ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه رﯾﻠ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ

ﺧﯿﺮ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در
ﺟﻤ ﺧﺒﺮﻧﺎران اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐
زاﻫﺪان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ از اﯾﺴﺘﺎه ﯾﻮﻧﺴ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر
در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﺰار و  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﺮح ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
آبﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ اﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺑﻪ ﻃﻮل ۶۳۵
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻓﺮﻋ ۷۳۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ﺣﺪود  ۴۳درﺻﺪ در ﮐﻞ ﭘﺮوژه و زﯾﺮﺳﺎزی ﺣﺪود ۶۰
درﺻﺪ در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ اﺳﺖ.
ﺧﺎدﻣ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان رﯾﻞﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را در ﭼﻬﺎر ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ زاﻫﺪان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در
ﺧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ اﻋﺘﺒﺎر از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺎﺑ ﻣﺎﻟ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺧﺼﻮص ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺑﺤﺚ ﭼﻬﺎر ﺧﻄﻪ ﮐﺮدن و اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﺠﺎد ﺑﺰرﮔﺮاه در ﻣﺴﯿﺮ زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎش ،ﺧﺎش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﻧﯿﺸﻬﺮ و ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺎر ﭼﻬﺎر ﺧﻄﻪ ﮐﺮدن در ﭘﻨ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد.
ﺧﺎدﻣ اﻓﺰود :ﺗﺴﺮﯾ روﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺮاﻫ از ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زاﻫﺪان‐ ﺑﻢ و زاﻫﺪان ‐ زاﺑﻞ در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ،ﺧﯿﺮاﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ از
راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ زاﻫﺪان و ﺑﺰرﮔﺮه ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮح رﯾﻠ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺴﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ.

