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نگاهی دوباره به وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی

یادداشت

صندوقهای توخالی

واکنش رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه
کشور به یک مستند در صدا و سیما

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی :برخی از صندوقها مانند صندوق فوالد  ۱۰۰درصد وابسته به دولت و ورشکسته است

همدلی| فاطمه آقاییفرد -زندگی یک میلیون
و  244هزار بازنشسته کشوری در حالی به مشکالت
صندوقهای بازنشستگی ،گره خورده است که حال
و روز این صندوقها هر سال بحرانیتر میشود .قصه
انباشــت بدهیهای دولت به صندوقها ،بازیهای
سیاسی و مالی با صندوقها ،تبدیل شدن آنها به
حیات خلوتی امن برای همه دولتها ،ورشکستگی
شرکتهای وابسته به صندوقها ،عدم بهرهمندی از
تعادل مناســب در ورودی و خروجی صندوقها و
تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی؛ البته بدون
در نظر گرفتن بار مالی و  ،....همیشــه تلخ بوده و
هست.
حــدود پنج ماه پیش بود کــه علی اصغر بیات،
رئیس کانون عالی بازنشســتگان ســازمان تامین
ی بــودن این صندوقها
اجتماعــی ،حکایت بحران 
را یکبار دیگر به دولــت دوازهم یادآوری کرد تا از
وابســتگی بیش از  70درصد از جمعیت کشور به
صندوقهای بازنشستگی 16گانه خبر داده باشد.
او در  22مهرماه همین امسال ،به مهر گفته بود:
«برخــی از صندوقها مانند صنــدوق فوالد ۱۰۰
درصد وابسته به دولت و ورشکسته است و صندوق
بازنشستگی نیروهای مسلح نیز  ۸۰درصد وابسته
به دولت اســت بر همین اســاس برای رفع بحران
صندوقهــا باید راهــکار و برنامهریزیهای الزم از
سوی مسئوالن ارائه شود ».ورشکستگی صندوقها
و سرنوشت میلیونها بازنشســته سالخورده حاال
دیگر تلختریــن فصل این قصه تکراری اســت تا
جاییکه به گفته کارشناسان ،برخی از صندوقها
دچار کسری منابع شدید شدهاند و توان پرداخت
تعهدات خود به مستمریبگیران را ندارند.
اما این تنها هشــداری نبوده اســت که از سوی
کارشناسان و تحلیلگران در تمام این سا لها شنیده
شــده اســت .برای مرور حال و روز صندوقهای
بازنشستگی ،آرشیو اخبار رسانهها گویای حقایقی
تلختری هستند؛ رســانههاییکه با انباشت سالها
روی هــم ،از فریادهای بلندتر کارشناســان برای

مداوای این زخم بزرگ اقتصادی هزاران تحلیل و
خبر جنجالی نوشتهاند.
نگاهی کوتاه و گذرا به عناوین این خبرهای تلخ
از حال و روزمعیشتی بیش از یک میلیون بازنشسته
وابسته به این صندوقها خبر میدهد که بر اساس
آمــار ،یک میلیون و  77هــزار و  820نفر از آنها
بازنشســته صندوق بازنشستگی و  12هزار و 633
نفر از آنها دیگر از کارافتاده هستند .در همه این
خبرها کارشناسان از مصائب صندوقها گفتهاند و هر
بار به دولت هشدار دادهاند .از مشکالت صندوقهای
بازنشســتگی همین بس که به گفته تحلیلگران
اقتصادی ،این مشکالت به کالف سردرگمی تبدیل
شــده است که هر چقدر در آن کندوکاو میکنیم،
گویی این هزارتو پایانی ندارد .اما انگار هیچ کسی
به دنبال مقصر واقعی نیست و کسی حوصله حل
کردن این بحران پیچیده را ندارد.
بحرانی که وزیر را تا پای استیضاح برد
بار ســنگین مســئولیت بر عهــده صندوقها،
تحت فشــار قرار دادن منابع و مصارف صندوقها،
قرارگیری در وضعیت تنگنای مالی شــدید ،عدم
پاسخگویی دولت به تعهداتش در قبال صندوقها
و هــزار و یک دلیل دیگر ،دیروز وزیر تعاون ،کار و
رفاته اجتماعی را پای میز استیضاح برد .کار حسابی
بیخ پیدا کرد .البته چند ماهی بود که زمزمههایی
از اســتیضاح علی ربیعی ،وزیــر کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی به گوش میرســید و البته این موضوع
بــا تمام حقی که نمایندگان برای این اســتیضاح
داشــتند ،مخالفان زیادی هم داشــت .نگاهی به
مهمترین گزین ه های برای سوال و جواب نمایندگان
از ربیعی نشــان میدهد که بحــران صندوقهای
بازنشستگی یکی از مهمترین مواردی بود که ربیعی
را به صحن علنی مجلس کشاند .اما او  15آبان ماه
همین امسال بود که در پاسخ به این بحران بزرگ
در صفحه رســمی خود این جمله را توییت کرد و
نوشت « :صندوقهای بازنشستگی با شرایط بحرانی
به دولت روحانی رسید ».اما این تنها پیام توییتری

ربیعــی در توجیه این اتهام نبــود .او طی دو پیام
توییتری به شرایط بحرانی صندوقهای بازنشستگی
و در اولویت بودن بازنشستگان اشاره کرد تا ریشه
این بحران را به سالهای گذشته نسبت داده باشد.
به گزارش ایســنا ،او در پیام اول خود نوشته است:
«صندوق های بازنشســتگی ،با شرایط بحرانی به
دولت روحانی رســید .ســاماندهی و افزایش بهره
وری آنها را دنبال کردم و با جدیت ادامه می دهم».
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین نوشــته
بود« :در هر تصمیم و تغییری مصالح گروههای ذی
نفع بهویژه بازنشستگان در اولویت است ».استیضاح
ربیعی با وجود اینکه با نتیجه ابقای او در سمت وزیر
کار همراه بود ،اما از نگاه بسیاری از تحلیلگران چاره
بر اساس آمار ،یک میلیون و 77
هزار و  820نفر از آنها بازنشسته
صندوق بازنشســتگی و  12هزار و
 633نفر از آنها دیگر از کارافتاده
هســتند  .در همه ایــن خبرها
کارشناســان از مصائب صندوقها
گفتهاند و هر بار به دولت هشــدار
دادهاند.
مناسبی برای درمان مشکالت قدیمی صندوقهای
بازنشســتگی نبود .دیروز بهارســتانیها در حالی
میزبان ربیعی بودند که داد بسیاری از نمایندگان از
اوضاع ناخوش صندوقهای بازنشستگی درآمده بود.
صبح سهشنبه بود و جلسه مجلس شورای اسالمی
به ریاســت علی الریجانی و بــا حضور  223نفر از
نمایندگان برگزار شد .حسین مقصودی  ،نماینده
ســبزوار گفــت « :ربیعی صدای بازنشســتگان و
کارگران فوالد را نمیشنود ».ابوالفضل حسن بیگی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ،نیز
گفت « :ربیعی و معاونانش توانایی اداره کردن این

وزارتخانه را ندارند .برای حفظ نظام باید امروز سخن
حق بگوییم .متاســفانه طی دو سه سال گذشته با
وجود فشارهای متعدد وزیر تعاون همچنان در این
پســت باقی مانده است و مدیرانش را که نوعا سن
باال دارند هم در راس وزارتخانه نگه داشته است؛ در
حالی که ایشان در جلسه رای اعتمادش صحبت از
جوانگرایی کرده بود .چرا با جریان های احساســی
همان تیم مســن را در وزارتخانه نگه داشتهاید؟»
هر چه که بــود ،ربیعی وزیر مانــد و قصه بحران
صندوقهای بازنشســتگی رفت تــا دوباره خاک
بخورد و تنها در حد حرف به ســراغ حل مشکالت
بازنشستگان رفته باشد.
بدهی دولت به صندوقها
قصه بدهی دولت به صندوقهاتی بازنشستگی،
قصهای کهنه و تکراری اســت؛ داســتانیکه از
انباشت این بدهکاری به صندوقها روایت میشود
تا هر سال مشکالت صندوقها را بحرانیتر کرده
باشــد و البته حال و روز بازنشســتگان را بد و
بدتر .صندوق سازمان تامین اجتماعی ،صندوق
بازنشستگی کشــوری ،صندوق تامین اجتماعی
نیروهای مســلح و صندوق بیمهای کشاورزان،
روستائیان و عشایر ،همان چهار صندوقی هستند
که به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی همچون
حیاط خلوت دولتها برای بازیهای سیاســی و
مالی بوده و هر سال با حجم باالیی از بدهیهای
دولتــی مواجهاند .چند ماه پیــش بود که علی
حیدری ،نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین
اجتماعی به ایلنا گفته بــود« :دولت  145هزار
میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار
است ».این در حالی است که به عقیده بسیاری
از تحلیلگــران ،هنوز برنامهای برای پرداخت این
بدهی در دســتور کار دولت وجــود ندارد .گفته
میشود ،کسری منابع صندوقها به جز صندوق
بیمه روستاییان و عشایر ،پیش از دولت یازدهم
مشهود بوده است .آنطور که تقی نوربخش ،مدیر
عامل صندوق تامین اجتماعی اســفندماه سال

ارز

گذشــته در گفتوگو با ایرنا اعالم کرد « :میزان
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال
 1384معــادل  40هزارمیلیارد ریــال بود و در
ســال  1392به  600هزار میلیارد ریال رســید.
این اواخر کــه تغییرات مدیریتــی در صندوق
بازنشستگی کشوری ،اوضاع را برای بازنشستگان
وخیمتر کرده است .حاال یک میلیون و 244هزار
بازنشسته در کشور ،چشم انتظار هستند تا ببینند
تغییرات جدید در صندوق بازنشستگی کشوری با
سرنوشت معیشتی آنها چه خواهد کرد .از میان
یک میلیــون و  ۷۷هزار و  ۸۲۰نفر بازنشســته
صندوق بازنشســتگی ۱۲ ،هزار و ۶۳۳نفر از کار
افتادهاند که ســه درصد از کارافتادگیها ناشی
از کار اســت ۴,۲۸ .درصد کل جمعیت کشــور،
تحت پوشــش صندوق بازنشســتگی کشوری
قرار دارند .محســن ایزدخواه ،معاون پیشــین
حقوقی وامورســازمان تامیــن اجتماعی و عضو
هیئت مدیره مطالعــات دین و اقتصاد ،نیز چند
وقت پیش بــه «همدلی» ،گفته بود « :ریشــه
بحــران از دولتهای نهــم و دهم بــود ،اما در
دولت یازدهم به دلیل کتمان کاریهای صورت
گرفته از ســوی دولت یازدهم وضع بدتر شد».
به گفته او «:کســری منابــع صندوقها به جز
صندوق بیمه روســتاییان و عشــایر ،از قبل از
دولت یازدهم مشــهود بوده اســت .اما در رابطه
با بحران صندوقهــای اختصاصی ،صندوقهای
بازنشستگی کشوری ،نیروهای مسلح و سازمان
تامین اجتماعی ،به نظر میرسد که دولت یازدهم
عملکرد مناسبی را نداشــت .به عقیده بنده در
دولت یازدهم کتمانکاریهایی وجود داشت که
اوضاع این صندوقها را بحرانیتر کرد .در دولت
یازدهم به خوبی روشن بود که این صندوقها با
کسری منابع مواجه هستند و برای تامین منابع
مالی خود به بانکها وابسته بودند .اما در اینباره
شفافیتهای الزم وجود نداشت و مشکالت این
صندوقها نادیده گرفته شد».

تولید

ادعای قطع عرضه دالر به صرافیها رد شد
با وجود اینکه برخی صرافها اعالم میکنند که عرضه
دالر بانکی به آنها قطع شــده و فقط یورو ارائه میشود،
اصــل ماجرا این گونه نیســت .اما در کنــار عرضه دالر
پیشنهاد دریافت یورو وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،به طور معمول بانک مرکزی از کانال
صرافی بانکها روزانه تعداد مشــخصی ارز به صرافیها
عرضه میکند .آنها این ارز را با اختالف قیمت حدود ۱۰
تا  ۱۵تومانی به مشــتریان عرضه میکردند که در کنار
آن دالرهای در اختیار خود را نیز به فروش میرســانند.
معموال ارزی که بانک مرکزی به بانکها میدهد ،سقف
 ۱۰۰هزار دالری داشــته و در مرحله اول  ۵۰هزار دالر
دریافت و در صورت فروش تــا  ۵۰هزار دالر دیگر قابل
دریافت بود.
اخیــرا و در جریان نوســانات بــازار ارز روال تا حدی
متفاوت شــد به طوری که در حدود دو هفته اخیر ارزی
که بانک مرکزی به صرافیها ارائه میکرد ،تا حدی کمتر
شده و قیمت مشخصی برای آن اعالم میشد که اختالف
تا  ۳۰۰تومانــی با نرخ در بازار آزاد داشــت .به گونهای
که دالر  ۴۵۰۰تومــان از طریق بانک مرکزی در اختیار
صرافیهــا قرار میگرفت و باید بــا همان نرخ به فروش
میرفــت .در حالی که صرافیها دالر در اختیار خود را با
نرخ آزاد حدود  ۴۸۰۰میفروختند که این اختالف باعث
ایجاد شرایط نامناســبی در بازار شد .بر این اساس این
سیاســت که در کمتر از دو هفته به اجرا درآمد از سوی

بانک مرکزی منتفی شد .به گونهای که اکنون دالری که
از کانال صرافی بانکها به صرافها ارائه میشود ،اختالف
قیمت چندانی با دالر آزاد ندارد.
در روزهای اخیر برخــی صرافیها اعالم میکنند که
بانک مرکزی دیگر در عرضه روزانه خود دالر به آنها ارائه
نمیکند و تنها پایه بر یورو قرار گرفته اســت .پیگیری
موضوع از مسئوالن مربوطه و البته برخی صرافیها از این
حکایت دارد که به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده و عرضه
بانک مرکزی همچنان برای اسکناس در قالب دالر و یورو
انجام میشــود که از قبل هم این گونه بود به طوری که
عرضه اسکناســی دالر و یورو و برای حواله سایر ارزها را
شامل میشد.
اما موضوع جدید این است که بانک مرکزی در هنگام
ارائه ارز به صرافها تاکید بر این دارد که یوروی بیشتری
تحویل بگیرند تا نسبت به دالر ،اما به هیچ عنوان منعی
برای پرداخت دالر وجود ندارد .دلیل پیشــنهاد یورو این
اســت که به مرور استفاده از این ارز در بین مردم رایجتر
شده و در هر جایی که امکان جایگزینی دالر دارد بتوانند
از یورو اســتفاده کنند .این در حالی است که از چندی
پیش بانک مرکزی تاکیــد دارد دالر از چرخه مبادالت
بانکی خارج شده و عمده مبادالت بر اساس یورو و سایر
پولهای محلی انجام میشود از این رو هدف حرکت به
ســمت استفاده از ارزهایی غیر از دالر در بازار و مبادالت
ایران خواهد بود.

نقدینگی مشکل عمده واحدهای صنعتی راکد خوزستان است
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان گفت:
عمده مشکالت واحدهای صنعتی راکد در استان کمبود
نقدینگی و ســرمایه در گردش مورد نیاز اســت .اخالق
توگو با ایرنا بیان کرد  :عمده
محمدیان سه شنبه در گف 
مشکالت واحدهای صنعتی راکد در استان کمبود نقدینگی،
وضعیت بازار ،تأمین مواد اولیه ،دستگاه ها و ماشین آالت،
اختالف شرکا و غیره است اما عاملی که بیشترین سهم را
در رکود این واحدها دارد کمبود نقدینگی است .
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت:
از ابتدای امسال تاکنون  66واحد راکد و مستقر در شهرک
های صنعتی اســتان با ظرفیت ایجاد اشتغال  987نفر به
چرخه تولید بازگشتند  .او بیان کرد :مشکل  57واحد از
این  66واحد صنعتی راکد که به چرخه تولید بازگشتند،
کمبود نقدینگی بوده اســت .محمدیان بیان کرد :از این
تعداد واحد صنعتی  15واحد در ســال جاری دچار رکود
شده بودند که در فاصله زمانی چند ماهه با حمایت هایی
شــامل پیگیری وضعیت آنان در کارگروه های تخصصی
استان ،همرسانی فناوری ،تزریق منابع مالی و موارد دیگر
دوباره احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند .
او افــزود :در چند ماه اخیر به  35واحد تولیدی راکد در
اســتان  780میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید پرداخت
شد که به چرخه تولید بازگشتند و در حال حاضر در این
واحدهای تولیدی یک هزار و 164نفر مشغول به کارهستند.
او گفــت :بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی راکد
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به چرخــه تولید منوط به فعال بودن درصد قابل توجهی
از ظرفیــت تولید آن واحد در دوران فعالیت آن اســت .
محمدیان گفت :واگذاری واحد صنعتی به فرد توانمند از
دیگر راه های برگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید
بوده است .مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان
با اشاره به شــرایط مورد نظر برای بازگرداندن واحدهای
صنعتی راکد عنوان کــرد :برخی از واحدهای صنعتی در
دوره فعالیت خود قادر به پرکردن ظرفیت تولید واقعی خود
نیستند و گاه حتی با کمتر از  30درصد ظرفیت مشغول
به کار هســتند ،بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید
درصورت رکود در بسیاری موارد فاقد توجیه است زیرا به
فاصله اندکی مجددا دچار رکود می شوند  ،به این واحدها
اصطالحاً واحدهای ُمرده گفته می شود.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه کشور در واکنش به پخش
مستندی درباره محصوالت مهندسی ژنتیک و تراریخته در
صدا و ســیما و مطرح کردن این مساله که این محصوالت
بدون بررســیهای ایمنی زیستی روانه بازار میشوند ،با رد
این مطلب گفت « :تمامی این محصوالت طی آزمایش های
دقیق و علمی مورد ارزیابی قرار میگیرند».
پخش مســتندی درباره رابطه با محصوالت تراریخته در
یکی از ساعات پر بازدید صدا و سیما موجب شد کارشناسان
این حوزه در کشور واکنشهای مختلفی به آن نشان دهند.
منتقدان این مســتند معتقد هستند ســازندگان مستند
از طریــق مطالب و تصاویر خالف واقع ترســاندن مردم از
مهندسی ژنتیک و تخریب پیشرفتهای ایران در زمینه یکی
از مهمترین فناوریهای نو را دنبال کردهاند.
هدایت حســینی درباره این بحث که هیچ آزمایشگاهی
در گمرکات کشور برای آزمایش محصوالت تراریخته وجود
ندارد و محصوالت تراریخته بدون مجوز وارد بازار میشــود
افزود « :وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی متولی
سالمت و ایمنی غذای مردم است .سازمان غذا و دارو ارزیابی
های الزم را مطابق با مقررات در مورد محصوالت تراریخته
انجام میدهد و گزارشهای تایید خود را اعالم کرده است» .
او با اشــاره به روال ارزیابی و صدور مجوز مواد غذایی در
آزمایشگاههای سازمان غذا و دارو و نه آزمایشگاههای کمرگ
گفت :نباید در فضاهای رسانهای اقدام به طرح مطالبی کرد
که هیچ پشتوانه علمی ندارد .آزمایشگاههای سازمان غذا و
دارو تغییرات ژنتیکی که در هر ماده غذایی ایجاد شــده را
کنترل میکنند .این فرآیند ،یک کار علمی دقیق است.
رییس انســتیتو تحقیقات تغذیه کشــور با انتقاد از نگاه
سیاه و سفید سازندگان این مستند ادامه داد :فرآوردههای
تراریخته را نمیتوان با یک حکم کلی مورد ارزیابی خوب و
بد قرار داد این از نظر علمی پذیرفته شده نیست .محصوالت
تراریخته مورد به مورد ارزیابی می شوند و مراجع متولی امر
سالمت هر محصول تراریخته را به طور مستقل مورد مطالعه
و ارزیابی قرار میدهند .خاطر نشــان میشــود محصوالت
تراریخته در طول  21ســال گذشته در کشورهای مختلف
جهان و به طور عمده در آمریکا ،آرژانتین ،آفریقای جنوبی،
اسپانیا ،استرالیا ،برزیل ،پرتقال ،چین ،ژاپن ،هند و ...با سطح
زیرکشت ساالنه  185میلیون هکتار کشت میشود و به طور
کلی از ســوی ســازمانهای غذا و دارو در تمام کشورهای
جهان مجوز مصرف دریافت کرده است.

بازار

گردش مالی چند میلیاردی در بازار
چهارشنبهسوری!

در آستانه آخرین شب چهارشنبه سال بازار لوازم این شب
با تقاضای زیادی همراه شده است؛ بازاری که وسایل آن تنوع
زیادی دارد عمدتا به صورت قاچاق از چین میآید که گردش
مالی چند میلیاردی دارد و متقاضیان آن هم اغلب نوجوانان
هستند .به گزارش ایسنا ،با فرا رسیدن شب چهارشنبهسوری
بازار لوازم این شــب داغ شده است و متقاضیان زیادی برای
تهیه این لوازم و وســایل اقدام میکنند ،چراکه چهارشــنبه
ســوری یکی از ایام باستانی و سنتی ایرانیان است که مراسم
آن هر سال توســط بخش زیادی از مردم به ویژه جوانترها
برگزار میشــود .البته در سالیان اخیر فرا رسیدن چهارشنبه
ســوری همواره با نگرانیهای زیادی روبرو اســت و همیشه
بیمارســتانهای کشور در این شــب میزبان تعداد زیادی از
مجروحان و مصدومان این شب هستند؛ اتفاقی که باعث شده
یک ســنت قدیمی که میتواند موجب نشاط اجتماعی شود
به یک رخداد حادثهســاز تبدیل گردد .شاید یکی از سواالت
این باشــد که وسایل چهارشنبه سوری از کجا تهیه میشود.
وسایلی که این روزها تقریبا در بازارهای بزرگ و کوچک قابل
مشاهده است؛ از کنار خیابانها و چهارراههای اصلی تا مترو و
بازار بزرگ تهران .یکی از مناطقی که این لوازم را عرضه میکند
بازار بزرگ پایتخت است که دستفروشان وسایل چهارشنبه
سوری را میفروشــند .اما اصلیترین منطقهای در تهران که
توزیع کننده این لوازم است خیابان مولوی است که به صورت
عمده در آنجا قابل مشاهده است و خرده فروشان این لوازم را
از این منطقه تهیه میکنند ،برای همین معموال این لوازم در
این منطقه ارزانتر است .به طور کلی لوازم چهارشنبه سوری را
میتوان به دو دسه تقسیم کرد .یکی لوازم کم خطر و بیخطر
و دیگری لوازم پرخطر .بخش زیادی از وسایلی که دستفروشان
عرضه میکنند شامل وســایل کم خطر و بی خطر میشود
مانند بالن ،سیگارت ،سوتی ،کپسول ،آبشار و منور .بعضی از
این وسایل جنبه زیبایی هم دارد و در شب چهارشنبه سوری
جلوه جالبی به شهر میدهد .بعضی دیگر هم مثل سیگارت
و کپســول با اینکه خطر جدی ندارند اما سر و صدای زیادی
ایجــاد میکنند .عمده لوازمی هم که در چهارشــنبه پایانی
سال استفاده میشود شامل همین لوازم است اما عدهای هم
هستند که به ســراغ لوازم پر خطرتر میروند؛ لوازمی که نه
تنها صداهای گوش خراشی دارند بلکه درصد آسیب و تلفات
انسانیشان بسیار باالست .اکلیل سرنج که برای تهیه نارنجک
های دستی استفاده میشود یکی از این وسایل است که در این
سالها حوادث زیادی آفریده است .نارنجکهای دستی معموال
توســط افراد در زیرزمین و جاهایی مانند آن تهیه میشود و
با توجه به اشــتعال پذیری باالی این مواد ،امکان انفجار آن
بسیار باالست .عمده متقاضیان این بازار هم جوانها و به ویژه
نوجوانها هستند؛ کسانی که به دنبال تفریح و نشاط هستند
اما خیلیهایشان نمیدانند چطور انرژیشان را تخلیه کنند
و بعضا روشهای اشــتباهی را برای این کار انتخاب میکنند.
البته کودکان و نوجوانانی هم هســتند که با پدر و مادرشان
برای خرید این لوازم به بازار میآیند .والدینی که میخواهند
نسبت به وسایلی که فرزندانشان میخرند نظارت کنند و حتی
خودشان در شب چهارشنبه سوری کنار بچهها حضور مییابند
و در کنار هم از روی آتش میپرند و مراسم این شب را برگزار
میکنند .گردش مالی این بازار برخالف تصور ،بسیار باالست و
سود باالیی برای پخشکنندهها و فروشندگان این مواد دارد و
صحبت از گردش مالی چند ده میلیاردی این بازار است .عمده
این مواد هم به گفته فروشــندگان از کشور چین و به صورت
قاچاق وارد میشود.

