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شیری -نبود راه آهن ،گره اصلی توسعه اقتصادی در خراسان شمالی است« .مرآتی» فرماندار شیروان با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :اگر خراسان شمالی به
شبکه ریلی کشور متصل شود ،انگیزه سرمایه گذاری بیشتر و هزینه های مباحث اقتصادی کمتر می شود .وی افزایش بازدهی ،تولید ثروت و درآمد باالتر را قدم اول
اتصال به شبکه ریلی دانست و گفت :اگر شبکه حمل و نقل ریلی مشهد -بجنورد -گرگان هم وصل شود ،شاهد اتفاق های خوبی در استان خواهیم بود.

...

یادداشت شفاهی
سید هادی بهادری

عضو کمیسیون عمران مجلس

قصه پرغصه راه آهن
عملیات اجرایی راه آهن جوین -اسفراین -بجنورد-
شیروان در حالی از سال 90شروع شد که مانند دیگر پروژه
های بزرگ عمرانی با کمبود اعتبارات مواجه بود ،با وجود
این ،روی آوردن از پروژه راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان
به احداث راه آهن جوین -اسفراین -بجنورد -شیروان،
امیدی برای شنیدن صدای سوت قطار در استان ایجاد
کرد .با این حال نبود راه آهن در خراسان شمالی ،قصه
پرغصه ای است که از سال های گذشته وجود داشته و
هنوز هم با وجود وعده ها و پیگیری های فــراوان محقق
نشده است.
در حالی کــه راه آهــن از جمله پ ــروژه هــا بــرای توسعه
اقتصادی منطقه است و با این که طی سال های اخیر،
دولــت بــا محدودیت منابع مــواجــه اســت و نمی تواند
اعتبارات را در حد نیاز تزریق کند اما باز هم رشد نسبتا
خوبی چه در بخش توسعه راه آهن و چه در حوزه حمل
مسافر و بار در کشور داشته است اما چالش هایی هم در
این بخش وجود دارد.
با این که این گونه پروژه ها با ورود بخش خصوصی می تواند
تأثیر بسیار زیادی در توسعه داشته باشد اما در عمل می
بینیم که تمام کار به دوش دولت است و دولت هم برنامه
مشخصی بــرای ورود بخش خصوصی نــدارد و تاکنون
موفقیت خاصی در این بخش نداشته است.
کمبود شدید واگن ،از دیگر چالش های کشور در بخش
حمل و نقل ریلی است که متأسفانه با آن مواجه هستیم
اما ریل راه آهن ،موضوع دیگری است که شاید به دلیل
محدودیت منابع در سطح ملی ،باعث شده دولت نتواند
اعتبارات را براساس نیاز مالی پروژه هایی که در گذشته
مصوب شده تزریق کند در نتیجه با این شرایط ،بسیاری از
پروژه های راه آهن در کشور نیمه کاره رها شده است و نیاز
داریم که از منابع دیگر برای تأمین مالی استفاده کنیم.
با تکمیل پروژه های راه آهن ،شبکه ریلی در سراسر کشور
به یکدیگر متصل می شوند و حمل و نقل را تسهیل و ارزان
تر می کنند.
با توجه به وجود صنایع مهم فوالدی و شیمیایی ،احداث
خط آهن جوین -اسفراین -بجنورد -شیروان نقش مهمی
در انتقال کاال و بار خواهد داشت.
وی با بیان این که حمل و نقل ریلی شاهرگ حیاتی توسعه
در دیگر حوزه های اقتصادی است ،تاکید کرد :راهآهن با
مزایایی مانند نرخ کرایه پایین  ،ظرفیت بسیار باال ،مصرف
انرژی و آلودگی کم و ایمنینسبتبه دیگر وسیلههای حمل
ی زیاد موجب شده است تا به عنوان یک
ل در مسافتها 
و نق 
وسیله ایمن و با صرفه ارتباطی شناخته شود.
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فرماندار شیروان اعالم کرد:نبود راه آهن ،گره
اصلی توسعه خراسان شمالی

تأخیردرتکمیلپروژهریلیخراسانشمالی
پروانه شیری -راه آهــن جوین -اسفراین -بجنورد-
شیروان ،پروژه مهمی است که خراسان شمالی را به شبکه
ریلی کشور متصل و آرزوی چندین و چندساله مردم این
استانرابرآوردهمیکند.درحالیکهوعدههایزیادیبرای
اجرایآنازسالهایگذشتهدادهمیشدامابهغیرازبخش
اندکیازآناجرایینشد،تااینکهسالگذشتهطیپیگیری
هایی،مقررشدساالنه 500میلیاردتومانبهمدتسهسال
برای تکمیل این پروژه اعتبار تخصیص یابد و این وعده به
اندازهایباقوتمطرحمیشدکهبهگفتهمتولیانپیگیری
پروژه ،قرار بود سه سال آینده صدای بوق قطار در خراسان
شمالی شنیده شود .این در حالی است که نماینده شرکت
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خراسان
شمالی،تخصیصهایاندکاعتباراتوطوالنیشدنمدت
زماناجرایقراردادراعاملافزایشهزینههایاجرامطرح
می کند و می گوید :براساس برآوردهای انجام شده برای
تکمیل این پروژه دو هزار و  740میلیارد تومان اعتبار نیاز
استوحتیاگر 1500میلیاردتومانوعدهشدههمبهموقع
تخصیصیابد،بازهمباکمبوداعتبارمواجهخواهیمبود،به
همیندلیلطیبرنامهریزیوتصمیمگیریهایانجامشده
قراراستازصندوقتوسعهملی،وامبهصورتریالیدریافت
کنیمتاهرسالباکمبوداعتباراتمواجهنشویم.
«هنرور»میافزاید:قطعهراهآهنجوین-اسفراین-بجنورد
در قالب دو قسمت پیگیری می شود؛ یک قسمت جوین به
اسفراینویکقسمتاسفراینبهبجنورداستکهسال90
اجرای  27کیلومتر از  58کیلومتر طول قسمت اول ،در
دستورکارقرارگرفتوپیمانکارکارراشروعکردوهماکنون
 92درصدپیشرفتفیزیکیدارد.
به گفته وی اکنون از  27کیلومتری که طول مسیر است،
 22کیلومتر آن به پایان رسیده و یک قسمت  5کیلومتری
باقیماندهاستامادرقطعه 2کهازقاسمخانتاجوین31
کیلومتر است از سال  95عملیات اجرایی آن شروع شده
استو 32درصدپیشرفتفیزیکیدارد.
وی اضافه کرد :دو پل  122و  50متری و یک تونل 600
متری در این محور داریم که هم اکنون  325متر حفاری
باالیتونلانجامشدهاست.
«هنرور»بااشارهبهپیشرفت 37درصدیعملیاتخاکریزی
و  83درصدی خاک برداری می گوید :در مجموع ،طول
دو قطعه جوین تا اسفراین 58کیلومتر است که 62درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و اعتباری که از سال  90تاکنون
هزینهشده 53میلیاردتومان استوهنوزهم 160میلیارد
توماندیگربرایتکمیلاینقسمتهانیازاست.
وی کاهش اعتبارات را در روند اجرای کار بسیار تأثیر گذار
میداندوخاطرنشانمیکند:متأسفانهاعتباریکهامسال
برایاینطرحازمحلسازمانبرنامهوبودجهتصویبوابالغ
شده 20،میلیارد تومان با تخصیص 12درصدی است که
معادلدومیلیاردو 600میلیونتومانمیشود.

ویتصریحمیکند:باتخصیصدومیلیاردتومانیاعتبارات،
تامین 160میلیارد تومان اعتبار سال ها طول می کشد تا
بتوانیماینپروژهرابهنتیجهبرسانیم.
به گفته هنرور قرار بود قطعه اول در سال  97از محل سفر
ریاست جمهوری به پایان برسد اما چون به اندازه کافی در
سال های 94و 95اعتبار داده نشد تکمیل آن نیز به تأخیر
افتاد.
وی ادامه داد :طول مسیر اسفراین به بجنورد هم حدود
103کیلومتراستکهکارهایمطالعاتیآندرحالتکمیل
است ،مطالعات فاز یک انجام شده و مطالعات فاز  2نیز در
حالانجاماست.
«هنرور» اضافه می کند :با برآوردهای هزینه ای انجام
شده ،مبلغ اجرای این پروژه نیز قرار است از طریق سرمایه
گذاری داخلی ( )B.O.Tانجام شود که پنج شرکت اعالم
آمادگی کرده اند تا به صورت مشارکتی سرمایه گذاری
کنند.
بهگفتهوی،عملیاتاجراییاینپروژهباتوجهبهقیمتهای
سال 97حدودهزارو 740میلیاردتومانوبرایتعدیلاین
پروژههمحدود 600میلیاردتومانبرآوردهزینهشدهاست.
وی اظهار کرد :یکی از مشکالتی که سال های گذشته هم
درگیر آن بودیم ،بحث پرداخت و بازپرداخت وام به صورت
ارز از صندوق توسعه ملی بود که بــرای پیمانکار توجیه
اقتصادینداشت.
هنرور افزود :با پیگیری ها و مکاتباتی که ریاست جمهوری
با اعضای شورای صندوق توسعه ملی داشت ،مقرر شد این
وامبهصورتریالیپرداختوبازپرداختشودکهاینامرنیز
مستلزمتصویبوتشکیلجلسههیئتامنایصندوقتوسعه
ملیاستکههنوزمیسرنشدهاست.
هنرورادامهمیدهد:برآوردیکهازهزینههاانجاممیشود
بایدمشخصباشدوطبقبرآوردهایانجامشدهحدودهزار
و 740میلیاردتوماننیازاست؛یعنیساالنه  800میلیارد
تومان برای این پروژه اعتبار نیاز است و اگر  500میلیارد
تومانمصوبهمبهطورکاملتخصیصیابدبازهمباتوجه
بهافزایشهزینههایاجراییکافینیست.
وی یــادآور می شــود :سال  95اعــام شد با هــزار و 300
میلیارد تومان این پروژه تکمیل می شود اما امسال هزینه
خالص آن به هــزار و  740میلیارد تومان رسیده است و
هرچه هزینه اجرا و انعقاد قــرارداد طوالنی شود ،رقم ها
تغییرمیکند.
به گفته هنرور استان می تواند از طریق سازمان برنامه
پیگیری کند تا جلسه هیئت امنا زودتر برگزار شود که گام
اساسیوروبهجلوییاستتاقراردادپرداختاعتبارریالی
منعقدوپسازطیمراحلپرداختشود.
ویاضافهمیکند:اجرایپروژهاسفراین-بجنوردفعالیت
شدید عمرانی را می طلبد یعنی اگر قرار باشد چهار ساله
تمام شود ،کلی امکانات ،نیرو ،ادوات ،ماشین آالت و توان
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گفتوگو
بیمهریریلیبهخراسانشمالی

مالینیازاست.
نمایندهمردماسفراینازمهمترینردیفاعتباریسال97
کههمانتخصیصساالنه 500میلیاردتوماناعتباربرای
پروژه راه آهن جوین -اسفراین -بجنورد -شیروان است،
خبردادهاست.
دکتر«قوامی» گفتهاست:برایاینراهآهن،امسالازردیف
ملی  20میلیارد تومان و از محل صندوق توسعه ملی نیز
 500میلیاردتوماناعتبارگذاشتهاندکهاینردیفاعتباری
بیشازبودجههایتملکداراییهایاستاناست.
به گفته وی از سال 97تا ، 99هرسال 500میلیارد تومان
برای اجرای این پروژه تخصیص می یابد که در مجموع این
راهآهنبرایخراسانشمالیهزارو 500میلیاردتومانبه
ارمغانخواهدآوردوباعثمیشودسهمخراسانشمالیدر
استفادهازصندوقتوسعهملی،اینعقبماندگیتاریخیرا
درسالهایگذشتهجبرانکند.
قوامی اظهار کرده است :با تکمیل این پــروژه ،مرکز و

علی نیا -با این که حمل و نقل ریلی مزیت های فراوانی
دارد اما در سال های اخیر این مهم در خراسان شمالی
همچنان مورد بی مهری قرار گرفته است .یک کارشناس
ارشد برنامه ریزی با اشاره به این که تجربیات دیگر کشورها
در حوزه حمل و نقل گویای این مطلب است که امروزه در
بیشتر کشورها ،حرکت گسترده ای برای توسعه و بهبود
سیستم های حمل و نقل آغاز شده است ،گفت :مزایای
استفاده از حمل و نقل ریلی در این بین ،بیش از پیش مورد
توجه قرار گرفته و جهش های قابل توجهی در استفاده از
فناوری در این حوزه انجام شده است« .براتی زاده» افزود:
استفاده از فناوری روز در کنار توجه به ارتقای بهره وری،
سبب شده است تا تصمیم گیران در حوزه حمل و نقل،
سرمایه گذاری بیشتری را مدنظر قرار دهند .وی کاهش
جدی نسبت تعرفه ریلی به جاده ای ،افزایش تقاضا و تمایل
صاحبان کاال در استفاده از حمل و نقل ریلی در انواع
بارهای انبوه و حتی تجاری ،آزادســازی تدریجی تعرفه
بخش مسافری متناسب با کشش بازار و افزایش منفعت
بخش خصوصی مالک ناوگان و تمایل به بازگرداندن منافع
حاصل در چرخه مثبت سرمایه گــذاری را تبعات مثبت
احداث جاده ریلی ذکر کرد .براتی زاده با توجه این که یکی
از زیرساخت های الزم برای توسعه متوازن کشور ،توسعه
خطوط حمل و نقل ریلی به ویژه حمل و نقل بار است،
ادامه داد  :استان هایی که به شبکه ریلی متصل نیستند یا
خطوط ریلی فاصله دوری با خوشه های صنعتی و شهرک
های صنعتی آن ها دارد ،قدرت رقابت خود برای تولید یا
فراوری ثانویه اغلب کاالها را از دست می دهند .وی بیان
کرد :با وجود اهمیت توسعه ناوگان ریلی برای مصرف
سوخت و امنیت در جابه جایی بار و مسافر ،گسترش این
حوزه از حمل و نقل در خراسان شمالی از رشد مناسبی
برخور دار نیست«.براتی زاده» اظهارکرد :سیستم ریلی
از جمله بخش هایی اســت که عــاوه بر ایجاد اشتغال
در واحدهای صنعتی ،در یک دوره بلندمدت ،مشاغل
خدماتی متنوعی را ایجاد می کند و می توان گفت به طور
متوسط ساخت و بهره برداری هر دستگاه واگن مسافری
بــرای  ۱۵نفر در یک دوره  ۳۰ساله ایجاد اشتغال می
کند.وی اضافه کرد :امکانات قابل توجهی از قبیل وسایل
خواب ،سرویس بهداشتی و پذیرایی در داخل رستوران و
کوپه ،بهداشت و نظافت ،سیستم تهویه مطبوع ،روشنایی
و نیز تامین امنیت در طول سفر ،مسافرت با قطار را راحت
تر و آسوده تر می سازد.براتی زاده گفت :پویایی در صنایع
ریلی منجر به حرکت و رشد صنایع دیگر می شود و از
طرف دیگر توسعه صنعت ریلی منجر به توسعه گردشگری
خارجی و در نتیجه توسعه گردشگری خارجی منجر به
رشد صنایع هوایی و سود ده شدن فرودگاه ها می شود.

شهرهای مهم استان به شبکه اصلی ریلی کشور متصل
و زمینه آن فراهم می شود تا راه آهن مشهد -بجنورد-
گرگان هم به این راه آهن متصل شود که فرصت فوق
العاده ای برای استان ایجاد می شود .امیدواریم این راه
آهن مزیت های زیادی را برای خراسان شمالی داشته
باشد و هزینه دسترسی به خراسان شمالی و دیگر استان
ها و نقاط کشور و دنیا را به یک سوم کاهش دهد.
استاندارخراسانشمالیهمپیگیریجدیساختوتکمیل
راهآهنجوین-اسفراین-بجنورد-شیروانرادرکناردیگر
پروژههایاولویتداراستان،ازمعاونجدیدهماهنگیامور
عمرانیخودخواستارشدهاست.
«محمدرضاصالحی»میگوید:سالهایگذشتهاینپروژه
اعتبار نداشت و مجبور بودیم دست خالی آن را پیش ببریم
ولی خوشبختانه امسال نمایندگان مجلس در شورای
اسالمی برای این پروژه اعتبار گذاشته اند که باید عملیات
ساختوتکمیلآنباجدیتوبیشترازقبلپیگیریشود.

نکات مهم پرونده
* با برآوردهای هزینه ای انجام شده ،مبلغ اجرای این پروژه نیز قرار است از طریق سرمایه گذاری داخلی
( )BOTانجام شود که پنج شرکت اعالم آمادگی کرده اند تا به صورت مشارکتی سرمایه گذاری کنند
* یکی از مشکالتی که سال های گذشته هم درگیر آن بودیم ،بحث پرداخت و بازپرداخت وام به صورت ارز از
صندوق توسعه ملی بود که برای پیمانکار توجیه اقتصادی نداشت
* با پیگیری ها و مکاتباتی که ریاست جمهوری با اعضای شورای صندوق توسعه ملی داشت ،مقرر شد این وام
به صورت ریالی پرداخت و بازپرداخت شود که این امر نیز مستلزم تصویب و تشکیل هیئت امنای صندوق
توسعه ملی است که هنوز میسر نشده است
* اگر وام به صورت ریالی از صندوق توسعه ملی دریافت نکنیم اجرای پروژه بسیار زمان بر خواهد بود.
* برای این راه آهن ،امسال از ردیف ملی  20میلیارد تومان و از محل صندوق توسعه ملی نیز  500میلیارد
تومان اعتبار گذاشته اند که این ردیف اعتباری بیش از بودجه های تملک دارایی های استان است
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طراح جدول :مجید شادروح
افقی
-1شــارع  -قبول استفاده از خدمات یک موسسه در مقابل
معین-صحرا-2ثروت–چلچراغ–مغز–درس
پرداختهزینه ّ
فرار،بیرنگ،بیبووقابلاشتعال-دگرگونی
خوانده-3گازی ّ
– ریزنمرات-پیشرفت-4پایتختاروپایی–عیبجویی–نامزد
– بانگ  -5عالمت جمع  -پافشاری – پیامبر نقاش – َمشک –
رود اروپا  -6زشت  -ماهر  -جوهردان  -7یادداشت  -وسیله
تکثیر قــارچ – ستاره دنباله دار – مظهر فریب در حیوانات
 فلزسرچشمه -8زادگاه ابراهیم– حراج – فرکانس – کاشفواکسن آبله  -9از سوزنی برگان – گرد – از القاب حضرت زهرا
(س)–سوغات-10سازمانجاسوسیآمریکا-بيماریريوی
– حوالی – سرما -11اسراف  -الهه زمين نزد روميان -شهری
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درسیستانوبلوچستان
عمودی
-1بیغوله – شتر مرغ آمریکایی  -2ماشین کشاورزی  -3پناه
 استوار -4پسوند حفاظت – نشانه – صومعه  -5زائوترسان –پیچیدگی و شبهه  -برجستگی الستيك -6ماه پرتابی  -دستاویز

-7سرحالوتندرست–رودمرزی-8پیکر–غولپیکر-9سخت
– عرصه  -10خال – ابزار بنایی – اسب آذری  -11فرمان هنری
–موثر-دستور-12نوار–درنگ-13مقنی–گیاهرنگرزی-14
اندیشه – اقوام  -15مسمار – رستنی  -16دریا – مالقات – ثمر
 -17ابزار – مظهر استقامت – مزد  -18لقبی اشرافی در اروپا –
ِسحر-19توانا-20فراموشی–درجهایدرارتش

جدول سخت [شماره ]347
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1گل همیشه بهار  -از پهلویی به پهلوی دیگر چرخیدن
 مفتولی كه با ذوب كردن آن دو قطعه فلز را به هم جوشمی دهند  - 2قومی ایرانی  -روغن كشی  -چهارچوب در
 دارایتعصب نسبت به عقاید كهنه - 3پوسیده -مردود -چوپان-ناامید- 4دستپاچه-مهلتدادن-رشتهكوهی
كه آسیا را از اروپــا جدا می كند  -جــواب مثبت  - 5كشور
آفریقاییدرهمسایگیتانزانیا-فخركردن-میراب-تكرار
حرفی  - 6قصر با شكوه  -کتابی آموزشی در فقه امامیه -
سرسلسله هخامنشیان  - 7دویــدن  -مدفن ناصر خسرو
قبادیانی-خواهشهاینفسانی-ازایالتكردایران–8گوژ
پشت  -دزدیدن  -ساختار  -نوعی ضایعه پوستی - 9نقاش
امپرسیونیست فرانسوی  -بــزرگ و مهتر -شهر مقدس
برهماییان-بههیچوجه- 10نمایساختمان-رهبرقزاق
های روسی و فاتح سیبری  -ناشناخته  -ویتامین محلول
در چربی - 11از مناطق توریستی مازندران  -هرج و مرج -
ریاضیدانفرانسویقرنهفدهم.

دراز- 9آبصافوگوارا-خرگوش- 10تنها-بعدچهارم-از
خواهرانبرونته- 11مرواریددرشت-پرتو-گریستن- 12از
وزارتخانهها-خوشاندام- 13فرماندهان-آسودگی- 14
حشرهایشبیهسنجاقک-قایقپارویی–15سرمربیتیمملی
فوتبالسنگالدرجامجهانی 2018روسیه- 16میانهبدن
خرگوشعرب-بتیدرعصرجاهلی- 17عیدویتنامیها-هشتادوپنجمینسورهقرآنکریم-موبیز- 18اسبابواثاثیه
برجستهوممتاز-19زنزیبا-تیرچوبیسقف-20آموختنیمدرسه-شیوهایدررنگکردنمو.
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عمودی
 - 1کتاب مشهور ابن ندیم که از قدیمی ترین مراجع کتاب
شناسیاست-قعرجهنم- 2تحسینفرنگی-گیجوخرفت
 - 3كارگر كشتارگاه  -پایتخت بنگالدش  - 4نوید دادن
پیشرفتهومدرن-مخففاگر-5سخنصریح-نمدزین-گرمنیست- 6ایدهآلیست- 7حجرهاطرافحیاطمسجد
 شایستگی  - 8ظرف نوشیدن مایعات  -رشته باریك وCMYK

