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 20بهمن ماه – پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – خبرفارسی – تی نیوز – مازند شورا

عبدالهیان خبر داد:

بهرهبرداری از  02طرح عمرانی استان خراسان رضوی در دهه فجر /تحویل  001۲واحد
مسکن مهر به متقاضیان
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت :همزمان با دهه فجر  02طرح عمرانی در بخش راه و شهرسازی با اعتبار
 ۱۳میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
محمدرضا اخوان عبدالهیان ،مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه
و شهرسازی ،درباره طرحهای بخش مسکن و راه که قرار است در دهه فجر در استان خراسان رضوی افتتاح شود ،اظهار کرد:
 ۴۷کیلومتر راه روستایی در قالب  ۳۱پروژه و با اعتبار  ۳۱میلیارد تومان در شهرهای بجستان ،کاشمر ،سبزوار ،قوچان ،مشهد،
نیشابور ،زاوه ،تربت حیدریه و بزرگراه دوبانده از تایباد به تربت جام به طول  ۳۳کیلومتر و با هزینهای معادل  ۳0میلیارد تومان
افتتاح میشود.
وی در خصوص پروژههای عمرانی این استان بیان کرد ۶ :پروژه در بخش پروژههای عمرانی با مبلغ  ۶میلیارد تومان در دهه
فجر به بهره برداری میرسند که از مهمترین آنها میتوان ساختمان فرمانداری بجستان و استخر بجستان را نام برد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان اینکه در کل استان 0 ،هزار و  0۳۴واحد مسکن مهر در دهه فجر افتتاح
میشوند ،تصریح کرد :با افزوده شدن این تعداد در مجموع حدود  ۳22هزار واحد به متقاضیان مسکن مهر تحویل داده شده
است و پیش بینی میشود که در سه ماهه اول سال  ۷۴کل مسکن مهر اتمام پیدا کند و شاهد اختتامیه آن در استان باشیم.
وی در خصوص بافت فرسوده استان خراسان رضوی و مشهد نیز بیان کرد :اکنون  ۶2پروژه با مبلغ  ۳2۱میلیارد تومان در
حوزه بافت ناکارآمد قرارداد داریم که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها در حدود  ۷2درصد است و  ۷ماه پیش این پروژهها آغاز
شده است.

 20بهمن ماه – روزنامه خراسان رضوی – صفحه  – ۳شماره انتشار ۱۴۶۷

 4پروژه با اعتبار 44میلیارد و ۲41میلیون ریال در چناران اجرایی می شود
مدیر فنی و اجرایی راه و شهرسازی خراسان رضوی از اجرای چهار پروژه شامل مجتمع های فرهنگی ،ورزشی و درمانی
درشهرستان چناران خبرداد.به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی استان ،ابراهیم صنیعی افزود :پروژه تکمیل مجتمع
فرهنگی هنری ،با  ۳۷92متر مربع و هزینه کرد  ۳1میلیارد و  ۷92میلیون ریال ،از محل اعتبارات استانی  ۷۶درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و هم اکنون در مرحله اتمام ساختمان اصلی و اجرای دیوار کشی محوطه است.وی احداث مجتمع فرهنگی وعلوم
قرآنی را از دیگر پروژه های این شهرستان اعالم وبه پروژه احداث سالن ورزشی با پیش بینی مکانی برای تماشاچیان نیز
اشاره کرد.
صنیعی ادامه داد :مرکز بهداشتی و درمانی شهری نیزبا  909متر مربع زیر بنا با اعتبار پنج میلیارد و 9۷0میلیون ریال در گلبهار
احداث و تحویل بهره بردارشده است.

 2۳بهمن ماه – پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – باشگاه خبرنگاران جوان – تی نیوز

مدیر فنی و اجرایی راه و شهرسازی خراسان رضوی خبر داد:

اجرای  4پروژه با اعتبار  44میلیارد و  ۲41میلیون ریال در شهرستان چناران
مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از اجرای  ۷پروژه شامل مجتمعهای فرهنگی ،ورزشی و درمانی
در شهرستان چناران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،ابراهیم
صنیعی با اعالم این خبر افزود :پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی هنری ،با  ۳۷92مترمربع و هزینهکرد  ۳1میلیارد و  ۷92میلیون
ریال ،از محل اعتبارات استانی احداث شده که  ۷۶درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هماکنون در مرحله اتمام ساختمان اصلی
و اجرای دیوارکشی محوطه است.
وی احداث مجتمع فرهنگی و علوم قرآنی را از دیگر پروژههای این شهرستان عنوان کرد و افزود :این مجتمع با  192مترمربع
زیربنا از حل اعتبارات استانی احداث و تاکنون  ۷1درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ،همچنین اعتبار پیشبینی شده برای
این پروژه در سال جاری  ۷میلیارد و  ۶۳۷میلیون ریال اعتبار پیشبینی شده است.
صنیعی به پروژه احداث سالن ورزشی با پیشبینی مکانی برای تماشاچیان اشاره کرد و گفت :این پروژه با  01۴2مترمربع
زیربنا از محل اعتبارات استانی آغاز شده و سوله آن نیز نصب شده که در مجموع تاکنون  01درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته
است.
وی ادامه داد :همچنین مرکز بهداشتی و درمانی شهری نیز با  909مترمربع زیربنا با اعتبار  9میلیارد و  9۷0میلیون ریال در
گلبهار احداث و تحویل بهرهبردار شده است.

