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خراسان رضوی -صفحه  -7شماره انتشار8387
مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد:

تکمیل پروژه  2بانده کردن گذرگاه خونین تا پایان سال 89
علی نوری /مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در سفر به بردسکن که دکتر بنیادی نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی  ،علی نیا فرماندار بردسکن و صابری رئیس شورای اسالمی شهر و مدیح شهردار بردسکن او را همراهی می کردند
از تکمیل پروژه دوبانده کردن محور بردسکن تا شاد مهر و انابد(گذرگاه خونین) تا پایان سال  89خبرداد .دکتر محمد رضا
اخوان عبداللهیان در بازدید از پروژه دوبانده کردن محور بردسکن به خلیل آباد و پروژه کنارگذر بردسکن گفت :خوشبختانه
این پروژه دارای ردیف اعتبارات ملی شده و مبلغ  01میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی به این پروژه اختصاص داده
است .
 ۵میلیارد تومان از محل ماده  ۰۸۱کشوری اختصاص می یابد
مدیرکل راه و شهرسازی استان در پاسخ به سوال خراسان که قبال اعالم شده بود  01میلیارد تومان در بودجه  89به گذرگاه
خونین تعلق یافته است  1میلیارد اختالف برای چیست؟ گفت :این  01میلیارد تعهد وزارت راه و شهرسازی است و آن 1
میلیارد از محل ماده  091کشوری اختصاص می یابد.
وی تاکید کرد :در سفر آیند ه رئیس جمهور به مشهد یکی از درخواست های ما از وی این است که چون این پروژه بار
ترافیکی زیادی دارد و به جاده مرگ مشهور است  11میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود .
وی گفت :اگر با این اعتبار موافقت شود قول می دهیم  011کیلومتر این محور را که از شادمهر تا کاشمر  ،خلیل آباد و
بردسکن تا انابد است تا پایان سال  89تکمیل کنیم و به بهره برداری برسانیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی تصریح کرد :امیداست با توجه به پیگیری های دکتر بنیادی که این پروژه دارای
ردیف اعتبار ملی شده است هر سال اعتبار درنظر گرفته شده  011درصد تخصیص پیدا کند .وی این خبر خوش را داد که
تاشهریورماه امسال  01کیلو متر از محور کاشمر تا شادمهر دوبانده و آسفالت شود و از سمت خلیل آباد به بردسکن 3
کیلومتر و از سمت بردسکن تا خلیل آباد به طول  3کیلومتر آسفالت شود و رانندگان از باند دوم استفاده کنند.
اخوان عبداللهیان با اشاره به پروژه نیمه تمام کنارگذر بردسکن که بیش از  01سال است همچنان راکد است گفت :با
تفاهم نامه ای که بین این اداره کل با شهرداری بردسکن امضا شد مقرر شد ،این اداره کل بیش از دو هزار تن قیر رایگان
در اختیار شهرداری بردسکن قراردهد و شهرداری بردسکن موظف شد از مجموع  8کیلومتر این پروژه  6کیلومتر از آن را
تاپایان امسال آسفالت کند تا وسایل نقلیه سنگین از داخل شهر تردد نکنند .وی همچنین گفت :از همین میزان قیر مقداری
برای روکش آسفالت خیابان های داخل شهر که محل تردد وسایل نقلیه سنگین است و باعث خسارت به زیرساخت ها
شده ،اختصاص پیدا خواهد کرد.
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