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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛در ﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻃﻐﯿﺎن
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ از ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ روﺳﺘﺎی ﻣﻬﺪی آﺑﺎد ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ روﯾﺪر دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻨﺪس دوﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ “ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﺪی آﺑﺎد از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻦ” اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
راه روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬـﺪی آﺑـﺎد از ﺗﻮاﺑـﻊ ﺑﺨـﺶ ﻓﯿـﻦ ﯾﮑـﯽ از ﭘﺮوژهﻫـﺎی
ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم اداره ﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
از ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺎی ﺑﻨﺎب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ ۱۲ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن از ﺳﺎل  ۱۳۹۵آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﮐﺒﺮداری ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره و زﯾﺮﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آن ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح اﺑﺮار راه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ زﯾﺮﺳﺎزی ،اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی
ﻫﺪاﯾﺖ آب اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل ﺟﺎری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﭘﺲ از
ﺧﺎﮐﺒﺮداری وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺗﻨﮕﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮل ۶۰۰
ﻣﺘﺮ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ وﺣﺸﯽ و ﻓﺼﻠﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺒﻞ از روﺳﺘﺎ و در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت آب
ﺑ ُﺮدﮔﯽ ،ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث دﯾﻮار و
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ آب ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮآورد ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
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