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پرونده روز

آیا همرسان موقت از ماترک شوهران خود ارث یم برند؟

2

بـا سلام مـن حـدود  10سـال اسـت که بـا آقایـی ازدواج موقـت کرده
ام .ایشـان بعـد از فـوت همسـر اول شـان ،اقـدام به عقد موقـت بنده به
مـدت  15سـال کردنـد و یکـی از شـروط ازدواج مـا بچه دار نشـدن من
بـود .متاسـفانه ایشـان شـش مـاه پیش فـوت کردنـد .آیا من از امـوال او
بـا توجـه بـه این که  10سـال زندگی مشـترک داشـته ام ،ارث می برم؟
پاسـخ  :اگر بخواهیم شـرایط حقوقی و قانونی ارث بردن زن در ازدواج
موقـت را شـرح دهیـم ابتدا باید به بررسـی قانون مدنـی در این خصوص

بپردازیـم .شـایان ذکـر اسـت قانون مدنـی ایران در خصـوص ارث زن در
ازدواج موقـت بـه صراحـت تعییـن تکلیـف نکرده اسـت اما در مـاده ای
ی بـوده و ممنـو ع از
ت آنهـا دایمـ 
ی کـ ه زوجیـ 
بیـان مـی دارد :زوجینـ 
ث میبرنـد .بنابرایـن از مفهـوم مخالـف ایـن
ث نباشـند از یکدیگـر ار 
ار 
مـاده میتـوان دریافـت که زن و شـوهر در ازدواج موقـت از یکدیگر ارث
نمـی برنـد و در قانـون مدنـی ارث بردن زن و شـوهر از یکدیگر منوط به
دایمـی بودن ازدواج زوجین شـده اسـت .الزم اسـت بدانیـد که برخالف

نگاهی به  3نوع مالیات بر درآمد جدید که در مسیر بررسی و تصویب قرار دارد

چه مالیایت برای چه نوع درآمدی؟
حـدود  10روز قبـل بـود کـه وزارت
محمد حقگو
اقتصـاد ،پیـش نویـس الیحـه اصلاح
روزنامهنگار
برخـی قوانیـن و مقـررات مالیاتـی را
منتشـر کـرد .ایـن اصالحیه مربوط بـه اصالح مالیات های مسـتقیم بوده
و اگـر چـه فرمـت قبلـی آن از چهـار سـال قبـل تاکنـون اجرایی شـده،

امـا هـم اینـک بـا هدف توسـعه پایه هـای مالیاتی و تکمیـل آن چه می
تـوان چتـر مالیاتی نامیـد ،مجدد در روند اصالح قرار گرفته اسـت .مفاد
ایـن پیـش نویس که در راسـتای الیحه بودجه سـال آینده تنظیم شـده،
نشـان مـی دهـد که در صـورت تصویـب در مراحل بعـدی ،باید منتظر
سـه رویـداد مهـم مالیاتـی بـرای اشـخاص و خانوارهـا بـود .اول مالیات

بـر سـرمایه گـذاری ،دوم مالیـات بـر عایـدی دارایی و سـوم مالیات بر
مجمـوع درآمـد کـه به طور خالصه مانع از کسـب سـودهای بـادآورده
یـا کم ریسـک توسـط اشـخاص حقیقی و حقوقـی و در نهایـت افزایش
عدالـت اقتصـادی در جامعه خواهد شـد .در ایـن گزارش نگاهی به مهم
تریـن بخـش هـای این پیـش نویس خواهیم داشـت.

مالیات بر عایدی دارایی

یکـی از سـرفصل هـای اضافه شـده به قانـون مالیات های مسـتقیم
در ایـن پیـش نویـس ،مالیـات بـر درآمد عایـدی دارایی اسـت .طبق
تعریـف ،ایـن پایـه مالیاتـی بـه درآمد حاصـل از مابه التفـاوت ارزش
واگـذاری دارایـی هـای زیر بر اسـاس عقـود و قراردادها بـا بهای تمام
شـده دارایـی در دوره نگهـداری (تملـک) دارایـی اطلاق می شـود.
بـه عبـارت سـاده تـر ،دارنـدگان ایـن امـوال کـه پـس از تاریـخ الزم
االجـرا شـدن ایـن قانـون ،آن هـا را خریـداری می کننـد ،باید طبق
دسـتورالعملی هنـگام فـروش ،درصدی از مابه التفـاوت ارزش فروش
و خریـد را بـه عنوان مالیـات بپردازند.
این دارایی ها عبارت اند از:
 -1امالک
 -2حق واگذاری محل (سرقفلی)
 -3سـهام ،سـهم الشـرکه و حـق تقـدم آن هـا و واحدهـای صندوق
سـرمایه گـذاری و سـایر اوراق بهادار
 -4انـواع خـودروی سـواری ،وانـت دو کابیـن و نیز موتور سـیکلت با
حجـم موتور بیش از  200سـی سـی
 -5طالی مسکوک ،طالی شمش و طالی آب شده
 -6ارز اعم از دیجیتالی و غیر دیجیتالی
البتـه ایـن پیـش نویـس مـواردی از قبیـل واگـذاری دارایـی هـا بـه
صـورت بالعـوض ،اولین انتقال یک واحد مسـکونی در هر سـه سـال
و اولین انتقال خودرو یا موتور سـیکلت در هر دو سـال را از شـمول
ایـن بخـش از قانـون (یعنـی مالیات بر عایـدی دارایی) اسـتثنا کرده
است.
بـر این اسـاس ،درآمد مشـمول مالیـات عایدی دارایی هـا طبق ماده
جدید  ،76به شـرح زیر محاسـبه می شـود:
الـف) املاک و حـق واگـذاری محـل :در ایـن بخـش 100 ،درصـد
عایـدی حاصلـه بـرای دوره تملـک دو سـال و کمتر مشـمول مالیات
عایـدی دارایـی خواهـد بـود .در صورتـی کـه دوره تملک بیـش از دو
سـال و تـا شـش سـال باشـد ،بـرای هـر سـال  20درصـد ایـن رقـم
کمتر می شـود .اما از سـال ششـم به بعد ،این رقم  20درصد اسـت.
ب) دارایـی سـهام ،سـهم الشـرکه و حـق تقـدم آن هـا و واحدهـای
سـرمایه گذاری و سـایر اوراق بهادار :سیاسـت گذاران وزارت اقتصاد
در ایـن بخـش ،پیشـنهاد کـرده انـد که بـرای دوره تملک یک سـال
و کمتـر سـهام و واحدهـای سـرمایه 100 ،درصـد عایـدی حاصلـه،
مشـمول مالیـات عایدی دارایی شـود .بـرای دوره تملک بیش از یک
تـا چهارسـال ،بـه ازای هر سـال ،ایـن رقم  20درصـد کاهش خواهد
یافت .اما از سـال چهارم به بعد ،نسـبت یادشـده 40 ،درصد «عایدی
دارایـی» خواهد بود.
ج) خـودروی سـواری ،وانـت دو کابیـن و موتور سـیکلت باالی 200
سـی سـی :در این بخش پیشـنهاد شـده بـرای دوره تملـک زیر یک
سـال 100 ،درصـد عایدی حاصله مشـمول مالیات بـر عایدی دارایی
شـود .ایـن رقـم بـرای دوره تملـک بیـش از یـک تـا سـه سـال60 ،
درصـد خواهـد بـود .برای بیش از سـه سـال نیز در ایـن پیش نویس
قانونـی رقمـی در نظر گرفته نشـده اسـت.
د) طالی مسـکوک ،شـمش و آب شـده و ارز :در این بخش سیاسـت
گـذار بـدون قیـد کردن بـازه های زمانی به سـیاق فوق ،اعلام کرده
کـه  100درصـد عایـدی سـرمایه مشـمول مالیـات عایـدی دارایـی
خواهـد بود.
همـان گونـه که مشـاهده می شـود ،پیـش نویس تنها درصـد ارزش
دارایـی هایـی کـه مشـمول مالیـات بر عایدی سـرمایه می شـوند را
تعییـن کـرده و در قبـال نـرخ هـای مالیات بر عایدی دارایی سـکوت
اختیار کرده اسـت.
ایـن پیـش نویـس تکلیـف زیـان در هنـگام واگـذاری دارایـی هـای
مشـمول مالیـات بـر عایـدی دارایـی را نیـز مشـخص کـرده و آورده

اسـت :زیـان واگـذاری دارایـی هـای مشـمول این مالیات ،به نسـبت
درصدهـای ذکـر شـده در مـاده  76ایـن قانـون (ذکـر شـده در باال)
محاسـبه و از عایـدی همـان دارایـی قابـل کسـر خواهد شـد.

مالیات بر درآمد رسمایه گذاری

پیـش نویـس الیحـه اصلاح برخـی قوانیـن و مقـررات مالیاتـی در
سـرفصل جدیـد دیگـری کـه بـه سـرفصل هـای مالیـات بـر درآمد
افزوده ،سـرمایه گذاری اشـخاص را نیز هدف گرفته اسـت .موضوعی
کـه در ذیـل خـود ،زمینـه بـرای اخـذ مالیـات بر سـود سـپرده های
بانکـی را نیـز فراهـم مـی کنـد .تاکنـون ایـن سـپرده های سـرمایه
گـذاری از مالیـات معـاف بـوده انـد .امـا بـا توجـه بـه لزوم شـفافیت
مالیاتـی و نیـز محاسـبه مالیـات بر مجمـوع درآمد ،به نظر می رسـد
اخـذ ایـن مالیـات ولـو بـا نـرخ صفر اجتنـاب ناپذیر اسـت.
بـر ایـن اسـاس ،در بنـد  54ایـن پیـش نویـس کـه متنی بـه عنوان
مـاده  104درج شـده ،آمـده اسـت :درآمـد سـود دریافتی اشـخاص
حقیقـی و حقوقـی حاصـل از موارد زیر مشـمول مالیـات خواهد بود:
 50 -1درصد سود سهام و سهم الشرکه از اشخاص حقوقی
 -2سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و انواع اوراق بهادار
 -3سـود متعلـق بـه حسـاب هـای پس انداز ،سـپرده هـای مختلف
و گواهـی هـای سـپرده نـزد بانـک هـا ،موسسـات مالـی و اعتبـاری،
صنـدوق هـا و نظایـر آن بـه شـرح زیر:
الـف) سـود متعلق به سـرمایه گـذاری های کوتاه مـدت (کمتر از 6
مـاه) 60 ،درصد سـود حاصله
ب) سـود متعلـق بـه سـرمایه گذاری هـای میان مدت (شـش ماه تا
یک سـال) 40 ،درصد سـود حاصله
ج) سـود متعلـق بـه سـرمایه گذاری هـای بلندمدت (بیشـتر از یک
سـال) 20 ،درصـد سـود حاصله.
 -4سود سرمایه گذاری نزد سایر اشخاص
 -5سود حاصل از انواع عقود اسالمی
همـان گونـه کـه مشـاهده مـی شـود ،در ایـن بخـش نیز نـرخ های

مالیاتی ذکر نشـده و تنها درصدی از سـود سـرمایه گذاری مشـمول
مالیات قید شـده اسـت.

قانون گذار به دنبال چیست؟

اگـر چـه کسـری بودجه چنـد ده هزار تومانـی دولت در سـال آینده
بـرای افزایـش پایـه هـای مالیاتی قابل چشـم پوشـی نیسـت ،اما به
نظـر می رسـد سـه هدف اساسـی دیگـر را نیز می تـوان در پس این
موضوع مشـاهده کرد.
الف) شـفافیت درآمدها:یکی از کارکردهای اساسـی مالیات ها ،ایجاد
شـفافیت اسـت و بـدون وضـع مالیـات حتـی بـا نرخ صفر ،سیاسـت
گـذاران اقتصـادی ،امـکان رصـد فرارهای مالیاتی را نخواهند داشـت
کـه در آن صـورت ،تبعـات منفـی ایـن فرار مالیاتی ،فشـار به اقشـار
خـوش حسـاب و مصـون مانـدن بخـش دیگـری از متخلفـان را بـه
همـراه خواهد داشـت.
ب) جلوگیـری از سـودهای بـادآورده :در جریان بحـران ارزی  97که
تقریبـاً همـه بازارهـای کاالیی و مالی کشـور را در نوردید ،این پدیده
مشـاهده شـد که برخی سـوداگران ،در سـایه تکانه کوتاه مدت نرخ
ارز و رشـد ارزش کاالهـای سـرمایه ای ،بـه راحتـی توانسـتند فاصله
سـطح زندگـی خـود را بـا بخـش بزرگی از اقشـار جامعه کـه زندگی
آن هـا عمدتـاً مبتنـی بـر مزد و حقـوق بگیری اسـت ،افزایش دهند.
از سـوی دیگـر ،دولـت نیـز بـا فشـار بودجـه ای برای حمایـت از این
اقشـار مواجـه شـد .با ایـن حال ،هم اینـک وضع مالیـات هایی نظیر
عایـدی سـرمایه و نیز مالیات بر سـرمایه گذاری ،به عنـوان ابزاری در
جهـت بازگردانـدن بخشـی از ایـن درآمدها به جامعه و اقشـار فقیرتر
و برقـراری عدالـت اقتصادی عمـل خواهد کرد.
ج) اخـذ مالیـات عادالنـه بـا توجـه بـه مجمـوع درآمـد افـراد :ورای
مسـئله شـفافیت و نیـز جلوگیـری از سـودهای ناشـی از تکانـه های
کوتـاه مـدت اقتصـاد ،حرکـت بـه سـوی محاسـبه مجمـوع درآمـد
اشـخاص ،یکـی از متعالـی تریـن اهـداف نظـام مالیاتـی اسـت .ایـن
موضوع که زمینه سـاز شـکل گیری طیف وسـیعی از سیاسـت های

بخشی از کشورها،
مالیات را با توجه به
مجموع درآمد افراد
دریافت می کنند.
این روش در ضمن
این که به عدالت
مالیاتی نزدیک تر
است ،مستلزم پیاده
سازی سازو کارهای
پیچیده تر برای
محاسبهمجموع
درآمد افراد است

ازدواج دایـم ،در ازدواج موقـت ،زن حـق ارث و نفقـه نـدارد و فقـط حـق
مهریـه دارد یعنـی بـدون تعییـن مهریـه ،نـکاح موقـت باطل اسـت .در
نـکاح موقـت ،مهـر و میـزان آن ،بایـد مشـخص شـود و ایـن در صورتی
اسـت کـه در عقـد دایـم ،اگـر مهریـه و میزان آن مشـخص نشـود ،عقد
باطل نمیشـود.
موسسه حقوقی مهر پارسیان

مالیاتـی بـر اسـاس داده هـای واقعـی نیز خواهد شـد ،در پس بخش
عمـده ای از اصالحـات پیشـنهادی دیـده می شـود.
پیشـتر دیـده مـی شـد کـه برخی افـراد با سـوء اسـتفاده از خألهای
قانونـی ،اقـدام بـه کسـب درآمـد جداگانـه از حوزه هایی مـی کردند
کـه آن حـوزه هـا بـه تنهایی از مالیات معـاف بودند .در مقابل اقشـار
ضعیـف تـر مانند مزد و حقوق بگیران ،شـفاف ترین عملکرد مالیاتی
را در ایـن زمینـه داشـتند .با این حال هم اینـک امکان رصد مجموع
درآمد اشـخاص ،کسـب مالیـات عادالنه و نیز مقابله بـا فرارهای پیدا
و پنهـان مالیاتـی فراهـم شـده اسـت .با ایـن وصف بدیهی اسـت که
امـکان ظهـور و بـروز متخلفـان اقتصـادی نظیـر آن چـه در دادگاه
کنونی شـاهد آن هسـتیم بسـیار کمتر خواهد شـد.

تجربه های جهاین مالیات بر سود سرپده های ابنیک

در میـان پایـه های مالیاتی یادشـده ،شـاید یکی از قابـل توجه ترین
مالیـات هـای جدیـد را بتـوان مالیـات بـر سـود سـپرده هـای بانکی
دانسـت .اگـر چـه مـی تـوان گفت ایـن مالیات هـا تقریبـاً در هنگام
وجود نرخ سـود حقیقی مثبت (نرخ سـود منهای نرخ تورم) کارکرد
مناسـبی خواهنـد داشـت ،امـا باید توجه داشـت ایجاد شـفافیت در
مسـیر محاسـبه مالیات مجموع درآمد افراد و نیز سـوق دادن سپرده
گـذاران بـه سـپرده گـذاری های بلندمدت تـر از جملـه کارکردهای
ایـن پایـه مالیاتـی ولـو بـا نـرخ صفـر اسـت .در هـر حـال نگاهـی به
تجـارب دنیـا نشـان مـی دهد که مالیات بر سـود سـپرده های بانکی
در دنیـا ،موضـوع عجیـب و جدیـدی نیسـت .آن گونـه کـه مرکـز
پژوهـش هـای مجلـس در گـزارش  16582آورده ،ایـن مالیـات بـه
سـه شـیوه در کشـورهای دنیا رایج اسـت .به عنوان مثال در شـکل
اول و در ایتالیـا از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 26 ،درصـد مالیـات
بـر سـود سـپرده دریافـت مـی شـود .در آلمـان نیز همین رقـم برای
مالیـات بـر سـود سـپرده هـای بانکـی اعمال مـی شـود و در صورتی
کـه سـود دریافتـی کمتـر از  801یورو باشـد ،معاف از مالیات اسـت.
همچنین در صورتی که شـخص متاهل باشـد ،آسـتانه مالیات او به
دو برابـر افزایـش مـی یابد .البته این رویکرد مالیاتی به سـود سـپرده
هـای بانکـی در عین سـادگی محاسـبه ،هزینـه های پاییـن اجرایی
و کاهـش امـکان فـرار مالیاتـی در طـول سـال معایبـی دارد کـه می
تـوان از هـدف گرفتـن درآمـد افـراد بـدون توجه به سـطح درآمدی
آن هـا اشـاره کرد.
بخـش دیگـری از کشـورها ،ایـن مالیـات هـا را بـا توجه بـه مجموع
درآمـد افـراد دریافـت می کننـد .این روش ضمن ایـن که به عدالت
مالیاتـی نزدیـک تـر اسـت ،مسـتلزم پیـاده سـازی سـازو کارهـای
پیچیـده تـر بـرای محاسـبه مجمـوع درآمـد افراد اسـت .اسـترالیا و
انگلسـتان از جملـه کشـورهایی هسـتند کـه از ایـن روش اسـتفاده
مـی کننـد .بـه عنوان مثال در انگلسـتان ،اشـخاص بسـته بـه میزان
مجمـوع درآمدشـان در یـک سـال ،در گـروه هـای مالیاتی مختلفی
قـرار مـی گیرنـد و گـروه های بـا درآمد باالتر ،مشـمول نـرخ مالیات
های باالتری می شـوند .در پایین ترین سـطح درآمدی تا هزار پوند
و در گـروه هـای بعـدی تـا  500پوند سـود سـپرده از مالیـات معاف
اسـت .همچنیـن در صورتـی کـه مجمـوع درآمـد شـخص در پایـان
سـال ،کمتـر از  11هـزار پونـد باشـد ،معـاف از مالیـات خواهـد بود.
مالیـات بـر مجمـوع درآمـد در این کشـور بسـته بـه گـروه درآمدی
بیـن  20تـا  45درصـد تعییـن مـی شـود .بنابرایـن مالیات بر سـود
سـپرده هـای بانکی نیز مشـمول نـرخ مالیات در این بازه می شـوند.
اما گروه دیگری از کشـورها نیز هسـتند که شـکل سـومی از مالیات
بـر سـود سـپرده هـای بانکـی را به صـورت ترکیبـی از دو روش فوق
اجـرا مـی کننـد .در این رویکرد ،سـود سـپرده های بانکـی به عنوان
درآمـد مالیاتـی محاسـبه مـی شـود ،اما به دلیـل لزوم تامیـن درآمد
بـرای دولـت در طـول سـال ،مالیـات تکلیفـی بـا یـک نـرخ پایـه از
سـود پرداختی کاسـته می شـود .در این سیسـتم در انتهای سـال،
بایـد ضمـن اظهـار و اعالم اصل سـود توسـط افراد ،مالیـات تکلیفی
پرداخـت شـده نیـز اعالم شـود .سـپس در صورتی کـه اختالفی بین
ایـن دو رقـم باشـد ،تسـویه مـی شـود .فرانسـه از چنیـن رویکـردی
اسـتفاده مـی کنـد .در ایـن کشـور نرخ پایه مالیات بر سـود سـپرده
هـای بانکـی معـادل  24درصد بـوده و در صورتی کـه مجموع درآمد
سـاالنه شـخص از  25هـزار یـورو بـرای اشـخاص مجـرد و  50هـزار
یـورو بـرای افـراد متاهل کمتر باشـد ،معاف از پرداخـت مالیات های
تکلیفـی خواهـد بـود و تنها مشـمول مالیـات بر مجمـوع درآمد می
شـود .در مثالـی دیگـر ،کره جنوبی نیـز از رویکرد ترکیبی با نرخ پایه
 14درصـد بـرای اخـذ مالیـات بر سـود سـپرده های بانکی اسـتفاده
می کند .در این کشـور ،درصورتی که درآمد سـالیانه شـخص کمتر
از  18هزار دالر باشـد ،تنها مشـمول پرداخت مالیات های تکلیفی و
بیشـتر از آن مشـمول مالیات بر مجموع درآمد می شـود .همچنین
پـس اندازهـای کمتـر از  27هـزار دالر کـه متعلـق بـه افـراد معلول
یـا بـاالی  60سـال باشـند نیـز از پرداخـت مالیـات بر سـود سـپرده
معاف هستند.

جهیزیه های پر زرق وبرق و دردسرهای بی پایانش
چنـدی پیـش برای دیدن یکی از دوسـتانم بـه منزلش رفته
سمیه محمدنیا حنایی
بودیـم .در همـان بـدو ورود هنـوز یـک قدم از در خانه شـان
روزنامه نگار
بـه داخـل نیامـده بودم که انگشـت پایم به پایـه مبلمان 11
نفـره اش خـورد و حسـابی درد گرفـت .همسـرش بـا کمـی
شـرمندگی گفـت« :آخ ببخشـید یـادم رفـت به شـما هشـدار بدهـم ».من هم گفتـم آخر مگر
جـای مبـل دم در اسـت؟ و بعـد نـگاه عمیقی به خانه شـان انداختم تا جـای خوبی را برای مبل
شـان پیشـنهاد دهـم .امـا بـا کمال تعجب دیدم که اتـاق پذیرایی  50متری آن ها جای سـوزن
انداختـن هـم نـدارد چه برسـد که مبـل به این بزرگی را بخواهی در جای مناسـب قـرار دهی!
راسـتش را بخواهیـد دوسـتم تـازه بـه خانـه بخت رفته بود ،بنابراین بیشـتر وسـیله های شـان
حاصـل دسـترنج پـدرش بـود! فکـرش را بکنیـد در یک پذیرایـی  50متری که البتـه متراژش
خیلـی هـم کوچـک نیسـت ،دو دسـت مبـل ،یـک ویتریـن ظـروف لوکـس ،دو میـز تزیینات،
یـک گرامافـون ،یـک رادیـوی قدیمـی ،میـز پذیرایـی و هـزار و یک چیـز که واقعا گـران اما بی
مصـرف بودند وجود داشـت.

خالصـه بعـد از نشسـتن لبخنـدی زدم و گفتـم بـرای ایـن همه وسـیله خانه  120متـر به باال
الزم داریـد و ایـن شـروع درددل همسـر دوسـتم شـد .بـا آهی گفت :نمی دانیـد که همین االن
هـم از پـس اجـاره بهـای خانـه مـان بـه زحمـت بر مـی آییم .مـن و شـریفه (دوسـتم) برنامه
داشـتیم بـا پـس انـدازی کـه جمع کرده بودم تا سـه سـال آینده با سـپرده گـذاری و پس انداز
کـردن مجـدد ،یـک خانـه بـرای خودمـان بخریم .اما مجبور شـدیم حتی مبلغـی را برای پیش
پرداخـت کرایـه منـزل از دیگـران قـرض کنیـم! دوسـتم نیز با خنـده تلخی گفـت :طفلی بابام
بـرای ایـن کـه ایـن همـه وسـیله را بـرای مـن بخـرد ،هـزار و یک جور قـرض کرده اسـت .فکر
کنـم حداقـل تـا  5سـال بایـد قسـط وام هایـی را کـه بـرای مـا خرید کرده اسـت بدهـد ،برای
همیـن اصلا دلـم نمـی آیـد بعضـی از ایـن وسـیله هـا را رد کنم که بـره! عالوه بـر این همین
کـه وسـیلهای را مـی خـری و از کارتـن در مـی آوری برچسـب دسـت دوم روی آن مـی خورد
و حسـابی قیمتـش افـت مـی کنـد ...شـاید این داسـتان بـرای تان خیلی آشـنا باشـد ،در واقع
ایـن داسـتان پـر تکـرار بیشـتر خانـواده هـای جوان اسـت .خانـواده هایی که در یک بن بسـت
قـرار مـی گیرنـد و توانایـی پرداخـت اجـاره خانـه هایـی را که وسـیله هـای شـان در آن ها جا

شـود ،ندارنـد و از طرفـی چـاره ای هـم جـز نگهـداری آن هـا ندارند ،حتی بعضـی از آن ها می
گوینـد کـه مـا نـه بـرای خودمـان ،بلکه بـرای مبل و کمد مـان خانه اجـاره کرده ایـم و این در
حالـی اسـت کـه ایـن خانـواده هـا چـون هنوز پـر جمعیت نشـده اند مـی تواننـد در آپارتمان
هـای کوچـک تـری هـم زندگـی کنند .طـرف دیگر این داسـتان نیـز مصائب خانـواده ها برای
تامیـن مخـارج ایـن جهیزیـه هـای پـر زرق و برق اسـت .در حقیقـت خرید جهیزیـه های این
چنینی بسـیار شـبیه خرید دوران کودکی مان اسـت .بسـته های مداد رنگی  36تایی را یادتان
هسـت؟ بیشـتر بچـه مدرسـه ای هـا عاشـق خریـدن آن ها بودند .بسـته مداد رنگی کـه در آن
هـا از هـر رنـگ  4یـا حتـی  6عـدد وجود داشـت ...مثال  6نوع رنگ سـبز و  6نوع رنـگ آبی ،در
ایـن جعبـه هـا هـم مدادهایـی وجود داشـت که واقعا نمی دانسـتیم با آن ها بایـد چه چیزی را
رنـگ کنیـم مثـل مداد رنگ بژ یا خاکسـتری و سـفید .سرنوشـت بیشـتر این مـداد رنگی ها یا
گـم شـدن در مدرسـه یـا بی مصـرف ماندن تا آخر سـال تحصیلی بود .ایـن مدادهای رنگارنگ
و زیـاد تنهـا بـار کولـه مـان را تـا آخر سـال بیشـتر مـی کردند و جعبـه های فلزی شـان حتی
گاهـی جـای چاشـت مدرسـه مـان را هـم می گرفـت ،اما برای خـودش کالس زیادی داشـت.

