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معاون رئیس جمهور خبر داد

رئیس کل بانک مرکزی می گوید

رانت خواران  50درصد
توان ما را میگیرند

پرداخت خسارت 50میلیارد تومانی
برای برف گیالن

در صفحات بعدی بخوانید

در حالی که خیلی از مردم خواروبار فروشــی سر محل یا فروشــگاه های زنجیره ای را برای خرید ارزاق انتخاب میکنند
در همین روزهای نزدیک شــب عید ،خیلی ها به بازار تهران میروند تا کاال و اجناس مورد نظر خود را با تنوع و قیمت
کمتری خرید کنند .این افراد کالً «بازاررو» هستند و خریدهای کلی شان را از بازار به ویژه مولوی خرید میکنند .خرید از
مولویمزایاییداردازجملهاینکهقیمتآنازمغازههایســطحشهرپایینتراست.گزارشتوصیفیامروز«ایران»
بیشترشبیهیکراهنمایخریداست.ازمولویچیبخریم؟باچهقیمتی؟

یک پیشبینی داخلی از رشد اقتصادی 98
امیر رجبی /ایران

«ایران» از «تقاطع مولوی و صاحب جمع» گزارش میدهد

دست خالی از اینجا برنمیگردید

امــا هیــچ کــدام جــای دیگــری را تنــگ
نمیکننــد چــرا کــه همه آنهــا بــرای خود
مشــتری ثابت و پروپــا قرصی دارنــد .این
مشتریانهمبرایخردهفروشیهاهستند
و هــم بــرای بنکدارانــی کــه بــازار خیلی از

شهرها را پوشش میدهند.
در این روزها که فروشگاههای زنجیرهای با
انواع و اقســام تخفیفها و ترفندها ســعی
در جــذب مشــتری دارنــد ،فروشــندگان
«صاحب جمع» از وضعیت فروششــان

گلهمندهستند.آنهامیگویندکهجمعهها
روز کار ما اســت چرا که مــردم میتوانند با
خودروی شخصی خود بیایند و خرید کنند.
فروشــندگان مولــوی در حالــی بــا
فروشــگاههای زنجیــرهای رقابت میکنند

که در طول هفته نمیتوانند به خاطر جای
پارک مشتری به غیر از مشتری محلی خود
داشــته باشــند ،مگر افرادی که بــا آژانس و
مترو به این خیابان پر رفت و آمد ،میآیند.
ادامهدرصفحه9

سهیال یادگاری

فارس

برخی دانستنیها درباره آزادراه؛ از ساعت تا عوارض
نکته

عبــور آزمایشــی از قطعــه اول آزاد راه
تهــران -شــمال روز گذشــته آغاز شــد و
بــه گفته معــاون وزیــر راه و شهرســازی
بهرهبــرداری رســمی از آزادراه در نیمه
اول اســفند بــا حضور رئیــس جمهوری
خواهد بود.
ورودی قطعــه یــک آزادراه تهــران-
شــمال در انتهــای بزرگــراه همت غرب
بعد از خروجی دهکده المپیک است .با
آغاز عبور آزمایشی از این قطعه ،تابلوی
چالوس در انتهای اتوبان همت ،نصب
شده است.
با اینکه عبور آزمایشی از آزادراه محدود
بــه دو ســاعت و از ســاعت  12تــا  14روز
گذشته بود اما استقبال مردم برای ورود
بــه آزادراه بســیار زیــاد بود .روز گذشــته
تعــداد زیــادی از خودروهای عبــوری با
توقــف در انتهای بزرگــراه همت غرب،
در انتظار ورود به آزادراه تهران ـ شــمال
بودنــد .شــهروندان علــت حضــور خود
را ثبــت لحظــه ورودشــان در آزادراه
بهعنــوان اولیــن خــودروی عبــوری از
قطعه یک آزادراه تهران شــمال عنوان
کردند .ورودی قطعه یک آزادراه تهران
شــمال در انتهای بزرگراه همت غرببعد از خروجی دهکده المپیک اســت.
ایــن قطعــه از بزرگراه همت منشــعب
میشود و تا شهرستانک در جاده قدیم
کندوان ادامه دارد.
قــرار بــود قطعــه یــک آزادراه در بهمن
مــاه بهصورت رســمی افتتاح شــود ،اما
مسئوالن شــرکت بهرهبرداری از آزادراه
اعالم کردنــد ،افتتــاح آزادراه به تعویق
افتاده اســت .امــا رئیس جمهــوری روز
سهشــنبه و در مراســم گرامیداشــت 22
بهمن ماه ،دســتور داد تا عبور آزمایشی
از آزادراه روز چهارشــنبه آغــاز شــود .بــا
دســتور رئیــس جمهــوری روز گذشــته
مهمترین قطعه آزادراه تهران -شمال
بهصورت آزمایشی زیر بار ترافیک رفت
تا در نیمه اول اســفند بهصورت رسمی
بازگشایی شود.
آزادراه تهــران -شــمال  4قطعــه دارد
کــه قطعــه چهــارم آن در ســال  95بــه
بهرهبرداری رســید .قطعه دو و ســه آن
نیز در حال آمادهسازی است .اما قطعه
یک ،مهمترین قطعه آزادراه اســت که
طول مسیر تهران -شمال را  62کیلومتر

مطابق با اعالم مرکز پژوهشهای مجلس ،هرچند بهدلیل نرخ
رشد منفی بخش نفت ،رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸
همچنان منفی خواهد بود ،اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸
حدود  ۱.۸درصد برآورد میشود
اوالً  ،بارندگیهای بیش از انتظار در سال آبی قبل ،موجب شد
که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد .ثانیاً
رشد تولید ساختمانهای مسکونی در نیمه اول سال  ۱۳۹۸به
اندازهای بوده است که رشد منفی تولید ساختمانهای
دولتی(ناشی از کاهش حقیقی طرحهای عمرانی) را نیز پوشش داده و
رشد کل بخش ساختمان را بهطور نسبتاً قابل توجهی افزایش داده
است

بایستههای توسعه حمل و نقل ریلی

د با 80کیلومتر سرعت وارد شوید
نیمه اول اسفن 
کاهــش میدهــد و صرفهجویــی 86
میلیون لیتر بنزین در سال با شروع عبور
و مرور از این قطعه اتفاق میافتد.
سعید شاهســواری ،مدیر عامل شرکت
احــداث و بهرهبــرداری آزادراه تهــران
توگــو بــا «ایــران» در
شــمال در گف پاســخ به این ســؤال که تا افتتاح رسمی
عبور آزمایشــی ادامه دارد؟ گفت :عبور
آزمایشــی فقــط روز گذشــته و امــروز
خواهــد بــود و آزادراه از ســاعت  12تا 14
به روی شــهروندان باز اســت .اما دوباره
تا افتتاح رسمی بسته میشود.
شاهســواری ،افتتــاح قطعــی آزادراه را
طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی نیمه
اول اســفند عنــوان کــرد و گفــت :عبــور
آزمایشــی در دو روز با هماهنگی پلیس
راه انجام شــد و فقط محــدود به دو روز
اســت .آزادراه دوباره بســته میشــود تا
نواقص آن رفع شود.
او بحثهایــی ماننــد نظافــت ،کنترل و
نصــب دوربینهــای ســرعت و «خرده
کاریهــای باقیمانــده» را علــت بســته
شــدن دوبــاره قطعه یــک تا نیمــه اول
اسفند اعالم کرد.
ëëعوارض
نــرخ عوارض آزادراه مهمترین ســؤالی
اســت که مردم میپرســند ،امــا تاکنون
نــرخ دقیــق آن اعــام نشــده اســت.
پرویــز فتاح ،رئیس بنیاد مســتضعفان،
بهعنــوان ســازنده آزادراه ،در خصوص
تعییــن نــرخ عــوارض گفــت :مدیریت
نرخگذاری عوارض طبق قانون با دولت
و وزارت راه و شهرســازی اســت و ما هم
تابع آن هستیم .ما مدعی آن هستیم که
در آزادراه تهران-شــمال سرمایهگذاری
کردهایــم و قرارداد داریم و باید با همان
تشریفات قانونی ،این سرمایهگذاری به
بنیاد مستضعفان برگردد.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان ادامــه داد:
اگــر نرخ را کــم بگذارنــد ،ما بهجــای ۱۰
ســال ،بایــد  ۱۵ســال در آزادراه خیمــه
بزنیــم .حداقــل بایــد  ۱۰ســال از آزادراه
بهرهبــرداری کنیــم تــا اصــل پولمــان
برگردد و ســپس محور را به وزارت راه و
شهرسازی تحویل میدهیم .درباره نرخ
عــوارض آزادراه از بنیاد هم نظرخواهی
کردهانــد امــا نرخگــذاری مصوبه دولت
است.
بهگفته فتاح ،رئیس جمهوری شــخصاً
در خصــوص عــوارض آزادراه تهــران-

بدون نفت؛  1.8درصد

تحوالت بازار مسکن ،حجم سرمایهگذاری در بخش ساختمان را در
نیمه اول سال  ۱۳۹۸افزایش داده است

خاطره مردم از روز اول افتتاح آزمایشی آزادراه تهران -شمال

شــمال نظــر دارنــد و پیشــنهاد منطقی
دادنــد کــه اگــر از مســیر قدیم تهــران-
چالــوس تردد شــود ،چه میــزان بنزین
مصرف میشود و اگر ترددها به آزادراه
منتقل شــود ،چه میــزان بنزین مصرف
میشــود؛ ســپس ایــن مابــه التفــاوت
در صرفهجویــی مصــرف ســوخت را
بهصــورت ریالی محاســبه کنید و معیار
نرخ عوارض باشد.
مدیرعامــل شــرکت احــداث و
بهرهبــرداری آزادراه تهران -شــمال نیز
در خصوص نرخ عوارض آزادراه گفت:
عوارض را پیشــنهاد کردیــم ،اما مرجع
تصویــب آن وزارت راه و شهرســازی
اســت .بنیاد بــا توجه به ســرمایهگذاری
که انجام شــده و ارزیابیهایی که انجام
میدهــد نــرخ عــوارض را پیشــنهاد
میدهــد امــا مرجــع تصمیمگیــری و
اعالم آن وزارت راه و شهرســازی اســت
کــه تاکنــون رســماً مبلغی اعالم نشــده
اســت .اما تا قبــل از افتتاح رســمی نرخ
عوارض آزادراه قطعاً اعالم میشود.
خیــراهلل خادمــی ،معــاون وزیــر راه و
توگو بــا «ایران»
شهرســازی نیــز در گف 
در خصوص تعیین نرخ عوارض گفت:
پیشــنهاد بنیاد بــرای عــوارض  50هزار
تومان اســت اما وزارت راه و شهرســازی
قیمتــی کمتــر از  50هــزار تومــان را
پیشــنهاد داده است که این پیشنهادات
در کارگروهــی در وزارتخانــه در حــال
بررســی اســت .خادمــی نــرخ نهایــی
عوارض آزادراه را کمتر از  50هزار تومان
پیشنهادی بنیاد اعالم کرد.
مدیرعامـــــــــل شـــــــرکت ســـــــــاخت و
توســعه زیربناهــای حملونقــل کشــور
اظهارداشــت :عــوارض ایــن محــور
بهصــورت الکترونیکی اخذ شــده و نرخ
آن شناور است به این معنا که بر اساس
میــزان پیمایش خودروها و در ســاعات
اوج یــا کم باری ترافیــک رقم آن تغییر
میکند .البته رقم عوارض بزودی اعالم
خواهد شد.
ëëایمنیتکمیلاست
شاهســواری با اشــاره به موضوع ایمنی
آزادراه گفــت :بحثهــای ایمنــی بــه
اتمــام رســیده اســت ،نصــب گارد
ریــل ،نیوجرســیها ،دیوارهــای حائــل،
سیســتمهای روشــنایی ،تهویه تونلها،
کنتــرل هوشــمند و تمام مــواردی دیگر
انجام شده است.

کرکره بورس
شنبه چگونه باال می رود؟

شاخصکلبورستهرانروزشنبهعدد460هزارواحدراثبتمیکند.
بورستهرانهمچنانبدونوقفهرشدصعودیخودشراتجربهمیکند،
بهطوریکهدرآخرینروزهفتهجاریعددشاخصکلاینبازاربهعدد۴۵۹
هزارو ۷۹واحدرسیدکهدرمقایسهباپایانهفتهگذشتهحدود 2درصدرشدرا
تجربهکرد.درواقع،بازدهیهفتگیبورستهرانبه 2درصدرسید.

 ...داستان تیتر

درســت از تقاطــع خیابــان «مولــوی» و
«صاحــب جمــع» شــروع میشــود .مرکز
خرید برنج ،حبوب ،گوشت ،مرغ ،روغن،

باکاهشسهمدرآمدهاینفتیدراقتصاد ومنفیشدن
رشداقتصادیبانفت،آمارهایجدیدنشانمیدهدکه
نقشوســهمبخشصنعتومعدندررشداقتصادی
کشوریاتولیدناخالصداخلیبدوننفت،افزایشپیدا
کرده است .به گونه ای که بار رشد اقتصادی بدون نفت کشور بر دوش بخش
صنعتومعدنافتادهاست.آمارهایجدیدبرایبسیاریازکارشناسانقابل
توجه اســت .چراکه بعد از تشدید تحریم ها ،چندان تصور نمی شد که بخش
صنعتومعدنبتوانددرحوزهاقتصادملینقش آفرینیکند.

درصد بازدهی شروع با عدد
هفتگی
 460هزار واحد

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

مرجان اسالمی فر

عمق ساخت با تمام قوا
باید افزایش یابد

2

اینجا مولوی است

رب ،آجیل و ســایر خوراکیهایی که در هر
آشپزخانه و خانهای به آن نیاز میشود.
در ایــن خیابــان تــا جایــی کــه چشــم کار
میکنــد ،مغــازه و داالنهایــی اســت کــه
کاالهای مشابه یکدیگر را عرضه میکنند،

وضعیتافتوخیزصنعتدرگفتوگوبامهدیصادقینیارکی
سرپرستمعاونتامورصنایعصمت

ëëعوارض تردد در زمان عبور آزمایشــی آزادراه تهران-
شمالرایگاناست
ëëترددآزمایشیدرقطعهنخستآزادراهتهران-شمال
از ســاعت ١٢تــا ١۴در دو روز(روز گذشــته و امروز) انجام
یشود
م 
ëëعملیات عمرانــی در قطعه نخســت آزادراه تهران-
شمالبهاتمامرسیده
ëëافتتاحرسمیاوایلاسفندماهخواهدبود
ëëابتدای قطعه نخســت آزادراه  ٣٢کیلومتری تهران-
شــمال از انتهای بزرگــراه آزادگان اســت و تــا محدوده
شهرستانکادامهدارد

در خصــوص ظرفیــت و گنجایــش
آزادراه بــرای بــار ترافیکــی در ایــام
پیــک ،مدیرعامــل شــرکت احــداث و
بهرهبــرداری آزادراه تهــران -شــمال
گفــت :آزادراه از نظــر گنجایــش و
ظرفیــت بار ترافیکی مشــکلی ندارد اما
بــا توجــه به مقصــد آنکه جــاده فعلی
چالوس است ،باید کنترلهای ترافیکی
رعایت شــود تا مشــکلی در ایام پیک به
وجــود نیایــد .در روزهــای پیک ســفر در
هماهنگــی بــا پلیس شــاید الزم باشــد
مسیر یکطرفه شود.
ëëترددماشینسنگین
عبور ماشــین ســنگین از آزاد راه ممنوع
اســت .شاهســواری علــت آن را ممنوع
بــودن تــردد ماشــین ســنگین از جــاده
چالوس عنوان کرد .به گفته مدیرعامل
شــرکت آزادراه تهــران -شــمال ،ســازه
آزادراه از نظــر فنــی بــرای عبورماشــین
ســنگین طراحی شــده اســت امــا چون

ëëقطعه نخســت آزادراه تهران-شــمال دارای ۴٠تونل
است
ëëکاهش ۶٢کیلومتری سفر ،بیش از 1.5ساعت از زمان
ترددمسافرانکممیکند
ëëآزادراه تهران-شمال نخستین آزادراه کفبتنی ایران
است
ëëبا بهرهبرداری از قطعه نخســت ،ســاالنه ٨۶میلیون
لیتردرمصرفسوختصرفهجوییمیشود
ëëصرفهجویی سوخت باعث کاهش  ٣٧میلیون تنی
آالیندگیهواخواهدشد
ëëنرخعوارضآزادراهکمتراز 50هزارتومانخواهدبود

انتهــای آن بــه جــاده چالــوس منتهــی
میشــود و عبور ماشین سنگین از جاده
چالــوس ممنــوع اســت ،فعــاً تــردد
ماشین سنگین از آزادراه ممنوع است.
ëëسرعت80کیلومتر
در خصوص تعیین ســرعت حرکت در
آزادراه ،معــاون وزیــر راه و شهرســازی
گفــت :در طــرح مهندســی ســاخت،
سرعت عبور از آزادراه  100کیلومتر است
اما با توجه به کوهســتانی بودن مســیر و
وجــود  32کیلومتــر تونــل و  3کیلومتــر
پــل در مســیر ،برای حفــظ ایمنی ،فعالً
ســرعت مجاز حرکــت  80کیلومتر و در
لهــا  ۷۰کیلومتــر در ســاعت تعیین
تون 
شــده اســت .امــا اگــر در آینــده پلیــس
افزایــش ســرعت را بــدون مانــع عنوان
کند ممکن است سرعت به  100کیلومتر
برسد.
بهگفتــه خادمی با توجه به کوتاه شــدن
زمــان ســیر از یــک ســاعت و نیــم بــه

 25دقیقــه ،زمــان تــردد در ســرعت 80
کیلومتــر بیــن  5تــا  8دقیقــه بیشــتر از
سرعت  100کیلومتر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :وزارت
راه وشهرســازی و بنیــاد مســتضعفان
بالفاصله پس از اعالم رئیس جمهوری،
اقدام به پاکسازی محور و برفروبی کردند
تــا ایــن آزادراه برای تــردد آزمایشــی در
روز جــاری آمادهســازی شــود .پلیس راه
نیــز قبل از بازگشــایی ،ایمن بــودن آن را
آزمایش کرد.
خادمــی بــا بیــان اینکــه ایــن دو روز
عبــور از آزادراه رایــگان اســت ،گفــت:
اخــذ عــوارض آزادراهــی در این مســیر
بهصــورت الکترونیک انجام میشــود و
برای آزمایش پالکهای خودروهایی که
امروز و فردا عبور میکنند ثبت میشود.
وی تأکید کــرد :در نیمه اول اســفند ماه
منطقــه یــک آزادراه تهــران  -شــمال
آماده افتتاح رسمی است.

علیرغــم وجــود حدود ســیزده هــزار کیلومتر
خطــوط ریلــی ســاخته شــده در کشــور و وجود
برنامه توســعه حملونقل ریلی کشور با اعتبار
کلــی حــدود  100هزارمیلیــارد تومــان ،میــزان
آرش سهیلی
بــار حمل شــده توســط راهآهــن در مقایســه با
کارشناس ارشد
وضعیت مطلوب قابل توجه نیست .بر اساس
مهندسی عمران
گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس و دفتــر
طرح جامع حملونقل وزارت راه و شهرســازی ،سهم راهآهن از حمل بار در
ســال های اخیر حدود  7تا 12درصد برآورد میشــود ،در حالی که بر اســاس
گزارشهای موجود ،متوسط حمل بار توسط ریل (به صورت تن-کیلومتر) در
اروپا  18درصد ،در امریکا  38درصد و در روسیه  88درصد است.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ،سهم حملونقل ریلی از حمل زمینی
بار باید حداقل به  ۳۰درصد برسد .بدین ترتیب در سال  ۱۴۰۰باید حدود 200
میلیون تن کاال از طریق حملونقل ریلی جابهجا شود ،در حالی که در کمتر از
دو سال مانده به موعد مذکور ،این عدد در حال حاضر کمتر از یک سوم عدد
مدنظر در قانون برنامه ششم توسعه است.
صرفنظر از راهکارهای افزایش ســهم ریل در حمل بار نظیر بهبود بهرهوری
شبکه ریلی ،کاهش زمان سیر و اولویتدهی به قطارهای باری در مسیرهای
ترانزیتــی ،توجــه به تکمیل خطوط اولویتدار بــاری و ترانزیتی (با نگاهی به
استفاده از روش های مشارکت عمومی خصوصی( ))PPPمیتواند در تحقق
چشماندازحملونقلریلیتأثیرگذارباشد.
اما بدون شک مهمترین حلقه مفقوده در امر تحقق سهم ریل در حمل بار
زمینی در کشور تکمیل نبودن زیرشبکه ریلی در اتصال به مراکز عمده تولید و
جذب بار اطراف خطوط ریلی کشور است.
در حال حاضر و بر اســاس شرح وظایف تعریف و تفکیک شده در وزارت راه
و شهرسازی عمده مسئولیت احداث خطوط زیرساخت حملونقل نظیر راه
و آزادراه و همچنیــن راهآهن در قالب بیش از ســی کالن طرح ریلی به عهده
لونقل کشور ازمعاونتهای وزارت
شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای حم 
راه و شهرســازی اســت .این شرکت دولتی حســب جداول مندرج در پیوست
قانون بودجه کل کشور عمالً تنها مکلف و محدود به احداث خط ریلی اصلی
واســط بین شــهرهای مبدأ و مقصد مندرج در عنوان طرحها نظیر چابهار-
زاهدان ،گرگان-بجنورد-مشهد بوده و بهلحاظ قانونی امکان احداث خطوط
ریلی تکمیلی در حوالی خط اصلی برای پوشــش مراکز بار محدوده طرح را
دارا نیســت .چه بســیار طرحهای کالن ریلی نظیر راهآهن اصفهان-شیراز با
گذشت بیش از یک دهه از زمان افتتاح بهدلیل کامل نبودن خطوط جانبی و
فرعیعمالًدرحملونقلبارناموفقبودهوسرمایهعظیماحداثزیرساخت
موجود عمالً با بهرهوری پایین و بلکه ضررده در حال اســتفاده است .شایان
ذکر است که به استثنای چند طرح محدود ،سیاست ساخت خطوط ریلی در
کشور بهصورت ساخت خطوط ریلی ترکیبی (باری-مسافری) است و با توجه
به نوع رویکرد ،به لحاظ ســهولت دسترســی و زمان ســیر برای جذب مسافر
ت های قابل مالحظهای ندارد.
عمدتاً جذابی 
بایدتوجهداشتکههزینهواحدهرکیلومترساختراهآهن(شاملمهندسی،
زیرســازی ،روسازی ،ســاختمان ،راههای دسترســی و ...بدون احتساب هزینه
ناوگان) در کشــور که حدود  1/5تا  2میلیون یورو(در سالجاری حدود 20-25
میلیارد تومان) برآورد میشود .لذا یادآوری این نکته ضروری است که هزینه
اجرایزیرساختهایحملونقلازجملهاحداثخطوطریلیبسیارسنگین
بوده و عدم بهرهبرداری مناســب از زیرساخت های ساخته شده مزبور عمالً
نتیجهای جز بالاستفاده ماندن سرمایهگذاری عظیم انجام شده ندارد.
در همیــن راســتا همــکاری و هماهنگــی ویژه مابیــن وزارت راه و شهرســازی
(معاونتهــای برنامهریــزی ،حملونقل و راهآهن و زیرســاخت) و ســازمان
برنامه و بودجه کشور بهمنظور اصالح طول و اعتبار مورد نیاز طرحها و احتماالً
اصــاح یا بازنگری بخشــی از قوانین کشــور در حوزه احــداث و بهرهبرداری از
خطوط ریلی فرعی ضروری است.

