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سرپرست نمایندگی راه و شهرسازی زاوه:

بالغ بر  011خانوار روستایی در زاوه از راه آسفالت برخوردار شدند
سرپرست نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان زاوه گفت :با اتمام مرحله نخست پروژه آسفالت راه روستاهای چاهوک ،حسن
آباد ،رحمت آباد ،میرپسند و شوراب از توابع بخش سلیمان این شهرستان ،بالغ بر  011خانوار روستایی در زاوه از راه آسفالته
برخوردار شدند.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از تابان تربت ،مرتضی رضا زاده در گفت و گو با خبرنگاران با اعالم خبر بالغ بر
 011خانوار روستایی در زاوه از راه آسفالت برخوردار شدند ،اظهار داشت :مرمت و بهسازی این پروژه در فاصله  5.4کیلومتر
راه با اعتباری بالغ بر  04میلیارد ریال در مرحله نخست  011خانوار روستائی را از نعمت راه آسفالته برخوردار کرده است.
وی از روستاهای چاهوک ،حسن آباد ،رحمت آباد ،میرپسند و شوراب از توابع بخش سلیمان شهرستان زاوه بعنوان اتمام مرحله
نخست این پروژه یاد کرد.
سرپرست نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان زاوه در ادامه زیر سازی مرحله دوم این پروژه به طول  5.4کیلومتر را از دیگر
فعالیت های در دست اقدام عنوان کرد و گفت :عملیات زیرسازی مسیر به طول  5.4کیلومتر در حال انجام است که در صورت
تأمین اعتبار و مساعد بودن شرایط جوی ،فاز دوم این محور تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
رضازاده با انتقاد از حجم تردد در این محور ،جاده اصلی تربت حیدریه به زاوه را با این میزان خودرو غیر استاندارد دانست و
افزود :طول جاده تربت حیدریه به دولت آباد مرکز شهرستان زاوه  80کیلومتر با عررض  00متر است که تنها ظرفیت تردد
روزانه 5سه هزار خودرو را دارد اما روزانه بالغ برشش هزار خودرو از این مسیر تردد دارند.
الزم به ذکر است؛ محور تربت حیدریه به زاوه عالوه بر داشتن کارخانه سیمان زاوه و تردد به سمت آسیای میانه ،قطب تولید
زعفران ایران و جهان است و ساالنه در فصل برداشت این محصول شاهد حجم انبوهی از خودروهایی است که متاسفانه
چندین تن در این فصل از سال قربانی می شوند.
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