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پیش فروش بلیت قطار نوروزی
برای کرمانشاه

رئیـــس راهآهـــن گفت :بـــا تکمیـــل ریلگـــذاری خط
مالیر -کرمانشـــاه پیش فروش بلیت نوروزی این خط
را با اعالم آمادگی مســـئوالن اســـتانی آغـــاز میکنیم.
سعید محمدزاده در نشســـت خبری با اعالم این خبر افزود :در سال  96حدود
1300کیلومتر خط آهن ســـاخته شـــد که در  90ســـال گذشته بیســـابقه است.
محمدزاده ســـاخت  400کیلومتر خطوط راهآهن حومهای در ســـال  96را یکی
دیگر از دســـتاوردهای راهآهن نام برد .محمدزاده با اشاره به جذب  60میلیون
یورو ســـرمایه خارجی برای ســـاخت خطآهن آســـتارا -آســـتارا گفت :این خط
در حال تکمیل اســـت .به گفتـــه مدیرعامل راهآهن افزود :با مشـــارکت بخش
خصوصی ایران و کره جنوبی  450ریل باس به ایران تحویل داده میشود که با
تحویل آن تا  4سال آینده ظرفیت جابهجایی مسافر در قرار حومهای تهران به
 50میلیون نفر میرسد .محمدزاده با اشاره به نیاز به  28هزار واگن باری گفت:
با امضای قرارداد با روســـیه این کشـــور  3میلیارد دالر تأمیـــن مالی برای خرید
این واگنها را بهصورت تســـهیالت ب ه شرکتهای ایرانی پرداخت میکند .وی
همچنین آغاز برقی شدن قطار تهران -مشـــهد را با فاینانس  2میلیارد دالری
و آغاز عملیات برقی شـــدن گرمســـار  -اینچه برون در سال  97را دو اقدام مهم
راهآهن در حوزه جابهجایی بار و مسافر اعالم کرد.

قیمتگذاری خودرو آزاد میشود

«نگرانیم که  5سال آینده قطعه سازان کشور به جهت اینکه در این
صنعت با تکنولوژی روز پیشرفت نکردند دچار مشکل جدی شوند
و نتوانند سرپا بمانند لذا توصیه میکنم روزهای پیش رو را از دست
ندهند و برای ارتقای صنعت قطعهسازی اقدام کنند.به هر ترتیب
با تکنولوژی 20سال پیش نمیتوان در قطعهسازی پیشرفت کرد».
این گفتههای حســـین نجاری ،مدیرعامل ســـاپکو به قطعه ســـازان
کشور بود.اما در تمام نشستهایی که قطعه سازان برگزار میکنند،
می گویند ما از قطعه ســـازان خارجی همانهایی که خودروســـازان
سفارش قطعه میدهند هیچ چیز کم نداریم اما مشکل اینجاست
که خودروسازان به ما اعتماد ندارند و سفارشهای خود را به سمت
شـــرکتهای خارجی میبرند .البته بدهکاری خودروســـازان را هم
عاملی در پیشرفت و توسعه فعالیتهای خود میدانستند.
نکتـــه دیگر کـــه در نشســـت انجمن قطعهســـازان از ســـوی نجاری
مطرح شـــد امضای 70قرارداد برای ســـاخت قطعـــات خودروهای
پســـابرجامی  2008و  301بـــود .ایـــن گفتـــه وی تناقـــض دیگری با
صحبتهای اعضای انجمنقطعهســـازان بود .چرا که رضا رضایی
رئیس انجمن قطعهسازان از اینکه در قراردادهای پژو ،قطعه سازان
دیده نشدهاند ،بارها گالیه کرد .اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی
وزیـــر صنعت،معدن و تجارت هم در این نشســـت از رایزنی وزارت
صنعت با سازمان اســـتاندارد برای مهلتدهی به خودروسازان در
اجرای اســـتانداردهای 85گانه خبر داد .مازیـــار بیگلو دبیر انجمن
قطعهســـازان نیز با اشاره به افزایش  35درصدی قیمت مواد اولیه
تولید قطعات خـــودرو ،گفت :برای افزایش قیمت قطعات خودرو
رایزنیهایی با وزیر صنعت انجام شـــده و ایشان قول داده است که
بعد از تعطیالت نوروز ،روال این کار انجام شود .وی تصریح کرد :در
عین حال دنبال این هستیم که مجوز آزادسازی قیمتگذاری خودرو
را دریافت کنیم و قیمت خودرو توسط خودروسازان تعیین شود.
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«ایران» عملکرد عباس آخوندی و محمود حجتی را بررسی میکند

عیار سنجی کارنامه وزرای راه و کشاورزی با محک آمار
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امسال  5مرکز استان به ریل متصل شد 85 ،درصد پروژه های بزرگراهی به بهره برداری رسید و رکورد ریل گذاری ساالنه شکسته شد

گروه اقتصـــادی  /تنها یک هفته بهپایان
ســـال باقی مانـــده اســـت اما ســـه وزیر
دولت ،در حال اســـتیضاح هستند .این
در حالی اســـت کـــه همین افـــراد  6ماه
پیش از مجلـــس برای حضور مجدد در
دولت دوازدهـــم از مجلس رأی اعتماد
گرفته بودنـــد و با توجه به این مســـأله،
در حالـــی که اســـتیضاح حـــق مجلس
است ،بسیاری از کارشناسان بر این باور
هســـتند که این اقدام بیشـــتر از هر چیز،
سیاسی اســـت« .ایران» بههمین بهانه
نگاه کوتاهی به عملکرد دو وزیر در حوزه
اقتصاد داشته است.
ëëنگاهی به عملکرد محمود حجتی
کشـــاورزی یکـــی از بخشهایی بوده
است که طی ســـالهای اخیر ،بیشترین
نفع را به اقتصاد کشـــور رســـانده است.
در رشد اقتصادی  12درصدی سال ،95
پس از نفت ،کشاورزی با حدود  5درصد
رشـــد ،بیشـــترین تأثیر را در رســـیدن به
رشد اقتصادی داشت و بازگشت امنیت
غذایـــی پس از تراز تجاری غذایی منفی
 9.2میلیون دالری در سال  ،91عملکرد
مثبت دولت را میرساند.
عملکـــرد محمـــود حجتـــی ،وزیـــر
جهاد کشـــاورزی به نحوی است که کاوه
زرگران ،رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب
و صنایع غذایـــی اتـــاق بازرگانی تهران
دربـــاره آن میگوید« :نگاهی به مواضع
منتقـــدان گویای این مطلب اســـت که
استیضاحکنندگان در بســـیاری از موارد
بـــا نگاهـــی منطقـــهای و نـــه رویکردی
ملـــی ،عملکرد وزیر جهاد کشـــاورزی را
مورد نقد قـــرار داده اند؛ در حالی که اگر
منتقدان در مسندی که امروز حجتی بر
آن تکیه زده است قرار میگرفتند و خود
را پاسخگو به ملت ایران میدانستند نه
مردم شهر یا استانی خاص ،هرگز منافع
ملی را فـــدای خواســـتههای منطقهای
خود نمیکردند».

او ادامـــه میدهد«:عملکرد محمود
حجتـــی در طـــول دوران تصـــدیاش
در وزارت جهـــاد در مـــواردی جـــای
نقـــد و بررســـی دارد؛ بـــا وجـــود ایـــن با
توجـــه بـــه محدودیتهـــای بودجهای
و پتانســـیلهای موجود ،در بســـیاری از
حوزههـــای مرتبط با بخش کشـــاورزی
بهترین خروجی را ارائه کرده است .وی
در اجرای سیاســـتهای کلـــی نظام در
بخـــش زراعت و باغبانی عملکرد کامالً
موفقـــی از خود نشـــان داده و بـــا وجود
ضعفهایـــی در بخـــش دامپـــروری و
صنایع تبدیلی ،از منظر متولیان صنایع
تبدیلـــی کشـــور ،اســـتیضاح حجتـــی از
زوایای بســـیاری ،اجحاف در حق بخش
کشـــاورزی کشـــور محســـوب میشـــود،
زیـــرا وی تنهـــا بـــا تغییـــرات جزئـــی در
سیاســـتها ،میتواند بهتر از گذشته به
کار خود ادامه دهد».
نگاهـــی بـــه آمارهـــای ایـــن حـــوزه
نیز نشـــان میدهـــد که حجتـــی اوضاع
کشاورزی و غذایی کشـــور را از وضعیتی
شـــبیه به فاجعه ،تغییر داد .حتی خوزه
گراسیانو داســـیلوا ،مدیر کل فائو نیز در
دیـــدار با حجتی گفته بود« :ایران الگوی
بســـیار خوبی اســـت برای اینکه ببینیم
چگونه میتوان در شرایط بسیار سخت
به امنیت غذایی دســـت یافـــت ».برای
مثال میزان خرید گندم داخلی با رشـــد
 67درصدی از  4.8میلیون تن در ســـال
 92به بیش از  8میلیون تن در ســـال 94
افزایـــش یافت .همچنیـــن این افزایش
خرید در ســـال  95نیز ادامـــه یافت و به
 11.5میلیون تن در ســـال رسید .امسال
نیـــز  11.5میلیـــون تـــن گندم در کشـــور
خریداری شده که این میزان 2.5میلیون
بیشتر از مصرف ساالنه کشور است.
ëëنگاهی به عملکرد عباس آخوندی
عبـــاس آخوندی بـــا احتســـاب این
دفعه 5 ،بـــار برای گرفتـــن رأی اعتماد

به مجلـــس رفته اســـت .از دفعه قبلی
که برای کابینه دوازدهم معرفی شـــده
بـــود ،تنها  6ماه میگـــذرد و بجز حادثه
هواپیما که در حوزه حمل و نقلی کشور
اتفاق افتاد ،رخداد دیگـــری در این بازه
نیمساله وجود نداشته است.
با این حال بررسی عملکرد آخوندی
نشـــان میدهد کـــه او در حـــوزه حمل و
نقلی کشـــور بیش از شهرســـازی موفق
بـــوده اســـت .امســـال 5 ،مرکـــز اســـتان
به شـــبکه ریلی کشـــور متصل شـــدند و
85درصد از پروژههای بزرگراهی کشـــور
هم بـــه بهرهبرداری رســـیدند .از طرفی
دیگر ،رکورد ریلگذاری ســـاالنه شکسته
شـــد و در ســـال  ،96حدود  500کیلومتر
ریلگـــذاری جدیـــد در کشـــور صـــورت
گرفت در حالی که میانگین ریلگذاری
در ســـالهای گذشته 317 ،کیلومتر بود.
تنها در بخشهای زیرســـاختی ،بیش از
80هزار نفر بهصورت مستقیم اشتغال
دارند و  12هزار ماشین سنگین مشغول
بهکارهستند.
یکی از مهمترین اقدامات آخوندی،
توسعه ناوگان هوایی و فرودگاهی کشور
بوده است .پر س روصداترین و بیشترین
قراردادهـــا بعد از برجـــام ،در این حوزه
منعقد شـــد .خرید ایربـــاس ،بوئینگ و
ایتی آر ،نه تنها پرسروصداترین اقدام
آخوندی ،کـــه در کنار قـــرارداد با توتال،
جنجالیتریـــن اقـــدام در کل دولـــت
یازدهم بود .آخوندی هم ناوگان هوایی
را نوســـازی کرد و هم به زیرساختهای
حمل و نقلی کشـــور ،تکان اساســـی داد
و آنطـــور کـــه آمارهـــا نشـــان میدهد،
بیشـــترین پولها بـــ ه لطف برجـــام ،در
وزارتخانه متبـــوع او خرج شـــد .تاکنون
17هواپیمـــای پســـابرجامی بـــه داخل
کشـــور وارد شدهاند و بقیه هواپیماها نیز
تا ســـال  2022وارد کشـــور میشـــوند که
اقدامی اساسی در نوسازی ناوگان هوایی

ســـــــــــکه و طال

ëëکشـــاورزی یکـــی از بخشهایی
بوده است که طی سالهای اخیر،
بیشـــترین نفع را به اقتصاد کشـــور
رسانده است .در رشـــد اقتصادی
 12درصدی سال  ،95پس از نفت،
کشـــاورزی با حدود  5درصد رشد،
بیشترین تأثیر را در رسیدن به رشد
اقتصادیداشت
به حســـاب میآید .افزایش تسهیالت
برای حمل و نقل و ترانزیت نیز از دیگر
اقدامات آخوندی به حساب میآید.
اما با تمام ایـــن اقدامات ،در حوزه
شهرسازی و مسکن کارنامه این وزیر،
وزن کمتـــری دارد .برای تکمیل پروژه
مسکن مهر به  50هزار میلیارد تومان
بودجه نیاز بـــود و اگرچـــه این بودجه
تأمین شـــد ،امـــا هنوز ســـرمایه زیادی
نیاز اســـت .امـــا با ایـــن حـــال پرونده
مسکن مهر در شـــهرهای زیر  25هزار
نفر در  21اســـتان بسته شـــد .اثرگذاری
مســـکن مهـــر در شـــهرهای کوچک با
توجـــه به نوع خانـــوار و اقتصـــاد آنها،
بیشـــتر از شـــهرهای دیگر کشـــور بوده
اســـت .در مجموع از ســـال  86تاکنون
 2میلیـــون و  300هـــزار واحد مســـکن
مهر در کشور ســـاخته شده که احداث
 2میلیـــون واحـــد آن بهپایان رســـیده

ëëامســـال 5 ،مرکـــز اســـتان بـــه
شبکه ریلی کشور متصل شدند و
85درصد از پروژههای بزرگراهی
کشور هم به بهرهبرداری رسیدند.
از طرفی دیگر ،رکورد ریلگذاری
ساالنه شکسته شد
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اســـت .اما مســـکن اجتماعی طرحی
بود که عبـــاس آخوندی از ابتدای روی
کار آمـــدن مطرح کـــرد ولی هنـــوز به
نتیجه نرســـیده و این طرح ابتر مانده
است .حقوق شهروندی ،از محورهایی
اساســـی بود که آخوندی تأکید زیادی
روی آن داشـــت .در این راستا ،سامانه
شـــهراه ،ســـامانه مدیریـــت خدمات
شـــهروندی وزارت راه و شهرســـازی
بـــرای دسترســـی آزاد بـــه اطالعـــات
راهاندازی شد.
همچنین تدوین و توســـعه ســـند
معماری کالن کســـب و کار و سیستم
با رویکرد فنـــاوری اطالعات وزارت راه
و شهرسازی انجام شد ،سامانه جامع
آمار و اطالعات راه و شهرسازی(سجا)
ایجاد شـــد و ســـامانه جامع اطالعات
حـــوادث و ســـوانح کشـــور نیـــز
راهاندازی شد.

عنوان شاخص

كل

مقدار

96194

 ۳۰شركت بزرگ 4253
آزاد شناور
بازار اول

بازار دوم
صنعت

تغيير

165
13

176 102890
68176

205652
85429

156
150
166

شـاخص بورسهـای جهانی
داو جونز (امریکا(

25336

نیکی(ژاپن(

21849

فوتسی (انگلیس(

7226

داکس (آلمان(

12416
هنگکنگ
31594

