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مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

تحویل  ۱۱1۲واحد مسکن مهر در دهه فجر
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان این که در کل استان ،دو هزار و  ۷۱7واحد مسکن مهر در دهه فجر
افتتاح میشوند ،تصریح کرد :با افزوده شدن این تعداد ،در مجموع حدود  ۱33هزار واحد به متقاضیان مسکن مهر تحویل داده
شده است و پیش بینی میشود در سه ماه اول سال  ، ۷7ساخت مسکن مهر تمام شود و شاهد اختتامیه آن در استان باشیم.
محمدرضا اخوان عبداللهیان ،در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی افزود :همزمان با دهه فجر۷3 ،
طرح عمرانی در بخش راه و شهرسازی با اعتبار  0۱میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد .وی درباره طرحهای بخش مسکن
و راه که قرار است در دهه فجر در استان خراسان رضوی افتتاح شود ،اظهار کرد 7۷ :کیلومتر راه روستایی در قالب  ۱0پروژه
با اعتبار  ۱0میلیارد تومان در شهرهای بجستان ،کاشمر ،سبزوار ،قوچان ،مشهد ،نیشابور ،زاوه ،تربت حیدریه و بزرگراه دوبانده
از تایباد به تربت جام به طول  ۱۱کیلومتر و با هزینهای معادل  ۱۷میلیارد تومان افتتاح میشود .عبداللهیان درباره پروژههای
عمرانی این استان بیان کرد :شش پروژه در بخش پروژههای عمرانی با مبلغ شش میلیارد تومان در دهه فجر به بهره برداری
میرسد که از مهم ترین آنها میتوان ساختمان فرمانداری بجستان و استخر بجستان را نام برد .وی در خصوص بافت فرسوده
استان خراسان رضوی و مشهد نیز بیان کرد :اکنون  ۰3پروژه با مبلغ  ۱30میلیارد تومان در حوزه بافت ناکارآمد قرار دارد که
میانگین پیشرفت فیزیکی آنها حدود  ۷3درصد است و چهار ماه پیش این پروژهها آغاز شده است.
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توقف استفاده از سیمان در راه سازی به دلیل کمبود نقدینگی و قیر رایگان
مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان گفت :کمبود نقدینگی و اختصاص قیر رایگان توسط وزارتخانه
به ساخت راه ها ،پروژه استفاده از سیمان در جاده سازی استان را متوقف کرده است .محمد پارسا در گفت و گو با ایرنا افزود:
از زمان آغاز ساخت راه ها به صورت بتنی ،تاکنون تنها  ۷کیلومتر از جاده کاشمر با سیمان روکش شده و ادامه این طرح به
دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده است .پارسا اظهار کرد :هم اینک سه هزار میلیارد ریال به پیمانکاران حوزه راه بدهکاریم و
توان پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از سیمان در بخش راهسازی را نداریم .وی گفت :مزایای استفاده از سیمان در
جاده سازی به مراتب بیشتر از استفاده از قیر است زیرا عمر قیر  ۱۷سال اما عمر سیمان  ۷2سال است لذا با احتساب هزینه
نگهداری و دوام آن ،جاده های سیمانی از جاده های قیری توجیه اقتصادی بیشتری دارند .پارسا اضافه کرد :از سوی دیگر
واحدهای تولیدی خراسان رضوی توان تامین سیمان مورد نیاز جاده سازی را به خوبی دارند و هیچ مشکلی به لحاظ تامین
سیمان برای جادهسازی وجود ندارد.
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عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد:

 9۶درصد استان خراسان رضوی در پهنه خطر نسبی زیاد زلزله قرار دارد
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت ۰2 :درصد استان خراسان رضوی در پهنه با خطر نسبی زیاد قرار دارد که
تمامی شهرهای مهم استان از جمله شهر مشهد را در بر میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،دکتر حافظی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره افزایش لرزهخیزی در خراسان با توجه به زلزلههای اخیر غرب کشور اظهار
کرد :اثبات رابطه بین زلزلههای در غرب و شرق کشور غیرممکن است اما این موضوع که فعالیت لرزهای در فالت ایران در
چند سال گذشته بیشتر شده ،اهمیت دارد.
وی ادامه داد :البته فعالیتهای لرزهای روند منظمی ندارند و در طول تاریخ نیز دورههایی با فعالیتهای شدید لرزهای و بازههای
زمانی با وقفه یا کاهش قابل توجه در فعالیت لرزهخیزی در کشور شاهد بودهایم ،نکتهای که مسلم است  ۰2درصد استان
خراسان رضوی در پهنه با خطر نسبی زیاد قرار دارد که تمامی شهرهای مهم استان از جمله شهر مشهد را در بر میگیرد.
حافظی تاکید کرد :تقریباً در مجاورت عمده شهرهای مهم استان نظیر قوچان ،نیشابور ،چناران ،خواف ،تربتحیدریه ،فریمان
گسلهای فعالی وجود دارد که در گذشته سبب آسیب و خرابی این شهرها شده است.
وی درباره گسلهای اطراف شهر مشهد نیز گفت :در شمال شهر گسلهای مهمی نظیر خیرآباد و کشف رود و در بخش جنوبی
گسلهای جنوب مشهد و سنگ بست شاندیز قرار دارد که از نظر مطالعات زمینشناسی توان فعالیت و ایجاد زمینلرزههایی با
بزرگی بیش از  7ریشتر را دارند.
وی درباره سایر گسلهای مهم استان اظهار کرد :گسل درونه (گسل کویر بزرگ) از مجاورت شهرهای کاشمر و تربتحیدریه
عبور میکند ،گسل خواف ،از نزدیکی شهر خواف عبور میکند و یک گسل نیز از شمال نیشابور عبور میکند.

این عضو هیئتعلمی دانشگاه با توجه به پتانسیل لرزهخیزی استان و شرایط سازهها ،درباره برآوردها از خرابی حاصل از یک
زلزله متوسط و بزرگ در مشهد و سایر نقاط استان اظهار کرد :سازههایی که جدیداً و بر اساس آییننامه  ۷۰33طراحی و اجرا
شدهاند انتظار میرود در برابر زمینلرزه متوسط و بزرگ مقاوم باشند و حداقل گسیختگی کامل نداشته باشند.
وی ادامه داد :شهرهای خراسان رضوی دارای بیش از  ۷233هکتار بافت فرسوده است و بیش از  ۷23هزار واحد روستایی در
برابر زلزله نامقاوم هستند .مشهد در بین کالنشهرها بیشترین بافت فرسوده شهری را دارد و از این نظر ریسک زلزله در
مشهد زیاد است.
وی یادآور شد :مطالعات ریسک زلزله و ارزیابی خرابی زلزله احتمالی برای منطقه یک شهری مشهد بصورت نمونه توسط
شهرداری مشهد انجام شده است و با تأمین اعتبار این طرح برای سایر مناطق ،مناطق با ریسک و خرابی شدید در طی یک
زلزله احتمالی را میتوان تعیین نمود.
حافظی درباره تمهیدات الزم برای بررسی خطر زلزله در مشهد اظهار کرد :در بخش مطالعات پایه در سالهای گذشته مطالعات
ریز پهنهبندی شهر مشهد انجام شده و بر اساس آن خصوصیات لرزهای در بخشهای مختلف شهر استخراج شده است .این
مطالعات قرار است بر اساس ویرایش جدید آییننامه  ۷۰33بهروز شود.
وی ادامه داد :همچنین مطالعات تدقیق گسلهای شهر مشهد در حال انجام است و قرار است با مشخص شدن حریم گسلهای
فعال کاربری در حاشیه گسلها به سمت کاربریهای ایمن و سازههای با ریسک کم تغییر خواهد کرد.
حافظی گفت :در مورد سایر شهرهای استان نیز انجام چنین مطالعاتی پیشبینی شده است و در صورت تأمین اعتبار انجام
خواهد شد .دستگاههای اجرایی نظیر شرکت گاز و آب منطقهای نیز جهت مقاومسازی شبکه اقداماتی داشتهاند.
وی در پاسخ به این سؤال که در این خصوص مجموعه دانشگاهی چه اقداماتی را انجام دادهاند؛ گفت :خوشبختانه در
دانشگاههای استان متخصصین باتجربهای حضور دارند که میتوانند در این بخش کمک کنند بطوریکه شهر مشهد تنها استانی
در کشور بوده است که مطالعات ریز پهنهبندی شهری را متخصصین بومی انجام دادهاند.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه در خصوص و ضرورت آمادگی مردم در برابر زلزله اظهار کرد :خطر زلزله در مشهد کمتر از تهران
نیست و همچنین در سایر شهرهایی بزرگ استان نظیر نیشابور ،قوچان ،شیروان ،خواف ،فریمان ،تربتحیدریه و ...نیز خطر
زلزله باالست لذا مردم در تهیه مسکن همینطور که به ظاهر و مبلمان منزل توجه دارند به مقاوم بودن آن در برابر زلزله هم
توجه داشته باشند.

وی ادامه داد :مردم به آموزشهای عمومی اقدامات الزم در برابر زلزله توجه کنند ،با مناطق امن ساختمان محل سکونت
خودشان آشنایی داشته باشند و مناطق امن در اطراف منزل و حتی محل کار را شناسایی کنند و اعضای خانواده و فرزندان را
نسبت به این موضوع توجیه کنند.
حافظی یادآور شد :پیشبینی زلزله به این معنی که زمان و بزرگی زلزله را برای یک منطقه خاص پیشبینی کنیم در حال حاضر
غیرممکن است ،لذا نمیتوانیم بیان کنیم که در چه زمانی شهر مشهد یا دیگر شهرهای استان متأثر از یک زلزله خواهد شد؛
اما شرایط زمینشناسی و دادههای تاریخی نشان میدهد که طی چند قرن گذشته بارها شهرهای استان توسط زلزله ویران
شده و امکان وقوع مجدد چنین زلزلههایی در آینده نیز وجود دارد.
وی گفت :آخرین زلزله شدید مشهد با بزرگی  ۰.۰در  ۱۰70میالدی اتفاق افتاده است در حالی که بر مبنای دادههای آماری
زلزلهها ،دوره بازگشت چنین زلزلهای در اطراف شهر مشهد کمتر از  023سال است به عبارت دیگر از نظر متوسط آماری زلزله
مشهد تأخیر داشته است.
وی با توجه به شرایط استان درباره مهمترین اولویت استان از نظر مخاطرات لرزهای اظهار کرد :مهمترین بحث در مطالعات
لرزهای شناخت دقیق گسلهای استان و مناطق مجاور و توسعه شبکه لرزهنگاری جهت به دست آوردن اطالعات پایه لرزهخیزی
است .در مرحله بعد الزم است اطالعات لرزهخیزی با خصوصیات خاک ترکیب شود و نقشههای ریز پهنهبندی شهرهای مهم
استان و نهایتاً برای کل استان تهیه شود.
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کمبود نقدینگی و توقف استفاده از سیمان در راه سازی خراسان رضوی
محمد پارسا روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :از زمان آغاز ساخت راه ها به صورت بتنی ،تاکنون تنها  ۷کیلومتر
از جاده کاشمر با سیمان روکش شده است و ادامه این طرح به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده است.
وی اظهار کرد :از سیاستها و فعالیتهای شاخص دولت یازدهم در بخش توسعه راهها اختصاص قیر تهاتری و رایگان بود ،به
طوری که پارسال  ۷۱۷هزار تن قیر تهاتری رایگان به خراسان رضوی تعلق گرفت.
وی بیان کرد :قیر برای بخش جاده سازی به صورت رایگان تامین می شود اما سیمان باید از بخش خصوصی خریداری و هزینه
آن به صورت نقدی پرداخت شود.
پارسا اظهار کرد :هم اینک اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی سه هزار میلیارد ریال به پیمانکاران حوزه راه بدهکار است
و توان پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از سیمان در بخش راهسازی را ندارد.
این مسئول در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت :مزایای استفاده از سیمان در جاده سازی به مراتب بیشتر از
استفاده از قیر است زیرا عمر قیر  ۱۷سال اما عمر سیمان  ۷2سال است لذا با احتساب هزینه نگهداری و دوام آن ،جاده های
سیمانی از جاده های قیری توجیه اقتصادی بیشتری دارند.
پارسا اضافه کرد :از سوی دیگر واحدهای تولیدی خراسان رضوی توان تامین سیمان مورد نیاز جاده سازی را به خوبی دارند و
هیچ مشکلی به لحاظ تامین سیمان برای جاده سازی وجود ندارد.
در خراسان رضوی  ۷3هزار و  ۷۰0کیلومتر راه وجود دارد که  ۰هزار و  00۱کیلومتر آن راه شهری و  ۱۷هزار و  ۱2۷کیلومتر
راه روستایی است.
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تکمیل  9طرح عمرانی باقیمانده از دولت دهم در خراسان رضوی
مشهد – ایرنا – مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت :اجرای  ۰طرح عمرانی در حوزه ساختمان
های عمومی و دولتی باقیمانده از دولت دهم در استان به پایان رسیده است و در دهه فجر به طور رسمی افتتاح می شود
ابراهیم صنیعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این طرح ها در بخشهای بهداشت و درمان ،اداری ،ورزشی و
فرهنگی است که اجرای آنها در سالهای  ۰۷ ،۰۰و  ۷3در خراسان رضوی آغاز شده است.
وی این طرح ها را شامل ساخت کتابخانه رازی در جوین با زیربنای  0۰2مترمربع و اعتبار  ۷3میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال،
کتابخانه عمومی انابد بردسکن با زیربنای  ۷33متر و اعتبار یک میلیارد و  ۷۰3میلیون ریال ،مرکز بهداشتی – درمانی کالته
منار در حوالی مشهد با زیربنای  2۷2مترمربع و اعتبار پنج میلیارد و  ۷۰میلیون ریال عنوان کرد.
صنیعی ساخت مرکز بهداشتی  -درمانی جوادیه در تربت حیدریه با زیربنای  2۷2متر و اعتبار پنج میلیارد و  ۷۷۷میلیون ریال،
ساختمان فرمانداری بجستان با زیربنای هزار و  ۰33متر و اعتبار  ۱۰میلیارد و  0۰۰میلیون ریال ،استخر سرپوشیده بجستان
با زیربنای هزار و  ۷23مترمربع و اعتبار  ۱۷میلیارد و  ۷۷۰میلیون ریال را از دیگر طرح های مذکور برشمرد.
وی اظهار کرد :هم اینک ساخت  ۷۰مرکز بهداشتی و درمانی ۱۰ ،مجتمع فرهنگی هنری و علوم قرآنی ۱۰ ،ساختمان فرمانداری
و بخشداری ۱0 ،مجتمع اداری ۱0 ،طرح ورزشی 7 ،کتابخانه ۷ ،ساختمان مرکزی انتقال خون ،یک ساختمان اورژانس ۷ ،طرح
پزشکی قانونی و یک ندامتگاه در استان در دست اجراست.
مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت :میانگین پیشرفت اجرایی طرح های عمومی و دولتی مذکور
از محل اعتبارات استانی تاکنون  7۰درصد بوده است.ذ

