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فارس در مدار توسعه

سردار حاجیزمانی معاون هماهنگکننده قرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) در نشســت بررسی
جزییــات تفاهمنامه اســتانداری فارس بــا قرارگاه
خاتم با بیان اینکه بسیاری از این طرحها در حال
مطالعه و بررســی برای جذب اعتبار اســت گفت:
آبگیری ســد هایقر آغاز شده و آبگیری سد نرگسی
نیز اواخر امسال آغاز میشود.
ســردار حاجیزمانی به طرحهای در دســت اجرا
در حوزه شــهری شهرداری شــیراز هم اشاره کرد
و گفت :طرح بزرگراه شــهید ســلیمانی در شــیراز
تا پایان ســال تکمیل میشــود و خــط دو متروی
شــیراز نیز برای هفته دولت سال آینده از ایستگاه
قهرمانان تا ایســتگاه امام حســین به بهرهبرداری
میرسد.
وی با بیان ایــن که اعتبار این طرحها بیش از ۱۰
هــزار میلیارد تومان اســت ،گفــت :طرحهای در
دست اجرای فارس حداکثر در سال  ١٤٠٢تکمیل
و افتتاح میشود.
محمد هادی ایمانیه اســتاندار فــارس هم در این
نشســت به انعقاد تفاهم نامه همــکاری با قرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) اشــاره کرد و گفت:
توافق شــده است که این قرارگاه  ٢٠طرح عمرانی
را با اعتبار بیش از  ٣٠هزار میلیارد تومان در فارس
آغاز کند.
ممانعت از قطع گاز کشور

مدیرعامــل شــرکت صنعتــی دریایــی ایــران گفت :با
بازســازی بخــش آســیبدیده خط لوله  4اینــچ دریایی
انتقــال گالیکول ســکوی  SPD6پارس جنوبی از ورود
مشکالت جدی به خطوط لوله  ۳۲اینچ و قطع احتمالی
گاز کشور جلوگیری به عمل آمد.
علــی زارعی بــا اعالم این خبر اظهار داشــت :خط لوله
گالیکول  ،SPD6در مردادماه ســال گذشــته به دلیل
برخورد لنگر دچار حادثه در ابعاد بسیار وسیع شد و چرخه
گالیکول کــه وظیفه محافظت از خطــوط انتقال گاز را
دارد متوقف شد.
وی ادامه داد :اواخر آذرمــاه  ۱۴۰۰و باتوجه به اهمیت
حفاظــت از خطوط لوله انجام تعمیرات و بازســازی خط
گالیکول فاز  ،۵به شــرکت صدرا ابــاغ و پس از انجام
بررسیهای فنی و مهندسی و بازرسیهای دقیق میدانی
توســط تیم شــناوری شــرکت صدرا و انجــام مترولوژی
اولیه ،مشخص شد ابعاد حادثه بسیار فراتر از حد انتظار
بوده اســت و در ابتدا کاری غیرقابل انجام برآورد شد اما
با اتکا به دانش داخلی و توانمندی متخصصان تالشگر
دخلی در صدرا ،مهندسی ساخت و نصب در دستور کار
واحد تعمیرات خطوط لوله دریایی قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت صدرا بیان کرد :عملیات ســاخت و
تست این اسپولها که شامل  ۱۱اسپول  ۴۸متری است
در پســکرانه شــماره  ۵مجتمع بندری پارس توسط تیم
صدرا انجام گرفت و عملیاتی که در دنیا با نام باربرداری
ســنگین نام گذاری شده در دو مرحله طاقتفرسا و طی
 ۱۲ســاعت از خشکی بر روی بارج  ۲۰۰۰تنی بارگیری
و توسط شناور کشــنده به موقعیت گسیختگی در خلیج
فارس منتقل گردید.
وی افزود :با اتمام این عملیات ،اسپولهای ساختهشده
به همــراه فلنجهای هوشــمند که ســاخته صنعتگران
و شــرکت دانش بنیان داخلی بوده اســت ،با استفاده از
تکنولوژی غواصی اشــباع در بستر دریا و عمق حدودی
 ۵۰متری نصب و پس ًاز انجام تستهای مربوط چرخه
گالیکــول این فاز نهایتا طی عملیاتی که در نوع خود بی
مثال بوده در کمتر از  ۱۰روز تکمیل شد.

و ر و دقرا رگا هبه 2 5پر و ژ ه
نیمهتمامدر مازندران

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا بر اساس سند راهبرد
سازندگی سپاه و با یک رویکرد رسالتمحور همواره
سعی داشته تا به عنوان بازوی اجرایی دولتهای
مختلف ،نقش مهم و موثری در عمران و آبادانی
کشور داشته باشد.
بر اســاس چنین رویکردی ،فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیــاء(ص) در ســال گذشــته از طرحی با نام
طرح « 50در  »50رونمایی کرد که بر طبق آن قرارگاه
در ســال  1401آمادگی دارد در صــورت تأمین منابع
مالــی و نقدینگی 50 ،پروژه ملی و راهبردی را در 50
هفته تکمیل نماید که در صورت اتمام و بهرهبرداری،
دستاوردهای بسیاری برای مردم در بر خواهد داشت.
ایــن پروژهها کــه در حوزههــا و گرایشهای مختلف
هدفگزاری شده اســت میتواند جهش بزرگی را در
مســیر توســعه و رفاه عمومی جامعه به دنبال داشته
باشــد و به دولت در تحقق شعار «تولید؛ دانشبنیان و
اشتغالآفرین» کمک شایانی بنماید.
از مهمتریــن حوزههایــی کــه در این طــرح میتوان
به آن اشــاره اســت ،احــداث و بهرهبــرداری بیش از
 650کیلومتــر راهآهــن ،آزادراه و بزرگــراه ،احداث و
بهرهبــرداری نزدیک بــه  30کیلومتر متــرو ،افزایش
ظرفیت بیش از  700تختخواب بیمارستانی و احداث
و بهرهبرداری بیش از  10پست اسکله است.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) تصریح کرد:

افزایش  220میلیون تنی ظرفیت بندری کشور
مدیرعاملهلدینگ تخصصی دریایی
قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) در
گفتوگــو بــا «هفتهنامــه خاتــم» اظهار
ســازندگی
قــرارگاه
داشــت:
خاتماالنبیــاء(ص) تاکنــون توانســته با
اجــرای پروژههای بندری کشــور220 ،
میلیــون تــن ظرفیــت بندری کشــور را
افزایــش دهــد کــه معــادل  90درصــد
ظرفیت ساختهشده در کشور است.
ســعیدرضا مختاری افــزود :قــرارگاه با
اجرای بیش از  130کیلومتر موجشکن،
معــادل  87درصــد ظرفیــت اجراشــده
موجشکن کشــور را احداث کرده است
و در حــال حاضــر ایــن مجموعــه با در
اختیار داشــتن بزرگترین و مجهزترین
نــاوگان الیروبی در منطقه خلیج فارس و
دریای عمان ،امــکان الیروبی به میزان
ماهیانــه  2.5میلیون مترمکعب را دارد و
با اجرای بیــش از  58میلیون مترمکعب
الیروبی بنادر کشــور چیــزی معادل 88
درصــد ظرفیت اجراشــده ایــن حوزه را
عملیاتی کرده است.
وی گفــت :از مهمتریــن پروژههــای
هلدینــگ دریایــی قــرارگاه میتــوان به
طراحی و اجرای بندر پتروشــیمی پارس
بــه عنــوان بزرگتریــن بندر پتروشــیمی
غــرب آســیا با تــوان صادرات ســاالنه
 30میلیــون تــن محصوالت پتروشــیمی
و میعانــات گازی پاالیشــگاهها ،طراحی
و اجــرای بنــدر پارســیان بــه عنــوان
بزرگترین بندر صادرات و واردات صنایع

معدنی در ایران ،طراحی و اجرای فاز 1
طرح توسعه بندر شــهید بهشتی چابهار
به ظرفیــت اســمی  8.5میلیون تن کاال
در ســال و طراحی و اجرای حوضهای
خشــک بندرعباس به عنــوان بزرگترین
حوضهــای خشــک کشتیســازی در
کشور اشاره کرد.
مهنــدس مختــاری در ادامــه اظهــار
داشــت :طراحی و اجــرای فازهای اول
و دوم و مرحله نخســت فاز ســوم طرح
توســعه بنــدر شــهید رجایی بــه عنوان
بزرگترین بندر تجــاری و پایانه کانتینری
کشور با ظرفیت ساالنه تخلیه و بارگیری
کانتینــری حــدود  7میلیــون ،T.E.U
طراحــی و اجرای اســکله صادراتی بندر
ماهشــهر با امکان پهلوگیری  6کشتی با
ظرفیت حداکثر  800هــزار تن به منظور
صادرات و واردات مــواد نفتی و احداث
بنــدر خدماتی تنبک ،در ســایت  2پارس
جنوبی بــه عنــوان اولیــن و بزرگترین
بندر کیسونی کشــور از دیگر پروژههای
مهم این مجموعه است.
مدیرعامــل هلدینــگ تخصصــی دریایی
قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) در
خصوص ســاخت بندر پارســیان عنوان
داشــت :ایــن بنــدر اولیــن و بزرگترین
بنــدر تخصصی صنعتــی ،معدنی و نفتی
در ایــران اســت کــه نیازهــای تخلیه و
بارگیــری صنایــع عمده انرژیبر شــامل
پتروشــیمی ،فوالد ،آلومینیوم ،ســیمان
را پاسخگو خواهد بود.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن بنــدر بــه

عنــوان دروازه اصلــی واردات مــواد
خــام و صــادرات محصــوالت تولیــدی
محصــول مشــترک قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــاء(ص) و ســازمان ایمیــدرو
زیــر مجموعــه وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت است.
مهنــدس مختــاری در خصــوص
مشــخصات این پروژه گفت :این پروژه
شــامل  ۱۵۰۰متــر موجشــکن اصلی۴ ،
پســت اســکله با امکان تخلیه و بارگیری
حــدود  ۹میلیون تن انواع کاال در ســال
است که ظرفیت شناورهایی تا  ۱۰۰هزار
تن با حداکثر عمق آبخور  ۱۷متر را دارد
و در حــال حاضر اســکله شــماره پنج و
هفت آن تکمیل شده است.
وی در خصــوص اهمیــت احــداث بندر
شــهید بهشتی چابهار نیز اظهار داشت:
در ســال  1386اجرای فاز نخســت این
بندر از سوی سازمان بنادر و دریانوردی
به صــورت  EPCبــه قرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــاء(ص) واگــذار شــد و این
قرارگاه در فاز نخست طرح توسعه بندر
شهید بهشــتی 1.5 ،کیلومتر موجشکن
در امتداد موجشکن موجود احداث کرد
کــه بزرگترین موجشــکن تــوده و آرمور
کشور محسوب میشود.
مدیرعامــل هلدینــگ تخصصــی دریایی
قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء(ص)
گفــت :ارتفــاع ایــن موجشــکن در آب
 23متــر و عــرض آن  85متــر اســت و
کشــتیهای بــا آبخــور  16متــر امــکان
پهلوگیری در بندر شــهید بهشتی چابهار

را خواهند داشــت .همچنیــن در این پروژه،
 1.7کیلومتر اســکله شــامل  ۲پســت اسکله
کانتینــری و  ۳پســت اســکله چندمنظوره با
ظرفیت  ۵۰تا  ۱۰۰هزار تن ایجاد شــده است
و با افتتاح فاز نخســت این بندر ظرفیت آن
از  2.5میلیون تن در ســال بــه  8.5میلیون
تن رسید.

قرارگاه خاتم در
فاز نخست طرح

«رضا علیخانی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
مازنــدران در جلســه با مدیــران قرارگاه ســازندگی خاتم
االنبیا با اشاره به اینکه هدف ما جلب رضایت مردم است
و امیدواریــم بتوانیم با همکاری قــرارگاه خاتم  ۲۴پروژه
نیمه تمام حوزه راه را که در مسیر ساری رامسر قرار دارد
به اتمام برسانیم تا بخش اعظم مشکل ترافیک و حمل
و نقل استان را حل کنیم،
وی افزود :ترافیک غرب استان یک مسئله ملی است و
در همین راستا برای رفع مشکل ترافیک غرب استان از
کالرآباد تا نشتارود در وضعیت کوتاه مدت و اضطراری،
احــداث چند دوربرگردان غیر همســطح امــری حیاتی
اســت و باید مورد توجه قرار گیــرد .همچنین امیدواریم
به مدد الهی پروژههای نیمه تمام حوزه راه اســتان را به
اتمام برسانیم.
وی یادآور شــد :طرح آزادراه سراسری رامسر  -گلوگاه و
راه آهن سراسری شرق به غرب استان در مرحله طراحی
و مطالعــه قرار دارد ،چرا که ســیل عظیم گردشــگران
مستلزم برخورداری از شبکه حمل و نقل با ظرفیت باال،
کارآمــد ،به صرفه و آســان برای جابجایی مســافران از
شرق به غرب و بلعکس میباشد.
علیخانی تاکید کرد :ســپاه یکی از تکیه گاههای دولت
انقالبــی و مردم اســت و با ورود قرارگاه ســازندگی خاتم
االنبیا پروژههای نیمه تمام اســتان به پایان میرسد که
بارقه امیدی با اجرای این پروژهها ایجاد خواهد شد.

الدینی نماینــده تبریز در مجلس شــورای
اســامی در گفتگو بــا خبرنــگار پارلمانی
فارس ،با بیــان اینکه اقدامات خوبی برای
رونق تولید ،اشــتغال و رفع مشــکالت در
اســتان آذربایجان شــرقی صــورت گرفته
اســت ،اظهار داشــت :به عنــوان مثال با
همت قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)،
سرمایهگذاریهای خوبی در خط  2متروی
تبریز صورت گرفته است.

نماینده تبریز در مجلس همچنین به انجام
پروژههــای بزرگ عمرانی دیگر در اســتان
آذربایجان شرقی از سوی این قرارگاه اشاره
و تصریح کرد :خوشبخانه با سرمایهگذاری
قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) شاهد
پیشــرفت پروژههای درمانی و بیمارستانی
وی افــزود :قــرارگاه ســازندگی در استان هستیم.
خاتماالنبیــاء(ص) تا کنــون بیش از هزار
میلیــارد تومــان در خــط  2متــروی تبریز وی پــروژه بیمارســتان  1000تختخوابــی
ســرمایهگذاری کــرده اســت .همچنیــن تبریــز را یکــی از پروژههــای این قــرارگاه
ســرمایهگذاری حــدود  420میلیــون یورو در اســتان آذربایجــان شــرقی دانســت و
فاینانس هم انجام میشود.
گفت :با ســرمایهگذاری قرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــاء اورژانس بیمارســتان الزهرا
نائب رئیس اول کمیســیون برنامه ،بودجه تکمیل شد.
مجلــس بــا بیــان اینکــه خــط  2متروی
تبریز با ســرمایه گذاری قرارگاه ســازندگی میرتاجالدینــی بــا تاکیــد بر اینکــه قرارگاه
خاتماالنبیاء در حال تکمیل است ،افزود :ســازندگی خاتماالنبیــا در مجمــوع
قرار شــد با هماهنگی معــاون اول رئیس ســرمایهگذاریهای خوبــی در بخــش
موضوع فاینانس خارجی هــر چه زودتر به شهرســازی ،جادههــا ،آب ،بــرق ،گاز،
سرانجام برسد.
سدســازی و طرحهــای بــزرگ در بخش
صنعــت و معــدن داشــته ،افــزود :ایــن

در حوزه نفــت و گاز نیز تکمیل کارخانه NGL3200
با هــدف مهــار گازهای همــراه میادیــن نفتی غرب
کارون از دیگر پروژههایی اســت کــه در طرح  50در
 50پیشبینی شده است و میتواند عواید زیادی برای
کشور به همراه داشته باشد.
امیــد اســت بــا حمایــت دولــت و ایجاد بســترهای
الزم بــرای تحقق این طــرح ،زمینه افزایــش تولید،
اشــتغالآفرینی و خدمترســانی به مردم و همچنین
ایجاد بارقه امید در کشور فراهم شود.
ســرمایه گــذاری  4هــزار
میلیاردی قرارگاه برای توسعه
آبفای کردستان

شهید بهشتی
 1.5کیلومتر
موجشکن

در امتداد

موجشکن موجود

احداث کرد

که بزرگترین

موجشکن توده

و آرمور کشور

محسوب میشود

دلگرمی مردم از اجرای پروژههای قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء در تبریز
حجت االســام محمدرضــا میرتاج

احــداث و بهرهبرداری بیــش از  550کیلومتر خطوط
انتقــال انــرژی و آب ،بهرهبرداری بیــش از  30هزار
هکتار زهکشی اراضی کشاورزی و تکمیل  4دستگاه
ســد با حجم مخزن  450میلیــون مترمکعب آب ،از
جمله مواردی اســت کــه میتواند به رفع مشــکالت
حوزه نیرو و کشاورزی کمک شایانی کند.

توسعه بندر

نائب رئیس اول کمیسیون برنامه ،بودجه مجلس در مجلس شورای اسالمی:

میرتاجالدینــی گفت :با تکمیــل این پروژه
بار ترافیکی در شــهر تبریز کاهش می یابد
و همچنین مردم دسترســی آسان به نقاط
مختلف شــهر خواهند داشــت و ترددهای
درون شهری آسان تر خواهد شد.

همچنین در حوزه معادن به عنوان محرک اقتصادی
کشــور ،احداث و بهرهبرداری از  4کارخانه /معدن به
ظرفیت بیش از  200هزار تن در سال کنسانتره و کاتد
مس در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

ســرمایهگذاریها موجــب رضایتمنــدی و
دلگرمــی مــردم شــده و بخش زیــادی از
مشکالت استان رفع شده و میشود.
قرارگاه

سازندگی

خاتماالنبیاء(ص)
تا کنون بیش

از هزار میلیارد
تومان در خط 2
متروی تبریز

سرمایهگذاری

کرده است.
همچنین

سرمایهگذاری
حدود 420

میلیون یورو
فاینانس هم

انجام میشود.

مهــدی فرشــادان نماینده مــردم ســنندج ،دیواندره
و کامیــاران در مجلــس شــورای اســامی ،از
سرمایهگذاری  ۴هزار میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا (ص) برای توســعه زیرساختهای آبفای
اســتان کردســتان خبر داد و گفت :این قرارگاه برای
اجرای عملیات پروژههای تصفیهخانه شماره ۳بهاران
سنندج ،تصفیهخانه کامیاران و تصفیهخانه بانه ،اقدام
خواهد کرد.
فرشــادان افزود :این پروژهها در قالب قرارداد شرکت
آب و فاضالب اســتان کردستان و قرارگاه خاتماالنبیا
(ص) بــا اعتبار حــدود  ۴هــزار میلیارد تومــان اجرا
خواهد شد.
نماینــده مــردم ســنندج ،کامیــاران و دیوانــدره در
مجلس بیــان کرد :پروژههــای این قــرارداد عبارتند
از تصفیهخانــه شــماره  ۳ســنندج ،تصفیهخانــه آب
کامیــاران و تصفیهخانه فاضالب فــاز  ۲بانه که منابع
مالی ایــن پروژهها از محل اعتبارات طرحهای تملک
داراییهای ســرمایهای ،اعتبــارات تخصیصی دولت
(نقدی) ،اوراق مشارکت و تهاتر نفت تامین میشود.

شناسنامه
هفته نامه خاتم
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
شماره تماس88078892:
کاری از معاونت روابط عمومی

