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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 به شورای گفت و گو و تصویب در شورای توسعه وبرنامه ریزی   برای ارائهآن به شبکه اصلی  اتصال و فرعی خطوط ایجاد هدف با استان ریلی جامع طرح

 استان.

  ساخت های ریلی در استان به عنوان یکی از عوامل توسعهافزایش زیر 

 و طرح های بزرگ  توسعه استان صنایعشهرکها و احداث وط ریلی به عنوان یکی از  پیوست های پیش بینی خط 

 و حمل قابل تناژ میزان و نظر مورد خطوط غیرفعال ساعات در ظرفیت این از استفاده چگونگی و  گلبهار مشهد مسافربری خطوط ریلی ظرفیت از استفاده 

   تردد ساعات و تخلیه مکان برای سنجی امکان

  موانع تولید رفع قانون تکالیف و دائمی احکام قانون 54  ماده صراحت به توجه با 1343 سال  ریلی نامه عدم تطابق آئین موضوع 

 

  

 تدوین طرح جامع ریلی استان الزامات

 

خانه دبیر نهایی گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، پیشنهاداتوویکمین جلسه دبیرخانه شورای گفتدر چهلدومین نشست تخصصی کارگروه ریلی در 

ر منظوهبریزی استان وگو و تصویب در شورای توسعه و برنامهدرباره طرح جامع ریلی استان باهدف ایجاد خطوط فرعی و اتصال آن به شبکه اصلی برای ارائه به شورای گفت

 جمع بندی گردید.عنوان یکی از عوامل توسعه، های ریلی در استان بهافزایش زیرساخت

طرح جامع ریلی باهدف لزوم توسعه ، رئیس این دبیرخانه اظهار داشت: «اکبر لبافیعلی»به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

ها، کاهش هزینههای اقتصادی شهرکجایی کاالها باهدف تسریع در فعالیتها برای حمل و جابهمجاور شهرک یهای ریلصنعتی با ایستگاههای محورهای ارتباطی شهرک

ها، کاهش شهرکای ناشی از حمل بار، سرعت بخشیدن به حمل بار در محدوده مشهد و ها، کاهش میزان حوادث جادهها و راهونقل، تعمیرات و نگهداری جادههای حمل

 .زیست پیشنهاد شدمصرف سوخت و انرژی و کاهش آلودگی محیط
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 بینیهای موردنیاز پیشعنوان یکی از شاخصموضوع ریل به در حال احداث، الزم استهای صنعتی شهرک گفت: در نخستین نشست کارگروه ریلی مقرر گردید در وی

 .ه )کاویان( در اولویت قرار بگیردهای صنعتی ازجملشهرکاتصال به ریل مطالعات  و شود

این مسیر، های صنعتی اطراف شهرکبرای است و ضرورت دارد شده واقعبیرجند در خراسان رضوی  -زاهدان -مشهدآهن راهپروژه کیلومتر از  100ادامه داد:  لبافی

خطوط ریلی ایستگاه شهید مطهری به همچنین، پیشنهاد شد . داد اولویت قراردر  را های گناباد و بجستانشهرستانتوان . در این زمینه میریلی انجام شود مطالعات

 .عنوان اولویت استان پیگیری شوددوغارون به

 

 است، بار دارای تناژ معقول و پایدار آهنبه خطوط راه هاشهرکترین مقوله برای اتصال مهم

آهن در راستای توسعه خطوط ریلی بحث آهن خراسان رضوی تصریح کرد: نخستین اولویت ازنظر راه، رئیس گروه بازرگانی و بازاریابی راه«موسی صفایی»در ادامه، 

بار  ،گردیبیانبه .تبار پایدار و ریل پسند اس، برخورداری از است، لذا نخستین مقوله برای توسعه خطوط ریلی« بار ریل پسند»ها و واحدهای تولیدی از برخورداری شهرک

 .باید با تناژ معقول و پایدار باشد که اتصال خطوط فرعی به اصلی توجیه اقتصادی داشته باشد

 ندپس ریل بار واحدها این کهآن ترمهم و دارند زیادی فاصله ریلی خطوط از تولیدی واحدهای که کرد توجه نکته این به باید است مدنظر که ریلی جامع طرح در وی افزود:

 .ای به همراه نداردافزودهگذاری کرد، چراکه ارزشبر روی این مقوله سرمایه تواننمی لذا ندارند، دائمی

 ری از هزینه را تقبلصفایی یادآور شد: اگر متقاضی اصلی در بحث اتصال فنی خطوط فرعی به اصلی )اتصال واحدهای تولیدی به خطوط ریل( وجود داشته باشد و مقدا

 . کرد مطرح مربوطه هایکارگروه در... و حریم ترسیم ها،توان این مسئله را پس از مطالعه نقشهمی ،کند

های صنعتی برای اتصال واحدها به خطوط ریلی متقاضی است، باید بودجه دولتی شهرک شرکتآهن خراسان رضوی عنوان کرد: اگر رئیس گروه بازرگانی و بازاریابی راه

های الزم را آهن قرارگرفته، معاونت ساخت در حال اقدام است و همکاریکه در مسیر ریلی راه ناکاویشهرک صنعتی برای این مهم در نظر بگیرد. در سایر موارد مانند 

 .خواهد داشت

 و ودشمی ارائه خدماتی بعضاً حاضر حال در و کرد استفاده مطهری ایستگاه از توانمی نشود، مهیا ریلی ونقلحمل برای دوغارون هایزیرساخت که زمانی تا وی تصریح کرد:

 . است انجام حال در
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 صورت گیردهای صنعتی باید در مجاورت خطوط ریلی جانمایی شهرک

آهن خراسان رضوی تصریح کرد: تاکنون طرحی تحت عنوان طرح جامع ریلی در استان توسط گروه نظارت خط راه، رئیس «حسین رنجبر»در بخش دیگری از نشست، 

ه ب ،صورت ریلی قابلیت اجرا داردکه به را هاییطرحبایست می آهنو توسعه راه معاونت ساخت ،مشاور تهیه نشده است، حال اگر بخواهیم در این حوزه تصمیمی بگیریم

 ،نین. همچگرددهای فنی تهران بررسی های صنعتی و مراکز مهم بار باید در کمیتهدیگر طرح خطوط فرعی برای اتصال کلیه مراکز و شهرکبیانبرساند. بهتائید مرکز 

مراکز  کداممشخص شود  وعاتی انجام دهد آهن بر روی طرح جامع ریلی مطالای ارائه کنند تا اداره کل راهمشاورهبایستی در این زمینه صالح یا سایر مراجع ذی استانداری

 د. نداررا صنعتی قابلیت اتصال به شبکه ریلی 

 ،ها به لحاظ مطالعاتیهای صنعتی باید در مجاورت خطوط ریلی لحاظ شود، چراکه بعضی از شهرکپس جانمایی شهرکتوجه آن است که ازاینوی ادامه داد: نکته قابل

 .امکانی وجود ندارد چنینارند و ظرفیت اتصال به شبکه ریلی را ند

تواند چنین اقداماتی را در دستور کار قرار دهد، البته تمام مطالعات آن باید توسط یافته، میآهن بااعتبار تخصیصبردار راهعنوان بهرهبهو توسعه، رنجبر افزود: معاونت ساخت 

ژه که ویبه نتیجه خواهد رسید، به. اگر اعتبارات الزم برای این طرح مدنظر قرار بگیرد طرح زودتر خیرآهن تائید شود تا مشخص گردد که این طرح قابلیت اجرا دارد یا راه

 .کنداین مبحث در خصوص شهرک صنعتی کاویان صدق می

 وصخص در ایمسئله چنیناین اگر. است متصل ریلی شبکه به و دارد بار از دائمی و باال تناژ سبزوار فوالدآهن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: رئیس گروه نظارت خط راه

 .ارائه کنیم صنعتی هایشهرک به را خدمات این توانیممی ما کند، صدق تولیدی واحدهای

گلبهار به  نشده است. خطگونه امکانات و دسترسی برای این مهم تعریفهیچ تصریح کرد: کشور مقدور نیست،ریلی اتصال شهرک گلبهار به خطوط اصلی بابیان اینکه وی 

 .نشده است در نظر گرفته یلیرخط این  ی حمل باری در طراحیهیچ زیرساختی برا شده وبینیپیش مشهد بابت خدمات مسافری

هایی که مدنظر فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در مبحث به کار گرفته شود، خاطرنشان کرد: طراحیریلی برای طرح جامع  متخصصرنجبر بابیان اینکه باید مشاوری 

 .گیری کنیمخذ کنیم و در این مورد تصمیمخطوط ریلی است، به ما منعکس شود تا بتوانیم مجوز موردنیاز را ا
 

 جای پیوست ریلی برای صنایعونقل ترکیبی بهلزوم جایگزینی طرح پیوست حمل
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سرخس،  -آهن مشهدونقل کشور تصریح کرد: در حال حاضر مسیرهای ریلی مانند راه، کارشناس شرکت ساخت و توسعه زیربناها و حمل«علیرضا دیواندری»در ادامه، 

 هاآنطرح ریلی در استان وجود دارد که مطالعات اولیه  7 ،غیراز موارد مذکوربرداری است. بهمشهد در حال بهره -بافقو مسیر  مشهد -آهن دوخطه تهرانراهمسیر 

 ونقل اخذشده است. ریزی و اقتصاد حملشده است و مجوز الزم توسط معاونت برنامهانجام

رود این مسیر تا پایان شده که امید میای برای این پروژه در نظر گرفتههرات بازدیدی به عمل خواهیم آورد. ردیف بودجه -هن خوافآوی افزود: طی روزهای آتی از راه

وط عادن، برخی از خطبرداری برسد. البته باید موانع و مشکالت این مسیر توسط گمرک، مرزبانی و... احصا و رفع شود. از سنگان تا مرز به دلیل وجود برخی مسال به بهره

طالعات قبل از آن باید مفرعی به شبکه ریلی متصل شده است حال اگر معادن دیگر بخواهند از این فرصت استفاده کنند ظرفیت و موقعیت چنین مهمی فراهم است، البته 

 .الزم انجام بگیرد

تاکنون اعتبار خاصی برای آن در نظر گرفته  ،به نتایج خوبی رسیداین مسیر که مطالعات  89از سال گفت: مشهد  -آهن بجنوردراهدر خصوص عملیات اجرایی  دیواندری

شده البته میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته 1به لحاظ اجرایی تنها در سال جاری  .برداری شوداز این مسیر بهره 1405بینی این است که در سال نشده و پیش

 . فعاالن اقتصادیاست وجودمهای اولیه آن در دفتر فنی طرح وکند وز تخصیص نیافته است. این مسیر از محدوده گلبهار به سمت چناران و قوچان عبور میاین بودجه هن

 .کنند بتوانند از این مسیر استفاده امکان،توانند تقاضای خود را اعالم کنند تا در صورت می ،های مطالعاتیطرحاین نیاز به در صورت 

 5)  آنزیرسازی  ومشهد مسیر دیگری است که به حالت اجرا درآمده است  -بیرجند -آهن زاهدانونقل کشور افزود: راهکارشناس شرکت ساخت و توسعه زیربناها و حمل

اتصال به خط آهن اطراف این پروژه متقاضی های صنعتی و معادن اگر شهرک داشته است ودرصد پیشرفت فیزیکی  80کیلومتر نخست آن در خراسان رضوی تا گناباد( 

 محدوده برای اما دهشگرفته نظر در مسیر این برای اعتباری خوشبختانه. ببرند بهره راهی(ایستگاه بین و ازآنجام مطالعات، از دو ایستگاه )ایستگاه گنابادتوانند پسمی ،باشند

 .است داشته خوبی پیشرفت مسیر این زیرسازی اما نشده؛ ابالغ تخصیصی تاکنون رضوی خراسان

گیرد تا شهرستان اسفراین. درواقع این بجنورد مسیر دیگر است که خروجی آن از ایستگاه نقاب انشعاب می -اسفراین -آهن جوینوی خاطرنشان کرد: پروژه احداث راه

که ایستگاه قاسم خان این مسیر مرز بین خراسان رضوی و شمالی است. محدوده این مسیر فاقد فعالیت اقتصادی است طوریمسیر متصل به خراسان شمالی است به

 .ازآنجام مطالعات الزم، از این مسیر استفاده کنندتوانند پسدر این مسیر فعال هستند می حال اگر معادنیبااین

درصد پیشرفت فیزیکی در این  89است و زیرسازی این مسیر به اتمام رسیده و حدود  یکیلومتر 48 یآهن سبزوار به شبکه سراسری مسیردیواندری عنوان کرد: اتصال راه
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 هقرار بگیرد البت های صنعتی سبزوار یا کارخانه سیمان سبزوارتواند مورداستفاده شهرکراهی و ایستگاه انتهایی آن میبین هایایستگاه ی ازمسیر مشهود است. یک

 ات الزم. ازآنجام مطالعپس

 

 نبود اعتبار برای تکمیل اتصال دوغارون به شبکه ریلی سراسری 

تا محدوده آن کیلومتر  55کیلومتر است که  200اتصال دوغارون به شبکه سراسری طول ونقل کشور یادآور شد: کارشناس شرکت ساخت و توسعه زیربناها و حمل

 .وزه زیرسازی دارددرصد پیشرفت فیزیکی در ح 48قطعه اول این مسیر  است. اما به دلیل فقدان اعتبار، پروژه متوقف گردیده ؛شهرستان فریمان آغازشده

کیلومتری از  500ازآن ایستگاه کاویان به فاصله شود و پسز ایستگاه مطهری انجام میابارگیری  .راهی وجود داردشهرک صنعتی کاویان یک ایستگاه بین برایوی افزود: 

میلیارد تومان  5صی برای این پروژه در نظر گرفته نشده است و حدود شده است. در سال جاری اعتبار خاشهرک صنعتی قرار دارد که قسمتی از زیرسازی این مسیر انجام

اگر شهرک صنعتی کاویان بتواند بخش زیرسازی و برای این پروژه لحاظ شده که صرف پرداخت مطالبات برای پیمانکار قبلی خواهد شد. در حال حاضر پروژه متوقف است 

 نیاز است.برای زیرسازی شهرک کاویان  یمیلیارد تومان 20الی  15 . اعتبارآهن، امکان روسازی آن فراهم خواهد شدراه کیلومتر از این مسیر را انجام دهد، با هماهنگی 16

 .است موقوفاتاز امالک کیلومتر این مسیر  16کیلومتر از  10

برای ی ونقل ترکیبپیوست حمل، جای پیوست ریلیبایستی بههای صنعتی فاقد توجیه اقتصادی برای احداث خطوط ریلی هستند لذا دیواندری افزود: بسیاری از شهرک

صورت دیگر بهبیانبه. شهرک صنعتی کاویان مجهز به جاده استسمت کیلومتر ریل دارد و مابقی این مسیر به  16مانند ایستگاه مطهری که  ؛مدنظر قرار بگیردها آن

 .ترکیبی جاده و ریل باید توأمان در کانون توجه قرار بگیرد

های صنعتی یک ریال دهد که خارج از شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: دولت به ما اجازه نمی، نماینده شرکت شهرک«راغبی»در بخش دیگری از نشست، 

ها کند تا اتصال شهرکمشخص می های کلی راکند و درواقع شرکت مادر تخصصی، سیاستهایی اعالم میهزینه کنیم. تهران برای احداث یک شهرک صنعتی به ما شاخص

توانیم در بحث خطوط ریلی شهرک صنعتی کاویان مشارکت دهد خارج از شهرک صنعتی هزینه کنیم نمیازآنجاکه دولت اجازه نمی .آهن را مدنظر قرار دهیمبه خطوط راه

 داشته باشیم. 
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 دولت است بر عهدهونقل برای واحدهای تولیدی های حملفراهم کردن زیرساخت

ارائه خدمات  ، گفت:های دامینهاده ونقلبا اشاره به مشکالت موجود در حوزه حمل های خوراک دام خراسان رضوی، مدیرعامل اتحادیه کارخانه«فریدون کافی»در ادامه، 

 .ای کمک کندونقل ریلی به کاهش آلودگی و تصادفات جادهای اقدام کند که با توسعه حملگونهونقلی به واحدهای تولیدی وظیفه دولت است، لذا دولت باید بهحمل

کند و به مرکز های ما عبور میها از جلوی کارخانهشود که تمام این نهادههای خوراک دام میهزار تن نهاده در خراسان رضوی وارد کارخانه 8وی افزود: روزانه بیش از 

 .هایمان منتقل کنیمها را به کارخانهدیگر با هزینه زیاد این نهاده شود این در حالی است که ما باید باراستان منتقل می

ونیم میلیون 2با بارانداز  ترین واحد تولیدی خوراک دامشده کاال دارد، تصریح کرد: بزرگونقلی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامهای حملکافی بابیان اینکه فقدان زیرساخت

ی در حقیقت همکارد. ونقل استفاده کنهای حملاز زیرساخت هنتوانست های محدوده،و مشکالت تملک زمین لیل بوروکراسی اداریکه هنوز به د استمستقر در مشهد  تنی

 .شود که استانداری در این حوزه مشکالت را احصا و برطرف کندباره وجود ندارد، بنابراین تقاضا میدراین

برای صنایع غذایی به بهانه فقدان توجیه اقتصادی غیرمنطقی است، چراکه تمام این مسائل بحث پدافند غیرعامل  های ریلیخاطرنشان کرد: عدم تأمین زیرساختکافی 

 .است و ما زمانی از این حیث ضربه خواهیم خورد که دچار مشکل شویم

 

 توجیه اقتصادی طرح مسئله فارغ از ،منظور ارائه خدماتآهن بهنامه راهضرورت اصالح آیین

های ریلی برای واحدهای تولیدی صرفاً نباید حول رویکرد ما برای تأمین زیرساخت :تصریح کردنیز رضوی  خراسان صمت ی اداره کلفلز اداره رئیس ،«یومرثیقاسم ک»

ین تأمد. ونقل را برای واحدهای تولیدی فراهم کننباید به این نکته توجه داشته باشند تا خدمات حمل صنعتی هایآهن و شرکت شهرکراه .محور توجیه اقتصادی باشد

 .پذیری تأثیرگذار باشدشدت بر بحث رقابتتواند بهها برای واحدهای تولیدی میزیرساخت

آهن نباید به بهانه عدم داشتن بار ریل پسند توجهی دارند، لذا شرکت راهقابل ای از واحدهای تولیدی هستند که قطعاً بارهای صنعتی مجموعهشهرک :کیومرثی یادآور شد

گذاری )با توجه به تواند در مطالعات اولیه و در فرآیند سرمایهها نمیکه شرکت شهرکتر آنها خودداری کند. نکته مهمونقل ریلی به این شهرکاز ارائه خدمات حمل

 .کندصرف ه زیادی آهن(، سرمایهای راهدستورالعمل
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 ونقل استانضرورت تعیین متولی برای طرح جامع حمل

مشخص ونقل استان در خصوص طرح جامع حملباید متولی  ،رسد: آنچه به نظر میگفت، کارشناس دفتر فنی استانداری خراسان رضوی «الرضا مقدسموسی» در ادامه،

کارگیری مشاوری با نگرد و امکانات الزم را برای حل این مسئله ندارند. قاعدتاً این مسئله باید با بهبه قضیه می ربط از دیدگاه خودهای ذیشود، چراکه هر یک از ارگان

 .وفصل شودرویکرد ملی حل

 سنجی شوند.ها باید اولویتپروژهکاره نیز اقدامی است که باید در دستور کار قرار بگیرد، درواقع این های در دست اجرا و نیمهمقدس ادامه داد: پیگیری مطالعات پروژه

 .های الزم را خواهد داشتاستانداری در صورت ضرورت پیگیری ،روازاین

تواند حمل مسافر و ونقل تدوین شود این طرح هم میطورکلی طرح جامع حملجای طرح جامع ریلی، بهکارشناس دفتر فنی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: اگر به

 .نظر بگیردهم بار را در 

زیست طبیعتاً موافق احداث هرگونه زیست خراسان رضوی تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیطکارشناس اداره کل حفاظت محیط ،«زادهطالب»در بخش دیگری از نشست، 

 .زیست استخطوط ریلی است، چراکه تحقق این مهم با توجه به آلودگی هوا، حجم انتقال بار و مسافر به نفع محیط

اید به دو اما ب ؛شده استبینیریزی خراسان رضوی تصریح کرد: تقویت و توسعه خطوط ریلی در سند آمایش سرزمین پیش، نماینده سازمان مدیریت و برنامه«حمید آهنی»

گیرد، در نزدیکی خطوط ای صنعتی تعلق میهصورت بگیرد تا اراضی که به شرکت شهرک که باید با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی مکاتبهنکته توجه داشت، نخست آن

 .آهن باشد تا بعدها در این خصوص دچار مشکل نشوندراه

ریزی استان، این مبحث باید به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی منتقل شود که دبیرخانه آن در اداره کل راه و وی یادآور شد: قبل از انعکاس این مسئله به شورای برنامه

 .ت. در حقیقت باید مکاتبات الزم در این خصوص انجام بگیرد تا مدیران حاضر در آن کارگروه حول این مبحث وحدت رویه داشته باشندشهرسازی اس

 

 های موجود از طریق مجمع نمایندگان استانپیگیری اعتبار پروژه

 22یمه شرقی کشور دارای نعنوان کرد:  مباحث مطروحهبندی وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتاین نشست در پایان
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 گاه بر روی این مسئله تمرکزی نشده است. هزار کیلومتر است که متأسفانه هیچ 2کیلومتر بزرگراه است اما این عدد در نیمه غربی 

 یهای صنعتی ضرورها و لکهآهن و اتصال این خطوط به شهرکالقول هستند که ایجاد خطوط راهن مبحث متفقیحاضران در این نشست بر ا لبافی بابیان اینکه تمامی

 طوربندی صورت بگیرد. بهاست که باید در این رابطه اولویت مالی پروژه در دست اقدام دارد و برای اتمام آن نیازمند منابع 7 ونقل،حمل هایاست، افزود: شرکت زیرساخت

اما عمالً اعتباری برای این مهم تخصیص داده نشده است. لذا در خصوص  ؛اتفاق بیفتدبه خط آهن کیلومتر زیرسازی صورت بگیرد تا اتصال  16در دوغارون باید  ،مثال

 .اولویت قرار بگیردهایی از طریق مجمع نمایندگان، وزارتخانه، دولت و استان انجام بگیرد که این مهم باید در های موجود باید پیگیریپروژه

های صنعتی جدید یک ریال خارج از شهرک تواند برای شهرکهای صنعتی نمیوگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: شرکت شهرکترئیس دبیرخانه شورای گف

های صنعتی جدید بحث ریلی توأمان با خدمات شهرکتنها راه آن است که در پیوست ایجاد  .هزینه کند، چراکه شهرک درگذشته طبق معیارهای اعالمی ایجادشده است

 .آب، برق، گاز و... دیده شود

تواند در به تر خطوط ریلی شهرک کاویان تقبل کند که این مهم میاندازی هر چه سریعوی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد که بخشی از هزینه را جهت راه

 .ثمر رساندن این مسیر تأثیرگذار باشد

تا از  وگوی دولت و بخش خصوصی استان منعکس خواهد شدآهن نیز یک ضرورت است، ادامه داد: این مباحث به شورای گفتنامه راهافی بابیان اینکه اصالح آیینلب

 .ظرفیت استان برای حل این مسئله استفاده شود

 
 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

جهت توسعه زیر ساخت های استان با عنایت به اهمیت توسعه خطوط ریلی در شرق کشور و استان خراسان رضوی، برنامه ریزی صحیح 

در حوزه  شرقبه  غربیکشورهای  محور افزایش توان کشور در کردیدور ارتباطیمباحث افزایش سرعت حمل بار و  حوزه ریلی و  در

حفظ و افزایش قدرت کشور از ضروریات توسعه ریلی و ایجاد شاخه هایی برای ارتباط به حوزه آسیای میانه و کشور افغانستان  صادرات 

در این موارد مطرح است، افزایش توان ارتباطی در ارتقای توان شهرک یکی از موضوعاتی که  منطقه می باشد. حمل و نقل در ژئوپولتیک
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 حیطم آلودگی کاهش سوخت، و نقل و حمل هزینه کاهش مساله این استفاده از شبکه ریلی در کشور است. های صنعتی در حمل و نقل و

 آهن راه به صنعتی های شهرک اتصال موضوع اساس، همین بر.دارد دنبال به را نقل و حمل از ناشی ای جاده حوادث کاهش نیز و زیست

از طرف دیگر شهرک های صنعتی در هنگام اختصاص زمین جهت بهره  .دارد اهمیت هستند، ریل به نزدیک که هایی شهرک خصوص به

توجه کافی و و افی نگردیده است و این مورد جزوی از الزامات  ،خدمات حمل و نقلیبرداری موضوع حمل و نقل ریلی و امکان استفاده از 

 مباحث فنی و هزینه ایاولیه بدالیل  کارشناسی برآورد در احداث خطوط راه آهن همچنین در تعیین مکان شهرک صنعتی نبوده است.

 ربیشت ریل از فاصله چه هر و است گران بسیار... و سوزن و ریل از آهن راه مصالح زیرا گیرد؛ صورت متقاضی واحد و آهن راه سوی از باید

یکی از شرایط این است که سوزن خروجی از ایستگاه  در مباحث فنی ،اتصال به شبکه هنگام عالوه بر آن .بود خواهد بیشتر ها هزینه باشد،

 در توسعه ریلی و اتصال شهرک ها دو مساله از اهمیت ویژه برخوردار است گرفته شود.

 توسعه ریلی مطابق با مباحث ذکر شده از ضروریات استان است -1

 کمک می نمایداستفاده شهرک ها از خطوط ریلی به توسعه و رغبت افزایش سرمایه گذاری در آن شهرک   -2

 هزینه تمامی و شده واگذار مشتری به تجاری و صنعتی آهن خط زیرسازی و روسازی موضوعحال آنکه مطابق با بخشنامه های راه آهن 

همچنین شرکت شهرک ها به دلیل بخشنامه  .دارد وجود زمینه این در دستورالعملهایی و مقررات و شود می تقبل مشتریان سوی از ها

محوطه شهرک صنعتی را ندارد. بعالوه در حال حاضر نیز هفت پروژه در هایی که در آن سازمان وجود دارد اجازه سرمایه گذاری خارج از 

م اختصاص بودجه مورد قانون بودجه هستند، اما به دلیل عد 215استان در حال انجام است که دارای ردیف بودجه ساالنه مطابق ماده 

 لذا در این زمینه به شورا پیشنهاد می گردد: .نیاز پیشرفت پروژه ها بسیار کند می باشد

 

حوزه ریلی در استان خراسان رضوی،  علیرغم تاثیر گذاری استانی  پروژههفت ،  حسب گزارش ارائه شده در جلسه -1

بودجه مصوب قابل  دفاعی ندارد،   ضمن اینکه تخصیص داده شده تا کنون تقریبا به میزان پرداخت  ،و ملی آن

تعدیل به پیمانکاران است و عمال فعالیت خاصی به لحاظ پیشرفت اجرایی پروزه ها وجود ندارد که مقرر شد با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداری  خراسان 

رضوی، مجمع 

نمایندگان استان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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شورای اسالمی  م نمایندگان مجلساستانداری محترم و مجمع محتر  ه از ظرفیت  وزارت راه و شهرسازی، استفاد

 با جدیت به صورت ملی پیگیری شود  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 

وجود نقشه راه توسعه ریلی در استان خراسان رضوی به عنوان زیر ساخت های پیش بینی  با عنایت به اهمیت  -2

با توجه به الزامات آمایش  و  شده برای ایجاد سرمایه گذاری جدید و فعال سازی سرمایه گذاری های موجود 

کارگروه زیر بنایی به شورای گفت و گو جهت طرح در  طرح جامع ریلی استان تدوین ضرورت  ، سرزمین  توافق شد

 و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیشنهاد گردد.

 )امکان دسترسی ضرورت تصویب طرح جامع حمل و نقل ترکیبی برای ایجاد شهرک های جدید و یا لکه های صنعتی -3

 54به ماده  عنایتشهرکها و لکه های صنعتی با صدور مجوز در پیوست  ( ، بنادر و...به راه آهن، جاده، فرودگاه

و در این راستا سازمان  در نظر گرفته شودیکی از الزامات اختصاص زمین،  دائمی توسعه به عنوان قانون احکام 

های جهاد کشاورزی، محیط زیست و ... در قالب مسائل و مقررات قانونی همکاری الزم را با شرکت شهرک ها انجام 

 دهند.

مترو مشهد گلبهار و ایجاد ایستگاه شهرک صنعتی ماشین افزار مطرح و لزوم پیگیری تامین اعتبار برای پروزه  -4

 مقرر شد با طرح در شورا از طریق مبادی ذی ربط براساس سوابق پیگیری گردد.

 

 

وزارت راه و 

شهرسازی، برنامه و 

 بودجه 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

شرکت شهرکها ،  

 دبیرخانه شورا 

 

 

 

 دبیرخانه شورا 

 

 

 

 

 جلسه شورا

 

 

 

 جلسه شورا
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