اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴﯿﺮ ھﺸﺘﮕﺮد-طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ
ﻣﺴﯿﺮ ھﺸﺘﮕﺮد-طﺎﻟﻘﺎن ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﺧﯿﺮا ً ﺣﻮاﺷﯽ زﯾﺎدی ھﻢ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ

ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎﯾت ﺗﻠﮑﺎن ،ﷴ اﺳﻼﻣﯽ ،وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣرداد ﻣﺎه اﻣﺳﺎل در ﺳﻔر ﺑﮫ اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ،ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ وﻗت اﻓﺗﺗﺎح ﯾﮏ ﭘروژه ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﻓرارﺳﯾده راھﯽ طﺎﻟﻘﺎن ﺷد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده راﻧش ھﺎ
و رﯾزش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در طول ﭘروژه رخ داده ﺑود از اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت درﺑﺎره ﭘروژه ﺗوﺳط ﻣﺗوﻟﯾﺎن ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد و اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﻓﺗﺗﺎح اﯾن ﭘروژه ﻓﻌﻼً ﺑﮫ ﺻﻼح ﻧﯾﺳت.
ﭘس از آن ﻣدﯾرﮐل ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ھم ﺧﺑر ﺗﺄﺳف آوری را اﻋﻼم ﮐرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ  20ﺑﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری در ﺧﺻوص ﺧطرات اﯾن ﻣﺳﯾر اﻧﺟﺎم ﺷده اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش ﻧﺑوده اﺳت ،ﺣﺎﻣد ﻓرﺿﯽ
در اﯾن ﺧﺑر )اﯾﻧﺟﺎ( ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ » ﺟﺎده طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ در زﻣﯾﻧﯽ راﻧﺷﯽ ﻗرار دارد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑرای ﺗردد ﺧودرو و ﻣﺳﺎﻓران اﯾﻣن ﻧﯾﺳت و اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد اﯾن طرح ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑرﺳد ﺑﺎﯾد
ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺷود ﺗﺎ ﻣواﻧﻊ ﻣوﺟود ﻣرﺗﻔﻊ ﺷود«.
ﺣﺎﻻ ﭘس از ﮔذﺷت ﻣدﺗﯽ از طرح اﯾن ﻣﺑﺎﺣث و اﺗﻔﺎق ﻧظر ﻣﺳﺋوﻻن ﺑر ﻟزوم اﯾﻣن ﺳﺎزی ﻣﺳﯾر ﭘﯾش از ﮔﺷﺎﯾش ،ﻓرﻣﺎﻧدار طﺎﻟﻘﺎن در ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﺳﻧﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﻧﻣﯽ ﺗوان
زﻣﺎن ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای اﺗﻣﺎم اﯾن ﭘروژه اﻋﻼم ﮐرد.
ﺑﮭﻧﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﺳﻧﺎ ﮔﻔت :ﺑرای ﺑررﺳﯽ آﺧرﯾن وﺿﻌﯾت ﭘروژه و ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣوﺿوع ،ﺑﺎزدﯾدی از ﻣﺳﯾر ﺑﮫ ﻋﻣل آوردم ،در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﻣﺳﯾر راﻧش ھﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ رخ داده ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑرای ﺑرداﺷت
ﺗراﺷﮫ ھﺎی راﻧﺷﯽ در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳت ،در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ھم ﭘﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد آﺑرو اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻧﺷده و اﻻن ﮐﺎر ﺑرای ﺳﺎﺧت آن اداﻣﮫ دارد.
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ وزﯾر راه ﺑر ﻟزوم اﯾﻣن ﺳﺎزی ﻣﺳﯾر ﺗﺄﮐﯾد زﯾﺎدی ﮐرده اﺳت اﻓزود :ﺗﺎ وﺿﻌﯾت اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺳﯾر درﺳت ﻧﺷود ،ﺟﺎده ھﺷﺗﮕرد-طﺎﻟﻘﺎن زﯾر ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﺧواھد رﻓت

