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چراغ سبز روسیه به تامین فاینانس خط دوم راه آهن طبس

از میان خبرها

رفعگلوگاههایترافیکی،استارتدوخطهسازیراهآهنطبس-تهران

عبادی :پیگیری دولت
در ابر پروژه های انتقال آب
و راه آهن در حد انتظار نیست

فرخ نژاد

فرخ نژاد -مجلس شورای اسالمی هر آن چه را برای عملیاتی شدن
ابر پروژه های انتقال آب و راه آهن در خراسان جنوبی الزم بود
در قالب مصوبه و قانون تصویب کرده است و پیگیری های بعدی
به دولت بر می گردد که در این زمینه از دولت شاکی هستیم زیرا
انتظارها بیش از این است .نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف
در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با «خراسان جنوبی» با بیان
این مطلب به برداشتن اساسی ترین قدم برای اجرایی شدن پروژه
حیاتی راه آهن استان اشاره کرد که در ادوار گذشته مجلس شورای
اسالمی با این که در شرایط تحریم قرار داشتیم و گرفتن ردیف
بودجه ممنوع بود ،ردیف بودجه ای برای این پروژه گرفته شد .به
اذعان حجت االسالم سید «محمد باقر عبادی» با این که پروژه راه
آهن خراسان جنوبی ردیف مستقل دارد اما اجرایی شدن این پروژه
با منابع دولتی امکان پذیر نیست به ویژه با محدودیت ها و گرفتاری
هایی که دولت با آن دست و پنجه نرم می کند .به گفته وی در دوران
تحریم ،فاینانسوری حاضر به اجرای این پروژه نبود و در یکی و دو
سال گذشته با این که چینی ها برای تامین منابع و مشارکت در پروژه
راه آهن به طور مکرر به ایران آمدند و گفتند حاضریم در این طرح
مشارکت داشته باشیم اما در پایان پا جلو نگذاشتند به همین واسطه
در زمینه اجرایی شدن راه آهن از طریق فاینانسور ،خیلی موفق نبوده
ایم .عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی به
راهکارهای دیگری که برای عملیاتی شدن پروژه راه آهن اندیشیده
شد تا جذب سرمایه گذار را در پی داشته باشد اشاره کرد و از جمله
این جاذبه ها پرداخت تسهیالت به سرمایه گذار از منابع صندوق
توسعه ملی را یادآور شد .موضوع دیگر درباره فاینانس این است که
اگر بخواهد از این طریق در پروژه راه آهن سرمایه گذاری شود تامین
 85درصد سرمایه مربوط به بخش خصوصی است و  15درصد باقی
مانده را باید دولت بپردازد که تامین همین  15درصد هم برای
دولت مشکل است به همین دلیل در مجلس شورای اسالمی مصوب
شد  15درصد نیز از صندوق توسعه ملی پرداخت شود .به گفته
«عبادی» با این اقدام مانع بزرگی که سر راه اجرایی شدن فاینانس
وجود داشت برداشته شد و باید دستگاه های اجرایی مرتبط از این
فرصت استفاده کرده و زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند .وی
اشاره ای به تشکیل کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی برای سرمایه
گذاری در این پروژه با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی دارد
و می گوید :مجلس شورای اسالمی زیرساخت های الزم را برای
عملیاتی شدن پروژه راه آهن و انتقال آب به استان فراهم کرده است
که پیگیری و عملیاتی شدن آن به اهتمام دولت برمی گردد .وی با
بیان این که وقتی همه تسهیالت را می توان برای پروژه راه آهن از
صندوق توسعه ملی دریافت کرد چرا پیگیری ها برای جذب سرمایه
گذار انجام نمی شود می افزاید :در زمینه کنسرسیوم نیز خبرها
حکایت از آن دارد که یک سرمایه گذار آمده و آن یکی کنار کشیده
است اما شاهد اقدام عملی در این زمینه نیستیم .به گفته وی هر
چند کلنگ عملیات اجرایی پروژه از سمت بیدخت گناباد به زمین
زده شده است اما الزم است از این طرف نیز سرمایه گذار پیدا شود و
حاضر به سرمایه گذاری باشد.

تامین منابع ارزی مورد نیاز پروژه خط دوم راه
آهن طبس -تهران که قرار بود مرداد امسال سوت
شروع عملیات اجرایی آن در خراسان جنوبی به
صدا در آید به تاخیر افتاد .با به هم ریختن برنامه
زمانی شروع عملیات اجرایی خط دوم راه آهن
طبس ،تالش اداره کل راه آهن شرق کشور بر این
است تا از طریق مواد قانونی دیگر مانند تبصره
 12شروع عملیات اجرایی را داشته باشد .افزون
بر این با مناقصه رفتن گلوگاه های ترافیکی که دو
گلوگاه خطوط ریلی طبس نیز جزو این فهرست
است و با اختصاص اعتبار ،شروع آن می تواند
سرآغازی برای استارت عملیات اجرایی این
پروژه زیرساختی و اساسی خراسان جنوبی به
حساب آید.

• •شروع کار با گلوگاه های ترافیکی

آن طور که مدیرکل راه آهن شرق کشور امیدوار
است تزریق فاینانس از سوی روس ها به واسطه
صرفه اقتصادی که اجرای این گونه پروژه های
حیاتی دارد انجام خواهد شد .مهندس«ماسوری»
می گوید :اقدام نا به جایی که ترامپ انجام داد
شروع عملیات اجرایی کالن پروژه خط دوم راه
آهن طبس -تهران را به تاخیر انداخت اما پیگیری
ها برای عملیاتی شدن ادامه دارد .به عالوه از
محل گلوگاه های ترافیکی خطوط ریلی کشور و
با استفاده از تبصره ماده  12آغاز عملیات اجرایی
پروژه را از ایستگاه تل حمید راه آهن طبس در
دستور کار قرار داده ایم و ادامه کار با فاینانسی
که روس تزریق خواهد کرد دنبال می شود .این
مسئول اشاره ای به تغییر شرایط به واسطه نا به
سامانی بازار ارز دارد که تا حدودی این پروژه
را با بحران مواجه کرده و همه برنامه ها را به هم
ریخته است.به گفته وی با شرایط جدید رخ داده،
تفاهم نامه اولیه ای که با طرف روس منعقد شد
با تفاهم نامه ثانویه تفاوت می کند اما امیدواریم
که فاینانس روس هر چه زودتر عملیاتی شود
زیرا نه تنها وی بلکه همه مسئوالن راه آهن اتفاق
نظر دارند که این موضوع به سرانجام برسد .وی
ضمن اشاره به شرایط سخت ایجاد شده به واسطه
تغییرات لحظه ای و سیاسی می افزاید :با شرایط
ایجاد شده امکان دارد روسیه عقب نشینی کند
و امکان دارد که مسائلشان را با آمریکا رفع و
رجوع کنند.

• •اعالم آمادگی روسیه

به گفته او هر چند این مسائل مطرح است اما
روسیه اعالم کرده است که نه تنها در فاینانس راه
آهن بلکه در اعتبارهای اسنادی دیگر هم با ایران
همکاری می کند .مدیرکل راه آهن شرق کشور
ابراز امیدواری می کند که این اتفاق بیفتد زیرا
مشارکت در پروژه های زیرساختی راه آهن یک
ظرفیت سرمایه گذاری عالی برای روس ها به
حساب می آید .افزون بر این شرکت مهندسی و
ساخت لوکوموتیو مپنا نیز این موضوع را اعالم کرد
که روس ها حاضر به حمایت از این صنعت هستند.
این مسئول اشاره ای به مصاحبه اش با روزنامه
«خراسان جنوبی» درباره شروع عملیات اجرایی
خط دوم راه آهن طبس – تهران قبل از گرانی
نرخ ارز دارد و این که بخشی از تفاهم نامه های
مد نظر برای تامین فاینانس در آن زمان اجرا
شده بود و امیدوار و خوشحال بودیم که بتوانیم
عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنیم« .ماسوری»
باز هم امیدوار به عملیاتی شدن این پروژه است
زیرا معتقد است که سرمایه گذاری در پروژه های
زیرساختی مانند حمل و نقل ریلی درآمدزاست.
وی با بیان این که اجرایی شدن خط دوم راه آهن
طبس برای اداره کل راه آهن شرق کشور حیاتی
است می افزاید :منابع تبصره  12از اعتبارات
داخلی است و اگر دو بالک بحرانی و پر ترافیک را
شروعکنیمآغازیبرایاستارتاینپروژهحیاتیبه
حساب می آید .به گفته وی رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور به هیچ وجه موافق با اجرای
این پروژه از منابع داخلی نیست بلکه می خواهد
صد درصد خط دوم پروژه راه آهن طبس -تهران از
محل منابع ارزی تامین شود اما او به عنوان متولی
و کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی کشور معتقد
است که بخشی از پروژه می تواند در قالب گلوگاه
های ترافیکی که به مناقصه رفته است و دو بالک
آن مربوط به این خط ریلی می شود به اجرا درآید.

• • 120میلیاردتومانبرایبالکهایبحرانی

وی اعتبار مورد نیاز برای عملیات اجرایی دو بالک
مورد نظر در خطوط ریلی طبس را  120میلیارد
تومان اعالم می کند و می گوید :اگر دو بالک خیلی
بحرانی خطوط ریلی طبس اجرایی شود تا حدودی
مشکل ترافیکی آن برطرف خواهد شد و اگر اداره
کل راه آهن شرق کمی برای اجرایی شدن این کار

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ

ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮرﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ®ﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ®ﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗ®ﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗ®ﺮارﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ® ،از ﺑﺎز®ﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎز®ﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ®ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن
ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــ®ــﺮار در ﺗ®ﻪ ا
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ®ﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗ®ﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮاﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÜﻨﻴﻢ.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ را ﺑﺮا ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ
¦ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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• •جابه جایی  15تن سنگ آهن

مسئله مهم تر این که چون قرار است در افق
 1404و بعد از آن بیش از  15میلیون تن مواد

][١٣٩٧/٥/٣٠

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧ®ﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗ®ﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗ®ﻪﻋﻤﻮد،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Üﺷﺪه اﺳﺖ.

اعتبار ارزی مورد نیاز احداث دو خطه شدن راه آهن
طبس به هر دلیل تامین نشد به علت مهم بودن این
موضوع برای شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
از منابع بخش خصوصی داخلی یا ظرفیت های
اعتباری دیگر هزینه مورد نیاز پروژه را تامین می
کند .همچنین اهمیت عملیاتی شدن پروژه تا این
حد است که اگر نیاز باشد پروژه های دیگر را متوقف
می کند تا این طرح به سرانجام برسد .مدیر کل راه
آهن شرق کشور مبلغ اعتباری ارزی پروژه را همان
چهار هزار میلیارد تومان هزینه مورد نیاز اعالم کرد
و این موضوع را نیز یادآور شد که هر چه سرمایه گذار
روسی هزینه کرد بر همان اساس شرکت راه آهن
جمهوری اسالمی ایران نیز تعهد واگذاری دارد
یعنی بر اساس هزینه کرد سرمایه گذار زمان بهره
برداری از این خط ریلی تعیین می شود.
«ماسوری» با بیان این که  777کیلومتر از مسیر
دو خطه می شود افزود :با دو خطه شدن این مسیر
ریلی عالوه بر این که ظرفیت آن باال می رود میزان
بار محور نیز تغییر می کند یعنی اکنون که بار محور
 25تن است با اجرایی شدن خط دوم به  30تن
افزایش می یابد طوری که واگن های سنگین تری
می تواند در مسیر آن جابه جا شود .دیگر این که
ترافیک روان می شود و تردد در مسیرها به صورت
زوج و فرد خواهد شد.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

معدنی از معادن سنگان از طریق این خط ریلی
جابه جا شود اگر دو خطه شدن دیرتر از موعد
مقرر به سرانجام برسد با ترافیک جدی مواجه
می شویم .به گفته وی آن چه در برنامه زمانی این
پروژه آمده در سه سال باید دو خطه شدن راه آهن
طبس به سرانجام برسد اما تالش بر این است
به دلیل تجربه ای که در زمینه اجرای پروژه خط
آهن اصفهان که  270کیلومتر در یک سال به
سرانجام رسید وجود دارد این طرح نیز زودتر از
موعد مقرر به اتمام برسد .این مسئول سال قبل
نیز در گفت وگو با «خراسان جنوبی» به پیگیری
مصوبات اجرای خط دوم و تامین و ابالغ اعتبار و
شروع عملیات آن در سال  96اشاره کرد و گفت:
احداث خط دوم طبس – تهران در دستور کار راه
آهن جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته و این
اداره کل منتظر تخصیص منابع مالی آن است که
در صورت تخصیص به زودی به مرحله مناقصه می
رسد .به گزارش «خراسان جنوبی» سوم خرداد
سال گذشته نیز مهندس «ابراهیم اقبالی» مدیر
کل سابق راه آهن شرق درباره پروژه دو خطه شدن
قطار طبس -تهران از سمت یزد توسط بخش
خصوصی به «خراسان جنوبی» گفت :مصوبهِ
طراحی و اجرای پنج ایستگاه این مسیر گرفته
شده است زیرا خطوط ایستگاه ها تغییر می کند.
دوم آذر ماه سال  ۹۴هم روزنامه خراسان جنوبی
خبری به نقل از مدیر کل وقت راه آهن شرق کشور
با این عنوان که «عملیات دو خطه شدن مسیر راه
آهن شرق آغاز می شود» منتشر کرد.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

• •اطمینان از تامین منابع ارزی

مدیر کل راه آهن شرق کشور اطمینان داد که اگر

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
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عجله دارد به واسطه ترافیک باالیی است که دراین
خطوط با آن مواجه است .پایان بخش کالمش هم
این است که در صورت تامین فاینانس روس ،خط
دوم راه آهن شرق که جزو اولویت های اداره کل راه
آهن شرق کشور است عملیاتی خواهد شد.
«خراسان جنوبی» در سلسله گزارش های خود که
از زمان طرح دو خطه شدن راه آهن طبس – تهران
منتشر می کند  10خرداد امسال در مطلبی با
عنوان « 4هزار میلیارد تومان فاینانس روس برای
دو خطه شدن راه آهن طبس» به این موضوع اشاره
کرد که سال  94دو خطه شدن راه آهن طبس
توسط بخش خصوصی ،خبری شد و از دو سال قبل
مقدمات اجرای این پروژه زیربنایی ریلی کشور در
حال فراهم شدن است طوری که سال قبل قرار
بود در صورت تامین منابع مالی مناقصه این پروژه
حمل و نقل ریلی برگزار شود اما امسال با همت
مضاعفی که در این زمینه وجود دارد به گفته مدیر
کل راه آهن شرق کشور سوت عملیات اجرایی دو
خطه شدن این خط ریلی مرداد به صدا در می آید
و با چهار هزار میلیارد تومان بودجه ای که از منابع
اعتباری ارزی روسیه برای آن در نظرگرفته شده
است عملیات اجرایی پروژه سرعت می گیرد تا
خیلی زودتر از موعد در نظر گرفته شده به اتمام
برسد .گفته مهندس«ماسوری» حاکی از این است
که از محل منابع ظرفیت رفع گلوگاه های ترافیکی
بالک های بحرانی ،عملیات اجرایی دو خطه شدن
راه آهن طبس آغاز می شود .وی اعتبار مورد نیاز
برای اجرایی شدن این پروژه زیربنایی را که از بافق
تا کاشمر دو خطه می شود چهار هزار میلیارد تومان
اعالم کرد و با توجه به رایزنی که با کشور روسیه
انجام شده است از طریق منابع اعتباری ارزی
عملیات اجرایی در سال  ۹۷ادامه می یابد .وی از
به سرانجام رسیدن مذاکره برای تامین فاینانس
با طرف روس خبر داد و این که موافقت های الزم
نیز از طرف سرمایه گذار خارجی گرفته شد و فقط
باید تفاهم نامه به امضا برسد .به گفته او بعد از
بازدیدهای میدانی طرف سرمایه گذار از محدوده
اجرای طرح ،تفاهم نامه امضا می شود .اعتقاد وی
بر این است که سرمایه گذار روسی برای تامین
هزینه مورد نیاز از طریق فاینانس ورود می کند.
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٧)-١ﺣــــﺮﻓــــ (ﺗــﻴــﻢﻣــﻠـ ﻓــﻮﺗــﺒــﺎلاﻣــﻴــﺪاـــﺮان
ﺳﺎﻋﺖ ١٣:٣٠دﺮوزدرآﺧﺮﻦدﺪارﺧﻮدازﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺮوﻫ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻓﻮﺗﺒﺎلﺑﺎزﻫﺎآﺳﻴﺎ ﺟﺎﺎرﺗﺎ
ﺑﻪﻣﺼﺎفاﻦﺗﻴﻢرﻓﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (آبﺑﺎرانﭘﺸﺖﺑﺎمراﭘﺎﻴﻦﻣ آورد
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ﺧﻴﻠ ﻋﺼﺒﺎﻧ
٣)-٤ﺣﺮﻓ (دﺳﺘﻤﺎلﺳﻪﮔﻮشﺳﺮﺑﻨﺪ
٤)-٥ﺣﺮﻓ (داوﺪﻟﻮﺋﻴﺰ،ﻣﺪاﻓﻊاﻦﺗﻴﻢ ﺑﻌﺪاز¦
ﻓﺼﻞﻧﻴﻤ®ﺖﻧﺸﻴﻨ دراﻦﺗﻴﻢﺑﺎآﻣﺪنﺳﺎرﺑﺎردﮕﺮ
ﺑﻪﺗﺮﻴﺐاﺻﻠ آﺑ ﻫﺎﺑﺮﮔﺸﺖ.
٥)-٦ﺣﺮﻓ ( ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﻫــﻮاداران ﻮوﻧﺘﻮس
ﺑﺮادﺪنﺮﺲروﻧﺎﻟﺪودراوﻟﻴﻦدﺪاررﺳﻤ اش
ﺑﺎﭘﻴﺮاﻫﻦاﻦﺗﻴﻢﺑﻪﭘﺎﺎنرﺳﻴﺪواوﺷﻨﺒﻪﺷﺐﻣﻘﺎﺑﻞ
.......ﺑﻪﻣﻴﺪانرﻓﺖ.
٥)-٧ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﺣﺴﺐﺗﺼﺎدف
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﺷﻔﺮﺑﺮاﭘﺮﺮدنﺟﺎﺧﺎﻟ .......
و ﺟﭙﺎروف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﺪﻫﺎ داﺧﻠ  ،ﺳﻪ ﺑﺎز®ﻦ
ﺧﺎرﺟ ﻫﻢﺧﺮﺪ.
٣)-٩ﺣــﺮﻓ ـ ( اــﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ  ٢٥ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم در
ﺳﺎلﻫﺎاﺧﻴﺮدر١٥ﺑﺎزوﺑﻴﺶازﻫﺰاردﻗﻴﻘﻪﻫﺮﮔﺰ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧ در ﺑﺎزﻫﺎ ﺗﻴﻤﺶ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ
ﻧﺸﺪهﺑﻮدواﻦاﺗﻔﺎقﺑﺎﻻﺧﺮهروزﺷﻨﺒﻪرخداد.

٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺑﺴﺘﻨ ﺳﺮ وﻤﺮ!
٤)-١١ﺣﺮﻓ (ﻣﻴﻮهﻧﺨﻞ
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺷﺎﺪﺑﺎﺣﻀﻮراﻤﻦﺣﺴﻴﻦﺑﺎز®ﻦ
ﻋﺮاﻗ درﺧﻂﺣﻤﻠﻪﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲدرﻧﻴﻢﻓﺼﻞدوم،اﻦ
ﺑﺎز®ﻦازﺟﻤﻊﺳﺮخﭘﻮﺷﺎنﺟﺪاﺷﻮد.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (ﻮﭼ¦ﺗﺮﻦﺑﺨﺶﻫﺮﻋﻨﺼﺮ
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ﻧﻴ®ﻮ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺑﺎز®ﻨ ﻪﻻﻟﻴﮕﺎراﺑﺎ¦دﺑﻞآﻏﺎز
ﺮدﺗﺎ¦رﻮردﺧﺎصراﺑﻪﻧﺎمﺧﻮدﺛﺒﺖﻨﺪ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻨﺪزﺑﺎﻧ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﺷﺮوع ﭘﺮ ﻣﺪال اﺮان در ﺑﺎزﻫﺎ
آﺳﻴﺎ ﺑﺎدوﻣﺪالزرﻦﺰداﻧ و......ﺟﻠﻮهﮔﺮﻓﺖ.
٥)-١٨ﺣـــﺮﻓـــ ( ﭘــﺎرﺳــﻦژرﻣــﻦ در ﻫﻔﺘﻪ دوم
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻟﻴﮓﻓﺮاﻧﺴﻪﺑﻪﻣﺼﺎفاﻦﺗﻴﻢرﻓﺖ.
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ازاﺑﺰارﻗﺎﻘﺮاﻧ
ﺳﺮ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ ( ّ
٦)-٢١ﺣﺮﻓ (ﻧﺎﻣﺮادوﻧﺎاﻣﻴﺪ
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ ( در ® از ﺗﻤﺮﻨﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزﺑﺎﺗﺮاﺘﻮرﺳﺎزﺑﺎﺿﺮبﺧﻮردﮔ روﺑﻪروﺷﺪو
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞدرﺑﺎزﺑﺎﭘﺎرسﺟﻨﻮﺑ ﺟﻢﺑﺮاآﺑ ﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻴﺪانﻧﺮﻓﺖ.
٩)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﻗﻮسوﻗﺰح

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻣﺮﺰداﺮهﻣﻔﺮوضراﺑﺎﻧﻘﻄﻪ Oوﺷﻌﺎعآنراﺑﺎ Rﻧﺸﺎنﻣ دﻫﻴﻢ.ﺑﻪﻣﺮﺰ Aوﺷﻌﺎع OAوﺑﻪﻣﺮﺰ
 Bو ﺷﻌﺎع OBدو داﺮه رﺳﻢ ﻣ ﻨﻴﻢ و ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ آنﻫﺎ را Sﻣ ﻧﺎﻣﻴﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮﺰ Sو ﺷﻌﺎع
 Rداﺮهدﮕﺮرﺳﻢﻣ ﻨﻴﻢﺗﺎدردوﻧﻘﻄﻪداﺮهاﺻﻠ راﻗﻄﻊﻨﻨﺪ.اﻦدوﻧﻘﻄﻪﻫﻤﺎنﻧﻘﺎط
ﻣﻮردﻧﻈﺮدرﺳﻮالﻫﺴﺘﻨﺪ.

