
روزنامه اقتصادی صبح ایران

 تابستانی که
 برای جیب والدین
گران تمام می شود

چند روزی تا ش��روع فصل تابس��تان باقی 
نمانده است که والدین مشتاقانه به دنبال کالس های 
تابستانی هس��تند تا در این ایام فراغت، آموزش 
حرفه و یا هنری را در برنامه  فراغت فرزندانشان 
بگنجانند. شاید در گذش��ته ، فرستادن بچه ها به 
ش��اگردی مغازه و یا کمی لوکس��تر، کالس های 
نقاش��ی، خطاطی و یا ورزش��ی مرس��وم بود، اما 
امروزه، اهمیت آن تا بدانجاست که پر کردن اوقات 
فراغت کودکان و نوجوانان به یکی از دغدغه ها و 
نگرانی های اصلی والدین تبدیل شده و بخش قابل 
توجهی از هزینه های خانواده را به خود اختصاص 
داده اس��ت. البته باید قبول کرد که پر نمودن بهینه 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از جمله مسائل 
مهم این قش��ر آینده ساز و ارزشمند محسوب می 
شود و براساس نتایج تحقیقات متعدد، شکی نیست 
که نداشتن برنامه ای سودمند برای گذراندن بهینه ی 
اوقات فراغت قش��ر جوان، زمین��ه را برای بروز 

بسیاری از آسیب های اجتماعی فراهم می کند.
دراین روزها مواجهیم با انبوهی از کالس های 
تفریحی، ورزش��ی، تقویتی و درس��ی که در سطح 
شهرها، تبلیغات گسترده ای به راه می اندازند تا در 
ماراتونی فشرده، والدین را برای ثبت نام فرزندانشان 
قانع کنند. کالس های متنوعی از موس��یقی، ش��نا، 
خالقیت  گرفته تا آب بازی و دست ورزی و ... که 
برای هر کدام فهرستی از فواید آن ها قطار می شود. 
تابس��تان؛ فرصتی مناسب برای مربیان کالس های 
خصوصی و باش��گاه هاس��ت تا خالء تعطیلی سه 
ماهه را پر کنند و بعضا درآمدهای نجومی را از این 
بازه ی زمانی به جیب بزنند. اقتصاد تابستانی که در 
بعضی از گزارش ها صحبت از مبالغ میلیونی است 
که تنها برای برقراری دوره ای س��ه ماهه از والدین 
برای مهارت آموزی خاص اخذ می گردد. البته در 
موارد متعددی، واقعیت آن است که بسیاری از این 
قبیل آموزش��گاه ها پول مکان و مبلمان خود را از 
جیب شما پرداخت می کنند و در حالی که والدین، 
انتظار بهره مندی از آم��وزش های خاص تری را 

برای فرزندانشان دارند.
با توجه به تغییر س��بک زندگی و س��رعت 
پیش��رفت عل��م و تکنولوژی در تم��ام زمینه ها، 
نمی ت��وان از مهارت آموزی افراد غافل بود و باید 
بدون اتالف وقت با برنامه ریزی صحیح و تعادل 
بی��ن تفریح و مه��ارت آموزی و تحصی��ل از این 
فرصت بهینه ی تابستانی بهره مند گشت. از طرفی 
با وجود هزینه های سرس��ام آور این کالس ها و 
با وجود معضل رفت و آمد در ش��هرهای بزرگ،  
ب��از رقابت های نابجا و چش��م و هم چش��می ها 
بر انتخ��اب صحیح، پیش��ی می گیرن��د و اغلب 
خانواده ها با انبوهی از کالس های تابس��تانی که 
حتی فرزندانش��ان عالق��ه ی چندانی به برخی از 
آنها ندارند، روزهای گرم س��ال را سپری می کنند. 
بی توجه��ی ب��ه بازدهی کالس های تابس��تانی و 
نادیده گرفتن بررسی میزان یادگیری و استعدادهای 
دانش آموزان همان آفت بزرگی است که در این ایام 
در اکثر خانه ها به چشم می خورد. اغلب فشردگی 
این کالس ها به قدری می شود که اوقات فراغت را 

به دیوی دوسر، برای بچه ها تبدیل می کنند.
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 از بازار راکد
 وام مسکن
چه خبر؟

در ای��ن روزها، هزین��ه اوراق برای تهیه وام 
مسکن نسبتا ثابت است اما تقاضای چندانی برای 
آن وج��ود ندارد، چراکه قیم��ت باالی واحدهای 
مس��کونی، این بازار را با رکود مواجه کرده است. 
به گزارش ایس��نا در هفته جاری نیز قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن در فرابورس ایران 
نوس��ان چندانی نداش��ته و متقاضی��ان این اوراق 
می توانند با حدود قیمت هر ورق تس��ه ۵۰ هزار 
تومانی اقدام به خرید این اوراق کنند.قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر 
ماه سال ۱۳۹۶ کمی بیشتر از ۴۹ هزار تومان است 
و امتیاز اوراق مس��کن اردیبهشت ۱۳۹۸ و بهمن، 
اسفند سال ۱۳۹۷ در حدود ۵۰ هزار تومان معامله 
ش��د.از سال گذشته قیمت مسکن در بازار با رشد 
بس��یار فزاینده ای روبرو بوده و مقدار وام مسکن 
نمی تواند کمک خاصی به بی خانه ها برای خانه دار 
شدن کند.بسیاری از افرادی که سال ها مبلغی جمع 
کرده بودند تا شاید بتوانند با کمک وام مسکن یک 
واح��د آپارتمان کوچک خری��داری کنند در این 
روزه��ا آن مبلغ را باید به عنوان پیش پول اجاره 
خانه به صاحب خانه ه��ا بپردازند و این موضوع 
س��بب شده که وام مسکن عماًل کارایی خود را از 
دس��ت دهد، حتی اگر مبلغ وام مس��کن بر فرض 
سه برابر هم شود بی خانه ها به راحتی نمی توانند، 
اقس��اط آن را بپردازند و به نوعی می توان گفت، 
خانه دار شدن برای بس��یاری از اقشار جامعه به 

رؤیا تبدیل شده است.
هزینه وام مسکن چقدر می شود؟

در ادام��ه این گزارش به هزینه وام مس��کن 
برای اقش��ار مختلف جامع��ه می پردازیم. در این 
گزارش با توجه به میانگین قیمت اوراق ۵۰ هزار 
تومانی، هزینه وام مس��کن را برای اقشار مختلف 
محاس��به می کنیم.زوج های تهرانی برای دریافت 
وام ۱۰۰ میلیون تومانی مس��کن باید ۲۰۰ برگه 
تسهیالت مس��کن خریداری کنند. آن ها باید ۱۰ 
میلیون تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ ها کنند. 
به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله 
که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تس��ه خریداری 
شود، دو میلیون تومان اضافه می شود. در نتیجه در 
مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی 
مس��کن ح��دود ۱۲ میلیون تومان صرف ش��ود.

همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی با 
جمعیت بیش تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی 
می کنند، می توانند تا س��قف ۸۰ میلیون تومان وام 
بگیرند که برای گرفتن ای��ن مبلغ باید ۱۶۰ ورق 
بهادار خریداری کنند و با این حساب باید هشت 
میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با 
احتس��اب دو میلیون تومان برای خرید اوراق وام 
جعال��ه در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون 
تومان��ی بای��د ۱۰ میلیون توم��ان پرداخت کنند.

عالوه بر این، زوج های س��اکن در سایر شهرهای 
ب��ا جمعیت زیر ۲۰۰ ه��زار نف��ر می توانند برای 
گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مس��کن ۱۲۰ برگ 
بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون تومان 
 بابت خرید اوراق بپردازند. هم چنین برای دریافت

۲۰ میلیون تومان دیگ��ر بابت وام جعاله نیز باید 
دو میلی��ون تومان پرداخت کنند ک��ه در مجموع 
برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون تومان 
از س��وی زوجین باید پرداخت ش��ود.مجردهای 
 تهرانی نیز می توانند تا س��قف ۶۰ میلیون تومان و 
 غی��ر زوج هایی ک��ه در مراکز اس��تان های باالی

۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند...
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انتخ��اب یک رش��ته دانش��گاهی پولس��از و 
آینده دار برای تصاحب بازار کار آرزویی اس��ت که 
بسیاری از دانشجویان حتی دانش آموزان در دوران 
تحصی��ل برای خود تصور می کنند، اما واقعیت های 
ب��ازار کار چیز دیگری اس��ت و نش��ان می دهد که 
برای داشتن شغلی آینده دار باید واقع بینانه انتخاب 
رش��ته کرد.ب��ه گزارش ایس��نا، موض��وع بیکاری 
فارغ التحصیالن در س��ال های اخیر اهمیت خاصی 
پیدا ک��رده و با توجه به رش��د روزافزون جمعیت 
تحصیل کرده که نتیجه افزایش بیش از حد ظرفیت 
دانش��گاه ها بوده به یک چالش اساسی تبدیل شده 
اس��ت.برابر آماره��ا بیش از ۶ میلیون دانش��جوی 
در ح��ال تحصیل آماده ورود به ب��ازار کار و ۴.۸ 
میلیون فارغ التحصیل بیکار در کش��ور وجود دارد. 
ساالنه بیش از ۱.۵ میلیون متقاضی کار وارد بازار 
می ش��وند و خس��ارتی که از محل تحصیل کردگان 
بیکار به کش��ور وارد می شود، قابل محاسبه نیست.

س��ال ها اس��ت که دانش��گاه ها با ایجاد و آموزش 
رش��ته های مختلف در حال تش��ویق جوانان برای 
ورود ب��ه عرصه ه��ای تحصیلی هس��تند، بی آنکه 
پژوهشی کاربردی در این باره صورت گرفته باشد 
ک��ه آیا تحصیالت آکادمی��ک و تئوریک توان حل 
نیازه��ای بازار کار را دارن��د؟ در این بین انتخاب 
رش��ته ای که ب��ازار کار آن اش��باع نش��ده، درآمد 
خوبی داش��ته یا از پرس��تیژ و جایگاه نسبتًا باالیی 

برخوردار باش��د به دغدغه سال های اخیر بسیاری 
از دانش آموزان و دانش��جویان تبدیل ش��ده است.

چند س��ال قبل طرحی از س��وی وزارت علوم به 
منظ��ور رص��د اش��تغال فارغ التحصی��الن و حذف 
رش��ته های دانش��گاهی فاقد جذابیت در بازار کار 
مطرح ش��د ت��ا ارتباط��ی منطق��ی و هدفمند میان 
تحصیل و اش��تغال به وجود آید و رش��ته هایی که 
جذابیتی برای بازار کار ندارند از میان رش��ته های 
تحصیلی حذف و دانش��جو در این رشته ها پذیرفته 
نشود. با توجه به ش��رایط اقتصادی حال حاضر و 
داغ شدن تدریجی تب کنکور و انتخاب رشته، این 
روزها عده زیادی از جوانان در فکر آینده ش��غلی 
و انتخاب مسیر مناسب هس��تند. عالوه برعالقه و 
استعداد، درآمد مناس��ب و تقاضای کافی از سمت 
بازار کار معیارهای مهمی در انتخاب مس��یر شغلی 
به حس��اب می آیند.بر اساس یک نظرسنجی، رشته 
مهندس��ی کامپیوتر در شرایط فعلی بازار کار ایران 
دارای موقعیتی استثنایی اس��ت و فارغ التحصیالن 
رش��ته های مهندس��ی برق، مکانیک و صنایع پس 
از مهندس��ی کامپیوتر از جایگاه مناس��بی در بازار 
کار برخوردارن��د. اولین گروه ش��غلی پردرآمد نیز 
در رده س��ازمانی کارش��ناس »تحقی��ق و توس��عه 
محص��ول« اس��ت. مهندس��ان برق ب��ا ۲۰ درصد، 
مکانیک با ۱۹ درصد و فارغ التحصیالن رشته های 
علوم پایه و کارب��ردی با ۱۲ درصد بخش اعظمی 

از ش��اغالن این گروه ش��غلی پردرآمد را تشکیل 
گروه  دومین  اس��تراتژیک«  می دهند.»برنامه ریزی 
ش��غلی پردرآمد است که ۳۰ درصد از شاغالن در 
آن مهندس��ان صنایع و ۱۳ درصد فارغ التحصیالن 
رش��ته مدیریت هس��تند. این گروه شغلی با وجود 
شناخته ش��ده بودن در جمع اهل فن، ممکن اس��ت 

برای عموم جامعه کمی ناآشنا به نظر برسد.
فعالیت ۱۶ درصد فارغ التحصیالن رشته برق 

در بخش فروش!
تقاضا، معیار دیگر برای تش��خیص رشته های 
خوش آتیه اس��ت. آمارها نشان می دهد گروه شغلی 
»ف��روش، بازاریاب��ی، تبلیغات و تحقیق��ات بازار« 
ب��ه طور میانگی��ن با ۲۷ درصد بیش��ترین تقاضا را 
 در پنج س��ال گذشته داشته اس��ت. مهندسان برق با

۱۶ درصد، فارغ التحصیالن مدیریت با ۱۵ درصد و 
مهندسان مکانیک با ۱۲ درصد، بخش اعظم شاغالن 
در گروه شغلی فروش را تشکیل می دهند. »مهندسی 
کامپیوتر نرم اف��زار و طراحی وب« با ۱۳ درصد در 
رده دوم مش��اغل پر تقاضا در پنج سال گذشته قرار 
دارد. همچنین داده ها نش��ان می دهد با وجود رکود 
کل��ی بازار کار بر اثر بح��ران اقتصادی، تقاضا برای 
این گروه ش��غلی رش��دی ۱۴ درصدی را در فاصله 
س��ال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تجربه کرده است. به نظر 
می رسد رشته »مهندسی کامپیوتر نرم افزار و طراحی 
وب« یکی از معدود نقاط اش��تراک فهرست مشاغل 

پر تقاضا و مش��اغل پردرآمد باشد که این امر، تابع 
روندی جهانی اس��ت. »مهندس��ی نرم افزار« دومین 
ش��غل پر تقاضا در پنج س��ال گذشته بوده و در رده 
س��وم پردرآمدترین گروه های شغلی سال ۹۷ قرار 
دارد و به نظر می رس��د با توس��عه زیرس��اخت های 
اینترنتی، اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای دیجیتال، 
گروه ش��غلی »برنامه نویس« تقاض��ای باالیی پیدا 
کرده است.با تکیه بر این آمار و ارقام، و با توجه به 
آمار باالی بیکاری میان فارغ التحصیالن رشته های 
دانش��گاهی، شاید بتوان این پیش��نهاد را خطاب به 
تصمیم گیران کش��ور و مس��ئوالن دانشگاه های برتر 
مط��رح کرد ک��ه با یک ن��گاه اس��تراتژیک ظرفیت 
رش��ته های کامپیوتر و سایر رش��ته های پر تقاضا و 
پردرآمد را افزایش دهند.گفتنی است، آمارها نشان 
می دهد ۴۰ تا ۵۰ درصد افرادی که به قصد اش��تغال 
وارد دوره های مهارتی می ش��وند، ب��ه بازار کار راه 

می یابند.
کارشناس��ان ب��ر ای��ن باورند که بس��یاری از 
رش��ته های دانش��گاهی بدون توجه ب��ه مالحظات 
ب��ازار کار و توج��ه به ظرفیت پذیرش در لیس��ت 
رش��ته های دانش��گاهی قرار می گیرند؛ به زعم آنها 
به جای حذف رش��ته های دانش��گاهی باید ظرفیت 
رش��ته های پ��ر تقاضا افزای��ش یابد و رش��ته های 
دانش��گاهی بدون در نظر گرفتن صندلی های خالی، 
متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار تعریف شوند.

جای خالی کاالها در فهرست ارزی بانک مرکزی

بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی را 
در جهت افزایش ش��فافیت منتشر می کند، اما در این فهرست جای 
خالی کاالیی که با ارز دولتی وارد کش��ور ش��ده، کاماًل محسوس 
اس��ت.به گزارش ایس��نا، واردات و صادرات الزم��ه حیات حتی 
بزرگ ترین کش��ورهای دنیاس��ت و در این میان سازمان هایی نیز 
وظیف��ه فراهم کردن بس��تر تجارت تاجران کش��ور با کش��ورهای 
خارج��ی را بر عهده دارند.در ایران نی��ز، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و به طور مش��خص سازمان توس��عه تجارت ایران وظیفه 
مش��خص کردن کاالهای آزاد و ممنوعه ب��رای صادرات و واردات 
و در عین حال تأیید تاجران، ثبت س��فارش، تعیین تعرفه و … را 
بر عهده دارد.از س��وی دیگر ب��ا معرفی این افراد به بانک مرکزی، 
ای��ن بانک نیز در جه��ت تأمین ارز موردنی��از واردکنندگان برای 
واردات کاال اقدام می کند که این امر بر اس��اس قوانین مربوطه در 
کشور انجام می ش��ود.البته برخی کاالها بر اساس قوانین، به جای 
واردات کاال با ارز آزاد می توانند از ارز با نرخ س��امانه نیما یا ارز 
دولتی اس��تفاده کنند که بانک مرکزی نیز اسامی این واردکنندگان 
را با نوع ارزی که دریافت کرده اند، منتش��ر می کند.بررسی فهرست 
بان��ک مرکزی در ماه گذش��ته حاکی از آن بود ک��ه در بازه زمانی 
فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهش��ت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت 
ارز دولتی دریافت کرده اند.این در حالی اس��ت که فهرست این ماه 
بان��ک مرکزی از دریافت کنندگان ارز دولتی، نش��ان می دهد که از 
فروردی��ن ماه تا ۱۲ خرداد ماه س��ال جاری بی��ش از ۱۰ هزار و 
۸۰۰ ش��رکت ارز دولت��ی دریافت کرده اند.به ای��ن ترتیب فقط در 
یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده اند، اما این در 
حالی است که به رغم استفاده از ارز دولتی برای واردات کاالهای 
اساسی و ضروری کش��ور، تغییر قیمت ها و تورم به این بخش نیز 

منتقل ش��د و عماًل ارز دولتی نتوانست آن طور که باید نقش خود 
را به عنوان تثبیت کننده قیمت ها ایفا کند.اما مهم تر اینکه ۱۰ هزار و 
۸۰۰ شرکت که از ارز دولتی برای واردات کاال یا خدمات استفاده 
کرده اند، چه کاالهایی را وارد کشور کرده و چه تأثیری بر قیمت ها 
گذاشته اند.اینکه بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی 
را منتشر می کند، در راستای شفاف سازی است و قطعًا تأثیر مثبتی 
بر اذهان عمومی خواهد داش��ت، اما در این فهرس��ت جای خالی 
کاالهای واردش��ده به شدت به چش��م می خورد.اینکه مردم بدانند 
چه ش��رکت هایی ارز دولتی بابت واردات دریافت کرده اند، بسیار 
خوب است، اما مهم تر این است که بدانند با ارزی که دولت با این 
قیمت در اختیار آن ها قرار داده، چه کاالیی به کشور وارد کرده اند 
و ای��ن کاال را چگونه وارد بازار ایران کرده اند؟در این صورت این 
مطالبه گری می تواند از سوی مردم نیز انجام شود و به نوعی مردم 

هم بر فعالیت فعاالن اقتصادی نظارت داشته باشند.
بانک مرکزی یا سازمان توسعه تجارت؟

البته مش��خص نیس��ت که متولی اعالم کاالهای واردشده بر 

اساس ارز دولتی دریافتی سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی 
اس��ت، ام��ا نکته مهم اینک��ه در نهایت این آمار باید در فهرس��ت 
بان��ک مرکزی اضافه ش��ود، ت��ا مردم ه��م بدانند ک��ه ارز دولتی 
ب��رای واردات چه کاالهایی اختصاص یافته اس��ت.البته س��ازمان 
توس��عه تجارت در این زمینه پاس��خ داده که وظیفه این س��ازمان 
تأیید م��دارک واردکنندگان و معرفی آن ها به بانک هاس��ت؛ حال 
آن که ثبت س��فارش برای واردات کاال توس��ط این سازمان انجام 
می ش��ود و بانک ها صرفًا تأمی��ن ارز موردنیاز این کاالها را انجام 
می دهند.از س��وی دیگر بانک مرکزی نی��ز، قطعًا اطالعات مربوط 
ب��ه ثبت س��فارش های انجام ش��ده را در اختی��ار دارد و می تواند 
آن ه��ا را در فهرس��ت خود به روزرس��انی کند.بنابراین ش��فافیت 
این فهرس��ت زمانی کامل می شود که مش��خص شود با ارز دولتی 
اختصاص یافته به این ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت، چه کاالهایی وارد 
 ش��ده و بتوان با بررس��ی آن ها با عامالن افزای��ش قیمت در بازار 
یا نهادهای نظارتی که نتوانس��ته اند وظیفه خود را به درستی انجام 

دهند برخورد کرد.

وزیر کار تاکید کرد

 نظام مهارت آموزی را
تقویت می کنیم

صفحه 2

داغ ترین رشته های بازار کار کدامند؟

جای خالی کاالها در فهرست ارزی بانک مرکزی

ارز دولتی پای چه کاالهایی رفت؟!

استخدام 98
نیروي هوایي ارتش ج.ا.ا

سازمان بازرسي کل کشور 
اداره کل امور بین الملل تامین اجتماعي


