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تاکنونچندپدر،وامفرزندآوریگرفتهاند؟
وام فرزندآوری یکی از حمایتهای مالی قانون
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است که
تاکنون به پدران فرزندان متولد شده در سال
 ۱۴۰۰به بعد بیش از  ۱۵هزار میلیارد تومان
تسهیالت پرداخت شده است.به گزارش ایسنا،
دستورالعمل وام فرزندآوری در راستای قانون
جوانی جمعیت و حمایت از خــانــواده اواخــر
فروردین امسال به شبکه بانکی ابالغ شد.بر
اساس این دستورالعمل ،پدر فرزندانی که از
سال ۱۴۰۰به بعد به دنیا آمدهاند ،به ازای فرزند
اول  ۲۰میلیون تومان ،به ازای فرزند دوم ۴۰
میلیون تومان ،به ازای فرزند سوم  ۶۰میلیون
تومان ،به ازای فرزند چهارم  ۸۰میلیون تومان

و به ازای فرزند پنج به بعد  ۱۰۰میلیون تومان
دریافت خواهند کرد.دوره بازپرداخت هر یک
از این تسهیالت نیز به ترتیب ۷۲ ،۶۰ ،۴۸ ،۳۶
و  ۸۴ماهه است.همچنین کارمزد تسهیالت
فرزندآوری حداکثر  ۴درصد به صورت ساالنه
اســت و پــرداخــت آن مبتنی بر اعتبارسنجی
متقاضیان ،با گرفتن سفته از متقاضی یا یک
ضامن معتبر است.البته ،متقاضیان این وام باید
به این نکته توجه کنند که تسهیالت تولد فرزند به
افرادی تعلق میگیرد که نرخ باروری شهرستان
محل زادگاه پدر یا فرزند ،باالی  2.5نباشد.روند
دریافت وام فرزندآوری به این صورت است که
متقاضیان در سامانه تسهیالت قر ضالحسنه

اخبار

فرزندآوری ثبتنام میکنند و از سوی بانکی که
تعیین کردهاند ،پیامک دریافت میکنند تا برای
تکمیل مدارک و انجام فرایند به بانک مراجعه
کنند.در این زمینه ،علی صالحآبادی ،رئیس
کل بانک مرکزی اعالم کرد که بانکها باید پس
از تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت
حداکثر  ۱۰روزکاری تسهیالت فرزندآوری را به
حسابمتقاضیواریزکنند.دراینبین،براساس
آمار بانک مرکزی ،از زمان ابالغ شیوه نامه مربوط
( ۳۱فروردین) تاکنون  ۳۸۳هزار و  ۲۳۹فقره
تسهیالت قرضالحسنه فرزندآوری به مبلغ ۱۵
هزار و ۳۷۱میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت
شده است.

بیشترین نرخ بیکاری در میان لیسانسهها !
گزارش مرکز آمار از میزان بیکاری در مقاطع مختلف تحصیلی
بر اساس گزارش مرکز آمار ،دانش آموختگان
دارای مدرک کارشناسی بیشترین نرخ بیکاری
را در کشور دارنــد .به گــزارش اقتصاد آنالین،
بر اســاس آخرین گــزارش وضعیت اجتماعی
و فرهنگی ایــران از ســال  ۱۳۹۶تا زمستان
 ،۱۴۰۰نرخ بیکاری جمعیت دانش آموخته
آموزش عالی برحسب جنس و به تفکیک مدرک
تحصیلی در سال  ۹۹با مدرک کاردانی 12.8
درصد ،با مدرک کارشناسی  ۱۶درصد،
با مدرک کارشناسی ارشد  ۱۲درصد و با
مدرک دکترا و باالتر  4.3درصد است.
نرخ بیکاری در جمعیت دانش آموختگان

آموزش عالی با هر کدام از مدارک تحصیلی در
سال ۹۹در مقایسه با سالهای گذشته کاهشی
بوده است و به صورت کلی نرخ بیکاری از 19.4
درصد در سال  ۹۶به  14.2درصد در سال ۹۹
کاهش یافته است.البته باید توجه داشت که
نرخ مشارکت (نسبتی که نشاندهنده جمعیت
فعال در بازار کار است) برای کل جمعیت در سن
کار ،در همین بازه زمانی روندی کاهشی داشته
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است .به عبارت دیگر ،افــرادی که در سن کار
قرار دارند ،به دالیلی نظیر ناامیدی از آینده ،در
جست وجوی شغل نیستند و دیگر جزو جمعیت
فعال محاسبه نمیشوند و یکی از دالیل کاهش
نرخ بیکاری میتواند همین باشد؛ البته با توجه
به این که نرخ مشارکت برای دانش آموختگان
آموزش عالی منتشر نشده ،نمیتوان با قطعیت
در این باره اظهارنظر کرد.
همچنین نرخ بیکاری دانش آموختگان با هر
مدرک تحصیلی در میان زنان بیشتر از مردان
و به طور کلی نرخ بیکاری در سال  ،۹۹در میان
مردان  10.4و در میان زنان  22.8درصد بوده
است.

