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اقتصادی

چین و عراق مهمترین مقاصد صادراتی ایران شدند

کارنامــه تجارت خارجی کشــورمان در بهمن
ماه ۶میلیارد و ۸۱۷میلیون دالر بود که ســهم
صادرات ۳میلیارد و ۱۳۵میلیون دالر و ســهم
واردات ۳میلیارد و ۶۸۲میلیون دالر بوده است.
به گزارش تســنیم ،کارنامه تجارت کشورمان
در مجموع یازده ماه ســال جاری۱۳۴ ،میلیون
تن کاال بــهارزش ۶۵.۵میلیــارد دالر بوده که
ســهم صــادرات ۱۰۳میلیون و ۹۰هــزار تن
بهارزش ۳۱میلیارد و ۱۹۸میلیون دالر و ســهم
واردات ۳۰میلیون و ۸۱۸هزار تن کاال بهارزش
۳۴میلیارد و ۳۲۱میلیون دالر بوده است.
لطیفی؛ ســخنگوی گمرک در ایــن باره اظهار
داشــت :در خصوص عملکــرد تجارت خارجی
کشور در بهمن ماه گفت :تجارت خارجی کشور
در بهمن ماه ،افزایــش ۱۸۴میلیون دالری در
صادرات و کاهــش ۵۰میلیون دالری واردات را
نسبت به دی ماه تجربه کرده است.
گفتنی است در دی ماه عملکرد تجارت خارجی
کشور ۶میلیارد و ۷۳۲میلیون دالر بود که سهم
صادرات دومیلیارد و ۹۵۱میلیون دالر و ســهم
واردات ۳میلیارد و ۷۸۱میلیون دالر بوده است
اما در بهمن ماه ،تجارت خارجی به ۶میلیارد و
۸۱۷میلیون دالر رســید که نسبت به دی ماه،
۸۵میلیون دالر افزایش تجارت را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی
کشــور در بهمــن مــاه ،توضیــح داد :چین با
یکمیلیون و ۷۱۴هزار تن بهارزش ۸۴۵میلیون
دالر ،عراق با یکمیلیون و ۵۷۰هزار تن بهارزش
۴۷۷میلیون دالر ،امارات با یکمیلیون و ۱۶۰هزار
تن بــهارزش ۴۴۱میلیون دالر ،افغانســتان با
۵۷۶هزار تن بهارزش ۱۸۵میلیون دالر و ترکیه
با ۱۶۵هزار تن بهارزش ۱۸۳میلیون دالر و جمعاً
با ۵میلیون و ۱۸۵هزار تن کاال و ارزش ۲میلیارد
و ۱۳۱میلیون دالر ،پنج مقصد نخست صادراتی
کشورمان بودند که ۶۰درصد کل وزن و ۷۰درصد
ارزش کاالهای صادراتی کشورمان در بهمن ماه را
به خود اختصاص دادند.
امارات با ۳۷۲هزار تن کاال بهارزش یکمیلیارد
و ۶۱میلیون دالر ،چین با ۳۰۸هزار تن بهارزش
۹۰۸میلیون دالر ،ترکیه با ۳۶۰هزار تن بهارزش
۴۲۶میلیون دالر ،آلمان با ۱۸۶هزار تن بهارزش
۲۱۰میلیون دالر و هند با ۲۲۰هزار تن بهارزش
۲۰۲میلیــون دالر بهترتیب پنج کشــور طرف
معامله بــرای واردات کاال به کشــورمان بودند
که جمعاً با یکمیلیون و ۴۴۶هزار تن بهارزش
۲میلیــارد و ۸۰۷میلیون دالر۵۶ ،درصد وزن و
۷۶درصد ارزش واردات در بهمن ماه به این پنج
کشور اختصاص داشته است.

بیمه

جزئیات اعمال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث

رئیــس کل بیمــه مرکــزی تاکید کــرد که
تخفیفات بیمهنامه شــخص ثالــث با رعایت
حقوق بیمهگذاران ثبت و اعمال خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،غالمرضا سلیمانی با اعالم
اینکه سامانه یکپارچه «سنهاب» از جامعترین
و قدرتمندترین ســامانههای ســازمانی کشور
است با تاکید بر صیانت از حقوق بیمهگذاران
گفــت :قانون جدید بیمه شــخص ثالث با ۱۶
آییننامه از شفافترین قوانین موجود است و
مطابق آن رانندگان مشمول تخفیفات بیمهای
پــس از فروش خــودرو میتواننــد تخفیفات
یادشــده را به خودروی جدید خود یا همسر،
والدین و فرزندان بالواسطه منتقل کنند.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی ادامــه داد :این
تخفیفات بدون محدودیت زمانی بر روی پالک
خودروها اعمال میشــود و در صورت منقضی
شــدن زمان اســتفاده از پالک با راهنمایی و
رانندگی هماهنگیهای الزم برای اطالعرسانی
به صاحب پالک انجام خواهد شــد و هر فرد
میتواند با مراجعه به ســایت بیمه مرکزی از
تخفیفات خود مطلع شود و از آن استفاده کند.
رئیس شــورای عالــی بیمه دلیل بــه تعویق
افتادن اجرای ایــن قانون را تصویب  ۱۶آیین
نامــه مرتبط و آمادهســازی زیرســاختهای

الکترونیکی برخی از شــرکتهای بیمه اعالم
کرد و گفت :خوشــبختانه بــا تمهیدات بیمه
مرکزی در خصوص تقویت ساختار الکترونیکی
صنعت بیمه این مشکل نیز برطرف شده است.
سلیمانی در خصوص هم نوع بودن وسیله نقلیه
بــرای انتقال تخفیفات نیز گفت :نگاه قانون به
دســتهبندی خودروهــای ســواری ،اتوبوس،
بارکــش و نظایر آن اســت .یعنــی فردی که
خودرو ســواری دارد نمیتواند تخفیفات خود
را به یک اتوبوس منتقــل کند اما نوع خودرو
ســواری تاثیری در فرآیند انتقــال تخفیفات
بیمهای نخواهد داشت.
وی درباره ایراد در ثبــت گواهینامهها هنگام
صدور بیمه نامه یادآور شد که این برای تکمیل
ســامانه اطالعاتی بوده و نقشــی در پرداخت
خســارت ندارد و مشــکلعدم ثبت برخی از
گواهینامهها با هماهنگی راهنمایی و رانندگی
برطرف شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی این را هم گفت که در
قانون قبلی بیمه شخص ثالث این بیمه نامه به
خودرو تعلق میگرفت اما پس از اجرای طرح
راننده محوری و ضرورت شفافسازی بیشتر،
اطالعات مربوط به گواهینامه مالک خودرو نیز
در سامانه سنهاب ثبت خواهد شد.

سخنی با داوطلبان
ریاست جمهوری

کارگر و کارفرما و رعایت الزامات دولتی باشــد
وجزئیــات بهتر اســت در آئیننامههای داخلی
کارگاهها نوشــته شود .از آنجا که شرایط داخلی
کارگاهها بسیار متفاوت است ،این آئیننامهها را
میتوان با توجه به تنوع کارگاهها به صورت تیپ
(همانند تعاونیها) تهیه و در اختیار آنها قرار داد
تا آن را با شــرایط داخلی خود تطبیق داده و به
تأیید ادارات کار منطقه برسانند.
رمز انعطافپذیری و قابلیت انطباق قانون کار در
همین نکته اســت ،ضمن اینکه اینکه قانون کار
ضمــن دفاع از حقوق طرفیــن کار ،نباید در راه
سرمایهگذاری و کارآفرینی نقش بازدارنده و دافعه
داشته باشد.
* حقوق و دســتمزد کارکنان و بازنشســتگان:
حقوق و دســتمزد کارکنان دولــت و بهتبع آن
بخــش خصوصی ،در حداقل ممکــن قرار دارد،
همچنانکه با ســطح هزینههــای جاری زندگی
هیچگونه تناسبی ندارد .کسانی که کار میکنند
هــر چند محدود از نظر بازده که مطلب دیگری
را میطلبد ...ولی حقوق و دستمزدشــان با همه
اوصاف (که تشریح آن توضیح واضحات چنانکه
افتد و دانی) تکافوی حداقل هزینه زندگیشان را
نمیکند و با بیکاران تفاوت چندانی ندارند.
افزون بر این ،این شاغالن با پرداختن به کار دوم
آن هم اگر در دســترس باشد ،عم ً
ال فرصتهای
اندک شــغلی را از بیکاران سلب نموده و آتش
بیکاری را شعلهورتر میسازند.
سیاستهای جلوگیری از اعالم نرخ تورم ،شاخص
هزینــه زندگی ،آمار جمعیــت زیرخط فقر و یا
هرگونه پنهانکاری در شاخصهای اقتصادی ،به
منزله پاک کردن صورت مسئله است.
* دفاع از استقالل صندوق تأمین اجتماعی :این
صندوق نهادی غیردولتی اســت و باید از تعرض
دولتیان مصون باشد.
هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل تغییر نام ،عنوان
و ترکیــب اعضاء و نادیده گرفتــن یا به تعویق
انداختــن پرداخت بدهیهــای دولت یا محول
کردن آن به واگذاری سهام شرکتها و مانند آن
به ورشکســتکی صندوق و اتکاء روزافزون آن به
منابع دولتی خواهد انجامید که انجامیده است.
ضمناً یکی از ارکان ضامن توسعه بخش خصوصی
بشــرحی که آمد حفظ استقالل صندوق تأمین
اجتماعی است.
تصمیمات نادرست در فرآیند بازنشستگی کارگران
و بــاال بردن پرداختیهــا و کاهش دریافتیهای
صندوق ،عم ً
ال دخالت در کارکرد درست آن بهشمار
میرود که باید اکیدا ً از آن جلوگیری شود.
اگر کارگران و کارفرمایان اعتماد خود را نســبت
به کارکرد درست صندوق از دست بدهند البته
مشــروط به آنکه از دســت نداده باشند! بخش
خصوصی نه تنها جــان نخواهد گرفت ،بلکه به
قهقرا خواهد رفت.

ادامه از صفحه اول:
* حمایت از تعاونیهای تولیدی و خدماتی :اصل
چهل و چهارم قانون اساســی بخش تعاون را به
عنوان یکی از ســه بخش اقتصاد کشور شناخته
است ،ولی در سالهای گذشته اصل چهل و چهار
بیشــتر از جهت تعریف بخش دولتــی و دایره
شمول آن بر صنایع بزرگ و مادر در کانون توجه
مسئوالن قرار داشته و بیشترین سیاستگذاریها
در راســتای آن صورت گرفته و بخش تعاون در
سایه آن نادیده گرفته شده است.
در بخــش تعاون آورده اصلی نه ســرمایه ،بلکه
نیروی کار است ،بر این اساس تشکیل شرکتهای
تعاونی از ریسک باالیی برخوردار نخواهد بود.
به فرض آنکه یک شــرکت تعاونی نتواند به کار
خود ادامه دهد و ناگزیر منحل شــود ،ســرمایه
بزرگی بر باد نخواهد رفت و کسی زیان هنگفتی
نخواهد دید و با اندکــی حمایت از تعاونیهای
تولیدی و خدماتی میتوان زمینه رشد و گسترش
آنها را فراهم کرد تا کارآفرینی کنند و مشــکل
بیکاری را تخفیف دهند .به هرحال سیاست فعال
کردن بخش تعاون سهلالوصولتر از راه انداختن
بخش خصوصی است و در کاهش شدت بیکاری
زودتر جواب میدهد.
* تدوین قانون کار مناســب :قانون کار فعلی از
انعطاف الزم برخوردار نیست و حتی زمانی مطرح
شد که کارگاههای کوچک از شمول آن مستثنی
شوند.
روشن است که بخش اعظم جمعیت کارگری در
همین کارگاههای کوچک کار میکنند و پیشنهاد
مستثنی شدن آنها  -خود اعتراف به نا کارآمدی
قانون است.
به طور معمول و در شــرایط ایده آل پیشــنهاد
میشــود که قانون کار با شیوه سه جانبهگرایی
(کارگران ،کارفرمایــان و دولت) تدوین یابد ،در
شــرایط موجود کارفرمایان کم و بیش متشکل
هستند ،ولی قانون کار فعلی اتحادیه کارگران را
آنچنانکه بایسته به رسمیت نشناخته است.
بدیــن ترتیــب تدویــن قانــون کار با شــیوه
سهجانبهگرایی به طور کامل میسر نخواهد بود،
مگر آنکه دســتاندرکاران و دردآشنایان محافل
کارگری بتوانند موقتاً زبان حال کارگران باشند
و در نقــش اتحادیه کارگران به تدوین قانون کار
جدید کمک نمایند.
ویژگی دیگر قانون کار جدید باید انعطافپذیری
و قابلیت انطباق با کارگاههای گوناگون باشــد،
بدیــن منظور نباید مفصل و با جزئیات بســیار
نوشته شود.
مواد قانون بســیار اساســی مزبــور ،تنها باید
دربردارنده اصلیترین موضوعات مربوط به رابطه
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طبق اعالم بانک مرکزی ،در بهمن ماه امســال اجاره
خانه در شــهر تهران و در کل مناطق شهری معادل
 ۳۰.۶و  ۳۳.۹درصد نســبت به ماه قبل و ماه مشابه
سال گذشته رشد کرده است.
به گزارش ایســنا ،گزارش تحوالت بازار مســکن در
شــهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده ،نشاندهنده
این اســت که در بهمن ماه  ۳.۹هزار واحد مسکونی معامله شده
و متوســط قیمت هر متر خانه در این زمان معادل  ۲۸میلیون

اجاره خانه در تهران  ۳۰درصد رشد کرد

و  ۳۹۰هزار تومان بوده اســت .این در حالی است
که در میان مناطق ۲۲گانه شــهر تهران بیشترین
متوســط قیمت هر متر خانه حدود  ۵۸میلیون و
 ۹۹۰هزار تومــان در منطقه یک و کمترین آن به
قیمت  ۱۱میلیون و  ۹۹۰هــزار تومان در منطقه
 ۱۸بوده اســت که هر یک از آنها با افزایش  ۱۱۰.۱درصدی در
منطقه یک و  ۶۷.۵درصدی در منطقه  ۱۸مواجه شدهاند.
همچنین ،در  ۱۱ماهه اول امســال متوسط قیمت یک مترمربع

بنای واحد مسکونی معامله شــده از طریق بنگاههای معامالت
ملکی در شهر تهران  ۲۳میلیون و  ۲۸۰هزار تومان بوده است که
افزایش  ۷۸.۹درصدی دارد.
از سوی دیگر در بهمن ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای
مسکونی معامله شــده بر اساس ارزش هر واحد نشاندهنده آن
است که واحدهای مسکونی با ارزش  ۶۰۰تا  ۸۵۰میلیون تومان
با اختصاص سهم  ۱۳.۴درصد بیشترین سهم از معامالت انجام
شده را داشتند.

نمایندگان مجلس ایران بعد از تصویب اعطای وام  ۷۰میلیون تومانی به فرزند سوم الزم است این گزارش را حتما بخوانند

نمونههایخارجیحمایتازفرزندآوری

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :فرزندآوری و حفظ جمعیت جهان،
دغدغه مهم چند دهه اخیر دولتهاســت؛ به ویژه که نســل جدید
به دالیل متعدد رغبت نســل گذشــته را در فرزندآوری ندارد؛ خواه
بــه دلیل اقتصادی باشــد ،خواه افزایش تحصیــات و خواه کاهش
احســاس مســئولیت والدین با وجود تمکن مالی! با توجه به همین
مسئله ،دولتها در کشورهای مختلف مبادرت به وضع سیاستهای
حمایتی و تشویقی میکنند .در این میان پس از سالها پیگیری طرح
« ۲بچه کافیست»؛ این سیاست با «تشدید روند توقف فرزندآوری در
ایران» که نقش مشکالت شدید معیشتی ،اجتماعی و حتی تنشهای
ارتباطی بین زوجین و والدین در آن محرز بود و حتی کار به حداکثر
«تک فرزندی» هم کشــید ،مجلس شورای اســامی و سایر ارکان
تصمیم ساز و تصمیم گیر دست به کار شدند تا بار دیگر جامعه را به
فرزندآوری تشویق کنند .در واقع شاید نخستین منتقد شعار «دو بچه
کافی است» را محمود احمدینژاد رئیسجمهوری سابق بود که در
برنامه تلویزیونی شبکه یک گفت« :همه کودکانی که از اول فروردین
سال جاری متولد شــدهاند ،دولت حساب سرمایهگذاری برای آنها
باز میکند و ســاالنه مقداری به آن اضافه میکند ،به شــرط آنکه
خانوادهها هم در آن مشــارکت داشته باشند .پیشبینی شده است
که بعد از  ۲۰ســال برای تحصیل ،اشــتغال ،مسکن ،ازدواج حداقل
سرمایهای در اختیار این جوان وجود داشته باشد».
وی با اشاره به اینکه «بنده شعار دو بچه کافی است را قبول ندارم»،
افزوده بود :این مســئله سیاست غلطی بود که غربیها انتخاب کرده
و امروز پشــیمان هستند و سرمایه ســنگینی برای حفظ هویت و
فرهنگ خود میپردازند ،چرا باید در مسیری قرار بگیریم که نتیجه
آن مشخص است؟
احمدینژاد در آن برنامه با مقایسه امکانات کنونی کشور با  ۳۰و ۶۰سال
اخیــر ،آن را دلیلی برای «آمادگی کشــور جهت افزایش جمعیت»
دانسته و گفته بود :داشتن دو فرزند و یک فرزند ،سیاست غربی است
و قدیم با آن وضعیت افراد با  ۷یا  ۸فرزند رضایت هم داشتند.
و در واقع پس از این برنامه بود که محمود احمدینژاد در ســومین
سفر استانی خود به آذربایجانغربی و در سخنرانی خود در جمع مردم
ارومیه اعالم کرد که دولت در نظر دارد در سال  ۱۳۸۹به هر کودک
تازه متولد شده ایرانی ،مبلغ «یک میلیون تومان» اختصاص دهد .بنا
به اعالم رئیسجمهوری سابق ،قرار شد تا صندوقی به نام «صندوق
آتیه فرزندان» برای متولدان سال  ۱۳۸۹خورشیدی تشکیل شود که
ســاالنه نیز  ۱۰۰هزار تومان به این مبلغ اضافه شود و به دلیل اینکه
نوع حساب آن سرمایهگذاری است به آن ساالنه سود نیز تعلق گیرد.
رئیسجمهوری وقت از والدین فرزندان نیز درخواست کرد تا والدین نیز
ماهانه حداقل  ۲۰هزار تومان به این حساب فرزندشان واریز نمایند .وی
هــدف از این اقدام را ،در اختیار قرارگرفتن حدود  ۱۲۰میلیون تومان
برای اشتغال و خرید خانه و ازدواج فرزندانشان عنوان کرد.
> لزوم اقناع افکار عمومی به ثبات اقتصادی آینده

محمود مرشــدی ،جامعهشناس در خصوص دلیل ناکامی این قبیل
ایدههای تشــویقی در فرزندآوری که احمدینژاد مطرح کرده بود و
عملیاتی هم نشــد به خبرنگار «آفتاب یزد» میگوید :در آن هنگام
این نقد وارد شــد که با محدودیتهای موجود در کشــور مسئوالن
دولتی با چه پشتوانه و منابعی در فکر افزایش جمعیت کشور هستند
و اگر سیاست به ســمت فرزندآوری تغییر میکنند ،باید در ابتدا به
این پرســش صادقانه و مسئوالنه پاسخ دهند که با افزایش جمعیت
درصدد رفع چه مشــکلی از مشکالت کشور هستند؟ و پس از آن به
برنامهریزی اساسی برای تشویق به فرزندآوری فرزند دوم و حتی سوم
بپردازند .چرا که در صورت حل نشــدن این دغدغه و باورپذیرکردن
آن در جامعه خســته امروز ،چنین مطالبه و درخواســتی هم جدی
گرفته نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در واقع باید در کنار دغدغه مدیریت نسل جوان برای
کشور روی شاخصهای کیفی جمعیت موجود به اندازهای کار شود
که توسعه کمی آن مورد پذیرش اجتماعی نیز قرار گیرد ،میافزاید :در
واقع در کنار ارائه طر حها و بودجههایی مانند مصوبه اخیر مجلس در
اعطای وام  ۷۰میلیون تومانی به خرید مسکن در صورت آوردن فرزند
سوم ،باید دید در گام نخست برای رشد شاخصهای کیفی جمعیت
موجود هم تخصیص اعتبار و همچنین رویکرد احترام به اســتقالل
جامعه مورد توجه قرار گرفته است؟ کما اینکه آیا واقعا مشکل اصلی
فرزند نیاوردن مردم ناشی از ندادن چنین وامی بوده است؟
این جامعهشناس با بیان اینکه براساس مصوبه اخیر مجلس خانوارهایی
که در سال  ۹۹و  ۱۴۰۰صاحب فرزند سوم میشوند ،میتوانند از وام
۲۰ســاله  ۷۰میلیون تومانی بهرهمند شــوند میگوید :آیا با این وام

در تهــران میتوان  ۳متر خانه خرید!؟ و اگر هم فقط مناطق محروم
مدنظر است ،آیا دغدغه تمام خانوارهای  ۲فرزند ،دریافت  ۷۰میلیون
تومان وام برای مسکن که باید اقساط آن را نیز پرداخت کنند ،هست؟
مرشــدی با بیان اینکه وقتی جامعه به درک قطعی از وضعیت ثبات
اقتصادی آینده نرسیده است و درآمدهای سرانه سرشار برای جامعه
وجــود ندارد برخی طرحها فقط روی کاغذ خواهد ماند میگوید :در
واقع نمایندگان مجلــس باید هنگام چنین مصوباتی به این موضوع
تهای الزم برای
هم بنگرند که اگر در کشورمان ظرفیتها و زیرساخ 
رفاه و آسودگی  ۱۰۰میلیون شهروند ایجاد شود خود مردم ایران به
عنوان مردمانی عاطفی و خانواده دوست به آوردن  ۳فرزند و حداقل
 ۲فرزند اقدام خواهند کرد ،نه اینکه امروز با وجود تمایل بســیار به
داشتن فرزند ،از تجربه داشــتن حتی یک فرزند یا ازدواج به عنوان
امری مبارک در گام نخست فرزندآوری هم مردد و منصرف شدهاند.
وی با بیان اینکه وقتی در اروپا به شــکل خاص و در برخی دیگر از
کشورهای پیشرفته جهان به موازات رونق اقتصادی و افزایش مشغله
زنان و مردان ،رشــد جمعیت دارای نرخی منفی شد میافزاید :آنها
به شکل کامال واضح از افزایش نرخ تولد و باروری حمایت کردند؛ به
نحوی که نرخ فرزندآوری در کشورهایی مثل سوئد و نروژ که دارای
نگرشهای خاص به مفهوم خانواده سنتی بودند هم اکنون به ترتیب
به  ۱.۷۵و ۱.۸۱فرزند به ازای هر زن رسیده است.
مرشدی با بیان اینکه کشــورهای حوزه اسکاندیناوی که از ابتدا در
صدر کشورهایی بودند که با کاهش جمعیت مواجه شدند ،پرچمدار
اتخاذ سیاستهای رفاهی برای مادران شدند که صدر آنها نیز کشور
نروژ قرار دارد ،تصریح میکند :کشــوری که به لحاظ ســطح رفاه،
همیشه در ردههای باالیی جا داشته ،در قبال کسانی که تازه بچه دار
شدند نیز بسیار دست و دل باز عمل میکند.
این کارشناس جامعهشناســی با بیان اینکه در نروژ پس از تولد هر
کــودک ،پدر و مادر دو هفته مرخصی با حقوق دارند ،میگوید :پس
از این مدت ،آنهــا میتوانند بین ۴۶هفته مرخصی با حقوق کامل
یا  ۵۶هفته مرخصی با  ۸۰درصد پرداختی داشــته باشــند که باید
میان والدین تقسیم شود و آنها یکی را انتخاب میکنند .کما اینکه
همــه چیز منوط به مصوبههایی مانند اعطای وام و حتی اهدای یک
رقم بالعوض نیســت بلکه به منظور اطمینان از اینکه پدران حتماً
در امر نگهداری و بزرگ کردن کودکانشان مشارکت خواهند داشت،
پدران موظف هستند دستکم  ۱۰هفته از این دوران را از محل کار
مرخصی بگیرند.
وی با بیان اینکه پیش از اینکه این قانون تصویب شود ،تنها  ۳درصد از
پدران نروژی مرخصی موسوم به «مرخصی پدر» را میگرفتند .اظهار
میکند :در حال حاضر ۹۰ ،درصد پدران دستکم  ۱۲هفته مرخصی
دارند .جالب اینجا است که استفاده از این مرخصی برای وزیران دولت
نیز امری غیرعادی تلقی نمیشــود و بسیار معمول است که وزیران
دولتی در سال نخست تولد فرزندشان ،چند ماهی در مرخصی باشند.
در ضمــن دولت به یکــی از والدینی که تصمیم دارند تا  ۲ســالگی
کودکشان ،در خانه بمانند ،کمک هزینه ویژهای نیز پرداخت میکند.
بر اساس طرحهای این کشور مرخصی زوجهایی که بچهدار میشوند
با  ۱۰۰درصد حقوق در مجموع از ۴۷هفته به  ۴۹هفته و با  ۸۰درصد
حقوق در مجموع از  ۵۷هفته و  ۵۹هفته افزایش مییابد.
به گفته وی همه اینها در حالی است که بر همه اینها مراقبتهای
رایگان از کودک ،دارو و درمان رایگان و حق اوالد را که حداقل معادل
 ۴۰۰هزار تومان در ماه است نیز اضافه میشود.
> سوئد :فرزند بیشتر ،درآمد بیشتر؛ حتی مهاجران

اما مثال نروژ که مرشــدی به آن اشــاره کرد تنها نمونه نیســت و
خبرنگاران گروه اقتصادی «آفتابیزد» طی بررســیای که کردند به

تورم فرانسه در آستانه صفر شدن

نرخ تورم دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بار دیگر در آســتانه
صفر شدن قرار گرفت.
به گزارش ایســنا به نقل از مرکز آمار فرانسه ،نرخ تورم فرانسه
در  ۱۲ماه منتهی به فوریه با  ۰.۲درصد کاهش نســبت به مدت
مشــابه ماه قبل به  ۰.۴درصد رسید که این نرخ تورم ،کمترین
تورم ثبت شده این کشور در سه ماه اخیر بوده است.
مهمتریــن عامل کاهنده نــرخ تورم طی این مــدت مربوط به
بخــش انرژی بوده که در آن تورم بــه منفی  ۱.۷درصد کاهش
یافته اســت .در بین سایر بخشهای نیز نرخ تورم مواد غذایی با
۰.۲درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۸درصد رسیده و تورم
بخش تنباکو به  ۱۲.۸درصد افزایش پیدا کرده است.
متوســط نرخ تورم فرانســه در بازه زمانی  ۱۹۵۸تا  ۲۰۲۰برابر

با  ۴.۳۱درصد بوده اســت که باالترین رقم ثبت شده مربوط به
آوریل  ۱۹۵۸با  ۱۸.۸درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شــده نیز
تورم منفی  ۰.۷درصدی ماه ژوئیه سال  ۲۰۰۹بوده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانســه در ماه ژانویه منفی  ۰.۱درصد
اندازهگیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل  ۰.۳درصد
کمتر شده است .هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه
مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوســانات آنها در نظر نمیگیرد
در این ماه به  ۰.۳درصد رسیده است.
از ســوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشــور فرانســوی زبان یعنی
بلژیک افزایشــی بوده است و متوســط نرخ تورم در دوازده ماه
منتهی به فوریه با افزایش  ۰.۲۴درصدی نسبت به مدت مشابه
منتهی به ماه قبل به  ۰.۴۶درصد رســیده اســت .این نرخ تورم

نسل
ماشینی آینده

پیگیری کنیم .بعد از نابود شدن این ویروس ما با دانشآموزانی مواجه
خواهیم شد که عادتها ،تفکر و رفتارهایشان تغییر کرده است .به نظر
من صدا و سیما میتواند در این موضوع نقش موثری داشته باشد .یک
خواست همگانی باید در کشور ایجاد شود و تبدیل شود به دستورالعملی
که بیشــتر دانشآموز در کالسها حضور داشته باشد و قدری هم از
آموزش صرف فاصله بگیریم .متاســفانه امــروزه برای خود خانوادهها
هم فقط آموزش مکانیکی اهمیت دارد و مســئله اخالق و گفتمانها
در کالسهــا برای آنها اهمیت کمتری دارد .ما االن با اولیائی مواجه
هستیم که به شدت مخالف این هستند که معلم در کالس به مسائلی

ادامه از صفحه اول:
در مدرســه و آموزش حضوری دانشآموز دائما با افراد در تماس است
و میتواند درکی از مســائل انسانی و اخالقی پیدا کند ولی در فضای
مجازی امکان پیگیری این رویکرد وجود دارد .ما باید بر آموزشهای
رسمی خود تکیه کنیم و حضور دانشآموز و معلم را در کالس پررنگتر

مصادیقی از حمایتهای جالب توجه کشورهای دیگر جهان به فرآیند
تشــویق خانوادهها به فرزندآوری رســیدند .به طور نمونه ،کودکان
در ســوئد از باالترین درجات امنیت اجتماعی و اقتصادی و حمایت
همهجانبه دولت برخوردار هســتند .یکی از این تسهیالت که دولت
سوئد برای کودکان سوئدی قائل است «کمک هزینه کودک» است.
این کمک هزینه ،مبلغ مشخص و بالعوضی است که دولت سوئد در
ازای هر کودک که در ســوئد متولد میشــود تا زمانی که کودک به
۱۶سالگی برسد ،به والدین کودک پرداخت میکند.
میزان این کمک هزینه ارتباطی با میزان درآمد والدین کودک ندارد
و همه اقشار جامعه با هر سطح درآمدی از این تسهیالت دولت سوئد
برخوردار هســتند .هرچه تعداد فرزند در یک خانواده بیشتر باشد،
میزان این کمک هزینه بیشــتر خواهد بود .البته یکی از نکات منفی
این ســرویس اجتماعی این است که برخی مهاجرین یا پناهندگان
سوءاستفادهگر که عمدتا بیکار یا کمکار هستند با تولد فرزندان بیشتر
به فکر کسب درآمد بیشتر از دولت میافتند!
در سوئد ،خانوادههایی که وضعیت مالی مساعدی دارند و نیاز مبرمی
بــه این پول ندارند این مبلغ ماهانــه را برای کودک یا کودکان خود
پسانداز میکنند تا زمانی که فرزند یا فرزندان آنها به ســن قانونی
میرســند از ایــن مبلغ برای خرید خانه یا پیش قســط خرید یک
آپارتمان استفاده نمایند.

> ایسلند ،کشوری با بهترین خدمات خانوادگی

پدر و مادران ایسلندی پس از تولد کودکانشان یا به فرزندی پذیرفتن
یــک کودک ،از  ۳ماه مرخصی با حقوق برخوردارند که میان والدین
تقسیم میشود .پدر و مادرهایی هم که بیکارند ،میتوانند از سیستم
رفاه عمومی برخوردار شــوند .مادران ایســلندی نیــز میتوانند از
«خدمات پزشکی رایگان» پیش از زایمان برخوردار باشند.
این خدمات شامل ،تا  ۱۰مرتبه ویزیت دکتر ،سونوگرافی و هم چنین
برخورداری از خدمات پزشکی ،ماما و پرستار در منزل پس از زایمان
اســت .دولت ایسلند ،میزان کمک و مزایایی را که به مادران و پدران
تعلق میگیرد بر پایه شــمار افراد خانواده در نظر میگیرد .به دلیل
همین سیاستها ،ایسلند بیشترین میزان مشارکت زنان را در محل
کار ( ۲/۸۲درصــد) و هم چنین یکی از باالترین آمار زاد و ولد را در
کل اروپا دارد.
> مرخصی با حقوق بعالوه مرخصی بدون حقوق برای مادران

مادران در نیوزیلند میتوانند به هنگام زایمان ،از خدمات بهداشــتی
رایگان برخوردار باشند ۱۴ .هفته مرخصی با حقوق بعالوه  ۵۲هفته
مرخصی بدون حقوق برای مادران .همســران نیز از  ۴۲روز مرخصی
برخوردارند.
یکی از نشانههای حمایت از مادران در نیوزیلند ،فعالیتهای «بنیاد
سلطنتی پالنک» اســت .این موسســه خصوصی که توسط دولت
حمایت مالی میشود ،از سال  ۱۹۰۷پرستار و خدمات آموزشی الزم
را به مادران جوان ارائه میدهد .سازمان «پالنکت نرس» برای بیشتر
از یک قرن ،به نمادی از جامعه نیوزیلند تبدیل شده است.
> ویزیت رایگان دکتر یا برخورداری از خدمات پرستاری در خانه

زنان فرانســوی ۱۶ ،هفته مرخصی زایمان دارند که از  ۶هفته پیش
از تولد کودکانشان آغاز میشود .پس از این دوره ،والدین حق ۳سال
مرخصی بدون حقوق دارند .جالب این اســت که سیســتم فرانسه،
داشتن فرزند بیشتر را با افزایش قابل مالحظه مزایا برای فرزند سوم
نیز تشویق میکند.
سیستم خدمات درمانی فرانسه ،از سوی سازمان «بهداشت جهانی»
در زمره بهترین خدمات درمانی دنیا معرفی شده است .دولت فرانسه،
برای زنانی که تازه مادر شده اند ،امکاناتی نظیر ویزیت رایگان دکتر یا
برخورداری از خدمات پرستاری در خانه را فراهم میکند.
> زنان دارای فرزند ،رای بیشتری دارند!

رتبه  ۲۲در سازمان «نجات کودکان» از آن مجارستان است .مجارستان
یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی است اما نسبت به آمریکا آمار مرگ
و میر مادران و نوزادان کمتر است .مجارستان کمترین میزان مرگ و
میر مادران در اروپای مرکزی و شرقی را دارد .در مجارستان ،به منظور
جبران آمار پایینزاد و ولد در کشــور ،دولت به تازگی مرخصی بدون
حقوق زایمان را به  ۳ســال که  ۲۴ماه آن با حقوق است ،افزایش داده
است .حتی دولت مجارستان چند سال پیش در راستای سیاستهای
تشویقی خود برای مادران ،مکانیسم انتخابات را بهگونهای تنظیم کرد
که زنان دارای فرزند ،رای بیشتری دارند!

که باالترین تورم ثبتشــده در این کشور در سه ماه اخیر بوده
اســت بیش از همه تحــت تاثیر افزایش قیمت مــواد غذایی با
۳.۱۹درصد و لوازم منزل با  ۱.۲درصد قرار گرفته است .از سوی
دیگر بیشــترین اثر کاهنده تورم در بخــش آب و برق با منفی
۰.۱۷درصد و حمل و نقل با  ۰.۷۹درصد مشاهده شده است.
متوســط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی  ۱۹۲۱تا  ۲۰۲۰معادل
 ۵.۶۴درصد بوده اســت که باالترین رقم ثبت شــده مربوط به
تورم  ۲۲۲.۸۱درصدی ژانویه ۱۹۴۷و پایینترین تورم ثبت شده
نیز مربوط به تورم منفی  ۱۸.۱۱درصدی ماه اکتبر ســال۱۹۲۱
بوده اســت .بــر مبنــای ماهانه تورم ایــن کشــور در این ماه
۰.۲۲درصد بوده که  ۰.۲۱درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل
بوده است.
خارج از چارچوب درسی بپردازد .نباید دانشآموز بیشتر درگیر آموزش
باشــد تا پرورش .راه حل این است که معلمان رویکرد و نگاه متفاوتی
را اتخاذ کنند و از آموزش فاصله بگیرند هرچند که مخالفتهایی در
این خصوص وجود خواهد داشت .باید بتوانیم تا حدودی حال و هوای
کالسهای مجازی را تغییر دهیم .نباید نگاه مکانیکی به مقوله آموزش
دانشآموزان وجود داشته باشد .تجربه شخصی من این است که ابتدا
خانوادهها مقاومت زیادی در مقابل مســائل پرورشی دارند اما بعد از
مهیا شدن شرایط و با رغبت باالی دانشآموزان از میزان این مقاومت
خانوادهها کاسته شد.

