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سیل تابستانی با  13کشته و  40مفقود در  5استان

سميرم در راه توسعه

بارش باران در نوزدهمین روز از مرداد ماه ،خسارات زیادی را به ساکنان چند استان شمالی وارد کرد

عکس :پایگاه خبری ترکمن نیوز

ساری  -حســین خانی /بــارش باران
در نوزدهمین روز از مرداد ماه ،خسارات
زیادی را به ســاکنان چند اســتان شمالی
وارد کرد .درپی بارش باران در استانهای
گلستان،گیالن،خراسانرضوی،خراسان
شــمالی و ســمنان که از روزپنجشــنبه 19
مــرداد  96آغاز و تا روزجمعــه  20مرداد
ماه نیز ادامه داشــت ،شاهد جاری شدن
ســیل در برخــی از شهرســتانها بودیم.
ایــن اتفاقات تلــخ در حالــی رخ داد که از
 2روز قبل از جاری شــدن ســیل ســازمان
هواشناســی با انتشــار اطالعیههایی خبر
از وقــوع آن داده بــود .براســاس اعــام
«اســماعیل نجــار» ،رئیــس ســازمان
مدیریــت بحــران کشــور ،ایــن ســیالب
خســاراتی را بــه تأسیســات و جادههــای
مواصالتی وارد کرده و تاکنون برابر آمارها
بــه حــدود  ۴۰۰نفــر امدادرســانی شــده
است .همچنین در پی این حوادث13نفر
در 3اســتان ( 8نفــر در خراســان رضوی،
 ۴نفــر در گلســتان و یک نفر در خراســان
شــمالی) جان خــود را از دســت دادهاند.
درهمیــن حال« ،حســن نــوری» معاون
فنیوعملیاتسازماناورژانسکشورنیز
گفت :سیل و طوفان در  4استان گلستان،
گیــان ،خراســانهای شــمالی و رضوی
 18نفر مصــدوم ،فوتی ومفقــود برجای
گذاشته که در این میان تعداد فوتیهای
اعــام شــده  10نفربودنــد که بــه ترتیب
گلستان 4نفر ،خراســان شمالی یک نفر
و خراســان رضوی  8نفر بودند«.مجتبی
محمودی » ســخنگوی جمعیت هالل
احمــر خراســان رضــوی در گفــت و گو با
مهــر نیز تعداد مفقودی های این ســیل
در اســتان را  38نفــر اعــام کرده اســت.
درهمین حال با پیوستن ارتش و سپاه به
توجوبراییافتن
نیروهایامدادی،جس 
 2مفقــودی ســیالب دهنــه «زریــن گل»
علیآبادکتولدرگلستانازسرگرفتهشد.
ëëاحتمــال افزایــش قربانیــان مناطــق
سیلزدهشمالشرقکشور
«اســماعیل نجــار» ،رئیــس ســازمان
توگــو
مدیریــت بحــران کشــور در گف 
بــا ایســنا ،از احتمــال افزایــش قربانیــان
مناطــق ســیلزده شــمال شــرق کشــور
خبــر داد و افــزود :بنابــر آمارهــا  8نفر در
خراســان رضــوی جان خــود را از دســت
دادند کــه  2نفرشــان در «در ه گز» 5 ،نفر
در «کاللــک» و یک نفرشــان در نیشــابور
فوت شدهاند .در خراسان شمالی نیز یک
نفر و در گلستان هم  4نفر جان خود را از
دست دادهاند که البته  2نفرشان مفقود
شــدهاند اما شــواهد حاکی از آن است که
جان خود را از دست دادهاند.به گفته وی،
تعداد زیــادی خودرو در مســیر رودخانه
ب آنها را با خــود برده و
قرار داشــت که آ 
گمانــ ه زنیهای اولیه حاکی از این اســت
که  114خودرو را آب برده و دچار خسارت
شــدهاند که ممکن اســت افرادی در این
خودروها حضور داشــته باشند ،بنابراین
شــهروندانی که احتمــال میدهند اقوام
یا آشنایانشــان دراین حادثه مفقود شده
باشــند ،بــه عوامــل انتظامی مســتقر در
محل مراجعه کرده و مشخصات شان را
اعالمکنند.
ëëجزئیاتمرگجوان۲۱سالهگنبدی
« حمید ســا لمـــی »  ،بخشــــــد ا ر
«داشلیبرون» شهرســتان گنبدکاووس
توگو
واقع در شــرق گلســتان نیــز در گف 
بــا «ایران» از فوت یکی از اهالی روســتای
«قرهماخر» این بخش مرزی بر اثر بارش
شــدید و رگبــاری بــاران عصر پنجشــنبه
گذشــته خبر داد واظهار داشت :این فرد
هنگام بــارش مشــغول تعمیر بخشــی
ازســقف انبــار کاه دامهــای خود بــود که
براثــر لغزش در ســیالب ناشــی از بارش
افتاده و جان خود را از دســت داده است.
وی هویت فرد فوت شده را «عبدالکمال
موجه»  21ساله عنوان کرد و افزود :شدت
جریــان آب وی را تا حــدود یک صد متر
دورتر از محل حادثه منتقل کرده است.
ëëآسیبجدیسیلبهجادههایگلستان
«عادل مصدقــی» معــاون راهداری
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
گلســتان هــم از بــاز شــدن راه ارتباطــی
۸روســتای علیآبادکتول که بر اثر ســیل
مسدود شده بود ،خبر داد و اظهار داشت:
سیل موجب آبگرفتگی ســطح جادهها
در دهنههای «زرین گل» و«محمدآباد»
در علیآباد کتول و مســدود شدن برخی
جادههــای روســتایی در ایــن شهرســتان
شــد .با توجه به سیل شــدید و وارد شدن
سنگ و رسوبات فراوان به سطح جادهها
برخی از راهها در علیآباد کتول مســدود
شــد .معاون راهــداری اداره کل راهداری
وحمــل ونقل جادهای گلســتان تصریح
کرد :بارشهای نقطهای و رگباری در این
مسیرهاموجبانسدادموقتیوموضعی

تخریب خودرو براثر سیالب در زرین گل علی آباد کتول

در برخــی جادههــا شــد کــه نیروهــای
راهداری از همان ابتدای وقوع ســیالب با
همــه امکانات و نیروها در منطقه حاضر
شــدند .بــا تــاش عوامــل راهــداری ،راه
ارتباطی روستاهای «غریب آباد»« ،گنو»،
«الســتان»« ،نرســو» و «تاویــر» در دهنــه
«محمدآبــاد» کتول و روســتاهای «میان
رستاق»« ،ســیاهرودبار» و «شیرین آباد»
بازگشایی شد .وی خاطرنشان کرد :اکنون
همه جادههای این شهرســتان باز و تردد
در آن برقــرار اســت ،اما با توجــه به باقی
ماندن آثار ســیالب و سنگ و رسوبات در
سطح جادهها نیروهای راهداری درحال
پاکســازی جادهها هســتند که نیاز اســت
مردمبرایعبورازاینمسیرهابانیروهای
راهداری و پلیس راه همکاری کنند .مردم
و گردشــگران در ایــن مناطــق باید توجه
داشــته باشــند کــه ســیالب موجــب وارد
شدن خسارت به شانه راهها شده و بازهم
امکان مســدود شــدن راهها وجــود دارد و
راننــدگان باید بــا احتیاط از این مســیرها

زیربناییوراههایشهرستانهایقوچان،
درگــز و کالت دچــار خســارت شــد .ایــن
خســارات در مناطــق باجگیــران ،درگــز،
پــارک ملــی تنــدوره ،میانکــوه ،درونگر و
بخشهای زیادی از شهرستان کالت رخ
داده و امــکان امدادرســانی در برخــی از
روستاهایاینمناطقودسترسیبهآنها
وجود ندارد.
ëëتخلیه ۲۵۰گردشــگر از دره «شمخال»
درپیبروزسیالب
«علیرضا قامتى» ،فرماندار قوچان
نیــز گفــت :بهدنبــال ســیالب اخیــر در
خراســان رضوی  ۲۵۰گردشــگر توسط
نیروهای امدادی از منطقه گردشگری
«شمخال» خارج شدند .با وجود اینکه
اطالعرســانی الزم از قبــل انجام شــده
بود ،اما شــاهد حضــور گردشــگران در
منطقــه بودیــم .بعــد از آغــاز بارندگی
و جاری شــدن ســیل با حضــور بموقع
بخشــدار و گروههای امدادی توانستیم
 ۲۵۰نفر از گردشــگرانی کــه در منطقه

رودبار از پنجشنبه شب گذشته تا صبح
روز جمعــه گذشــته دچــار آبگرفتگــی
شــدند کــه بــا حضــور بموقــع نیروهای
امــدادی ،این مشــکل برطرف شــد .در
عین حال طغیان برخی رودخانهها در
شهرستانهای شــفت و فومن در غرب
گیالن و شکســته شدن شاخه درختان و
حمل مصالح آبرفتی در جریان شدید
آب ،موجــب آبگرفتگــی روی برخــی
پلها شــد.به گفته «حجت شعبانپور»،
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
گیــان ،بیشــترین بارندگــی مربــوط به
«ســیاهمزگی» شهرستان شــفت بوده
است .مناطق بیشتر خسارت دیده هم
شامل روستاهای «سیاهمزگی» شفت،
«خرمــدره»« ،رحمــت آبــاد» رودبــار،
«فوشــه» قلعــه رودخــان شهرســتان
فومن اســت .وی با اشــاره به وارد آمدن
خســارتهایی بــه بخشــی از اراضــی
شالیزاری استان گفته است که این رگبار،
خســارتهای ســنگینی بر جا نگذاشته

 2نفر مفقودی در سیل گلستان

برش

اعضــای یــک خانــواده  3نفــری
از اهالــی «خــان ببیــن» در دهنــه
«زریــن گل»علــی آبــاد کتــول
گلســتان گرفتار ســیالب شــدند که
ســیالب خــودرو آنــان را بــا خــود
بــرد .نیروهــای امــدادی پــس از
ســاعتها جســتوجو ،ابتدا الشه
خــودرو را یــک کیلومتــر پاییــن
تــر از محــل حادثــه پیــدا کردنــد.
«علیرضــا صیــاد» ،معــاون امداد
جواد نعمتی وفرزندش که در حادثه سیل مفقود شده اند
و نجــات جمعیــت هــال احمــر
گلســتان در ایــن بــاره گفت :با اعــام مفقودی این خانــواده بالفاصله  ۶تیم متشــکل از  ۲۵نفر با
تمام تجهیزات به محل حادثه اعزام شــدند و با کمک نیروهای مردمی مشــغول به جســتوجو
شــدند .حوالــی ظهر جمعه گذشــته بود کــه  3کیلومتر پایین تــر ،پیکر بیجان یکی از سرنشــینان
این خودرو که خانمی  35ســاله بود ،پیدا شــد« .حبیب شــفایی» ،فرماندار شهرســتان آزادشــهر
هم گفت :در روســتای «فارســیان»  3خودروی سواری و  2تراکتور را سیل با خود برد که البته همه
ایــن خودروهــا بدون سرنشــین بودند .همچنین در روســتای «وطن» آبگرفتگــی معابر و کوچهها
و خیابانهــا ،خســارات جدی به زمینهای کشــاورزی ،تخریب بخشــی از یک ســاختمان اداری و
بخشــی از جاده آســفالته این روستا از جمله این خســارات بوده است .در روستای «تیل آباد» هم
خســارات جدی به زمینهای کشــاورزی وارد شــده اســت .بنا بر اعالم «جواد صادقلو» ،فرماندار
رامیان در پی بارندگی و جاری شدن سیالب راه ارتباطی  3روستای «ویرو»« ،کشکک» و «رضی»
و جــاده «النگ» به شــاهرود بســته شــد .درهمین ارتباط ،ســازمان هواشناســی اعالم کــرده که در
گیالن ،مازندران ،گلســتان ،خراسان شــمالی و شــمال خراســان رضوی ،کاهش دما ،رگبار و وزش
باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود .دریای خزر نیز مواج است.

تردد کنند .در جادههای شهرستان کالله
نیز آبگرفتگی و ســیالب موجب مسدود
شدن مسیر کالله به مراوهتپه در محدوده
روســتای «دهنه» شــده بود کــه با کاهش
ســطح آب و فروکش کردن ســیالب این
مســیر هــم به صــورت موقت باز شــده و
تردد به کندی در آن انجام میشود.
ëëامــداد رســانی بــه  845حادثــه دیــده
سیالبگلستان
همچنیــن « حســین احمــدی»
مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر
گلســتان هم اعالم کرد کــه در پی بارش
هــای رگبــاری و بــروز ســیالب در برخی
از مناطــق اســتان از عصــر پنجشــنبه تا
صبح دیروز شــنبه به  845نفر از حادثه
دیــدگان و مســافران گرفتــار در جاده ها
امداد رسانی شد.
ëëسیلخراسانرضوی8کشتهداشت
«حجــت علــی شــایانفر» ،مدیــر کل
مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان
رضــوی هم گفــت که بر اثر جاری شــدن
ســیل در شــمال این اســتان  8نفر کشته
شدندوتأسیساتزیربناییبرخیروستاها
خســارت دیده اســت .در پــی بارشهای
رگبــاری ظهــر روز جمعــه گذشــته در
مناطق شــمالی این استان و جاری شدن
سیالب شــدید ،بخشهایی از تأسیسات

حضــور پیدا کردنــد را با تراکتــور خارج
کنیم .وی با بیان اینکه سیل در تمامی
نقاط فروکش کرده ،تصریح کرد :هیچ
مصدوم و تلفــات جانی دراین منطقه
نداشتهایم ،اما ســیالب خساراتی را به
اراضی کشــاورزی و باغها وارد کرده که
این خســارات در دست بررسی است و
میزان آن متعاقباً اعالم میشود.
ëëامدادرســانیهــالاحمــرگیــانبــه
20خانوادهحادثهدیدهازرگبار
«مهدی ولی پور» ،مدیرعامل هالل
احمر گیــان از امدادرســانی نجاتگران
این جمعیت به 20خانواده آسیب دیده
در پــی وقوع رگبار شــدید در این اســتان
خبــر داد و بیــان کــرد :ایــن افــراد در پی
وقوع رگبار در روستاهای «سیاهمزگی»
و «خرمکــش» شــفت و مناطقــی از
فومن ،توسط نجاتگران جمعیت هالل
احمر گیالن امدادرسانی شدهاند.وی با
اشاره به حضور تیم واکنش سریع هالل
احمر گیــان در مناطق آســیب دیده از
ســیل ،گفت :این تیم از همان ســاعات
اولیــه بــرای تســریع در امدادرســانی به
همراه نجاتگران شهرستانهای فومن و
شفت ،در مناطق خسارت دیده حضور
یافتند .تعدادی از خانههای مســکونی
در شهرســتانهای شــفت ،فومــن و

و گزارشــی نیــز از وقوع حادثــه جانی در
استاننداشتهایم.
ëëخســارت۱.۵میلیارد تومانی بــاران در
شفت
«محمدرضــا محســنی» ،فرماندار
شــفت هــم با اشــاره بــه بارش شــدید
بــاران وخســارت یــک میلیــارد و ۵۰۰
میلیــون تومانــی ،گفــت :بــا اقدامهای
انجام شــده تمامی راههــای ارتباطی و
روســتایی شهرســتان باز اســت.وی در
جلســه ســتاد مدیریــت بحران شــفت
با اشــاره به بارش شــدید بــاران در این
شهرســتان ،اظهار داشــت :متأســفانه
براثــر ایــن بارش و جاری شــدن ســیل
خســاراتی بــه پلهــا ،راه روســتایی،
بــرق ،گاز ،آب و ســردهنهها وارد شــده
اســت .وی میــزان خســارت وارده را
بیــش از یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون
تومان بــرآورد کرد و افزود :در ســاعات
ابتدایــی بارش دســتگاههای خدماتی،
امــدادی ،راهــداری ،گاز ،بــرق ،آب و
سایر ارگانهای مربوطه وارد کار شدند.
فرماندار شــفت با اشــاره به اقدامهای
بموقع از ســوی این دســتگاهها ،گفت:
تــاش شــده تــا خدماترســانی بــه
گونــهای انجــام شــود کــه شــهروندان
ومسافران دچار مشکل نشوند.

ëëاســکان اضطــراری  450نفــر ســیلزده
خراسانرضوی
د ر هـــــــــــمیــــــــن حــــــــــــــــــا ل ،
«ســیدمجتبی احمدی» مدیرعامــل
جمعیت هالل احمرخراسان رضوی هم
از بارشهــای رگبــاری عصــر روز جمعــه
گذشته در شهرهای درگز ،قوچان ،نیشابور
و کالت در شــمال اســتان و جــاری شــدن
سیل و کشته شــدن  8نفر خبر داد وافزود:
 190نیرویامدادگرونجاتگرهاللاحمربه
مناطق سیلزده این استان اعزام شدند و از
این تعداد 70امدادگر به شهرستان کالت
و  120امدادگــر بــه مناطق ســیلزده اعزام
شــدند .عــاوه بــر آن 19خودرو نجــات2 ،
دستگاهآمبوالنسو2خودروسنگینبرای
انتقال اقــام امدادی به مناطق ســیلزده
اعزام شــدند.به گفته احمدی از عصر روز
جمعهگذشته 357نفرازخدماتتغذیه
اضطراریبرخوردارشدهو 450نفرتاکنون
به صورت اضطراری اسکان داده شدهاند.
 400ëëهزار مترمکعب روان آب وارد ســد
«غالمان»خراسانشمالیشد
«حســین عظیمی» ،مدیــرکل دفتر
مدیریــت بحران اســتانداری خراســان
شــمالی نیز به ایرنا ،گفــت :بارشهای
رگباری جمعه گذشته که موجب مرگ
یــک نفــر و مصدومیــت 3نفــر دیگــر
شــد ،افــزون بــر  400هــزار مترمکعــب
روان آب وارد ســد «غالمــان» ایــن
اســتان کــرد .بارشهــای رگبــاری در
شهرستانهای شــیروان ،فاروج ،مانه و
سملقان ،رازو جرگالن و اسفراین طبق
پیشبینیهای هواشناسی استان باعث
جاری شدن سیالب در برخی از مناطق
این شهرســتانها شــد که خسارتهای
مالی و جانی فراوانی به همراه داشت.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین بارشهــا
در بخــش غالمــان شهرســتان رازو
جــرگالن گــزارش شــده ،افــزود :آب
منطقــهای اســتان دریچههــای تحتانی
ســد «غالمان» را باز کرد تا رسوبگذاری
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در مخزن ســد انجام نشــود .متأسفانه
این ســیل یک خودرو را بــا خود برد که
بــا تــاش امدادگــران جمعیــت هالل
احمــر و نیروهــای امــدادی مدیریــت
بحــران شهرســتان رازو جــرگالن  3نفر
از سرنشــینان آن نجــات یافتنــد و یــک
سرنشــین زن ایــن خــودرو بر اثر ســیل
بردگی فوت کــرد 2 .مصدم این حادثه
بــه بیمارســتان بجنــورد بــرای درمــان
منتقــل شــدند و یــک مصــدوم دیگــر
بــه بیمارســتان رازو جــرگالن اعــزام
شــد .ســیالب بیشــترین خســارت را به
شهرســتانهای راز وجرگالن و شیروان
وارد کــرده کــه گروههایــی بــرای برآورد
خسارت به منطقه اعزام خواهند شد.
ëëبارشهــای پراکنــده در برخــی نقــاط
اســتانهای شــمال غــرب و ارتفاعــات
البرزغربی
همچنین«احــد وظیفــه» ،مدیــرکل
پیشبینی و هشدار ســازمان هواشناسی
از رشــد ابــر و بارشهــای پراکنــده طــی
امروز یکشنبه در برخی نقاط استانهای
شمال غرب ،ارتفاعات البرزغربی ،شرق
هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان
خبــر داد و تصریــح کــرد :امــروز و فــردا
احتمال وزش بــاد و بارش پراکنده باران
برای ارتفاعــات زاگرس مرکزی و جنوبی
دور از انتظار نخواهد بود .در این مدت در
نوار شرقی کشــور هم در بعضی ساعات
وزش بــاد شــدید پیشبینی میشــود که
این وضعیت موجب پدیده گرد و خاک
در منطقه زابل خواهد شد.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سازمان
هواشناسی درباره وضعیت جوی استان
تهران نیز گفت :آسمان این استان امروز
یکشنبه کمی ابری و گاهی همراه با وزش
بــاد خواهــد بــود .در بعدازظهر ســاکنان
تهــران شــاهد افزایــش ابــر و وزش بــاد
هســتند .دمای هوا در ســردترین ساعت
بــه  ۲۵درجــه و در گرمتریــن ســاعت به
۳۶درجه باالی صفر میرسد.

گروه ايرانزمين /اجــراي طرحهاي عمراني در
کوتاه از
شهرســتان ســميرم با روي كار آمــدن دولت تدبير
ایران
و اميد شــتاب گرفته و ميرود تــا رونق اقتصادي و
اجتماعــي در ايــن منطقه حاكم شــود.دكتراصغر
ســليمي نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي
اسالمي در جريان بازديد از روزنامه ايران با اشاره به اينكه خشكساليهاي
اخير ضربههاي شــديدي به بخش كشــاورزي اين منطقه وارد كرده اســت،
گفــت :بــا مديريــت بهينه مصــرف آب در تالش هســتيم تا مشــكالت اين
حــوزه رفع شــود .وي در خصوص اينكه اين شهرســتان به «هزار چشــمه»
شــهرت دارد ،افــزود :بــا مديريــت مصــرف آب ،ايــن عنــوان بــار ديگــر به
سميرم باز خواهد گشت.نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسالمي
همچنين اعالم كرد كه در تالش هستيم تا مبلمان شهري و بافت فرسوده
ايــن شهرســتان را نيز نوســازي كنيــم و در اين راه بايد مســئوالن كشــوري و
اســتاني ما را همراهي كنند.شهرستان ســميرم با  74هزار نفر جمعيت در
جنوب استان اصفهان واقع است.

مشکل جدی آبرسانی در روستاهای چابهار

بیشــتر روســتاهای چابهــار در سیســتان و بلوچســتان بــا تانکــر
آبرســانی میشــود و این مشــکل جدی اســت.به گزارش ایســنا،
«ایــوب درویشــی» ،فرمانــدار چابهار با اشــاره به اینکــه در هیچ
جای کشــور جز این شهرســتان ،روســتایی با جمعیت  7هزار نفر
نداریم که شــبکه آب نداشته باشــد ،ادامه داد :اهمیت آبرسانی
به «باهوکالت» کم اهمیتتر از آبرسانی به روستاهای ما نیست.
متأســفانه ما در روســتاهای «بریــس» و «پســابندر» با جمعیت
چند هزار نفری شبکه آب نداریم.

اصالح طرح جامع شهر مهریز

طــرح جامــع شــهر مهریز در اســتان یــزد ب ه دنبــال اعتــراض هــای مردمی و
پیگیــری مســئوالن اصــاح و تأییــد نهایــی شــد.به گــزارش ایســنا« ،محســن
مروینام» رئیس شــورای اسالمی شــهر مهریز اظهار داشت :این طرح  8ماه
قبــل از آغــاز بهکار شــورای چهارم از ســوی مشــاور کلید خورده بود و شــهردار
وقت و رئیس شــورای شــهر در دیداری که با معاون وزیر کشــور داشتند در این
خصوص اعتراض کرده بودند که پذیرفته نشــد .در نهایت با مراجعات مکرر
مردمی و نامهنگاریها و با تأیید کمیته زیربنایی اداره کل مسکن و شهرسازی
و شــورای برنامهریزی استانداری و ارسال آن به تهران ،این طرح اصالح شد و
 20روز قبل مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

ایجاد شبکه سفر دریایی انزلی  -آستارا  -باکو

شــبکه گردشــگری و ســفر دریایی بین انزلی -آســتارا  -باکــو در گیالن
ایجاد میشــود.به گزارش ایســنا« ،حســین چراغی» ،مدیرکل بنادر و
دریا نوردی گیالن اظهار داشت :این شبکه را ابتدا در خط ساحلی خزر
و در اســتان ایجــاد میکنیــم و پس از آن در فــاز دوم ،یک خط منظم
دریایــی بیــن بندر باکو در جمهــوری آذربایجان و بندر آســتارا و انزلی
در جمهوری اســامی ایران ایجاد خواهد شد.چراغی افزود :عملیات
الیروبی بندر آستارا با سرمایهگذاری  30میلیارد ریالی شروع شده و تا
پایان امسال به اتمام میرسد .این عملیات موجب میشود ظرفیت
بندر آستارا تا سقف واقعی یک میلیون تن ارتقا یابد .

