
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
9 ویژه دستاوردهای دولت تدبیر و امید

شنبه 20 شهریور ماه 1395 سال دوازدهم ـ شماره 2900 

همزمان با هفته دولت و گراميداش��ت 
ياد و خاطره ش��هيدان رجايي و باهنر، بيش 
از 103 پ��روژه و طرح زيربناي��ي در حوزه 
راهداري و حمل و نقل جاده اي در سراس��ر 

كشور به بهره برداري مي رسد.
مهندس داود كشاورزيان، معاون وزير 
راه و شهرس��ازي و رييس اين س��ازمان با 
اعالم اين خبر، اظهار داش��ت:اين پروژه ها 
در بخش ه��اي مختل��ف ش��امل اح��داث 
مجتمع هاي خدماتي – رفاهي، بهس��ازي و 
روكش آس��فالت،تعميرات اساسي پل هاي 
بزرگ و ساخت و احداث راهدارخانه،انبار 
ش��ن و نمك و آشيانه مي باش��د كه عالوه 
بر س��رمايه گذاري و اعتبارات صرف ش��ده 
توس��ط بخش خصوصي جه��ت احداث و 
س��اخت مجتمع ه��اي خدمات��ي – رفاهي، 
مع��ادل 225 ميلي��ارد توم��ان جه��ت كل 
پروژه ه��اي ي��اد ش��ده از مح��ل اعتبارات 

س��ازمان راه��داري و حمل ونق��ل جاده اي 
هزينه شده است.

وي با بيان اين كه ادارات كل حمل ونقل 
و پايانه ها و ادارات كل راه و شهرس��ازي در 
سراسر كشور با تمام قوا و استفاده از حداكثر 
ظرفيت ه��ا و امكانات موج��ود اين پروژه ها 
را به مرحله بهره برداري رس��انده اند، گفت: 
مهم تري��ن طرح ه��اي قابل افتت��اح در هفته 
دولت ش��امل راه اندازي 19 مجتمع  خدماتي 
– رفاه��ي در محورهاي مواصالتي كش��ور 
جه��ت رف��اه ح��ال هموطن��ان ، 73 پروژه 
بهس��ازي روكش آسفالت، تعميرات اساسي 
پن��ج پل بزرگ و س��اخت و احداث ش��ش 
باب راهدارخانه، انبار ش��ن و نمك و آشيانه 

مي باشد. 
رئيس س��ازمان راهداري و حمل ونقل 
ج��اده اي در بخش��ي از س��خنان خ��ود از 
همراه��ي ، توان و ظرفيت بخش خصوصي 

شامل سرمايه گذاران، پيمانكاران و مشاوران 
دراج��راي طرح هاي عمراني و زيرس��اختي 
راه��داري و حمل ونقل ج��اده اي تقدير و 

قدرداني كرد.
از  همچني��ن  كش��اورزيان  مهن��دس 
بهره ب��رداري از 315 پروژه مه��م در حوزه 
حمل ونقل جاده اي و راهداري تا پايان سال 

جاري نيز خبر داد و گفت : 
بر اين اس��اس ت��ا پايان س��ال 1395، 
 59 مجتمع خدمات��ي – رفاهي ديگر افتتاح 
مي ش��ود ، 123 پ��روژه بهس��ازي روكش 
آسفالت ، اصالح 60 نقطه يا مقطع پرحادثه ، 
تعمير اساسي 55 دستگاه پل بزرگ،راه اندازي 
سيس��تم اخذ عوارض الكترونيك در هفت 
آزادراه كش��ور و  س��اخت و احداث 9 باب 
راهدارخانه، انبار ش��ن و نمك و آش��يانه و 
احداث س��اختمان جديد س��الن مسافربري 

پايانه مرزي  شلمچه انجام مي شود.

 بهره برداري از 103 پروژه مهم 
حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي 

همزمان با هفته دولت


