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ویژهفریمان

کلنگ دومین پروژه آبخیزداری
شهر سفیدسنگ به زمین زده شد

رئــیــس اداره

 29خرداد ماه 1398
سال هفدهم /ویژه نامه415

پروژه عظیم پل روگذر راهآهن
تقاطع سنگ بست فریمان افتتاح شد

منابع طبیعی

بازنگری طرح هادی شهر
فرهادگرد آغاز شد
شهردار شهر فرهادگرد
گفت  :پــس از مکاتبات

فریمان گفت:

و پیگیری های فــراوان و
گذشت  10ســال اولین

اعــتــبــار اولیه

بــازنــگــری طـــرح هــادی

ب ــرای اجــرای

شهرمراحل پایانی اجرا

ایـــــــن طــــرح

را طی می کند.مهندس

آبــخــیــز داری

حمیدکهنسال گفت:بازنگری جدید شهر شامل

شــهــر سفید

ســنــگ ۱۱۸

اصالح معابر  ،تغییر کاربری ها  ،بررسی پیشنهادات

است و مرحله

به محدوده خدمات شهری برای احــداث زمین های

جدید از طرف شهرداری شامل بررسی طرح افزایش

میلیون تومان

اول ساخت این سد تا دو ماه آینده آماده بهره برداری

باغ ویالیی  ،بررسی موقعیت زمین های اطراف شهر

بااشاره به این که بهره برداری از این سد نقش مهمی

بررسی موقعیت زمین های اطراف شهر برای احداث

اســت .مهندس سید کمال الدین حیدری منش

بــرای انتقال غسالخانه و احــداث آرامستان جدید ،

در جلوگیری از هدر رفت آب و وقوع سیالب در این

شهرک دام و خروج دام از سطح شهر است.مهندس
کهنسال تغییر کاربری زمین های حاشیه جاده و بعض ًا

منطقه دارد گفت:از محل اعتبارات صندوق توسعه

مبلغ دومیلیاردوچهارصدمیلیون تومان برای دو بند

سنگ و مالتی و سه بند گابیونی در سطح شهرستان

هزینهواجراشدهاستکهخوشبختانهطیبارشهای
بهاره سال جاری در سطح شهرستان عالوه بر کاهش
خسارات سیل آب استحصالی توسط ســازه های

احداثی آبخیزداری بیش از دو میلیون متر مکعب

بــرآورد شــده است .مهندس حیدری منش گفت:
بندخاکی چنار نیز با اعتبار  350میلیون تومان با

با تالش و پیگیری های نماینده مردم

از محورهای ترانزیتی مهم استان و

مشهد و یک پل بتنی بر روی رودخانه

افزایش کمتر از  ۱۰هکتار به محدوده خدمات شهری

روگــذر را هآه ــن تقاطع سنگ بست

و افغانستان را از طریق مرز دوغارون

عظیم که بزرگترين پل تقاطع جاده

هادی شهر فرهادگرد برشمرد و گفت:مراحل نهایی

فریمان در مجلس ،پــروژه عظیم پل

کشور محسوب می شود و ارتباط ایران

فصلی منطقه ایجاد شد ،گفت :این پل

فــریــمــان بــا هزینه ای بــالــغ بــر 26

با سایر راههــای ارتباطی دو کشور و

و راه آهن در سطح استان محسوب

سیداحسان قاضی زاده هاشمی در

قاضی زاده هاشمی بااشاره به این

به طول  ۵۰متر و عرض و ارتفاع  ۲متر

مــیــلــیــاردتــومــان افــتــتــاح شد.دکتر

بنادر جنوبی ایران برقرار میسازد.

می شود دارای سه تیر فلزی باکسی

ایــن بــاره به خراسان گفت :احــداث

که پروژه پل سنگ بست فریمان یکی

است و افتتاح آن باعث رونق بیشتر

عملیات خاکی35هزار مترمکعب احداث شده که

تربتجام – تایباد – دوغارون به طول

استان خراسان رضوی است و در این

صنعتی کاویان فریمان شده و نقش

را تقویت میکند.

شرقی – غربی کشور واقع است یکی

حجم آبگیری حدود150هزارمترمکعب و حجم

عالوه بر کاهش خسارات سیل  3قنات پایین دست

سطح شهر برای کاربری مسکونی و تجاری  ،پیشنهاد

باند دوم محور مشهد – فریمان –

 ۲۲۰کیلومتر که در شبکه ترانزیت

از بزرگترین پــروژه هــای راه سازی
مسیر( 9.5نهونیم)کیلومترییکپل

تمام فلزی بر روی مسیر راه آهن تهران

اقتصاد ترانزیتی در منطقه و شهرک

قابل توجهی در کاهش ترافیک و

سوانح رانندگی خواهد داشت.

برای رفاه بیشتر همشهریان و ...را از دیگر موارد طرح

انعقاد قراردادتوسط مدیر کل دفتر فنی استانداری با

مشاور طرح در حال انجام می باشد.کهنسال از زحمات
دکتر سالیانی  ،مهندس قاسمی هنری  ،سرکار خانم

مهندس نسب الحسینی  ،مهندس صفایی  ،مهندس
اکبری  ،مشاور و کارشناسان ،همشهریان  ،ریاست و

اعضای شورای اسالمی ،کارشناسان شهرداری و سایر

بزرگواران که شهرداری را در این طرح مهم یاری کردند

صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری کرد.

