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مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران اظهار 
کرد:تا سال ۲۰۲۱ در محدوده دجله و فرات مرتع و پوشش 
گیاهی مناسبی وجود داشت و هورهایی که در جنوب عراق 
قرار داشتند هم دارای آب بودند اما با فراگیری خشکسالی و 
ایجاد سد آتاتورک در سرشاخه های رودخانه دجله و فرات، 
میزان آب ورودی از سمت دجله و فرات به تاالب های عراق، 
جنوب بصره و حتی هورالعظیم در ایران بسیار کاهش یافته 
است.به گزارش ایسنا، در ماه های اخیر گرد و غبار در سطح 
گسترده ای کشور را فرا گرفته و طبق نظرات کارشناسان و 
محققان این گرد و غبار نسبت به سال های گذشته افزایش 
یافته و با منشاهای داخلی و خارجی کشور را درگیر کرده 
است که به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
تهــران، این گــرد و غبار به دلیل کاهش ســطح آب های 
زیرزمینی، خشک شدن تاالب ها و کمبود پوشش گیاهی و 
سدسازی بی رویه ایجاد می شوند.رضا بیانی در گفت و گو با 
ایسنا با رد ورود گرد و غبار از شمال آفریقا به کشور اظهار 
کرد: روزانه در دو نوبت دنیا و ایران توسط تصاویر »ماهواره   
مدیس« بررسی می شــود. تصاویر ماهواره  مدیس ۳۳ باند 
اتمسفری دارد که مسائلی همچون گرمای هوا، دمای هوا، 
دمای زمین، میزان بارندگی و جهت باد و مســائل مربوط 
به اتمسفر را بررســی می کند.وی ادامه داد: یکی از موارد 
مورد بررســی این ماهواره ها، پایش گرد و غبار و تشخیص 
منشــا و محل ایجاد توده های گرد و غبار است. این تصاویر 
به صورت دوره ای جمع آوری می شــوند و قابل مشــاهده و 
مقایسه هستند. آرشیو این تصاویر از سال ۲۰۰۰ در اختیار 
ما قرار دارد و با بررســی این تصاویر در ســال  ۲۰۱۵ این 
نتیجه حاصل شد که این گرد و غبار به میزان آب تاالب ها 

و دریاچه ارومیه هم مربوط است.
هامون جازموریان منشا اصلی داخلی گرد و غبار در ایران

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان این 
که بیشترین میزان گرد و غبار در کشور ما مربوط به تاالب 
هامون جازموریان است، افزود: تاالب هامون جازموریان مرز 
مشــترک بین اســتان های کرمان و سیستان و بلوچستان 
اســت. باقی کانون های گرد و غباری که در کشــور وجود 
دارند به صورت مقطعی هستند و سهم زیادی از  کانون گرد 
و غبار را به خود اختصاص نمی دهند.به گفته بیانی چندین 
کانون های خارجی ایران را تحــت تاثیر قرار می دهند و با 
خشک شــدن تاالب ها ایران را دچار گرد و غبار می کنند. 

یکی از کانون های گرد و غبار در غرب کشــور پاکســتان و 
دیگری در غرب کشــور افغانستان و در استان نیمروز قرار 
دارد کــه با وزش باد از جهت مخالف، زابل و قســمت های 

شرقی کشور را درگیر می کند.
درگیری گلستان با گرد و غبار از ۲۵ روز دیگر

وی افزود: کانونی که در جنوب کشــور ترکمنستان و مرز 
گلســتان قرار دارد، این استان را متاثر می کند و با توجه به 
میزان خشــکی که در تصاویر ماهواره ای مشاهده می شود 
تقریبا ۲۵ روز دیگر، اســتان گلســتان هم تحت تاثیر این 
کانون گرد و غباری که از جنوب ترکمنستان عبور می کند، 
قرار می گیرد و این اتفاق مشــابه اتفاقاتی اســت که طی 
چهارســاله گذشته افتاده است.مشاور رئیس سازمان منابع 
طبیعی ادامه داد: کانون های گرد و غبار واقع در غرب کشور 
مربوط به کشور عراق هستند. کانون های گرد و غبار موجود 
در کشــور عراق در منطقه دیرالزور در مرز عراق و سوریه، 
منطقه عزیزیه، جنوب و شمال شهر کربال، استان الباسط و 
غرب بصره قرار دارند و با هر میزان بادی که بیشــتر از ۲۰ 
کیلومتر بر ســاعت باشد، این کانون ها فعال می شود و گرد 
و غبار به ســمت ایران به خصوص استان های غربی حرکت 

می کند.
وی با اشــاره به اینکه جنگل های زاگرس دارای گونه های 
بلوطی از نوع »پرســیکا« هســتند و برگ های آن ها دارای 
کرک است و می توانند بیشــترین میزان گرد و غبار را در 
خود ذخیره و رسوب کنند، اظهارکرد: در گرد و غباری که 
چندی پیش در تهران رخ داد،توده های فعال شده در عراق 
بیشــتر از ۱۶۰۰میکرو گرم بر متر مکعب بود ولی مقداری 
که در تهران بر اســاس نرم افزارها تشخیص داده شد ۴۰۰ 
میکروگرم بر مترمکعب بود.به گفته بیانی ۶ میلیون هکتار 
جنگل های زاگرس که در غرب کشــور قرار دارد این میزان 
گرد و غبار را در خود ذخیره و رســوب کرد. یکی از موارد 
مــورد بحثی که وجود دارد زوال گونه هــای بلوطی از نوع 
پرسیکا اســت که به دلیل ذخیره میزان باالی گرد و غبار 
رو به زوال می رود.وی افــزود: کانون های گرد و غباری که 
در کشــور عربستان و در نجران و جنوب ریاض قرار دارند، 
هــم ایران را تحت تاثیر قرار می دهند اما هرگز گرد و غبار 
عربستان به طور مستقیم به تهران نمی رسد. این جریان گرد 
و غبار ابتدا وارد منطقه بصره در عراق می شود سپس آبادان 

و اهواز و خرمشهر را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته این کارشناس ارشــد جنگلداری طبق مشاهدات 
انجام شده در تصاویر ماهواره ای تا سال ۲۰۲۱ در محدوده 
دجله و فرات مرتع و پوشش گیاهی مناسبی وجود داشت 
و هورهایی که در جنوب عراق قرار داشــتند هم دارای آب 
بودند اما با فراگیری خشکســالی و ایجاد سد آتاتورک در 
سرشــاخه های رودخانه دجله و فرات، میــزان آب ورودی 
از ســمت دجله و فرات به تاالب هــای عراق، جنوب بصره 
و حتی هورالعظیم در ایران بســیار کاهش یافته است.وی 
ادامه داد: در این شرایط بسیاری از تاالب های عراق خشک 
شده اند و تاالب هایی که در غرب بوشهر وجود دارد تبدیل 
به کانون گرد و غبار شده و ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
بیانــی با بیان اینکه ۵ میلیون هکتار از محدوده ای مهم در 
موصل عراق بین دجله و فرات تبدیل به منطقه بیابانی شده 
اســت و ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشــی از عراق 
قرار می دهد،اظهار کرد: طبــق تصاویر ماهواره ای آب های 
زیرزمینی عراق کاهش یافته اســت و ایران نیز تحت تاثیر 

کانون های گرد و غبار قرار می گیرد.
وی افزود:در سال های گذشته با رایزنی های مدیرکل منابع 
طبیعی اســتان ایالم با استان الباســط اقدام جنگل کاری 
در ایران و در الباســط که مرز مشترکی با ایالم دارد انجام 
شد اما نکته قابل توجه این اســت که نهال کاری در ایران 
تنها راه حل نیســت و باید پوشش گیاهی در کشور عراق 
نیز بیشتر شــود تا گرد و غبار کنترل شود.به گفته مشاور 
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کانون های استان 
الباســط یکی از کانون های گرد و غبــاری بود که ایران را 
تحت تاثیر قرار می داد که در محل این کانون ها نهال کاری 
انجام شــد اما این فعالیت هم چنــدان تداوم نیافت و باید 
در کشور عراق نیز انجام شــود.وی با اشاره به شکل گیری 
بوســتان هایی در مســیر ایران و عراق اظهــار کرد: تالش 
می شــود گونه هایی که کمترین نیاز آبی و بیشترین سایه 
انــدازی را دارند و گونه های بومی منطقه و گونه هایی مثل 
نخل در این مســیر کاشته و چه با هدف جنگل کاری و چه 
با هدف مرتع کاری اکوسیستم و پوشش گیاهی آن منطقه 
بازگردانده شود.بیانی در پایان تصریح کرد: هر یک درختی 
که کاشته می شــود به طور متوسط حدود ۲۲ کیلوگرم بر 
متر مکعب تصفیه کربن انجام  می دهد و آلودگی را می تواند 
در خود جذب و رســوب کند بننابراین اگر در هکتار ۲۵۰ 

درخت بکاریم اتفاق مثبتی در منطقه می افتد.

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران خبر داد

کاهش آب ورودی از دجله و فرات به تاالب ها 
عامل شکل گیری توده های گرد و غبار

آغاز رسمی فروش نان
 با کارتخوان های هوشمند در زنجان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان زنجان گفت:با تجهیز ۴۷۰ دســتگاه 
کارتخوان هوشــمند در نانوایی ها طرح آزمایشی هوشمند سازی یارانه نان در 
زنجان آغاز شــد.زمانی گفت: با تجهیز ۴۷۰ دســتگاه کارتخوان هوشــمند در 
نانوایی های زنجان طرح آزمایشی هوشمند سازی یارانه نان در استان زنجان آغاز 
شد.به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تا هفته آینده تمامی 
هزار و ۶۰۰ نانوایی فعال استان به کارتخوان های هوشمند مجهز می شوند.او می 
گوید: دولت به نانوایی ها آرد را به قیمت آزاد می دهد، اما در ازای فروش نان به 
نانوایی یارانه می دهد.زمانی گفت: قیمت نان در این طرح هیچ تغییری نمی کند 

و محدودیتی هم در تعداد خرید نان وجود ندارد.

نخستین پارک ملی کشاورزی در اهواز افتتاح می شود
معاون وزیر و رئیس ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی اعالم 
کرد که طی روزهای آتی نخســتین پارک ملی کشــاورزی و منابع طبیعی با 
استقرار بیش از ۱۰۰ شــرکت به طور رسمی در اهواز افتتاح خواهد شد.دکتر 
سید مجتبی خیام نکویی در اجالس سراسری روسای پارک های علم و فناوری 
کشور که به میزبانی پارک علم و فناوری فارس برگزار شد، گفت: استقالل واقعی 
کشــور در گروی استقالل اقتصادی به ویژه در حوزه امنیت غذایی است و بعد 
از جنگ روســیه و اوکراین دنیا در حوزه امنیت غذایی دچار چالش شده و این 
در حالیست که اوکراین در رده سوم تا هفتم تولید کنندگان غذا در جهان بود.

معاون وزیر و رئیس ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی افزود: 
قیمــت برخی مواد غذایی در حال حاضر بیش از صد در صد در جهان افزایش 
یافته است و بسیاری کشورها دچار مشکل در تامین مواد اولیه غذایی شده اند.

او اضافه کرد: ایران در بخش کشــاورزی دارای ظرفیت کم نظیری است و ۳۰۰ 
روز آفتابی در کشور داریم و از چهار فصل همزمان برخورداریم و در شمار هشت 
کشــور تنوع زیستی دنیا با بیشترین گونه های گیاهی و جانوری قرار داریم، اما 
در عین حال با چالش هایی مانند گرم شــدن هوا، کم آبی و ... مواجه هستیم.
نکویــی تاکید کرد: چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بهره بردار در بخش کشــاورزی 
کشــور داریم که حدود ۷۰ درصد آن ها یا کم ســواد و یا بیسواد هستند و باید 
دانش را در بخش کشــاورزی رسوخ دهیم، بهره وری پایین و محدودیت منابع 
آب از مشکالت ما در بخش کشاورزی است.او ادامه داد: ۹۵ درصد زعفران دنیا 
توســط ایران تولید می شــود، اما گردش مالی ما تنها ۵۰۰ میلیون دالر از ۲۰ 
میلیارد دالر تمام جهان در زمینه زعفران است.نکویی اضافه کرد: در قبال بخش 
کشــاورزی باید وظیفه شناس باشیم و حوزه دانش بنیان در صنعت کشاورزی 
نقش موثری می تواند در تولید محصوالت کشاورزی سالم ایفا می کند.او گفت: 
دولت در خصوص کشــاورزی در حوزه دانش بنیــان اولین مصوبه خود را ارائه 
کرد و افزایش ۲۰ درصدی تعداد شــرکت های دانش بنیان در کشور در حوزه 
کشــاورزی هدف گذاری شده است.نکویی با بیان اینکه تمهیداتی انجام شده تا 
در استان ها تعداد شــرکت های دانش بنیان در پارک و علم و فناوری در حوزه 
کشــاورزی افزایش یابد و بومی سازی در تولیدات کشاورزی نیز در اولویت قرار 
گیرد، گفت: از نظر محتوایی باید شرح حال مردم در حوزه غذا مورد توجه قرار 
گیرد و عادالنه کردن یارانه ها فرصت مغتنمی برای شرکت های دانش بنیان در 
حوزه کشاورزی اســت تا قیمت تمام شده محصول کشاورزی را کاهش دهند.

او با یادآوری اینکه ۳۵۰ هکتار از بهترین اراضی خراســان رضوی برای استقرار 
شرکت های دانش بنیان کشاورزی مناسب است، گفت: باید هوشمندسازی کل 
بخش کشاورزی در کشور را مورد توجه قرار دهیم، در کاهش و فرآوری ضایعات 
کشــاورزی، اصالح نژاد دام، پرورش آبزیان، تولیــد آنزیم ها و مکمل ها و ... در 
حوزه داشن بنیان می توان اقدامات گسترده ای انجام داد.نکویی ادامه داد: به طور 
متوســط ضایعات کشاورزی در حد غذای ۲۵ میلیون نفر است که با استفاده از 
توان علمی شــرکت های دانش بنیان می توان آن را در حد فراوانی کاهش داد.

معاون وزیر کشــاورزی بیان کرد: همت و تالش پارک هــای علم و فناوری در 
خصوص تولید محصوالت ســالمت محور موثر است و محصوالت سالم بازار و 
مشتری دارند و برای تمام شرکت های کشاورزی دانش بنیان جلسه برای طرح 

مسایل خود برگزار خواهد شد.

حمایت بنیاد برکت از ۶۰ هزار دانش آموز
 بازمانده از تحصیل در مناطق محروم

با حمایت بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام امکان ادامه تحصیل برای ۶۰ 
هزار دانش آموز فراهم شــده است.مدیرعامل بنیاد برکت از حمایت این بنیاد از 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل خبر داد و گفت: تا به امروز ۶۰ هزار دانش آموز 
که مجبور به ترک تحصیل شده بودند، دوباره به مدارس خود بازگشته و درس 
خواندن را از ســر گرفته اند. محمد ترکمانه خاطرنشــان کرد: بنیاد برکت برای 
بازگشت به تحصیل دانش آموزان مناطق دور افتاده و صعب العبور در استان هایی 
مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که به علت مشکالتی مانند فقدان 
یا دوری مدرســه، معضل تردد، نبود وســیله رفت و آمد، کمبود امکانات و فقر 
معیشتی مجبور به ترک تحصیل شــده اند اقدامات متنوع و متعددی همچون 
ساخت مدرسه، احداث خوابگاه شبانه روزی، تامین وسیله نقلیه و اهدای کتاب 
و وســایل کمک آموزشی را عملیاتی کرده اســت. وی در تشریح جزئیات این 
اقدامات اظهار داشــت: بنیاد برکت اقدام به ســاخت و تکمیل ۱۴۰ مدرسه در 
مناطق صعب العبور کشور کرده اســت.به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، ۶ هزار 
و ۳۰۰ دانش آموز از خدمات آموزشــی این مدارس بهره مند می شوند.ترکمانه 
ادامه داد: بنیاد همچنین ۱۹ خوابگاه شــبانه روزی را با ظرفیت ۲ هزار و ۱۵۰ 
دانش آموز در مناطق روســتایی و صعب العبور کشــور احداث و تکمیل کرده و 
در اختیار دانش آموزان این مناطق قرار داده اســت.وی با تاکید بر رفع مشکل 
تردد دانش آموزان در مناطق صعب العبور گفت: بنیاد برای تسهیل در رفت و آمد 
دانش آموزان بــه مدارس اقدام به خریداری و تحویل ۱۹ دســتگاه خودرو ون 
)مینی بوس( کرده است. مدیرعامل بنیاد برتر در تشریح دیگر خدمات این بنیاد 
به دانش آموزان بازمانده از تحصیل اظهار داشــت: تاکنون انواع اقالم تحصیلی 
شــامل کتاب، لوازم التحریر و وســایل کمک آموزشــی به ۵۰ هزار نفر از این 
دانش آموزان اهدا شــده است.ترکمانه یادآور شــد: بنیاد برکت عالوه بر فراهم 
آوردن امکان بازگشت به مدرسه برای کودکان بازمانده از تحصیل، برای خانواده 
ایــن دانش آموزان نیز ایجاد شــغل می کند. هدف از این اقدام توانمندســازی 
اقتصادی و تامین معیشــت پایدار برای خانواده های این دانش آموزان است.وی 
افزود: بنیاد تا پایان سال گذشته ۲ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور را برای 
خانواده های کودکان بازمانده از تحصیل راه اندازی کرده اســت و یک هزار طرح 
دیگر را نیز در دســت اجرا دارد.مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر تداوم نهضت 
مدرسه ســازی در کشور گفت: بنیاد در سال جاری ساخت ۲۰۰ مدرسه جدید 
با ۱۰۰۰ کالس درس را با اولویت جایگزینی با مدارس کانکسی در دستور کار 
دارد و ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این منظور تخصیص داده است.ترکمانه 
یادآور شــد: با افتتاح این ۲۰۰ مدرسه جدید، تعداد مدارس آماده بهره برداری 
و تکمیل شــده برکت تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۲ هزار مدرسه با ۱۱ هزار کالس 
درس می رسد.وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۷۵۰ روستا 
در سراسر کشور تحت پوشش فعالیت های مدرسه سازی بنیاد برکت قرار دارند و 

۲۵۰ هزار دانش آموز در مدارس برکت مشغول به تحصیل هستند.

پیش بینی تولید ۲۷۰ تن کلزا در اسدآباد
مدیر جهاد کشــاورزی اســدآباد از پیش بینی تولید و برداشت ۲۷۰ تن کلزا از 
مزارع این شهرستان خبر داد.محمدکرم مرادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در ســال جاری  ۹۱ هکتار از اراضی زراعی شهرســتان به کشت کلزا اختصاص 
داشــته که بر اســاس پیش بینی از هر هکتار سطح زیر کشــت ۲.۵ تا ۳ تن 

محصول برداشت  خواهد شد.
وی تعهد امسال کشت کلزای شهرستان را ۱۵۰۰ هکتار برشمرد و تصریح کرد: 
افزایش هزینه های کشت و دیر اعالم شدن قیمت خرید تضمینی کلزا از دالیل 
عدم تحقق تعهد کشت امســال شهرستان است.مرادی با بیان اینکه در کشت 
گیاهــان کم آب از جمله کلزا در صورتی که قیمت تضمینی و واقعی آن قبل از 
کشت مشخص شده و به کشاورزان اعالم شود قطعا کشاورزان نسبت به توجیه 
اقتصادی کشــت آگاهی یافته و  رغبت بیشــتری برای کشت این محصوالت 

خواهند داشت.
وی با اشــاره به کاهش سطح زیر کشت کلزای امسال شهرستان به نسبت سال 
گذشته تصریح کرد: سطح زیر کشت کلزا سال گذشته شهرستان افزون بر ۱۹۳ 
هکتار توسط ۶۱ بهره بردار کلزاکار بوده است.مرادی کلزاکاران امسال شهرستان 
را ۳۱ نفر اعالم کرد و یاد آور شد: صد در صد برداشت کلزا در شهرستان اسدآباد 
به صورت مکانیزه بوده و در کشت این محصول ۹۰ درصد مزارع کلزا به سیستم 

آبیاری بارانی  مجهز هستند.

اخبار کوتاه

با گذشت ۵ ســال از افتتاح راه آهن ارومیه–
مراغه، نبــوداداره کل راه آهــن مجزا، ناقص 
بودن ایســتگاه ها به همراه فرســودگی واگن 
ها موجب شــده که این طرح عمالنقشی در 
رونق اقتصادی منطقه نداشته باشد.به گزارش 
مهر، وقتی ســال ۹۷ صدای سوت قطار بعد 
از تأخیر ۱۷ ساله در استان آذربایجان غربی، 
شــاهراه ارتباطی ایران به اروپا به صدا درآمد، 
قرار شــد نه تنها استان از بن بست اقتصادی 
خارج شــود بلکه زمینه توسعه در منطقه نیز 
فراهم شود اما با گذشت دو دهه هیچکدام از 
این وعده ها رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
شــرایط جغرافیایی و هم مرزی با سه کشور 
خارجی از جمله ترکیه، آذربایجان غربی را در 
موقعیت شــاهراهی ارتباط ایران به اروپا قرار 
داده، شاهراهی که توجه به آن گسترش رونق 
اقتصادی کشــور را به همراه دارد، این استان 
از شــمال با جمهوری آذربایجان و از غرب با 
کشورهای عراق و ترکیه همسایه است که این 
مسئله موجب ارتقای اهمیت ژئوپلیتیک این 

منطقه شده است.
در حــال حاضــر موقعیــت جغرافیایی ویژه 
آذربایجان غربی دسترســی آسان کشورمان 
بــه بازارهای جهانی را فراهم کرده اســت به 

طوری که جاده و ریل های ارتباط با اروپا و به 
ویژه مبادی اصلی ورود و خروج کاال و مسافر 
از کشــور به اروپا و بالعکــس در آذربایجان 
غربی قرار دارد، اما متأســفانه شــاخص های 
توســعه ای حمل و نقل به ویــژه ضریب نفوذ 
شــبکه ریلی کمتر اســت.در آستانه بیست و 
یکمین ســفر رئیس جمهور و اعضای کابینه 
به اســتان آذربایجان غربــی خبرگزاری مهر 
در سلســله گزارش هایی ضمــن طرح برخی 
مســائل این استان، بســتر طرح مطالبات و 
خواســته های مردم را فراهــم خواهد کرد.در 
این راســتا منطبق بر نظام مسائل تدوین شده 
در این خبرگزاری، مهم ترین مطالبات استان 
در حوزه هــای مختلف صنعتی، کشــاورزی، 
فرهنگی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و … 
مورد اشــاره قرار خواهد گرفــت تا زمینه ای 
برای توجه به این مطالبات در مصوبات ســفر 
دولت فراهم شــود.برای پیگیری گزارش های 
مهر لینک »مطالبــات مردم آذربایجان غربی 
از دولت« را دنبــال کنید. این لینک در کنار 
صفحه اســتانی خبرگزاری مهر قــرار دارد و 
مخاطبان این رســانه می توانند نکات مدنظر 
خــود را در بخش نظرات در میــان بگذارند.
در ایــن گزارش با نگاهــی به مطالبات بخش 

اقتصادی آذربایجــان غربی از دولت به دالیل 
عدم توسعه زیرساخت ریلی و راه آهن ارومیه 

– مراغه خواهیم پرداخت.
خــط راه آهن ارومیه – مراغه از ســال ۸۰ با 
هدف اتصال مرکز آذربایجان غربی به شــبکه 
سراسری راه آهن کشور به طول ۱۸۴ کیلومتر 
احداث و در سال ۹۷ افتتاح شد ولی در حال 
حاضر ایستگاه های این طرح در ارومیه، نقده 
و… ناقص بوده و عماًل بهره برداری این طرح 
بیشتر نمایشــی به نظر می آید.نبود اداره کل 
راه آهن مجزا، ناقص بودن ایســتگاه های راه 
آهن موجب شــده اجرایی شــدن این طرح 
نیز نتواند اســتان را از بن بســت ریلی خارج 
کرده و با توجه هم مرز بودن با ســه کشــور 
ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، اســتان 
آذربایجان غربــی به عنوان شــاهراه ارتباطی 
ایران به اروپا تأثیری در محرومیت زدایی این 
منطقه در بخش ریلی نداشــته باشد.کاهش 
مصرف سوخت در جابجایی مسافر و بار و نیز 
حق دسترســی عادالنه به حمل و نقل ارزان، 
کاهش آالینده های زیست محیطی، ایمنی باال 
سیســتم حمل و نقلی ریلی، استفاده کمتر از 
اراضی در توســعه طرح های ریلی در قیاس با 
حمل و نقل جاده ای و نیز پایین بودن هزینه 
نگهداری ناوگان ریلی نسبت به ناوگان جاده ای 
از مزیت هــای اجرای راه آهن ارومیه – مراغه 
به شمار می رود و مزیت هایی که تاکنون عماًل 
به منحصه ظهور نرسیده است.در همان سال 
بهــره برداری خبر از انتقــال مراحل تکمیلی 
مطالعــات، انتقال بخش مســافری به داخل 
شهر و ادغام آن با ایستگاه راه آهن سریع السیر 
ارومیه - تبریز در کنار پایانه مســافری شهر 
ارومیه در حال انجام بود، اما با گذشــت بیش 
از چندین ســال هنوز خط سریع السیر ارومیه 

- تبریز محقق نشده است.

مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی 
در گفتگــو بــا خبرنگا ر مهر گفــت: یکی از 
موضوعاتی باید نســبت به آن نــگاه ویژه ای 
داشته باشیم موضوع ترانزیت کاال و بحث باری 
در حوزه شــبکه ریلی و سایر حوزه های حمل 
و نقلی اســت، امروز راه آهن ارومیه در حوزه 
مســافربری هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: زیرساخت ها و ظرفیت های باری 
راه آهن ارومیه تکمیل نشده است، نبود سکوی 
بارگیری و تخلیه از مهمترین موضوعات است، 
دیگر موضوع هم نبود ایستگاه سوخت گیری 
در ایستگاه راه آهن ارومیه است و قطار برای 
سوخت گیری باید در مراغه ۲ ساعت توقف و 
سوخت گیری کند، شایان ذکر است که برخی 
نواقص ها شبیه راه آهن ارومیه در ایستگاه های 
محمدیار، مهابــاد و میاندوآب نیز وجود دارد.
حمزه لو خاطرنشــان کرد: بــا وجود این همه 
حجم سرمایه گذاری برای شبکه ریلی استان 
را فقــط به حوزه مســافربری ریلی اختصاص 
داده ایم، این در حالی است که باید از ظرفیت 

باری نهایت استفاده را بکنیم.
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
آذربایجان غربــی چهــار هزار میلیــارد ریال 
برای اتصال ارومیه به خط ریلی کشور هزینه 
شــده اســت و سیســتم حمل و نقل ریلی 
از جمله صرفه جویی  دستاوردهای درخشانی 
در زمان و انرژی، ایمنی و حفظ محیط زیست 
را برای اســتان به همراه داشته و با قدرت از 
این بخش حمایت می کنیم.ســید محســن 
حمزه لو، جلب سرمایه گذاری و افزایش تعداد 
قطارهای ایستگاه راه آهن ارومیه را از اولویت 
برنامه هــای اجرایی شــورای هماهنگی راه و 
شهرســازی آذربایجان غربی برشمرد و تاکید 
کرد: با بهبود شــرایط، می توانیم شاهد رونق 
روزافــزون حمل و نقل ریلی در این اســتان 

آذربایجان غربی  باشیم.وی خاطرنشــان کرد: 
با ســه کشــور ترکیــه، عــراق و جمهوری 
آذربایجان همسایه است به طوری که ترانزیت 
بیــش از ۲۶ درصد کاالهــای صادراتی و ۶۸ 
درصدکاالهــای وارداتی جاده ای صرفاً در این 
استان انجام می گیرد.مدیرکل راه و شهرسازی 
آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت جغرافیای 
اســتان و مباحث امنیتی، خاطرنشــان کرد: 
می تــوان گفت کــه آذربایجان غربی در حوزه 
اقتصادی، اقتصادمقاومتی و ترانزیت کاال نقش 
مهمی را ایفــا می کند.وی ادامه داد: مجموعه 
راه و شهرســازی اقدامات زیادی در راستای 
گســترش شــبکه حمل و نقلی و پیشرفت و 
توسعه اســتان انجام داده است لذا همچنان 
بر این معتقدیم کــه نیازمند فعالیت و تالش 
مضاعف برای ارتقا وضعیت موجود هســتیم.
مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی 
بیان کــرد: مجموعه راه و شهرســازی بر این 
باور اســت اگر محرکه های سبب ایجاد موانع 
یا راکد شدن فعالیت های این مجموعه شود، 
فوراً از آن فاصله بگیریم؛ لذا در راستای فعال 
نگاه داشتن پروژه های متعدد راه و شهرسازی 
اســتان آذربایجان غربــی روش های مختلفی 
تدوین و به کار گرفتیم.حمزه لو گفت: راه آهن 
ارومیه یکــی از مطالبات دیرینه مردم ارومیه 
است، اگر بخواهیم بروزتر صحبت کنیم بیش 
از ۱۰ هزار میلیارد برای انتقال شبکه ریلی از 
مراغه، میانــدوآب، مهاباد به ارومیه و تکمیل 
ایســتگاه راه آهن ارومیه هزینه شده است.در 
آستانه ســفر هیئت دولت به آذربایجان غربی 
و هزینه کرد میلیاردی بــرای اتمام راه آهن 
ارومیه - مراغه انتظار می رود به دلیل ظرفیت 
و پتانسیل باالی استان در بخش ریلی و مرزی 
این بخش مورد توجه ویژه در سفر دولت قرار 

گیرد.

آزادراه تبریز- مرند- بازرگان به عنوان مســیر 
ترانزیتی ایران - ترکیــه، یکی از ابرپروژه های 
آذربایجان شــرقی است که در حال حاضر در 
انتظار تخصیص اعتبارات الزم از ســوی دولت 
اســت.به گزارش مهر، آزادراه تبریز- بازرگان 
یکی دیگر از ابرپروژه های اســتان آذربایجان 
شرقی است که تاکنون اتمام نیافته است. این 
همان پروژه ای اســت که سال هاست به امید 
تزریق بودجه به انتظار نشســته اما هم چنان 
با کمبــود اعتبارات الزم، دســت و پنجه نرم 
می کند.آزادراه تبریز- مرند- بازرگان به طول 
۲۵۳ کیلومتر بوده که در اســفند ماه ســال 
۱۳۹۷ اســتارت خورده و تحویل زمین برای 
این پروژه نیز در اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۸ 

انجام گرفته است.
مســیر بازرگان، مســیر اصلی ترانزیت کاال و 
مســافر با کشور ترکیه، اتحادیه اروپا و منطقه 
قفقاز اســت که ساالنه بیش از ۱۵ میلیون تن 
بار و قریب ۱۰ میلیون نفر مسافر از طریق آن 

جابجا می شود.
کریدور شــماره ۲ از کریدورهای ۱۰ گانه نوع 
یک کشــور مرز دوغارون در اســتان خراسان 
رضوی را به مرز بازرگان در اســتان آذربایجان 
غربی متصل می کنــد که آزادراه تبریز-مرند-
بازرگان، حلقه مفقوده این کریدور شــرق به 
غرب بســیار حائز اهمیت است.این آزادراه نه 
تنها خواسته مردم آذربایجان و ایران، بلکه به 
عنوان بزرگراه آسیایی از اولین تعهدات دولت 
ایران بوده اســت که در حال حاضر، با مشکل 

کمبود اعتبار مواجه شده و تا زمانی که دولت 
قادر به تأمین بودجــه الزم برای تکمیل این 
پروژه نباشد، آینده این پروژه مشخص نخواهد 

شد.
مدیر کل ســابق راه و شهرســازی آذربایجان 
شــرقی در گفت و گو با خبرنــگار مهر گفت: 
قطعــه اول آزادراه تبریز- بــازرگان به طول 
۶۴ کیلومتر تا مرند به صورت مشــارکتی ۵۰ 
درصدی راه و شهرسازی و ۵۰ درصدی دولت 
بوده که درحال اجرا است.ابوالقاســم سلطانی 
ادامــه داد: آزادراه تبریز- بازرگان حدود ۱۱۵ 
کیلومتر اســت که تنها ۶۴ کیلومتر آن دارای 
قرارداد بــوده و مابقی بدون قرارداد اســت و 
در حال حاضر به دنبال جذب ســرمایه گذار 

هستیم. 
وی افــزود: آزادراه تبریز- مرنــد- بازرگان به 
طول ۲۵۳ کیلومتر اســت و قرار بر این شده 
تــا فصل کاری ۱۴۰۱، تا صوفیان به طول ۴۰ 
کیلومتر به بهره برداری برسد که البته در حال 
حاضر عملیات آسفالت ریزی در بخش هایی از 
مسیر آزادراه تبریز- مرند-بازرگان در محدوده 

تبریز- صوفیان انجام گرفته است.
سلطانی گفت: تالش بر این است تا آخر فصل 
کاری ســال جــاری، ۴۰ کیلومتــر از آزادراه 
تبریز-مرند-بــازرگان و ۴۵ کیلومتر از آزادراه 
مراغه-هشــترود به مجمــوع آزادراه ها افزوده 
شــود که البته در انتظــار تخصیص اعتبارات 
کافی از سوی دولت هستیم.مدیر کل سابق راه 
و شهرسازی آذربایجان شرقی بیان کرد: تقریباً 

در تمامی پروژه ها از جمله پروژه آزادراه تبریز- 
مرند-بازرگان، دولت قادر به پرداخت ســهم 
خود نیست که این جزو عمده ترین مشکالتی 
اســت که می توان به آن اشاره کرد.وی افزود: 
بــرای احداث هر کیلومتر از آزادراه، حدود ۶۵ 
میلیارد هزینه نیاز است و اگر بخواهیم آزادراه 
تبریز- مرند-بازرگان به طول ۱۱۵ کیلومتر در 
حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی، حدود سه 

هزار میلیارد تومان، منابع مالی نیاز است.
ســلطانی ادامه داد: اتمام این پروژه بستگی به 
تأمین منابع مالی از سوی دولت دارد اما طبق 
برنامه ریزی که انجــام گرفته، اگر دولت قادر 
به تأمین پرداخت ســهم خود باشد می توان تا 
آخر فصل کاری ســال جاری )اوایل آبان ماه(، 
۴۰ کیلومتــر از آزادراه تبریز-مرند-بازرگان را 
به بهره برداری رســانید.مدیرکل ســابق راه و 
شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: مشخصات 
فنــی آزادراهــی موجب کاهــش تصادفات و 
افزایش سرعت و راحتی برای مسافرین خواهد 
شد و هم چنین با توجه به جذب قسمت بزرگی 
از ترافیک مســیر موجود تبریز- مرند، موجب 

کاهش ترافیک در این مسیر خواهد شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شــورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
گفت: آزادراه تبریز-بازرگان در چندین مرحله 
با مشــارکت بخش خصوصی در حال احداث 
بوده اســت.حجت االسالم ســید محمد رضا 
میرتاج الدینی به مشارکت ۶۰ درصدی دولت 
و ۴۰ درصدی بخش خصوصی اشــاره کرده و 

افزود: فاز تبریز به ســمت بازرگان، فعال است 
اما پیمانکار فاز تبریز به ســمت بازرگان هنوز 
انتخاب نشده است.وی افزود: با توجه به اینکه 
این پروژه با مشارکت بخش خصوصی است، از 
ســوی دولت اعتبارات الزم و مورد نیاز لحاظ 

خواهد شد.
یکــی از رانندگان در این مســیر نیز در گفت 
و گو با خبرنــگار مهر گفت: وضعیت اتوبان تا 
مسیر مرند نســبتاً خوب است اما باقی مسیر 
وضعیت مناســبی نــدارد و راننــدگان را با 
مشکالت بسیاری مواجه می کند.عیسی اکبری 
ادامه داد: وضعیت آسفالت اصاًل مناسب نیست 
و چاله چوله های بسیاری در این مسیر وجود 
دارد در حالی که این مسیر، یک محور پرتردد 
و ترانزیتی اســت.این راننده گفــت: در حال 
حاضر نه تنها وضعیت آسفالت در سطح شهر 
مناسب نیست بلکه وضعیت جاده و هم چنین 
این مســیر نیز خوب نبوده و مســئوالن باید 

نسبت به آسفالت ریزی اساسی در این مسیر 
اقدام کنند.

اکبــری ادامه داد: افزایــش تصادفات در حال 
حاضر نگران کننده اســت و به نظرم گذشته 
از باال بودن سرعت مطمئنه، وضعیت جاده ها 
نیز منجر به افزایش تصادفات رانندگی شــده 
اســت.وی افزود: مــا سال هاســت در انتظار 
پروژه های نیمه تمام هســتیم تا بلکه روزی به 
پایان برسد و امیدوارم مسئوالن هر چه زودتر 
افتتاح کنند. را  تبریز-مرند-بــازرگان  آزادراه 
آزادراه تبریــز- مرند- بــازرگان، یکی دیگر از 
ابرپروژه های استان آذربایجان شرقی است که 
بعد از گذشت سال های متمادی، هنوز به اتمام 
نرســیده و در حال حاضر با کمبود اعتبارات 
الزم مواجه شده اســت.آزادراه تبریز- مرند- 
بازرگان، پروژه ای است که تا زمانی که دولت، 
اعتبار الزم را برای تکمیل این ابرپروژه تزریق 

نکند، هم چنان بالتکلیف خواهد ماند.

آذربایجان غربی اداره کل راه آهن ندارد

مسیر ترانزیتی ایران - ترکیه درانتظار تخصیص اعتبار


