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تعاليبسمه   

 
 

 مقدمه*
 

مهم از يكي و هند دتشكيل ميى را بين شهرى و عمومي شهرى ترين فضاهاسحساو مهمترين ، تباطيارصلي ى اشبكهها

يايي درچه و يلي دهاى و رتباطي چه جاى ارهاراهست. توسعه انقل و حمل ، ساسيى اهازتامين نياه نجيرى زترين بخشها

يربنايي ى زهاوژهمهمترين پراز يكي دارد. لمللي ابينو ملي ح سطودى در قتصاى افعاليتهانق در روساسي ه ايي جايگااهوو 

تحقق ى ستادر رامهمي ى ياامزو به يكديگر مرتبط ميكند ن را ستاا ٥ست كه اغدير اه گرربزوژه حاضر پرل حار در كشو

به تنهايي دى و ... قتصا، ايياجر، افنيظ ه لحابر بومي كشووژه برپراين ص اخاى يژگيهال دارد. ونبادبه ر كشوار توسعه پايد

و شناسي ركاو علمي ان توو نش داكامل به ى تكاابا و يط تحريم اشرى در نمنداين تواكه ه آن يژوست به اهميت ابا ر بسيا

 ست.ه اخلي تامين شددامالي و يي اجرا

 وژهپر معرفى*
 

 ٣٦وده محدآن در يي ابتداست كه نقطه ابرگشت( و فت رى )رخط عبو ٦، داراى كيلومتر ١٥٨ل غدير به طوآزادراه  

اى جرف از اهد . سته اقع شدواين وقزن ستادر ابيك ن آشهرستاب غرى پنج كيلومترج و در كر -ينوقزى آزادراه كيلومتر

و مسير ن شده سبب كوتاو ست ر اكشوب به جنول شماب و به غرق هي شرور آزادراكريداز تكميل بخشي وژه ين پرا

، ينوقزن ستار اچهار از با عبود و ميشور كشوق شرل به مناطق شمار كشوب غرل بين مناطق شماور مرر و تسهيل عبو

ملي با افرزه حودر نزيت كاال امينه تر، در زمليدى قتصاانق ى و روشگردربر توسعه صنعت گوه عالان، تهرى و مركزز، لبرا

ى هارنقلي كشوو حمل ت توسعه مناسبادر يي اغدير نقش بهسزد.آزادراه هد بواخوار همسايه نيز تاثيرگذى هارتمركز بر كشو

مالي ى هارتخساو نح اسوكاهش و نزيت اترزار سهم باى تقاژى، ارنرف اكاهش مصر، مد ناخالص مليدرآيش افز، امنطقه

ه و ارزش روز آن ساخته شدء)ص( النبيااندگي خاتمزساه گاارقرى صددر ٧٠و لت ى دوصددر ٣٠غدير با سهم آزادراه . دارد

در بخش خصوصي و النبيا اندگي خاتم زساه گاارقرو لت دوموثر رى همكادى از نماو ست ن اتومارد ميلياار هفت هز

 ست.اخلي داتخصص ان و به تو تكاابا ر توسعه كشون كالى هاحطر

 

 زىساهو رانى اعمرت عملياو ها  تحريم*
 

اى جرك ابه تررا وادار جي رخاران پيمانكاو شركتها م تمات، مدهيند كوتاآيك فرره در ظالمانه به يكباى يطي تحريمهااشردر   

علمي ان نستند تواالنبيا تواندگي خاتم زساه گاارقالب قردر مختلف ى عرصههان در ماركشون متخصصاد يربنايي ميكرى زهاوژهپر

ندگي زمسير سا، در لتدوهي با اهمرس را در مقدع فاه از دوران دماندزنساني باى اسرمايههاو  تمكاناات و اتجهيزو تجربه فني و 

ت ماوملزت و الآماشيندر تنگناهايي كه  رغمين ترتيب به اگيرند. به رجي به كارخاران پيمانكام ناتماى هاوژهپرم تمار و اكشو

ين در اهايي وژهپرو ها حتكميل طرو شاهد توسعه ، شتد داجوويط تحريم اشردر مرتبط ى هاهستگاو دلت اى دوبرزى هسارا

ه گاارقرارى غدير با سرمايهگذآزادراه ند. دبوه ماندره نيمه كاز ني هنوزكلنگ از گذشت سالها از يم كه برخي پس دمينه بوز

ن نشادم هي مراهمرن و مسئوالى جدم عز . سته ابا تجربه ساخته شدو خلي ى دالت توسط شركتهاو دوالنبيا اندگي خاتمزاس

تحريم ن ست يافت. سختتر شده دترسيم شداف هدابه ان ميتود موجوت مكاناو اخلي دانمتخصصاى از گيرهكه با بهرداد 
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ندگي زساه گاارقره فرماند . 1دهد كراتر خوىنيز قورا خلي دا ىكشف ظرفيتهاان و توو كفايي مصممتر دخورا در ها ما 

با د. مي شوم نجار اكشودر ني اعمرزى و هسارامينه در زخوبي ت مااقداغم تحريم ها رين كه به ن ابا بياء)ص( النبيااخاتم

خاتم نسبت ه گاارقرزى هساو راني اعمرى هاوژهحجم پرر سطح كشوص( در النبيا)اخاتم ه گاارتوسط قروژه پر ٢٨٥اى جرا

 2 . سته ابر شدابردو گذشته ل به سا

 فنىى يژگيهاو*

 

 بخش خصوصىارى سرمايه گذو خلى داتكا به تامين مالى ا*
 

بخش از حمايت د يكرروما با ، استه اشدم نجااندگي خاتم زساه گاارتوسط قروژه ين پراصد منابع مالي در ٧٠تأمين  گرچه

 ٨٠ود كه حداى به گونهد، كرار گذواخلي ران دابه پيمانكاوژه را ين پراى اجر، اچتر حمايتيان به عنوه گاارقر، خصوصي

جمله از النبيا اخاتمه گاارقرد ست كه خوايطي اشردر ين و ا ٣.تسه اشدا جراغدير توسط بخش خصوصي آزادراه صد در

 ست.اهدفمند ى تحريمهال مشموى شركتها

 
 
 
 

                                                           
 ٢٢/٣/٩٩خودكفايي رسيد، ايرنا، های راه و شهرسازی كاما به  كشور در پيشبرد پروژه 1
 ١٠/٧/٩٩حجم پروژه های عمراني و راهسازی قرارگاه خاتم در كشور دوبرابر شده است، تحليل بازار،  2
 ٢٧/١١/٩٩سعيد محمد:آزادراه غدير از عوامل مهم تحقق توسعه پايدار در كشور است، خبرگزاری دانشجو،  3

کيلومتری 130سرعت مجاز 
برای نخستين بار

تقاطع غير همسطح14ساخت 
در اين مسير

30پيش بينی عبور روزانه 
هزار خودرو و جابه جايی 

30ميليون مسافر و 30ساالنه 
ميليون تن بار

ه و استفاده از روشهای پيشرفت
خالقانه مطابق با 

رای استانداردهای بين لمللی ب
اولين بار

راندمان بسيار باال
ی استفاده از توانمنديهای بوم

در ساخت و تامين مصالح و 
نيروی انسانی

ايجاد يک کارخانه آسفالت 
د بسيار مدرن به منظور تولي

آسفالت با طول عمر باال با 
تن3000ظرفيت روزانه 

استفاده از آخرين فناور يهای
روز در بخشهای اساس و 

زيراساس

یرتبه باالی کيفيت و ايمن
در تکميل و بازنگری مطالعات

طرح های اجرايی حين ساخت
بهره مندی از مهندسی ارزش

پياد هسازی نظام مديريت 
پروژه ها

ه و تامين منابع مالی و سرماي
گذاری بخش خصوصی

اتکای کامل به تجهيزات 
داخلی است و طراحی و اجرا 

ام توسط متخصصان داخلی انج
.شده است

توان صدور دانش فنی و 
اجرای پروژه های راه سازی در 

منطقه

پياده سازی ساختار کنترل
ت و مديريت کيفي Q.Aکيفيت 

Q.C
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 غدير بزرگراه مزايای*

   

 منطقهزى در هساو رانى اعمرى هاوژهبر پراى اجرو انش فنى ور داصدى باالان تو*
 

ان عمرزه حودر كامل ى كفادخلي به خوداسطح در نه تنها وز مراني ايرر اپيمانكاور و مشان مهندساى باالان توجه به تو با

حمل ى يربناهازه زحودر ني ايرى است كه شركتهااى امينهزمهندسي و فني ت خدماور بلكه صد، يمه اسيدزى رساهو را

ى به شركتهان تركمنستار كشوزى هساى راهاوژهپرادى از تعدارى گذوارز آن جهاني فعاليت كنند. نمونه باس كالدر نقل و 

ارى سرمايه گذو خير ى اسالهاو... در تركيه اق، عرزى در هساو راني اعمرى هاوژه پرم نجااهمچنين  . ستاني ايرزى اهسارا

 ست.اتيم تحقق يافته نساتون مادخور ست كه با شعااتي رافتخاايگر از ديه رسوزى سازكمك به بادر نش فني ور داصدو 

  

 خرم آكال*
 

به ر كشودى قتصاايط سخت اشرب و در مصوى مانبندب زچورچهادر ست كه م انظارات فتخادر ايني گ زربر، غديرآزادراه 

شتن دانايي براتوان يرن داد اغدير نشااه گرربزوژه برپراساخت و حي اطر هد شد.اخوح فتتاانا وهمچنين كرو سطه تحريمها وا

زى شهرساراه و ير وزچنانكه به گفته را دارد. جي رخاارى سرمايهگذب جذو سد تحريمها ر از عبو، توسعهرگ بزى هامگا

و تكايي داخواز موفقي به سطح زى را شهرسازه راه و حوى هاوژهخلي پرى داظرفيتهاده از ستفااخير با ى اسالهادر لت دو

تمامي و يم ارحتياجي ندر اكشورج از به خازى شهرساى راه و هاوژهپرام از هيچكددر نه تنها و ست ه اساندركفايي دخو

نقش مهم در ترانزيت کاال در حوزه فراملی

کمک به توسعه مناطق محروم پيرامون استا نهای همجوار طرح

افزايش درآمدهای ترانزيتی کشور

کيلومتری طول مسير و کاهش زمان سفر۶0کاهش 

مديريت منابع سرمای هگذاری احداث صنايع باالدستی و پايی ندستی صنعت نفت و گاز

درصدی بار ترافيک در البرز40کاهش 

)ميليون ليتر1۶00ميليون ليتر و گازوييل 700کاهش مصرف بنزين ( صرفه جويی انرژی

کاهش توليد آالينده های زيست محيطی و گازهای گلخان های

افزايش ايمنی و تجربه سفر بدور از ترافيک/ ايمن ترين آزادراه کشور

پدافند غيرعامل و تخليه سريع مراکز جمعيتی تهران و البرز

سهم مهم آزادراه غدير در تنظيم تردد و ترافيک کريدورهای شرق، غرب و شمال و جنوب

توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی ملی
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گي دماآظالمانه ى غم تحريم هاربه از آن تر ابلكه فر، ستد اپيشبرل حادر خلي ران داپيمانكان و برنامهها توسط متخصصا

يم. را دارهمسايه ى هاركشوه يژولمللي به اسطح بينزى در ساو راه ني اعمررگ بزى هاوژه پراى جرانيز ورى و فنادرات صا

كفايي دخوى و نمنداهم باعث تودى ياى زبخشهادر شت اگذدم ندگي مرزسوئي كه بر ر ثار آكنان در شمناى دتحريمها

مقابل ر در كشون شدى نيز بحث قوى رهبرمعظم م مقاى جدى غدغههااز دكه يكي آن با توجه به ه يژوست به ه اشد

 . ستاها غربيى نامهربانيهاو تحريم ى تكانهها
 

 پيوستات مستند*
 

 مستندات محورها

 وژهپرى باالر بسيان ندمارا
 یرساختيزو یعمران یها که پروژه یدرصد بوده در حال 20از  شيپروژه ساالنه ب نيها راندمان ا طبق گزارش

 1ده درصد داشتند ريمشابه، راندمان ز

 طبق دقيقا کار پيشرفت

 قرارداد زمانبندی

 است که اين غدير آزادراه پروژه های مزيت از يکی و است دولتها قوی اجرايی بازوی االنبيا خاتم قرارگاه

 ساله پنج يعنی قرارداد بندی زمان طبق دقيقا را آزادراه اين توانست پروژه، اين پيمانکار عنوان به قرارگاه

 تحميل دولت به را مضاعفی هزينه های شود زمانبر وقتی ها پروژه اجرای که ميدانيم .دهد تحويل دولت به

 .بگيريم را موضوع اين جلوی توانستيم که کند می

 و آالينده ها توليد کاهش

 گلخانه ای گازهای

 گازهای و ها آالينده توليد کاهش سوخت جويی صرفه :)ص(االنبياء خاتم سازندگی قرارگاه فرمانده محمد

 20در را دياکسيدکربن تن ميليون 4.5 ميزان به تهران و کرج کالنشهرهای اطراف در ويژه به ای گلخانه

 داشت خواهد بزرگ شهر دو اين هوای آلودگی کاهش در بسزايی تأثير و دارد بر در برداری بهره اول سال

 به تابعه،مربوط شهرستانهای و تهران کرج، کالنشهرهای ترافيک و هوا آلودگی از توجهی قابل بخش .

 کالنشهرها اين خود آنها سفر مقصد و مبدأ که حالی در کنند می عبور شهرها اين از که شود می خودروهايی

 ايمنی با شهرها، اين به شدن وارد بدون خودروها اين تا سازد می فراهم را امکان اين غدير آزادراه و نيستند

 2 دهند ادامه خود سفر به ترافيک از دور به و بيشتر

 در کاال ترانزيت در مهم نقش

 فراملی حوزه

به  را سريع و آسان دسترسی امکان راهی های شبکه طول افزايش و ها زيرساخت توسعه :محمد سعيد

 عمرانی های پروژه در االنبيا خاتم قرارگاه سياستهای از يکی و کند می فراهم خارجی و داخلی بازارهای

  3.است اقتصادی فعاالن و مردم رفاه افزايش

 ترانزيتی درآمدهای افزايش

 کشور

 ترانزيتی،سهم کريدورهای از ديگری های حلقه تکميل و غدير آزادراه افتتاح با :االنبيا خاتم قرارگاه فرمانده

 ميکند پيدا افزايش ترانزيتی درآمدهای از کشورمان مردم و ايران

 پدافند در غدير آزادراه تاثير

 غيرعامل

 تهران،البرز امنيت و ايمنی ضريب تواند می غيرطبيعی و طبيعی بحران شرايط در آزادراه اين :محمد سعيد

 مسيرآزادراه دو در جمعيت تخليه و امدادرسانی توان افزايش موجب و دهد ارتقا را آن اطراف شهرهای و

 4.شود تهران شرقی و جنوبی غربی، های خروجی موجود ظرفيت توان باالبردن و

 محروم مناطق توسعه

 پيرامون

 طرح همجوار استانهای

 قانون 4۸ اصل تحقق راستای در است توانسته استان، و شهر چند با تهران ارتباط در تسهيل با آزادراه اين

 نقش کشور، خدمات و امکانات عادالنه و متوازن استفاده و توزيع منظور به و کلی سياستهای و اساسی

 کشور در و عدالت پيشرفت تحقق و يافته توسعه کمتر مناطق زندگی سطح ارتقای و تبعيض رفع در مهمی

 نتيجه در و محروميت زدايی و عمومی خدمات گسترش روستايی، پايدار توسعه جهت در مهمی گام و دارد

 .ميرود شمار به معکوس مهاجرت ايجاد

 

                                                           
 ٦/١٢/٩٩ايلنا،  ١
 ٢٥/٥/٩٩ايرنا،  ٢
 ٦/١٢/٩٩ايلنا،  ٣
 ٢٧/١١/٩٩خبرگزاری دانشجو،  4
 

https://www.mehrnews.com/tag/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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 گذاری سرمايه مديريت

 و باالدستی صنايع احداث

 گاز و نفت صنعت پاييندستی

 از گاز و نفت صنعت پاييندستی و باالدستی صنايع احداث زمينه در گذاری سرمايه منابع مديريت سبب

 .ميشود انتقال خطوط و پااليشگاه ساخت قبيل

 شد تکميل ساله پنج و اجرا کوتاهی درمدت خاتم قرارگاه تالش با زمانبندی نظر از که اين غدير آزادراه مهم ويژگی از پروژه انجام باالی سرعت

 دارد قرار بااليی رتبه در ايمنی و کيفيت لحاظ از غدير آزادراه :ميرشفيع ايمنی و کيفيت باالی رتبه

 و گردشگری صنعت توسعه

 ملی اقتصادی رونق

 المللی بين کريدور در غدير آزادراه :محمد سعيد » جنوب به شمال « و » غرب به شرق « است شده واقع

 فراملی حوزه در کاال ترانزيت زمينه در ملی، اقتصادی رونق و گردشگری صنعت توسعه بر عالوه رو اين از و

 1بود خواهد تأثيرگذار نيز همسايه کشورهای بر تمرکز با

 های روش از استفاده

 با مطابق خالقانه و پيشرفته

 لمللی بين استانداردهای

 بار اولين برای

احداث  در خالقانه و متفاوت رويکرد راستای در :ها آزادراه وتوسعه ساخت معاون ميرشفيع، سيدحسين

 در اجرای بار اولين برای احداث های روش از بسياری المللی، بين استانداردهای با مطابق و کشور های آزادراه

 کشور های آزادراهی طرح تمامی در اين از بعد که شد گرفته کار به مقاومتی اقتصاد دار اولويت های پروژه

 تعريف کيلومتر 237 طول به پروژه هفت قالب در کشور دار اولويت آزادراهی های طرح. آيد می در اجرا به

 2 شود تعريف استانداردها مطابق نوينی ها رويکردهای طرح اين اجرای در است سعی شده که شده

 کنترل ساختار سازی پياده

 مديريت و Q.A کيفيت

 کيفيت

 وعنوان برشمرد اقدامات از ديگر يکی را ها پروژه در کيفيت کنترل و مديريت ساختار سازی پياده ميرشفيع

 تهران جنوبی آزادراه در ويژه به که است مهمی مقوله دو Q.C کيفيت مديريت و Q.A کيفيت کنترل :کرد

 است شده گفته کار به خرمآباد -اراک راه آزاد و

 بهره با مالی منابع مديريت

 و مشارکت اوراق از مندی

 تهاتری مصالح

 ساختار اين در اصلی های روش از يکی منابع قانونی های محدوديت و تنوع به توجه با مالی منابع مديريت

 بازار از استفاده . است دست اين از مشابه موارد و تهاتری مصالح مشارکت، اوراق از مندی بهره که است

 3 االنبيا خاتم قرارگاه سوی از طرح اجرای نياز مورد نقدينگی تأمين برای سرمايه

 های توانمندی از استفاده

 تامين و درساخت بومی

 انسانی نيروی و مصالح

 مندی بهره با ترتيب بدين و هستند کار به مشغول نفر  12تا  10آزادراه از کيلومتر هر احداث منظور به متوسط طور به

 4 گيرد می صورت کشور استانهای در مستقيم اشتغال ايجاد ها پروژه در بومی تخصصی توان و نيرو از

 از و راهبردی آزادراه يک

 عمران و مهندسی افتخارات

 کشور

 کرده برقرار ساوه بزرگراه جمله از بزرگراه و آزادراه 5 به را ايمن اتصاالت ما :شهرسازی و راه وزير اسالمی

 و مسافرهستند و بار حامل که ما رانندگان .دهد انجام را ترافيک تنظيمات خوب خيلی تواند می که ايم

 های دسترسی با وانندت می کانونی نقطه اين در کنند، می تردد کشور غرب و شرق و شمال به که مردمی

 5دهند ادامه را خود حرکت و کنند انتخاب را خود مسير ايمن

 همزمان پروژه ايمنی به توجه

 مطالعات شروع با

 زمان در و مطالعات تکميل با همزمان ها پروژه در ايمنی مميزی ساختار سازی پياده و ايجاد :ميرشفيع

 جنوبی آزادراه و است شده ويژه توجه آن به مقاومتی اقتصاد های پروژه در که است مواردی ديگر از احداث

 ۶است ها نمونه از يکی تهران

 های نيوجرسی از استفاده

 به )بتنی های حفاظ(مفصلی

 فلزی جای گاردريل

 مفصلی کار مرئی و منظر جهت از پروژه اهميت به توجه با :شهرسازی و راه وزيرسابق آخوندی، عباس

 هيچگونه و رفته کار به پروژه اين در مفصلی های نيوجرسی ايمنی، ارتقای راستای در .است گرفته صورت

 7.است نشده استفاده پروژه اين برای فلزی گاردريل

 

 

                                                           
 ٢٧/١١/٩٩خبرگزاری دانشجو،  ١
 ٢٣/٨/٩٩پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  ٢
 ٢٧/١١/٩٩خبرگزاری دانشجو،  ٣
 ٢٣/٨/٩٩پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  4
 ٣٠/١١/٩٩همان،  ٥
  99 / 8 / 23همان، .٦
  99 / 3 / 31همان،٧
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 گذاری سرمايه و مالی تامين

 خصوصی بخش

 رويکرد با اما است، شده انجام خاتم سازندگی قرارگاه توسط پروژه اين مالی منابع درصد 70 تأمين گرچه

 واگذار داخلی پيمانکاران به را پروژه اين اجرای حمايتی، چتر عنوان به قرارگاه خصوصی، بخش از حمايت

 1.است شده اجرا خصوصی بخش توسط غدير آزادراه درصد 0۸ حدود که ای گونه به است، کرده

 همه غدير آزادراه در

 و است داخلی تجهيزات

 توسط اجرا و طراحی

 انجام داخلی متخصصان

 . است شده

 به خودکفايی کامال عمرانی و راهسازی های پروژه در کشور اينکه به اشاره با شهرسازی و راه وزير اسالمی،

 از درهيچکدام . است نداشته شهرسازی و راه های طرح بر تاثيری هيچ ا تحريمه :کرد تاکيد است، رسيده

 و توسط متخصصان ها برنامه تمامی و نداريم احتياجی کشور از خارج به شهرسازی و راه های پروژه

 در نميتوانيم هيچگاهکه  آموخته ما به انقالب دهه چهار تجربه .است پيشبرد حال در داخلی پيمانکاران

 نيازی چنانچه .بايستيم برپاهای خود بايد و کنيم اطمينان ديگر کشورهای به خود عمرانی های برنامه تحقق

 علمی مراکز و ها دانشگاه و به متخخصصان اتکا با نيز نشود تامين داخل در که باشد داشته وجود کشور در

 در را ما ها تحريم شدن سختتر .است چنين شده کنون تا که همانطور شد خواهد برآورده نياز آن کشور

 2کرد خواهد قويتر را نيز داخلی های ظرفيت کشف و توان و تر مصمم خودکفايی
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  99 / 11 / 27دانشجو، یخبرگزار١
  99 / 3 / 22ايرنا، ٢


