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رئیس سازمان خصوصی سازی:
یم مشکلی برای پرداخت سود سهام عدالت ندار

رئیس سازمان خصوصی س��ازی با اشاره به تعیین تکلیف 
سهام ۴۹ شرکت برای واگذاری به مردم گفت: هم اینک برای 

پرداخت سود سهام مشکلی وجود ندارد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، میرعل��ی اش��رف پوری حس��ینی 

درخص��وص آینده س��هام عدال��ت گفت: اخیرا ش��ورای عالی 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ تشکیل جلسه داده و یک 
ماه اجازه داده شده که اگر کسی خواست آورده نقدی خود را 

تامین کند، قادر به این کار باشد.

وی ادامه داد: ۴۹ ش��رکت ک��ه دارای قیمت قطعی طرح 
بودند، تصویب ش��د که به مشمولین متعلق می شود و از سهام 
دولتی خارج می شود و باقی مانده سهام از محل سود و آورده 

مطابق مقررات و قوانین اصل ۴۴ به دولت باز می گردد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه هشدار داد؛
وسیه  کاهش صادرات به ر

براساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش  یافته 
ت ر اما صادرات روس��یه به ایران بیش��تر ش��ده است. از سوی تج����ا

دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، 
ایران در تالش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو 

و دالر در معامالت، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.
به گزارش ایسنا، فراز و نشیب های روابط تجاری ایران و روسیه اکنون به 
اینجا رسیده است که واردات روسیه از ایران کاهش  یافته اما صادرات روسیه 
به ایران افزایش  داش��ته اس��ت؛ به طوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه به 
۴۰۰ میلیون دالر رس��یده اما واردات از روس��یه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر برآورد ش��ده است چراکه به گفته دس��ت اندرکاران، صادرکنندگان روس 
توانس��ته اند بانک های  کشورش��ان را برای کمک به صادرکننده قانع کنند اما 
ایران در صادرات به روسیه تغییری نداشته و بانک مرکزی اعتبار الزم را برای 

حمایت از صادرکننده ایرانی در نظر نمی گیرد.
البته اسداهلل عس��گر اوالدی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه 
در این باره می گوید مس��ائل تجارت ایران و روس��یه را در سفر اخیر والدیمیر 
پوتین به کش��ورمان دوباره پیگیری کردیم. س��فر پوتین به ایران آثار مثبت و 
خوبی در روابط کالن ایران و روسیه داشته و روابط بانکی و گمرکی و کریدور 
شمال به جنوب مهم ترین موضوعات اقتصادی مطرح  شده در سفر اخیر پوتین 

به ایران بوده است.
به گفته وی، هر دو طرف معتقد به توسعه فعالیت های دوجانبه هستند اما 
دو مشکل بزرگ در این زمینه  داریم. مشکل اول، موانع بانکی است. بانک های 
روسیه هنوز با ما کار نمی کنند و مسئله دوم، واحد پولی است که در تالشیم 
با مذاکره به  جای اس��تفاده از یورو و دالر از ریال و روبل اس��تفاده و هر شش 
ماه یک بار حس��اب ها را تسویه کنیم که این کار هم با تفاهم بانک مرکزی دو 

کشور ممکن خواهد بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه معتقد است که ضعف شورای 
عال��ی صادرات نیز در حل وفصل مش��کالت صادرکنندگان ب��ه ادامه این روند 

دامن زده است.

 جزئیات طرح احتمالی برای کم درآمدها تشریح شد؛
وش مسکن متری با پایه قیمتی فر

 یک مقام مس��ئول، از طراحی طرحی در حوزه مس��کن 
خبر داد که بر مبنای آن، فرد متراژ مش��خصی از مسکن خونه به خونه

را خری��داری کرده و مابه التف��اوت کیفیت آن از جمله 
طبقه و نور در زمان تحویل بپردازد.

حامد س��لطانی نژاد در گفت وگو با مهر درخصوص عرضه مس��کن متری 
در بورس کاال، گفت: برای فروش مس��کن، ابزاری تهیه شده که بتواند سبدی 
از مس��کن تعریف و روی آن، ش��اخص تعریف ش��ود؛ به این معنا که افرادی 
همواره در بازار وجود داشته باشند که تمایل دارند در ازای این شاخص، متراژ 
مش��خصی از بیس مسکن را به مردم و متقاضیان تحویل دهند و مابه التفاوت 
مواردی مانند طبقه، نور و کیفت ساختمان را به صورت دیسکانت اف پرمیوم 
در زمان تحویل از مشتری دریافت کنند؛ به این معنا که فرض کنید طبقه اول 
یک واحدی در منطقه، مالک قرار گیرد و اگر کسی طبقه ۵ را خواست، موقع 
تحویل پول اضافه تری موقع تحویل پرداخت کند؛ ولی حداقلش این است که 
فرد توانس��ته خود را در مقابل تورم افزایش قیمت مس��کن و مشکالتی که در 

بحث قیمت وجود دارد، هج کرده باشد.
 سلطانی نژاد گفت: در مورد این طرح با چند تامین سرمایه صحبت کرده 
ایم و قرار اس��ت که طرح نهایی آن ارایه ش��ود؛ بر همین اساس، اگر این طرح 
در شورای عالی بورس به تصویب برسد، قابل اجرا خواهد بود و اگر نیاز باشد با 

سایر نهادها همچون شورای عالی مسکن نیز در میان گذاشته خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بازار مس��کن تالش ش��ده تا به یک ابزاری در بورس 
کاال برسیم که پس انداز مردم را افزایش دهد؛ این در حالی است که در بخش 
مس��کن، فردی که می خواهد در این بخش پس انداز یا س��رمایه گذاری داشته 
باش��د، می تواند مستقیما با شاخصی که طراحی شده، در ملک سرمایه گذاری 

کند.
مدیرعامل بورس کاال با بیان اینکه بسیاری از مردم، دغدغه تامین مسکن 
فرزن��دان خود در آینده را دارند، افزود: این دغدغه به خصوص در ش��هرهای 
بزرگ وجود دارد و اگر امکان این وجود داش��ت که بتوان آن را حل کرد، گام 

بزرگی در تامین مسکن نسل جوان برداشته می شود.

1/2 میلیون بشکه نفت خام سوآپ به تهران رسید
مدیر ش��رکت لوله مخابرات نف��ت منطقه تهران از 
س��وآپ یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام سوآپ 

به منطقه تهران خبر داد.
حس��ن باقریان در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به از 
س��رگیری س��وآپ از مردادماه س��ال جاری اظهار کرد: 
تاکنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بش��که نفت خام 
س��وآپ به منطقه تهران وارد و به پاالیشگاه های تهران و 
تبریز تحویل داده ش��ده است. وی با بیان اینکه ظرفیت 
خط لوله س��وآپ ۵۰۰ هزار بش��که در روز است، افزود: 
قبل از اینکه سوآپ متوقف شود روزانه حدود ۱۲۰ هزار 
بشکه نفت خام سوآپ می شد، درحال حاضر هم خط لوله 
پاسخگوی روزانه ۵۰۰ هزار بشکه است اما میزان سوآپ 
بستگی به سیاس��ت های کالن وزارت نفت دارد. سوآپ 
باعث صرفه جویی انرژی می شود زیرا برای انتقال نفت خام 
از جنوب به تهران باید ۱۴ تلمبه خانه در س��رویس قرار 
داشته باشد اما اگر این نفت خام از شمال که همان کشور 
ترکمنس��تان است وارد تهران شود ۴ تلمبه خانه باید در 

سرویس قرار داشته باشد.
باقری��ان با تاکید بر اینکه میزان س��وآپ نفت خام تا 
پایان سال افزایش خواهد یافت، گفت: امضای قراردادهای 
جدید و اجرای آن زمان بر است اما آمادگی سوآپ روزانه 

۱۲۰ هزار بشکه نفت خام ادامه پیدا می کند.
براس��اس این گزارش، اوایل شهریورماه سال جاری، 
پس از هفت سال وقفه در سوآپ نفت کشور، ۳۶۰ هزار 
بش��که نفت خام از طریق خط لوله ۳۲ اینچ نکا، ساری، 

ری سوآپ و به پاالیشگاه تهران وارد شد.

 ادعای افزایش قیمت شیر 
بهانه  ای برای واردات شیرخشک 
قائم مق��ام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد 
کش��اورزی با بی��ان اینکه برخی س��عی در توقف خرید 
توافقی ش��یر دارند گفت: ادعای افزایش قیمت ش��یر با 
هدف واردات شیر خش��ک مطرح می شود که در جهت 

مخالف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.
محمدرضا مالصالحی اظهار کرد: خرید توافقی شیر 
خام توس��ط سازمان تعاون روس��تایی به منظور خروج 
ش��یر مازاد از ب��ازار و جلوگیری از کاه��ش قیمت این 
محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی گفت: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه 
واردات شیر خش��ک، محصول تولیدی حاصل از خرید 
توافقی در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهای منطقه 
را تغذیه کرده، ضمن آنکه برای تش��ویق صادرات مبلغ 
۴۴۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی میان صادرکنندگان 
توزیع ش��ده اس��ت. مالصالحی با بیان اینک��ه میانگین 
قیمت خرید شیرخام در کشور نزدیک به ۱۲۵۰۰ ریال 
در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر 
کیلوگرم ۱۴۴۰۰ ریال را رد و تصریح کرد: برخی سعی 

در توقف خرید توافقی شیر دارند.

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری

ط��ی هفته های گذش��ته در 
راه دیدار مق��ام معظم رهبری با نقش���ه 

والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روس��یه؛ رونق اقتصادی در شرایط تحریم از جمله 
مباحثی بود که مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. 
در ای��ن دی��دار در کنار بیانات معظم ل��ه مبنی بر 
مفی��د بودن هم��کاری ب��رای مقابله مش��ترک با 
تحریم های آمریکا بر ضد ایران و روسیه فرمودند: 
»ب��دون توجه ب��ه تبلیغات منفی دش��منان برای 
تضعی��ف روابط کش��ورها، می توانی��م تحریم های 
آمریکایی ها را با روش��هایی از جمله حذف دالر و 
جایگزی��ن کردن پول مل��ی در معامالت اقتصادِی 
دو یا چندجانبه، بی اثر و آمریکا را منزوی کنیم.«

در ای��ن میان رئیس جمهور روس��یه در تایید 
سخنان مقام معظم رهبری تکیه بر توان داخلی را 
سیاس��ت اصلی این کشور در مقابله با تحریم های 
آمری��کا اعالم کرد و گفت: »برخی تولید کنندگان 
و صاحبان صنایع روس��ی دعا می کنند تحریم های 
آمریکا پایان نیابد، زیرا موجب شده به ظرفیت های 
آنها توجه شود.« وی افزود: »از سال ۲۰۱۴ یعنی 
آغ��از تحریم های آمریکا، مناب��ع مالی را عمدتا به 
پیش��رفت علمی و فناوری اختص��اص دادیم و در 
زمین��ه بیوتکنولوژی، آی تی، کش��اورزی و صنایع 
فضای��ی رش��د قابل توجه��ی داش��ته ایم و اکنون 
برخ��الف نگرانی های اولیه فهمیده ایم که هرکاری 

را اراده کنیم، می توانیم انجام دهیم.«
این گفته پوتین در حالی مطرح ش��د که مقام 
معظم رهبری در طول سال های اخیر حتی قبل از 
آنکه تحریم ها بر شدتش افزوده شود بر موضوع تکیه 
بر توان داخل به منظور رهایی از فش��ار تحریم ها و 

بهبود ش��رایط اقتصادی کشور تاکید کردند و تمام 
نقشه های راه برای رسیدن به مرحله خودکفایی را 

برای متولیان و دست اندرکاران ترسیم کردند.

مصونیتدرمقابلتحریمها
 معظم له در دیدار خود با مردم قم به مناسبت 
سالروز قیام نوزدهم دی  فرمودند: »پس شما بیایید 
کاری کنید که کش��ور در مقابل تحریمها مصونّیت 
پی��دا کند؛ اقتص��اد مقاومتی یعنی ای��ن. فرض را 
بر ای��ن بگذارید که دش��من، برداش��تن تحریم را 
متوّقف به چیزی می کند که ش��ما حاضر نیستید 
آن را قب��ول کنی��د - این جور ف��رض کنید قضّیه 
را - کاری کنی��د که تحریم بی اثر بش��ود. بارها ما 
گفته ایم کاری کنید که وابس��تگی مالی کش��ور به 
نفت کم و کم و کمتر بش��ود؛ خب، ش��ما مالحظه 
میکنید در ظرف م��ّدت کوتاهی قیمت نفت را به 
نصف می رس��انند. وقتی ما وابسته به نفت باشیم، 
مش��کل برای ما درست می ش��ود؛ این فکر را باید 
کرد. ازجمله ی بزرگ ترین مسئولّیتهای مسئولین 
کش��ور همین اس��ت که کاری کنند اگر دش��من 
دلش نخواس��ت تحریم را بردارد، به رونق کشور و 
پیش��رفت کش��ور و رفاه مردم ضربه ای وارد نشود؛ 
راه آن چیس��ت. راه آن این است که مراجعه کنیم 
به درون کش��ور، به درون ملّت، از نیروهای درونی 
کشور استفاده کنیم و راه هایی وجود دارد؛ آدمهای 
صاحب نظر، آدمهای کارشناس و بااخالص، گواهی 
می دهند که راه هایی وجود دارد که انسان بتواند به 
خودش مّتکی باشد. این وظیفه ی مسئولین کشور 
و مس��ئولین دولتی است، چش��م ندوزند به دست 
بیگانه؛ بیگانه یک وقت مایل است فشار وارد بیاورد، 
شما هرچه عقب نشینی کنید، می آیند جلو؛ هرچه 
ش��ما یک قدم عقب بروید، آنه��ا یک قدم می آیند 
جلو؛ دس��تگاه استکبار، دس��تگاه ترّحم و انصاف و 
انس��انّیت و مالحظه که نیس��ت؛ هرچه شما عقب 

بروید، آنها جلو می آیند. فکر اساسی بکنید.«

اقتصادعنصرقدرت
همچنی��ن رهبر معظ��م انقالب اس��المی در 

دی��دار نخبگان جوان و اس��تعدادهای برتر علمی؛ 
اقتصاد را از دیگر عناصر قدرت ایران برش��مردند و 
تأکید کردند: »باید به کاهش وابس��تگی و افزایش 
ق��درت درون زای اقتص��ادی اهتمام ج��دی کرد.

 رهبر انقالب در همین زمینه یادآور ش��دند: بارها 
گفته ایم که با س��رمایه گ��ذاری خارجی از جمله 
غربی ه��ا مش��کلی نداریم اما نباید اقتصاد کش��ور 
به س��تونی متکی باش��د که با نعره شخصی مثل 
ترام��پ بلرزد.ایش��ان افزودند: اقتص��اد ایران باید 
به »س��توِن توان و ظرفیت داخل��ی« تکیه کند و 
سیاستهای اعالم ش��ده اقتصاد مقاومتی، پیگیری 

و اجرا شود.«

انحرافازمسیر
هرچند مقام معظم رهبری برای نش��ان دادن 
نقش��ه راه؛ مسیر را به روش��نی در مقابل متولیان 
و دس��ت اندرکاران ترس��یم کردند اما متاسفانه در 
طول این س��ال ها نه تنها مس��اله اقتصاد مقاومتی 
و تکی��ه بر ت��وان داخل آن طور ک��ه باید اجرایی 
نشده بلکه باز ماندن دروازه های واردات سبب شده 
ت��ا تولیدکنندگان که تا ام��روز تالش می کردند تا 
روی پای خود ایستاده و به هر قیمتی شده کسب 
و کار خود را س��رپا نگه دارن��د؛ عطای تولید را بر 
لقای آن ببخشند و رغبت بیشتر به سمت واردات 
و مونتاژ از خود نش��ان دهن��د. اینکه چرا امروز به 
این مرحله و این جایگاه رسیدیم؛ سوالی است که 
پاس��خ آن را باید از نحوه عملکرد دست اندرکاران 
و تحلیل اقدام��ات متولیان در زمین��ه حمایت از 

تولیدکنندگان باید جست وجو کرد.

رغبتتولیدکنندگانبهمونتاژووارداتکاال
در همین راستا بکی از اعضای انجمن نساجی 

در تشریح دالیل رونق مونتاژکاری در صنعت کشور 
و فاصله گرفتن از حلقه های اولیه تولید و نیز رغبت 
تولیدکنندگان به آن می گوی��د: وضعیت تولید در 
کشور روز به روز بیشتر از قبل به عقب بر می گردد 
و هیچ کس رغبتی برای تولی��د ندارد. عرصه برای 
تولیدکنندگان تنگ شده و عامل اصلی این اتفاق، 
بانک ها هس��تند که حمایتی از تولید نمی کنند. در 
حال حاضر نرخ س��ود تس��هیالت به صورت اسمی 
۱۵ درص��د ول��ی در عمل باالی ۳۰ درصد اس��ت 
و در چنی��ن ش��رایطی امکان رقابت وج��ود ندارد 
و تولیدکنن��دگان به واردات محص��ول نهایی فکر 
می کنن��د. به گفته وی این مس��ئله ناش��ی از عدم 

برنامه ریزی و ساماندهی توسط دولت است.
کرمان��ی با بیان اینکه هزین��ه کارگر در ایران 
باالت��ر از کش��ورهایی مانن��د چین و هند اس��ت، 
می گوی��د: در چین یک کارگر حقوق ۱۰۰ دالری 
می گیرد اما در ایران حقوق کارگر حدود ۳۰۰ دالر 
اس��ت که البته با این رقم زندگی نمی گذرد اما در 
مقایس��ه با کارگران هن��دی و چینی، رقم باالتری 
اس��ت و این در حالی است که نرخ سود تسهیالت 
در هند و چین حدود ۳ درصد است اما در ایران به 
۳۰ درصد می رسد و با این وضعیت امکان رقابت با 

تولیدات خارجی را نداریم.
نگاه این عضو انجمن نس��اجی تنها برش��ی از 
وضعیت کنونی صنعت و تولید در کشور است و اگر 
بنا باشد سایر تولیدکنندگان و صنعت گران را مورد 
بررس��ی قرار دهیم قطعا؛ عمق فاجعه و مش��کالت 
در این زمینه به مراتب بیش��تر خواهد شد که همه 
آنها ریشه در یک مس��اله دارد و آن اینکه متولیان 
ام��ر برخالف آنچه عنوان می کنند؛ عزم جدی برای 

اجرای مساله اقتصاد مقاومتی در کشور ندارند. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح 

تف��اوت نوع ن��گاه تولیدکنندگان ایرانی و روس��ی 
در ای��ن زمین��ه می گوین��د: نکته اصل��ی در بروز 
چنین رویه ای به نوع نگاه متولیان دو کش��ور باز 
می گردد به این معنا که متولیان روس برای ایجاد 
رقابت در میان تولیدکنندگان خود؛ نس��بت به باز 
کردن دروازه های تج��اری خود اقدام نکردند بلکه 
با ایجاد فرهنگ درس��ت رقابت این مس��اله را در 
می��ان تولیدکنندگان خود جا انداختند که باید در 
شرایط مساوی و برابر نسبت به تولید محصولی با 
کیفیت و خوب اقدام کنند و همین موجب شده تا 
تولیدکنندگان روس��ی به راحتی بتوانند نسبت به 

رقابت و بهبود تولیدات خود اقدام کنند.

مرغهمسایه
ام��ا در مقابل این نوع نگاه در ایران با باز ماندن 
دروازه های واردات؛ متولیان همواره بر این اعتقادند 
که ورود کاالهای خارج��ی می تواند موجب رقابت 
بی��ن تولیدکنندگان و ارای��ه محصولی با کیفیت تر 
و مطلوب تر می ش��ود غافل از آنکه، کارگر خارجی 
دالری حق��وق می گیرد و کارگ��ر ایرانی ریالی و در 
کنار این مس��اله ارزان بودن دالر منجر به آن شده 
که دس��تمزد واقعی که باید به کارگر ایرانی برسد؛ 
در جی��ب کارگ��ر خارجی می ش��ود. از طرف دیگر 
برابر نبودن ش��رایط تولید در داخل ایران با س��ایر 
کش��ورهایی که محصوالت آنها سرازیر کشور شده؛ 
در کن��ار عدم حمایت دولت، منجر به آن ش��ده تا 
تولیدکنن��ده داخلی نتواند محص��ول با کیفیت تر و 

ارزان تری را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. 
ب��ا ای��ن وجود مس��یر رقاب��ت نه تنه��ا برای 
تولیدکننده داخلی هموار نش��ده بلکه برآیند تمام 
این موارد منجر به آن ش��ده ت��ا تولیدکننده توان 
رقابت ب��ا تولیدکننده خارجی را نداش��ته باش��د 
 و در نهای��ت نتوان��د محصول مورد نظ��ر را برای 
مصرف کننده داخلی تولید کرده و ترجیح دهد به 
جای یک تولیدکننده قوی درپی واردات کاالهایی 
باش��د که متولیان برای ورود آنها مش��تاق ترند و 
موانع را یک به یک از سر راه آنها بر می دارند و آن 

را پیش پای تولیدکننده داخلی می گذارند.

سیاست روز نقش تحریم در عدم رونق اقتصادی را بررسی می کند؛

تیشه واردات به ریشه تولید

نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده کشور در 
کار و  دوره ه��ای عالی ب��ه ۲۰ درصد رس��ید به کس�ب 

طوریک��ه در حال حاضر حدود یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت فارغ التحصیل یا دانش��جوی کش��ور 

بیکار هستند.
به گزارش مه��ر، در حال حاضر، بی��کاری گریبان گیر بیش 
از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کش��ور اس��ت که طبق 
جدیدتری��ن آمار یک میلی��ون و ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت را 

فارغ التحصیالن یا دانشجویان تشکیل می دهند.
آمار رس��می وزارت کار که به تازگی منتش��ر ش��ده، نشان 
می دهد نرخ بیکاری جمعی��ت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل 
دوره ه��ای عالی کش��ور در س��ال ۹۵ به ۲۰ درصد رس��یده که 

نس��بت به س��ال ۱۳۹۴ معادل ۱.۵ درصد رش��د دارد. این نرخ 
برای فارغ التحصیالن یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان 

۱۴.۱ درصد و در گروه زنان ۳۱.۱ درصد اعالم شد.
همچنین براساس این آمار رسمی، در حال حاضر حدود ۱۲ 
میلی��ون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کش��ور، »فارغ التحصیل« یا 
»در ح��ال تحصیل در دوره های عالی« هس��تند که ۴۵ درصد از 
ای��ن افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند به عبارتی بنا 
به دالیلی در هیچ یک از گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی گیرند.

اما از جمعیت ۱۲ میلی��ون و ۱۰۰ هزار نفری فارغ التحصیل 
یا دانش��جوی کشور، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر معادل ۵۵ 
درصد »جمعیت فعال« را تش��کیل می دهند؛ به نوعی این افراد یا 
در جمعیت ش��اغالن قرار دارند یا از قابلیت مش��ارکت اقتصادی 
برخوردارن��د اما بنا به دالیلی بیکار هس��تند. با ای��ن توصیف، از 
جمعیت ۶.۶ میلیون نفری فعال اقتصادی، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر ش��اغل و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار هس��تند که این 
آمار نشان می دهد در بین جمعیت فارغ التحصیل یا دانشجو، ۸۰ 

درصد شاغل هستند و ۲۰ درصد نیز در زمره بیکاران قرار دارند.
بررس��ی آمار از مقایس��ه  وضعیت اش��تغال فارغ التحصیالن 
دوره های عالی حاکی از آن اس��ت که در سال ۹۵ نسبت به سال 
۹۴ بی��ش از ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت ش��اغالن و بیش از ۲۰۰ 

هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.
در عین حال در بین گروه های عمده رشته تحصیلی، بیشترین 
ن��رخ بی��کاری به ترتیب مربوط ب��ه گروه های عل��وم کامپیوتر با 
۴۱.۱۴ درصد، حفاظت محیط زیست با ۳۷.۶ درصد، هنر با ۲۸ 
درص��د و علوم فیزیکی )طبیعی( ب��ا ۲۷.۸ درصد و کمترین نرخ 

بیکاری فارغ التحصیالن نیز مربوط به گروه دامپزشکی است.
از کل جمعیت زنان فارغ التحصیل یا دانش��جو در دوره های 

عالی کشور، ۶۸.۹ درصد شاغل و۳۱.۱ درصد بیکار هستند.

عض��و هیأت مدی��ره راه آهن با 
بیان اینک��ه اتصال مراکز بار به کوپ������ه

ش��بکه ریل��ی ضروری اس��ت، 
گفت: به کارخانه ها پیش��نهاد داده ایم با تأمین مالی 
زیرساخت راه آهن از سوی آنها، حاضریم روسازی را 

رایگان انجام دهیم.
 س��عید رس��ولی در گفت وگو با فارس، توجه به 
پروژه های زودب��ازده و اولویت بندی منابع مالی را از 
الزامات در حوزه ریلی دانس��ت و اظهار داشت: طبق 
بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاس��ت های کلی برنامه شش��م 
 ابالغی��ه مقام معظم رهبری، توس��عه ریل��ی باید در 

دستورکار باشد.
وی ادام��ه داد: مقام معظم رهبری در ۸۰ بند از 
سیاست های ابالغی، ۲ بند را به حمل ونقل اختصاص 
دادند که هر دو بند مذکور به طور مش��خص درباره 
حمل ونقل ریلی اس��ت و این توجه ایشان و کشور را 
به توسعه ریلی  می رساند و نشان می دهد که باید در 

این باره استراتژی مشخص داشته باشیم. 
عضو هیأت مدیره ش��رکت راه آهن بیان کرد: در 
بند ۲۴ سیاس��ت های کلی برنامه شش��م، به اولویت 
بخ��ش ریلی در توس��عه حمل ونق��ل و ایجاد مزیت 
رقابتی اش��اره ش��ده است که نش��ان از آن دارد که 
باید اقداماتی انجام ش��ود که نتیجه آن، ایجاد مزیت 

رقابتی برای راه آهن باشد. 
رسولی توضیح داد: در راستای افزایش استقبال 
صاحبان کاال از حمل ونقل ریلی، از س��ال ۹۳  تعرفه 
حق دسترسی ش��رکت های ریلی به شبکه  که سهم 
راه آه��ن بود را بس��یار کاهش دادیم  ت��ا  حمل بار و 
جابه جایی ها برای ش��رکت ها، اقتصادی تر شود؛ این 
کاری بود که از دس��ت راه آهن برآمد و از منابع خود 
کاهش دادیم به طوری ک��ه حتی امروز در پرداخت 
هزینه ه��ا و دس��تمزد با مش��کالتی مواجه هس��تیم 
اما ت��الش کرده ایم که با ایجاد چنی��ن مزیت هایی، 

استقبال از حمل ونقل ریلی افزایش یابد. 
وی اضافه کرد: دستاورد این اقدام این بود که در 
س��ال ۹۵ رکورد حمل بار در تاریخ راه آهن شکسته 
شد و راه آهن که هر ساله بین ۳۰ تا ۳۳ میلیون تن 
بار جابه جا می کرد، در سال ۹۵ به رقم ۴۰.۲ میلیون 

تن حمل بار رسید.
عضو هیأت مدیره شرکت راه آهن ادامه داد: در ۶ 

ماهه سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 
در جابه جایی بار ریلی رشد داشته ایم.

رس��ولی اضاف��ه ک��رد: ب��رای س��ال ۹۶ هدف 
جابه جای��ی ۶۲ میلیون تن ب��ار را دنبال می کنیم و 
ب��رای تحقق آن تالش خواهیم ک��رد و امیدواریم به 

این عدد نزدیک شویم. 
وی بی��ان کرد: برای تحقق چنی��ن اهدافی باید 
مجموعه ای از اقدامات در دستورکار باشد که بخشی 
از آن در حیطه اختیارات راه آهن نیست؛ در این باره 
ما پیشنهاداتی تنظیم و به دستگاه های مختلف ارائه 

داده ایم تا اهداف محقق شود. 
رسولی با اشاره به اینکه در بند ۲۵ سیاست های 
کلی برنامه شش��م، اتصال مراکز بار به ش��بکه ریلی 
م��ورد تأکید اس��ت، گفت: وقتی قص��د احداث خط 
ریلی داری��م   در مطالعات اقتص��ادی آن، حجم بار و 
تعداد مس��افر مش��خص در نظر گرفته می شود که با 
این حجم بار و مسافر، کار به تصویب رسیده و پروژه 
آغاز می شود، اما در زمان احداث خط ریلی، موضوع 
شاخه های فرعی آن یعنی اتصاالت آنتنی  و اتصال به 
مناب��ع بار اجرا نمی ش��ود و در عمل، هدف حمل بار 
محقق نمی ش��ود و در واقع طرح از توجیه اقتصادی 
خارج می شود و این از چالش های اصلی است که در 

توسعه ریلی باید به آن پرداخت. 

با وجود 1/3 میلیون تحصیلکرده فاقد شغل

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن به۲۰ درصد رسید

عضو هیأت مدیره راه آهن مطرح کرد؛

 اعالم آمادگی راه آهن
برای روسازی ریلی رایگان


