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قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص)
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مروی بر

نسخه آزمایشی
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هفته نامه خاتم
منایشگاه نفت و گاز

با ورود قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
صورت گرفت

حضور قرارگاه در نمایشگاه بینالمللی

آغاز ساخت راهآهن
رشت -آستارا

خطیبی با اشــاره به پروژه راهآهن رشت  -انزلی -
آستارا بخشی دیگر از زیرساختهای ریلی کریدور
شامل – جنوب اظهار داشت :عملیات ساخت
راهآهن رشــت  -آســتارا که آخرین حلقه مفقوده
کریدور شامل -جنوب در ایران محسوب میشود،
آغاز شده و تا پایان امسال مسیر ریلی رشت  -بندر
کاسپین به طول  ٣۵کیلومرت به بهرهبرداری میرسد  .
معاون ساخت راهآهن رشکت ســاخت و توسعه
زیربناهــای حملو نقل تاکید کــرد :با وجود تکمیل
نشدن راهآهن رشــت تا آستارا ،ظرفیت و شبکه
کریدور شــال -جنوب به نحوی تکمیل میشود
که امکان حمل بار و بهرهبــرداری از آن برای
اتصال خلیج فارس و دریای عامن به دریای خزر
وجود داشته باشد و در نبود زیرســاخت راهآهن
رشت -آستارا ،ظرفیت و فرصت از دست منیرود.
ط آهن رشت تا
وی با بیان اینکه برای تکمیل خ 
آستارا بیکار مناندهایم ،اظهار داشت :با قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء(ص) ساخت این پروژه
آغاز شده و حدود  ١٢کیلومرت پیامنسپاری شده
و برای تامین باقی منابع مالی این پروژه قرار بر
این شده که از ظرفیت قانون بودجه و تهاتری
نفت اســتفاده کنیم و به طور یکجا با قراردادی با
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء کار را پیش بربیم.
خطیبی درباره مذاکرات برای خط اعتباری روسی
پروژه راهآهن رشت-آســتارا گفت :در سفر اخیر
ریاست جمهوری و وزیر راه و شهرسازی به روسیه
قرار براین شــد که دو پروژه ریلی از جمله رشت-
آستارا از وام  ۵میلیارد دالری استفاده کنند .که البته
تامین منابع مالی از منابع داخلی کشــور برای این
پروژه رشوع شــده و معطل این منابع مناندهایم.
معاون رشکت ساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل تاکید کرد :اگر منابع تامین شود راهآهن
رشت  -انزلی  -آستارا در طول مدت ۴سال ساخته و
تکمیل و تحویل خواهد شد.
افراماکس  2تا یک ماه
تحویل نفتکش
ِ
آینده

زارعی در گفتوگو با خربنگار اقتصادی خربگزاری فارس
اظهار داشــت :کشتی افراماکس  2در کنار سه کشتی
افراماکس دیگر به ســفارش رشکتی خارجی ساخته شده و
کشــتی اول طی دو سال و نیم ساخته شد و در سال ۹۶
تحویل داده شد که هم اکنون در حال بهره برداری است.
مدیرعامل رشکت صدرا به عنوان زیرمجموعه قرارگاه
ســازندگی خاتمالنبیا ،اظهار داشت :کشتیهای افراماکس
ظرفیت حمل  ۷۵۰هزار بشکه نفت را داشته و  ۲۵۰مرت
طول ۴۴ ،مرت عرض ۲۱ ،مرت ارتفاع و  ۱۴.۸مرت آبخور دارند،
رسعت این نفتکش ها به  ۱۵گره دریایی میرسد و دارای
یک موتور اصلی با قدرت  ۱۵مگاوات و  ۳ژنراتور یک
مگاواتی برای تامین برق کشتی هستند.
زارعی افزود :بعد از ساخت کشتی اول افراماکس ،ساخت
کشتی دوم در ســال  ۹۷آغاز شد و در کمرت از دو سال
افراماکس  ۲به آب انداخته شــد و االن این کشــتی آماده
تســتهای دریایی است و برآورد ما این است که ظرف
یک ماه دیگر آماده تحویل به کارفرما خواهد شــد.
بالفاصله بعد از تحویل کشتی دوم ،مراحل ساخت کشتی
سوم آغاز می شود و برنامه ما این است که آن را ظرف
کمرت از دو سال تحویل دهیم.
وی در مورد اهمیت ســاخت این کشتی ها توسط رشکت
صدرا گفت :این طرح از چند جهت حائز اهمیت اســت.
یکی آنکه رشکت صدرا اولین رشکت ســازنده این نوع
کشتی ها در ایران و خاورمیانه است ،فناوری ساخت این
کشــتی در ایران نهادینه شده و اگر سفارشی برای ساخت
این کشــتی توسط رشکتهای داخلی مانند رشکت ملی
نفتکش ایران ،رشکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران و
غیره ارائه شــود ،ما در کمرتین زمان و با بهرتین کیفیت
آمادگی ساخت کشتی های مختلف را در رشکت صدرا
داریم.
زارعی تاکید کرد :مزیت دیگر این است که این کشتی
بر طبق باالترین اســتانداردهای بیناملللی ساخته شده و
توانسته است همه تستهای دریایی را به خصوص برای
کشتی اول با موفقیت پشت رس بگذارد و این اطمینان
در رشکت صدرا وجود دارد که ما قادر به انجام هر نوع
سفارشــی برای کشتی هایی در این ابعاد با کیفیت و
قیمتی بهرت از رقبای خارجی هستیم.

نفت و گاز

به همت تالشگران قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء انجامشد؛

نصب و راه اندازی اولین قفس پرورش ماهی پایه کششی در کشور
در قالب یک پــروژه پایلوت تحقیقاتی
دانشبنیان در آبهای جنوبی جزیره قشم،
طراحی ،ساخت ،نصب و راهاندازی اولین
قفس پرورش ماهی پایه کششی مناسب
برای استقرار در دریاهای مواج انجامشد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیاء(ص) ،طراحی و ساخت نوع
خاصی از قفسهای پرورش ماهی در دریا
موســوم به قفس پایه کششی که برای
استقرار در دریاهای مواج نظیر دریای عامن
و دریای خزر مناســب هســتند برای اولین
بار در کشــور در قالب یک پروژه تحقیقاتی
دانش بنیان انجام شــد در آخرین مرحله
خود ،روز دوشنبه ( 19اردیبهشتماه) در
آبهای جنوبی جزیره قشم به آباندازی شد.
طراحی این قفس مشکل معرفی سازه
مناسب برای توسعه صنعت پرورش ماهی
در قفس در سواحل مکران را که یکی از
اصلیترین چالشها در این زمینه است،
حل کرده و میتواند موجب اعتامدسازی
در رسمایهگــذاران خصوصــی و ایجاد یک
جهش در توسعه این صنعت در سواحل
مکران شود.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی نیرو قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء(ص) در حاشیه آیین
افتتاح و به آباندازی این قفس با اشاره
به فرمایش مقام معظم رهــری در تعیین
ســال جاری به سال تولید ،دانشبنیان،
اشــتغالآفرین ،رویکرد حامیت از
فعالیتهای دانشبنیان مرتبط با حوزههای
اجرایی و تخصصی هلدینگ نیــرو را یکی

از رســالتهای اصلی این مجموعه دانست.
رســتمی با اشــاره به توان بالقوه باالی
رشکتهای دانشبنیان در داخل کشور و
لزوم حامیت از این گونه فعالیتها ،در
خصوص مزایای راهربدی ایــن طرح ،عنوان
کرد :قابلیت اســتقرار ایمن در امواج بلند
دریاهای خشن (سواحل مکران و دریای
خزر) ،فعالســازی ظرفیت یــک میلیون
تنی پرورش ماهی در قفس در ســواحل
مکران و ارائه یک الگوی موفق و قابل
اعتامد از قفسهای آبهای خشن برای
رسمایهگــذاران خصوصی برای ورود به این
صنعت از مهمرتین مزایای این طرح اســت.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی نیرو قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء(ص) اضافه کرد:
افزایش درآمد ارزی و سهم شیالت در
صادرات غیرنفتی کشــور با فعالسازی
ظرفیتهــای بالقوه ،محرومیتزدایی و
ایجاد اشتغال پایدار به خصوص برای
جامعه صیادی آســیبدیده از صیدهای
بیرویه ترال و احیــای ذخایر طبیعی آبزیان
و مترکز تولید از طریق پرورش از دیگر
مزایای این طرح است.
مدیر عامل موسســه حیات سبز قرارگاه
ســازندگی خاتم االنبیاء(ص) نیز با اشاره
به رسالت اصلی این موسســه که توسعه
دانشبنیان صنایع مرتبط با کشــاورزی و
شــیالت است اظهار داشت :یکی از اصلی
ترین پهنهها برای توسعه این صنعت
ســواحل مکران بوده که در حال حارض به
دلیل رشایط دریایی خشن این سواحل و
عدم معرفی سازه مناسب برای استقرار در

این سواحل و همچنین مشاهده تجربیات
ناموفق اســتفاده از سازه های نامناسب،
هیچ تولیدی در طول این سواحل انجام
منیشود.
جواد علیرضایی نجار در ادامه افزود:
موسســه حیات سبز قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیاء(ص) با مشارکت دانشگاه جامع امام
حسین(ع) برای اولین بار در کشوراقدام
به طراحی و ساخت نوع خاصی از قفس
های پرورش ماهی کرده که مناسب برای
استفاده در آبهایی با امواج بلند بوده و
به واســطه ماهیت نیمــه مغروق آن قابلیت
گذار از امواج بلند و رشایط دریایی خشــن
را دارند.
وی گفت :فناوری این قفسها تنها در
انحصار یک رشکت خارجی بوده و با
تکمیل این پروژه ،دانش مورد نیاز برای
تأمین نیازهای فناورانه کشور در این حوزه
بومیسازی شده است.
علیرضایی عنوان داشت :با امتام فرآیند
طراحی و ســاخت ایــن قفسها با رصف
 10هزار نفر ســاعت کار علمی جهادی و
انجام تســتهای علمی و آزمایشگاهی و به
منظور انجام تســتهای عملکردی و اولیه
آن ،اولیــن منونه از این قفسها در آبهای
جنوبی جزیره قشم به آباندازی شده و با
تکمیل مطالعات میدانی ،فاز بعدی توسعه
این پروژه به ظرفیت  5000تن متشــکل از
قفسهــای  150 ،100و  200تنی اجرایی
خواهد شد.
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اقدامات تأثیرگذار قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) برای رفع چالش کمآبی در گلستان
به گزارش روابط عمومی قرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) ،امانقلیچ
شــادمهر مناینــده مردم گنبد در مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با خربنگار
پارملانی خربگزاری فارس ،با اشاره به بحرانها
و چالشهایی که در شهرســتانها به ویژه
مناطق محروم وجود دارد ،اظهار داشــت:
متأسفانه دستگاههای دولتی توان الزم را
برای رفع محرومیتها ندارند یا در بسیاری
از موارد ارادهای برای رفع محرومیت و حل
مشکالت وجود ندارد.

شادمهر رسمایهگذاری و ایجاد زیرساختها
برای سد نرماب استان گلستان را گامی
اساسی دانست و گفت :با ســفر ریاست
جمهــوری که به تازگی اتفــاق افتاد ،بیش
از  2هــزار میلیارد تومان برای ســد نرماب
وی با اعالم اینکه در چنین رشایط اسفباری ،رسمایهگذاری و کار عملیاتی انجام شده
شــاهد تالش دســتگاههای جهادی همچون است.
قرارگاه خاتم هستیم ،گفت :از آنجا که در
استانها چالشهای بسیاری وجود دارد ،وی بــا تأکید بر اینکه در منطقه گلســتان
شاهد حضور پررنگ قرارگاه خاتم در بزنگاه مشــکل کمآبی مردم را آزار میدهد و به
مشکالت هستیم.
همین دلیل اقدامات قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) بسیار تأثیرگذار بوده است
مناینده گنبد در مجلــس از نقش کلیدی و گفت :با اقدام این قرارگاه برای جامنایی و
مهم قرارگاه خاتم در اســتان گلستان خرب کانالکشــی ،شکوفایی خوبی برای استان به
داد و گفت :قرارگاه خاتم کارهای جهادی و بار آورده است.
حرکتهای انقالبی خوبی در استان گلستان
انجام داده و البته در مناطق محروم مناینده گنبد از مســیر طوالنی کانالکشی
تأثیرگذارتر بوده است.
خربداد و گفت :این کانالکشی تا مناطق
مرزی صورت گرفتــه و تأثیرات خوبی برای

حضور قرارگاه خاتم در نمایشگاه کتاب
تهران

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیاء(ص) ،سی و سومین منایشگاه بیناملللی
کتاب تهران با حضور  1700نــارش ،از  21تا 31
اردیبهشــتماه در محل مصالی امام خمینی(ره) تهران
برگزار میباشــد و قرارگاه با حضور در آن نزدیک به
 220عنوان از کتابهای منترششده خود در موضوعات
مختلف فنی و مهندســی را در معرض دید عالقهمندان
قرار میدهد.
این منایشــگاه در دو بخش حضوری در مصالی امام
خمینی(ره) و بخش مجازی در سامانه  ketab.irبرقرار
میباشد و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) در
بخش نارشان دانشــگاهی ،رواق غربی ،سالن  ،1غرفه
 47میزبان محققان ،متخصصــان ،صنعتگران و جامعه
علمی کشور است.

شادمهر مناینده مردم گنبد در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خربنگار پارملانی خربگزاری فارس ترصیح کرد:

وی با اشاره به چالشهای کمآبی و مشکالتی
که برای مردم به وجود آورده اســت ،بیان
داشت :قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
در بحث آبرسانی استان گلستان گامهای
خوبی برداشته ،به خصوص در مناطق مرزی
که محدویتهای بسیار وجود دارد و مردم
به آب آشامیدنی دسرتسی نداشتهاند.

قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) با حضور در
منایشگاه بیناملللی نفت ،گاز ،پاالیش و پرتوشیمی به
ارائه توامنندیها و دستاوردهای خود در این حوزه
میپردازد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) ،بیست و ششمین منایشگاه بیناملللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پرتوشیمی با حضور تعداد
زیادی از رشکت داخلی و خارجی از تاریخ  23تا 26
اردیبهشت ماه در محل دامئی منایشگاههای بیناملللی
تهران برگزار گردید و قرارگاه با حضور در سالن  8و 9
این منایشگاه ،دستاوردها و توامنندیهای خود را در
حوزههای مختلف شامل توسعه میادین نفت و گاز،
سازههای دریایی ،خطوط انتقال ،صنایع پاالیشگاهی
(نفت ،گاز و پرتوشیمی) و نیز قابلیتهای عظیم
تجهیزات و ماشینآالت خود را به منایش میگذارد.
ارائه گزارش توامنندیها و دستاوردها و تعامل بین
فعاالن در حوزه نفت ،گاز ،پاالیش و پرتوشیمی ،ایجاد
انگیزه برای رسمایهگذاران داخلی در این حوزه ،ایجاد
نشاط و امید و روحیه خودباوری و خوداتکایی در
مردم خصوصاً جوانان و صنعتگران داخلی و کمک به
تقویت توان ساخت داخل برخی از اهداف رشکت در
این منایشگاه میباشد.
اجرای فازهای  15و  16پارس جنوبی به عنوان اولین
پاالیشگاه با مهندسی متامایرانی ،احداث پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس با هدف خودکفایی کشور در
تولید بنزین ،اجرای فاز  13و فازهای  23 ،22و 24
پارس جنوبی ،ساخت مجتمعهای پرتوشیمی ،احداث
کارخانجات  NGLخارگ و اهواز ،اجرای بیش از 6000
کیلومرت خطوط انتقال نفت و گاز در نقاط مختلف
کشور از جمله اقدامات مهم قرارگاه در این حوزه
است.

روح و روان مردم برجای گذاشته است.

قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) با هدف اثبات
بنیه علمی سپاه و شناساندن فعالیتهای سازندگی و
عمرانی خود ،برای دوازدهمین سال پیاپی در منایشگاه
بیناملللی کتاب تهران حضور مییابد و کتب فنی-
تخصصی خود را که حاصل توان علمی و تجربی
پرسنل فعال قرارگاه است و بعضاً در نوع خود بینظیر
و یا کمنظیر میباشند ،به جامعه علمی کشور عرضه
میمناید.

وی با اشــاره به اینکه اقدامات آبرسانی در
فازهای یک تا  5بخوبی انجام شد گفت:
در نتیجه تالش بیوقفه قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) ،به مناطق مرزی و البته
محروم استان گلستان آبرسانی خوبی صورت
گرفت که اهمیت این موضــوع هنگامی
مشخص میشود که بدانیم این مناطق
مرزی در تنش آبی شدیدی قرار دارد.

هفته نامه خاتم

شادمهر از ورود قرارگاه خاتم به خلیج
گرگان خرب داد و گفت :با ورود قرارگاه خاتم
رونــق اقتصادی در بخشهایی که ظرفیت
دارد اما مغفول مانده ،به وجود میآید.

قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)

مناینــده گنبد با تأکید بر اینکه مردم قدر
تالشها را درک میکنند گفــت :هرجا که
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) ورود
میکند ،پروژهها بدون وقفه یا وقتکشی و
بــه رسعت پیش میرود و مردم از این بابت
بسیار خرسند هستند.

شناسنامه

شامره متاس88078892:
کاری از معاونت روابط عمومی

