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برنامه حذف  20کیلومتر
از جاده مرگ طی امسال

 20کیلومتر از باند دوم محور بجنورد-گلستان زیر سازی شده اســت و مطابق برنامه ریزی های انجام شده همه تالش مان را به کار می بریم تا
طی امسال  20کیلومتر زیر بار ترافیک رود« .عنبری» مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی با بیان این مطلب گفت :هم اکنون 6.5
کیلومتر از این  20کیلومتر مراحل نهایی کار را می گذراند و در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.

گزارشی از پروژه  4بانده سازی محور بجنورد-گلستان

فقط یک بولدوزر برای حذف  85کیلومتر از جاده مرگ
علی اصغر خسروی

«گل میخ» های نصب شده قبل از پیچ معروف و پر حادثه
«دیوار سنگی» نوشتیم که هشدار دهنده خطر بالقوه این
نقطه است .طبق آماری که ارائه شده بود در گذشته طی دو
شب شاهد  27فقره واژگونی خودرو در این پیچ بودیم این
در حالی بود که عم ً
ال به جز ساخت اندکی شانه خاکی برای
این قسمت ،اتفاق خاصی برای برطرف کردن خطرات این
نقطه حادثه خیز نیفتاده بود.

info@khorasannews.com

پروژهحذفجادهمرگدربهترینزماناجرایفعالیتعمرانی
به خواب عجیب و غریبی فرو رفته است و اگر از بولدوزر فعال
در حاشیه جاده روستای «تاتار» بگذریم که هجدهم مرداد در
حال خاک برداری بود ،عم ً
ال باید گفت در اوج گرما و بیش از
چهارماه زودتر به خواب زمستانی رفته است .سه ماه و  15روز
پسازگزارشمیدانیوقطعهبهقطعهخراسانشمالیازپروژه
چهار بانده کردن محور بجنورد -گلستان بخشی از کریدور
شرق به غرب کشور ،بار دیگر با همراهی حجت االسالم «ولی
زاده» سردبیر روزنامه های استانی خراسان و دونفر دیگر از
خبرنگاران راهی جاده مرگ می شویم.

▪آن چه دیدیم:

▪آن چه گذشت:

سومین روز از اردیبهشت ماه  ،97تیمی از گزارشگران
روزنامه خراسان شمالی به محور بجنورد -گلستان اعزام
شدند تا آخرین وضعیت این جاده را بررسی و منعکس کنند.
چهار کیلومتر پایانی گردنه امین ا ...که سال گذشته آبستن
حوادث ناگوار بود ،پایان سال گذشته مورد بهره برداری قرار
گرفت و با خیال آسوده از آن عبور می کنیم .آن روز با پایان
 14کیلومتر نخست محور بجنورد-گلستان وارد نخستین
قطعه دو طرفه و حادثه ساز جاده مرگ شدیم؛ قطعه ای شش
کیلومتری که انتهای آن بیش از دیگر نقاط بوی مرگ می
دهد .نوشتیم «عنبری» مدیر کل دفتر فنی استانداری گفته
است :منازل و اراضی کشاورزی این محدوده گران قیمت
هستند و کار برای تملک دشوار است.
▪آن چه دیدیم:

با توجه به کیلومترهای چهار بانده شده بجنورد تا بعد از
گردنه «امین ا ،»...جاده حاشیه روستای «تاتار» را باید آغاز
واقعی جاده مرگ نامید .نوجوانی که تعبیری از «نان و شعر»
است و در کنار یکی از چندین بساطی فروش لواشک و آب
غوره و عسل کتاب درسی هم می خواند و پاسخ مشتریان را
می دهد ،اطالعاتی درباره تملک اراضی واقع در مسیر پروژه
محور بجنورد -گلستان دارد؛ طبق گفته این پسر آفتاب
سوخته ،بخشی از جاده جدید قرار است از پایین دست جاده
فعلی ادامه یابد و قرار نیست تعدادی از خانه ها تملک شود.
کمی جلوتر از روستا یک بولدوزر در حال خاک برداری است
و این امید در دل ها جوانه می زند که انگار خبرهای خوبی در
راه است؛ هر چند واقعیت چیز دیگری است .راننده بولدوزر
از شروع کارش در این نقطه پروژه از بیست و ششم تیر ماه
خبر می دهد و به گفته او اراضی مورد نیاز برای احداث جاده
تا کمی جلوتر خریداری شده است .به او گفته اند که کارش
را ادامه دهد و بقیه اراضی را هم تملک می کنند .پایان تملک

اراضی واقع در حاشیه تاتار و بدرانلو می تواند پایانی باشد
بر کابوس حوادثی نظیر مرگ سه سرپرست خانواده در پیچ
رعب آور این نقطه .سه راهی راز و جرگالن مدتی است که
شاهد احداث یک پل است تا یکی از نقاط حادثه خیز و دو
بانده باقی مانده در مسیر بجنورد -آشخانه حذف شود؛
حال این که این پل به همت وزارت راه و شهرسازی چه زمانی
سامان می یابد نشانه های موجود از آن خبر نمی دهند.
▪آن چه گذشت:

سوم اردیبهشت ،از آشخانه عبور و به سمت گلستان حرکت
کرده بودیم و از عرض کم جاده و قسمت های مرگبار جاده
مرگ نوشتیم .آن روز بعد از شش کیلومتر ورودی آشخانه
از سمت گلستان دوباره جاده دو طرفه می شد اما کارگاه
های راه سازی فعال بود و امیدوارت می کردند که به زودی
دیگر قطعات این محور تا چمن بید مورد بهره برداری قرار
می گیرند .در این قسمت قطعه ای چهار کیلومتری آماده
آسفالت ریزی بود .اگر چه مسئوالن مرتبط درباره اجرای
پــروژه در قطعه  10کیلومتری گردنه های جــوزک گفته
بودند آن را برای آخر کار گذاشته اند اما آن روز خودروهای
راه سازی در این مسیر فعال بودند و عملیات خاک برداری
و حتی در برخی نقاط زیر سازی انجام می شد .از جوزک تا
چمن بید مقاطعی از محور را دیده بودیم که انگار به تازگی
سطح آن ها صاف شده بود و کمی جلوتر پنج بولدوزر در
سمت راســت و چپ جــاده در حال کار بودند و امید را در
دیدگانت متبلور می کردند.

▪آن چه دیدیم:

هجدهم مــرداد وقتی از قسمت هــای چهار بانده محور
آشخانه تــا جنگل گلستان عبور مــی کنیم بــه روستای
«مهمانک» مــی رسیم کــه حــذف  10کیلومتر از جــاده
مرگ پس از این روستا طبق گفته یکی از مسئوالن منتظر
«نیوجرسی» است .به وضوح مشخص است که عبور از این
سو به آن سوی جاده دو بانده فعلی در این روستا با مصائب و
خطر بسیار زیاد همراه است .به گفته یک مقام مطلع ،برای
امتداد پروژه در جاده داخل روستای مهمانک که توقفگاه
برخی اتوبوس های مسافربری و خودروها بــرای صرف
صبحانه ،ناهار و شام است به تملک برخی بناها نیاز است.
اگر چه شاید قسمت های تقریب ًا آماده شده محور جدید پس
از مهمانک  10کیلومتر نباشد اما شکسته شدن طلسم
«نیوجرسی» می تواند بخشی از دغدغه سفر در این محور
را از میان بردارد.از روستای گردشگری و زیبای «کشانک»
که در حاشیه جاده قرار دارد ،عبور می کنیم و نکته قابل
توجه ،عرض کم جاده تا سه راهی پرخطر شهر «قاضی»
است .در این محدوده که خبری از جاده سازی نیست تردد
یک کامیون می تواند باعث ایجاد صفی از خودروهایی
شود که با توجه به عرض کم جاده ،امکان سبقت را تا دقایق
زیادی سلب می کند و سبقت در این حالت یعنی حادثه؛
یعنی تصادف و شاید هم مرگ .در محدوده سه راهی قاضی
تا روستای نام آشنای «چمن بید» و طی  108روز اتفاق
جدیدینیفتادهاستوبهنظرمیرسدبرایپروژهچهاربانده
سازی این محدوده سه بانده که البته با توجه به شرایط

افقی  - 1:اصطالحی در شطرنج  -ساخت و پاخت  -کتابی
نوشته ماکسیم گورکی  - 2از اماکن دیدنی و گردشگری
همدان-ازالحانباربدی-رفیقمشهدی- 3یکحرفوسه
حرف  -تحسین فرنگی  -بندری در هرمزگان  -جست وجو
 - 4مناسب تشریفات  -خاك  -كاال  -طراح  - 5کار ناتمام!
 شهر زیر زمینی در جزیره کیش -مقابل اصل  -همسان - 6تصور  -حالی شدن  -فراورده نهایی فرایند انعقاد خون
- 7سدیدرتهرانرویرودخانهجاجرود-هماهنگیوزنو
قافیه-هرگونهاختاللدرتكلم-ویتامینمحلولدرچربی8
دارایاندازهقابلقبول-قدرتوتوان-الستیکروییچرخخودرو-نویسندهفرانسویاثرکاندید- 9کشوریدرمنطقه
آفریقایاستوایی-زمانتعیینشدهبرایانجامكاری-فاقد
شتابوسرعت-قسمتیازدستگاهعصبیمركزی-10مقام
ومرتبهاجتماعی-ازآثارزندهیادمحمودگالبدرهای-معادل
فارسیتلویزیون- 11كارگردانفیلممصائبمسیح-فلزی
برایساختوسایلجراحی-پایتختغنا.
عمودی - 1 :فاضالب  -روحانی یهودی  -حس بویایی- 2
شهریدرخراسانرضوی-اندیشه- 3زرتشتی-آوایرسا
-4همسرمرد-مجموعهنامههایمولویكهبهافرادمختلف
نوشته است - 5از عملیات مهم زراعی  -گماشتن - 6سوره
سیونهمقرآن-شرطبندی-حالتعاطفی- 7اهلروستا
خوراكیازتخممرغ- 8موجباحساسنشاطدربدنمیشود-روح- 9باسرعتزیادوبدونتوقف-فرقهایازراهبان
مسیحی كاتولیك  - 10گیاه تاالب  -گشت و گذار  -واحد
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افقی-1 :عبوس  -درخــت كريسمس – جیوه  -تلخی
 -2رشته کوهی در آمریکای شمالی – به جا آوردن  -داالن
 صمغ درخت  -3برادر پدر – کرکس – تنگه خلیج فارس– غمگین – نوعی زغال سنگ  -4واحد مقاومت الکتریکی
– پارچه کهنه – مزار– خواب – رطوبت  -5برهنه  -كرشمه
 شترتندرو – سرسلسله پادشاهان کیانی  -6محل عبورسیل  -زبانه آتش – پیمانه  -جــاری  -7تکه تکه – توان
 توشه – پول ژاپن  -8اسم – مذهب – آتشگاه آهنگری –جدل  -چین و شکن  -9از ما بهترون – زبردست – پایتخت
پرو – گل نومیدی – آب بند  -10میوه تلفنی – کوک نیست
– زائو – ضروری -11عمارتی که تازه ساختهشده – همیشه
– ابزار نجار -شهر ساحلی
عمودی-1:ترساندن – شهری در استان اصفهان  -2قلم
– از گازهای گلخانه ای  -3مکیدن – رایج – برگ برنده
 -4پایتخت اروپایی – واحــدی در نظام – درس خوانده
 -5بيماری ريــوی – قند شير -6مقوا – شک و دودلــی
 -7جاده بی سر و ته – سرسرا  -داروغه  -8مقام  -ازادات
تحسين  -اهلی -9شهربی دفاع – مخزن بنزین – ویتامین
جدولی-10دريایی بين تركيه آسيایی وتركيه اروپایی
 ششلول -11درختچه ای با گل های سفيد -تخت -12كوچك وخرد -ابزار نخ تابی – قصد و آهنگ  -13نویسنده
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فرانسوی داستان های علمی تخیلی – همچنین – مقابل
 -14روح – از حــروف الفبا – واحــد سطح  -15ضربه
شدید  -روزنه  -16سروده های حضرت داود (ع)  -عدد
فوتبالی  -17مكار -پــرزور – علت  -18برجستگی
الستيك  -ســازش  -لحظه  -19ساحل – قبض -20
پافشاری  -عادل

▪تابستان را چگونه گذراندید؟

 108روز قبل از سفر هجدهم مرداد ماه تیم خبری روزنامه
«خراسان شمالی» ،وقتی از حضورمان در کنار تونل جنگل
گلستان و تابلوی «به استان خراسان شمالی خوش آمدید»
نوشتیم ،آرزو کرده بودیم از  140کیلومتری که از آن جا
تا بجنورد باقی مانده و تا سوم اردیبهشت  97فقط 57
کیلومتر آن چهار بانده شده بود ،شاهد بهره برداری حداقل
 12کیلومتر دیگر از محور جدید تا تابستان باشیم؛ اتفاقی
که رخ نداد و جای آن را حوادث غم انگیز جاده ای پر کرد.
تابستان  97تا چند روز دیگر ،وارد ماه پایانی خود می شود
و از افتتاح قطعات جدید محور بجنورد -گلستان خبری
نیست .پروژه حذف جاده مرگ در بهترین زمان اجرای
فعالیت عمرانی به خواب عجیب و غریبی فرو رفته است و
اگر فقط از بولدوزر فعال در حاشیه جاده روستای «تاتار»
بگذریم عم ً
ال باید گفت در اوج گرما و بیش از چهار ماه زودتر
به خواب زمستانی رفته است.

...

گفت وگو
یک نماینده مجلس خبر داد:

پیگیری مستمر نمایندگان برای حذف
جاده مرگ
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▪آن چه دیدیم:

به «چمن بید» می رسیم؛ این آشنای رانندگان اتوبوس و
توقفگاه اتوبوس ها که مسافران کریدور شرق به غرب در
مسیر شمال کشور ،شاید شام و ناهاری در رستوران های
آن صرف کــرده باشند ،جــاده ای تعریض شده را در خود
میبیند .هجدهم مرداد که از جاده داخل روستای چمن بید
می گذریم شاهد تغییر چهره آن هستیم؛ هر چند «مکرمی»
یکی از مخاطبان و همراهان همیشگی روزنامه «خراسان
شمالی» و از اهالی خونگرم و مهمان نواز این روستا معتقد
است با وضعیت فعلی ،جاده داخل روستا خطرناک تر شده
است .به گفته او مردم روستا دوست دارند جاده روستایشان
به بولوار تبدیل شود و هر چند سرعت گیرهایی در این جاده
تازه نفس گذاشته انــد ،اما کارساز نیست .این مخاطب

▪آن چه گذشت:

سوم اردیبهشت از  20کیلومتر پایانی محور بجنورد-
گلستان که به نوعی حادثه خیزترین قسمت جاده مرگ
است گفتیم که در ایام نوروز طبق اعالم اورژانس خراسان
شمالی طی یک روز  32مصدوم بر اثر وقوع  11سانحه
داشت .از رباط قره بیل به سمت گلستان که رفته بودیم
سمت چپ جاده زیرسازی شده بود .جلوتر از آن که رفتیم
در محدوده چشمه خان تا دشت ،خبری از حیات پروژه نبود.
سوم اردیبهشت حفاظ وسط جاده روبه روی «سی ان جی»
روستای «رباط قره بیل» وجود خارجی نداشت و تعبیرش
این بود که این نقطه هنگام عبور و مرور خودروها می تواند
آبستن خطر باشد .پس از عبور از «دشت» ،پیچ های تند در
جاده کم عرض مقابل مان سبز شدند؛ پیچ هایی که شاهد
ریخته شدن خون های زیادی بودند .از تعداد بسیار زیاد

پیمانکاران :نقدینگی برای شروع کار نداریم

شمارشلباس- 11جایخلوتوآرام-برتریمقاموموقعیت
رامنشده!- 12شنوایی-مقابلرفتن- 13زندگیوحیات راغب و خواهان - 14به آرزو نرسیده  -نمازی که به تنهاییخواندهشود-15ورزشیکرقمی!-عارفان-فیلمیلمازگونی
-16ترسمکه...درغمماپردهدرشود-چندتركیبشیمیاییبا
فرمولمشابهوساختارمولكولیمتفاوت-17کوهسبالندراین
استانواقعاست-بویرطوبت-18زیستكره-میوهتسکین
روماتیسم-19رشوهدادن-دوستبسیارصمیمی-20جواب
سرباال-آوازهخوان-ازگناهانكبیره.
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▪آن چه گذشت:

سوم اردیبهشت ،سمت راست روستای «چمن بید» مسطح
شده بود و چند صد متر جلوتر رنگ زرد بولدوزر راه سازی،
سبزی امیدواری را همسفرت می کرد .بعد از گذر از چمن
بید ،مسافت سه کیلومتری از باند دوم را دیده بودیم که حتی
الیه آسفالت دوم آن نیز ریخته شده و آماده آسفالت بود تا این
قطعه میان دو قطعه چهار بانده به دو راهی روستای اسپاخو
به چمن بید متصل شود.

صدور مجوز محیط زیست برای حذف جاده مرگ در محدوده جنگل گلستان

جدول سخت [شماره ]399
طراح جدول :بیژن گورانی

موجود شاهد حوادث دردناک هم بوده است حداقل باید تا
سال آینده منتظر ماند.

رسانه با تاکید خاصی می خواهد منعکس کنیم که با توجه
به حوادث جاده ای ،احداث ایستگاه آتش نشانی در چمن
بید یک ضرورت است چرا که اکنون خودروهای آتش نشانی
باید از قاضی خود را به محل وقوع حوادث در این محدوده
برسانند 6.5.کیلومتربعدازچمنبید،امیدبهحذفبخشی
از جاده مرگ را زنده می کند؛ کیلومترهایی که گفته بودند
چشم انتظار محافظ جاده ای است .آن چه در قسمت های
چهاربانده شده و البته بهره برداری نشده پس از پلیس راه
چمن بید مشاهده می شود جاده تقریب ًا آماده ای است که
شاید منتظر یک «مناسبت» برای افتتاح است.

هجدهم مرداد ماه ،از وسط جاده دو بانده روستای «رباط
قره بیل» عبور می کنیم؛ جاده ای که روستا را به دو نیم کرده
است و انگار خواب چهاربانده شدن را می بیند .جاده تازه
ساز پس از روستا تا اتصال به قطعات بهره برداری شده ،در
صف تکمیل پازل های باقی مانده خود است و البته زمانی
هم برای تحقق آن اعالم نشده است .همچنان که جلوتر می
رویم با اعداد و ارقامی که کیلومترشمار خودرو نشان می
دهد مواجه می شویم ،بعد از حدود  9کیلومتر جاده چهار
بانده ،سه کیلومتر خاک ریزی در یک طرف جاده انجام
شده که منتظر تسطیح است و در ظاهر تنها اقــدام مفید
این ماه هاست .هیچ نشانه جدیدی از حیات پروژه حذف
جاده مرگ در حاشیه «آرمادلو»« ،چشمه خان» و سه راهی
«دشت» به چشم نمی خورد .پیچ «دیوار سنگی» هم همان
بود که اردیبهشت ماه شاهد آن بودیم و این یعنی ترس ،خطر
و حادثه همسفر مسافران این جاده قدیمی و از نفس افتاده
است .یکی از همکاران می گفت :با حرکت فعلی پروژه
چهاربانده سازی محور بجنورد -گلستان فقط یک معجزه
می تواند حذف  85کیلومتر از جاده مرگ را رقم بزند.
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سازمان حفاظتمحیطزیستکشورباپیگیریهایمستمر
مجوز فعالیت عمرانی در محدوده تونل جنگل گلستان
تا روستای چشمه خان را صادر کرد اما به دلیل تخصیص
نیافتن اعتبار برای شروع فعالیت در این محدوده زمان در
حال گذر است و مشخص نیست دوباره با تغییر مسئوالن
اجازه فعالیت عمرانی در این محدوده به قوت خودش باقی
بماند .پیمانکار پــروژه چهار بانده سازی محور بجنورد-
گلستان در محدوده رباط قره بیل گرمه تا مینودشت گفت:
با پیگیری های مستمر از جمله گفت و گوهای خودم به
عنوان فردی که  26سال سابقه فعالیت عمرانی جاده ای
دارم،بامسئوالنحفاظتمحیطزیستکشورباالخرهمجوز
فعالیتعمرانیدرمحدودهپارکملیگلستانصادرشداما
تخصیص اعتبارات سال  96به این جاده بسیار اندک بود و
دیگر توان کار برای ادامه پروژه به ویژه در این محدوده وجود
نــدارد« .رمضانی» افــزود :هم اکنون چهار کیلومتر از این
پروژه در محدوده رباط قره بیل آماده بهره برداری است اما
بهدلیلنبودنقدینگیتوانخریدتجهیزاتموردنیازرابرای
زیربار ترافیک رفتن این محدوده نداریم .شرایط هم اکنون
به گونه ای است که احساس می کنیم مسئوالن و متولیان
انگیزه ای برای کار ندارند و با وجود درخواست های متعدد
برای دیدار با مسئوالن خراسان شمالی هنوز موفق به دیدار
نشده ایم« .پیوندی» دیگر پیمانکار محور بجنورد –گلستان
درقطعاتنخستاینمحورازسمتبجنوردنیزازطلبچند

ده میلیاردی پیمانکاران این محور از دولت گفت و افزود :هم
اکنون شرایط کار در این پروژه به دلیل تخصیص نیافتن به
موقع اعتبارات بسیار سخت شده است .وی افزود :برای
بهره برداری از  10کیلومتر از پروژه چهاربانده سازی محور
بجنورد-گلستان ،به تملک چند قطعه زمین توسط کارفرما
نیاز است که اگر انجام نشود این 10کیلومتر زیر بار ترافیک
نخواهد رفت .وی با بیان این که توپ در زمین کارفرماست،
از ساکنان روستاهای این مسیر می خواهد به مسئوالن
کمک کنند تا طی امسال  10کیلومتر دیگر از جاده مرگ
حذف شود .وی خاطرنشان می کند :عالوه بر انجام تعهد
کارفرما ،پیمانکار احداث نیوجرسی یا دوربرگردان های
این محدوده نیز باید به تعهد خود عمل کند تا این محدوده
مورد بهره برداری قرار گیرد .بنابر اظهارات «هنرور» نماینده
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در
خراسانشمالی،پیمانکارساختنیوجرسیدراینمحدوده
 10کیلومتری به پنج میلیارد تومان اعتبار نقدی نیاز دارد.
در مجموع برای بهره برداری از  20کیلومتر از این محور
که زیر سازی و آماده آسفالت ریزی شده است حدود 13
میلیارد تومان اعتبار نقدی نیاز است تا پیمانکاران بتوانند
تجهیزاتموردنیازازجملهتابلویعالیم،گاردهایمحافظو
جداکنندههایجادهایخریداریکنند.گزارشخبرنگارما
حاکیاستمحدودهروستایچشمهخانتاجنگلگلستان
مرگبار ترین قسمت جاده مرگ است.

نمایندگان خراسان شمالی
بــرای پیشرفت پ ــروژه محور
بجنورد-گلستان بــه طور
مستمر با وزیر راه و شهرسازی
و معاونش دی ــدار و پیگیری
می کنند اما تنگناهای مالی
دولــت مانع تخصیص اعتبار
بیشتر به این پروژه است .نماینده پنج شهرستان استان در
مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر پیگیری های
نمایندگان استان در خصوص پیشرفت کند محور بجنورد-
گلستانگفت:نمایندگاناستانبهویژهنمایندگانبجنورد
در مجلس شــورای اسالمی به طور مرتب و در دیدارها و
حضورهای وزیر راه و شهرسازی یا معاونش پیگیر پروژه
محور بجنورد-گلستان هستند« .علی اکبری» افــزود:
سال گذشته «جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور نیز به
درخواست مجمع نمایندگان استان به خراسان شمالی
سفر کرد که  50درصد از هدف این سفر بازدید و پیگیری
پروژه محور بجنورد-گلستان بود اما آن چه باعث کندی در
پیشرفت این پروژه شده است تنگناهای مالی دولت است و
این گونه نیست که برخی گمان می کنند نمایندگان استان
یا مسئوالن عالی دولت در استان پیگیر این پروژه نیستند.
وی یــادآور شد :مسئوالن ارشد کشور سال گذشته وعده
دادند تمام اعتبار سال  96را به این جاده اختصاص دهند
اما مانند اغلب پروژه های کشور به دلیل کمبود اعتبارات
خلفوعدهشد.ویتصریحکرد:البتهاینخلفوعدهمربوط
به یک سال اخیر نبوده است و پیش از دوران خدمت ما نیز
بارها در این پروژه خلف وعده شده تا زمان بهره برداری از
این پروژه  2برابر شود« .اکبری» اظهار کرد :البته متولیان
و مسئوالن عمرانی استان می گویند این پروژه  80درصد
پیشرفت فیزیکی دارد .گزارش خبرنگار ما حاکی است هم
اکنون از مجموع پروژه چهار بانده سازی  142کیلومتری
محور بجنورد-گلستان  57کیلومتر آن بهره برداری شده
است و  6.5کیلومتر دیگر آن نیز آماده بهره برداری است.
مسئوالن عمرانی استان وعــده داده اند طی امسال در
مجموع  20کیلومتر از این محور چهار بانده شود  .محور
بجنورد-گلستان حادثه خیز ترین محور جاده ای خراسان
شمالی و یکی از حادثه خیز ترین محورهای جاده ای کشور
است به گونه ای که ساالنه ده ها نفر در این جاده جا نشان را
ازدستمیدهندیادچارمصدومیتمیشوند.ساالنهبیش
از 20میلیونمسافرکهاغلبآنانزائرانامامهشتمهستند
از این محور عبور می کنند.
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