
نشست کارگروه حمل و نقل ترکیبی شرکت های حمل و نقل ریلی در شهر صنعتی کاوه برگزار شد:

شهرک صنعتی کاوه؛ 
برخوردار از زیرساخت های ممتاز و منحصر به فرد

شهر صنعتی کاوه با مساحتی بالغ بر 3000 هکتار 
در فاصله 100 کیلومتری جنوب غربی تهران در سال 
1352 تأسیس شده است. این شهر که بزرگترین شهر 
صنعتی ایران اس��ت به دالیلی همچون موقعیت ممتاز 
جغرافیائی و نزدیکی آن به تهران، دسترس��ی آسان به 
س��ایر نقاط ایران و جاده ه��ای ترانزیت، مجاورت با 
فرودگاه بین  المللی امام خمینی و اتوبان تهران- ساوه، 
نزدیکی به منطقه آزاد سلفچگان، دسترسی به خطوط 
راه آهن سراسری و برخورداری از تأسیسات زیربنائی 
مناس��ب به یک قطب بزرگ صنعتی بین المللی تبدیل 
شده است. ش��هر صنعتی کاوه دارای تمامی امکانات 
و تأسیس��ات زیربنایی شهری و صنعتی از قبیل شبکه 
آبرس��انی و فاضالب، ش��بکه های برق رس��انی، گاز، 
پست و مخابرات، تصفیه  خانه فاضالب صنعتی، هتل 
4 س��تاره و سفره  خانه س��نتی، مرکز خدمات ایمنی و 
آتش نشانی، مسجد، مدرسه، دانشگاه، درمانگاه، پارک 
جنگل��ی و دریاچ��ه مصنوعی، کمربند فضای س��بز، 
گمرک، خط آهن اختصاصی مرتبط با ش��بکه راه آهن 
سراس��ری، پاسگاه پلیس، جایگاه عرضه فرآورده های 
نفتی، ش��عبات مختل��ف بانک ها، بیم��ه، بانک اطالع 
رسانی و ... می باشد. در حال حاضر حدود 500 واحد 

تولیدی در شهر صنعتی کاوه مستقر و توسعه شهر نیز 
ب��ا ظرفیتی معادل فاز یک، آم��اده واگذاری و جذب 
س��رمایه  های داخلی و خارجی می باشد. همچنین در 
منطقه مس��کونی ش��هر بالغ بر 10000 نفر ساکن می 
باشند با توجه به ظرفیت های قابل توجهی که در این 
شهرک صنعتی وجود دارد، در سالن جلسات معاونت 
امور ش��هری این شهرک با هدف آشنایی با ظرفیت ها 
و پتانس��یل های ش��هر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 
کاوه، نشس��تی با حضور اعضاء کارگروه حمل ونقل 
ترکیب��ی انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی 
برگزار ش��د. هماهنگی این نشست از سوی کارگروه 
حمل و نق��ل ترکیبی انجمن صنفی ش��رکت های ریلی 

انجام شد.
این کارگروه برای نخستین بار با هدف آشنایی با 
ظرفیت ها و پتانس��یل های ش��هر صنعتی و منطقه ویژه 
اقتص��ادی کاوه با حضور مدیران عامل ش��رکت های 
حمل ونق��ل ریل��ی، نماینده ش��رکت راه آه��ن ج.ا.ا، 
فدراس��یون حمل ونق��ل و لجس��تیک، ش��رکت های 
ارائه دهنده خدمات لجس��تیک و مدیران شهر صنعتی 
و منطقه ویژه اقتصادی کاوه برگزار ش��د که به شرح 

آن می پردازیم:

مهن��دس صادقی زاده، مدیرعامل 
شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 
کاوه در ای��ن نشس��ت در ابتدا خیر 
مقدمی به اعضای کارگروه حمل و نقل 
ترکیبی گفت و در ادامه تاکید کرد: 
تمام تالش مجموعه ش��رکت ش��هر 
صنعتی کاوه ایجاد بس��تری مناسب 
در خصوص فعالیت س��رمایه گذاران 

داخلی و خارجی می باشد.
ایش��ان با اش��اره ای به روند روبه 
رش��د و مثبت شهر صنعتی و منطقه 
وی��ژه اقتص��ادی کاوه گفت: ش��هر 
صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه 
دارای موقعیت های ممتازی می باشد 
از جمله نزدیکی به پایتخت، فرودگاه 
بین الملل��ی حض��رت ام��ام خمینی 
)ره(، دسترس��ی آس��ان به واس��طه 
خطوط ریلی به س��ایر نقاط کش��ور 
و جاده ه��ای ترانزیتی، اس��تقرار در 
چهار راه ارتباطی ش��مال به جنوب و 
غرب به شرق کشور، به قطب بزرگ 
س��رمایه گذاری و تولید تبدیل شده 

است .
از  برخ��ورداری  داد:  ادام��ه  وی 
زیرس��اخت های ممت��از و منحصر به 
فرد ش��هر صنعت��ی و منطق��ه ویژه 
ش��بکه  جمل��ه  از  کاوه  اقتص��ادی 
ش��بکه  خان��ه،  تصفی��ه  آبرس��انی، 
فاض��الب، فیبر ن��وری و وجود چند 
پس��ت برق و گاز ای��ن مجموعه را از 
س��ایر مجموعه های صنعتی کش��ور 

متمایز ساخته است .
مدیر عامل ش��هر صنعت��ی کاوه 
تصری��ح ک��رد: با گذش��ت 5 دهه از 
فعالی��ت ش��هر صنعت��ی کاوه امروز 
ش��اهد وجود 500 واح��د صنعتی، 
تجاری با اش��تغال بالغ ب��ر40 هزار 
نفر بصورت مستقیم در این مجموعه 

هستیم .
به  صادق��ی زاده  مجی��د  مهندس 
اس��تقرار گم��رک ب��ه عن��وان یکی 

“پرونده کارگروه حمل و نقل ترکیبی”
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از مزای��ای منطق��ه وی��ژه اقتصادی 
کاوه اش��اره ک��رد و اف��زود: با تعامل 
و هم��کاری ک��ه بین منطق��ه ویژه 
اقتصادی کاوه و گمرک برقرار اس��ت 
کاال کمت��ر از 6 س��اعت از گم��رک 
منطق��ه ویژه اقتصادی کاوه ترخیص 

می شود .
وی تصری��ح کرد: وج��ود منطقه 
وی��ژه اقتصادی کاوه عالوه بر کاهش 
قیمت تمام ش��ده کاال برای صاحبان 
صنای��ع مس��تقر در منطق��ه وی��ژه 
اقتصادی، زمینه س��از رونق اقتصادی 

در شرایط تحریم شده است .
مدیر برنامه ریزی ش��رکت ش��هر 
صنعت��ی و منطق��ه وی��ژه اقتصادی 
کاوه نیز در ادامه این جلس��ه گفت: 
وس��عت منطقه ویژه اقتصادی کاوه 
600 هکتار می باش��د ک��ه 24 مورد 
خدم��ات در زمینه خدمات گمرکی، 
انب��ارداری، ص��دور مجوز تاس��یس 
ش��رکت، پروان��ه بهره ب��رداری و به 

مشتریان ارائه می شود .
مهندس شوش��تری به روند روبه 
رش��د ورود کاال ب��ه منطق��ه وی��ژه 
اقتصادی کاوه اش��اره ک��رد و اظهار 
داشت: در ش��ش ماه نخست امسال 
60 ه��زار ت��ن کاال به منطق��ه ویژه 

اقتصادی کاال وارد شده است.
وی با اش��اره به اینکه منطقه ویژه 
اقتص��ادی کاوه از س��ال 93 فعالیت 
خ��ود را آغ��از ک��رده اف��زود: وجود 
منطق��ه ویژه اقتص��ادی کاوه زمینه 
اش��تغال ی��ک ه��زار نف��ر را در این 

مجموعه فراهم کرده است .
مدیر برنامه ریزی ش��رکت ش��هر 
صنعت��ی کاوه با اش��اره ب��ه افزایش 
میزان صادرات و واردات کاال و وجود 
ایس��تگاه راه آهن اختصاصی تصریح 
کرد: سعی ما بر این است تا ظرفیت 
تخلیه وبارگی��ری از طری��ق ش��بکه 
ریل��ی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه 
افزایش پیدا کند و سهم بیشتری از 

بار به وسیله ریل جابجا شود.
مهندس شوشتری ادامه داد: ایجاد 
70 هزار متر مربع انبار سرپوشیده در 

منطقه ویژه اقتصادی کاوه در طی6 
سال نش��انگر تمایل سرمایه گذاران و 
صاحبان صنایع برای فعالیت در این 
منطق��ه را دارد ک��ه این مه��م اراده 
جدی مسئوالن راه آهن در خصوص 
توس��عه حمل و نقل ریل��ی و افزایش 
س��هم جابجایی ب��ار از طریق ریل را 

می طلبد .
وی اف��زود: یکی الزامات توس��عه 
حمل و نق��ل ریل��ی وجود باس��کول 
ریل��ی اس��ت ک��ه ای��ن ام��کان در 
ایس��تگاه اختصاص��ی منطق��ه ویژه 
اقتص��ادی کاوه فراهم ش��ده که در 
کمترین زمان ممکن عملیات توزین 

واگن های حمل کاال انجام شود .
مدیر برنامه ریزی ش��رکت ش��هر 
صنعت��ی کاوه ب��ه طرح توس��عه در 
بخش های مختلف در ش��هر صنعتی 
و منطق��ه ویژه کاوه نیز اش��اره کرد 
و افزود: ایجاد یک ش��هر لجستیک، 
راه اندازی ترمینال کانتینری، احداث 
پیش بینی  طرح ه��ای  از  س��ردخانه 

شده در این مجموعه است .
گف��ت:  شوش��تری  مهن��دس 
تفاهم نامه همکاری و مشارکت مابین 
بنادر و دریانوردی و منطقه  س��ازمان 
وی��ژه اقتصادی کاوه ب��ا هدف فراهم 
نمودن مقدمات اس��تفاده حداکثری 
از پتانس��یل ها و ظرفیت های موجود 
در ش��هر صنعتی کاوه و منطقه ویژه 
اقتص��ادی کاوه به عن��وان پس کرانه 
و  توس��عه  در  هم��کاری  و  بن��ادر 
س��رمایه گذاری در راس��تای ارتقای 
بیشتر زیرس��اخت های حمل و نقل و 
لجس��تیک کاال، سال گذشته منعقد 

شده است .
در ادام��ه حاضرین در جلس��ه به 

بیان دیدگاه های خود پرداختند.
بازدید اعضای کارگروه حمل ونقل 
ترکیبی انجمن صنفی ش��رکت های 
حمل ونقل ریلی از ظرفیت های ریلی 
و هاب سوخت، انبارهای منطقه ویژه 
اقتصادی کاوه و مناطق مس��کونی از 
دیگر برنامه های این س��فر یک روزه 

بود.
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