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باحضور استاندار مرکزی،بهره برداری از 
۲۰پروژه توزیع برق شهرستان فراهان در 

هفته دولت

ارشد  ،مدیران  مرکزی  استاندار  باحضور   - اراک 
صنعت برق استان و مقامات شهرستانی 20پروژه توزیع 
برق شهرستان فراهان در هفته دولت با اعتباری بالغ بر 
60میلیاردو 710میلیون ریال کلنگ زنی و به بهره برداری 

رسید.
باحضور استاندار مرکزی ،مدیران ارشد صنعت برق استان و 
مقامات شهرستانی ۲۰پروژه توزیع برق شهرستان فراهان در هفته 
دولت با اعتباری بالغ بر ۶۰میلیاردو ۷۱۰میلیون ریال  کلنگ 
زنی و به بهره برداری رسید. اصالح و بهینه سازی شبکه برق 
روستاهای اشقل،مخلص آباد،مجد آباد کهنه،آهنگران،غیاث آباد، 
خانک،  هفته  ونک،  فشک،  امامزاده  گازران،  ماستر،  آهنگران، 
آقازیارت، کمرک، کودزر، تلخاب و مخلص آباد از جمله پروژه 
در شهرستان  روستایی  زنی  کلنگ  و  برداری  بهره  قابل  های 
فراهان است  استاندارمرکزی در آیین افتتاح این طرح ها گفت:بی 
شک آبادانی روستاها و تقویت زیرساخت های روستایی در رونق 
وتوسعه کشور تاثیرگذار است. سید علی آقا زاده با گرامیداشت 
هفته دولت  افزود:  مسئولیت ها امانت و فرصتی محدود  برای 
خدمت رسانی به مردم است و مدیران دستگاههای اجرایی برای 
خدمت رسانی بیشتر به مردم باید از فرصتها نهایت استفاده را 
بکنند. وی  با تأکید بر ضرورت بیان عملکردهای دستگاههای 
اجرایی به مردم گفت:کرونا نباید موجب بهانه ای باشد تا خدمت 
رسانی به مردم کم رنگ شود . مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی هم هفته دولت را فرصت مغتنمی برای ارائه 
خدمات به مردم دانست و  از آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی 
۴۷پروژه و بهره برداری از ۱۱۸ پروژه توزیع برق با اعتباری بالغ 
بر۷۹۰میلیارد ریال در استان خبر داد.مهندس محمد اله داد 
افزود: تمام روستاهای باالی ده خانوار استان از نعمت برق بهره 
مند هستند،بیان کرد: اقدامات ارزشمندی اعم از تبدیل سیم به 

کابل ،بهسازی شبکه ها و .... در روستاها صورت گرفته است. 

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در 
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

پایگاه اطالع رسانی شرکت  به گزارش  کرمانشاه - 
محرم  ایام  مناسبت  به  غرب  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
الحرام، ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه خون و قیام و 
ماه شهادت حضرت  و  ماتم آل محمد)ص(  و  ماه حزن 
ابا عبداهلل الحسین)ع( واحد بسیج و روابط عمومی این 
شرکت با رعایت کامل موازین و پروتکل های بهداشتی 
اول  دهه  در  عاشورا  پرفیض  زیارت  برگزاری  به  اقدام 
محرم در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب و 

سایر مناطق عملیاتی نموده است. 
با حضور  غرب  گاز  و  نفت  برداری  بهره  کارکنان شرکت 
پر شور هر روزه خود در این مراسم با یادآوری واقعه کربال و 
شهدای مظلوم آن به سوگواری می پردازند. در همین رابطه 
جالل الدین بنی عامریان رئیس روابط عمومی شرکت نفت و 
گاز غرب با یاد آوری مصائب اهل بیت)ع( بر لزوم هرچه باشکوه 
تر برگزار نمودن مراسم عزاداری ایام سوگواری سرور و ساالر 
شهیدان از و حضور کلیه مدیران و روسا و کارکنان محترم ستاد 
و مناطق عملیاتی در راستای مذبور تقدیر و تشکر نمودند. وی 
اظهار داشت: در این راستا با هماهنگی واحد HSE و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های ستاد مبارزه با کرونا 
می توان با ارائه برنامه های پر محتوا و مستند و پرهیز از افراط و 
تفریط در ایام عزاداری محرم و صفر به تبیین موضوع امامت و 
والیت و سیره ائمه اطهار )ع( به ویژه حضرت ابا عبداهلل الحسین 
)ع( پرداخت. برگزاری همایش های توجیهی با حضور روحانیون 
و ائمه جماعات ستاد و مناطق عملیاتی تابعه و مداحان اهل بیت) 
ع(، و اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی در راستای انسجام ملی 
و وحدت اسالمی، احیای ارزش ها و سنت های اسالمی مانند حق 
گرایی، استکبار ستیزی و ایثار و شهادت طلبی از دیگر اهداف 

برگزاری مراسم عزاداری می باشد.   

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان علی آباد :

بیمه سالمت در مدیریت هزینه ها موفق 
عمل کرد

گرگان - رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
علی آباد تاکید کرد : مدیریت هزینه ها در بیمه سالمت 

به درستی صورت گرفت .
حجت دیلمی گفت : مهم ترین اقدام سازمان بیمه سالمت 
در شهرستان علی آباد طی سال ۹۸ و ۹۹ مدیریت هزینه ها 
بود ، با توجه به این که مردم در شهرهای کوچک و روستا ها 
از بیمه سالمت و بیمه های دیگر استفاده می کنند ، باید رفع 
هم پوشانی ها را با هدف هزینه کرد بهتر منابع انجام داد .رئیس 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان علی آباد افزود : هر فرد باید 
دارای یک دفترچه بوده و رفع هم پوشانی بیمه ها از اقدامات 
ارزشمند بیمه سالمت است .وی تصریح کرد : ارزیابی وسع با 
هدف اختصاص بیمه رایگان به افراد نیازمند انجام شده و پس 
تعیین دهک افراد ، مشخص می شود که چه فردی باید از 
بیمه رایگان استفاده کند ، این مسئله نیز یکی از راهکارها در 
جهت مدیریت هزینه هاست .دیلمی با اشاره به اینکه باید از بی 
عدالتی ها در ارائه خدمات جلوگیری کرد ، اظهار داشت :مهم 
ترین اقدام در جهت اجرای عدالت این است که افراد دارای 
تمکن مالی ، خود حق بیمه را پرداخت کنند ، ضمن اینکه 
ایجاد سامانه تبادل اسناد در سراسر کشور نیز در ارائه بهتر 

خدمات موثر است .

بهره مندی 5۰ خانوار روستایی شهر رضی 
از توابع مشگین شهر استان اردبیل از 

نعمت گاز طبیعی

اردبیل - همزمان با هفته دولت سالجاری پروژه های 
گازرسانی به 4 روستای شهر رضی از  توابع مشگین شهر 

استان اردبیل به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل با حضور 
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی ، امام جمعه 
شهر رضی، فرماندار، بخشدار و جمعی از مسئولین ادارات شهر 
رضی ، رئیس اداره گاز شهرستان مشگین شهر و رضی و اهالی 
محترم  روستای خان ببلو شهر رضی پروژه گازرسانی به روستاهای 
خان ببلو، خرابه رضی، چیبینلو و سعادت بالغی به بهره برداری 
رسید. در این مراسم، مرادی رئیس اداره گاز شهرستان مشگین 
شهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان واال مقام رجایی و 
باهنر اظهار داشت : پروژه گازرسانی به این روستاها در قالب ۱۱ 
کیلومتر شبکه گذاری و با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال  به بهره 
برداری رسید که قریب به 5۰ خانوار روستایی تحت پوشش گاز 
طبیعی قرار گرفتند.  وی با بیان اینکه توسعه گازرسانی به مناطق 
محروم در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته است، گفت: 
این مهم طی سالهای اخیر و با هّمت و تالش دولتمردان محقق 
شده و تعداد محدود روستاهای باقیمانده نیز در آینده ای نزدیک 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

راه اندازی پست برق موبایل در هفت تپه

بهره  معاونت  سرپرست  محمدی:  رحمان  اهواز- 
برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: یک پست 
موبایل با ظرفیت 40 مگاولت آمپر در پست برق اصلی 

هفت تپه شهرستان شوش راه اندازی و وارد مدار شد.
رامین گلشنی راد بیان کرد: به منظور جلوگیری از بحرانی 
شدن وضعیت پرباری ترانسفورماتورهای ۲۳۰.۱۳۲ کیلو ولت 
پست برق اصلی هفت تپه در شرایط پیک بار و جلوگیری از 
خاموشی مشترکین به واسطه این پرباری، پست برق موبایل 
GIS در هفت تپه مورد بهره برداری قرار گرفت. وی با بیان 
اینکه این پست موبایل نقش موثری در گذر از پیک مصرف 
تابستان جاری داشته است، افزود: با این اقدام ضمن کاهش بار 
ترانسفورماتورهای ۲۳۰ کیلو ولت پست اصلی هفت تپه، بخش 
قابل توجهی از بار مشترکین هفت تپه تامین و باعث افزایش 

پایداری این پست برق شده است.

اخبار ایراناخبار ایران محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان :

معادن زغال سنگ با قیمت های کنونی، فرصت جهش تولید دارند
آهن  ذوب  خرید  معاون  صالحی  جعفر  محمد  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
اصفهان با توجه به مصاحبه مهندس صمدی، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان 
زغال سنگ ایران در خصوص ذوب آهن اصفهان ، به منظور تنویر افکار عمومی 

توضیحاتی ارائه نمود که در پی می آید.
ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده فوالد به روش کوره بلند در کشور، تا 
کنون به نوعی تنها مصرف کننده نهایی زغال سنگ تولیدی کشور نیز می باشد.  زغال 
سنگ در معامالت جهانی با پنج فاکتور اساسی شناخته میشود :خاکستر، مواد فرار ، 
گوگرد ، رطوبت و CSR .  در هیچ یک از پارامتر های باال، زغال سنگ تولید داخل، به 
جز رطوبت ، قادر به رسیدن به حد مردودی زغال سنگ وارداتی نیست چه برسد به حد 
پذیرش.  حد مردودی زغال سنگ وارداتی در گوگرد ، هشت دهم درصد است. بفرمایند 
کدام زغال سنگ با این عدد در ایران تولید می شود . حد پایین CSR در زغال سنگ 
وارداتی ۶۲ است. کدام زغال سنگ داخلی را سراغ دارید که در این محدوده باشد . 
خاکستر هم به همین شکل است ، اما در مورد موضوع، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت 
،  هرگز چنین نبوده است. ذوب آهن اصفهان همیشه گالیه مند بوده است که قیمت و 
کیفیت زغال سنگ داخلی ، با قیمت و کیفیت زغال سنگ وارداتی به هیچ وجه متناسب 
نیست.زمانی زغال داخلی را کیلویی ۳۶۰ تومان می خریدیم که زغال وارداتی کمتر از 
۳۰۰تومان ) صرفا مقایسه عددی( دریافت می شد. ذوب آهن اصفهان همیشه و همواره 
خود را مکلف به حمایت از صنعت زغال سنگ داخلی دانسته و علی رغم همه بی مهری 
ها باز هم دست از حمایت برنداشته است . قیمت در حال حاضر بیش از سه برابر زمانی 
است که مصوبه اتصال به قیمت شمش با ضریب 5/۲۶ درصد صادر شده است . قیمت 
زغال داخلی ، با کیفیت آن هیچ سنخیتی ندارد. اگر شرایط برای صادرات مهیا میبود 

شک نداریم که مانند سنگ آهن برای آن سر و دست میشکستند و به هر شکلی انجام 
می دادند. مگر نه اینکه اعالم کردند بدون مجوز و بدون اعالم نظر مصرف کنندگان داخل، 

صادرات سنگ آهن انجام نمی شود، چرا هر روز کشتی، کشتی از بندر عباس سنگ آهن 
دانه بندی با عیار باالی ۶۲ صادر می شود؟ ما هم اعتقاد داریم تولید و استخراج زغال 
سنگ کاری است پر دردسر، خصوصا اگر به روش سنتی باشد. اما آیا انتظار دارید قیمت 
به قدری باال برود که در حاشیه امن و با نرخ بازگشت سرمایه فوق العاده سریع از جیب 
مصرف کننده، بدون اعمال پارامترهای رقابتی بازار اتفاق بیفتد ؟ شما هم یقین دارید 
که غیر قابل پذیرش است برای بنگاه اقتصادی.  همیشه قیمت زغال سنگ را به صورت 
دستوری به ذوب آهن دیکته کردند و ذوب آهن اصفهان هم علی رغم آگاهی از کیفیت 
آن ، به دلیل رسالتی که بر دوش داشته انجام داده است. االن انصاف نیست که بفرمایید 
بابت کمک به ذوب آهن اصفهان به صورت مصنوعی قیمت پایین نگاه داشته شده بود. 
فرموديد قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده زغال وارداتی در بندرعباس محاسبه 
شود. استحضار دارید و قبال هم به استحضار رسانده شده است اگر با فرمول زغال سنگ 
وارداتی محاسبه کنیم زغال سنگ تولید داخل در همه پارامتر ها ، متاسفانه مردود است. 
برای کارنامه مردود که قیمت تعیین نمی کنند. الحمدهلل ذوب آهن اصفهان با تدابیری 
که در پیش گرفته و به مرحله اجرا رسانده است و با هدفی که برای همراهی و حمایت از 
زغال سنگ داخلی تعریف کرده، مطالبات زغال سنگ را به روز کرده و همه طرف های 
تجاری تامین کننده زغال بر این موضوع اذعان داشته و صحه گذاری میکنند. جناب آقای 
مهندس صمدی، دبیر محترم و بزرگوار انجمن تولید کنندگان زغال سنگ ایران اگر با 
قیمت های امروز، زغال سنگ نتواند تحرک مثبتی در جهت توسعه کمی و کیفی خود 
به عمل آورد دیگر هیچ وقت نخواهد توانست.  ذوب آهن اصفهان هم در این راستا آماده 
هرگونه همکاری در چارچوب اهداف و استراتژی های تعریف شده خود برای دستیابی به 

توسعه کمی و کیفی زغال سنگ تولید داخل میباشد.

بوشهر – زهرا بهرامی: مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز 
از انجام دو پروژه تعمیراتی بر روی خطوط لوله ششم و هفتم 

سراسری با هدف افزایش ضریب ایمنی انتقال گازخبرداد.
 حمید خدری مدیرمنطقه با اعالم این خبرگفت: با تالش 
راهی  بین  شیر  نشتی  لوله  خطوط  عملیات  معاونت  کارکنان 
در  تعمیرات  ازانجام  وپس  شناسایی  سراسری  لوله ششم  خط 
سرویس قرارگرفت. وی مراحل انجام این پروژه تعمیراتی را شامل 
برشکاری، جوشکاری ونصب اتصال جدید »سنسینگ « عنوان و 
اظهارکرد: این مهم به منظور افزایش ضریب ایمنی و اطمینان 
شبکه انتقال گاز بارعایت کامل مسائل  ایمنی و زیست محیطی 

به انجام رسید.
منطقه   این  کارشناسان  نظرفنی  براساس  خدری،  گفته  به 
دلیل نشتی پوسیدگی یکی از قطعات اعالم شد که با تعویض 

و نصب قطعه جدید ازهدر رفت سرمایه ملی نیزجلوگیری شد.  
مدیرمنطقه ده عمملیات انتقال گاز درادامه این گفت گو ازانجام 
تعمیرات  بر روی سرجوش های خط لوله هفتم سراسری اشاره 
نتایج  براساس  که  تعمیراتی  های  برنامه  درادامه  وافزود:  کرد 
پیگرانی هوشمند در دستورکارقرارگرفته است، عملیات ترمیم 
تعدادی ازسرجوش های خط لوله هفتم نیز پس از هماهنگی 
های الزم  و اجرای فرآیندهای تعمیراتی و جوشکاری با موفقیت 

انجام شد.
وی با بیان اینکه اقدام های صورت گرفته در راستای مقاوم 
سازی شبکه انتقال گاز در مواجهه با خوردگی وفرسودگی بوده 
وهمواره در تالش هستیم تا با ترمیم و بازسازی نقاط آسیب دیده 
خطوط پایداری و استمرار انتقال گاز در فصل سرما ، بیش از پیش 

فراهم کنیم.

پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  - سرپرست  قم 
طویل  صف  به  اشاره  با  قم  منطقه  نفتی  فرآورده های 
این استان،  گفت:  از گاز مایع در  برای استفاده  خودروها 
استفاده خودروها از گاز مایع ناایمن است و این سوخت 
مصرف  سبد  در  و  دارد  صنعتی  و  خانگی  مصارف  فقط 

خودرویی نمی باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه قم, محمدحسین گالب افزود: سوخت ال پی جی)گاز مایع( 
مربوط به بخش خانواری است که از گاز طبیعی بهره مند نیستند و 
یا صنوفی مانند ایزوگام کارها که با این نوع گاز کار می کنند، است.

وی با اشاره به این که ۲ هزار خانوار قمی از گاز طبیعی محروم 
هستند، اضافه کرد: ماهانه به طور میانگین یک هزار و ۴۰۰ تُن گاز 

مایع در استان قم توزیع می شود.
مایع  گاز  دریافت  برای  متقاضیان  این که  بیان  با  وی 
نشانی  به  نفتی  فرآورده های  درخواست  سامانه  در   باید 

ثبت نام  http://newtejaratasan.niopdc.ir )سدف( 
کنند، تاکید کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی هیچ برنامه ای 

برای تحویل سوخت ال پی جی به خودروها ندارد.

عمومی  کردن خودروهای  دوگانه سوز  گفته گالب، طرح  به 
به صورت رایگان در حال انجام است و متقاضیان می توانند با مراجعه 

به نشانی https://gcr.niopdc.ir اقدام به ثبت نام کنند.
خودروها  کردن  گازسوز  نمایندگی  پنج  این که  بیان  با  وی 
)سی ان جی( در قم فعال است، افزود: متقاضیان با مراجعه به 
این نمایندگی ها می توانند اقدام به گازسوز کردن خودروهای خود 
نمایند. وی اضافه کرد: ۴۰ جایگاه سی ان جی در سطح استان 

قم فعال است. 

نیروگاه شهید رجایی،  ابزار دقیق  قزوین: متخصصان 
تعمیر و بازیابی قطعات حساس واحدهای سیکل ترکیبی 
انجام  به  توجهی  قابل  ریالی  جویی  صرفه  با  را  نیروگاه 

رساندند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 

رجایی، عمران بهراد فر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه در 
توضیح فرآیند بازیابی و تعمیر قطعات و تجهیزات داغی نیروگاه 
سیکل ترکیبی گفت: امور ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی با انجام 
فعالیت های تخصصی خود، همراه با دیگر بخش های فعال در 
نیروگاه، نقش موثری در پایداری تولید برق واحدهای نیروگاه دارد. 

به طوری که متخصصان این امور در پیک تابستان امسال با تعمیر 
و بازیابی تعداد ۹۷  قطعه و تجهیز مهم و حساس ابزاردقیقی که 
در انبار داغی شرکت قرار داشت، عالوه بر صرفه جویی قابل توجه 
ریالی، توانستند نیاز واحدهای گازی و بخاری سیکل ترکیبی را به 

این قطعات بر طرف کنند.
از حجم  تابستان  بازه زمانی پیک  افزود: هرساله در  بهرادفر 
فعالیت های این امور به دلیل اتمام فعالیت های تعمیرات واحدها 
کاسته می شود، از این روی در این فرصت زمانی، بازیابی قطعات 
و تجهیزات معیوب و داغی واحدها در دستور کار قرار می گیرد و 
متخصصان امور ابزاردقیق با اقدامات خود، مانع از وابستگی نیروگاه 
به تامین کنندگان این تجهیزات می شوند که با توجه به شرایط 
اقتصادی فعلی و اعمال تحریم ها علیه کشور، این اقدامات تخصصی 

موجب صرفه جویی ریالی قابل توجه در طول سال می گردد.
مدیر امور ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه داد: در انجام 
این فعالیت ها که از تیرماه امسال، آغاز و تا دهم شهریور ادامه 
داشت، کارکنان این امور، انواع سوییچ های فشاری، سوییچ های 
گازی  واحدهای  سوخت  سیستم  کنترلی  تجهیزات  حفاظتی، 

تجهیزات  گازی،  واحدهای  های  زن  جرقه  والو(  بخاری)سروو  و 
ابزاردقیقی مربوط به سیستم روغن کاری و بویلر، انواع نشان دهنده 
های فشار و سطح، همچنین سوییچ های فشاری سیستم اطفای 
حریق و ... موجود در انبار داغی را بازیابی کرده و پس از طی فرآیند 
تست و کالیبراسیون، برای ورود به چرخه فعالیت، تحویل انبار 
مرکزی دادند. تجهیزات و قطعات ابزاردقیقی بکار رفته در واحدهای 
گازی و بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی، نقش مهمی در پایداری 
واحدهای این نیروگاه دارد. از سوی دیگر، انجام فعالیت های بازیابی، 
عالوه بر صرفه جویی ریالی و کاهش هزینه های جاری شرکت، 
افزایش بهره وری و باورمندی متخصصان این امور را نسبت به 

توانمندی های داخلی به همراه داشته است.

در تابستان امسال از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی تحقق یافت؛

تعمیر و بازیابی قطعات و تجهیزات حساس ابزاردقیقی 

مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز عنوان کرد:

افزایش ضریب ایمنی خط لوله ششم و هفتم سراسری

سرپرست روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم :
استفاده خودروها از گاز مایع غیرمجاز است

بندرعباس – کیوان حسین پور: حوزه غرب استان در مجلس شورای اسالمی، 
همتی استاندار هرمزگان، حجت السالم و المسلمین اسماعیلی نیا امام جمعه و 
و  استانی  از مسئولین  بندرلنگه همچنین جمعی  فرماندار شهرستان  نیکویی 
شهرستانی 7 پروژه دریایی و بندری در شهرستان بندر لنگه به بهره برداری 

رسید.
با  بنادر ودریا نوردی استان هرمزگان، همزمان  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
چهارمین روز از هفته دولت)پنجم شهریورماه( بهره برداری از ۷ پروژه دریایی و بندری با 
حضور مسئولین استانی و شهرستانی در اسکله ضلع شرقی بنادر و دریانوردی بندرلنگه 

آغاز شد. علی رضا محمدی کرجی ران مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان درآیین افتتاح 
پروژه های  شهرستان بندر لنگه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت 
ابا عبداهلل الحسین گرامیداشت هفته دولت اظهارداشت: عالوه بر طرح هایی که امروز به 
بهره برداری رسید بنا داریم براساس تقویم زمانبندی شده، به صورت ماهانه تاپایان سال 
و به تفکیک شهرستانهای ساحلی پروژهای دیگری نیز در حوزه دریایی و بندری به بهره 
برداری رسانده و بنادر کوچک را در ابعاد مختلف تقویت نماییم. مدیرکل بنادر ودریانوردی 
استان هرمزگان ضمن تشریح ۷ پروژه که امروز درشهرستان بندرلنگه افتتاح گردید تصریح 
کرد: این پروژه ها شامل تجهیز و بهره برداری از سیستم اطفاء حریق در حوضچه و اماکن 
بندری، بهره برداری از پست برق ضلع شرقی بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، تعمیرات 
اساسی شبکه روشنایی بندر، الحاق یک فروند قایق پاکسازی با هدف صیانت از زیست بوم 
دریایی منطقه و همچنین بهره برداری از سیستم دوربین های مداربسته، سامانه پالک 
خوان درب ورود و خروج بندر و بهره برداری از یک دستگاه باالبر می باشد. محمدی کرجی 
ران ارزش ریالی پروژه مذکور را  ۱۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعالم کرد وگفت: با بهره 
برداری از  این طرح ها بشکل مستقیم زمینه حضور ۱۱۷ نفر ازجوانان جویای کار منطقه 
جهت فعالیت درحوزه بندری فراهم می شود .در ادامه این آیین افتتاح "قاسم عسکری 
نسب" مدیر اداره بنادر ودریانوردی شهرستان بندرلنگه نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات 

صورت گرفته در بنادر غرب استان اظهارداشت: باتوجه به جایگاه راهبردی بندرلنگه و 
مبادالت چه در حوزه کاالهای فله و یخچالی و چه در بخش ترانزیت خودرو، توسعه متوازن 
بر اساس نیازهای احصا شده در بنادر غرب استان مورد توجه قرار گرفته است. عسکری 
نسب از مطالعات طرح جامعه دریایی و بندری برای انجام پروژه های امکان سنجی شده 
سخن به میان آورد و گفت: راه دسترسی اختصاصی بندر لنگه و اتصال به راه های شریانی، 
پیگیری و اتصال بندر لنگه به اراضی پشتیبانی یا به اصطالح بندر خشک که در حدود 
۲۷۰ هکتار می باشد،  اجرای پروژه سیستم ثابت اطفای حریق در کلیه محوطه هاو اسکله 
ها و موج شکن های بندر لنگه،  تعمیرات اساسی ترمینال مسافری، مطالعات احداث اسکله 
مسافری بندرلنگه، تعمیرات اساسی شبکه هدایت سیالب، احداث سرپناه ایمن کارگری و 
سرویس بهداشتی، احداث پروژه سیستم جامع اعالم حریق و همچنین تعمیرات اساسی 
پست شرقی اسکله بندرلنگه از مهمترین طرحهای مطالعاتی در دست اقدام است. وی 
همچنین اجرای رمپ شناور مسافری مقام، اجرای دیوارکشی و تعمیرات اساسی ساختمان 
اداری و مهمانسرای جزیره الوان را از دیگرپروژه های در دستور کار قلمداد کرد. در حاشیه 
این مراسم با فرمان فریدون همتی استاندار هرمزگان یک فروند شناور پاکسازی دریا که 
به دست توانمند متخصصین داخلی و توسط یک شرکت دانش بنیان ساخته شده بود به 

آب اندازی شد. 

بهره برداری از ۷ پروژه دریایی وبندری شهرستان بندرلنگه

۱۴


