آزادراه طﺎﻟﻘﺎن  -ھﺸﺘﮕﺮد در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی اﻟﺒﺮز :اﯾﻦ آزادراه  ٣٨ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ طﻮل دارد و  3ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در  3ﻗﻄﻌﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ

زھرا اﺷرفزاده | ﺧﺑرﻧﮕﺎر -ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎﯾت ﺗﻠﮑﺎن ،آزادراه طﺎﻟﻘﺎن -ھﺷﺗﮕرد ﯾﮑﯽ از ﺑزرگﺗرﯾن طرحھﺎی اﻟﺑرز اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای آن ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮏﺑﺎر ﺗﯾﺗر رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺳﺗﺎن
ﻣﯽﺷود .دور ﺑودن ﻣﺳﯾر طﺎﻟﻘﺎن ﺗﺎ ﮐرج ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺣدود  ٩٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺳﺎل  68اﺟرای آزادراه طﺎﻟﻘﺎن  -ھﺷﺗﮕرد در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
طرﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺳﺎلھﺎ و ﺗﻐﯾﯾر دوﻟتھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار دارد .اﯾن آزادراه  38ﮐﯾﻠوﻣﺗر طول دارد و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﯾش از  80درﺻد ﭘﯾﺷرﻓت داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از آن در 3
ﺳﺎل اﺧﯾر ﻣﯾﺳر ﺷده اﺳت .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﻋﻠﯾرﻏم اﻋﻼم زﻣﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﻧوز زﻣﺎن دﻗﯾﻖ اﻓﺗﺗﺎح آن ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .در ﺳﻔری ﮐﮫ ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳﺗﺎﻧدار اﻟﺑرز ﺑﮫ ﺷﮭرﺳﺗﺎن طﺎﻟﻘﺎن داﺷت ،ﺗﮑﻣﯾل اﯾن
آزادراه ﯾﮑﯽ از ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﺻﻠﯽ ﻣردم ﺑود ﮐﮫ از اﺳﺗﺎﻧدار درﺧواﺳت داﺷﺗﻧد ﺗﮑﻣﯾل ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻊﺗر اﯾن طرح را ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﻧد.
ﮐﺎھش طول ﻣﺳﯾر ﺑﺎ اﻓﺗﺗﺎح آزادراه
ﯾﮑﯽ از ﺷﮭروﻧدان طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ ﺧراﺑﯽ ﺟﺎده ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ﺧطراﺗﯽ ﺑرای ﻣردم ھﻣراه اﺳت ،ﻣﯽﮔوﯾد :اوﻟﯾن روزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾنھﺎی راهﺳﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ آﻣدﻧد ﺑﮫ ﯾﺎد دارم .آن زﻣﺎن ﻧوﺟواﻧﯽ
18ﺳﺎﻟﮫ ﺑودم و اﮐﻧون ﺑﯾش از  40ﺳﺎل ﺳن دارم ،اﻣﺎ ھﻧوز ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﺟﺎده را ﻧدﯾدهام.
ﺳﯾدﺣﺳن ﻧوراﻧﯽ ﻣﯽاﻓزاﯾد :طﺎﻟﻘﺎن ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮑر ﮔردﺷﮕری اﺳت ﮐﮫ اﮔر زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی آن ﻓراھم ﺷود ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر اﻗﺗﺻﺎد اﺳﺗﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ﻣﮭم ﺗوﺳﻌﮫ زﯾرﺳﺎﺧت
ﺗﮑﻣﯾل ھﻣﯾن آزادراه اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﺎﯾد ﻋزم ﺟدی ﺑرای آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
وی اداﻣﮫ ﻣﯽدھد :ﻧﺑود ﯾﮏ ﺟﺎده ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻋث ﺷده روﻧد ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﺷدﯾد ﺷود و ﺑﺳﯾﺎری از روﺳﺗﺎھﺎی طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣﺗروﮐﮫ درآﻣده اﺳت .ﺑﺎ ﺳﺎﺧت اﯾن آزادراه ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﻣﺳﯾر ﮐوﺗﺎهﺗر ﻣﯽﺷود و
ﺧﯾﻠﯽ از ﻣردم طﺎﻟﻘﺎن ﮐﮫ ﻣﺣل ﮐﺎرﺷﺎن در ﺳﺎوﺟﺑﻼغ ،ﮐرج ،ﺗﮭران و ﻗزوﯾن اﺳت ﻣﯽﺗواﻧﻧد در طﺎﻟﻘﺎن زﻧدﮔﯽ و ﺗردد ﮐﻧﻧد.
ﻧوراﻧﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد :ﻣردم ﺷﮭرﺳﺗﺎن طﺎﻟﻘﺎن از اﺳﺗﺎﻧدار اﻟﺑرز و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺋوﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎزدﯾد ﺑﮫ طﺎﻟﻘﺎن آﻣده ﺑودﻧد اﻧﺗظﺎر دارﻧد زﻣﺎن دﻗﯾﻖ اﻓﺗﺗﺎح را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﯾن آزادراه وارد ﺳوﻣﯾن دھﮫ
ﮐﻠﻧﮓزﻧﯽ ﺧود ﻧﺷود.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اھﺎﻟﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﮔوﯾد 15 :ﺳﺎل اﺳت از طﺎﻟﻘﺎن ﮐﮫ زادﮔﺎھم اﺳت ﮐوچ ﮐرده و ﺳﺎﮐن ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑرﻏﺎن ﮐرج ھﺳﺗم ،اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ را در ﺧﺎﻧﮫ ﭘدری ﻣﯽﮔذراﻧم و
ﺳﺎلھﺎﺳت ﻣﻧﺗظر ﺗﮑﻣﯾل آزادراه ﺑرای راﺣﺗﯽ ﻣﺳﯾر ﺗردد ھﺳﺗم.
ﻋﻠﯽ وﻟﯽﭘور ﻣﯽاﻓزاﯾد :ﺳوال ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺳد ﺑزرگ طﺎﻟﻘﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﻣردم ﺗﮭران اﺳت ،ظرف  4ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﺑﮭرهﺑرداری رﺳﯾد ،اﻣﺎ راه ھﺷﺗﮕرد ﺑﮫ طﺎﻟﻘﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  30ﺳﺎل اﺳت
ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫﮐﺎره ﻣﺎﻧده اﺳت .وی اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد :ﺟﺎده ﻓﻌﻠﯽ طﺎﻟﻘﺎن ھرﭼﻧد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک ،طوﻻﻧﯽ و ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺧم اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظرم ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﺧت اداﻣﮫ ﺟﺎده ظرف ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻣﺻرف ﺑﻧزﯾن و ﮐﺎھش ﻣﺳﺎﻓت ﺟﺑران ﺧواھد ﺷد .وﻟﯽﭘور اﻣﺎ از ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾطزﯾﺳت طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﮔردﺷﮕران اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ﮐرده
و اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد :اﻣﯾدوارم وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺳﺎﺧت ﺳد ﺷﺎھد ﺑودﯾم ،دﯾﮕر ﻧﺑﯾﻧﯾم ،زﯾرا طﺑﯾﻌت ﺑﮫﺳرﻋت ﺗﺧرﯾب ﺷده و وﯾﻼھﺎ ﺟﺎی طﺑﯾﻌت زﯾﺑﺎ را ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﭘﯾﺷرﻓت  88درﺻدی آزادراه
ﻣدﯾرﮐل راه و ﺷﮭرﺳﺎزی اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ آﺧرﯾن وﺿﻌﯾت طرح راهﺳﺎزی طﺎﻟﻘﺎن -ھﺷﺗﮕرد ،ﻣﯽﮔوﯾد :اﯾن طرح ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎراﺗﯽ ﮐم از ﻣﺣلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻏﺎز ﺷده ﺑود و ردﯾف اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻠﯽ ھم
ﻧداﺷت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﺎ ﺳﺎل  95ﺗﻧﮭﺎ  35درﺻد ﭘﯾﺷرﻓت داﺷت .ﺳﺎل  95ﺑﺎ ﺳﻔر رﺋﯾسﺟﻣﮭوری ﺑﮫ اﺳﺗﺎن آزادراه دارای ردﯾف ﻣﻠﯽ ﺷد و ﺑﺎ ﺗزرﯾﻖ اﻋﺗﺑﺎرات ﻻزم ،ﭘﯾﺷرﻓت آن از  35درﺻد ﺑﮫ ﺑﯾش
از  88درﺻد رﺳﯾد.
»ﺗﻘﯽ رﺿﺎﯾﯽ« ﻣﯽاﻓزاﯾد :اﯾن آزادراه  ٣٨ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت ﮐﮫ  3ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر در  3ﻗطﻌﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾﯽ آن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .ﻗطﻌﮫ اول و ﮐﻧﺎرﮔذر اﯾن ﻣﺣور ﺑﮫ طول  ١٧ﮐﯾﻠوﻣﺗر  ٩٠درﺻد ﭘﯾﺷرﻓت
داﺷﺗﮫ ،ﻗطﻌﮫ ﺳوم ﻧﯾز ﮐﻧﺎرﮔذر طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ ھﺷﺗﮕرد و وارﯾﺎن اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺷﮭر ﺟدﯾد ھﺷﺗﮕرد ﺑﮫ طول  ٢٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر و ﺑﺎ 87درﺻد ﭘﯾﺷرﻓت در ﺣﺎل ﺗﮑﻣﯾل اﺳت ،اﻣﺎ ﻗطﻌﮫ دوم ﮐﮫ ﺗوﻧل در آن ﻗرار دارد ﺑﮫ
زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم اﯾن ﺗوﻧل ھزار ﻣﺗری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐد ارﺗﻔﺎﻋﯽ ،ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﺗوﻧل ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود.
وی اداﻣﮫ ﻣﯽدھد :ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ﺗوﻧل آزادراه طﺎﻟﻘﺎن -ھﺷﺗﮕرد ﻧﯾز ﺗوﺳط ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر ﺑﮫﺧوﺑﯽ در ﺣﺎل اﺟراﺳت ،اﻣﺎ در ﻣﺟﻣوع ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ﮐﻧﺎرﮔذر و ﺑدون ﻟﺣﺎظ ﮐردن ﺗوﻧل ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻠﯽ
ﺣدود  5/88درﺻد اﺳت.
رﺿﺎﯾﯽ درﺑﺎره زﻣﺎن اﻓﺗﺗﺎح آزادراه ﻣﯽﮔوﯾد :اواﺧر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﺗﯾر  98آزادراه زﯾر ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮏ ﺧواھد رﻓت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺟم ﺑﺎرشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدت اﺧﯾر اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد و راﻧشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺳﯾر آزادراه ھﺷﺗﮕرد -طﺎﻟﻘﺎن رخ داده ،ﻗدری ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﻣواﺟﮫ ﺷد ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای اﻓﺗﺗﺎح اﯾن طرح در ﻣوﻋد ﻣﻘرر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯾرﯾم.
ﻣدﯾرﮐل راه و ﺷﮭرﺳﺎزی اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺣﯾطزﯾﺳﺗﯽ ﺑرای طرح راه طﺎﻟﻘﺎن -ھﺷﺗﮕرد ﻣطرح ﺷده ﻣﯽﮔوﯾد :ﭘﯾش از آﻏﺎز ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ھر طرح ﺗوﺳط
ﮐﻣﯾﺳﯾون  ٢١۵ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫوﺑودﺟﮫ ﻓﻌﺎل اﺳت ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود و ﺗﻣﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ازﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﯾطزﯾﺳﺗﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﯾﺎ ﻓرھﻧﮕﯽ روی طرح اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺳﭘس ﻣﺟوز داده ﻣﯽﺷود .آزادراه طﺎﻟﻘﺎن-
ھﺷﺗﮕرد ﻧﯾز اﯾن ﻣﺳﯾر را طﯽ ﮐرده و اﯾنﮐﮫ ﻋدهای ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﯾن طرح ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﻧدارد ،ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت.
ﺗﺧﺻﯾص اﻋﺗﺑﺎر ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل آزادراه
ﻣﻌﺎون وزﯾر راه ﺑﺎ اﺑراز رﺿﺎﯾت از ﭘﯾﺷرﻓت آزادراه طﺎﻟﻘﺎن -ھﺷﺗﮕرد ﻣﯽﮔوﯾد :ﺳﺎل  ٩۵ﺑﺎ ﺳﻔر رﺋﯾسﺟﻣﮭوری ﺑﮫ اﻟﺑرز ردﯾف اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻠﯽ اﯾن طرح ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده و در اﯾن ﻣدت ﺣدود  ۶٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎن ﺗﺧﺻﯾص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺳﺎﺧت آزادراه ﺷﺗﺎب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮕﯾرد.

ﺧﯾرﷲ ﺧﺎدﻣﯽ ﻣﯽاﻓزاﯾد :اﻋﺗﺑﺎری ﺣدود  ٨٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﻧﯾز ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن اﯾن طرح ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻻزم ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن آن دﻧﺑﺎل ﺷده اﺳت و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘﯾﮕﯾری ﺑرای ﺗﺧﺻﯾص آن ھﺳﺗﯾم .اﯾن ﻣﻘﺎم
ﻣﺳﺋول در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﯾزان ﭘﯾﺷرﻓت ﺗوﻧل ﻗطﻌﮫ دوم ﻣﯽﮔوﯾد :ﺑﺎ وﺟود ﻗرارﮔﯾری آزادراه در ﻣﺳﯾر ﺳﺧت و ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ،اﯾن طرح در  2ﺳﺎل اﺧﯾر روﻧد اﺟراﯾﯽ ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و ﭘﯾﺷرﻓت آن
رﺿﺎﯾتﺑﺧش اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯾزان ﭘﯾﺷرﻓت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗوﻧل آزادراه طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ ھﺷﺗﮕرد  ١٤درﺻد اﺳت ﮐﮫ ﺑدون اﺣﺗﺳﺎب ﺗوﻧل ،اﯾن ﻣﺳﯾر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن زﯾر ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮏ ﺧواھد رﻓت.
روﻧﻖ ﮔردﺷﮕری طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ راهھﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺷﮭرﺳﺗﺎن طﺎﻟﻘﺎن ﻣﺳﯾرھﺎی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب و از ھﻣﮫ ﻣﮭمﺗر ﺟﺎده اﺻﻠﯽ طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ ھﺷﺗﮕرد اﺳت .ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده طﺎﻟﻘﺎﻧﯽھﺎ و ﮔردﺷﮕران ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺧطرھﺎی ﺟﺎده طوﻻﻧﯽ
و ﻗدﯾﻣﯽ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧﻧد و ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮔﺷت و ﮔذار در اﯾن آب و ھوا و طﺑﯾﻌت زﯾﺑﺎ در ﻧﺑود راهھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻋث ﺳﺧﺗﯽ ﺷﮭروﻧدان و ﮔردﺷﮕران ﻣﯽﺷود.
اﺳﺗﺎﻧدار اﻟﺑرز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اھﻣﯾت طرحھﺎی راهﺳﺎزی ﺷﮭرﺳﺗﺎن طﺎﻟﻘﺎن ﻣﯽﮔوﯾد :در اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن  ٢٩٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر راه روﺳﺗﺎﯾﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺣدود  ١٧۴ﮐﯾﻠوﻣﺗر آن ﯾﻌﻧﯽ  ۶٠درﺻد آﺳﻔﺎﻟت ﺷده اﺳت .در
ﻧُرم ﮐﺷوری اﯾن ﻋدد ﺑراﺑر ۵٢درﺻد اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻣﯾزان ﺑرﺧورداری روﺳﺗﺎھﺎی ﺷﮭرﺳﺗﺎن طﺎﻟﻘﺎن از راه آﺳﻔﺎﻟت  ٨درﺻد ﺑﯾﺷﺗر از ﻧُرم ﮐﺷوری اﺳت.
ﻋزﯾزﷲ ﺷﮭﺑﺎزی ﻣﯽاﻓزاﯾد :ﺑرای ﺳﺎﺧت  ٨٩ﮐﯾﻠوﻣﺗر راه در ﺷﮭرﺳﺗﺎن طﺎﻟﻘﺎن ﻗرارداد ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﻣﮭم ﺑﮫ  ٣٨ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن اﻋﺗﺑﺎر ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ راهھﺎی
ﺷﮭرﺳﺗﺎن طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ازﺟﻣﻠﮫ روﻧﻖ و ﺗوﺳﻌﮫ ﮔردﺷﮕری اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم .وی اداﻣﮫ ﻣﯽدھد :ﺟﺎده طﺎﻟﻘﺎن -ھﺷﺗﮕرد ھم از ﺟﻣﻠﮫ طرحھﺎی راهﺳﺎزی اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در  3ﻗطﻌﮫ
اﺟراﯾﯽ ﻣﯽﺷود؛ ﻗطﻌﮫ دوم آن ﺗوﻧل اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
در ﺳﺎل  ،٩۵ﺣدود  ١٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن و در ﺳﺎلھﺎی  ٩۶و  ٩٧ﻧﯾز  ۶٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن طرح اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اﯾنﮐﮫ اﮐﻧون ﻧﯾز ﺟﺎده طﺎﻟﻘﺎن -ھﺷﺗﮕرد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗزرﯾﻖ
اﻋﺗﺑﺎری  ١٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑرﺳد اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد :ﺗوﻧل اﯾن آزادراه ﺑﺎﻟﻎﺑر  ٢ھزار و  ٨٨٠ﻣﺗر از ﺳطﺢ درﯾﺎ ارﺗﻔﺎع دارد و ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﺗوﻧل ﮐﺷور اﺳت ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ  ٩٧۵ﻣﺗر
ارﺗﻔﺎع دارد و ﺗﮑﻣﯾل آن ﺣدود  ۵٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن اﻋﺗﺑﺎر ﻧﯾﺎز دارد ،ﺑﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ظرﻓﯾتھﺎی اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺧواھﯾم ﺑود ﺗﺎ ﺗوﻧل ﺟﺎده طﺎﻟﻘﺎن -ھﺷﺗﮕرد را ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺗﻣﺎم ﮐرده و ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ
ﺑﮭرهﺑرداری ﺑرﺳﺎﻧﯾم.

