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هفته آینده؛ جلسه مجمع نمایندگان
با وزیر درباره پروژه ریلی مشهد -گرگان

اسعدی -مجمع نمایندگان خراسان شمالی هفته آینده با وزیر راه درباره مسائل راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان نشست برگزار می کنند« .علی
قربانی» رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی به خبرنگار ما افزود 28 :خرداد ماه قرارداد اجرای راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان نهایی
شده بود که طبق آن مقرر بود  85درصد منابع مالی این پروژه را شرکت چینی و  15درصد را نیز آستان قدس به نیابت از سهم دولت تأمین کند.

...

...

پروژه راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان،معطلبانک عامل

گفت وگو
نماینده سابق  5شهرستان خراسان شمالی:

ضرورت بهره برداری سریع از راه آهن
مشهد -گرگان

عکس:تزیینی است

اســعــدی -شش استان کشور شامل اردبــیــل ،گیالن،
مازندران ،گلستان ،خراسان شمالی و خراسان رضوی
خواهان اجــرای این پــروژه هستند زیرا از اجــرای آن نفع
می برند.
نماینده سابق پنج شهرستان خراسان شمالی با اعالم این
مطلببهخبرنگارماافزود:طیسالهایگذشتهومتمادی
موضوع راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان به واسطه ضرورت
و اهمیت آن پیگیری شد ولی هر دفعه بنا به دالیلی اجرای
آن به تعویق افتاد.
دکتر «قاسم جعفری» افزود :با رویه ای که دولت در پیش
گرفته است ،خیلی به اجرای این پروژه خوش بین نیستم.
از ابتدا کار این پروژه خیلی خوب پیش می رفت و شورای
اقتصاد هم بودجه خوبی را برای این موضوع تخصیص
داده بود و شرکت چینی و آستان قدس نیز به عنوان مجری
پروژه پای کار آمده بودند  .همچنین جلسه هایی با معاون
پارلمانی رئیس جمهور ،وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی
و ...برگزار شد و شورای اقتصاد هم بیش از یک میلیارد یورو
برای این پروژه تصویب کرد.
وی بیان کرد :آن موقع مدت اجرای پیمان سه سال تعیین
شده بود ولی مثل خیلی از طرح های دیگر متاسفانه با
سیاستی که دولت داشت هم شرکای منطقه ای و هم چین
را آزرده خاطر کردند و فرصت اجرای این پروژه از بین رفت.
وی تصریح کرد :درباره راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان با
وجود همه مصوبات آن به دلیل این که از یک طرف خیلی
به اولویت کار دقت نداشتند و از طرف دیگر هم احساس
میشد دنبال این هستند که پیمانکارانی را که خودشان
می خواهند بیاورند و آن هم عم ً
ال اتفاق نمی افتاد ،این
تأخیر ایجاد شد وگرنه باید برابر آن چه که قب ً
ال مقرر شده
بود ،پروژه اجرایی می شد.
«جعفری» گفت :با شرایط کنونی که پروژه به بیش از یک
میلیارد یورو اعتبار نیاز دارد ،بعید می دانم دولت اراده
جدی برای اجرای آن داشته باشد.

▪مشخصات پروژه

پروژه احداث راهآهن مشهد -بجنورد -گرگان یک خطه و
طول آن ۵۷۰کیلومتر است .این خط ریلی در راهگذر ریلی
شرقی واقع در اتصال ( CISکشورهای مستقل مشترک
المنافع) بوده و هزینه ساخت آن بیش از هشت هزار و300
میلیارد تومان برآورد شده و طبق قرارداد ،باید  85درصد
مبلغ طرح را سرمایهگذار خارجی یعنی شرکت چینی
«سایناهیدرو» و  15درصد آن را نیز دولت با کارفرمایی
آستان قدس رضوی تامین کند.ظرفیت بار این پروژه 6.1
میلیون تن و ظرفیت مسافر این خط ریلی  2.4میلیون
نفر اســت.ارزش خالص فعلی( )NPVپروژه هزار و 600
میلیارد ریال ،نرخ بازگشت سرمایه  6.3درصد و حداقل
نرخ بازگشت آن  5درصد و دوره ساخت این پروژه پنج ساله
و دوره بهره بــرداری از آن  ۲۰سال است.حداکثر شیب
مسیر را ه آهن گرگان -بجنورد -مشهد  ۱۵در هزار و پروژه
دارای  15هزار و  800متر تونل و  7هزار و  600متر پل
است.تعداد ایستگاههای درجه یک این پروژه چهار عدد،
درجه دو ،هفت عدد و درجه سه  ۳۰عدد است.همچنین
سرعت این طرح برای قطار باری  ۱۲۰کیلومتر در ساعت
و برای قطار مسافری  ۱۶۰کیلومتر در ساعت است.
▪ماجرا چه بود؟

پروژه راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان که پس از کش و
قوس های فــراوان و کشمکش ها بر سر چگونگی تأمین
سهم  15درصــدی دولــت و نیز پس از انعقاد و ابطال
قراردادهای قبلی ،باالخره قرار شد توسط آستان قدس
و با فاینانسوری شرکت چینی ساخته شود ،باز هم دچار
مشکلی جدید شد و حاال مشخص نشدن بانک عامل،
دلیل تاخیر در آغاز عملیات اجرایی این پروژه اعالم شده
است.مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی
پیشتر گفته بود :خرداد امسال ،عملیات اجرایی خط ریلی

یادداشت شفاهی
یحیی نیکدل
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی

اکــرم اســعــدی -عملیات اجــرایــی خــط ریلی مشهد-
بجنورد -گرگان که به گفته مدیرکل دفتر فنی استانداری
خراسان شمالی قرار بود اول تیر ماه همزمان از چهار نقطه
آغاز شود ،آغاز نشد تا بدقولی مسئوالن را به رخ بکشد و
شرح مثنوی هفتاد من کاغذ این خط ریلی ،بی نتیجه ،به
پایان برسد.تاکنون سه بار عملیات اجرایی این خط ریلی
آغاز شده اما آن چه به جایی نرسیده ،ریل گذاری بوده
است و بس! اردیبهشت ماه امسال وقتی مدیرکل دفتر
فنی استانداری خراسان شمالی برای آغاز دوباره عملیات
اجراییاینخطریلی،طبققرارداداینپروژه،زمانتعیین
کرد ،تصور می شد این بار دیگر در حد وعده نماند و پروژه
اجرایی شود اما این بار نیز این وعده رفت تا مانند گذشته
روی کاغذ آرام بگیرد و آغاز عملیات اجرایی این پروژه ملی
و زیربنایی در استان به زمانی دیگر موکول شود.

 6استان از پروژه ریلی مشهد -گرگان
نفع می برند
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مشهد -بجنورد -گرگان دوباره شروع می شود« .عنبری»
افزوده بود :پس از ابطال قرارداد قبلی این پروژه ،قرارداد
جدید تهیه شد که مورد موافقت سرمایه گــذاران اعم از
آستان قدس به عنوان سرمایه گذار داخلی و شرکت چینی
به عنوان فاینانسور خارجی و شرکت ساخت راه های کشور
قرار گرفت و مقرر شد این قرارداد تا آخر ماه جاری به امضای
فاینانسور چینی و وزارت راه و شهرسازی برسد .وی بیان
کرده بود 10 :روز پس از امضای قرارداد ،عملیات اجرایی
پروژه آغاز خواهد شد که طبق وعده های داده شده ،در
نهایت تا آخر سه ماه نخست امسال ،عملیات اجرایی این
خط ریلی آغاز می شود .وی افزوده بود :این عملیات به طور
همزمان از سه جبهه در مشهد ،خراسان شمالی و گرگان
آغازخواهدشدوپیمانکارقولدادهاستهمزمانبامشهدو
گرگان در خراسان شمالی نیز کارگاه بزند و کار را آغاز کند.
▪اجرای پروژه در انتظار انتخاب بانک عامل

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی اکنون می
گوید :پیمانکار انتخاب و قرارداد ،به او ابالغ شده و ارقام
و دیگر ابعاد انجام کار هم مشخص است«.عنبری» می
افزاید :تاریخ شروع عملیات اجرایی خط ریلی مشهد-
بجنورد -گرگان در قــرارداد یکم تیر ماه قید شده است
و برای این که کار شروع شود وزارت راه و شهرسازی و
پیمانکار دنبال عاملیت بانکی هستند و اگر این موضوع
حلشود،عملیاتاجراییآغازمیشود.ویاظهارمیکند:
استاندار از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیر است تا
بتوانند عاملیت بانک را مشخص کنند و با توجه به این که
این موضوع در تهران و از سوی وزیر هم پیگیری می شود،
امیدواریم زودتــر به نتیجه برسد و بانک عامل مشخص

شود«.عنبری» ادامه می دهد :فاینانسور چینی نامه زده و
متعهدشدهاستباوجوداینکهآمریکاازبرجامخارجشده
است ،این موضوع تاثیری در روند کار آن ها ندارد و تعهد
داده است با همان قرارداد و همان رقم کار را انجام دهد.
▪قرارداد اجرا تنفیذ نشده است

در این میان ،مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس
رضویمیگوید:قرارداداجرایخطریلیمشهد-بجنورد-
گرگان ،خرداد ماه از طرف وزارت راه و شهرسازی به آستان
قدس به عنوان پیمانکار این پروژه ابالغ شد اما هنوز تنفیذ
نشده است و تا زمانی که تنفیذ نشود ،نمی توان عملیات
اجرایی آن را آغاز کرد«.محمد رضا رئیسی» می افزاید :زمان
تنفیذ قرارداد ،زمانی است که بانک های دو طرف مسائل
مالی را بین خودشان حل کنند و تأییدها و  85درصدی که
فاینانسورمیخواهدتامینمالیکند،بهبانکعاملدرایران
بیاید.ویبیانمیکند:زمانیکهپولپرداختشودعملیات
اجرایی قرارداد شروع خواهد شد و تا قبل از تاییدهای مالی

بین بانک فاینانس کننده چین ،بانک مرکزی ایران و بانک
عاملعملیاتبانکی،کاراجراییشروعنمیشودچونمنابع
مالی آن باید تامین و سپس اجرا شود.وی اظهار می کند:
طبق قانون از زمان ابالغ قرارداد شش ماه فرصت است که
تنفیذ انجام شود و برای تنفیذ قرارداد باید بانک چین ،بانک
مرکزی و بانک عامل همه پای کار بیایند و اقدام ها و توافق
های فی مابین را انجام دهند؛ وقتی که توافق ها انجام و پول
به پشتوانه بانک مرکزی به حساب بانک عامل واریز شد،
آن موقع تنفیذ قرارداد انجام و عملیات اجرایی پروژه آغاز
می شود.مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
می گوید :یکی از موارد بانک عامل است ،چند بانک برای
پذیرفتن عاملیت پروژه راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان
اعالم آمادگی کرده اند و بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد
که کدام بانک را برای این منظور بپذیرد اما موارد دیگری نیز
وجودداردکهبهتراستدرگزارشقیدنشود.ویمیافزاید:
امیدوارم این پروژه قبل از پایان شش ماه تنفیذ شود تا بتوان
عملیات اجرایی آن را امسال اجرایی کرد.

نکات مهم پرونده
* قرارداد اجرای خط ریلی مشهد -بجنورد -گرگان ،خرداد ماه از طرف وزارت راه و شهرسازی به آستان قدس به
عنوان پیمانکار این پروژه ابالغ شد اما هنوز تنفیذ نشده است و تا زمانی که تنفیذ نشود ،نمی توان عملیات اجرایی
آن را آغاز کرد
* پیمانکار انتخاب و قرارداد به او ابالغ شده است و ارقام و دیگر ابعاد انجام کار هم مشخص است
* فاینانسور چینی نامه زده و متعهد شده است با وجود این که آمریکا از برجام خارج شده ،این موضوع تاثیری در روند
کار آن ها ندارد و تعهد داده است با همان قرارداد و همان رقم کار را انجام دهد
* امیدوارم این پروژه قبل از پایان شش ماه تنفیذ شود تا بتوان عملیات اجرایی آن را امسال آغار کرد

خراسان شمالی بین استان های مسافرپذیر شمال و نیز
خراسان رضوی قرار دارد و بیشترین تردد مسافر را در این
محور داریم که طبیعتا هزینه های زیادی برای مردم و جامعه
دارد؛ هم هزینه های سوخت و استهالک خودرو و جاده و هم
تلفات جاده ای که اگر همین هزینه ها را در نظر بگیریم برای
احداث راه آهن توجیه الزم را به وجود می آورد .از طرفی با
احداثراهآهنکاهششدیدهزینههارادرحوزهحملونقل
خواهیمداشت.خراسانشمالیواحدهایبزرگصنعتیاز
جملهپتروشیمی،سیمان،آلومینا،فوالدولولهگسترداردکه
تولیدات آن ها برای صادرات باید به مرزهای کشور و دیگر
مناطق حمل و سپس بارگیری مجدد شود که اگر این استان
بهخطریلیمتصلباشدمیتوانازهمینجابهطورمستقیم
کارهاراانجامداد.ازطرفیباتوجهبهظرفیتهایمعدنیکه
در استان شناسایی شده و همچنین در حوزه صنایع فلزی
در جنوب استان ،در آینده حمل بار یکی از اولویت های ما
خواهد بود.اگر هزینه حمل و نقل به درستی تبیین نشود و
حمل و نقل ریلی ،زمینی و هوایی مکمل هم نباشند هزینه
های حمل و قیمت تمام شده محصول در بازار باال می رود و
فعالیت اقتصادی را از توجیه می اندازد ،در نتیجه حمل بار و
مسافر یکی از اولویت های استان است.به طور قطع و یقین
بیشترین بار را برای شمال از این جا داریم که از مناطق شرق
و شمال شرق کشور به شمال می رود و برعکس از شمال به
این جا می آید ،بنابراین ترافیک بار و مسافر از این جا بسیار
باالست و برای همه استان ها از جمله مازندران ،گلستان
و خراسان شمالی و رضوی این گونه است .ضمن این که
مرکز خراسان شمالی تنها مرکز استان است که به خط
ریلی وصل نیست و این یک آسیب است .از سویی وقتی به
راه آهن سراسری متصل شویم ،طبیعتا هزینه های حمل بار
از بندرعباس به این منطقه بسیار پایین خواهد بود و در رونق
منطقه می تواند تاثیرگذار باشد.جدا از همه این ظرفیت ها و
هزینههاو ...کاهشهزینههایتلفاتجادهایوهزینههایی
که از طریق سوخت و جاده به جامعه تحمیل می شود ،در
جهت توجیه دار کردن این خط آهن کافی است چه برسد به
این که بخواهیم بحث حمل بار و مسافر و کاهش هزینه های
حمل را اضافه کنیم.عالوه بر این ،جاده ابریشم در گذشته از
این منطقه عبور می کرده و مسیر تجار و بازرگانان بوده و به
طور طبیعی اگر راه آهن هم در این منطقه وجود داشته باشد
بحث رونق فعالیت های تجاری شکل میگیرد و در آینده
باعث توسعه منطقه می شود .هدف نظام هم رشد متوازن
است از لحاظ توزیع عدالت و به نوعی باید به توسعه متوازن
مناطق کشور هم توجه کنیم .یکی از ضرورت ها بحث راه
آهن است که امیدواریم زودتر انجام شود.
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افقی - 1:رمانیمشهورنوشتهگابریلگارسیامارکز-ماهی
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سل  -چین و چروک پوست  -دست محبت بر سر او بکشید
غاردیدنیدیواندره- 4دربان-پستهزمینی-قندسفید-راهیکهبهآخرنمیرسد!- 5فرمانروا-شكافباریك-دوره
تناوب  -خداحافظی بیگانه  - 6چوب مسطح برای معاینه
دهان و حلق -دلیل ها  -علم بررسی تاثیر نیروهای وارد بر
اجسام  - 7ضمیر متكلم مع الغیر  -نویسنده آلمانی نمایش
نامه تــراژدی مــاری استوارت  -شهری در ایالت تورینگن
آلمان -جانشین  - 8شــور و هیجان همگانی  -درجــه به
سوزی بنزین  -مینیاتوریست  -نامیده شده  - 9محبوب تر
از همه در میان جمعی  -از ملزومات خوشنویسی  -شروع ،
آغاز  -بندگی  -رنج بی پایان! - 10چپ چشم  -ناحیه بدون
درخت ،هموار  ،سرد و مرطوب  -این زمان  -حیوان وحشی
- 11برخوردار-ابیاتیکهازنظرمعنیبههموابستههستند.
عمودی - 1:پرخاش  -داشتن هر نوع رابطه و نسبت - 2
نوعی چرم مرغوب  -زمان اوج گرفتن امری  - 3بهتر  -قبر
 - 4تیز پرواز  -معبود یگانه  - 5الی آخر  -برای بیان آرزو به
كار میرود  - 6نفی عرب  -یكی از دو نعمت مجهول  -بدن
 - 7بانگ شتر  -برخی از این آب ماهی می گیرند! - 8عیب
و نقص  -بنیانگذار حزب کمونیست  - 9تبهكاران  -گام
- 10شبکهگستردهجهانی-شهریدرکشورمانبامعادن

اورانیوم -از رهبران جنبش استقالل هند  - 11چاپار -
مسابقات ورزشــی سراسری در یك رشته  -سفید آذری
 - 12پس از ژوئیه  -معادل فارسی اقیانوس  - 13گردنده
 بزرگان دربار  - 14همسایه برزیل و ونزوئال  -ناطق 15 حرف ندا -چراغ آویز تزیینی  -سراپرده محبت اوست - 16براندازی حكومت از طریق نظامی  -امپراتوری قدیم
 - 17بالنگ  -كتاب شیخ صدوق در زمینه فقه و احكام دین
 - 18آب میان بافتی  -از باشگاه های فوتبال اسپانیا - 19
نقاشی روی شیشه  -سر به زمین گذاشتن  - 20نویسنده
اتریشی رمان شطرنج باز – تعجب.
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افقی -1 :صليب -با حیله و نیرنگ از کسی پول گرفتن
 پرنده میوهخوار نواحی گرم آمریکا با منقار بزرگ و پهنو پرهای رنگین  -2مادر رستم  -افسر نيروی دريایی –
ازدوران زمين شناسی -3درخت انگور -طالیی  -زبان-
ولی – کیسه صابون -4رود ناشنوا  -عالم ماده  -باالرفتن
حرارت بدن -قصه -پرستيدنی مشركان -5سازتيره – به
معنی ساحل است فقط حروفش در هم ریخته – ضربه ای
در فوتبال – از اجسام هندسی -6آب دي ــده -محلی
درلهستان كه در آن جا معاهده ای به همین نــام بين
فتحعلی شاه قاجارو ناپلئون به امضا رسيد  -پرنده آش
سردكن-7ازدرختان جنگلی  -حمام كاشان -خط بیگانه
 پيمانه -8پنج تركی -فرخنده -كوچك وخرد -راهرو –پسوند شباهت -9خوردن -جود  -صوم – مرتجع معروف
– نوعی نی با گلهای پرزدار که در آب میروید -10چين
خوردگیمقعرطبقاتزمين-گیاهیعلفیازخانوادۀزنبق
با گلهای بنفش و خاصیت دارویی – جذابیت  -11بدون
توقف  -كنايه ازآدم پرحرف  -باریکهای از چوب که در
اطراف چهارچوب در کوبند
عمودی-1 :ماشين حساب قديمی – ساخت و پاخت
 -2طوالنی ترین رود فرانسه  -بدگمان  -3اسب زین
کرده بدون سوار که پیشاپیش موکب پادشاهان حرکت
می کرد  -پرخاش -ننر -4ستون بدن  -محروم  -مرواريد
 -5وسیله -پرده عصبی چشم -6پیرایش درخت -رود
مرزی -7لباس متحدالشكل -8درخت زبان گنجشك-
فن -بــازی نفس گير  -9کمربند – ستون  -تندر -10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

پارك – شهری که مظهر بی وفایی در تاریخ است  -11از
سازهای زهی  -نوعی غذای نذری  -12سخن بی معنی
زمستان -سگ بيمار -13رودآرام – مزایا – آخرینتوان  -14درخواست تجدید رسیدگی از دیــوان عالی
کشور -15بيهوشی – جامه حمام  -16سرود  -قنات
 -17پوستين – شهری در استان کرمانشاه  -راه ميان بر
 -18نارس – دارایی – عشق فرنگی -19گزند – لوبیای
روغنی -20پنهان – درنگ
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