
www.sharghdaily.comاقتصاد۵

ضرورت «تنظیم» بازار مسکن استیجاری

معصومــه جــوادی، رئیــس کانــون بانــوان 
شوراهای اســالمی کار: با نامساعدشدن اوضاع 
اقتصاد زنان بیشتری ناچار هستند کمک خرج خانواده های 
خود باشند. در حال حاضر  دوســوم کارگران کارگاه های 
زیرزمینی ایران، زنان هســتند و شرایط دشوار اقتصادی 
موجب شــده اســت که زنان زیادتری به مشاغل کاذب 
مانند دست فروشــی در مترو و اتوبــوس و پیاده روها یا 

مسافرکشی روی آورند

 چند ســالی اســت که عبارت «تنظیم بازار» در گزارش های رسمی مقامات و رسانه ها 
پرتکرار شده  است. دراصل وقتی دولتمردان به این نتیجه برسند که عوامل عرضه و تقاضا 
در یک بازار معین در مســیری حرکت نمی کنند که متضمن منافع اجتماعی باشد، با هدف 
بازگرداندن جریان بازار به ریل مناســب مداخله می کنند، مداخله ای که «تنظیم بازار» نام 
گرفته  است.   درحالی که هدف از امر تنظیم بازار را می توان مهار رشد قیمت، جلوگیری از 
بروز کمبود، کاهش فشار به خانوارهای کم درآمد و در کل جلب رضایت شهروندان دانست. 
بازار مسکن استیجاری نیز در سالیان گذشته موردتوجه دولتمردان بوده و با هدف جلوگیری 
از رشد بی رویه قیمت به ویژه در کالن شهر ها، سقفی مجاز برای افزایش قیمت تعیین و ابالغ 
شده  است. طبعا علت توجه مسئوالن به این بازار، افزایش تدریجی وزن آن در اقتصاد ملی، 
تأثیر منفی افزایش هزینه مسکن بر اقتصاد خانوارهای کم درآمد و گسترش نارضایتی ناشی 
از آن بوده  است. صرف نظر از اینکه مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف 
مجاز افزایش اجاره بها تاکنون چه تأثیری بر این بازار داشته است؟  باید گفت مداخله در این 
بازار و تالش برای «اصالح» روندها در آن یک ضرورت انکارناپذیر است. دالیل توجیهی این 

مداخله را می توان در چهار سرفصل زیر خالصه کرد:
۱- در دو دهه گذشــته ســهم جمعیت مستأجر کشور با ســرعت باالیی در حال رشد 
بوده و اینک در ســطح کالن شــهر تهران به رقم ۴۰ درصد نزدیک شده  است. به این  ترتیب 
سهم جمعیتی که با افزایش اجاره بهای مسکن گرفتار تنگنای معیشتی می شوند، افزایش 

چشمگیر پیدا کرده  است.
۲- با عنایت به تحمیل تحریم های ظالمانه و تداوم رکود همراه با تورم دورقمی، ابعاد 

فقر در جامعه گسترش یافته و جمعیت زیر خط فقر به سرعت افزایش یافته  است.
۳- در چند دهه گذشــته سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار روند افزایشی داشته 
و واکنش بسیاری از خانوارهای مستأجر این دشواری، اسباب کشی به مناطق حاشیه شهر یا 

اجاره واحدهای مسکونی کوچک تر و فقیرانه تر بوده  است.
۴- به دلیل ناکارآمدی بازار ســرمایه و اجرای سیاســت های نامناســب پولی تقاضای 
سفته بازانه در بازار امالک رشد خارق العاده یافته و طبعا توقعات مالکان امالک استیجاری را 

در میدان کسب درآمد ناشی از اجاره باال برده  است.

تاکنون مداخله در بازار مسکن استیجاری به صورت تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها 
یا دادن وام ودیعه به جمعیت مستأجر بوده که تأثیر چندانی در این بازار بر جای نگذاشته و 
باری از دوش جمعیت درحال رشد مستأجر برنداشته  است. تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان 
بــه این نکته توجــه نکرده اند که هجوم تقاضای ســفته بازانه به بازار امالك موتور رشــد 
اجاره بهای مسکن است. با عنایت به نبود فرصت های مطلوب سرمایه گذاری و ناکارآمدی 
بازار سرمایه، تنها موقعیت مناسب برای صاحبان نقدینگی خرید امالك و مستغالت است 
که هم از درآمد اجاره و هم از افزایش ارزش آن در آینده بهره مند شوند. در چنین شرایطی 
مالکان با برآورد ارزش ملك خود و محاســبه سود مترتب با این میزان نقدینگی، اقدام به 
محاسبه ارزش رهن و اجاره ملك کرده و مستأجر را ملزم به پرداخت آن می کنند. از سوی 
دیگر چون بازار امالك استیجاری ماهیتا به اصطالح بازار خریدار نبوده و بازار فروشنده است، 
مالك می تواند شرایط خود را به مستأجر تحمیل کند. دولتمردان با اجرای سیاست کاهش 
نرخ سود سپرده ها هرچند هدف ساماندهی بخش پولی اقتصاد کشور را داشته اند، اما عمال 
ضربه مهلکی به اقتصاد خانوارهای مستأجر زده اند، زیرا مؤجران با کاهش نرخ تبدیل ودیعه 

به اجاره، فرصتی برای افزایش حصه نقدی اجاره بها یافته اند. کافی بود سیاست گذاران حوزه 
بانکی با جداکردن بازار سپرده های خرد و کالن، امکان اعمال نرخ سود باالتر را به سپرده های 
خرد می دادند تا عالوه بر تحقق هدف ســاماندهی بخش پولی فشار مضاعفی بر جمعیت 
مســتأجر وارد نیاید. اما چون ظاهرا هیچ یك از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان این حوزه 
مستأجر نیستند، توان درك واقع بینانه این اثر منفی را که به راحتی قابل پیشگیری بود نداشته و 
برای خنثی کردن آن تمهیدات ساده ای در حد تعریف سهمیه سپرده طالیی برای شهروندان 
نیندیشیده اند. در شرایط موجود اقتصاد کشور، تنها اقدام بجا در مسیر «تنظیم بازار» مسکن 
استیجاری کاهش تقاضای سفته بازانه و تضعیف رابطه ارزش روز ملك با ارزش اجاره آن 
است. دولت با این سیاست به صاحبان نقدینگی اعالم می کند که اگر دنبال سودی متناسب 
با میزان نقدینگی خود هستند، باید به بازارهای دیگر مراجعه کنند. همچنین وضع مالیات 
متناسب با ســرعت افزایش اجاره می تواند انگیزه مالکان برای افزایش اجاره بها را کاهش 
دهد. گسترش فقر ناشــی از افزایش اجاره بهای مسکن در چندســال گذشته هشداری به 

دولتمردان است که تنظیم بازار مسکن استیجاری را تا دیر نشده جدی بگیرند.

یکشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۰

بـازتاب

توضیحات شرکت ملي پاالیش و 
پخش  درباره یك گزارش

 شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتــی در واکنش به 
گزارشی تحت عنوان «حراج سوخت» که هفتم اردیبهشت سال جاری 
در روزنامه شــرق منتشر شد، توضیحاتی را ارائه داد.در متن توضیحات 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران آمده اســت:در 
گزارش مذکور با اســتناد به آمارهای گمرك، قید شده است که در سال 
گذشــته صادرات بنزین با نرخی بســیار کمتر از حــد بازارهای جهانی 
انجام شــده و سپس ماحصل ارقام استخراج شده از روند ارزان فروشی 
با میانگین ســاالنه بهای هر بشــکه نفت اوپک قیاس شــده است، تا 
شــکاف قیمتی در عرضه صورت گرفته و عدم النفع اقتصادی آن برای 
بازار کشــور را به اثبات برساند و در ادامه با ترسیم روایتی ناقص دولت 
ســیزدهم را محفلی جهت وقوع این زنجیره علت و معلولی قلمداد 
کند! این درحالی است که بســتر این رویداد در دولت گذشته مهیا شد 
تا سرنوشت محموله های صادراتی را درپی تعهد تحمیل شده از سوی 
دولت دوازدهم به دولت سیزدهم واگذار کند. بنابراین در وهله نخست 
باید تأکید کرد که ارزان  فروشی اشاره شده در این گزارش مربوط به دولت 
قبل بوده است که به دلیل توقف طرح های توسعه ای اعم از ممنوعیت 
ساخت مخازن ذخیره سازی، انبارهای نفت و خطوط انتقال حادث شد. 
این در شرایطی بود که روند کاهشی مصارف داخلی و جهانی به دنبال 
اپیدمی کرونا خود مزید بر علت شــد تا در نابسامانی مدیریت عرضه و 
تقاضای بازار فرآورده های نفتی دامن زده شود. در صورتی که با استفاده 
از نظر افراد متخصص و شــور با کارشناســان امکان تبدیل این تهدید 
اقتصادی به یك فرصت استراتژیك در شرایط تحریم وجود داشت. اگر 
ظرفیت ذخیره سازی کشور براســاس برنامه های مصوبه قبل افزایش 
می یافت به دنبال توسعه ذخایر استراتژیک در زمان کاهش قیمت های 
جهانی این امکان مهیا می شــد تا نسبت به فروش فرآورده ها در زمان 
بهبود شــرایط بازار با قیمت روز اقدام شــود.اثر پروانه ای این تصمیم 
غیرکارشناسی در دولت قبل منجر شد تا دست اندرکاران صنعت پاالیش 
امروز در دولت سیزدهم مکلف به جبران مافات تعهداتی شوند که هیچ 
صرفه اقتصادی را برای ملت و دولت مردمی نداشــته باشــد. اما روال 
مدیریت سوخت در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در 
دولت سیزدهم به گونه ای پیش رفت تا با اولویت بندی و آینده نگری در 
خصوص تثبیت و حفظ ذخایر استرات  ژیك کشور یك بازنگری اساسی در 
روند صادرات صورت بگیرد؛ بدین ترتیب روند این فروش های صادراتی 
در پنج ماهه اول ســال ۱۴۰۰ درپــی علل مذکور منجر به کاهش ذخایر 
و عدم توجه به تأمین ســوخت زمستانی صنایع و نیروگاهی گردید. لذا 
ضرورت تأمین و مدیریت انرژی مورد نیاز بازار داخلی، نیروگاه ها و صنایع 
در شش ماهه دوم سال و تعهدات به جا مانده از دولت قبل عمال صدور 
مجوزهای صادراتی جدیــد فرآورده های بنزین و نفت  گاز را غیرممکن 
کرد. بنابراین آمارهای صادراتی فرآورده های نفتی سال ۱۴۰۰ در دولت 
جدید صرفا مربوط به تعهدات باقی مانده از دولت قبل است که بعضا 

به صورت نقدی و با قیمت ثابت فروخته شده بود.
در پایــان باید تأکید کرد که در ســال ۱۴۰۱ و بــا صدور مجوزهای 
صادراتی، فروش و عرضه فرآورده های بنزین و گازوئیل صرفا براساس 
قیمت جهانی جدید و در رینگ بورس انرژی ایران صورت گرفته است.

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

کارت شناسایی ( پرسنلی )  
به شماره کارمندی ۹۱۴۷۹۳ هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران هما مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 برگ سبز . سند کارخانه و کارت شناسایی 
 موتور سیکلت احسان ۱۲۵  مدل ۱۳۹۱ 

 به شماره پالک ۱۹۴۴۴ ایران ۸۱۵ شماره وین
 IRADN8510A9519714 بنام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری سایپا SAINA مدل ۱۳۹۷ 
به رنگ سفید روغنی به شماره پالک ۷۲ ط ۹۴۹ ایران 
۸۴ و شماره موتور M15/8703136 و شماره شاسی 

NAS831100J5806320 بنام 
محمد مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند قطعی ، سند کمپانی و تسلسل اسناد  
خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۵ به شماره 
پالک ایران ۳۰ _ ۸۳۶ ب ۹۹ و شماره موتور ۲۷۳۱۸۳۸ 

و شماره شاسی ۱۰۸۱۹۹۱۵ به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی فرزند 
نصرالدین به شماره شناسنامه ۹ صادره از پاوه در مقطع کارشناسی 
رشته جغرافیا صادره از واحد دانشگاهی پیام نور واحد پاوه مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه پیام نور واحد پاوه به نشانی استان کرمانشاه، 

شهرستان پاوه، خیابان فرهنگیان، دانشگاه پیام نور پاوه ارسال نماید .

شناسنامه مالکیت خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ 
 مدل ۱۴۰۰به شماره پالک

 165A0197503 ۸۵م۵۲۱ ایران ۴۰وشماره موتور  
وشماره شاسی NAAP03EE5MJ631369 بنام 

 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پراید  دی ام )هاچ بک(  رنگ مشکی متالیک  
 مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران

 ۹۹ _ ۱۵۳ ن ۴۸ و شماره موتور ۲۰۴۹۶۲۱ و شماره شاسی 
S1442286187284 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت شناسایی به شماره 
تسهیالت ۱۳۹۵۳۸۶ مربوط به شرکت هواپیمایی 

 جمهوری اسالمی ایران هما مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 اصل سند برگ سبز خودروی پراید ۱۱۱               
 به شماره پالک ۶۹۳ج۷۹  ایرانvin  ۶۶شماره 

 IRPC89R2UPJ022808 به شماره موتور 
۳۵۸۱۴۰۶ و شماره شاسی S5430089022808 به نام 
 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

NAAC CA AF

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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رشد بی کاری زنان ایران
آماری که از زنان شــاغل ایران ثبت شــده، فقط حدود ۳٫۵ 
میلیون نفر اســت. براســاس گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به 
۳٫۵ میلیون نفر زن در بازار کار ایران مشــغول به کار هســتند و 
جمعیت مردان شاغل بیشــتر از ۲۰ میلیون نفر ذکر شده است. 
براســاس این گزارش در پاییز ســال گذشــته جمعیت فعال ۱۵ 
ســاله و بیشــتر ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد 

۲۳.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۳ میلیون نفر بی کار هستند.
گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد کــه از بین جمعیت 
شاغل، بیش از ۲۰ میلیون نفر مرد هستند که تعدادشان در پاییز 
۱۴۰۰ نســبت به پاییز ســال ۹۹ حدود ۳۱۷ هزار نفر اضافه شده 
اســت و سهم زنان از جمعیت شاغل نیز حدود ۳.۵ میلیون نفر 

است که از تعدادشان حدود ۱۹۵ هزار نفر کم شده است.
در واقع در پاییز ســال گذشته در شرایطی که تعداد شاغالن 

مرد افزایش داشته، شمار زنان شاغل کاهش یافته است.
زهرا کریمــی، اقتصاددان، در این زمینه به «شــرق» توضیح 
می دهد که کرونا و شــرایط نامطلوب اقتصادی بیشترین آسیب 
را به زنان زده اســت، زیرا زنان بیشــتر در بازار مشاغل خدماتی 
مشغول به کار هستند و در هتل ها و رستوران ها، در فروشگاه ها 
و... کار می کنند و کرونا بیشــترین آســیب را به زنان شــاغل در 
مشاغل خدماتی زده اســت. از سوی دیگر سهم مزد کارگران در 
مشــاغل خدماتی، بسیار زیاد است و با افزایش هزینه بنگاه های 
اقتصادی و فشــار بر اقتصاد کشــور، بیشــترین تعدیــل نیرو و 
تعطیلــی بنگاه ها در بخش خدمات رخ می دهــد و زنان کارگر 

بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند.
نیمی از زنان سرپرست خانوار در فقر مطلق

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که براســاس گزارشــی که 

اسفند ســال گذشــته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر 
کرد، با شــیوع کرونا در ایران ۶۸ هزار و ۳۶۰ زن به واسطه فوت 
سرپرســت خانوار سرپرست خانوار شــده اند و در این میان تنها 
۴۳ درصــد زنان سرپرســت خانوار دارای فرزنــد، از بیمه تأمین 

 اجتماعی برخوردار هستند.
همچنین نیمی از خانوارهای زن سرپرســت آســیب دیده از 
کرونا، در ســه دهک پایین اقتصادی قرار دارند و تنها یک ســوم 
خانوارهای ســه دهک پایین درآمدی دارای کودک یا دارای زن 
سرپرســت خانوار جدید، تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند 

کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند.
براساس این گزارش بیشترین تعداد خانوارهای آسیب دیده از 
کرونا در استان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان 

رضوی و اصفهان قرار دارند.
در ارتباط با زنان سرپرست خانوار آسیب دیده از کرونا در سه 
دهک پایین درآمدی، نیمی از ایشــان باالی ۶۵ سال قرار دارند. 
دوسوم این خانوارها، یارانه دریافت می کنند، اما یک سوم ایشان 

تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند.
زنان سالمند در بازار کار

در ایران بســیاری از زنان سرپرست خانوار به سنین کهنسالی 
نزدیک می شــوند امــا به دلیل اینکــه از حمایت هــای بیمه و 
مســتمری بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنان مجبور به کار 
هستند. براســاس داده های سرشــماری ۱۳۹۵ و میانگین سنی 
زنان سرپرســت خانوار، به باالی ۶۰ سال رسیده و تقریبا نیمی از 

این زنان به تنهایی زندگی می کنند.
به عالوه حدود نیمی از زنان سرپرســت خانوار، فاقد ســواد 
هستند. یک ســوم زنان سرپرست خانوار ســنین ۱۸ تا ۴۹ تمایل 
به مشــارکت اقتصادی دارند و بیش از یک سوم خانوارهای زن 

سرپرست در دهک های پایین درآمدی قرار دارند.
زنان کارگر فقیرتر شده اند

زهــرا کریمــی، اقتصــاددان، بــه «شــرق» می گویــد کــه 
آسیب پذیرترین کارگران زن ایران، زنانی هستند که در خانوارهای 
دهک های پاییــن درآمدی زندگی می کنند، زیرا این زنان معموال 
کم سواد هستند و در مشاغل خدماتی و مشاغل یدی کار می کنند 
و از دو جهت مشاغل آنها مورد تهدید جدی است. از یک جهت 
به دلیل اینکه در ۱۰ ســال گذشته وضعیت اقتصادی ایران بسیار 
نامطلوب بوده و خروج ســرمایه از کشــور سرعت گرفته است. 
همچنیــن تورم دورقمــی، کاهش قدرت خرید خانــوار و رکود 
بازار موجب شــده است که بسیاری از بنگاه ها و مشاغل تعطیل 
شوند. در این بین مشاغل خدماتی آسیب بیشتری دیده اند و زنان 
کارگر سهم باالیی در مشاغل خدماتی دارند و در نتیجه بیشتر در 

معرض تعدیل و بی کاری بوده اند.
از ســمت دیگر با مکانیزه شدن بســیاری از مشاغل زنانی که 
کارهای دســتی انجام می دادند و به عنوان مثــال در مزارع کار 

می کردند یا در کارگاه های بســته بندی مشغول به کار بوده اند، با 
ماشــین آالت صنعتی جایگزین شده اند و در نتیجه سهم زنان در 

مشاغل سنتی کاهش داشته است.
در مقابل زنان تحصیل کرده و دانشگاه رفته بیشتر به مشاغل 
مدرن روی آورده اند و هم زمان با اینکه ســهم زنان در مشــاغل 
سنتی کاهش داشــته، سهم زنان در مشــاغل مدرن تر افزایش 
داشته است. نتیجه اینکه زنان کارگر و کم سواد دهک های پایین 
درآمدی بیشــترین آســیب را از بازار کار متحمل شــده و فقیرتر 

شده اند.
افزایش گرایش زنان ایران به مشاغل کاذب

معصومه جــوادی، رئیس کانون بانوان شوراهای اســالمی 
کار هم به «شــرق» توضیح می دهد که با نامساعدشدن اوضاع 
اقتصاد زنان بیشــتری ناچار هســتند کمک خــرج خانواده های 
خود باشــند، در عین اینکه این زنان در بــازار کار غالبا با عنوان 
جنس دوم تلقی می شــوند و ناچار هســتند با دســتمزدهای 
پایین تر و مزایای کمتر کار کنند و در عین حال به دلیل نگاه های 
مردساالرانه، کار خانه هم به عنوان وظایف زنان تلقی می شود 
و این زنان مجبور هســتند بعد از ســاعات طوالنــی کار خارج 
از خانه، ســاعات زیادی در خانه کار کننــد و نقش غالب را در 
نگهداری فرزندانشــان هــم ایفا کنند که مجموع این شــرایط 
فشار مضاعفی به زنان شاغل ایران و به ویژه زنان کارگر تحمیل 

می کند.
ایــن فعال کارگــری زن تأکیــد می کند که دوســوم کارگران 
کارگاه هــای زیرزمینــی ایران، زنان هســتند و شــرایط دشــوار 
اقتصادی موجب شــده است که زنان زیادتری به مشاغل کاذب 
مانند دست فروشی در مترو و اتوبوس و پیاده روها یا مسافرکشی 

روی آورند.

بسیاری از کارگران زن ایران در کارگاه های زیرزمینی و مشاغل 
بدون دستمزد کار می کنند

زنانی بدون اثر انگشت
«اثر انگشت تان ثبت نمی شود خانم. اثر انگشت ندارید! دوباره انگشت بزنید...». زنی که پشت باجه پیشخوان 
دولت برای ثبت ســیم کارتش آمده و نمی داند برای نداشتن اثر انگشــت، چه کند؟ نگاهی به انگشت هایش 
می اندازد. انگشت هایش سبز و خموده است. می گوید در آشپزخانه یک رستوران سبزی خرد می کند. آن قدر که 

دیگر اثر انگشت هایش از  بین رفته و رنگ سبز به خرد پوستش رفته است.
این زن ها در بازار کار هم اثر انگشــت ندارند. بســیاری از زنان ایرانی کارگران مجانی مزارع و کارگاه های فرش 
و صنایع دســتی بوده اند. زهرا کریمی، اقتصاددان، به «شــرق» می گوید که بسیاری از زنان کارگر ایران کارکنان 
خانگی بدون مــزد یا کارگران کارگاه های زیرزمینی هســتند و همین زنان معموال در آمارهــای بازار کار لحاظ 
نمی شــوند. معصومه جوادی، رئیس کانون بانوان شوراهای  اسالمی کار هم به «شرق» توضیح می دهد که زنان 
کارگر ایرانی نه تنها گاهی دســتمزدهای پایین تر دریافت می کنند و از مزایایی مانند اضافه کار و ارتقای شــغلی 
برخوردار نیستند که مجبور هستند عالوه بر محیط کار، ساعات زیادی را به کار در خانه بپردازند و در نتیجه زنان 

شاغل، شرایط دشوارتری را نسبت به مردان دارند.


