وب ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ رﺗﺒﻪ  ۱۳ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺰان ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ را دارد

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ رﺗﺒﻪ  ۱۳ﮐﺸﻮر در
ﻣﯿﺰان ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ را دارد
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن را  ۴۰۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ رﺗﺒﻪ
 ۱۳ﮐﺸﻮر را دارا اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ در ﺳﺘﺎد اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد  ۱۶ﻫﺰار و  ۹۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه در اﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه اﺻﻠﯽ رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را دارد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن را  ۴۰۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ رﺗﺒﻪ  ۱۳ﮐﺸﻮر را دارا ﺑﻮده و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺪاث  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺎن دارﯾﻢ.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی راه اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻔﺮ درﺻﺪی اﺳﺘﺎن از آزادراه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۲اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر دارای
آزادراه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﺪاث  ۱۰۰ﮐﯿﻮﻣﺘﺮ آزادراه اﺳﺖ.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ راه و ﮐﻤﺒﻮد ردﯾﻒ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺟﺪی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ردﯾﻒ ﻫﺎی
ﺑﻮدﺟﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ درﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در اﺣﺪاث ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دوم در اﺳﺘﺎن ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۹۳و  ۹۴ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۹۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه در اﺳﺘﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه و در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دوم اﺳﺘﺎن از  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث  ۱۵۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دوم ﺟﺎده ﻫﺎی اﺳﺘﺎن  ۸۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دوم اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ۵۶۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺎ اﺟﺮای  ۱۵۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دوم اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ۵۶۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دوم اﺳﺘﺎن آﻣﺎده آﺳﻔﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه و  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺑﺎرﺗﺮاﻓﯿﮏ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮد.
وی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ۶۲درﺻﺪی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﻔﺮ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﺟﺮای  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪ دوم ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻮده و  ۳۲ﮐﯿﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده آﺳﻔﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻃﻠﺐ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﻔﺮ
ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻮﻗﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ  ۱۵۸ﮐﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪ
دوم در اﺳﺘﺎن اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮل ﭘﺮوژه ﻫﺎی راه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ  ۴۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻌﻔﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۳و  ۴۴۱ ، ۹۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وی از ﺑﺮﺧﻮرداری  ۹۶درﺻﺪ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۲۰ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺘﺎن از راه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۷۹۴روﺳﺘﺎ در اﺳﺘﺎن دارای راه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ۴۶
درﺻﺪ از ﻃﻮل راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن دارای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آدرس ﺻﻔﺤﻪ :

