
در حال�ي كه يك�ي از وظايف س�ازمان بورس 
اوراق به�ادار صيان�ت از ارزش دارايي ه�اي 
مردم و مقابل�ه با دس�تكاري كنندگان قيمت 
در بازار س�رمايه مي باش�د، رئيس كميسيون 
اقتص�ادي مجلس گف�ت: انتخ�اب و انتصاب 
رئيس س�ازمان ب�ورس در چارچ�وب ضوابط 
و مقررات موجود قانوني انجام نش�ده اس�ت. 

نوسان هاي دو تا سه سال اخير بازارهاي بورس و 
فرابورس بس��يار عجيب بود، ميليون ها ايراني در 
اين بازارها ارزش دارايي خود را از دس��ت دادند و 
بالطبع برخي از اشخاص حقوقي و حقيقي نيز از 
اين بازارها سودهاي چندين هزار ميليارد توماني 
به جيب زدند. در اين ميان با توجه به اينكه يكي از 
وظايف سازمان بورس اوراق بهادار صيانت از روند 
طبيعي بازار سرمايه و تقابل با دستكاري كنندگان 
قيمت س��هام مي باشد، اما طي س��ال هاي اخير 
نوس��ان هايي در بازار س��رمايه رخ داد كه بسيار 

تعجب بر انگيز بود. 
خاطره سال هاي اخير بازار سرمايه از ذهن بسياري 
از ايراني ها نخواهد رفت، ب��ه ويژه اينكه خيلي ها 
پرتفوي خود را مدت هاس��ت مالحظه نكرده اند، 
زيرا ارزش دارايي شان با كاهش نرخ سهام چنان 

آب رفته اس��ت كه ترجيح دادند اعصاب خود را 
براي مدتي از زير بار تعديل منفي بازار س��رمايه 
بيرون بكش��ند، اما حقيقت امر آن است اعتماد 
خيلي ها به مديريت بازار سرمايه از بين رفت و با 
توجه به اينكه 50ميليون ايراني در بازار سرمايه 
كدمعامالتي دارند، بايد ديد در دولت آتي ساختار 
و نظ��ام مديريتي بازار س��رمايه به طور كل دچار 
تغيير و تحول مي ش��ود يا اينكه حوزه رگالتوري 
بازار س��رمايه با همي��ن وضعيت ادام��ه فعاليت 

خواهد داد. 
بازار فرابورس و بورس اوراق بهادار طي سال هاي 
اخير براي بسياري از مردم خاطرات تلخ و شيرين 
آفريد و در ش��رايطي كه امروز در اين بازار روزانه 
چندين هزار ميليارد تومان معامله انجام مي گيرد، 
ده ها ميليون ايراني در اين ب��ازار دارايي دارند. به 
گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي گويا در حوزه انتصابات و انتخابات مديريت 

رگالتوري اين بازار اشكاالتي وجود دارد. 
الزم به توضيح است، طي س��ال هاي اخير بدون 
اينكه به مردم آموزش صحيحي داده شود، برخي 
از دولتي ها مردم را به سهامداري دعوت كردند با 
توجه به اينكه بازارهاي رقيب بازار س��هام نيز به 
واسطه سركوب قيمت و سياس��ت هاي كنترلي 

تقريباً مسدود شده بود، سرمايه زيادي وارد بازار 
سهام شد و با توجه به اينكه بسياري از سهامداران 
تازه وارد عل��م و تجربه كافي براي س��هامداري 
نداشتند، در اين بازار آسيب ديدند. تعديل منفي 
بازار سهام از خرداد سال گذشته تاكنون سرمايه 
زيادي از مردم را به ب��اد داد و در عين حال برخي 
گروه ها از آب گل آلود سودهاي نجومي به دست 
آوردند، ب��دون اينكه مالي��ات كافي ب��راي اين 

سودهاي نجومي به دولت پرداخت كنند. 
ب��ه اعتق��اد كارشناس��ان اقتص��ادي برخ��ي از 
ش��ركت هاي كارگ��زاري در س��ال هاي اخير به 
واس��طه هجوم مردم به بازار س��رمايه سودهاي 

بس��يار هنگفتي به دس��ت آوردند، به طور نمونه 
كارگزاري هايي چون آگاه و مفيد در صورت هاي 
مالي عملكرد خود سودهاي بيش از هزار ميليارد 
تومان را ثب��ت كردند كه ج��اي دارد دولت آتي 
به واس��طه س��ازمان امور مالياتي اشخاصي كه 
در اثر نوسان بازار س��رمايه انتفاع اتفاقي زيادي 
داش��ته اند، بخش��ي از اين انتفاع را تحت عنوان 
درآمدهاي اتفاقي به سازمان امور مالياتي پرداخت 
كنند. همچنين بد نيس��ت حوزه رگالتوري بازار 
س��رمايه در دولت يازدهم به شكل بنيادي دچار 
تغيير تحول در حوزه نيروي انس��اني نيز ش��ود، 
زيرا دارايي هاي مردم در اين بازار طي س��ال هاي 
اخير به ش��كل ناصحيحي دچار كاهش ارزش و 
سوء استفاده هاي فاحش شد، در صورتي كه ناظر 

بازارگاه نظاره گر اين روندها بود. 
به گ��زارش تس��نيم،  محمدرض��ا پورابراهيمي، 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: گزارش 
اين كميس��يون درباره مغايرت ه��اي قانوني در 
نحوه انتخاب و انتصاب رئيس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، امروز در صحن علني مجلس قرائت 

خواهد شد. 
وي اف��زود: در اين گزارش تصريح ش��ده اس��ت 
انتخ��اب و انتصاب رئيس س��ازمان ب��ورس در 
چارچوب ضوابط و مقررات موجود قانوني انجام 
نشده است كه در صورت تصويب اين گزارش در 
جلسه علني امروز اين موضوع براي رسيدگي به 

دستگاه قضايي ارجاع خواهد شد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: 
به دليل وجود 50 ميليون س��هامدار در كش��ور، 
شرايطي ايجاد شده كه هم براي اداره و مديريت 
س��ازمان بورس و هم قوانين و مق��ررات آن، بايد 

تصميمات فني و كارشناسي اتخاذ شود. 
وي همچني��ن از ارائ��ه طرح اصالح قان��ون بازار 
سرمايه كشور در شهريورماه در صحن علني خبر 
داد و گف��ت: هم اكنون اين طرح در كميس��يون 
در حال نهايي شدن اس��ت، اميدواريم با بررسي 
و تصوي��ب آن در صحن علن��ي بتوانيم ضمن به 
روزرساني قانون بازار سرمايه، با همكاري دولت 
جديد و در راستاي خدمت به مردم و سهامداران 

آن را عملياتي كنيم. 
پورابراهيمي از ارائه گزارش كميسيون اقتصادي 
در مورد رمزارز ها در جلس��ه علني روز دوش��نبه 
مجلس ني��ز خب��ر داد و گفت: رمزارز ه��ا پديده 
مش��هود و غيرقابل انكار درباره فضاي اقتصادي 
كشور اس��ت و كميس��يون اقتصادي براي نحوه 

مديريت آن ورود كرده است. 
رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس همچنين 
گفت: هدف ما اس��تفاده از نقاط قوت اين پديده 
به نفع اقتصاد ملي و نيز به حداقل رساندن نقاط 

ضعف اين پديده است. 
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ناظر غیر قانونی بازار سرمایه؟!
رئيس كميسيون اقتصادی مجلس: 

 انتصاب رئيس سازمان بورس  در چارچوب قانون انجام نشده است

روغن خودرو 41درصد گران شد
و  روغ�ن  الس�تيك ،  فروش�ندگان  اتحادي�ه  رئي�س 
افزاي�ش  ب�ا  حماي�ت  س�ازمان  گف�ت:  ته�ران  فيلت�ر 
۴1درص�دي قيم�ت روغ�ن ماش�ين موافق�ت ك�رده اس�ت. 
داوود سعادتي نژاد در گفت وگو با تسنيم، درخصوص تغييرات قيمتي 
انواع روغن در بازار گفت: براس��اس درخواست توليدكنندگان، روغن 
ماش��ين با موافقت س��ازمان حمايت تا 41درصد افزاي��ش پيدا كرده 
است.  وي افزود: البته با توجه به افزايش هزينه هاي توليد درخواست 
توليدكنندگان براي افزايش قيمت حدود 72تا 82 درصد بود، به همين 
علت افزايش قيمت 15درصدي را كه پيش از اين اعالم شد، نپذيرفتند.  
رئيس اتحاديه فروشندگان الستيك ، روغن و فيلتر تهران تصريح كرد: با 
اين تغييرات قيمتي توليد افزايش پيدا مي كند و با افزايش سطح عرضه 

احتماالً مشكل كمبود روغن خودرو در بازار حل مي شود. 
س��عادتي نژاد با تأكيد بر اينكه »با پاي��ان يافتن تعطي��الت  روغن با 
قيمت هاي جديد فاكتور خواهد شد«، خاطرنشان كرد: توليد بايد براي 
توليدكنندگان صرفه اقتصادي داشته باشد، به همين علت كارخانجات 
سطح توليد خود را با قيمت هاي قبلي كاهش داده اند و در نهايت مجوز 

افزايش قيمت ها براي آنها صادر شد. 
----------------------------------------------------

روزهاي پایاني دولت
 با تأمین مالي از بازار بدهي 

تأمي�ن مال�ي از ب�ازار س�رمايه در به�ار امس�ال نس�بت ب�ه 
مدت مش�ابه پارس�ال با كاه�ش 23/8 درص�دي هم�راه بوده و 
در عي�ن حال تأمي�ن مالي از ب�ازار بده�ي افزايش يافته اس�ت. 
به گزارش مه��ر، تأمين مالي از بورس در بهار امس��ال باز هم درجا زد. 
آنگونه كه آمارهای رسمي مي گويند، رشد تأمين مالي از بازار سرمايه در 
فصل بهار 1400 نسبت به بهار 13۹۹ بالغ بر 23/8درصد كاهش داشته 
است؛ در بهار امس��ال تأمين مالي از بخش سرمايه اي 52هزار ميليارد 

تومان و از بازار بدهي 27/5هزار ميليارد تومان بوده است. 
به اين ترتيب، مجموع تأمين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي از بازار 
سرمايه )سرمايه اي و بدهي(، در فصل بهار 1400 به 7۹هزار ميليارد 
تومان رسيده كه نسبت به تأمين مالي 104هزار ميليارد توماني بهار 

13۹۹ بالغ بر 23/8درصد كاهش را به ثبت رسانده است. 
نكته قابل توجه اين است اگرچه تأمين مالي در مجموع از طريق بازار 
سرمايه كاهش داشته، اما دولت در ماه هاي پاياني كار خود، تأمين مالي 
از بازار بدهي را سرعت بخشيده است، به نحوي كه تأمين مالي از بازار 
بدهي در فصل بهار 1400 حدود 8هزار ميليارد تومان نس��بت به بهار 
سال ۹۹ افزايش داشته است.  عوامل اصلي تشكيل دهنده تأمين مالي 
طي سه ماهه نخست 1400را انتشار اوراق با سهم 34درصدي، افزايش 
سرمايه با سهم ۶4- درصدي و عرضه اوليه با سهم 2درصدي تشكيل 
مي دهند؛ ضمن اينكه دو عامل مهم افت منابع سرمايه اي طي سه ماهه 
ابتداي س��ال جاري در مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل، افت عرضه 
اوليه از 11هزار ميليارد تومان به 1/3هزار ميليارد تومان و افت افزايش 
سرمايه شركت ها از ۹0 هزار ميليارد تومان به 51 هزار ميليارد تومان 

بوده كه به ترتيب 88درصد و 43 درصد كاهش را نشان مي دهد. 
بر اين اس��اس 50/8ه��زار ميليارد توم��ان افزايش س��رمايه از محل 
مجوزهاي ارائه شده به ميزان 17/۶هزار ميليارد تومان و نيز 33 هزار 

ميليارد تومان از محل مازاد تجديد ارزيابي صورت گرفته است. 
در اين ميان 22/7ه��زار ميليارد تومان اوراق دولتي ش��امل 20 هزار 
ميليارد تومان اس��ناد خزانه اس��المي و 2/7هزار ميليارد تومان اوراق 
مرابحه عام منتشر شده است، ضمن اينكه 4/1هزار ميليارد تومان اوراق 
از سوی شركت ها انتشار يافته است.  آمار منتشرشده حكايت از آن دارد 
كه در خرداد  امس��ال 15/4هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شده كه 
سهم اوراق دولتي 82/5درصد و اوراق شركتي 13/۶درصد بوده است. 
نكته حائز اهميت آن است كه انتشار اوراق شركتي در فصل اول 1400 

به فصل مشابه سال قبل 2/۹برابر شده است.

تورم اجاره بها در یك سال منتهي به تیرماه
 به ۲۸درصد رسید

ماه�ه   12 ت�ورم  ك�رد:  اع�ام  اي�ران  آم�ار  مرك�ز 
اس�ت.  رس�يده   28/5 ب�ه  امس�ال  تي�ر  ب�ه  منته�ي 
به گزارش مهر، مركز آمار ايران در گزارشي از وضعيت تورم در تير 
س��ال قبل، درخصوص تورم نقطه اي )تير امسال نسبت به تير سال 
گذش��ته( و ماهانه اعالم كرد: س��هم بخش مس��كن )قيمت خريد 
و فروش( از تورم كل در تير امس��ال نس��بت به تير س��ال گذشته، 
24/4درصد است.  همچنين تورم مسكن خانوارهاي كشور در تير 
امسال نسبت به ماه قبل )خرداد امس��ال( 4درصد بوده است؛ اين 
شاخص در بخش 12 ماهه منتهي به تير امسال، 28/5درصد اعالم 
شده اس��ت.  براس��اس اعالم مركز آمار، تورم نقطه اي بخش اجاره 
مسكن براي همه خانوارهاي كشور در تير امسال نسبت به تير سال 
قبل 24درصد، نس��بت به ماه قبل از آن )خرداد امسال( 4درصد و 
تورم 12ماهه منتهي به تيرماه نيز 28/2درصد است.  اين در حالي 
است كه تورم فروردين امس��ال اجاره مس��كن خانوارهاي شهري 
30/۶درصد بود و در ماه هاي ارديبهشت تا تير امسال روند نزولي )۶ 

درصد كاهش( داشته است. 
 تورم ۴ درصدي قيمت مسكن ش�هري  در تيرماه نسبت به 

خرداد
تورم بخش خريد و فروش مسكن در خانوارهاي شهري 2/24درصد، 
تورم ماهانه قيمت مسكن شهري تيرماه نسبت به خرداد امسال 1/4و 

تورم 12ماهه قيمت مسكن منتهي به تير امسال ۶/28 درصد است. 
تورم بخش اجاره مسكن شهري در تير امسال نسبت به تير سال گذشته 
24درصد، تورم اجاره مس��كن شهري تيرماه نس��بت به خرداد امسال 
1/4 درصد و تورم اجاره مسكن شهري 12ماهه منتهي به تير امسال، 

28/4درصد است. 
 تورم 2۷ درصدی نقطه ای قيمت مسكن روستايي  

تورم بخش خريد و فروش مسكن روستايي در تيرامسال نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 27درصد، نسبت به خرداد امسال 7/3درصد و در 12 

ماهه منتهي به تير امسال 27درصد اعالم شده است. 
تورم بخش اجاره مسكن روستايي نيز در تير امسال نسبت به تير سال 
گذشته 25/1درصد، در تيرماه نسبت به خرداد امسال 3/7 درصد و در 

12ماهه منتهي به تير امسال نيز 25/4درصد است. 

دبير كميته اقدام ارزي خبر داد
منع تعقیب موقت صادركنندگان 

معرفي شده به قوه قضائیه
ارائ�ه  مهل�ت  تمدي�د  از  ارزي  اق�دام  كميت�ه  دبي�ر 
از  م�دارك و مس�تندات مرب�وط ب�ه اح�راز ارز حاص�ل 
ص�ادرات س�ال ۹۷ ت�ا نيم�ه م�رداد س�ال جاري خب�ر داد. 
به گزارش سازمان توس��عه تجارت ايران، احس��ان قمري با اشاره به 
تالش هاي صورت گرفته در جهت تس��هيل و تسريع ايفاي تعهدات 
ارزي صادركنندگان از طريق تش��كيل كميته اق��دام ارزي و كميته 
احراز ارز حاصل از صادرات س��ال ۹7 اظهار داش��ت: صادركنندگان 
س��ال ۹7 كه به علل مختلف، تاكنون نتوانس��ته اند نسبت به ايفاي 
تعهدات ارزي اين س��ال اقدام كنند تا نيمه مرداد سال جاري فرصت 
دارند مدارك و مستندات مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات سال 

۹7 را ارائه كنند. 
وي افزود: صادركنندگان مي توانند صرفاً نسبت به ارائه درخواست و 
مستندات مربوط به درخواست احراز ارز حاصل از صادرات بر اساس 
مدارك موجود در تارنماي س��ازمان توس��عه تجارت ايران به آدرس 
www. tpo. ir اق��دام كرده تا پس از بررس��ي و اح��راز ارز حاصل از 
صادرات، فرآيند ايفاي تعهدات ارزي آنان پيگيري شود.  دبير كميته 
اقدام ارزي تأكيد كرد: ارس��ال مدارك و مس��تندات به معناي ايفاي 
تعهدات ارزي نبوده و نيازمند بررسي در كميته بند2 ذيل بخش »الف« 
بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات است تا در اين خصوص 
تصميم گيري شود.  قمري در پايان ضمن تشكر از مراجع قضايی، جهت 
منع تعقيب موقت صادركنندگان معرفي شده به قوه قضائيه با هدف 
ايفاي تعهدات ارزي و با توجه به مس��ئوليت تعيين شده جهت بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران از مجموعه فوق الذكر درخواست كرد، 
پيگيري الزم جهت تمديد منع تعقيب اين دسته از صادركنندگان تا 

نيمه مرداد 1400 را مبذول دارد. 

حمایت انگلیس
 براي كاهش صورتحساب برق مصرف كنندگان

دول�ت انگليس قص�د دارد ص�ورت آزمايش�ي تعرفه ه�اي برق 
ارزان تر را ب�ه صورت اتوماتي�ك براي مصرف كنن�دگان انتخاب 
كن�د ت�ا آنه�ا را از صورتحس�اب هاي سرس�ام آور نج�ات دهد. 
به گزارش ايسنا، دولت انگليس اعالم كرد: 15ميليون خانوار تعرفه هاي 
برق ثابتي دارند و ممكن است برهمين اساس صدها پوند در سال هزينه 

بيشتري براي نيرو پرداخت كنند. 
اگرچه 5/8 ميليون خانوار انگليسي سال گذشته تأمين كننده نيروي 
 )Ofgem( خود را تغيير دادن��د، اما رگوالتور ب��ازار نيروي انگلي��س
اعالم كرد: كمت��ر از نيمي از خانوارهاي انگليس��ي در بازاري كه بيش 
از 50تأمين كننده نيرو دارد، به دنب��ال قراردادهاي نيرو با تعرفه بهتر 

هستند.  
 آزمايش هايي براي س��وئيچ اتوماتيك در سال 2024 انجام مي شود و 
تحت اين آزمايش ها، براي بعض��ي از مصرف كنندگاني كه تعرفه هاي 
برق گران تري دارند، به صورت اتوماتيك قراردادهايي با تعرفه ارزان تر 
انتخاب مي شود، مگر اينكه مايل نباش��ند از چنين گزينه اي استفاده 
كنند.  دولت انگليس همچنين چارچوبي را تا س��ال 2024 پيشنهاد 
كرده تا مصرف كنندگاني كه تعرفه هاي ني��روي گراني دارند، توصيه 

براي سوئيچ به تعرفه هاي اقتصادي تر دريافت كنند. 
براس��اس گزارش رويترز، دولت انگليس هدف از اين اقدام را حمايت 
از مصرف كنندگان در برابر صورتحس��اب هاي گران و صرفه جويي در 
هزينه هاي نيرو و افزايش رقابت در ميان تأمين كنندگان نيرو براي ارائه 
تعرفه هاي منصفانه تر عنوان كرده است. همچنين سقف قيمت انرژي 
براي تعرفه هاي گاز و برق ممكن اس��ت در صورت لزوم پس از س��ال 
2023 ادامه پيدا كند. اين س��قف در ژانويه سال 201۹ معرفي شد تا 

استانداردي را براي تعرفه هاي متنوع تأمين برق تعيين كند. 

هادی غالمحسینی
  گزارش

رئيس مجم�ع نماين�دگان كارگران اس�تان 
ته�ران مي گويد: ب�ه جاي ايج�اد محدوديت 
بايد مسير راه اندازي كسب و كارهاي اينترنتي 
را هم�وار كنيم، چ�ون اف�راد زي�ادي از اين 
طريق ام�رار مع�اش و ارت�زاق مي كنند. وی 
ابراز امي�دواري كرد، مجل�س و دولت جديد 
با درك مش�كات معيش�تي و ش�غلي مردم 
در اين ش�رايط حس�اس رويكرد حمايتي در 
قبال كسب و كارهاي اينترنتي داشته باشند. 
محمدرضا تاجيك در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد 
بر تس��هيل فرآين��د راه اندازي كس��ب و كارهاي 

اينترنتي اظهار كرد: با شيوع 
كرونا به دليل مش��كالتي كه 
براي بيش��تر كسب و كارها در 
كش��ور به وجود آمد، مشاغل 
و واحدهاي صنفي به ناچار به 
فروش اينترنتي روي آوردند 
و در ح��ال حاضر نيز بيش��تر 
خانواده ه��ا از طري��ق فضاي 
مجازي و اينترنت با فروش و 
عرضه البس��ه و پوشاك، مواد 
خوراكي و غذايي امرار معاش 
و ارتزاق مي كنند، بنابراين بايد 

رويكردها به سمت حمايت از اين مشاغل باشد و 
به جاي ايجاد محدوديت، مسير را براي توسعه و 
راه اندازي كسب و كارهاي اينترنتي هموار كنيم. 

وي ابراز اميدواري ك��رد: رويكرد مجلس و دولت 
جديد در قبال كسب و كارهاي اينترنتي به گونه اي 
باشد كه معيشت آحاد جامعه را در نظر بگيرند و 
از مشاغل و كسب و كارهايي كه در بستر اينترنت 

شكل مي گيرند، حمايت كنند. 
تاجيك افزود: به دليل كرونا بس��ياري از مشاغل 
به ش��دت آس��يب ديدند و در كنار آن، همواره 
گروه هاي آسيب پذيري بوده و هستند كه نياز به 
كمك و حمايت دارند، بنابراين توقع ما از مجلس 
و دولت جديد اين است كه مشكالت معيشتي و 
شغلي مردم را در اين ش��رايط حساس درك و از 

آنها حمايت كنند. 
رئيس مجمع نمايندگان كارگران استان تهران در 
ادامه به مزاياي راه اندازي مشاغل اينترنتي اشاره 
كرد و گفت: در بح��ث ايجاد كارگاه هاي توليدي 

شايد با موانع بسياري از جمله گرفتن مجوزهاي 
مختلف روبه رو باش��يم، ولي در كسب و كارهاي 
اينترنتي اين مشكالت ديده نمي شود، البته انتظار 
مي رود كه نظارت بر فعاليت مش��اغل اينترنتي 
صورت گيرد تا كيفيت كاالها مدنظر قرار گيرد و 
جلوي سوء استفاده ها گرفته شود و كسب و كارها 

به صورت زيرزميني و غيررسمي ايجاد نشوند. 
به گفته وي، در بحث مش��اغل اينترنتي موضوع 
تأمين اجتماعي و آينده بس��ياري از افرادي كه 
مي خواهند بازنشس��ته ش��وند، مطرح است كه 
دستگاه هاي متولي مي توانند در اين زمينه وارد 

عمل شوند و با شناسايي و ساماندهي اين كسب و 
كارها زمينه بيمه شاغالن اين حوزه را فراهم كنند.  
اين مقام مسئول كارگري تصريح كرد: خوشبختانه 
بحث ساماندهي تاكسي هاي اينترنتي از مدت ها 
قبل صورت گرفته و در بخش استارتآپ ها نيز اين 
كار در حال انجام اس��ت و عمدتاً استارتآپ هاي 
رسمي كه به صورت شركتي به ثبت رسيده اند، 

شناسايي و ساماندهي مي شوند. 
 تاجيك در پايان س��اماندهي كس��ب و كارهاي 
اينترنتي را در كاهش هزينه و قيمت تمام ش��ده 
آنها مؤث��ر خواند و گف��ت: راه اندازي مش��اغل 
اينترنتي به نفع آحاد جامعه است تا كاال و خدمات 
مورد نياز خود را با كمترين بها دريافت كنند به 
ش��رطي كه كنترل و نظارت بر روند فعاليت اين 
نوع كس��ب و كار براي جلوگيري از متضرر شدن 
مصرف كنندگان وجود داش��ته باش��د و دولت با 
اتخاذ راهكار مناسب كسب و كارهاي اينترنتي را 

ساماندهي و تقويت كند. 

عضو كانون عالي شوراهاي اسامي كار معتقد 
اس�ت، بي�كاري تحصيلك�ردگان در دو دهه 
گذش�ته حاصل عدم توجه به مهارت آموزي و 
آموزش هاي مهارتي بوده اس�ت. او مي گويد: 
امروز يادگي�ري آموزش ه�اي مهارتي بودجه 
مي خواهد و مدرك بدون مهارت ارزشي ندارد. 
عل��ي اصالن��ي در گف��ت وگو ب��ا ايس��نا اظهار 
كرد:س��ال هاي س��ال اس��ت ك��ه ب��ا جمعيت 
تحصيلكردگان بيش��مار فاقد مهارت در كش��ور 
روبه رو هس��تيم و نزدي��ك به دو دهه اس��ت كه 
مسئوالن جامعه كارگري فقدان مهارت در كشور را 

فرياد زده و نسبت به عدم توجه 
به آن هشدار مي دهند و اعالم 
مي كنند كه مدرك تحصيلي 
بدون مهارت آم��وزي روزي 
كشور را دچار مشكل مي كند.  
وي ادام��ه داد: در حال حاضر 
چندين هزار پزشك بيكار در 
كشور داريم كه با وجود داشتن 
مدرك دكترا بيكار هستند و 
چندهزار نفر فوق ليسانس برق 
صنعتي داريم كه مدرك اين 
رش��ته را دارند، ولي به ندرت 

مهارت الزم در اين رشته را كسب كرده اند. 
به گفت��ه عضو كانون عالي ش��وراهاي اس��المي 
كار بس��ياري از صنايع و كارخانه ه��ا نيروي فني 
مي خواهند و اكثر كارفرمايان��ي كه به كاريابي ها 
مراجعه مي كنند، درخواس��ت ني��روي كار ماهر 
دارند.  اصالني با بيان اينكه بازار كار رشته هاي فني 
و مهارتي هيچ وقت كساد نيست، اظهاركرد: اكثر 
تعميركاران و مكانيك هاي ماشين جزوه رشته هاي 
فني و حرفه اي و كار و دانش هستند، روزي نيست 
كه به آنها مراجعه نشود و به رغم آنكه شايد داراي 
مدرك تحصيلي بااليي نباشند بازار كار برايشان 

مهياست و درآمد خوبي دارند. 
اين مقام مسئول كارگري اظهار كرد: سال ها قبل 
در بسياري از مدارس در مقطع راهنمايي طرح كاد 
اجرا مي ش��د و دانش آموزان بايد هفته اي يك روز 
براي آموزش مهارتي مي رفتند و دوره مي ديدند. 
آن زمان خيلي نظارت مي شد و مدارس از طريق 
فني و حرفه اي پيگي��ري مي كردند، ولي به مرور 

زمان اعتقاد ب��ه نهادينه ك��ردن فرهنگ مهارت 
آموزي از بين رفت و دولت ه��ا تمايل چنداني به 
گسترش مهارت در جامعه نشان ندادند، از همين 
جا بود كه مدرك گرايي به كشور نفوذ كرد در حالي 

كه مدرك بدون مهارت ارزشي ندارد. 
وي افزود: فلس��فه كالس ها و دانشگاه هاي علمي 
كاربردي اين بود كه دانش��جويان در كنار مسائل 
تئوري به شكل عملي و تجربي نيز با رشته ها آشنا 
شوند و دوره هاي الزم را براي ورود به بازار كار طي 
كنند. اساس��نامه دانش��گاه هاي علمي كاربردي 
توليد علم بود، يعني اگر يك كارخانه سيمان در 

داخل خود يك دانشگاه علمي كاربردي راه اندازي 
مي كرد، نيروهاي بي سواد را باس��واد و نيروهاي 
فاقد مهارت را ماهر و متخصص تربيت مي كرد، اما 
بعدها يك سري از سازمان ها و ارگان ها مجوز ارائه 
دوره هاي علمي كاربردي را گرفتند و اين مسئله 
باعث شد تا از فلسفه اوليه و هدف اصلي دور شويم.  
رئيس كانون ش��وراي اس��المي كار البرز با اشاره 
به ناچيز ب��ودن بودجه آموزش ه��اي مهارتي در 
كشور، خاطرنشان كرد: اگر بودجه فني و حرفه اي 
كشورهايي مثل كانادا، آلمان و انگليس را درنظر 
بگيريم يا بودجه مهارتي كش��ورهاي همس��ايه 
خودمان مثل تركيه، امارات و قطر را بررسي كنيم 
قابل قياس با بودجه ما نيس��ت. ام��روز يادگيري 
آموزش هاي مهارتي بودجه مي خواهد و اگر تنها 
يك درصد بودجه نفت در اختي��ار فني حرفه اي 
قرار گيرد مي توانيم اهداف و برنامه هاي بلندمدت 
مربوط به آموزش هاي مهارتي را به بهترين شكل 

ممكن در جامعه پياده كنيم. 

سازمان هواپيمايی:

تشدید برخورد با ایرالین ها و لغو پروازها 
اجحاف در حق مردم است

س�ازمان هواپيماي�ي كش�وري ب�ا اع�ام اينك�ه افزاي�ش 
قيمت بلي�ت هواپيما م�ورد تأييد وزير راه نيس�ت، اع�ام كرد: 
تش�ديد برخ�ورد ب�ا ايرالين ها اجح�اف در ح�ق مردم اس�ت. 
به گزارش تسنيم، سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: پس از افزايش 
نرخ بليت از سوی شركت هاي هواپيمايي در سال گذشته و دستور وزير 
راه و شهرسازي و رياست وقت سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر لغو 
افزايش قيمت، براساس تصميمات شوراي عالي هواپيمايي كشوري در 
تاريخ 24آبان سال گذشته، افزايش نرخ بليت شركت هاي هواپيمايي 
به ميزان 10 درصد نس��بت به جدول نرخي اعالم شده از سوی انجمن 

شركت هاي هواپيمايي در خرداد 13۹۹ مصوب شد. 
طبق ماده 1۶1 قانون پنجم تبصره »ب« و ساري و جاري بودن آن در 
برنامه ششم توس��عه، قيمت گذاري بليت هواپيما كاماًل آزاد است، اما 
اين افزايش قيمت اعمال شده از س��وي ايرالين ها مورد تأييد سازمان 
هواپيمايي كشوري و وزير راه و شهرسازي نيست و تنها با تذكراتي كه 
به شركت هاي هواپيمايي داده شده قيمت  بليت در مسيرهاي مختلف 
كاهش پيدا كرده اس��ت.  هر چن��د با برخي ش��ركت هاي هواپيمايي 
برخوردهاي الزم صورت گرفته، اما بايد توجه داشت كه تشديد برخورد 
با اين شركت هاي هواپيمايي به معناي لغو پرواز آنهاست كه در واقع اين 
اقدام، اجحاف در حق مردم و مسافران اس��ت، چراكه اگر جلوي پرواز 

ايرالين ها گرفته شود، عرضه و تقاضا از تعادل خارج مي شود. 
به هر حال به منظور ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا آن هم در شرايط 
كرونايي و وجود برخ��ي محدوديت ها بحث افزاي��ش نرخ هاي بليت 
هواپيما در ش��وراي عالي هواپيمايي مطرح و با نظر خود شركت هاي 
هواپيمايي تصميم گيري الزم در اين خصوص اتخاذ خواهد ش��د.  به 
گزارش تسنيم، چند روز قبل دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با 
تأكيد بر اينكه لزومي ندارد همه اقشار از هواپيما استفاده كنند، گفته 
بود:  داوطلبانه براي اينكه به مردم اجحاف نشود قيمت بليت را افزايش 
داديم. محدوديت و سقف قيمتي كه ش��وراي عالي هواپيمايي تعيين 
كرد، قانوني نبود و اساساً ورود ش��وراي عالي هواپيمايي به نرخ گذاري 
بليت هواپيما قانوني نبوده و نيست كه اين اقدام خالف قانون آزادسازي 

نرخ بليت هواپيماست. 

بودجه فني و حرفه اي كشورها قابل قياس با ايران نيست!شيوع كسب و كارهاي اينترنتي 
  ویژه

به دلي�ل وج�ود 50 ميليون س�هامدار 
در كش�ور، ش�رايطي ايجاد ش�ده كه 
ه�م ب�راي اداره و مديري�ت س�ازمان 
بورس و هم قوانين و مق�ررات آن، بايد 
تصميمات فني و كارشناسي اتخاذ شود

محمدمهدی صافی |  جوان


