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سید مصطفی نجفیان- »ابراهیم ذاک��ری« رییس اداره 

راهداری و حمل و نقل جاده ای اسفراین کارنامه فعالیت 

های این اداره را در 9 ماه نخست امسال تشریح کرد.رییس 

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اسفراین با اشاره به 

عملیات زیرسازی، آسفالت و روکش به میزان 31 کیلومتر، 

در گفتگو با خبرنگار ما گفت: محورهای اردغ��ان، بام، 

صفی آباد، کاریزدر، دستجرد، اسفید و حکم آباد در سال 

جاری زیرسازی و آسفالت شد.»ابراهیم ذاکری« با اشاره به 

عملیات لکه گیری 2 هزار و 700 مترمربعی در محورهای 

اسفراین از جمله مسیر بجنورد، حکم آباد، زرق آباد و صفی 

آباد، افزود: 6 کیلومتر از محورهای اسفراین از جمله مسیر 

بجنورد، حکم آباد، زرق آباد و صفی آباد درزگیری شد.وی 

با اشاره به عملیات ترمیم و مرمت 6 دستگاه پل در محورهای 

اردغان، زرق آباد، بام و صفی آباد، خاطر نشان کرد: الیروبی 

و اصالح کانال هدایت آب در محورهای مواصالتی اسفراین 

به میزان 15 کیلومتر و رفع و بهسازی 15 نقطه پرحادثه در 

محورهای اردغان، کالته پیاله و سارکانلو،  اصالح هندسی 

4 نقطه پرحادثه در محورهای کاریزدر، دستجرد، بیدواز و 

قلعه سفید از مهم ترین فعالیت های اداره راهداری و حمل و 

نقل جاده ای اسفراین بوده است.»ابراهیم ذاکری« با اشاره 

به احداث 8 دستگاه ابنیه فنی زنفت، دستجرد، کاریزدر و 

برستو، اظهار داشت: شن ریزی، پخش و کوبیدگی بستر راه 

در محورهای کاریزدر، دستجرد و کالته سادات به طول 10 

کیلومتر، خاکبرداری و اصالح شیب ترانشه ها در محورهای 

اردغان و قزاقی به مقدار 70 هزار مترمکعب، نگهداری از 

2 هزار اصله درخت فضای سبز در محورهای شهرستان، 

تنظیم شیب شیروانی در محور اردغان به طور 5 کیلومتر 

بخشی دیگر از فعالیت های راهداری و حمل و نقل جاده 

ای اسفراین است.وی با اشاره به بهسازی و ایمن سازی 5 

تقاطع پرحادثه در محورهای کاریزدر، دستجرد، بیدواز، 

قلعه سفید و سنخواست اف��زود: تیغ زنی و تسطیح جاده 

های شنی در محورهای حوزه استحفاظی به طول یک هزار 

و 60 کیلومتر در 2 نوبت، پاکسازی و تسطیح 200 کیلومتر 

حریم در محورهای اردغان، زرق آباد، گورپان، صفی آباد 

و رویین، شانه سازی 53 کیلومتر محورهای اردغان، زرق 

آباد، گورپان، صفی آباد و رویین از دیگر فعالیت راهداران 

در مسیر خدمت رسانی شایسته است.»ابراهیم ذاکری« 

با اشاره به هزار و 150 تن نمک پاشی و برف روبی هزار و 

200 کیلومتر، بیان کرد: ماسه روبی 65 کیلومتری در 

محورهای بجنورد، اردغ��ان، بام و صفی آب��اد، بوته کنی 

حریم راه ها به میزان 12 هزار مترمربع در محورهای زرق 

آب��اد، حکم آب��اد، اردغ��ان و صفی آب��اد، ایمن س��ازی پل ها 

شامل ساخت قرنیز، نرده پل، خاکریز محل پل ها در محور 

سنخواست در 30 نقطه، رفع آثار تصادفات جاده ای در 50 

نقطه، ریزش برداری و رسوب برداری در محورهای بجنورد، 

رویین و اردغان به طول 25 کیلومتر و به حجم  هزار و 500 

مترمکعب، اجرای خط کشی سرد 73.5 کیلومتری جلوه 

ای دیگر از خدمت راهداران خدمتگزار است.وی تصریح 

کرد: نصب، تعمیر و اجرای هزار و 155 تابلوی مسیرنما، 

اخباری، انتظامی، اطالعاتی، نصب و اجرای 105 متر 

گاردریل در کمربندی و محور زرق آب��اد، نصب ه��زار و 8 

چشم گربه ای در محورهای اصلی، فرعی و روستایی، 

اج��رای 67 مترطول سرعت گیر در کمربندی و راه های 

روستایی، نگهداری 18 کیلومتر روشنایی راه در کمربندی 

و محور بجنورد، آشکارسازی 9 نقطه از نقاط پرحادثه در 

محورهای حکم آباد، بام، سنخواست، زرق آباد و راه های 

روستایی، ایمن سازی و ساماندهی 13 مقطع پرحادثه در 

راه های شریانی با مدیریت زودبازده و کم هزینه مهندسی، 

شست و شوی هزار و 153 مورد عالئم در طول محورهای 

شهرستان از خدمات راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

وی با اشاره به تعمیر 95 مورد چراغ چشمک زن سه فانوسه 

و خورشیدی و خرید یک دستگاه گریدر هپکو و سرویس و 

نگهداری 32 دستگاه ماشین آالت، اظهار داشت: صدور 

31 مورد مجوز و درخواست 59  مورد مجوز ساخت و ساز، 

صدور 15 مورد مجوز و درخواست 25 مورد مجوز حفاری و 

عبور طولی و عرضی در محورهای شهرستان، شناسایی 3 

تابلوی تبلیغاتی غیرمجاز، تخریب 7 مورد و توقف و اخطار 

47 م��ورد ساخت و س��از غیرمجاز در حاشیه محورهای 

مواصالتی از دیگر فعالیت های اداره راهداری و حمل و نقل 

جاده ای اسفراین است.

در گفتگو با رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اسفراین تشریح شد:

کارنامه فعالیت های راهداری و حمل و نقل جاده ای

سید مصطفی نجفیان- همزمان با دهه فجر انقالب 
اسالمی و سی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی ایران 10 پروژه جهاد کشاورزی اسفراین به بهره 

برداری می رسد.مدیر جهاد کشاورزی اسفراین در گفتگو 

با خبرنگار ما گفت: پرورش صنعتی گوسفند داشتی یک 

هزار و 500 راسی در دهنه شیرین از بخش بام و صفی آباد 

با اعتبار 20 میلیارد و 850 میلیون ریال به بهره برداری می 

رسد.»محمدعلی مصباحی«  با اشاره به بهره برداری از مرکز 

بسته بندی خشکبار، حبوبات و گیاهان داروئی با ظرفیت 

700 تن در شهرک صنعتی اسفراین با اعتبار 5 میلیارد 

ریال، افزود: گلخانه سبزی و صیفی در 3 هزار مترمربع در 

سارمران این شهرستان با اعتبار 3 میلیارد و 557 میلیون 

ریال به بهره برداری خواهد رسید.وی با اشاره به بهره برداری 

از استخر ذخیره آب با حجم 700 مترمکعب در روستای 

آجقان با اعتبار 470 میلیون ریال، اظهار داشت:  آبیاری 

نوین 69 هکتاری در روستای الست بخش بام و صفی آباد 

با اعتبار 3 میلیارد و 154 میلیون ریال، آبیاری نوین 140 

هکتاری در الست بخش بام و صفی آباد با اعتبار 4 میلیارد 

و 695 میلیون ریال، آبیاری نوین 9.5 هکتاری در روستای 

مقصود آباد با اعتبار 832 میلیون ریالی، آبیاری نوین 3 

هکتاری در روستای ایزی با اعتبار 390 میلیون ریال، آبیاری 

نوین 2 هکتاری در روستای کالته فقیر با اعتبار 260 میلیون 

ریالی با جمعیت بهره بردار 83 کشاورز روستایی از دیگر طرح 

هایی است که در دهه فجر انقالب اسالمی به بهره برداری می 

رسد.وی با اشاره به بهره برداری از آزمایشگاه آب، خاک، کود 

و گیاه کیمیا در اسفراین بیان کرد: این واحد آزمایشگاهی با 

اعتبار 700 میلیون ریال با 11 هزار جمعیت بهره بردار در 

اسفراین به بهره برداری می رسد.

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی به بهره برداری می رسد:

10 پروژه جهاد کشاورزی اسفراین

نجفیان- همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی 95 پروژه 
خدماتی، ک��ش��اورزی، صنعتی و ورزش���ی با اعتبار 445 

میلیارد ریالی در اسفراین به بهره برداری می رسد.سرپرست 

فرمانداری اسفراین در گفتگو با خبرنگار ما گفت: همزمان 

با دهه فجر انقالب اسالمی 37 روستا با جمعیت 14 هزار و 

428 نفری از نعمت گاز برخوردار می شوند.»علی اصغر یحیی 

آبادی« با اشاره به بهره برداری از 1.5 کیلومتر راه روستایی 

برای برخورداری 630 نفر، افزود: احداث سالن ورزشی صفی 

آباد، سالن ورزشی دانش آموزی اسفراین، احداث 4 پایگاه 

مقاومت بسیج از دیگر پروژه های قابل بهره برداری از دهه 

فجر انقالب اسالمی هستند.وی با اشاره به بهره برداری از 

36 پروژه عمرانی روستایی با اعتبار 9 میلیارد و 120 میلیون 

ریالی، افزود: 3 پروژه مدیریت شهری هم با اعتبار 13 میلیارد 

و 330 میلیون ریالی به بهره برداری می رسد.وی افزود طرح 

هادی روستایی نیز با جمعیت برخوردار یک هزار و 309 نفر 

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی بهره برداری می رسد.

سرپرست فرمانداری خبر داد:

بهره برداری از 95 پروژه با اعتبار 445 میلیارد ریالی همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی


