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اخبار
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات خبر داد

ضربه وزارت اطالعات به اخاللگران بازار پتروشیمی
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات از ضربه وزارت اطالعات به
اخاللگران بازار پتروشیمی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در اطالعیه روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات آمده
است :سربازان گمنام امام زمان(عج) ،یکی از بزرگترین شبکههای داللی و اخالل گر
محصوالت پتروشیمی را متالشی کردند.
این شبکه غیرقانونی به صورت سراسری به ویژه در استان های تهران،خراسان
رضوی،گیالن،قم،مازندران،گلستان،کهکیلویه و بویراحمد و قزوین فعالیت داشتند و
درصدد ایجاد تقاضای کاذب در بازار بودند .حجم تخلفات مالی این شبکه حدود
 500میلیارد تومان برآورد شده است و با تالش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان
(عج) عالوه بر کشف ده هزار تن محصوالت پتروشیمی  14،نفر از عوامل اصلی این
شبکه دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شده اند.
گفتنی است با اقدامات اخالل گران و دالالن ،بازار مواد پتروشیمی در ماههای
اخیر ملتهب شد و نرخ محصوالت صنایع غذایی و نساجی رشد  5برابری داشت که
با اقدامات وزارت اطالعات ،اکنون شاهد روند کاهشی قیمت ها در این بازار هستیم
و همچنان ادامه دارد.

معدنی که  11معدن را در دل خود دارد!
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان ار سه پهنه معدنی
اکتشافی در این استان خبر داد و گفت :وسعت برخی از این پهنهها به
تنهایی از یک استان کشور بزرگتر است.
بهروز اسودی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا به عنوان یکی از مهمترین استان های
معدنی کشور نام برد و با اشاره به اهمیت این پهنههای معدنی اظهار کرد :یکی از این
پهنههای سه گانه ،یک گستره معدنی چندفلزی است و یکی دیگر نیز به تنهایی 11
ماده معدنی مهم را در خود جای داده است.
وی از وجود بزرگترین معدن پتاس ایران در غرب این استان خبر داد و افزود :این
معدن در غرب استان و در شهرستان گرمسار واقع شده است .حجم ذخایر پتاس در
کشور  500هزار تن است و معدن پتاس گرمسار به تنهایی  13هزار هکتار وسعت و
بالغ بر  50هزار تن ماده معدنی پتاس دارد.
وی با اشاره به حجم باالی موادمعدنی در این استان پهناور اضافه کرد :تاکنون تنها
 15درصد استان از نظر مواد معدنی مورد اکتشاف قرار گرفته و مابقی آن همچنان
دست نخورده باقی مانده است.
اسودی با بیان اینکه با این وجود استان سمنان حائز رتبه ششم کشور از نظر میزان
استخراج مواد معدنی است گفت :پنج درصد از کل موادمعدنی تولیدی کشور از خاک
زرخیز این استان تولید و به بازار عرضه می شود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به تنوع باالی
موادمعدنی در این استان افزود :اکثر معدن نمک استان در شهرستان گرمسار و اکثر
معادن گچ استان در مرکز استان و شهرستان های سمنان و سرخه واقع شده و بیشتر
معادن فلزی نیز در شرق استان و در شاهرود و دامغان واقع شدند.
وی با اشاره به کیفیت باالی معدن سولفات سدیم در استان ادامه داد :بزرگترین
معادن این ماده معدنی در شهرستان دامغان واقع شدند.
اسودی از سیلیس ،زئولیت و سولفات و سلستین به عنوان منحصربه فردترین
موادمعدنی نام برد و گفت :استان سمنان از نظر ذخائر این موادمعدنی و همچنین
نمک و گچ عمدتا در رتبه های برتر کشور قرار دارد.
این عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از وجود حدود  40نوع ماده
معدنی در این استان خبر داد و گفت :در حال حاضر تنها از چهار-پنج ماده معدنی
استان استفاده میشود.
رئیس اتاق ایران:

«اصالح قوائد» تنها راه برون رفت از چالش های
اقتصادی است
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی ایران گفت :برای برون رفت
از وضعیت فعلی کشور ،فقط یک راه حل وجود دارد و آن ،اصالح صحیح
قوائد حاکم بر اقتصاد کشور است.
«غالمحسین شافعی» امروز (یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،اضافه کرد :در این رفتار ،باید از تکیه بر راه حل هایی
که خود معلول این قوائد هستند ،پرهیز کرد .وی ادامه داد :سالهاست که در کشور،
کارشناسان ،متخصصان و فعاالن اقتصادی به بیان انواع مشکالت اقتصادی کشور می
پردازند و هر یک به سطح متفاوتی از مشکالت اشاره و با راهکارهایی خواهان رفع
این مشکالت هستند .رئیس اتاق ایران گفت :با این شیوه مطرح ساختن مشکالت
و راهکارها نمی توانیم راه به جایی مطلوب ببریم؛ اگر بخواهیم برای حل مشکالت
اقتصادی روش گذشته را پیش بگیریم ،نه تنها قادر به رفع مشکالت فعلی نخواهیم
بود ،بلکه با گذر زمان بر عمق این مشکالت افزوده می شود .شافعی اظهار داشت :این
روزها حجم عظیمی از مشکالت و راهکارها در رسانه ها و سخنرانی ها مطرح می
شود؛ اما آنچه ما تا امروز شاهد بوده ایم ،ادامه این مشکالت بوده است .وی با طرح
این پرسش که چرا با وجود اینکه همواره از مشکالت صحبت می کنیم و برای آنها راه
حل ارایه می دهیم ،قادر به حل آنها نبوده ایم؟ گفت :ریشه مشکالت ما ،ارایه نشدن
یک صورت بندی دقیق از چالش های کشور است؛ وقتی نتوانستیم یک صورت بندی
دقیق از مشکالت ارایه دهیم و اولویت آنها را تعیین کنیم ،با وضعیتی روبرو می شویم
که هم اکنون با آن مواجهیم .رئیس اتاق ایران افزود :به صورت پیوسته به معلول ها
می پردازیم ،بدون اینکه قادر باشیم علت های اساسی را رفع و به صورت اساسی
مشکالت خود را برطرف کنیم .شافعی گفت :اکنون بسیاری از مشکالتی که بر حل
آنها تاکید می شود ،نه علت اصلی مشکالت ،بلکه معلول هایی هستند که از عوامل
دیگری در کشور نشات گرفته اند؛ بدون ارایه یک صورت بندی دقیق از آنها و تعیین
اولویت در این صورت بندی ،قادر به حل اساسی این مشکالت نبوده و نخواهیم بود.
وی ادامه داد :در شرایط کنونی مشاهده می شود مشکالتی که از نظر اهمیت و اولویت
در درجات متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار دارند ،همه در یک ظرف ریخته و در یک
راستا به عنوان راه حل برای برون رفت از وضعیت فعلی از سوی افراد مختلف ارایه می
شود .با این روش ما قادر به حل مشکالت متعدد کشور نیستیم؛ امروز باید مشکالت
کشور را بر اساس اولویت و اهمیت مورد توجه قرار دهیم .رئیس اتاق بازرگانی ایران
افزود :مسایل و مشکالت اقتصادی کشور را می توان در سه سطح «قوائد حاکم بر
اقتصاد»« ،اقتصاد کالن» و «اقتصاد خرد» دسته بندی کرد .شافعی اظهار داشت:
هنگامی که ما در سطح اولیه دچار مشکل هستیم ،نمی توان با مدد گرفتن از راه حل
هایی که در سطح اقتصاد کالن یا خرد ارایه می شود ،مشکالت اقتصادی را حل کرد.
وی اضافه کرد :با در دست داشتن این تعریف ،هنگامی که پیشنهادات مختلف را برای
برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهیم متوجه می شویم
قریب به اتفاق آنها از سطح دوم و سوم به مشکالت پرداخته اند ،به همین دلیل ما
تاکنون قادر به حل مشکالت خود نبوده ایم .رئیس اتاق ایران تصریح کرد :علت اصلی
مشکالت کشور در سطوح اقتصاد خرد و کالن نیست ،بلکه از قوائد نامطلوب حاصل
شده که مشکالت متعدد بعدی را ایجاد کرده است و هر کوششی برای اصالح آنها،
بی نتیجه می ماند .شافعی در مورد این قوائد نادرست گفت :قرار دادن پایه های موتور
خلق ثروت بر فعالیت های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت های مولد صنعتی،
همسو نبودن سیاست های خارجی با سیاست های اقتصادی ،علت اساسی تمامی
مشکالت اقتصادی ما را تشکیل می دهد.

گمرک محموله قاچاق آرد ،گاز فندک و سیب زمینی کشف کرد
گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد :در روزهای گذشته ماموران گمرک سومار کرمانشاه در بین اقالم صادراتی ،محموله های قاچاق آرد ،گاز فندک و سیب زمینی را کشف و ضبط کردند .به گزارش روز یکشنبه ایرنا از گمرک ،ماموران در
بازرسی از یک دستگاه کامیون  24تن آرد کشف کردند ،این مقدار آرد برای استفاده در نانوایی های تهران بوده که قاچاقچیان قصد خروج آن از کشور را داشتند .همچنین محموله دیگری به عنوان برف شادی به گمرک اظهار شده بود ،اما حاوی
گاز فندک بود و در بسته بندی های کارتنی جاسازی شده بودند .محموله سوم نیز اگرچه با عنوان پیاز اظهار شده بود اما قاچاقچیان سیب زمینی را در کیسه های پیاز جاسازی کرده بودند.

با کاهش تولید نفت در سال آینده میالدی

آیا موفقیت اوپک در کنترل بازار نفت تکرار میشود؟
اوپک و متحدانش مصمم هستند با کاهش تولید نفت
در سال  ،۲۰۱۹از تکرار ریزش قیمت چهار سال پیش
جلوگیری کنند اما قضیه به این آسانی نیست.
به گزارش ایسنا ،بخش دشوار این کار ،مذاکره درباره میزان
کاهش تولید و نحوه تخصیص سهمیههای تولید و سطح تولید
مبنا برای این کاهش تولید است .همراه کردن  ۲۵کشور حاضر
در گروه اوپک و غیراوپک با توجه به برنامههای رقابتی ،مالحظات
ی که دارند ،کار چندان ساده ای
داخلی و رقابتهای ژئوپلیتیک 
نخواهد بود .این گروه روزهای ششم و هفتم دسامبر در وین دیدار
خواهد کرد و به گفته نمایندگان ،مذاکرات درباره این موارد مهم
آغاز شده و صحبتها پیرامون ضرورت کاهش تولید بین یک تا
 ۱.۴میلیون بشکه در روز است.
اوپک نسبت به اواخر سال  ۲۰۱۶که درباره محدودیت عرضه
توافق کرده بود فرق کرده است .برخی از اعضای این گروه
تولیدشان را افزایش و برخی دیگر کاهش دادهاند .جمهوری کنگو
به اوپک پیوسته در حالی که اندونزی این گروه را ترک کرده است.
بنابراین سهمیههای تولید جدیدی باید تعیین شوند تا منعکس
کننده واقعیتهای جاری باشند.
همچنین معافیت از کاهش تولید برای لیبی و نیجریه ممکن
است حذف شود .اظهارات خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان
سعودی حاکی از این است که ممکن است این بار از این دو کشور
خواسته شود در محدودیت عرضه مشارکت کنند.
لیبی و نیجریه که با بیثباتی داخلی مواجه هستند ،در توافق
پیشین برای کاهش تولید  ۱.۸میلیون بشکه در روز که از ژانویه
سال  ۲۰۱۷آغاز شد ،از مشارکت معاف شده بودند و ایران نیز
اجازه یافته بود اندکی تولید خود را افزایش دهد.
طبق آمار اوپک ،تولید لیبی  ۵۸۰هزار بشکه در روز نسبت
به سطح تولید اکتبر سال  ۲۰۱۶که مبنای توافق اولیه اوپک و
غیراوپک بود ،افزایش پیدا کرده است.
با این حال تولید ایران در چند ماه گذشته که مشتریان نفتی
تهران پیش از آغاز تحریمهای آمریکا ،خریدشان را کاهش دادند،
 ۳۹۰هزار بشکه در روز کاهش یافت.
فالح روز پنج شنبه با مصطفی ساناال ،رییس شرکت ملی
نفت لیبی دیدار کرد .دو طرف درباره ادامه همکاری اوپک با
تولیدکنندگان غیراوپک برای حفظ ثبات بازار گفت و گو کرده و
از بازگشت تولید لیبی به سطح مطلوب استقبال کردند اما به این
موضوع اشاره نشد که آیا ساناال از پیوستن به کاهش تولید استقبال
کرده است یا خیر.
تعیین یک مبنا برای کاهش تولید
وزیران اوپک گفتهاند شاید الزم باشد به جای سطح تولید اکتبر
سال  ۲۰۱۶از یک سطح تولید جدیدتر به عنوان مبنای توافق

جدید استفاده شود.
با توجه به این که زمانی که این گروه دیدار میکند ،ارزیابیهای
منابع ثانویه از سطح تولید نوامبر آماده نخواهد بود ،به نظر میرسد
اکتبر ماهی خواهد بود که به عنوان سطح تولید مبنا شناخته
خواهد شد.
همانند دو سال پیش ،برخی از کشورها مدعی خواهند شد شش
منبع ثانویه مستقلی که اوپک از آنها برای مونیتور تولید استفاده
میکند ،تولید واقعی آنها را در اکتبر به درستی برآورد نکردهاند و
سطح تولیدی که باید بر مبنای آن تولیدشان را کاهش دهند،
پایینتر تعیین شده است.
طبق جدیدترین گزارش بازار نفت ماهانه اوپک ،منابع ثانویه
تولید اکتبر را  ۳۲.۹۰میلیون بشکه در روز تخمین زدهاند .این
رقم با احتساب تعلیق عضویت اندونزی در دسامبر سال ،۲۰۱۶
فعال سازی مجدد عضویت گینه استوایی در ماه مه سال  ۲۰۱۷و
پیوستن جمهوری کنگو در ژوئن امسال ،پایینتر از تولید ۳۳.۶۴
میلیون بشکه در روز در اکتبر سال  ۲۰۱۶است.
طبق آمار اوپک ،تولید عربستان سعودی در اکتبر امسال ۱۰.۶۴

میلیون بشکه در روز بود که  ۱۱۰هزار بشکه در روز باالتر از دو
سال پیش بود.
عالوه بر لیبی و نیجریه ،امارات متحده عربی نیز تولیدش را
نسبت به اکتبر سال  ۲۰۱۶به میزان  ۱۵۰هزار بشکه در روز و
عراق  ۹۰هزار بشکه در روز افزایش داده است.
در این بین ،تولید ونزوئال در مقایسه با اکتبر سال  ،۲۰۱۶به
میزان  ۹۰۰هزار بشکه در روز ،آنگوال  ۱۶۰هزار بشکه در روز و
کویت  ۸۰هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
نقش روسیه
با شناسایی احتمال وجود حداکثر  ۱.۴میلیون بشکه در
روز مازاد عرضه در اوایل سال  ،۲۰۱۹اوپک به همراهی ۱۰
تولیدکننده خارج از این گروه به رهبری روسیه برای کاهش تولید
و متعادل کردن بازار نیاز دارند.
بنا بر آمار رسمی ،تولید نفت روسیه در اکتبر به رکورد بیش از
 ۱۱.۴میلیون بشکه در روز صعود کرد و بسیاری از شرکتهای
روسی مشتاق هستند تولیدشان را افزایش دهند که این پرسش را
درباره تمایل آنها برای کاهش تولید برانگیخته است.

بر اساس گزارش پالتس ،والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه
اظهار کرده روشن است که ما به همکاری با عربستان سعودی نیاز
داریم اما درباره برای کاهش تولید هیچ تعهدی نداد و خاطرنشان
کرد که از قیمت فعلی نفت راضی است.
روسیه برای توازن بودجه خود به قیمت باالیی برای نفت
نیاز ندارد .پوتین گفته است قیمت نفت حدود  ۷۰دالر در هر
بشکه برای روسیه مناسب است .در حالی که برخی از تحلیلگران
معتقدند عربستان سعودی مایل است قیمت نفت را در حدود ۸۰
دالر در هر بشکه حفظ کند.
منابع آگاه هفته گذشته به رویترز اظهار کردند روسیه
میخواهد از هرگونه کاهش تولید نفت که برخی از شرکایش در
اوپک خواهان آن هستند ،فاصله بگیرد .یکی از این منابع اظهار
کرد :مسکو ممکن است از کاهش تولید کمتر که از سوی سایر
تولیدکنندگان انجام میگیرد حمایت کند .تصور میکنم یک
میلیون بشکه در روز کاهش واقع گرایانهتر از  ۱.۴میلیون بشکه
در روز است اما این که چه کسی این کاهش را انجام میدهد
پرسش دیگری است.

گزینههای مدیرعاملی شرکت ملی نفت

جدیترین گزینه ،خودش بازنشسته است

رخت قانون منع بکارگیری بازنشستگان بر تن تعداد زیادی از معاونان وزیر
نفت از جمله مدیران عامل شرکتهای ملی نفت ،گاز و پتروشیمی هم
نشسته است .در این راستا برای این شرکتها گزینههای مختلفی مطرح
شده ،ولی گزینه جدی شرکت نفت شرایط متفاوتی دارد.
به گزارش ایسنا ،قانون منع بکارگیری بازنشتگان  ۲۴شهریورماه ابالغ شد و
دستگاهها از آن تاریخ  ۶۰روز فرصت داشتند که این قانون را اجرایی کنند .جمع
کثیری از مسووالن نفتی شامل این قانون میشوند که مهمترین آنان مدیرعامل سه
شرکت اصلی و کلیدی وزارت نفت یعنی نفت ،گاز و پتروشیمی است.
هنوز مقامی بهصورت رسمی هیچ فردی را بهعنوان جایگزین مدیران عامل
شرکتهای مذکور معرفی نکرده است ،اما اسامی زیادی برای به مسند نشستن در
این سه شرکت دهان به دهان میچرخد .در این میان در هفتههای اخیر گزینههای
متعددی برای جایگزینی کاردر در شرکت ملی نفت مطرح شده که برخی از آنان از
دل وزارت نفت و برخی دیگر خارج از این وزارتخانه هستند.
گزینههای نفتی از سیدصالح هندی  -مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،گرفته
تا محمد مشکین فام  -مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ،و محسن پاکنژاد -
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید ،در این گمانهزنیها مطرح
شده است .دامنه گزینههای غیرنفتی نیز شامل عباس آخوندی  -وزیر سابق راه و
شهرسازی ،و مسعود کرباسیان  -وزیر سابق اقتصاد ،میشود که گزینه اول خیلی زود

از این فهرست خارج شد ،ولی کرباسیان ،جدیدترین گزینهای است که برای انتصاب
سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت مطرح شده است .او در آغاز به کار دولت دوازدهم
به مدت یک سال وزیر امور اقتصادی و دارایی بود .کرباسیان در دولت یازدهم ،معاون
علی طیبنیا  -وزیر وقت اقتصاد ،و رئیس گمرک بود که در دولت دوازدهم بهعنوان
وزیر اقتصاد به مجلس دهم معرفی شد و در  ۲۹مرداد  ۱۳۹۶رای اعتماد نمایندگان
مجلس را کسب کرد؛ اما در چهارم شهریور  ،۱۳۹۷جلسه استیضاح وی در صحن
علنی مجلس برگزار شد که نمایندگان مجلس با  ۱۳۷رای موافق ۱۲۱ ،رای مخالف
و دو رای ممتنع ،طرح استیضاح او را تصویب کردند و به این ترتیب کرباسیان از
سمت خود برکنار شد .
نکته قابل توجه این است که کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت که اختیارات خود
را به تازگی تفویض کرده است ،به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی و مطابق قانون
منع بکارگیری بازنشستگان باید از شرکت نفت خداحافظی کند و این در حالی است
که مسعود کرباسیان به عنوان گزینه جانشین کاردر ،بازنشسته بوده و خودش نیز
شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان میشود! وی متولد  ۱۳۳۵است.
در این راستا ،کسری نوری  -مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ،به ایسنا گفت:
ممکن است احتمال انتخاب آقای کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت
زیاد باشد .گمانهزنیهایی در این مدت درباره مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت
مطرح بوده است .از داخل شرکت نفت اسم آقایان هندی ،پاک نژاد و مشکین فام

مطرح شده است اما اینکه کدام گزینه قطعی است ،هنوز مشخص نیست و همه این
افراد فعال گزینه هستند.
وی در پاسخ به چرایی انتخاب کرباسیان برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت با توجه
به بازنشسته بودن وی گفت :البد اینطور صالح دانسته شده است.

با حضور رییس جمهوری

آذربایجان غربی امروز به شبکه ریلی کشور متصل می شود

خط آهن مراغه  -ارومیه امروز (دوشنبه) با حضور حجت
االسالم حسن روحانی رییس جمهوری به بهره برداری می
رسد تا استان آذربایجان غربی به عنوان سومین استان در
دولت تدبیر و امید به شبکه ریلی کشور متصل شود.
به گزارش ایرنا ،با راه اندازی این خط آهن نه تنها برای بیش از
 180نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود بلکه صرفه جویی
سالیانه  50میلیارد ریالی در مصرف سوخت را به دنبال دارد.
جابجایی سالیانه  1.5میلیون تن کاال و یک میلیون مسافر،
کاهش  4.6میلیون مترمکعبی آالینده های ناشی از استفاده از
سوخت های فسیلی به ارزش تقریبی  30میلیارد ریال ،رونق
اقتصادی منطقه و کاهش سوانح و تلفات رانندگی از دیگر مزیت
های راه اندازی این خط آهن در این منطقه است.
عملیات اجرایی ساخت این خط آهن در سال  81آغاز شد اما
به دالیلی این پروژه به خوبی پیشرفتی نداشت تا اینکه در دولت

تدبیر و امید بار دیگر وزارت راه و شهرسازی تکمیل این پروژه ملی
را در دستور کار خود قرار داد.
پیش از این «خیراهلل خادمی» معاون وزیر راه و شهرسازی
درباره همزیت های راه اندازی این خط آهن گفته بود :با تکمیل
 98کیلومتر باقیمانده خط آهن مراغه  -ارومیه که بیش از 400
میلیارد تومان برای آن هزینه شده است ،شبکه ریلی به شمال
غرب کشور متصل شد.
وی با اشاره به اهمیت استان آذربایجان غربی در توسعه حمل
و نقل بینالمللی اعالم کرد :ارومیه به دلیل موقعیت خاص
جغرافیایی و هممرز بودن با کشورهای ترکیه و عراق و دسترسی
به دو مرز مهم اشنویه و تمرچین ،به عنوان شاهراه ارتباط ایران
با اروپا مطرح است و به همین دلیل توسعه شبکه ریلی در این
استان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور و رونق تجاری منطقه
خواهد داشت.

خادمی با یادآوری مزیت های ساخت خط آهن مراغه  -ارومیه
به طول  183کیلومتر اظهار داشت :اتصال ارومیه به شبکه ریلی
کشور و افزایش سهم راهآهن در ترانزیت کاال و مسافر از استان
آذربایجان غربی از مهم ترین اهداف این روژه ریلی در این منطقه
است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور افزود :ارزش کنونی هزینه  400میلیاردی برای این
پروژه اکنون یک هزار میلیارد تومان برآورد می شود و بی شک
این خط آهن میتواند در رونق اقتصادی منطقه و دسترسی
کارخانجات ،صنایع کشاورزی و دامپروری به شبکه ریلی کشور
بسیار تاثیرگذار باشد.
خادمی بیان کرد :این خطآهن به گونه ای طراحی و ساخته
شده که سرعت قطارهای باری حداکثر  120کیلومتر در ساعت
و سرعت قطارهای مسافری به  160کیلومتر در ساعت می رسد.
وی به اهمیت اتصال پنج مرکز استان کشور به شبکه ریلی
اشاره کرد و گفت :اتصال شهرهای رشت ،تبریز ،ارومیه ،همدان
و کرمانشاه در سال  96و  97یکی از اولویت های دولت تدبیر
و امید بود.
«پیشتر دولت با عمل به وعده خود دو استان همدان و کرمانشاه
را به شبکه ریلی کشور متصل کرد و اکنون عملیات خط آهن
مراغه به ارومیه به پایان رسیده است تا آذربایجان غربی به عنوان
سومین استان به شبکه ریلی بپیوندد».
وی خاطرنشان کرد :ایستگاه ارومیه به عنوان یکی از زیباترین
ایستگاه های کشور شناخته می شود که در زمینی به مساحت 30
هکتار در جنوب شرقی شهرستان ساخته شده و سطح زیربنای
کل ساختمان های ایستگاه راه آهن ارومیه  16هزار و  635متر
مربع است.
خادمی درباره وضعیت ایستگاه راه آهن نقده نیز گفت :ایستگاه

راه آهن نقده در زمینی به مساحت  15هکتار حد فاصل ایستگاه
های ارومیه و مهاباد و براساس معماری بومی و فناوری های
جدید ساخته شده و مجموع مساحت زیربنای ساختمان های این
ایستگاه هفت هزار و  331متر مربع است.
صرفه جویی در مصرف انرژی ،کاهش آالینده های زیست
محیطی و خاکبرداری  3.9میلیون متر مکعبی و خاکریزی 4.8
میلیون متر مکعب از مهمترین ویژگی های ساخت این خط آهن
است.
در این طرح  58پل بزرگ ساخته شده که طول آنها به 1300
کیلومتر می رسد و تعداد پل کوچک آن نیز  458دستگاه به طول
 5884متر و طول  11تونل مسیر نیز  1800متر است.
سیدهادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به مزیت های این خط آهن می گوید :پیشرفت
فیزیکی طرح خط آهن مراغه  -ارومیه در دولت تدبیر و امید با 10
سال پیش از آن برابری می کند.
این مسیر ریلی از ایستگاه مراغه در محور راه آهن تهران  -تبریز
منشعب و از جوار شهرهای ملکان ،میاندوآب ،مهاباد  ،محمدیار و
نقده عبور و در نهایت به شهر ارومیه می رسد.
 85کیلومتر از مسیر ریلی مراغه  -ارومیه (حدفاصل مراغه تا
ایستگاه مهاباد) در سال  92افتتاح شد ،اما ادامه این مسیر به
طول  98کیلومتر پس از عبور از ایستگاه مسافری مهاباد و نقده
و ایستگاه های بین راهی رشکان و شیرین بالغ به ارومیه وصل
می شود.
این پروژه ملی در شرایط اقلیمی دشت  65درصد ،تپه ماهور
 10درصد و کوهستانی  25درصد واقع شده و رونق اقتصادی
منطقه و تسهیل دسترسی صنایع ،معادن و کشاورزی به حمل
ونقل مناسب ریلی از مهمترین ویژگی های این خط آهن در
شمال غرب کشور است.

