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 82بهمن ماه – روزنامه خراسان رضوی – صفحه  – 7شماره انتشار 0773

افزایش  11درصدی متوسط برخورداری تربت جام ،تایبادو باخرز از راه روستایی
مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان از افزایش  03درصدی متوسط برخورداری از راه روستایی
در شهرستان های تربت جام تایباد،باخرز خبرداد و گفت :متوسط برخورداری راه های روستایی در این شهرستان ها در سال
 78حدود  28درصد بوده و اکنون به  78درصد افزایش یافته است.به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی استان
«محمدپارسا» افزود :از سال  78تاکنون حدود  78کیلومتر راه روستایی احداث و آسفالت شده است.وی همچنین درباره
وضعیت راه های روستایی شهرستان های تایباد و باخرز که در مجاورت این شهرستان قرار دارد ،اظهار کرد :وضعیت این
شهرستان ها در شاخص متوسط برخورداری از راه آسفالته روستایی بیش از  78درصد و حدود 033درصد و باالتر از میانگین
استانی است.

 82بهمن ماه – پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

مدیر ساخت و توسعه راههای خراسان رضوی اعالم کرد:

برخورداری متوسط  6۹درصدی شهرستانهای تربتجام ،تایباد ،باخرز از راه روستایی
مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از افزایش  03درصدی متوسط برخورداری از راه
روستایی در شهرستانهای تربتجام تایباد ،باخرز خبر داد و گفت :متوسط برخورداری راههای روستایی در این شهرستانها
در سال  78حدود  28بوده و اکنون به  78درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،محمد پارسا
در حاشیه بازدید از پروژههای راه روستایی تربتجام ،تایباد ،باخرز با بیان این مطلب افزود :از سال  78تاکنون بالغ بر 78
کیلومتر راه و روستایی احداث و آسفالت شده است.
وی همچنین درباره وضعیت راههای روستایی شهرستانهای تایباد و باخرز که در مجاورت این شهرستان قرار دارد ،اظهار
کرد :وضعیت این شهرستانها در شاخص متوسط برخورداری از راه آسفالته روستایی باالتر از  78درصد (نزدیک به 033
درصد) و باالتر از میانگین استانی است.
پارسا به دیگر برنامههای راهسازی در این شهرستانها اشاره کرد و گفت :در حال حاضر مناقصههای احداث  87کیلومتر راه
روستایی با اعتبار  73میلیارد ریال در حال انجام است که نهم اسفندماه بازگشایی پاکتهای مناقصه مرحله دوم انجم خواهد
شد.
وی تصریح کرد :مسیر راههای شهوه  -گالرچه ،یکه پسته دوسنگ ،حاجیآباد  -گوربند  -فیروزه کوه و باغ کشمیر به طول 80
کیلومتر در محدوده شهرستان تربتجام و به مبلغ  ۴/7میلیارد تومان در حال مناقصه است ،همچنین فقط  7کیلومتر راه
روستایی باالی  83خانوار در شهرستان تایباد باقیمانده است که  ۶کیلومتر مسیر کهجه به شیزن به مبلغ  8میلیارد تومان در
حال مناقصه است.
مدیر ساخت و توسعه راههای راه و شهرسازی خراسان رضوی درباره توسعه و ساخت راههای اصلی و فرعی نیز اظهار کرد:
طی سالهای  78تاکنون حداقل  23کیلومتر از بزرگراه مشهد-فریمان -تربتجام -تایباد -دوغارون به بهرهبرداری رسیده
است که حدود  ۴3کیلومتر آن در محدوده تربتجام تایباد است و قطعه یک بزرگراه در مسیر تایباد به تربتجام آماده
بهرهبرداری شده و پروژه بزرگراهی استان بوده که در دهه فجر امسال به بهرهبرداری رسیده است.

 82بهمن ماه – پایگاه خبری تین نیوز

 6۹درصد راه روستایی تایباد آسفالت است
مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت :متوسط برخورداری از راه روستایی آسفالت در
تایباد باالتر از  78درصد است و فقط  7کیلومتر راه بدون آسفالت باقیمانده است.
تیننیوز | مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت :متوسط برخورداری از راه روستایی
آسفالت در تایباد باالتر از  78درصد است و فقط  7کیلومتر راه بدون آسفالت باقیمانده است.
به گزارش تیننیوز محمد پارسا گفت :متوسط برخورداری شهرستانهای تایباد و باخزر از راه روستایی آسفالته به  78درصد
افزایشیافته است.
به گزارش ،روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،پارسا گفت :فقط  7کیلومتر راه روستایی باالی  83خانوار
در شهرستان تایباد باقیمانده است که  ۶کیلومتر مسیر کهجه به شیزن به مبلغ  8میلیارد تومان در حال مناقصه است.
مدیر ساخت و توسعه راههای راه و شهرسازی خراسان رضوی درباره توسعه و ساخت راههای اصلی و فرعی نیز اظهار کرد:
طی سالهای  78تاکنون حداقل  23کیلومتر از بزرگراه مشهد-فریمان -تربتجام -تایباد -دوغارون به بهرهبرداری رسیده
است که حدود  ۴3کیلومتر آن در محدوده تربتجام تایباد است.
پارسا ادامه داد :قطعه یک بزرگراه در مسیر تایباد به تربتجام آماده بهرهبرداری شده و پروژه بزرگراهی استان بوده که در
دهه فجر امسال به بهرهبرداری رسیده است.
او درباره دیگر پروژههای راهسازی گفت :در حال حاضر مناقصههای احداث  87کیلومتر راه روستایی با اعتبار  73میلیارد ریال
در حال انجام است که نهم اسفندماه بازگشایی پاکتهای مناقصه مرحله دوم انجم خواهد شد.
وی تصریح کرد :مسیر راههای شهوه  -گالرچه ،یکه پسته دوسنگ ،حاجیآباد  -گوربند  -فیروزه کوه و باغ کشمیر به طول 80
کیلومتر در محدوده شهرستان تربتجام و به مبلغ  ۴/7میلیارد تومان در حال مناقصه است.

