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افتتاح پروژه آزادراهی 23ساله 

تهران- شمال یک ونیم  ساعت کوتاه تر شد
قطعه یک آزادراه تهران- 

شمال که بنا به اعالم خیراله 
خادمی، مدیرعامل شرکت 

ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل 10 هزار میلیارد 

تومان ارزش دارد که مسیر 
تهران- شمال را یک ونیم 

ساعت کوتاه تر  کند و البته 
با عوارض باالیی که برای آن 

درنظر گرفته اند، احتماال 
این آزادراه کم ترافیک تر 

خواهد بود و تهرانی ها بعد 
از سال ها می توانند خاطره 
شمال رفتن در آن ترافیک 

سنگین را فراموش کنند

تورم تولید کننده در پاییز امسال
قیمت  کل  شاخص  میانگین  تغییرات 
تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 
به  قبل  در  سال  مشابه  دوره  به  نسبت   ٩٨
در  اطالع  همین  به  نسبت  که  رسید  ۵۰ درصد 
نشان  کاهش  درصد  ٩.٩واحد   قبل  فصل 
ایران،  آمار  مرکز  گزارش  براساس  می دهد. 
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل پاییز 
١٣٩٨ به منفی ٠.٣ درصد رسید که در مقایسه با 
درصد  واحد    ١.٦ قبل،  فصل  در  اطالع  همین 
کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط 
منفی  کشاورزی  تولیدی  بخش های  به 
است.  )٢.٣درصد(  منفی  صنعت  و  )٤.٥درصد( 
بیشترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب 
و  )٦.٥درصد(  معدن  بخش های  به  مربوط 

خدمات ٦.٢ درصد است. 

]شهروند[پروژه 23ساله آزادراه تهران- شمال باالخره زیرِبار ترافیک 
رفت. دیروز خبر افتتاح قطعه یک این آزادراه ناگهان روی خروجی رسانه ها 
رفت و بسیاری از تهرانی ها ساعت ها پشت ورودی ها منتظر ایستادند تا 
به عنوان اولین مسافران ورود آزمایشی  آزادراه  تهران-شمال را تجربه کنند. 
مدیران وزارت راه گفته اند که قرار بود اول اسفند آزادراه زیرِبار ترافیک برود 
اما  رئیس جمهوری دستور افتتاح آن را دیروز صادر کرده است و منطقه به 
سرعت برف روبی و ایمن شده است تا رانندگان وارد آزادراه شوند. با این 
حال، عوارض حدود ۵۰ هزار تومانی این آزادراه انتقادهای زیادی را به دنبال 
داشته است. این درحالی است که کارشناسان حمل ونقل می گویند، در 
همه جای جهان افراد برای استفاده از راه های کوتاه تر و کم ترافیک تر پول 
بیشتری می دهند و درصورتی که می خواهند پول کمتری بدهند، از راه های 

طوالنی تر و پرترافیک تر و با امکانات کمتر استفاده می کنند. 

یک ونیم ساعت کمتر تا آزادراه تهران- شمال
قطعه یک آزادراه تهران- شمال که بنا به اعالم خیراله خادمی، مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 1۰ هزار میلیارد تومان ارزش 
دارد مسیر تهران- شمال را یک ونیم ساعت کوتاه تر  می کند و البته با 
عوارض باالیی که برای آن درنظر گرفته اند، احتماال این آزادراه کم ترافیک تر 
خواهد بود و تهرانی ها بعد از سال ها می توانند خاطره شمال رفتن در آن 

ترافیک سنگین را فراموش کنند. 
خادمی به فارس گفته است که قطعه اول آزادراه تهران- شمال نیمه 
اول اسفند افتتاح می شود اما دستور رئیس جمهوری برای افتتاح این 
منطقه ما را غافلگیر کرد و همه دوستان متولی در آزادراه از آن ساعت که 
تالش  آزادراه  آماده سازی  برای  تمام وقت  داد  دستور  رئیس جمهوری 
کردند، پلیس هم در مسیر رفت وبرگشت عبور را بررسی کرد و مسیر برای 
بهره برداری آزمایشی آماده شد.او توضیح داده است که این پروژه آزادراهی 
بزرگ ترین پروژه راهسازی سطح کشور است و گرفتن عوارض آزادراهی 
در این مسیر به صورت الکترونیک انجام می شود و برای آزمایش و بدون 
دریافت عوارض پالک های خودروهایی که امروز و فردا عبور می کنند، ثبت 
آزادراه  می شود.معاون وزیر راه وشهرسازی درباره قیمت عوارضی این 
گفت: »این نرخ شناور است و کمتر از ۵۰ هزار تومان خواهد بود اما هنوز رقم 
تعیین نشده است.«پلیس هم گفته است که سرعت مجاز در منطقه یک 
آزادراه تهران- شمال 8۰کیلومتر بر ساعت و در تونل ها 7۰کیلومتر بر ساعت 

تعیین شده است.

قطعه یک آزادراه تهران- شمال دقیقا کجاست؟
قطعه یک آزادراه تهران- شمال از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه همت 
شروع می شود و با عبور از مناطق کن، سولقان، امامزاده عقیل، تونل تالون 
و دره النیز به سه راهی شهرستانک می رسد. با این قطعه مسافت تهران- 
شمال یک ونیم ساعت کوتاه تر می شود که همین موضوع موجب کاهش 

مصرف سوخت و استهالک خودرو و زمان مسافرت می شود. 
مهم ترین قسمت این قطعه احداث تونل تالون به طول ۴8۵۰متر بود 
که توسط چینی ها اجرا می شد، اما به دلیل تأخیرهای مکرر در اجرای پروژه و 
اختالفات مالی، شرکت چینی از ادامه فعالیت منع شد و تنها قطعات مهم 

در دست آنها باقی ماند. 

نرخ عوارض در کشمکش مردم و سرمایه گذاران
 گران ترین آزادراه کشور یعنی آزادراه 1۰۴کیلومتری خرم آباد- پل زال 
است که نرخ عوارض آن بین18 تا ۶۵ هزار تومان است و البته نرخ باالی 
عوارض این منطقه بارها با انتقاد مردم مواجه بوده، تا جایی که حتی علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان تیم ملی هم نسبت به آن واکنش نشان داده است. این 
موضوع درحالی رخ می دهد که نرخ عوارض آزادراه ها در  سال 97 به 98 حدود 

1۵.7 درصد رشد داشته است که البته با تأخیر پنج ماهه ابالغ و از ابتدای 
شهریور اعمال شده است.نرخ افزایش عوارض آزادراه ها موجب اعتراض 
سرمایه گذاران این بخش شده است. آنها می گویند با توجه به اینکه مطابق 
ارقام منتشرشده از مرکز آمار ایران تورم  سال 97 حدود 27 درصد است، 
شرکت های سرمایه گذار در بخش آزادراه ها بر قیمت اعالمی اعتراض دارند 
و معتقدند که این میزان افزایش کمتر از تورم ساالنه است و موجب ضرر و 
زیان آنها می شود. خدایار خاشع، دبیر کار گروه شرکت های سرمایه گذار در 
آزادراه ها اعالم کرده که عوارض عبور از آزادراه ها در ایران کمتر از 1۰ درصد بقیه 
کشورهاست و البته مشکل اصلی درآمد مردم ایران است که نسبت به 
درآمد سایر کشورها حتی ترکیه بسیار کمتر است و ما هم اعتقاد داریم مردم 

قدرت پرداخت نرخ عوارض واقعی آزادراه ها را ندارند.
درحال حاضر سهم عمده سرمایه ساخت آزادراه های جدید توسط 
پیمانکاران تأمین می شود. در آزادراه های جدیدی که در دست ساخت 
است، 7۰ درصد سهم مالی توسط سرمایه گذار و 3۰ درصد توسط دولت 
تأمین می شود و درصورتی که نرخ عوارض واقعی نشود، امکان توقف و 

تعطیلی این پروژه ها وجود دارد. 

تفاوت نرخ عوارض راه در ایران و جهان
علی آزاد، دبیر انجمن راهسازی درباره افتتاح آزادراه تهران- شمال و 
عوارض ۵۰ هزار تومانی آن می گوید: »برای ساخت و احداث آزادراه تهران- 
شمال هزینه های زیادی شده که در ازای این هزینه ها، اتفاق بزرگ و مهمی 
در عرصه راهسازی کشور رخ داده است. کوتاه شدن مسیر تهران- شمال و 
تردد در جاده ای امن چیز کوچکی نیست و محاسن زیادی دارد اما متأسفانه 
عده ای به عوارض این جاده معترض هستند و معتقدند عوارض آن زیاد 
است؛ درحالی که در همه جای دنیا گرفتن عوارض در جاده ها و آزدراه ها 
امری معمول و کامال عادی است و مردم می دانند باید برای تردد در آزادراهی 
امن هزینه کنند.«آزاد با اشاره به اینکه سرمایه گذاران تنها از طریق دریافت 
عوارض می توانند سرمایه خود را برگردانند، ادامه می دهد: »درحال حاضر 
همه ما می دانیم که چقدر احداث یک آزادراه هزینه دارد، چون مصالح و 
لوازم مورد نیاز با قیمت بسیار باالیی عرضه می شوند. سرمایه گذارها هم 
به هوای اینکه بتوانند با گرفتن عوارض سرمایه شان را برگردانند، در احداث 
جاده و آزادراه سرمایه گذاری می کنند. از ابتدای انقالب تاکنون، 22۰۰کیلومتر 
در این کشور جاده ساخته شده اما اگر با پیمانکاران آنها صحبت کنید، 
متوجه می شوید که هیچ کدام نتوانسته اند سرمایه خود را برگردانند؛ چون 
نرخ عوارض در ایران بسیار پایین است. همین موضوع هم پیمانکاران 
به  تمایلی  آنها دیگر  باعث شده  و  کرده  بی انگیزه  را  و سرمایه گذاران 

سرمایه گذاری در بخش راهسازی نداشته باشند.«
که درکشور ما بودجه بسیار  ادامه می دهد: »همه ما می دانیم  او 
محدود است و االن هم شرایط اقتصادی در جامعه بسیار نامناسب 
است اما نرخ آزادراه ها در دنیا بسیار باالست، چون مردم می دانند باید برای 
زیرساخت های کشور خود هزینه بپردازند؛ ضمن اینکه تردد از آزادراه تهران- 
شمال و کاهش مسیر، مصرف بنزین و استهالک خودرو را هم کاهش 
می دهد و با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می رسیم که نرخ عوارض 
این آزادراه نه تنها باال نیست بلکه کم هم هست و تردد از آن کامال به سود 

مردمی است که می خواهند به شمال سفر کنند.«

ترکیه از پل ها و تونل ها هم عوارض می گیرد
درحال حاضر 2۴۰۰کیلومتر آزادراه در سطح کشور درحال بهره برداری 
است. آزادراه  ها  معابر اصلی عبور و مرور کامیون ها بوده و در واقع جاده  ها ی 
ترانزیتی اصلی کشور هستند. درحالی  که عمر پروژه های عمرانی درجهان 
حداکثر بین پنج تا هشت سال است. پروژه آزادراه تهران- شمال 23ساله 
شده است. عمده ترین دلیل تأخیر در افتتاح پروژه های راه به صرفه نبودن 

سرمایه گذاری در این بخش است. سرمایه گذاران این بخش می گویند که 
نرخ پایین عوارض راه ها در ایران موجب شده است که سرمایه گذاری در 
این بخش توجیه اقتصادی کافی نداشته باشد. این درحالی است که ترکیه 
سرمایه گذاری سنگینی در بخش آزادراهی خود انجام داده است و ظرف 

1۵ سال، 1۰۰ میلیارد دالر برای توسعه راه هایش سرمایه جذب کرده است. 
این رقم که در بخش حمل ونقل، یک رقم کم نظیر به حساب می آید، 
در واقع محصول نگاه توسعه طلبانه ترکیه به کسب درآمد از راه هایش 
چه زمین، چه ریلی و چه هوایی است. ترکیه عالوه بر دریافت عوارض، از 

راه هایش برای عبور از پل ها و تونل ها هم عوارض جداگانه می گیرد. 
در سال 2۰18 چند پروژه بزرگ مواصالتی ازجمله پل سلطان سلیم 
)کمربندی بیرونی استانبول(، پل عثمان قازی و تونل اوراسیا افتتاح شدند. 
این امر نشان از توجه دولت ترکیه به بحث حمل ونقل در دهه اخیر است. 
همچنین پروژه  ها ی کوچک و بزرگ بسیاری درحال اجرا هستند. ترکیه 
هزینه ساخت این سازه  ها  را از طریق عوارض وضع شده روی عبور و مرور 
وسایل نقلیه تأمین می کند. به عنوان مثال هزینه عبور تریلی 18 چرخ از روی 

پل سلطان سلیم در  سال 2۰19 برابر با 12۰ لیر معادل 2۴۰ هزار تومان است.
پل های تحت مالکیت وزارت حمل ونقل و زیرساخت در  سال 2۰18 
درآمدی بالغ بر ۴۵۰ میلیون لیر داشتند و در حدود 1۰۰ میلیون خودرو از روی 
آنها گذر کرده اند. آزادراه  ها ی تحت مالکیت این وزارتخانه نیز درآمدی بالغ بر 

1.2 میلیارد لیر داشتند و معبر 32۰ میلیون خودرو بودند.
این موضوع درباره سایر کشورهای همسایه مانند امارات و قطر هم 
صدق می کند اما در ایران موضوِع گرفتن عوارض از آزادراه ها معموال با 
مقاومت مردم مواجه می شود، زیرا حجم سفرهای جاده ای در ایران 
بسیار باالست و درعین حال درآمد مردم و به تبع آن، قدرت خرید آنها 

پایین است. 

عـــدد خــبــــر
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 جهش مصرف گاز 
به دنبال سرمای ناگهانی

گاز  مصرف  مترمکعبی  1۰۰میلیون  رشد  با 
بخش خانگی و تجاری بار دیگر مصرف گاز بخش 
خانگی و تجاری به مرز ۶۰۰میلیون مترمکعب در 
شرکت  سخنگوی  عسگری،  محمد  رسید.  روز 
ملی گاز ایران به تسنیم گفته است: »مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری، روز گذشته نسبت به 
روزهای قبل، با رشدی بیش از 2۰درصدی مواجه 
به  مترمکعبی  1۰۰میلیون  جهشی  با  و  شد 
افزود:  او  رسید.«  مترمکعب  ۵9۰ میلیون 
فراگیر  سرمای  به  توجه  با  می شود  »پیش بینی 
، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به  درکشور
از  حجم  این  که  برسد  مترمکعب  ۶۰۰ میلیون 
را  مصرف  در  صرفه جویی  ضرورت  گاز،  مصرف 
یادآور می شود.«او گفته است که فعال با قطعی 
گاز یا افت فشار مواجه نیستیم اما با افزایش 

مصرف گاز امکان قطعی گاز وجود دارد. 

100
میلیون مترمکعب
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مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران )عالوه بر ارائه پاکات به صورت فيزيکدي( و بازگشدايي   
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  www.setadiran.irپاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس

ريخ گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضای الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تا
 باشد. مي 46/11/89تاريخ  انتشار مناقصه در سامانه 

 
 نوع تضمين تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار تعداد واحد موضوع ردیف

 ضمانت نامه بانکي ريال 999/999/869/4 000/10 دستگاه چادر کامل امدادی  1
 
  42/11/89مورخ  18ساعت مهلت زماني دريافت اسناد از سايت:  حداکثر تا  -
  11/14/89مورخ  18مهلت زماني ثبت پيشنهاد در سامانه :  حداکثر تا ساعت  -
 14/14/89مورخ  زمان تحويل پاکات: تا پايان ساعت اداری  -
 10/14/89 مورخ  19زمان بازگشايي پاکات : ساعت  -
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 941-94604922رخانه کميسيون معامالت و تلفن دبي -اول
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