
یادداشت

موضوع كاهش رشد جمعيت و خطراتي كه از اين 
جهت وضعيت جمعيتي كشور را تهديد مي كند، 
بيش از يك  سال است كه به طور جدي مورد بحث 
قرار گرفته، به ط��وري كه ابالغيه سياس��ت هاي 
جمعيتي نيز براي حل اين مش��كل صادر ش��ده 
اس��ت. درباره وضع آينده رشد جمعيت نظرات به 
نسبت متفاوتي وجود دارد، به نظر می رسد بيشتر 
كارشناس��ان معتقدند كه با توجه به ميزان كنونی 
مواليد و مرگ ومير، رشد جمعيت ايران تا سال هاي 
زيادي درحد مطلوب باقي خواهد ماند، فقط كافي 
است كه اصول كلي ابالغيه سياست هاي جمعيتي 
در حد معقول رعايت ش��ود، در اين صورت رش��د 
جمعيت ايران با مشكل حادی مواجه نخواهد شد، 
هر چند در بلندمدت هرم جمعيتی ايران با رش��د 
شديد افراد س��المند مواجه می شود و اين مشكل 
نيز گزيزناپذير اس��ت و ناش��ی از رش��د بی سابقه 
جمعيت در دهه 60 اس��ت. اين گروه معتقدند كه 
برای جلوگيری بيش��تر از كاهش رش��د جمعيت 
حتي توجه جدی دادن جامعه نيز مي تواند بر روند 
رو به كاهش رشد جمعيت اثرگذار باشد. يك دليل 
خوش بينی اين گروه آمار كودكان متولد شده است 
كه در س��ال هاي اخير روند رو به رش��دی را شاهد 

بوده ايم.

تعداد متولدين ثبت شده در 6 سال اخير )ميليون نفر(
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 متولدين اسفند  سال 1393 برآورد است كه به متولدين
 11 ماه ديگر اضافه شده است.

مالحظه مي شود كه طي 6 س��ال گذشته روند 
مواليد رو به افزاي��ش بوده، به طوري كه در  س��ال 
1393، ح��دود دويس��ت هزار نفر بيش از  س��ال 
1388 متولد ش��ده اند. ولي  درصد متولدين شهر 
در س��ال های گذش��ته روند كاهش��ي پيدا كرده، 
به رغ��م آن كه در اين فاصله س��هم شهرنش��يني 
از جمعيت كش��ور حداق��ل 3 تا 4 درصد بيش��تر 
شده اس��ت، در برابر س��هم مواليد شهری كاهش 
يافته. اين واقعيت نش��ان مي دهد كه در سال های 
اخير مواليد در طبق��ات پايين تر جامعه روند رو به 
رشدتري داشته اس��ت و اين امر تأثيرات منفي در 
آينده نيروي انساني كشور خواهد داشت و مي توان 

نتيجه گرفت كه سياس��ت هاي يك  سال گذشته 
برای افزايش جمعيت بيش از آنكه طبقه متوسط 
و باالتر را متوجه اين سياست كند، طبقات پايين را 
نشانه رفته است. چنين سياستي حتماً يك اشكالي 
دارد و بايد در آن تجديدنظر كرد. برای نمونه يكي 
از داليل وقوع اين وضعي��ت، حذف عرضه مجانی 
وسايل پيش��گيري و خدمات بهداشتي مرتبط با 
موضوع است. اجراي اين سياست موجب مي شود 
كه طبقات باالتر هزينه تهي��ه آن را بپردازند، ولي 
طبقات پايين اقتصادي به دليل ضعف توان مالي، 
محروم از اين وسايل شوند و اقدامي هم براي خريد 
آن نكنند، در نتيجه كودكان ناخواسته آنان متولد 
خواهد ش��د و عوارض اين وضع بر كسي پوشيده 

نيست.
متأس��فانه سياس��ت گذاران جمعيتي كمتر به 
اين نكته توجه مي كنند كه مش��كالت اقتصادي 
مانع اصلي در رشد جمعيت در حد مطلوب است؛ 
مشكالتی كه طبقه متوس��ط را در بر گرفته است. 
اثب��ات اين ادع��ا را مي ت��وان در نتايج پژوهش��ي 
كه از س��وي پژوهش��كده آمار ايران انجام شده به 
خوبي ديد. براس��اس اين مطالعه، تعداد فرزندان 
مطلوب از نظر جوانان در آس��تانه ازدواج و تشكيل 
خانواده حدود 2/3درصد اس��ت ك��ه باالتر از رقم 
2/1درصد كه همان نرخ جايگزينی باش��د، است. 
75 درصد جوانان مذك��ور در حد زياد و خيلي زياد 
به فرزندآوري عالقه مند هستند و 72 درصدشان 
خانواده هاي داراي فرزند را نسبت به خانواده هاي 
بدون فرزند خوش��بخت تر مي دانند. ولي هنگامي 
كه نگراني هاي آن��ان را مالحظه مي كنيم، متوجه 
مي ش��ويم كه چرا از ازدواج يا فرزندآوري بيمناک 
هستند. حدود نيمي از آنان نگراني نسبت به آينده 
را دلي��ل عدم تمايل به داش��تن فرزن��د مي دانند. 
اندكي بيش از نصف آنان، هزينه هاي باالي پرورش 
فرزند را مانع بچه دار ش��دن مي دانند. به نظر آنان 
ممكن است بي اعتمادي نس��بت به سست بودن 

روابط زوجين نيز اين فرآيند را تشديد كند.
به طوركلي مي توان گفت كه در سطح نگرش ها 
و رفتاره��اي مطلوب ب��راي فرزندآوري؛ مش��كل 
خاصي نزد جوانان تازه ازدواج ك��رده وجود ندارد. 
آنچه كه مانع از فرزندآوري در حد مطلوب مي شود، 
موانع عيني ازجمله موانع اقتصادي و توان تأمين 
و تربيت كودک اس��ت كه زوجين جوان را از خير 
داشتن فرزند مي گذراند. بنابراين اگر مي خواهيم 
كه سياست گذاري جمعيتي موفق باشد، بايد نگاه 
خود را معطوف به برداشتن اين موانع كرد، در غير 
اين صورت بسياري از اين سياست ها مصداق مثل 
معروف »از قضا سرانگبين صفرا فزود« خواهد شد 

و نتيجه اي مغاير با هدف اوليه به بار خواهد آورد.
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گروه اقتصاد | از وقتی نرخ تورم روی سرازيری نزول قرار 
گرفته دولت هم گزينه كاهش نرخ س��ود بانكی را روی ميز 
گذاشته و بررسی می كند البته اين بررسی ها هنوز به هيچ 
نتيجه مشخصی نرسيده چون دو سوی اين داستان اگرچه 
درخصوص كلي��ت ظاهرا متفق القول هس��تند اما در مورد 
جزئيات، اتفاق نظری وجود ندارد. در يك سوی ماجرا بانك ها 
و سپرده گذارها نگران از كاهش نرخ سود هستند و در سوی 
ديگر دريافت كنندگان تسهيالت به خصوص توليدكنندگان 
از پيشی گرفتن نرخ سود از تورم گله دارند. در اين ميان هم 
به نظر می رسد فعال بانك ها در اين قدرت آزمايی دست باال را 
دارند. آنها نه تنها نرخ 20 درصد را به عنوان رقم قابل پذيرش 
به دولت پيشنهاد كرده اند بلكه پيش ش��رط هايی را هم در 
نظر گرفته اند ازجمله تسويه مطالباتشان. البته با وجود تمام 
مقاومت ها دولت بر كاهش نرخ سود اصرار دارد، ديروز هم در 
ادامه همين اراده علی طيب نيا وزير اقتصاد با اشاره به فاصله 
زياد ميان نرخ تورم و سود سپرده ها و تسهيالت بانكی گفت: 

ساماندهی نرخ سود بانك ها جدی است.
کاهش دستوری نه شرعی است نه قانونی

او با اشاره به كاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخير، 
فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهيالت بانك ها زياد 
شده، افزود:  باال بودن نرخ سود بانك ها به ويژه برای فعاالن 
اقتصادی برخی مش��كالتی را ايجاد ك��رده ضمن اين كه 
فعاالن اقتصادی حاضر نيس��تند نرخ سودی را كه حداقل 
12 درصد بيشتر از نرخ تورم است، پرداخت كنند. طيب نيا 
خاطرنشان كرد: نرخ باالی سود بانكی برای بازار سرمايه نيز 
مشكل ساز شده است چون اگر مردم بتوانند نرخ سودهای 

بيست و چند درصدی از نظام بانكی گرفته شود، انگيزه برای 
ورود منابع مالی به بازار سرمايه و تأمين مالی فعاليت های 
اقتصادی در اين بازار با مش��كل مواجه می شود. او البته به 
اين نكته اشاره كرد و افزود:  براساس منطق اقتصادی، قواعد 
شرعی و نظام بانكداری اسالمی نمی توانيم كاهش نرخ سود 
بانكی را به صورت دستوری و از طريق بخشنامه انجام دهيم. 
او تصريح كرد:  نرخ سود بانكی باال به دليل وجود اضافه تقاضا 
در بازار پولی كشور است كه برخی عوامل سبب اين افزايش 
شده همزمان عواملی نيز باعث ش��ده منابع قابل وام دهی 
نظام بانكی كش��ور كاهش يابد و اگر قرار است نرخ سود به 
صورت منطقی كاهش يابد، قاعدتا بايد سياست ها را متوجه 

علت اصلی و كمبود منابع را در بازار مالی برطرف كنيم.
بانک ها دست پيش را گرفتند

همزمان با تأكيد وزير اقتصاد مديرعامل های بانك های 
خصوصی و دولتی هم جلس��ه ای در مح��ل بانك تجارت 
تشكيل دادند و برای كاهش سود بانكی به تفاهم رسيدند 
و بنا شد در صورت تصويب ش��ورای پول و اعتبار نرخ سود 
سپرده و تسهيالت از 15 ارديبهشت تغيير كند.  درخصوص 
عبدالناصر همتی مديرعامل بانك ملی ايران و رئيس شورای 
هماهنگی بانك ها به نيابت از بانك های دولتی و خصوصی 
اعالم كرد:  مدي��ران عامل بانك های دولتی و خصوصی در 
نشس��ت خود كه در محل بانك تجارت انجام گرفت برای 
كاهش سود بانكی به تفاهم رسيدند. او تصريح كرد:  با توجه 
به كاهش نرخ تورم مديرعامل های بانك ها توافق كردند در 
اولين مرحله سود علی الحساب سپرده های يك ساله را به 
20 درصد كاهش داده و س��ود تس��هيالت مشاركتی رايج 

بانك ها را بسته به نوع فعاليت 2 تا 3 درصد كاهش دهند. با 
اين تفاسير می توان گفت بانك ها در معادله تعيين نرخ سود 
در تالش هستند دست باال بگيرند و دست كم از سقوط آزاد 

نرخ سود در كوتاه مدت جلوگيری كنند.
کاهش روی شيب ماليم

در اين خصوص غالمحس��ين نتاج مديرعامل بانك مهر 
اقتصاد درباره كاهش نرخ س��ود بانكی گفت:  بهتر اس��ت 
برای اجرای اين برنامه ابتدا نرخ س��ود س��پرده ها با شيب 
ماليم كاهش يافته و سپس در يك فاصله سه تا شش ماهه 
نرخ سود تسهيالت ساماندهی شود.او ادامه داد: متاسفانه 
در دوره های قبل شاهد بوديم كه به جای اين كه اول سود 
سپرده اصالح شود، نرخ سود تسهيالت مورد بازنگری قرار 

می گرفت كه اين اتفاق نتايج مطلوبی به همراه نداشت.
تبليغات برای قراردادهای جديد

نكته جالب اين كه در آس��تانه كاهش نرخ س��ود بانكی 
درحالی كه بانك ها خود برای تعيين نرخ جديد سود دست 
به كار شده اند تبليغات شبكه بانكی هم برای جذب سريع تر 
منابع جديد افزايش يافته تا قراردادهای تازه قبل از تحوالت 
آتی منعقد ش��ود.اين روزها پارچه نوشته هايی با محتوای 
پرداخت س��ود روزش��مار 22 درصد برای س��پرده گذاری 
در ي��ك بانك بزرگ دولتی، س��پرده های ويژه يك ماهه با 
س��ود 22 درصد و حتی طرح های ديگر برای سپرده گيری 
با سودهای 25 درصد هم مش��اهده می شود ضمن اين كه 
بانك هايی كه به اين وضوح تبليغات ندارند، برای سپرده گذار 
مراجعه كننده خاص اگر رقم بااليی داشته باشد سودهای 

ويژه ای در نظر می گيرند.

نرخ سود بانکی 20 درصد می شود

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r 20صفحه  |  500 تومان

کارشناسان، تأثير شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی ايرانيان را بررسی کردند

  صفحه های 7و17

گروه جامعه| می گويند حدود 42 ميليون نفر از ايرانی ها 
در ش��بكه  های اجتماعی فعالن��د، از فيس بوک گرفته 
تا وايبر و واتس آپ و الين. س��ايت الكس��ا پيشتر اعالم 
كرده بود كه ايرانيان بزرگترين گ��روه مخاطبان وايبر 
را در جهان تش��كيل می دهند. اين روزها البته با ادامه 
اختالالت در وايبر در ايران و كند ش��دن روند ارسال و 
دريافت پيام ها، بسياری از مشتريان اين نرم افزار درحال 
انتقال گروه ها و ادامه گفت و گوهای خودمانی شان به 
ش��بكه های اجتماعی ديگری به ويژه تلگرام هستند. 
زندگ��ی در فضای مجازی ب��رای بس��ياری از ايرانيان 
چنان عادت ش��ده كه در اين فضاهای مجازی تفريح 
می كنند، بحث سياس��ی و فرهنگی می كنند، جوک و 
لطيفه می خوانند، موسيقی مبادله می كنند و حتی در 
گروه های وايبری و مشابه آن مراسم قصه خوانی و نقد 
و بررسی داس��تان دارند. دوستان قديمی بعد از سال  ها 

به م��دد همين نرم افزاره��ای جديد همديگ��ر را پيدا 
كرده اند و خالصه اين كه زندگی مجازی ردپای پر رنگی 
در زندگی روزمره م��ردم باز كرده و با وجود موبايل  های 
هوشمند همه جايی تر و فراگير تر هم شده است. اگرچه 
شماری از تحليلگران اجتماعی می گويند كه شبكه های 
مجازی موجب افزايش ارتباطات اجتماعی می ش��ود، 
اما از س��وی ديگر نگرانی  هايی درباره تأثير شبكه های 
اجتماعی بر روابط خانوادگی ازجمله ارتباط همسران و 
ارتباط والدين با فرزندانشان مطرح شده است. به گفته 
آسيب شناسان، پيامدهای ناش��ی از ورود شبكه های 
اجتماعی به زندگی روزمره را می توان جزو آسيب های 
نوپديد دانست. آس��يب های مدرِن زندگی مجازی هر 
چند كه مدافعان ش��بكه  های اجتماعی هم می گويند 
نمی توان به دليل بخشی از پيامدهای منفی استفاده از 

شبكه های اجتماعی از امكانات و ....

 اختالل » وایبری«
 درزندگی مردم
  چرا خانواده ايرانی ديگر ايرانی نيست؟
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   همين  صفحه

نرخ سود بانکی 
20 درصد می شود

از 15 ارديبهشت و  به شرط تصويب 
شورای پول و اعتبار

يکشنبه 30 فروردين  1394  |29 جمادی الثانی 1436 
|  شماره 543  Apr 2015 19 |  سال سوم  

رئيس جمهوری در مراسم روز ارتش و نيروی زمينی عنوان کرد:

ايسنا| روز گذشته جلسه ش��ورای مركزی كارگزاران 
س��ازندگی با حض��ور اس��حاق جهانگيری مع��اون اول 
رئيس جمهوری و رئيس ش��ورای مركزی حزب تشكيل 
ش��د. اس��حاق جهانگي��ری، در اين جلس��ه حرف های 
تازه ای درباره انتخابات آتی مجلس ش��ورای اسالمی زد 
و از نگرانی هايش پيرام��ون برخی فعاليت های انتخاباتی 
گفت. از همين رو جهانگيری، يك��ی از محورهای اصلی 
صحبت هايش را به برخی فعاليت ه��ای مخالفان دولت 
و وزرای پيش��ين اختصاص داد، چراكه چندی است خبر 
از فعاليت های پراكنده احمدی ن��ژاد، رئيس دولت نهم و 
دهم و وزرايش برای انتخابات مجلس به گوش می رس��د. 
به اعتقاد جهانگي��ری، مخالفان دول��ت تالش می كنند 
نيروهای معت��دل از كانديداتوری رويگردان ش��وند. او به 
فعاليت های اخير برخی مخالفان دولت و وزرای پيشين 
اش��اره كرد و گفت ك��ه خبرهايی كه به ما می رس��د اين 
است كه مخالفان دولت و وزرای پيشين به صورت جدی 
در اغلب استا ن ها مشغول فعاليت های انتخاباتی شده اند. 
اين هيچ ايرادی ندارد و حق آنهاس��ت اما متاسفانه روش 
نامأنوسی را در پيش گرفته اند كه اين نه تنها خوب نيست 
كه مضر منافع ملی اس��ت. جهانگيری همچنين گفت: 
»مخالفان دولت به صورت ج��دی به دنبال ايجاد نگرانی 
در بين نيروهای معتدل هس��تند. او از تهديدات مختلف 

و تالش برای رويگردان ش��دن نيروهای مردمی و معتدل 
شهرستان ها از كانديداتوری خبر داد. با اين همه او هشدار 
داد كه اصالح طلبان و نيروه��ای معتدل و حاميان دولت 
توجه داشته باش��ند كه نبايد فريب اين جوس��ازی ها را 
بخورند، بايد مقاومت كرد«.  جهانگيری بر اين باور است 
كه اگر مجلس خوبی شكل نگيرد، كار دولت ناتمام خواهد 
بود. به گفته جهانگيری، برخی منافع حزبی و شخصی خود 
را بر منافع ملی ترجيح می دهند كه نتيجه آن اين است كه 
انسجام ملی از بين می رود تا منافع گروه و افراد در قدرت 
حفظ شود اما در اين دولت ما به دنبال منافع ملی هستيم. 
احزاب نيز منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی خود 
بايد ترجيح بدهند و آن را دنبال كنند. جهانگيری در ادامه 
همچنين گفت: »امروز اگر به  سال 92 نگاه كنيم، متوجه 

می شويم كه در فروردين آن  سال كجا بوديم و اكنون كجا 
هستيم. وضع چه بود و اكنون چه هست. سياست خارجی 
ما در چه بحرانی به س��ر می برد و اكنون چه آرامشی دارد. 
من فقط جهت يادآوری شما را ارجاع می دهم به سخنان 
كانديداهای رياست جمهوری كه عمدتا از ميان اصولگرايان 
بودند. سخنان آنان را درباره وضع كشور يك بار ديگر مرور 
كنيد كه چه تصوير نااميدكننده ای از س��ال های گذشته 
و عملكرد دولت پيش��ين اراي��ه می دادند.«  مع��اون اول 
رئيس جمهوری همچنين به همگرايی اصالح طلبان در 
انتخابات  سال 92 هم اش��اره كرد و ادامه داد: »نتيجه آن 
همگرايی اين بود كه اصالح طلبان به يك تفاهم مشترک 
در شورای مشورتی رسيدند. آقای دكتر عارف از رقابت ها 
كنار كش��يد و اصالح طلب��ان منافع حزبی خ��ود را كنار 
گذاشتند و يك ش��خصيت ملی را انتخاب كردند. نقش 
آقايان خاتمی و  هاش��می بس��يار موثر بود. هيچ كس نيز 
اعتراضی به اين انتخاب نكرد. مهم ترين پيام آن انتخابات 
نيز همين همگرايی بود. اكنون نيز نياز به اين كار داريم. بايد 
به يك همگرايی بين اصالح طلبان معتدل و اصولگرايان 
اصيل انديش��يد. بايد به دنبال يك مجل��س معتدل بود. 
اگر هدف اين باش��د برای پيدا كردن كانديداها به مشكل 
برنمی خوريم. به همين دليل می گويم كه نقش كارگزاران 

مهم و موثر است. نبايد گذاشت زاويه ای به وجود بيايد.«

تالش می کنند نیروهای معتدل از کاندیداتوری رویگردان شوند
هشدارمعاون اول رئيس جمهوری درباره  فعاليت های مخالفان دولت:


