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یادداشت شفاهی
ایوب درویشی

فرماندار چابهار

راه آهن چابهار -زاهدان بستر توسعه و رشد
اقتصادی منطقه را فراهم می کند
بندرچابهاربهدلیلارتباطباآبهایآزاد،نزدیکترینبندر
به کشورهای آسیای میانه و به عنوان یک بندر استراتژیک،
پل ارتباطی این کشورها به آبهای آزاد است که نقش ایران
در فعالیتهای بازرگانی و تجاری در منطقه آسیای میانه،
روسیه و اروپا را افزایش می دهد .راهآهن به عنوان شریان
ارتباط مؤثر ،جایگاه ویژهای در رشد و توسعه اقتصادی همه
كشورها دارد .قابلیت حمل بار انبوه و جابه جایی مسافر،
صرفهجویی در مصرف انرژی و ایمنی بسیار باال ،پیشگیری
ازآلودگیمحیطزیستو...ازاهمیتهایخاصاینصنعت
استکهنقشاساسیحملونقلدررشداقتصادیوتوسعه
پایداررانشانمیدهد .اتصالبندرچابهاربهشبكهراهآهنو
امتدادآنتامشهد،موجبرونقكریدورترانزیتیشرقكشور
وتوسعهاقتصادیواجتماعیمناطقشرقیكشورمیشودو
بهدلیلدسترسینداشتنمستقیمكشورهایآسیایمركزی
وافغانستانبهآبهایبینالمللی،اینبندرمیتواندبهعنوان
یك نقطه راهبردی ،رابط این كشورها به آب های آزاد باشد و
نقش ایران را در مجموعه فعالیت های اقتصادی در منطقه
آسیای مركزی ،روسیه و اروپا تقویت كند .راه آهن چابهار از
اساسیترینزیرساختهاواحداثآندغدغهاصلیمنطقه
است و با تكمیل مراحل ساخت این پروژه ،تحول اقتصادی
عظیمیدرسطوحمنطقهایوملیدرانتظارچابهارواستان
ت های موجود ،را ه آهن نقش
خواهد بود .با توجه به زیرساخ 
مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم
استان خواهد داشــت .اتصال کشورهای آسیای میانه و
مرکزی و همچنین افغانستان به آبهای آزاد و ارتباط هند
به آسیای میانه و مرکزی و کمک به توسعه سواحل مکران از
مزایای احداث خط ریلی چابهار -زاهدان – سرخس است.
ساخت راه آهن چابهار -زاهــدان  -سرخس بستر توسعه
و رشد اقتصادی منطقه را فراهم می کند .چابهار با همت
دولت یازدهم به شبکه ریلی کشور متصل می شود و با این
اقدامشبکهریلیشرقکشورایجادخواهدشد.ازاهدافمهم
طرحراهآهن،اتصالبندرشهیدبهشتیچابهاربهعنوانتنها
بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی و جابه جایی کاالست.
راه آهن چابهار -زاهدان یک خطه ،به طول  610کیلومتر
و عرض هفت متر است که با احتساب خطوط ایستگاه ها
به  730کیلومتر خواهد رسید .هم اکنون  2هزار و 500
نیروی انسانی مشغول فعالیت در این خط ریلی هستند که
22درصدپیشرفتفیزیکینیزدارد.باتوجهبهاهمیتتسریع
درروندتكمیلمسیرریلیچابهار-زاهدان-سرخسونقش
كلیدیاحداثآندرتوسعهاستان،ضروریاستتادرفرآیند
مطالعات قطعه دوم راه آهن از زاهدان به سمت مشهد ،این
موضوعموردتوجهقرارگیرد.بانگاهبلندرهبرمعظمانقالب
اسالمیودولت،سواحلمکرانبهتوسعهخواهدرسید.

توسعه راهآهن چابهار
نیازمند2.5میلیارد دالر سرمایه

افقی
- 1میوهریزشیرین-بیچیزوفقیر-عارضهشكنندهشدن
موها-تكرارشدانهتندخوراكیاست- 2پرتوسنج-شهری
زیارتی در عراق -پهنك برگ را به ساقه متصل می كند - 3
ماهی فروش  -عنوان شاهزادگان دوره صفوی  -نوعی آجر
دانهدرشتومستحكم-امیدواركردن- 4شمارهها-نوعی
بیماری عفونی واگیردار  -سلول جنسی بالغ  - 5غضروف
هاللیدرمفصلزانو-ازباشگاههایمعتبرفوتبالپرتغال-
النجین-ازجنسالیافپنبه- 6تصرفدرمالی-بندچرمی
 استحكام  -شیره درخت  -پوستین  - 7آزاد  -پیامبریملقببهذوالنون-ازبرادرانیوسفنبی(ع)-عملیساختن
- 8بیماریویروسیدستگاهتنفس-معادلفارسیقفل-از
درختانجنگلی- 9جلد شده-رایج و متداول-بهشتارم
را بنا نهاد -خوراک قناری  - 10نوعی ساالد  -داستان -
سرانجامکار- 11بلهروسی-ژتون-دریاییدرشمالاروپا
بندریدرفرانسه.عمودی
 - 1بــرادر مرگ است -بزرگترین خطاط نستعلیق دوره
صفوی  - 2حیران و سرگردان  -درخشش  - 3به خاطر
آوردن  -پایتخت نروژ  - 4دارای انــدازه و شکل یکسان -
سخنور - 5ضمیر سوم شخص  -معجون  -تكرار حرفی- 6
اسبزردرنگ-وقتوهنگام- 7مخالفتکردن-گسترده
محلرشدجنین- 8موزهمشهورمادرید-حالتانقباضغیرارادیعضلهدیافراگم- 9پرچم-طویلترینرودفرانسه
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خط آهن چابهار -زاهدان؛ مسیر پیشرفت جنوب شرق کشور
ارباب افضلی

info@khorasannews.com

احداث خط آهن چابهار  -مشهد به عنوان طوالنی ترین
خط آهن ایــران ،جزو مصوبات سفرهای اعضای هیئت
دولت نهم و دهم به استان های سیستان و بلوچستان و
خراسان جنوبی بود که در  15آذرمــاه سال  1389در
جریان سفر رئیس جمهور وقت به چابهار ،طی مراسمی
عملیات احــداث قطعه اول خط آهن چابهار  -زاهدان
 مشهد از چابهار به زاهدان به طول  570کیلومتر کهمصوب سفر دوم هیئت دولت به سیستان و بلوچستان
بود ،آغاز و مقرر شد تا پایان سال  94به بهره برداری برسد
اما چون منبع مالی برای تزریق به پروژه وجود نداشت
فعالیتآنتعطیلشدتااینکهقراردادساختآنسال92
با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) بسته شد .به موجب
این قرارداد طی  5سال یعنی تا پایان سال  96عملیات
محورچابهار–زاهدانبایدبهپایانبرسد.اینخطریلیکه
از چابهار آغاز می شود با عبور از ایرانشهر ،خاش ،زاهدان،
نهبندان ،بیرجند ،قاین و گناباد از طریق ایستگاه کالشور
در حوزه شهرستان تربت حیدریه به راه آهن بافق  -مشهد
متصل می شود و با بهره برداری از این طرح ،سیستان و
بلوچستان از چند مسیر به راه آهن سراسری جمهوری
اسالمی و چندین کشور همسایه ایران متصل خواهد شد.
▪ 22درصد پیشرفت فیزیکی

نماینده شــرکــت ســاخــت و توسعه در اســتــان درب ــاره
پیشرفت خط آهــن چابهار – زاه ــدان در گفت و گو با
«خراسان» می گوید :این طرح به  8قطعه اجرایی تقسیم
شده که از چابهار تا ایرانشهر  4قطعه ،از ایرانشهر تا خاش
 2قطعه و از خاش تا زاهدان نیز  2قطعه پیش بینی شده
است«.مهدی رضایی» می افزاید :این پروژه در مجموع
عملیات اجرایی در کل این مسیر در قالب  8قطعه22 ،
درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما به دلیل این که تمرکز
فعلی پروژه روی  4قطعه چابهار تا ایرانشهر است ،بیشتر
عملیات اجرایی در این قسمت انجام می شود که پیشرفت
فیزیکی آن نیز تاکنون  46درصد بوده که مربوط به مرحله
زیرسازی یعنی عملیات خاکریزی و احداث پل ها ،تونل و
دیگر اقدامات زیربنایی است.
وی تصریح می کند :دلیل شروع این پروژه از سمت چابهار
این است که این خط آهن در گذشته به صورت خط آهن
چابهار -ایرانشهر -فهرج تعریف شده بود اما براساس
پیش بینی خط آهن چابهار -مشهد ،این مسیر تغییر
کرد و مقرر شد از سمت زاهــدان به مشهد و بعد از آن به
کشورهای خارجی متصل شود .مراحل مطالعاتی قطعه
چابهار – ایرانشهر در گذشته انجام شده و آماده اجراست.
از آنجایی که قرارداد این طرح در قالب یک پروژه طرح و
ساخت بسته شده  ،هم کار مطالعاتی ایرانشهر تا زاهدان
و هم عملیات اجرایی کل  8قطعه برعهده پیمانکار است.

- 10سیخونك-دانشیكهاثرنوررابرواكنشهایشیمیایی
بررسیمیكند- 11معاشرت-نشانهبیماری- 12بشارت
دهنده-زندگانی- 13زادگاه-تخریبکنندهاموالعمومی
 - 14محافظ گل  -از درختان جنگلی  -مأنوس  - 15واحد
نظامی  -گوشه ای در آواز افشاری  - 16رفوزه  -سازمان ،
نهاد  -صدمه  - 17دارای مقام و منزلت  -طریقه و روش 18
متكبر-تالفی- 19گشایش-پدرعلمجبر- 20ازمباحثدانشریاضی–پرستار.

گفت و گو
محمدحسن میرابی مقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و

وی تاکید می کند :پیش بینی می شود تا پایان سال 96
زیرسازی این پروژه از چابهار تا زاهدان به پایان برسد و
مرحله روسازی و ریل گذاری آن آغاز شود.
وی با اشاره به این که قــرارداد فعلی مربوط به چابهار –
زاهدان است ،ادامه می دهد :برای بهره وری کامل از این
طرح ملی ،باید به همه قطعات آن توجه ویژه داشت و در
صورتی که یک قطعه از این خط رها شود ،کل پروژه ناقص
خواهد بود .بنابراین انجام کارهای مطالعاتی قطعات
دیگر بعد از زاهدان به سمت زابل و بعد از آن در نهبندان،
بیرجند ،گناباد و سایر شهرستان هایی که در مسیر این
پروژه قرار می گیرند سبب افزایش سرعت پروژه می شود
که باید از سوی مسئوالن مربوطه در دیگر استان ها نیز
پیگیری شود.

بلوچستان

خط ریلی چابهار -مشهد توسعه اقتصادی و
اجتماعی شرق را رقم می زند
ذوالفقاری -راه اندازی خط ریلی بندر چابهار – مشهد،
شرق كشور را از بن بست خارج می کند و توسعه اقتصادی
و اجتماعی را رقم می زند .عضو هیئت علمی دانشگاه
سیستان و بلوچستان به خبرنگار ما گفت :چابهار به عنوان
بندری راهــبــردی ،سرشار از ظرفیت ها و فرصت های
اقتصادی بــرای کشورهای منطقه است و اتصال آن به
آسیای میانه و کشورهای محصور در خشکی و دسترسی
به آب های آزاد اقیانوسی از جمله فرصت های بی شمار
آن محسوب می شود .دکتر «محمدحسن میرابی مقدم»
اف ــزود :با توجه به ایــن که كشورهای آسیای مركزی و
افغانستان به صورت مستقیم به آب های آزاد دسترسی
ندارند ،این بندر می تواند رابط این كشورها با آب های آزاد
باشد .همچنین این بندر یکی از  14بندر مهم و استراتژیک
دنیا محسوب می شود که توجه بسیاری از کشورها را برای
سرمایه گذاری و همچنین تجارت و جابه جایی بار به خود
جلب کــرده اســت .وی ادامــه داد :افزایش ظرفیت های
اقتصادی و ترانزیتی کاال و جابه جایی و حمل و نقل انبوه بار
در این منطقه بدون استفاده از شبکه ریلی به راحتی امکان
پذیر نیست ،چرا که حمل و نقل ریلی از سودآورترین و در
عین حال بهترین شیوه های حمل و نقلی به خصوص برای
جابه جایی كاال محسوب می شود و از ویژگی های منحصر
به فردی برخوردار است كه دیگر شیوه ها فاقد آن است .وی
اظهار کرد :اتصال ریلی بندر چابهار به مشهد ،گذشته از
ایجاد فرصت های شغلی برای مردم استان ،با افزایش دادن
حجم تبادالت كاالیی موجب توسعه و گسترش بندر چابهار
نیز می شود و از این طریق در دگرگونی چهره سیاسی و
اقتصادی استان نقش بارزی ایفا می كند .وی ادامه داد:
موفقیتچنینطرحهاییدراستانمنوطبهامكانسنجی،
انتخاب مسیر درست و رعایت مشخصات فنی در طرح و
اجرا و نیز تأمین اعتبار كافی در كنار اراده ای قوی برای به
انجام رسیدن آن است که به طور قطع در اجرای این طرح به
این موارد توجه شده است .میرابی مقدم افزود :راه اندازی
این خط ریلی ،شرق كشور را از بن بست خارج می کند و با
احداث آن  3راه عبور برای خروج از ایران تعریف می شود
كه پویایی صنعت ،توسعه كشاورزی و ارسال مستقیم نفت
و گاز را به همراه دارد ،همچنین بندر در جابه جایی سریع
كاال می تواند تأثیرگذار باشد و احداث خط ریلی نیز در
شكوفایی و رونق بندر مؤثر است .وی گفت :راه اندازی
این طرح ،انتقال كاال و مسافر را به لحاظ مسافتی و زمانی
کاهش می دهد و از نظر جابه جایی مسافر ،رقابتی میان
شیوه های مختلف حمل و نقلی ایجاد می كند.

▪اهمیت جهانی خط آهن چابهار  -مشهد

▪تأمین منابع از طریق فروش سهام

رئیس اداره نظارت و کنترل پــروژه های استان درباره
اعتبارات مــورد نیاز ایــن طــرح ادامــه می دهــد :میزان
اعتباری که برای این پروژه در قرارداد با پیمانکار پیش
بینی شده  2هزار و  41میلیارد تومان است که از محل
فــروش اوراق سهام مشارکت تأمین و از این منبع پول
پیمانکار برای انجام عملیات اجرایی پرداخت می شود.
رضایی با بیان این که پیش بینی می شود امسال تأمین
اعتبار این پروژه با مشکل روبه رو نشود ،تصریح می کند:
در پایان سال گذشته  250میلیارد تومان سهام به این
پروژه تخصیص و به پیمانکار داده شد.
پیمانکار این پــروژه ماهیانه حــدود  20میلیارد تومان
صورت وضعیت ارائه می دهد که اگر بخواهیم این مبلغ را
در سال محاسبه کنیم ،سالیانه باید  240میلیارد تومان
به پیمانکار بپردازیم .وی در باره اعتبار ملی این پروژه نیز
می گوید :اعتبار ملی این طرح فقط صرف هزینه های
جانبی آن مانند خرید زمین های واقع در طرح از مردم،
جا به جایی دکل های برق و دیگر مــواردی می شود که
هنگام انجام عملیات اجرایی پــروژه با آن روبــه رو می
شویم .به طور مثال در حال حاضر زمین هایی از مردم
خریداری شده که هنوز پول آن پرداخت نشده است از
طرفی زمین های دیگری وجود دارد که مالکانش قبل از
دریافت پول ،حاضر به فروش آن نیستند .همین طور جا
به جایی دکل های برق ،یکی دیگر از هزینه های جانبی
باالیی است که در این طرح با آن روبه رو هستیم.
▪ 6قطعه فعال است

وی درباره عملیات اجرایی در قطعات مختلف این پروژه

می گوید :طبق مطالعات انجام شده قرار است عملیات
اجرایی از طرف زاهــدان و ایرانشهر نیز آغاز شود اما با
توجه به شرایط اقتصادی و اعتباری ،منطقی تر آن است
که ابتدا  4قطعه چابهار تا ایرانشهر که دارای پیشرفت
فیزیکی بیشتری نسبت به دیگر قطعات است ،در اولویت
قرار گیرد.
وی تصریح می کند :قطعه یک این پروژه از سمت چابهار
 48درصد  ،قطعه دوم  30درصد ،قطعه سوم  46درصد
وقطعهچهارم 53درصدپیشرفتفیزیکیوزیربناییدارد
که در مجموع می توان گفت قطعات چهارگانه چابهار تا
ایرانشهر تاکنون  46درصد پیشرفت داشته است.
وی همچنین به پیشرفت فیزیکی دو قطعه انتهایی این
پروژه از سمت زاهدان به خاش اشاره می کند و می گوید:
قطعههفتم 6درصدوقطعههشتمنیز 12درصدپیشرفت
فیزیکی دارد .همچنین دو قطعه پنجم و ششم در حد
فاصل خاش تا ایرانشهر غیرفعال است.
▪تکمیل زیرسازی تا پایان امسال

رضایی با تاکید بر این که بیشترین حجم فعالیت این پروژه
صرف تهیه زیرساخت ها می شود ،ادامه می دهد :برای
مرحله روسازی و ریل گذاری نیاز به مدت زمان زیادی
نیست چرا که در صورت تامین اعتبار و خرید ریل ،این کار
به سرعت پیش می رود به طوری که می توان گفت قطعات
چهارگانه چابهار تا ایرانشهر در طول یک سال قابل ریل
گذاری است .وی ادامه می دهد :انجام عملیات روسازی
نیز برعهده پیمانکار است که باید از هر طریق ممکن که
صرفه اقتصادی داشته باشد ،ریل مورد نیاز این پروژه را
تامین کند.

رضــایــی تأکید مــی کند :ایــن پـــروژه بــرای سیستان و
بلوچستان یک فرصت تاریخی است که اگر به اندازه کافی
به آن توجه نشود ،از دست می رود و دیگر پروژه های با این
میزان اهمیت و تأثیرگذاری در سطح ملی و جهانی در این
استان وجود نخواهد داشت .از طرفی هیچ منطقه ای در
کشور مانند این استان ،ظرفیت حمل و نقلی ندارد پس
این خط آهن می تواند برای کل کشور درآمد ترانزیتی
مشابه درآمد نفت یا حتی بیشتر از آن داشته باشد.
وی می افزاید :حیات اقتصادی سیستان و بلوچستان
وابسته به حمل و نقل است زیرا در عرصه کشاورزی و
صنعت شرایط مناسبی برای رقابت با دیگر استان ها
نــدارد ،بنابراین مزیت نسبی این استان ،حمل و نقل و
ترانزیت است .در صورتی که این خط آهن احداث شود و
از طریق آن فرآیند بارگیری کاال از بندر چابهار و ارسال آن
برای آسیای میانه و اروپا انجام شود ،کمک بسیار بزرگی
به اقتصاد استان خواهد بود.
وی ادامه می دهد :این پروژه طبق برنامه ریزی های کالن
ملی ،قرار است خط آهن چابهار – مشهد باشد و نباید آن را
محدود به چابهار – زاهدان دانست بنابراین انجام عملیات
در قطعات چابهار تا ایرانشهر یک قسمت بسیار کوچک از
این پروژه است .وی با بیان این که این پروژه ،مکمل پروژه
توسعه بندر چابهار است ،خاطر نشان می کند :اهمیت
خط آهن چابهار – مشهد برای کشورهای دیگر بیشتر از
ما است .به عنوان مثال هندی ها برای ارسال کاالهای
خود به آسیای میانه و حتی اروپا به این خط آهن چشم
دوخته اند زیرا تخلیه و بارگیری از بندر چابهار برای آنها
بسیار مقرون به صرفه تر از بندر عباس است چون مسافت
کوتاه تری را تا اروپا و آسیای میانه طی می کنند .بنابراین
در صورت نبود این خط آهن ،توسعه بندر چابهار نیز برای
آن ها فایده ای نخواهد داشت .همچنین به نظر می رسد
ورود سازمان منطقه آزاد به عنوان سرمایه گذار و همچنین
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز می تواند در این
طرح بسیار مؤثر باشد.
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-1شیرینی کرمانشاهی – پگاه – شرمساری  -دریاچه
ای درحمام  -2بسیار – تفاخر – واحــد سطح  -درد
 -3مــادر -عضو پــرواز -رها  -از بخش های پنجگانه
اوستا -4حالل رنگ -آداب ورسوم -راز -دام  -یازده
 -5جهت  -نشانه -من و تو -کوزه – زیان -6نت سوم-
كشیدنی مدرسه  -از خواهران برونته -آتش – صدای
کلفت -7جزیره ای در خلیج فارس-دستور -باالی
فرنگی – ایستگاه قطار – کشتی جنگی  -8هرگز نه
– قصد و خواسته  -نیم تنه مردانه -دور افتاده  -قاب -9
جانبداری -فرو رفته بر اثر ضربه  -هوا -درخت همیشه
لرزان  -10محلی که آب رودخانه وارد دریا می شود –
باران اندک – نوعی پای افزار  -کیل -11شیمی كربن-
شهری در استان یزد – فراوان ترین کانی آهن  -تابناک
عمودی

-1محصول صابون  -دوال -مرغ سعادت  -2اگر -
سمت راست -پیوند  -3این روزها در فضای مجازی زیاد
می گذارند -سوغات نطنز  -4پسوند شباهت  -کلمه
ای فرانسوی به معنی یک دور بازی  -5سقف  -بیماری
نفس تنگی -بهشت شداد  -6لحظه -نقره -قسمت
باالی کشتی  -7توشه  -بیسواد  -8خروشان  -مالفه
– ماه سرد  -9شتر – خزنده گزنده – ناز و عشوه -10
تصدیق روسی-پرنده آش سردكن -از انــواع پارچه

 -11خورشید – از بت های جاهلی – سودای ناله
 -12نقطه  -غذای مریض – هراس  -13هواپیمای
عجول  -بام دنیا – جاوید  -14پراکنده – مدور -15
آشیان – گره دریایی  -عصب -16شكننده -تیغ
– خانه شعری  -17از اسامی پسرانه – نوعی بستنی
 -18ملزم  -كودن  -19به جز – دایر – ساز شاکی
 -20پارچۀ کلفتی که از پشم یا کرک میمالند –
مرطوب – همه
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