
مساله مهم که به نماینده محترم مردم شریف تحویل شد بند هفتم آن  30از 

ضرورت ارتقاء ایستگاه راه آهن شهرستان به اداره کل و احداث جاده دسترسي "

  بوده است" ایستگاه

احداث جاده دسترسي  . ضرورت ارتقاء ایستگاه راه آهن شهرستان به اداره کل و7

 ایستگاه

ميليارد تومان و قير رايگان و توافق مردم عزيز روستاهاي   2مدارک موافقت وزير راه و شهرسازي با الف( 

الزم به ذكر است ارتقاء جزو مطالبات مجمع نمايندگان  .سی به ايستگاه پيوست  می باشد محدود  جاده دستر

 خراسان رضوي بوده است.

ب( كليه اقدامات اوليه احداث جاده دسترسی راه آهن از قبيل اخذ بخشی از اعتبار  ) دو ميليارد تومان و قير  

جراي اين پروژه گام بسيار مهم در رشد  و توسعه   رايگان و روستاهاي محدوده جاده .... ( انجام شده است و ا

) حدود يک سال است اعتبار .شهرستان و خدمت  بزرگی به مردم بويژه به مسافرين محترم قطار خواهد بود 

مطالعات طرح در اختيار پيمانکار قرار گرفته است و كليه معتمدين و اعضاي شوراها و دهياري هاي روستاهاي  

 ر جلسات زيادي كه در خصوص برگزار شده توافق كرده اند( جاده مسير راه آهن د

براي احداث ايستگاه راه آهن در نصر آباد شهرستان مه والت و حصار جالل بخش رخ حدود سه ميليارد  ج( 

  تومان مصوب و با پيمانکار انعقاد قرارداد و كار شروع شده ادامه پيگيري بسيار مهم است 

واما برخي اقدامات در خصوص ایستگاه راه آهن در مدتي که افتخار خدمتگزاری و نمایندگي مردم 

 را داشتم 

ابوالقاسم خسروی سهل آبادی نماینده تربت حیدریه به وزیر راه و شهرسازی در خصوص  .1

 نطق وتذکرات(یع در حل مشکالت ایستگاه راه آهن شهرستان تربیت حیدریه تذکر دادتسر

 (۱3۹3تیر  ۲۹

  شوراي   مجلس   تيرماه   2۹ شنبهيک   امروز   علنی  نشست  در  نيا  سبحانی  حسين  ٬به گزارش خبرگزاري خانه ملت

 ائت كرد قر  زير  شرح به  را اجرايی  مسئوالن  به  نمايندگان كتبی تذكرات اسالمی

ابوالقاسم خسروي سهل آبادي نماينده تربت حيدريه به وزير راه و شهرسازي در خصوص تسريع در حل  

 مشکالت ايستگاه راه آهن شهرستان تربيت حيدريه تذكر داد./ 
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تذکردکتر خسروی به وزیر راه و شهرسازی درباره تسریع در ارتقای ایستگاه راه آهن ربیت  .2

  ۱3۹3آذر  ۱3 نطق وتذکرات حیدریه به اداره کل

آذرماه(    ۱2نيا در نشست علنی صبح امروز )دوشنبه  به گزارش خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، حسين سبحانی 

  قرائت  ذيل  شرح به  را  اجرايی  مسئوالن  به وه زا  و  والت مه  مجلس شوراي اسالمی، تذكر كتبی تربت حيدريه 

  تسريع  راه و شهرسازي درباره  وزير به  تذكر خسروي سهل آبادي نماينده تربت حيدريه مه والت و زاوه  :كرد 

  ۱2  تاكيد   و  هاشاخص  كليه  وجود  به  توجه  با  كل  اداره  به  حيدريه  تربيت  شهرستان  آهن  راه  ايستگاه  ارتقاي  در

 .رضوي خراسان استان نمايندگان از  نفر

 جلسه مشترک نماینده مجلس و وزیر راه و معاونین وزیرطرح سوال از و وزیر راه و  .3

به طرح سوال از وزير راه آقاي دكتر آخوندي شد . وزير  پس از دو مرحله تذكر در صجن علنی مجلس اقدام 

 راه پس از طرح سوال در جلسه اي با حضور معاونين وزارت راه دستوراتی صادر كردند 

 تربت حيدريه   صد اندازي قطارهاي جديد از تهران به مقاراه الف( حل مشکل قطار مسافربري تربت حيدريه و 

ديگر عالوه بر اعتبارات گذشته براي شروع عمليات جاده دسترسی ايستگاه راه  ب( اختصاص دو ميليارد تومان  

 آهن از مسير مستقيم منتهی به انتهاي خيابان فرمانداري با همکاري شهرداري تربت حيدريه 

 ج( دو بانده شدن ورودي جاده شهرستان زاوه به شهر تربت حيدريه تا پل راه آهن  

اده شهرستان زاوه به شهر تربت حيدريه تا پل راه آهن كه قبال هيچ  ج تبصره : موضوع ساماندهی ورودي

 ارتباطی به جاده دسترسی راه آهن ندارد. هر يک جداگاه پيگيري شود 

 د( اقدامات الزم براي ارتقاء به اداره كل پس از اجراي مسير راه آهن به هرات افغانستان  

یت راههای تربت حیدریه مه بازدیدوزیرمحترم راه شهرسازی بهمراه دکتر خسروی از وضع .4

 (۱3۹3شهریور  ۱۵)والت وزاوه

  راه  ،  سفيد  رباط  راه  مشکالت  بررسی به  طرف دو شهريور انجام گرفت  ۱۵دراين بازديد كه صبح روز شنبه  

  روستايی  راههاي مشکالت  و  زاوه شهرستان راه  و  حيدريه تربت  شهر هاي خروجی و  ،ورودي  كدكن شهر

 پرداختند 
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به گزارش دفتر ارتباطات مردمی نماينده شهرستانهاي تربت حيدريه مه والت و زاوه ، در اين بازديد كه در  

  كيلومتري   مسيرهفت:  گفت   خسروي   دكتر  كيلومتر از راههاي اين سه شهرستان را شامل می شد    ۱۰۰حدود  

  جاري  سال در  محترم  وزير  دستور  با  حيدريه  تربت به  مشهد  مسير  شدن دوبانده حلقه  آخرين  سفيد  رباط

  از  كدكن شهر وراه زاوه شهرستان راه آسفالت تکميل خصوص در دستور هچنين و شود می وآسفالت تکميل

 زير صادر شد و  طرف

 شد  صادر  حيدريه  تربت شهر  هاي ورودي  مشکل حل  جهت وي افزود :دستور ويژه وزير راه و شهرسازي 

  به  شمال  شاهراه كه  حيدريه  تربت  آهن راه مشکالت  بررسی به  آخوندي  دكتر  بهمراه: افزود  ادامه در  وي  

ن به كشور افغانستان است و استعداد  ايرا  صادرات راه  ترين سرفه به مقرون و بهترين وهمچنين ايران جنوب

  راه  هنوز  سال چند  از  پس كه  آهن  راه  دسترسی  جاده  اجراي  براي  توافق اداره كل شدن نيز دارد ،پرداختيم و

 .آمد  عمل به  ندارد مناسب

 

 نفر در روز ویژه مسافرین راه آهن تربت حیدریه300واگن درجه یک با ظرفیت  ۵اختصاص  .5

  آقايی  دكتر  آقاي  جناب حضور  با  مشتركی  جلسه در به گزارش دفتر ارتباطات مردمی دكتر خسروي           

عامل راه آهن كشور و ابولقاسم خسروي سهل آبادي نماينده تربت حيدريه،مه   مدير و  وزير محترم  معاونت

  رياست و  شهردار  ناصري مهدي  ،  شهرستان اين  فرماندار و  استانداري  معاون  نيافتحی  حسن والت و زاوه ، 

رگزار  ب  شهرسازي  و  مسکن  و  وزيرراه  دفتر   مکان   در   ۹۳  تيرماه  ۳۰  دوشنبه   روز   در   حيدريه   تربت   شهر  شوراي

  مصوب  حيدريه  تربت آهن  راه  مسافرين  ويژه  روز  در  نفر ۳۰۰ ظرفيت  با   واگن درجه يک ۵شده ،اختصاص 

 (  ۱۳۹۳مرداد  ۰2. ) گرديد 

 تربت حیدریه  صداندازی قطارهای جدید از تهران به مقاراه .6

 ( ۱۳۸۶/۰۸/2۱)   سخنگوي شركت رجاء در گفتگو با فارس خبرداد 

 اندازي قطارهاي جديد از تهران به مقاصد تربت حيدريه و گرگان خبرگزاري فارس: راه 

خبرگزاري فارس: مديركل روابط عمومی شركت رجاء گفت: شركت رجا در راستاي گسترش خطوط انتقال  

- تربت حيدريه و همچنين افزايش يک قطار درجه يک به مسير تهران- اندازي مسير تهراناقدام به راه مسافر 

 گرگان كرد. 

نژاد مديركل روابط عمومی شركت قطارهاي مسافرتی رجا در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري  قلی 

كشور اقدام به برقراري  فارس اظهار داشت: شركت رجا به منظور گسترش خطوط انتقال مسافر در سطح 



تربت حيدريه كرد. وي با بيان اينکه اين قطار همه روزه از تهران به تربت حيدريه و بالعکس    -مسير تهران 

نفر ظرفيت دارد.   ۳۸4نفر و قطار درجه دو   ۳۳۰تردد خواهد داشت: گفت: قطار درجه يک در اين مسير 

تربت فراهم   - به صورت رفت و برگشت در مسير تهران  نفر  42۸بنابراين روزانه امکان انتقال يک هزار و  

 خواهد شد. 

 

ده میلیارد ریال اعتبار احداث جاده دسترسي راه آهن شهرستان تربت حیدریه تخصیص  .7

 ( ۱3۹3شهریور  ۲۵.)اده شدد

 شد  داده  تخصيص  حيدريه تربت شهرستان يال اعتبار احداث جاده جاده دسترسی راه آهن ده ميليارد ر

به گزارش دفتر ارتباطات مردمی نماينده مردم شهرستانهاي تربت حيدريه مه والت و زاوه دكتر خسروي گفت  

ن منظور  : در ديدار با دكتر آخوندي دستور احداث جاده دسترسی راه آهن اين شهرستان داده شد به همي

. )دو ميليارد ريال از اين اعتبار در اختيار  اعتبار ده ميليارد ريال و همچنين قير رايگان اختصاص داده شد 

 مشاور براي انجام مطالعات طرح قرار گرفت.( 

  ۱3۹۴مرداد  ۱۲راه دسترسي به ایستگاه راه آهن تربت حیدریه ساماندهي مي شود .8

ر كل و رييس اداره راه و شهرسازي  در جلسه اي با حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمی،معاونت مدي

تربت حيدريه،مدير كل راه آهن شمال شرق كشور،نماينده مشاوره در خصوص راه دسترسی به ايستگاه راه  

 آهن تربت حيدريه بحث و بررسی صورت گرفت. 

هيات  ميليارد ريال و همچنين قير رايگان اين پروژه در سفر  ۱۰الزم بذكر است كه با تالش دكتر خسروي 

 دولت به خراسان رضوي و در مالقات با وزير راه و شهرسازي تامين اعتبار شده است 

و حصار جالل منطقه رخ تربت  پیمانکار سکوی مسافری ایستگاه راه آهن نصرآباد مه والت .9

 (۱3۹۴مهر  ۲۸ حیدریه)

پيمانکار سکوي مسافري ايستگاه راه آهن نصرآباد   :نماينده مردم مه والت در مجلس شوراي اسالمی خبر داد

احداث نمازخانه و تطويل سکوي مسافري ايستگاه راه آهن نصرآباد مه  خسروي طرح . مه والت مشخص شد 

والت را از خواسته هاي مردم اين شهرستان عنوان كرد و افزود: هفته گذشته پيمانکار اين طرح كه با اعتبار  

  ميليارد ۱۵) همزمان با اعتبار .ميليارد ريال در دهه فجر امسال كلنگ زنی شد، به مرحله نهايی رسيد  ۱۵

 براي حصار جالل منطقهرخ تربت حيدريه اقدام مشابه انجام می شود(  ريال



 

 تربت سابقنداردر آخر به یک گزارش رسانه ای در زمان مسوولیت جناب مهندس موهبتي فرما

 حیدریه اشاره مي شود

به گزارش ايرنا، مديركل ناحيه راه آهن شرق كشور در اين ديدار كه روز چهارشنبه در دفتر فرماندار تربت  

ت: اظهار كرد: تاكنون دو ميليارد ريال براي اجراي عمليات به مشاور پرداخته ايم و راه  حيدريه صورت گرف

 ( ۱۳۹۶آذر  )2۹ ميليارد ريال اعتبار براي جاده دسترسی در نظر گرفته است. ۱۰آهن نيز مبلغ 

كردند و ثانيا  آقاي فرماندار محترم انصاف اين بود كه اوال به سابقه پيگيري و تصويب اعتبار اشاره می   ✓

می فرمودند پس از دو سال ايشان چه كاري انجام داده اند و چرا پس از حدود دو سال اقدام عملی  

 انجام نشده 

الزم به ذكر است در اكثر جلسات مسائل راه آهن اعضاي شوراي شهر آقاي مهندس جهانشيري ،  ✓

هردار محترم فعلی  و آقاي  سركار خانم مهندس جهانشيري و ..... از جمله آقاي مهندس مجتهدي ش 

 مهندس ناصري معاون محترم فعلی فرماندار حضور داشته و در جريان بوده اند.

با كمال تاسف شنيده شد كه قطار از مسير خواف كه در ايستگاه تربت حيدريه توقف دارد . با مشالت   ✓

 و موانع مواجه شده  

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

























 



 



 



 



 



 


