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به پایان آزادراه
نزدیک میشوید؟

 ...داستان تیتر

طــرح ســاخت آزادراه تهــران  -شــمال در نیمــه دهــه  ۷۰کلیــد
خــورد .امــا هنــوز ســاخت آن بعــد از دو دهــه بــه پایــان نرســیده
و فقــط از  4قطعــه ،قطعــه  4در ســال  94بــه بهرهبــرداری رســید
قــراراســتقطــهیــکآزادراهتهران-شــمالدردهــهفجــرزیــربــار
ترافیــک بــرود .قطعــه یــک از نظــر کاهــش طــول مســیر و مزایــای
دیگــر مهمتریــن قطعــه از  4قطعــه آزادراه تهــران -شــمال اســت

نسبت درآمدهای نفتی با ایجاد ساختارهای
بوروکراتیک در گفت و گو با سعید لیالز:

بیماری هلندی ماهیت
پوپولیستی دارد

از زمانــی کــه طالی ســیاه بــای جانکاه شــد ،نفریــن منابع
دامــن روزگارمــان را گرفت .در گذشــتههای نــه چندان دور
تصــور بــر آن بــود که رابطــه مســتقیمی میان وفــور منابع و
رشــد اقتصادی کشــورها وجود دارد اما عملکرد کشورهایی
کــه چــرخ اقتصادشــان بــر پایــه درآمدهــای طبیعی میچرخــد ،نشــان داد به
دالیــل نهــادی و از منظر اقتصاد سیاســی آنچه وفور منابع برای کشــورها به بار
مــیآورد چیزی نیســت جز رانتجویی ،فســاد اداری ،توزیــع ناعادالنه ثروت و
توسعه نیافتگی در تمام ابعاد آن .سعید لیالز اقتصاددان و عضوهیأت علمی
دانشــگاه شهید بهشــتی از منظر تاریخ اقتصادی به تبیین این واقعه از ابتدای
دهــه  50تــا به امروز پرداخــت و از آن به عنوان بیماری هلنــدی یاد کرد که هم
تجربه ناپذیر است و هم ویروس آن قابل انتقال به دولتهای بعدی است.

100
هزار تومان

معافیت جدید برای
رمز دوم پویا
تراکنشهای تا  100هزار تومان در
شبانهروز از الزام استفاده از رمز
دوم پویا معاف هستند

گرمای تنور تورم  2.1درجه کمتر شد

تب بنزینی تورم افتاد

پایگاه خبری بنیاد مستضعفان

پایان انتظار 22ساله

افتتاح قطعه یک آزادراه تهران  -شمال؛ بزودی
سهیال یادگاری

اعداد و ارقام قطعه یک

خبرنگار

4

1/5

37

ساعت کاهش
زمان سفر در
شرایط پیک

ساعت کاهش
زمان سفر در
شرایط عادی

میلیون نفر ساعت کاهش
زمان سفر در روزهای
خلوت سال

447

86

37

میلیون کیلومتر
مسافت کاهش
استهالک وسایل نقلیه

میلیون لیتر
کاهش مصرف
بنزین در سال

میلیون تن
کاهش
آالیندهها

آزادراه تهران -شمال بهمنماه افتتاح میشود

برش

قرار اســت قطعــه یــک آزادراه تهران-
شــمال در دهــه فجــر زیــر بــار ترافیک
بــرود .قطعه یــک از نظــر کاهش طول
مسیر و مزایای دیگر مهمترین قطعه از
 4قطعه آزادراه تهران -شمال است.
منوچهــر خواجــه دلویــی ،معــاون
ســاختمان و انرژی بنیاد مستضعفان،
توگــو بــا «ایران» گفــت :در حال
در گف 
آمادهســازی آزادراه هســتیم تــا قبــل از
افتتاح رسمی مسیر را زیر عبور آزمایشی
قرار دهیم.
ëëآزادراه از ابتدا
طــرح ســاخت آزادراه تهران-شــمال
در نیمــه دهــه  ۷۰کلید خــورد .اما هنوز
ســاخت آن بــه پایــان نرســیده و فقــط
از  4قطعــه ،قطعــه  4در ســال  94بــه
بهرهبرداری رســید .تا ســال  93ساخت
قطعــه یــک آزادراه در دســت چینیها
و با فاینانس آنان بود اما مشــکالتی که
وجود داشــت و کند شــدن پیشرفت کار
باعث شــد تا دولت پیمانــکاران چینی
را تعییــن تکلیف کنــد و قــرارداد ادامه
ســاخت پــروژه بهصــورت مشــارکتی
میــان وزارت راه و شهرســازی بهعنوان
نماینده دولت و بنیاد مســتضعفان به
امضا رسید 50 .درصد سرمایه ساخت
توســط دولــت و  50درصــد نیز توســط
بنیاد تأمین میشــود .کل مسیر آزادراه
تهران-شــمال  121کیلومتــر اســت کــه
تکمیــل آن حــدود  70کیلومتــر مســیر
فعلی را کوتاه میکند.
 3ëëبرابرشدنهزینهها
توافقدولتوبنیاداحتمالاتمامکلپروژه
را مطرح کرد اما قطعه یک آن با دو ســال
تأخیــر زیر بار ترافیک مــیرود .این قطعه
قــرار بود ســال  96بــه بهرهبرداری برســد.
البته گفته میشود از نظر ویژگیهای فنی
قطعه یک با 37تونل پیچیدهترین قطعه
است .طوالنی شدن زمان ساخت هزینه را
به قیمــت روز  3برابر کرد .بهگفته معاون
ســاختمان و انــرژی بنیــاد مســتضعفان
هزینه ســاخت قطعــه اول  3600میلیارد
تومــان بــود که بــرآورد آن با قیمــت امروز
 10هزار میلیارد تومان است.
ëëعوارض
بر اساس قرارداد دولت با بنیاد قرار است
 40درصد بازگشت سرمایه بنیاد در پروژه

محمــد باقــر نوبخــت ،رئیس ســازمان برنامــه و بودجه
هــم روز گذشــته از قطعــه یــک آزادراه تهــران -شــمال
بازدید کرد .نوبخت در حاشــیه بازدید از آخرین مراحل
ساخت و تکمیل قطعه یک آزادراه تهران -شمال گفت:
زمــان تحقــق وعدههــای دولــت در ارتباط بــا طرحهای
عمرانی بویژه آزادراه تهران -شــمال فرا رســیده و امروز
ایــن خبــر را میدهم کــه در همیــن مــاه آزادراه تهران-
شــمال افتتاح میشــود .به گــزارش ایرنــا ،وی تأکید کرد
که با وجود تالش دشــمن برای فشــار اقتصادی و توقف
طرحهای عمرانی هیچ طرح عمرانی در کشــور متوقف
نشده است و قطعه یک آزادراه سرانجام به بهرهبرداری
میرســد .بهگفته نوبخت از ســال  ١٣٧٥تا مدتی پیش،
وضعیت پیشــرفت آزادراه تنها  ١٧درصد بود و با تالش
دولت تدبیر و امید قطعه یک آزادراه اکنون با پیشــرفت
 ٩٩درصــدی در آســتانه بهرهبــرداری قرار گرفته اســت.
نوبخت در خصوص برنامه دولت برای ســاخت قطعه
دوم آزادراه گفــت :تــا اوایــل ســال  ١٤٠٠قطعــه دوم نیز
مــورد بهرهبــرداری قرار میگیــرد .وی گفــت :همچنین
بــرای ســاخت قســمتی از قطعــه چهــارم که بــه قطعه
ســوم آزادراه متصــل میشــود ،دســتور تخصیــص ۸۵
میلیــارد تومــان اعتبار صادر شــد .نوبخــت در خصوص
مبلغ عوارضی قطعه یک آزادراه تهران -شــمال افزود:
کمیته ویژهای برای نرخ عوارض تصمیمگیری میکند،
تــاش دولت نیــز تأمین اعتبــار برای تکمیل و ســاخت

از طریــق اخــذ عــوارض و  60درصد دیگر
نیــز از طریــق واگذاری زمینهــای اطراف
آزادراه باشد .نرخ عوارض آزادراه اما هنوز

بقیه قطعهها هســت تا شــرایط تسهیل ســفر مسافران
شمال فراهم شود .رئیس سازمان برنامه و بودجه ارزش
امــروز منطقه یک را حــدود  10هزار میلیارد تومان و یک
میلیــارد دالر عنوان کرد و گفت :در منطقه  3آزادراه هم
برنامهریــزی کردهایــم ،اتصال منطقه  4بــه منطقه  3تا
انــدازهای انجــام شــود و دســتور تخصیــص  85میلیارد
تومان برای منطقــه  3دادیم .نوبخت تأکید کرد :درباره
روز افتتــاح ایــن پــروژه منطقه یــک باید منتظــر برنامه
رئیس جمهوری بود تا روز دقیق را اعالم کرد.
ëëبهرهبرداری از آزادراه همت تا ماه آینده
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه همچنیــن در بازدید از
آزاد راه شــهید همت اظهار داشــت :اکنون بخش اندکی
از تجهیز تونل آزاد راه شهید همت در دست انجام است
اما به طور تقریبی عملیات اجرایی کل مسیر انجام شده
اســت .وی اضافه کــرد :انتظار مــیرود عملیات حفاری
و تجهیــز هشــت متر باقــی مانــده از تونل ایــن آزادراه تا
 ٢هفته آینده به اتمام برســد .معــاون رئیس جمهوری
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه روز سهشــنبه بههمراه
اســتاندار البرز از قطعه نخســت آزادراه تهران  -شــمال
بازدیــد کــرد و گفــت کــه ایــن قطعه بهمــن مــاه جاری
بهرهبرداری میشــود .معاون رئیس جمهوری و رئیس
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که برای تکمیل پروژه
ادامه آزادراه شــهید همت  ۱۵میلیارد تومان اختصاص
یافت.

اعالم نشــده اســت .تنها موضوعی که در
خصوص عوارض روشن شده شناور بودن
آن اســت .یعنــی نــرخ عــوارض بــا توجه

به میــزان تــردد و زمان پیک ســفر یا ایام
عادی تغییر
ادامه در صفحه 8
میکند.

تورم بنزینی که در آذرماه با  3.2درصد رشــد خود را نشــان داد ،پس از گذشــت
یک ماه فروکش کرد .در حالی که افزایش  50درصدی بنزین سهمیهای (از هزار
بــه هــزار و  500تومــان) و  200درصدی بنزیــن آزاد ( 3هزار تومان) باعث رشــد
 1.6درصــدی تورم ماهانه و  8دهم درصدی تورم نقطهای شــده بود ،تازهترین
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در دی ماه با فروکش کردن آثار افزایش
قیمــت بنزین ،تورم ماهانه دراین ماه به  8دهم درصد رســید کــه  2.4درصد از
تورم آذرماه کمتر است .این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای
شــهری  0.9درصد اســت که نســبت به ماه قبل 2.1 ،واحد درصد کاهش داشته
است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی  0.5درصد بوده که نسبت به
ماه قبل  3.7واحد درصد کاهش داشته است.

