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پروژه راه و تونل ا... اکبر به 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

دارد. آقای مهندس حاتمی رئیس اداره راه و شهر سازی 

درگز با اعالم این خبر به تشریح وضعیت راه جدید و تونل 

ا... اکبر پرداخت و گفت: جاده درگز – کپکان – دوغایی که 

با احداث آن مسیر راه حدود 70 کیلومتر کوتاه تر از جاده 

قبلی می شود نیازمند اعتباری معادل 8000 میلیارد 

ریال )800میلیارد تومان( می باشد که  با گذشت حدود 4 

سال از آغاز عملیات آن تاکنون 420 میلیارد ریال ازمحل 

اعتبارات ملی و استانی به اداره کل راه و شهرسازی خراسان 

رضوی ابالغ گردیده و عملیات انجام شده نیز فراتر از مبا لغ 

تخصیص یافته آن بوده و به همین دلیل پیمانکار مطالبات 

قابل مالحظه ای رادارد.مهندس حاتمی افزود: وضعیت  

تونل ا... اکبر هم اکنون به گونه ای است که درصورت تامین 

اعتبار الزم پیمانکار توان ادامه وتکمیل پروژه رادرمدت زمان 

مقررخواهدداشت. بااین وجود  از کلیه مسئولین محترم 

شهرستان و استانی در خواست می شود به طورجدی در 

راستای تامین منابع مالی این پــروژه ازمحل منابع ملی 

وسرمایه گذاری بخش خصوصی تالش نمایند.رئیس اداره 

راه و شهرسازی افــزود: براساس آخرین توافقات صورت 

گرفته پیمانکار تونل که قرارگاه خاتم االنبیاء می باشد 

درحال حاضر به دلیل نبود اعتبار تونل ا... اکبر مسئولیت 

بهسازی و آسفالت بخش هایی از جاده دسترسی به منطقه 

میانکوه از مسیر دوراهی امام قلی – خادمانلو را هم اکنون 

عهده دار  می باشند.وی افزود: درحال حاضر از سوی این 

اداره پیگیری های مثمر ثمری برای اختصاص اعتبار و 

فعال شدن پروژه انجام می گیرد و امیدواریم با پیگیری های 

الزم شاهد احداث راه و تونل درکمترین زمان ممکن باشیم.

رئیس اداره راه و شهرسازی درگز بیان کرد: 

پروژه راه و تونل ا... اکبر به 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 سه اثر ارزشمند نویسنده توانمند درگــزی استاد قربان 

محمد زاهدی شامل میراث ماندگار دربرگیرنده الگوهای 

رفتاری برای نسل امروز و فردا در6 فصل و 42محور، کتاب 

درگز نگین خراسان درغالب درگز  در گذر تاریخ با تمدن 7 

هزارساله با معرفی مناطق مه وتاثیر گذار  مفاخر و مشاهیر ، 

آثارباستانی ،  مکان های دینی و فرهنگ و هویت مردم دیار 

درگز و سومین اثرکتاب فضائل و زیارت عاشورا در شرح بیان 

اسناد معتبرو فضائل ارزشمندو جایگاه وزین وواالی زیارت 

قدس عاشورا می باشد که به مجموعه فرهنگی درگز وبه 

آمارکتاب های این شهرستان افزوده شده است. به مناسبت 

رونمایی کتاب های این نویسنده مراسم ویژه ای درمجتمع 

فرهنگی آستان قدس رضوی با حضور امام جمعه ، معاون 

فرماندارو جمع کثیری از مسئولین و فرهیختگان برگزارشد 

و اززحــمــات و ی تجلیل و قــدردانــی گردید گفتنی است 

استاد زاهدی از چهره های فرهنگی درگز است که عالوه 

برمسئولیت فرهنگی در آموزش و پرورش مدتی رامسئولیت 

ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره بازرگانی سابق رابه 

عهده داشته است .

 ورود سه اثرماندگارنویسنده درگزی
 به عرصه فرهنگی 


