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سال بیستوچهارم شماره 6874
چهارشنبه  21شهریور 1397

شورای شهر بروجرد تعطیل شد

غیراستاندارد بودن  30درصد
مدارس کهگیلویه و بویراحمد

کاهش دمای هوا در شمال و تداوم گرد وغبار در زابل

گروه ایران زمین /ســازمان هواشناســی امروز و فردا (چهارشــنبه و پنجشنبه)
کاهش نسبی دمای هوا را در استانهای ساحلی خزر بویژه مناطق شرقی آن و
همچنین شمال شرق کشور ،پیشبینی کرد.
براساس تحلیل آخرین دادهها و نقشههای پیش یابی هواشناسی امروز و فردا
در اغلب مناطق کشورهم جوی آرام حاکم است.
بهگــزارش این ســازمان ،امروز (چهارشــنبه) با شــمالی شــدن جریانات روی
دریــای خــزر ،در برخــی مناطق گیــان ،مازنــدران و گلســتان بــارش پراکنده
پیشبینی میشــود .بعدازظهــر امروز و همچنیــن فردا (پنجشــنبه) افزایش
سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک در زابل رخ خواهد داد .آسمان تهران
هم امروز صاف ،گاهی با وزش باد پیشبینی میشود.

پایان برداشت برنج در شالیزارهای گیالن

تأمینتیرآهنومیلگردمناطقزلزلهزدهکرمانشاه

گــروه ایــران زمیــن /در پی درخواســت اســتاندار کرمانشــاه و موافقــت وزیر
صنعــت ،معــدن و تجــارت برای تأمیــن تیرآهــن و میلگرد جهت بازســازی
مناطــق زلزلــه زده اســتان ،مقرر شــد که شــرکت ذوب آهن با همــکاری دیگر
شرکتها نسبت به تأمین فوری مایحتاج ستاد بازسازی اقدام کنند.
«محمد شــریعتمداری» ،وزیر صنعت ،معدن و تجــارت در اینباره گفت :با
ابالغ این دســتور در روزهای گذشــته و انعقاد قــرارداد ،در هفته جاری  5هزار
تن تیرآهن به کرمانشــاه حمل خواهد شــد .وزارت صنعت ،معدن و تجارت
آمادگــی حمل  10هــزار تن تیرآهــن و میلگرد به صورت هفتگی و پشــتیبانی
از ســتاد بازســازی مناطق زلزلــهزده کرمانشــاه را دارد .شــریعتمداری افزود:
کاستن از ناراحتی مردم زلزله زده کرمانشاه از مسئولیتهای مهم اجتماعی
این وزارت اســت و با توجه به نیاز ســتاد بازســازی این مناطق به صورت ویژه
همــکاری الزم برای تأمین مصالح ســاختمانی تا قبل از شــروع فصل ســرما
صورت خواهد گرفت.

آغاز خروج اتباع افغان از مرز دوغارون

از  80هزار نفری که در حوزه قالیبافی این استان فعالیت دارند ،نزدیک به  17هزار نفر بیمه هستند
ëëاســتعدادهای درخشــان جوانــان
درفراگیریمهارتهایفنی

سید مسلم یگانه

خبرنگار

بــا وجود اینکه بیش از  80هزار نفر در
حــوزه قالیبافــی در آذربایجــان غربی
فعالیــت دارنــد ،امــا تنهــا نزدیــک به
 17هــزار نفــر یعنی  20درصــد از آنان
بیمــه هســتند کــه بــا توجــه بــه اینکــه
فرشبافی هنری اســت که میتواند در
توســعه اســتان نقش بســزایی داشته
باشــد ،باید به مســائل و مشکالت این
قشر توجه بیشتری شود.
ëëجایگاهفرشایرانی
«محســن مــددی» ،مدیــرکل
آمــوزش فنــی و حرفــهای آذربایجــان
غربــی در گفتوگــو بــا «ایــران» بــا
اشــاره بــه اینکــه هنــر و فرهنــگ حتی
تاریــخ ما در هنر فرش نهفته اســت و
کســانی که در این وادی قدم نهادهاند
مســئولیت زیــادی در قبــال آن دارند،
اظهارداشت :ایران و بویژه استانهایی
چون آذربایجان غربــی دارای قدمت
در هنر فرشبافی هستند ،بنابراین باید
با پاسداشــت این هنر ،زمینه توسعه و
ترویج فرشبافی در استان فراهم شده
و در راســتای صادرات فرش گامهای
مهــم برداشــته شــود .وی بــا تأکید بر
رفــع مشــکالت قالیبافــان آذربایجان
غربــی از جملــه مشــکل بیمــه آنــان،
افــزود :در صــورت حمایت از صنعت
فرش ،زمینه اشتغال بسیاری از مردم
استان نیز فراهم میشود.

میتــوان بــه ســاماندهی قالیبافــان با
برگــزاری آزمونهــای عملــی بــرای
شناســایی و سنجش مهارت قالیبافان
و ارائــه پروانه کار براســاس طرحهای
عملی آنان اشاره کرد.
وی یــادآور شــد :نخســتین دوره
مســابقات فــرش کشــوری بعــد از
ســالیان ســال و بــه پیشــنهاد و همــت
یکی از زنــان کارآفرین برتر اســتان در
حــوزه فرشــبافی به نام خانــم «نگین
ســید اشــرف» درســال  95در ارومیــه
برگزار شــد کــه ضمــن ارج نهــادن به
زحمــات قالیبافان در شناســاندن کار
هنری و صنعتی آنــان اهمیت زیادی
داشت.
مــددی مهمترین اقدام شــاخص
انجــام شــده در توســعه فرشــبافی
اســتان را ورود رشــته هنــر فــرش
درهنرســتانهای ارومیــه دانســت که
بــه همت یکــی از آموزشــگاههای آزاد
فنــی و حرفــهای ایــن شهرســتان کــه
در حــوزه فرشــبافی فعالیــت دارد و
مدیریــت آن را خانم «ســید اشــرف»
نیز برعهده دارد ،صورت گرفته است.
این آموزشگاه سال اول با  15هنرآموز
کار خود را شروع کرد و در حال حاضر
تعــداد هنرآموزان به بیــش از  70نفر
افزایش یافته که بیانگر عالقه آنان به
این رشته است.
ëëبرندسازیفرشآذربایجانغربی
نگیــن سیداشــرف ،کارآفریــن
برترآذربایجــان غربــی در حــوزه

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفهای
آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این
اداره کل و مراکزتخصصــی آمــوزش
فنی و حرفهای شهرســتانهای تابعه
بــا اســتفاده از تمام تــوان و ظرفیتها
به منظور توانمند کردن بیش از پیش
اســتعدادهای درخشــان جوانــان در
فراگیــری مهارتهــای فنی و حرفهای
تــاش میکنند ،تصریح کرد :آموزش
فنــی و حرفــهای آذربایجــان غربــی با
رویکــرد الگــوی آمــوزش بازارمحــور و
کارآفرینان در تعامل با بازار براساس
خواســته متقاضیــان برنامهریــزی
میکند.
وی از ارائــه بیش از  57هزار و767
نفــر  -ســاعت آموزشهــای مهارتــی
فنــی و حرفــهای در بخــش صنایــع و
صنــوف آذربایجــان غربــی در  4مــاه
گذشــته خبــر داد و افــزود :آمــوزش و
تولید فرشبافی بیشتر مورد توجه قرار
دارد و جــزو اصلیتریــن برنامههــای
استان به شمار میرود.
ëëتالشهایخالقانهکارآفرینان
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفهای
آذربایجــان غربــی بــه اقدامــات
انجــام شــده در خصــوص فــرش و
کارآفرینــان فــرش اســتان پرداخــت
وگفت :تالشهای خالقانهای ازســوی
کارآفریــن برتــر اســتان در حوزههــای
قالیبافــی انجــام شــده کــه از جملــه

فــرش نیــز در گفتوگو بــا «ایران»
بــا اشــاره به اینکــه فرش دســتباف
ایرانــی از جایــگاه خاصی برخوردار
اســت و تنهــا کاالیــی محســوب
میشــود کــه از صفــر تا صــد آن در
داخل تهیه و تولید میشود ،گفت:
تولیدات این هنر صنعتی بهعنوان
یــک کاالی فرهنگــی  -هنــری بــه
جهان صادر میشود .انتظار داریم
برای فرش دســتباف توجه ویژهای
شــود ،چــرا کــه بیــش از  6میلیــون
نفــر از هنرمنــدان و صنعتگــران
کشــور از ایــن هنر نان بر ســر ســفره
خــود میبرنــد ،امــا امــروز اقتصاد

مرمت مسجد جامع عتیق شیراز  60ساله شد
مســجد جامــع عتیــق شــیراز بواســطه
داشــتن فضایــی بهنــام «خدایخانــه»
یــا «کعبــه ثانــی» ویژگــی منحصــر به
فردی در مســاجد کهن ایــران دارد ،اما
 60ســال اســت که در حصار داربست،
فضای کارگاهی و مصالح ســاختمانی
اسیر شــده و معلوم نیست مرمت این
بنای یکهزار و  200ساله چه زمان پایان
خواهد یافت.
«عبدالرضــا نصیــری» ،معــاون اداره
کل میــراث فرهنگــی فــارس دربــاره
پیشبینــی زمــان اتمــام ایــن مرمــت
 6دهــهای بــه ایرنــا گفــت :هیچگونــه
پیشبینــی دربــاره زمــان اتمــام کار
مرمــت مســجد جامــع عتیــق نداریــم
و دنبــال تمــام شــدن آن هم نیســتیم

پایان فصل دوم کاوش در ارگ «نادری» شیروان

قطعاً سرعت کار بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد :زمانی که طرحی مصوب،
وجــود داشــته باشــد تنهــا بایــد اجــرا
شــود و قطعــاً زمــان کمتری میبــرد اما
اکنــون هیچ طرحی وجــود نــدارد و باید
تصمیمگیــری و اجــرا با هم انجام شــود
و وجــود ایــن وضعیــت ،کار را ســخت و

چــون کیفیــت را فدای زمــان نخواهیم
کــرد .در حــال حاضــر یــک قــرارداد بــا
مشــاور مربوطه بســته شــده که طرحی
در خصوص مرمت محلهای اساســی
این مسجد مانند شبستان جنوب غربی
و شــمال شــرقی ،ایوان جنوبی و شرقی
تهیه کند که اگر این طرح مصوب شــود

و معیشــت ایــن خانوادههــا بــا
مشکالتی که دارند ،در خطر است.
کارآفریــن برترآذربایجــان غربی با
اشــاره به اینکه تحریمهــای ناعادالنه
امریــکا علیه ایران بر صــادرات فرش
دســتباف کشــور نیــز تأثیــر گذاشــته،
افزود :تحریمهــای بانکی نیز مزید بر
علت شــده و حتــی برای اروپــا و دیگر
کشــورها هــم بــا مشــکل فــرش ایران
صادر میشــود که جا دارد ،مســئوالن
مربوطــه دراین خصــوص تدابیر الزم
را بیندیشند.
وی بــه افزایــش قیمــت مــواد
مصرفی فرش کــه تولید آن را مقرون

بــه صرفه نکــرده اشــاره کــرد و افزود:
در این شــرایط براحتی میشــود سال
آینــده را پیشبینــی کــرد کــه بــه طــور
فزآینــدهای کمتر تولیدکننــدهای قادر
به تولید فرش خواهد بود.
سیداشــرف درخصــوص بهبــود
وضعیت فــرش در آذربایجان غربی،
اظهارداشــت :بــا حمایــت ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان در
حــال طراحی برنــدی برای فــرش به
نام استان هســتیم که امیدواریم با به
نتیجــه رســیدن آن ،بافندگان اســتان
از ایــن پس طرح فرش برند اســتان را
تولید کنند.

زمانبر کرده است .در قسمت خدایخانه
و شبســتان جنوبــی اکنــون وضعیــت
کارگاهــی اســت و در ایــوان جنوبــی نیــز
بهدلیــل وجــود داربســت رفــت و آمــد
بازدیدکنندگان به سختی انجام میشود
امــا مــردم و گردشــگران از درهای ضلع
جنوبــی و غربــی میتوانند وارد مســجد
جامع عتیق شوند و بازدید کنند.
نصیری بــه این نکته نیز اشــاره کرد که
از سال  85تاکنون در قالب  13قرارداد
برای مطالعه و اجرای مرمت مســجد
جامع عتیق ،یک میلیارد تومان هزینه
شــده اســت .این مبلغ از  13سال پیش
تاکنون برای مرمت این بنا هزینه شده
و رقــم هزینه بیــش از  4دهه قبلتر در
دست نیست.

گــروه ایــران زمیــن /بــا همــکاری گروهــی از باستانشناســان مراکــز داخلی و
بینالمللی ،فصل دوم کاوش در ارگ «نادری» شــیروان خراســان شمالی به
اتمام رسید.
ث فرهنگــی ادار ه کل میراثفرهنگــی،
«علیاکبــر وحدتــی» ،معــاون میــرا 
صنایعدستی و گردشگری خراسانشمالی اظهار داشت :کاوش باستانشناسی
در ایــن اثــر تاریخــی از  27خردادماه امســال آغــاز و تا اوایل شــهریورماه ادامه
داشت.
وی یکــی از اهــداف اصلی فصــل دوم کاوش در تپه نــادری را الیهنگاری برای
شناخت توالی باستانی و تأسیس گاه نگاری محلی در منطقه شمال خراسان
دانســت و افــزود :مواد حاصــل از کاوش عالوه بر شــناخت دورههای اســتقرار
باســتانی در منطقــه ،از طریــق مطالعات میان رشــتهای به بازســازی اقتصاد
معیشتی ساکنان این منطقه در طول تاریخ کمک شایانی خواهد کرد.
ث فرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری
معاون میرا 
خراسانشــمالی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه قرارگیری تپــه نــادری در بافت
مســکونی شــهر شــیروان ،در جهــت رفع مشــکالت محلــی و کمک بــه طرح
بازآفرینی شهری با تأکید بر هویت شهری شیروان ،ساماندهی و تعیین دقیق
عرصه و پیشنهاد حریم تپه نادری در دستور کار گروه مشترک قرار گرفت.

تخصیص اعتبار برای تکمیل آزادراه قزوین  -رشت

گزارش
مـــصور

آرامش در کنار آبشار زیبای روستای «آتشگاه» شهرستان لردگان چهارمحال و
بختیاری در آخرین روزهای تابستان

عکس :عبدالرضا شیبانی

ابوذر حمیدی

دوشاب پزی در هرمزگان

عکس  :خبرگزاری صدا وسیما

به مناسبت ایام محرم ،اماکن متبرکه حرم مطهررضوی سیاهپوش شد

عکس :پانتهآ نیکزاد

همزمــان بــا فرارســیدن ایــام عــزاداری حضــرت
دو خط سیدالشــهدا(ع) ،رادیــو محرم بهصورت ۲۴ســاعته در قم
خـــبر آغاز بهکار کرد.
 «حبیــب یــزدان پناه» مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی گفت 6 :اثر از اســتان با بررســی و تأیید
کارشناسان میراثفرهنگی در فهرست آثار ملی منقول کشور ثبت شد.
 «بهــروز امیدی» ،مدیــرکل آموزش و پــرورش چهارمحال وبختیــاری اظهار
داشــت :بیــش از  30درصــد مــدارس اســتان گــرد پیــری و فرســودگی را یدک
میکشند و تخریبی هستند و  31درصد مدارس نیز نیازمند مقاومسازی است.
 «عــاء امیریــان نــژاد» ،معاون بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضالب شــهری
هرمزگان گفت :براساس بخشنامه ابالغی هیأت وزیران تا پایان امسال با نصب
دســتگاه تصفیه فاضالب در بوســتانهای بزرگ این اســتان مصــرف آب برای
فضای سبز  30درصد کاهش مییابد.
 «قربانعلی مردانی» ،مدیرعامل شــرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان
جنوبی گفت :ذخیرهسازی نفت سفید برای استفاده واحدهای مسکونی بدون
گاز در استان آغاز شده و تا پایان مهرماه نیز ادامه دارد.
 «علــی محمدزاده» ،مجری طرح راهآهن میانه  -تبریز گفت :اتصال راهآهن
بســتان آباد بــه منطقه تفریحی و گردشــگری ائل گلــی تبریز نیازمنــد  4هزار و
 500میلیارد ریال اعتبار است.
 «فضایــل بصیــری» ،مدیر شــرکت شــهرکهای کشــاورزی اســتان اردبیل از
واگذاری شهرکهای گلخانهای به بخش خصوصی و گسترش این شیوه کشت
در استان خبر داد.

تالش برای برند سازی فرش آذربایجان غربی

ایرنا

گروه ایران زمین /طرح خروج و مراجعت اتباع افغانســتانی ،از  19شــهریور
ماه از طریق مرز دوغارون آغاز شده است.
ســالن خروج و مراجعت اتباع افغانســتانی با حضور«نصیر احمدنور» سفیر
جمهوریاسالمی افغانستان در ایران ،مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی
اســتانداری خراســان رضــوی ،فرمانــدار ،مســئوالن منطقــه ویــژه اقتصادی،
نیروهای مرزبانی و انتظامی شهرستان تایباد در مرز دوغارون افتتاح شد.
«محمد عجمی» ،مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان
رضوی گفت :برخی از اتباع کشــور افغانســتان حدود  3دهه است که با کارت
آمایــش در ایران زندگی میکنند و تاکنون امکان خروج و مراجعت برای آنها
وجود نداشته است .با اجرای این طرح زمینهای فراهم شده تا این افراد بدون
هیچ دغدغهای برای دیدن اقوام خود در افغانستان و سر و سامان دادن امور
اداری و تجاری خود بهکشور خود برگردند .وی به اهمیت مرز دوغارون اشاره
کرد و افزود :این معبر زمینی رسمی با دارا بودن ظرفیتهای موجود بهترین
گذرگاه برای خروج اتباعی اســت که در خراســان رضوی و استانهای همجوار
آن ســکونت دارند .ســفیر جمهوری اســامی افغانســتان در ایران نیز ضمن
تشکر از دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران ،این کشور را یکی از همسایگان
حامی و پشتیبان برای مردم افغانستان دانست و بر همکاری این دو کشور از
سالهای گذشته تاکنون تأکید کرد.

مطلــب کــه «بــه علــت عــدم کارآیــی در
شــورا تخته شــد» اعتراض خود را به روند
کاری این شورا نشان دادند«.رضا آریایی»
فرماندار بروجــرد در این خصوص گفت:
مردم این شهرســتان نســبت به عملکرد
شــورای اسالمی شهر و شهرداری بروجرد
معترض هســتند و خواســتهاند این گونه
اعتراض خود را نشــان دهند.وی با اشــاره
به تخته شــدن در شــورای اســامی شــهر
بروجرد توسط مردم ،افزود 45 :روز است

شورای اسالمی این شهر هیچ عملکردی
نداشتهووقتتلفمیکند.البتهاینشیوه
اعتــراض غیرقانونی بوده و افراد متخلف
شناســایی و با آنان برخورد قانونی خواهد
شــد.درهمین حــال« ،احســان دالونــد»
یکــی از اعضای شــورای شــهر بروجرد در
توگــو با «ایران» تصریح کرد :شــورای
گف 
اسالمی این شهر 9عضو دارد که متأسفانه
در دوخط فکری متفاوت قرار دارند و چند
ماه اســت به دو دســته  5و  4نفره تقسیم

شدهاند و دسته  5نفره تمام مصوباتی که
از ســوی شهرداری میرســد ،خواه حقوق
کارمندان باشــد خــواه روشــنایی معابر یا
توافق تجاری یا حتی آســفالت بخشــی از
خیابانهای شهر را رد میکنند.
وی بــا تأکیــد بر اینکه ایــن گونــه رفتارها در
شــورای شــهر تنهــا بــه ضــرر مــردم تمام
میشود ،خاطرنشــان کرد :به نظر میرسد
نبــود چنیــن شــورایی به نفــع مردم باشــد
مگــر اینکه اعضــا به وظیفــه قانونــی خود

عمــل کــرده و پشــت یــک میز بنشــینند و
اختالف نظرهای شــخصی را کنار بگذارند.
دالوند گفت :متأسفانه هر روز شورای شهر
بروجرد با تنش و کارشــکنی میگذرد و این
مسأله موجب بدبینی مردم شده است .با
باال گرفتن اختالف اعضای شــورای شــهر،
فرماندار بروجرد نیز وارد عرصه شــد و قرار
بــود در جلســه روز 21شــهریور مــاه (امروز)
هیأت رئیسه شورا مشخص شود که قبل از
برگزاریاینجلسهدرشوراخالجوششد.

عکس :ایرنا

گروه ایران زمین /شالیکاران گیالنی امسال یک میلیون و  100هزار تن شلتوک
برداشت کردند.
«لیــا بــذرکار» سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد
کشــاورزی گیالن از پایان برداشــت برنج خبر داد و گفت :پیشبینی میشود،
از این مقدار شــلتوک  750هزار تن برنج اســتحصال شــود .تاکنون  350هزار
تــن برنــج در شــالیکوبیهای گیالن اســتحصال شــده اســت .وی افــزود150 :
هزار هکتار از شــالیزارهای اســتان امســال با کمباین 40 ،هزار هکتار با دروگر و
 48هزار هکتار بقیه دستی برداشت شد .گیالن  238هزار هکتار شالیزار دارد.
شــالیکاران گیالنی بیشــتر رقمهای بومی برنج هاشمی و علی کاظمی کشت
میکننــد .گیــان پــس از مازنــدران دومین تولیدکننده برنج در کشــور اســت.
حدود  40درصد برنج تولید ایران در گیالن تولید میشود.

زهره افشــار /بهدنبال اختالفــات اعضای
شورای شــهر بروجرد طی یکســال اخیر و
کارشکنی در کار شــهردار این شهر ،صبح
روز گذشــته برخــی از مــردم بروجــرد در
اقدامــی عجیب در ســاختمان این شــورا
را تختــه کردند.مــردم در اعتــراض بــه
ناکارآمــدی شــورای شــهر بروجــرد ابتــدا
در ســاختمان شــورای شــهر را بــا همــراه
داشــتن دســتگاه جوشــکاری خال جوش
زدند و ســپس بــا نصب بنری حــاوی این

عکس:ایسنا

گــروه ایــران زمیــن 30 /درصــد مــدارس کهگیلویــه و
بویراحمــد غیراســتاندارد اســت و نیــاز بــه تخریــب و
اخبـــار
مقاو مسازی دارد.
«هــادی زارعپور» ،مدیــرکل آموزش و پــرورش کهگیلویــه و بویراحمد اظهار
داشــت 153 :هــزار و  670دانشآمــوز ســال تحصیلــی  97-98را در 3هزار و
 15آموزشگاه و 8هزار و  602کالس درس آغاز میکنند.
وی با اشاره به ساماندهی 13هزار و  500نیرو در سه ماه تابستان ،افزود :محل
کار این افراد باید مشــخص میشــد که تمامی آنان ســاماندهی شدند و حتی
ابالغ  40درصد این افراد هم انجام شده و مشکل حاد نیروی انسانی نداریم.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هیچ مدرســه
و مقاطع تحصیلی در ســال جدید با مشــکل نبود معلم مواجه نخواهد بود،
ش دبستانی 40 ،درصد
خاطرنشــان کرد 7 :درصد دانشآموزان در مقطع پی 
در متوسطه اول و دوم و  50درصد هم در دوره ابتدایی هستند.
زارعپــور با اشــاره بــه آمــار  25درصــدی دانشآمــوزان در مناطق روســتایی،
تصریــح کــرد776 :مدرســه در ســطح اســتان وجــود دارد کــه زیــر  10درصــد
دانشآمــوز دارند که این وضعیت بــرای وزارت آموزش و پرورش قابل قبول
نیست و سال تحصیلی جدید این مدارس جمعآوری میشود.
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ســازمان برنامه و بودجه کشــور با اختصــاص  4هزار میلیارد ریــال اعتبار برای
تکمیل  8.5کیلومتر باقیمانده آزادراه قزوین -رشت موافقت کرد.
«خیــراهلل خادمــی» ،معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــه ایرنــا ،گفت :بــا  4هزار
میلیــارد ریــال اعتبــار  8.5کیلومتــر باند رفت پــروژه ،حدفاصل شــهر منجیل
تــا رودبــار تکمیــل میشــود .این پــروژه در  3مرحله اجرا شــده اســت .مرحله
نخســت بــه طول  127کیلومتر زیــر بار ترافیک قــرار دارد ،مرحله دوم به طول
 3.2کیلومتر بهعنوان کنارگذر شهر منجیل برای رفع مشکل گلوگاهی تونلهای
قدیم منجیل با چهارخطه شدن مسیر موجود در حال استفاده است.
خادمی ادامه داد :اجرای  8.5کیلومتر انتهایی آزادراه قزوین -رشت بهعنوان
مرحله سوم در دستور کار قرار گرفت تا با ایجاد فرصت کسب و کار برای مردم
شــهر رودبار با ســاخت یک باند رفت از قزوین به رشت و عبور از شهر رودبار از
سمت رشت به قزوین اجرا شود.معاون وزیر راه و شهرسازی بر رعایت مسائل
و نــکات زیســت محیطــی بــرای حداقل خســارت تخریبی به محیط زیســت و
منابــع طبیعی تأکید کــرد و درباره رفع گرههای ترافیکــی جادههای منتهی به
گیالن گفت :اکنون مطالعات آزاد راه امامزاده هاشم  -انزلی و امامزاده هاشم
 -چابکسر تکمیل شده و در مرحله جذب سرمایهگذار است.

