اجتماعی
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یک توئيت

تعطیالت آخر هفته ؛ یک 2،یا  3روز؟

اسکاتلند به عنوان چهارمین کشور طرح کاهش روزهایکاری به 4روزدرهفته را از اول پاییز
آغازمیکند.برخی بررسی ها از این طرح از افزایش بهره وری تا 40درصد و رونق اقتصاد داخلی
حکایت دارد که حلقه اصلی اجرای آن افزایش بهره وری است ،آیا افزایش تعطیالت درایران مفید است؟

سی ان ان در توئیتی نوشت :مقامات
بهداشتی بیمارستانی در نیویورک اعالم
کردند ،پس از اجباری شدن واکسن برای
تمام کارکنان وکادر درمان بیمارستان،
به دلیل امتناع تــعــدادی از کارکنان و
استعفایشان از کــار ،مجبور به تعطیلی
بخش زایمان شدیم.

یک عکس
برداشت انگور در مالیر

غــفــوریــان -نشریه فــوربــس در گــزارشــی در
آستانه فصل پاییز و آغــاز طــرح تعطیالت سه
روزه در اسکاتلند به کشورهایی پرداخته است
که تعطیالت هفتگی خود را از دو به سه روز
افزایش داده اند و در عمل چهار روز کاری را در
هفته تجربه می کنند .اسکاتلند  5.5میلیون
نفری قرار است با آغاز پاییز همچون کشورهای
ژاپــن ،ایسلند و نیوزیلند به صــورت آزمایشی
روزهــای کاری هفته را از پنج روز به چهار روز
کاهش دهد.اگر چه این تصمیم بر اساس وعده
انتخاباتی حزب حاکم انجام می شود اما برآورد و
نظرسنجی جدید در اسکاتلند که نشریه فوربس
آن را منتشر کــرده اســت ،نشان می دهد 80
درصدازافرادیکهدرنظرسنجیشرکتکردند
بااینطرحبسیارموافقهستند.پاسخدهندگان
گفتند که این برنامه سالمت و شادی آن ها را تا
حد زیادی افزایش می دهد .آن ها همچنین به
نتایج مثبت در سایر کشورها از جمله ایسلند ،
نیوزیلند و ژاپن هم اشاره کرده اند.
▪20ساعت کاهش ساعات کاری

در این تجربه اسکاتلند ،ساعت کارگران 20
درصد کاهش می یابد اما هیچ گونه کاهشی
در حقوق کارکنان به وجود نمی آید.

رسانه های جهان
دیلی مــیــل :داده
های جدید بهداشت
عمومی انگلستان
کــه هــفــتــه گذشته
منتشر شــد ،نشان
می دهد که برای افراد  60تا  69ساله
که واکسن دریافت نکرده بودند94 ،
بستری در هر 100هــزار نفر بود ،در
حالی که در بین واکسینه شده ها فقط
 19.1نفر بستری شدند.
وال استریت ژورنال:
واکــســیــنــاســیــون
بریتانیا در زمینه
کووید19 -یکی از
سریع ترین پویش های واکسیناسیون
در جهان بــوده اســت .تصمیم جدید
انگلستان برای واکسیناسیون برای
همه نــوجــوانــان در ایــن مــاه باعث
میشود که ایاالت متحده و بسیاری از
کشورهای غربی دیگر در زمینه تزریق
واکسن به گروه های سنی کم سن و
سال از انگلستان عقب بمانند.
بی بی سی:تجزیه و
تحلیل هــای جهانی
نـــــشـــــان مــــیدهــــد
در مــقــایــســه بــا دهــه
،۱۹۸۰تــــــــعــــــــداد
روزهــای بسیار گرم هر سال که دمای
هوا به  ۵۰درجه سانتی گراد میرسد،
دو برابر شــده اســت .دمــای بــاالی ۵۰
درجه سانتی گراد عمدتا در خاورمیانه و
خلیج فارس اتفاق میافتد .به عقیده این
کارشناسانتنهاراهنجات،کاهشانتشار
گازهای گلخانهای و تغییر در الگوی
ت های فسیلی است.
مصرف سوخ 

نحوه ثبتنام اتباع خارجی
برای واکسیناسیون
مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیمار 
ی
های واگیر وزارت بهداشت گفت :اتباع خارجی
میتوانند از طریق شناسه ای که دارند اقدام به
ثبت نام در سامانه کنند و در پایان فرایند تلقیح
واکسن کرونا نیز گواهی انجام واکسیناسیون
را دریــافــت میکنند.نجاری بــا اش ــاره بــه این
که تاکنون  ۸۰هزار نفر از اتباع قانونی کشور
واکسینه شده انــد ،افــزود :بر اســاس سند ملی
واکسیناسیون وظیفه وزارت بهداشت این است
که تمامی افرادی را که در کشور سکونت دارند
و به نوعی خدمات مراقبت سالمت دریافت
میکنند ،واکسینه کند .نجاری ادامــه داد:
تخمین ما این است که میزان سهمیه واکسن
سازمان بهداشت جهانی برای اتباع پاسخ گوی
نیاز اتباع قانونی باشد اما ،برای اتباع غیرقانونی
نیز نامهنگاریهایی صورت گرفته است که در
مراحل بعدی واکسیناسیون اتباع فاقد مجوز
قانونی تحت پوشش قرار گیرد.

▪اسپانیا هم موافقت کرد

تجربه چهار روز کاری در هفته هم اکنون در
برخی از شرکت ها و کشورها در جهان در حال
اجراست .اسپانیا هم اعــام کــرده است که
هفته کاری چهار روزه را بدون کاهش حقوق
کارمندان و کارگران اجرایی خواهد کرد.
▪ژاپن پیشرو در تعطیالت  3روزه

دولت ژاپن با اجرای این طرح در سال2018
پیشرو در اجرای ایده کاهش روزهــای کاری
هفته به چهار روز است .البته همه می دانیم که
میزان بهره وری کار در این کشور به هیچ عنوان
با دیگر کشورها به ویژه با کشور ما قابل مقایسه
نیست .در واقع اتخاذ این تصمیم از ساعات کار
زیاد و طاقت فرسا در این کشور ناشی شد که

فعاالن بخش خصوصی و صاحبان کسبوکار
است که معتقدند اولین حوزه اقتصادی که از دو
روزه شدن آخر هفته ،اثر مثبت میگیرد ،حوزه
گردشگری است که تحتتاثیر افزایش تقاضای
سفرهای داخلی ،کسبوکارهای این حوزه
رونق خواهد گرفت و در نتیجه سهم گردشگری
در تولید ناخالص داخلی دو رقمی می شود.
▪رویکرد وزیر جدید بر گردشگری داخلی

در موارد متعدد حتی منجر به مرگ کارگران
و کارمندان می شد .البته فوربس درباره این
مرگ و میرها در ژاپن می نویسد« :این امر در
ژاپن عادی است و آن ها برایش یک اصطالحی
دارند که می گویند»karoshi :
▪ 40  درصد افزایش بهره وری

اولین نتایج اجرای این طرح در ژاپن با بررسی
مایکروسافت ص ــورت گــرفــت کــه وقــتــی در
سال 2019به  2هزارو 300کارمند خود در
ژاپن امکان استفاده از سه روز تعطیلی را اعطا
کرد ،دریافت که کارکنانش هم شادتر هستند
و هم  40درصد بهره وری کاری بیشتر شده
ضمن این که مرخصیهای روزانه نیز به میزان
 25درصد کاهش یافته است.
▪ایسلند هم راضی بود

بین سال های  2015تا  ، 2019ایسلند نیز
چنین طرح و مطالعه ای را انجام داد که نتایج
آن منجر به تغییرات قابل توجه در این کشور
شد .هم اکنون نزدیک به  90درصد از جمعیت
شاغل ایسلندی ساعات کاری خود را کاهش
داده اند .آن ها در نتایج به دست آمده دریافتند
که «استرس و فرسودگی شغلی کاهش یافته و
توازن زندگی و کار بهبود یافته است» .در آمریکا
نیز این موضوع توسط یک نماینده در کنگره
در حال پیگیری است .به تازگی مارک تاکانو
نماینده کنگره ،قانونی را پیگیری می کند که
یک هفته استاندارد کاری از  40ساعت به 32

ساعت کاهش می یابد .او گفته است :یک هفته
کار کوتاه تر هم بــرای کارفرمایان و هم برای
کارکنان مفید خواهد بود زیرا بهره وری افزایش
می یابد و تعادل بهتر بین کار ،سالمتی ،زندگی،
خانواده و فرزندان بیشتر ایجاد می شود.
▪تفاوت ما با آن ها

در کشور ما امــا شرایط و صحبت از افزایش
تعطیالت آخر هفته کامال متفاوت از کشورهایی
است که از آن ها سخن به میان آمد .اولین وجه
تفاوت در میزان بهره وری کار و نیروی کار است
که برای نمونه طبق برخی آمار بر اساس مقدار
ساعتکار،کارمندانوکارکناناداراتوشرکت
ها در کشورمان با حدود  44ساعت کار در هفته
فقط  11ساعت کار مفید انجام می دهند که
چنین رقمی در فرانسه حدود  25ساعت است.
بنابراین طبیعی است که طرح افزایش تعطیالت
هفتگی یا آخر هفته همواره با مخالفت هایی
همراه باشد و اجرای آن نباید بر کاهش همین
میزان بهره وری بیفزاید .در عین حــال ،وزیر
سابق گردشگری در شمار موافقان دو روزه شدن
تعطیالتآخرهفتهبوداماتالشهایویدردوره
مسئولیتش نتیجه ای در بر نداشت .همچنین
فعاالن اتــاق بازرگانی ایــران همواره از دنبال
کنندگان این ایده بوده اند .کیوان کاشفی عضو
ترئیسهاتاقایراندراینخصوصمیگوید:
هیئ 
یکی از آثار مهم این مدل کار و فراغت در هفته
افزایش نشاط اجتماعی و تقویت بازدهی کاری
و بهرهوری است و در کنار این موضوع ،نگاه

اکنون ضرغامی وزیر جدید گردشگری ،کلیت
برنامه خود را در موسم رای گیری در مجلس با
تاکید بر توسعه گردشگری داخلی و خانواده
محور تبیین کرده است که بی شک یکی از ابزار
این هدف که در توسعه اقتصاد داخلی و ایجاد
نشاط و شــادی موثر اســت ،توجه به موضوع
بازنگری در تعطیالت هفتگی است.
▪آیا تعطیالت در ایران زیاد است؟

یکی دیگر از دالیلی که برخی مخالفان ایده
کاهش روزهای کاری مطرح می کنند ،موضوع
زیاد بودن تعطیالت در کشور است که روزنامه
تخصصی دنیای اقتصاد این موضوع را بررسی
کردهودرگزارشینوشتهاست«:برخالفتصور،
آمارها نشان میدهد تعداد تعطیالت آخر هفته و
مناسبتی در بیشترکشورهای جهان بین ۱۱۰
تا  ۱۲۹روز است اما در ایران با احتساب  ۲۶روز
تعطیلی رسمی و  ۵۲روز تعطیلی جمعه تعداد
آن تنها به  ۷۸روز میرسد و حتی اگر پنج شنبه
های نیمهتعطیل نیز به آن اضافه شود تعطیالت
ایــران  ۱۰۴روز میشود .بنابراین با دو روزه
شدن تعطیلی آخر هفته در ایران کل تعطیالت
به  ۱۲۵روز خواهد رسید که باز هم از تعطیالت
عمده کشورها کمتر است ».به هر صورت به نظر
میرسد بحث افزایش تعطیالت پایان هفته با
نگاه به تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی به
عنوانموضوعیجدیدرکشورهایتوسعهیافته
مطرح است و بدیهی است اجــرای آندر ایران
باید منوط به افزایش بهره وری باشدلذا قضاوت
نهایی دربــاره اجرای آن در کشورمان نیازمند
بررسیهای جدی و جامع کارشناسی است.

تبلیتپروازهایاربعیننهاییشد
قیم 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:
مصوب شد افرادی که در سامانه سماح ثبت نام
کردند و از داشتن روادید خود اطمینان قطعی
دارند برای خرید بلیت اقــدام و در صورتی که
بلیت تهیه کنند و نتوانند روادیــد تهیه کنند
کنسلیبلیتبراساسپروازهایخارجیصورت
میگیرد .ذیبخش در توضیح قیمت پروازها
گفت :پروازهای تهران ،شیراز ،اصفهان ،تبریز

و اهــواز به فرودگاه نجف به صورت یک طرفه
 ۳میلیون و  ۲۰۰هــزار تومان و به صــورت دو
طرفه  ۵میلیون تومان و همچنین پرواز مشهد
به نجف به صورت دو طرفه  ۶میلیون تومان و
یک طرفه  ۴میلیون تومان تعیین شده است.
ذیبخش تاکید کــرد :در صورتی که هر کدام
از ایرالینها و آژانسها ،فروش بلیت با قیمت
های مورد توافق سازمان هواپیمایی کشوری

و انجمن شرکت هــای هواپیمایی را رعایت
نکنند و گران فروشی کنند مسافران میتوانند
از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری
سامان بخش شکایات مردمی اقــدام کنند و
قطعا با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته در
سازمان خیلی سریع به این موضوع رسیدگی
خواهد شــد .سخنگوی سازمان هواپیمایی
کشوری از مردم درخواست کرد بلیت گران تر

از این قیمت را خریداری نکنند و حتما گزارش
گران فروشی را به سازمان اطالع دهند .به گفته
وی این قیمتها مشمول ایرالینهای خارجی
نمیشود ،امــا ایــرالیـنهــای داخلی ظرفیت
جابهجایی  ۶۰هــزار زائــر را دارنــد .ذیبخش
خاطرنشان کرد :مبالغ اعالمی فقط ویژه ایام
اربعین یعنی  ۲۸شهریور تا  ۱۰مهر ماه است و
از فردا بلیت فروشی برای اربعین آغاز میشود.
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گزیده

دستگاه قضا:

مجلس به اختالف نظرها
درباره سند خودرو ورود کند

سخنگوی قوه قضاییه گفت :بهتر است موضوع
سند خـــودرو از طریق مجلس رفــع شــود چرا
که تفسیر قانون عــادی بر عهده مجلس است.
خدائیان در پاسخ به سوالی دربــاره مباحثی
کــه در خصوص بــرگ سبز خ ــودرو و اعتبار یا
اعتبار نداشتن آن در محافل حقوقی و رسانهای
مطرح شــده اســت ،گفت :به تازگی دادستان
کل کشور بخشنامهای را صادر کرده که برگ
سبز صادرشده از سوی نیروی انتظامی سند
مالکیت خــودرو محسوب میشود ،بهتر است
که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا
که اختالفنظر در مورد ماده  ۲۹است و تفسیر
قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسالمی
اســت کــه باید در ایــن خصوص نظر تفسیری
خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس ،اقدام
کنیم .گزارش خراسان حاکی اســت ،موضوع
کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت،
سال هاست موضوع اختالف پلیس و دفاتر اسناد
است که هفته گذشته دادستان کل کشور در نامه
ای اعالم کرد ،از نظر قوه قضاییه این برگ سبز به
عنوان سند مالکیت خودرو کفایت می کند و مردم
الزم نیست برای ثبت سند به دفاتر اسناد مراجعه
کنند .در پی این ابالغیه ،علی خندانی ،رئیس
کانون سردفتران و دفتریاران با اظهارنظرهای
مختلف در برابر نظر دادستان کل موضع مخالفت
گرفت .در عین حال آن چه از این دعوا مشخص
اســت ،مبالغ اضافه و بــدون مــوردی اســت که
برای ثبت سند در محضر از جیب مردم می رود،
موضوعی که دادستان نیز به آن اشاره کرده بود.

عبورتمامی استانها از قله خیز
پنجم کرونا
با اعالم اپلیکیشن ماسک وزارت بهداشت ،تمامی
استا نهای کشور از قله خیز پنجم کرونا عبور
کردند .اپلیکیشن ماسک دیروز در اطالعیهای با
ن های کشور از قله خیز
اشاره به عبور تمامی استا 
پنجم کرونا ،اعالم کرد :روند بستری در تمامی
استانهای کشور کاهشی شد .در ادامه در این
اطالعیه آمده است :با وجود این  ،هنوز آمار ابتال و
بستری در بسیاری از شهرها باالست.

 ۷۰درصد دانش آموزان مهر را با
شاد آغازمیکنند
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت :هرچند
ممکن اســت مناطق کمجمعیت و دوردســت
تحت پوشش آمــوزشهــای مجازی نباشند و
آمــوزشها به صــورت حضوری ارائــه شــود ،اما
حدود ۷۰درصد از دانشآموزان مهر را با شاد آغاز
خواهند کرد .کاظمی افزود :نسخه جدید شاد
که دارای ظرفیت های متفاوتی است به زودی
رونمایی خواهد شد .از وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات که ب ه رغم فشارها و محدودیت ها تالش
کردند تا امسال نیز همانند سال قبل اینترنت
رایگان برای استفاده از شاد در اختیار معلمان و
دانشآموزان قرار گیرد  ،تقدیر و تشکر میکنم.

