابق و عدم رأی اعتماد مجلس به 
محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست این وزارتخانه، یکی از دالیلی 
است که بی توجهی به جلسات شورای عالی کار را تشدید کرده 
اما به نظر می رســد بی رغبتی جناح کارفرمایی اعم از دولتی و 
خصوصی نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است. در این وضعیت، 
با تداوم بررسی نشدن مسائل معیشتی کارگران و موکول شدن 
آن به مذاکرات مزد1402 که از اواسط پاییز در کمیته دستمزد 
شورای عالی کار آغاز می شود، کار را برای ترمیم مزد و معیشت 
سخت تر می کند و به ناچار، افزایش دستمزد1402 کارگران را 
تحت تأثیر قرار می دهد. این موضوع به واسطه جبهه گیری جناح 
کارفرمایی برای افزایش مزد، عمال منجر به بیشتر شدن شکاف 
مزد و معیشت در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز 
تضعیف قدرت خرید کارگران و افزایش جمعیت شاغالن فقیر 
نخواهد بود. بر این اساس، باید ســریعا تمهیداتی برای جبران 
هزینه های تحمیل شده به معیشــت کارگران از کانال تورم، از 

مسیري جز تعیین مزد1402 اندیشیده شود.

وزیری که قربانی تورم شد
وزیر دارایی انگلیس کمتر از یک ماه پس 
از فعالیت اش برکنار شــد. دلیل برکناری 
کوازی کوارتنگ ارائه یک بودجه اضطراری 
بود که انتقادهای زیادی را به همراه داشت. 
بودجه پیشــنهادی این وزیر عزل شده کابینه لیز تراس شامل 
کاهش برخی مالیات ها و افزایش هزینه شهروندان بود آن هم در 
شرایطی که بانک مرکزی انگلیس به تازگی در واکنش به افزایش 
نرخ تورم یک بسته سیاســت انقباضی پولی را به اجرا گذاشته 
اســت. برکناری کوازی کوارتنگ در واقع از او یک قربانی تورم 
ساخت چرا که بودجه ای که او برای شرایط اضطراری پیشنهاد 
داده بود، از نظر منتقدان یک بودجه مالی انبســاطی است که 
هزینه های دولت را افزایش می دهد و با سیاست انقباضی بانک 
مرکزی انگلیس در تضاد بود. این اتفاق نشان می دهد که آنچه 
اهمیت دارد، اســتقالل بانک مرکزی در برابر گشاده دســتی 
دولت هاست چرا که ماموریت نخست بانک های مرکزی دنیا، 
کنترل تورم و البته حفظ ارزش پول ملی اســت. اما آنچه وزیر 
دارایی معزول کابینه لیز تراس ارائه داده بود، نگرانی در بازار سهام 
را تشدید کرده و باعث افت ارزش پوند انگلیس شده است و بانک 
مرکزی این کشور برای خنثی کردن برنامه پیشنهادی کوارتنگ 
تصمیم گرفت که دست به اقدامات اضطراری بزند تا نگذارد ثبات 

مالی اقتصاد انگلستان بیش از این متزلزل شود.
برکناری وزیر دارایی انگلیس در کمتر از یک ماه به وضوح نشان 
داد که صدای منتقدان به گوش دولت رسیده و اولویت نخست 
شهروندان مهار تورم و ثبات مالی جزیره است. حاال نخست وزیر 
باید گزینه جدید را معرفی کند و فرد معرفی شــده البته باید 
برنامه ای ارائه دهد که باعث افزایش هزینه های دولت و کاهش 
قدرت خرید شهروندان نشود. جهان با خطر تورم باال مواجه است 
و نقش اصلی و راهبردی در جنگ با تورم را بانک های مرکزی 
برعهده دارنــد و در این جنگ، البته هر سیاســتی که تورم را 
تشدید کند با نارضایتی شهروندان مواجه می شود. به واقع آنچه 
از نظر مردم در خطر تورم اهمیت دارد، استقالل بانک مرکزی 
برای کنترل تورم و حفظ ثبات مالی اســت چرا که راه را برای 

سیاست های مخرب و تورم ساز دولت ها می بندد. 

تمرین قانون مداری در بورس
  خبر: توییتر در اسناد دادگاه اعالم کرد: مقامات 
فدرال ســرگرم تحقیق از ایالن ماســک به دلیل 
رفتارش در قرارداد خریــد 44 میلیارد دالری این 

شرکت شبکه اجتماعی، هستند.
  نقد: ایالن ماسک پولدارترین مرد جهان است 
و چند ماه پیش بعد از خرید بخشی از سهام توییتر، 
درخواســت خود برای خرید کل سهام این شرکت 
به قیمت 44میلیارد دالر را مطرح کرد؛ اما در ادامه 
ماســک اعالم کرد از آنجایی که شمار حساب های 
جعلی و ربات ها بســیار باالتر از برآورد ارائه شده از 
سوی توییتر اســت، از قرارداد خرید توییتر بدون 
پرداخت خسارت کنار می کشد. البته این هم آخر 
کار نبود و یکی، دو هفته پیش، ماســک از انصراف 
خود برای مبــارزه حقوقی با توییتر خبــر داد و بار 
دیگر آمادگی خود را برای خرید این شبکه اجتماعی 
اعالم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، توییتر 
در ماه ژوئیه از ایالن ماسک شکایت کرده بود تا وی 
را وادار به نهایی کردن قرارداد خرید این شــرکت 
کند. البته وکیل ماســک هم به رویتــرز گفته که 
اظهارنامــه توییتر، راهنمایی غلط اســت و مدعی 
شد این مدیران توییتر هستند که تحت تحقیقات 
فدرال قرار دارند. فارغ از صحت ماجرا، ورود مقامات 
فدرال به معامله ثروتمندترین مرد جهان و یکی از 
بزرگ ترین شبکه های اجتماعی دنیا، واقعیتی است 
که قانون مداری بازارهای مالی و فعالیت های اقتصاد 
آمریکا را به رخ می کشد و از آنجایی  که بورس ایران 
نیز به شدت نیازمند این نوع قانون مداری و شفافیت 
است، می توان این موضوع را به عنوان تمرینی برای 
قانون مداری به سازمان بورس پیشنهاد داد تا شیوه 
برخورد با زد و بندهای بورسی، نشر اطالعات نهانی و 

دستکاری در قیمت سهام را آموزش ببیند.
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