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گرگان-قهرمان
حم��ل و  راه��داری  کل   مدی��ر 

 و نق��ل جاده ای گلس��تان از آغاز طرح 
زمس��تانه راهداری در گلستان خبر داد 
 و گف��ت:۲۷۰ نف��ر به طور مس��تقیم و

 ۱۰۰ نف��ر به صورت غیر مس��تقیم در 
این ط��رح و در قالب ۲۶ اکیپ به مردم 

خدمات می دهند.
عادل مصدقی در نشس��ت خبری با 
رس��انه ها از آغاز طرح زمستانه راهداری 
 در گلس��تان خب��ر داد و اظه��ار ک��رد:

 ۲۶ مهر م��اه اولین بارش های رگباری 
در سطح استان پیش آمد و شاهد وقوع 
سیل در محورهای گرگان به کردکوی به 
سمت بندرگز در مسیر بزرگراهی، جاده 
زی��ارت گرگان، جاده گرگان به س��مت 
ش��اهرود در محور توسکستان، آزادشهر 
ب��ه ش��اهرود در محور خ��وش ییالق و 
گرگان به آق قال در محدوده قربان آباد 
بودیم که با ریزش س��نگ، آبگرفتگی و 

آوردن تنه درختان و رس��وبات توس��ط 
سیل همراه بود.

وی اف��زود:در کمترین زمان ممکن 
رف��ع انس��داد ص��ورت گرفت و س��وم 
آب��ان ماه نیز ش��اهد بارندگی ش��دید و 
 جاری ش��دن س��یل در برخی محورها 

بودیم.
مصدقی گف��ت: همچنین ۱۵ آبان 
اولین ب��ارش برف در اس��تان رخ داد و 
علیرغم اینکه ش��روع طرح رسمی ما از 
ابتدای آذر ماه اس��ت، راهداری زمستانه 
در گلس��تان آغاز و ماشین آالت درگیر 

برف روبی شدند.
وی توضیح داد: در مسیر گرگان به 
شاهرود از محدوده سرعلی آباد به سمت 
چهارب��اغ و مح��ور دراز ن��وی کردکوی 
 عم��ال عملی��ات ب��رف روبی و ش��ن و 
نمک پاش��ی انجام ش��ده است که جزو 
نادرترین استان ها برای آغاز این عملیات 

در سال جاری بودیم.

مصدقی در ادامه گفت: در اس��تان 
کیلومت��ر   ۲۵۰ و  ه��زار   ۵ گلس��تان 
انواع راه داریم که این مس��افت ش��امل 
۳۰۸ کیلومت��ر بزرگ��راه، ۷۵۱ کیلومتر 
 راه اصل��ی، ۲۵۱ کیلومت��ر راه فرع��ی، 
۴۴۶ کیلومت��ر راه مرزی، ۶۸۰ کیلومتر 
راه شریانی و ۵۵۷ کیلومتر راه ترانزیتی 

است.
وی بیان داشت:۳ هزار ۶۰۰ کیلومتر 
از راه های اس��تان تحت پوش��ش طرح 

زمستانه قرار دارند.
س��طح  در  مصدق��ی  گفت��ه  ب��ه 
 اس��تان ۵۱ گردن��ه برفگی��ر ب��ه طول

 ۸۱۷ کیلومتر وج��ود دارد که در طرح 
زمس��تانه ۲۵۱ دس��تگاه ماشین آالت 
س��بک و نیمه س��نگین ب��ه کار گیری 

می شود
وی اف��زود:۱۴ پایگاه ثابت و س��یار 
برای اس��تقرار اکیپ ه��ای راهداری در 
س��طح اس��تان وجود دارد ک��ه در این 

پای��گاه ها ب��رای اف��راد در راه مانده نیز 
اسکان موقت وجود دارد.

 ۲۶ اکی�پ به مردم خدمات 
می دهند

مدی��ر کل راهداری گلس��تان بیان 
 داش��ت: ۲۷۰ نف��ر به طور مس��تقیم و

 ۱۰۰ نف��ر به صورت غیر مس��تقیم در 
این ط��رح و در قالب ۲۶ اکیپ به مردم 

خدمات می دهند.
در مرک��زی  گفت:ق��رارگاه   وی 

برخ��ی  و  اس��تان  شهرس��تان   ۱۱  
رادارخان��ه ه��ای تابع��ه نی��ز در برخی 
 شهرستان ها و مسیرهای حساس وجود 

دارد.
 مصدق��ی در پای��ان ضم��ن تاکید 
بر بستن زنجیر چرخ توسط رانندگان در 
مسیر های برفی، تصریح کرد:شهروندان 
می توانند از طریق سامانه ۱۴۱ اطالعات 
مورد نیاز خود در رابطه با راه های استان 

را دریافت کنند.

 ساری-رقیه سامع
حض��ور  ب��ا  فج��ر  ده��ه  از  روز  پنجمی��ن   در 
احمد وحیدی وزیر کش��ور سامانه پایش تصویری ۵۵۰ 
نقطه شهری و جاده ای مازندران در محل اتاق وضعیت 
 ش��ورای تامین اس��تانداری در س��اری به بهره برداری 

رسید.  
س��امانه پایش تصویری مازندران با سرمایه گذاری 
۴۰۶ میلی��ارد و ۴۰۰ میلی��ون تومان ب��ه بهره برداری 
 رس��یده اس��ت، طبق برنام��ه در فاز دوم این س��امانه 
یک هزار و ۳۰۰ نقطه اس��تان در دست اجراست که به 

۳۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
از آن جای��ی که مازندران به خصوص روس��تاهای 
اس��تان با انبوهی از مسافران و گردشگران مواجه است، 
پایش تصوی��ری ترافیکی و امنیت��ی از اهمیت خاصی 
برای کاهش جرائم راهنمایی و رانندگی و امنیتی نظیر 

سرقت برخوردار است.
مرک��ز مانیتورینگ واقع در اتاق وضعیت ش��ورای 

 تامی��ن مازن��دران تمام��ی دوربی��ن ه��ای نظارت��ی 
 درون ش��هری، پالک خ��وان و ثبت تخل��ف خودروها، 

دوربین های نظارتی ج��اده ای و دوربین های نظارتی 
روستایی را به صورت آنالین تحت رصد دارد.

آغاز طرح زمستانه راهداری در گلستان

گاز به روستای 
فریسمانه تفرش 
استان مرکزی رسید

 اراك-خبرنگار آفرينش
محمدرضا سمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی از گازرسانی به روستای فریسمانه از توابع شهرستان تفرش استان 
مرک��زی خب��ر داد و در این خصوص گفت:با کار جهادی کارکنان پرتالش این ش��رکت و به برکت ایام ا... دهه مبارک فجر پروژه 
بهره برداری گازرس��انی به این روستا به بار نشس��ت.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی،سمیعی در مراسم افتتاح 
پروژه گازرس��انی به روستای فریسمانه که با حضور اس��تاندار استان مرکزی،نماینده مردم شریف شهرستانهای تفرش، آشتیان و 
فراهان در مجلس ش��ورای اس��المی،فرماندار شهرستان تفرش و مسئولین محلی این شهرستان در دهه مبارک فجر  در روستای 
فریس��مانه برگزار ش��د، خالصه گزارش گازرسانی به روستای فوق را بدین شرح تش��ریح نمود:گازرسانی به روستای فریسمانه از 
 محل منابع داخلی )بند ق(شرکت گاز استان مرکزی اجرا گردیده که هزینه تامین کاال، ترانشه برداری و اجرای این پروژه بالغ بر 
۴9 میلیارد و ۱99 میلیون ریال می باش��د.وی در ادامه گفت:جهت گازرس��انی به روس��تای فوق شش هزارو ۸۳۶ متر شبکه گاز 
از نوع پلی اتیلن اجرا ش��ده است.س��میعی در پایان گفت:با نصب ۷۰ عدد علمک گاز بیش از۷۰ خانوار س��اکن در این روس��تا از 
 نعمت گاز طبیعی بهره مند می ش��وند که با جایگزینی این س��وخت پاک به جای دیگر سوخت ها ساالنه ۱۴۰هزار لیتر در مصرف 

فرآورده های نفتی صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

میز خبر

استاندار کرمان:

مهمترین مشکل کرمان کمبود آب است
استاندار کرمان مهمترین مشکل استان کرمان را کمبود منابع آبی اعالم 

کرد.
محمد مهدی فداکار در گفتگو با مهر اظهارداش��ت: کمبود منابع آبی و 
خشکس��الی مهمترین چالش پیش روی اس��تان کرمان است و از مهمترین 
راهکارها انتقال آب از خارج از حوزه آبی اس��تان اس��ت و باید در این زمینه 

کار جدی انجام شود.
وی تصری��ح کرد: مصرف بهینه و مدیریت ش��ده مناب��ع آب موجود در 
اس��تان بسیار مهم اس��ت و باید از هدر رفت آب در همه بخش ها جلوگیری 
کنیم در این خصوص کارگروه های ویژه ای داریم و پیگیری انجام می شود.

وی در خص��وص انتق��ال آب از خلی��ج فارس گفت: این م��ورد یکی از 
مهمترین راهکارهای حل مش��کل کم آبی در اس��تان است و باید روی این 

راهکار متمرکز شویم.
 وی با اش��اره به اس��تفاده از بخشی از صنایع اس��تان از خط انتقال آب 
خلی��ج فارس گفت: همچنان پیگیر انتقال بخش��ی از این آب به ش��هرهای 

کرمان و رفسنجان برای حل مشکل آب پایدار شرب هستیم.
استاندار کرمان از مردم این استان خواست در بخش های مختلف نسبت 

به مصرف بهینه آب اقدام و صرفه جویی کنند.

در اولین روز نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان؛

دستگاه گرداننده فوقانی )تاپ درایو(ساخت یک 
شرکت دانش بنیان داخلی و شرکت ملی حفاری 

ایران رونمایی شد

اهواز-محمدي
در اولین روز کاری س��یزدهمین نمایش��گاه تخصصی ساخت تجهیزات 
صنعت نفت استان خوزستان در اهواز ، دستگاه گرداننده فوقانی )تاپ درایو 
NTS۵۰۰( ساخت یک ش��رکت دانش بنیان داخلی و شرکت ملی حفاری 
ایران در آئینی با حضور استاندار خوزستان و دکتر و معاون وزیر نفت در امور 
مهندس��ی، پژوهش و فناوری و استاندار در بازدید از این نمایشگاه رونمایی 

شد.
در این آئین رونمایی از دس��تگاه ک��ه با حضور دکتر مکوندی قائم مقام 
مدیرعامل ملی حفاری و جمعی از مدیران ارش��د صنعت نفت و نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی صورت گرفت، عباسعلی گرجی، مدیرعامل شرکت 
تایک��و گفت: این تجهیز مه��م و کاربردی بر مبن��ای جدیرترین فناوری در 
صنعت حفاری س��اخته ش��ده و قابلیت حفاری چاه های نفت و گاز تا عمق 
بیش از ۷۰۰۰ هزار متر را دارد و در ش��رایط حفاری در خشکی و دریا قابل 

استفاده است.
وی درباره ش��اخص های این تجهیز توضی��ح داد: این تاپ درایو مجهز 
ب��ه دو قدرت هیدرولیکی ک��ه یکی همواره به صورت آماده به کار  باش��د و 
در صورت ایجاد هرگونه مش��کل در واحد قدرت هیدرولیکی وارد مدار شده 
و احتم��ال توق��ف عملیات را به حداقل می رس��اند و قابلی��ت نصب بر روی 
دکل ه��ای حفاری موجود در ایران ، لوله گذاری س��ریع و آس��ان، جابجایی 
س��ریع به دلیل س��بک و کم حجم بودن، مجهز به سامانه سویل یکپارچه و 

لوله شستشو براساس استاندارد از جمله قابلیت های آن می باشد.
گرجی یادآور شد:شرکت مهندسی نوآوران تکساز صنعت )تایکو(، پیش 
از این برای نخستین بار تاپ درایو ملی را با نام AC ۵۰۰-NTS با همکاری 
شرکت ملی حفاری ایران تولید که بر روی دکل های این شرکت نصب شد و 

هم اکنون ساخت چند تجهیز را برای این شرکت در دست اجرا دارد.

 کشف معدن آهن مگنتیت برای نخستین بار
 در هرمزگان

برای نخس��تین بار در شمال هرمزگان معدن آهن مگنتیت کشف شده 
اس��ت.به گزارش خبرگزاری صداوس��یما ، رئیس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان گفت: این معدن در مرحله نخس��ت ظرفیت تولید بیش از 

۵۰ میلیون تن مگنتیت برای تولید ۱۰ میلیون تن فوالد دارد.
 خلی��ل قاس��می افزود: در ده ماه امس��ال معدن س��لیس ب��رای تامین 
مواد اولیه ش��هر شیش��ه و کارخانه دوم س��یمان برای ص��ادرات محصوالت 

سیمانی در هرمزگان راه اندازی شده است.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به اینکه این 
سازمان در حوزه سرمایه گذاری رتبه نخست را در کشور کسب کرده است، 
گفت:در ۱۰ ماه امسال ۲۱ میلیون تن کاال در بخش صنایع تولید شده است 

که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد بیشتر است.
قاسمی افزود:در این مدت از ۱۷۱ بازرسی از واحد های صنفی ۲۲ هزار 

و ۳۵۷ تخلف کشف شده است.
وی گفت:از این شمار ۱۱ هزار و 9۶ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال 

شده است.

مدیرکل گمرکات کرمانشاه:

 بیش از ۶۵ هزار دالر سوغات کرمانشاه 
به خارج از کشور صادر شده است

مدیرکل گمرکات کرمانشاه گفت: بیش از ۶۵ هزار دالر سوغات کرمانشاه 
به خارج از کشور صادر شده است.

بختیار رحمانی پور در گفتگو با مهر اظهار کرد: طی 9 ماه گذش��ته در 
سال جاری میزان ۶۵ هزار و ۵۵۴ دالر هدیه و سوغات از استان کرمانشاه از 

گمرک امانات پستی به خارج از کشور صادر شده است.
وی افزود: وزن مرس��والت ارس��ال ش��ده از گمرک امانات پستی استان 
 کرمانش��اه در 9 ماه گذش��ته حدود ی��ازده هزار و ۳۷۶ کیل��و گرم به تعداد 

یک هزار و ۲۴۵ مرسوله بوده است.
مدیرکل گمرکات استان کرمانش��اه تصریح کرد:عمده مرسوالت ارسال 
شده از گمرک استان کرمانشاه شامل خشکبار، مواد غذایی، لباس و...است.

تريبون         

شهردار گرگان:

افتتاح یا کلنگ زنی 14 طرح عمرانی شهرداری 
گرگان در ایام دهه فجر

گرگان-قهرمان
شهردار گرگان از بهره برداری یا آغاز عملیات اجرایی ۱۴ پروژه عمرانی 

شهرداری مرکز استان در ایام دهه فجر امسال خبر داد.
س��ید محمدرضا س��یدالنگی در خصوص پروژه های عمرانی شهرداری 
گرگان که به مناس��بت ایام دهه فجر امس��ال افتتاح یا کلنگ زنی می شود، 
 گف��ت: در مجم��وع ۱۴ پروژه عمرانی با اعتباری بال��غ بر 9۵۴ میلیارد ریال

 به بهره برداری می رسد و یا عملیات اجرایی ساخت آن آغاز می شود.
س��یدالنگی با اشاره به پروژه های ش��اخص بیان کرد: پروژه محرومیت 
زدایی از محله انجیراب شامل آسفالت معابر خاکی، روکش و پیاده روسازی 
 و احداث س��ایت ورزش��ی روب��از در قالب ط��رح جهادی محالت ب��ا اعتبار

 ۲۲ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: تداوم نهضت آس��فالت در س��طح ش��هر، ف��از یک طرح 
بازآفرینی پارک بانوان، فاز یک آماده سازی معابر و هدایت آب های سطحی 
ک��وی منظریه و بهره برداری از مبلمان ش��هری از جمل��ه پروژه های دیگر 

هستند که در ایام دهه فجر شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.
 ش��هردار گ��رگان در خص��وص پ��روژه ه��ای دیگر بی��ان ک��رد: انعقاد 
۳ تفاهم نامه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان با موضوع بازس��ازی خانه های تاریخی امیرامجد و میرشهیدی و فاز 
ی��ک تپه قلعه خندان مجموعاً ب��ا اعتبار ۳۶۵ میلیارد ریال در ایام دهه فجر 
انجام خواهد شد.ش��هردار گرگان همچنین از آغاز عملیات نصب س��ورتمه 
ریلی و همکاری در احداث پروژه فیبر نوری در قالب فاز اول ش��هر هوشمند 

همزمان با ایام چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی در راستای 
تحقق ا قتصا د مقا و متی سرلو حه کار شرکت  ا ست

اهواز-محمدي
مدیرعام��ل و رئی��س هیات مدیره ش��رکت ملی حفاری ای��ران تصریح 
کرد:اس��تفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی در راستای تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار این شرکت است.
 دکت��ر حمی��د رض��ا گلپایگانی، ب��ا گرامیداش��ت ای��ام اهلل ده��ه فجر و 
چهل و چهارمین س��الگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در بیان اهمیت 
برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت نفت استان خوزستان، توضیح داد:این رویداد 
مهم اقتصادی که پس از نمایش��گاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ته��ران بزرگترین رویداد نمایش��گاهی در صنعت نفت کش��ور اس��ت، فرصت 
ارزش��مندی برای ارزیابی توانمندهای و ظرفیت های بالقوه و بالفعل داخلی در 

ساخت قطعات و تجهیزات و تامین نیازهای این صنعت راهبردی می باشد.
وی با قدردانی از دست اندرکاران و تاکید بر تالش حداکثری این شرکت 
برای هرچه بهتر و پررونق تر برگزار ش��دن کردن این نمایش��گاه تخصصی 
و تحقق ش��عار س��ال "تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین"، افزود:ش��رکت 
ملی حفاری ایران همس��و با ش��رکت های تابع ش��رکت ملی نفت ایران که 
در نمایش��گاه حضور فعال دارند نهایت همکاری و همیاری را با س��ازندگان، 
صنعتگران، تولیدکنندگان و دانش بنیان ها خواهد داش��ت تا ش��اهد شتاب 

بخشی در تحقق برنامه های کالن صنعت نفت باشیم.
گلپایگانی حضور در این رویداد صنعتی و اقتصادی که با ش��عار "ایران 
ق��وی، نفت دانش بنیان و تکمیل زنجی��ره ارزش"تا ۲۰ بهمن ماه جاری در 
محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان خوزس��تان در اهواز برگزار 
می شود را فرصت مغتنمی برای صنایع و شرکت های فعال در حوزه طراحی، 
مهندس��ی و فناوری ساخت داخل دانس��ت که بتوانند آخرین دستاوردها و 
پیشرفت های خود را به نمایش بگذارند.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
به ش��رکت های دانش بنیان و س��ازندگان توصیه کرد با بهره گیری بهینه از 
این فرصت، ضمن حفظ بازار و مش��تریان خود از تب��ادل دانش و اطالعات 
غافل نشده و با تعامل، همفکری و همکاری با شرکت های تابع صنعت نفت از 
تجارب گران سنگ متخصصان این صنعت در جهت نوآوری و ارتقاي کیفیت 
اقالم تولیدی اس��تفاده نمایند.وی با اشاره به اینکه بازاریابی و بازارسازی در 
گرو تولید کاالی با کیفیت و قیمت رقابتی است و براین اساس سازمان های 
پیش��رو در راستای مش��تری مداری و جذب مشتریان جدید ارائه خدمات با 
کیفیت را س��رفصل کار قرار داده اند، اظهار کرد:برآیند برگزاری نمایش��گاه 
تخصصی س��اخت قطع��ات و تجهیزات صنع��ت نفت در اهواز با مش��ارکت 
تولیدکنن��دگان و متقاضیان، موجب رش��د کیفی، نوآوری و توانمندس��ازی 
صنعتگران داخلی می ش��ود و بستر مناس��بی در جهت بهره گیری متقابل از 

توان بخش های دولتی و خصوصی را به دنبال خواهد داشت.

بیمه درمان تکمیلی برای زنان سرپرست خانوار و ایتام؛

اجرای طرح »برکت مهدوی« ویژه اقشار 
آسیب پذیر جامعه

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره(با اجرای طرح »برکت مهدوی« 
اقشار آسیب پذیر اجتماعی را تحت پوشش بیمه ای قرار داده است.

ب��ه گزارش آفرینش به نق��ل از روابط عموم��ي، مدیرعامل بنیاد برکت 
از اج��رای ط��رح »برکت مهدوی« خب��ر داد و گفت: ۳ ه��زار و ۴۵۲ نفر از 
 اقش��ار آس��یب پذیر جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، ایتام، مددجویان، 
کمیت��ه امداد امام خمینی)ره(، افراد تحت پوش��ش س��ازمان بهزیس��تی و 
خانواده های معرفی شده از سوی گروه های جهادی از پوشش بیمه ای درمان 
تکمیلی بهره مند ش��ده اند.محمد ترکمانه تصریح کرد: بیمه برکت وابسته به 
 س��تاد اجرایی فرمان امام هر یک از این افراد را به مدت یک س��ال و تا سقف

 ۶۱۸ میلیون ریال تحت پوشش بیمه ای درمان تکمیلی قرار داده است.
ب��ه گفته مدیرعامل بنیاد برکت، طرح »برکت مهدوی« در ۱۸ اس��تان 
در ح��ال اجرا اس��ت.ترکمانه توضی��ح داد: در طرح »برک��ت مهدوی« افراد 
بیمه ش��ده از پوش��ش درمان��ی در م��واردی همچون هزینه های بس��تری، 
جراحی، ش��یمی درمانی، زایمان، نازایی و ناب��اروری، خدمات پاراکلینیکی از 
قبیل؛ آندوس��کوپی، جراحی های سرپایی، شکستگی و دررفتگی، گچ گیری، 
تست های غربالگری، آزمایش های تشخیصی پزشکی، فیزیوتراپی، پاتولوژی 
یا آسیب شناس��ی و ژنتیک پزش��کی، رادیوگرفی، آنژیوگرافی، سونوگرافی، 
ماموگراف��ی و ان��واع اس��کن، ام آر آی، پزشکی هس��ته ای،  ویزی��ت و دارو ، 

گفتاردرمانی و غیره برخوردار هستند.

با حضور وزیر کشور و استاندار مازندران؛

سامانه پایش تصویری ۵۵۰ نقطه مازندران 
به بهره برداری رسید

 در مراس��می س��اخت پ��ل مل��ی خلی��ج ف��ارس 
پس از وقفه ای ۸ساله با حضور عبدالملکی مشاور رئیس 

جمهور و مسئوالن استانی در قشم از سر گرفته شد.
به گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما ، مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد قش��م با اش��اره به اینکه این پل 
جزیره قش��م را به بندرخمیر و س��رزمین اصلی متصل 
می کند، افزود: س��اخت پل خلیج فارس در سال ۱۳۸9 
آغاز و پس از سه س��ال با ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی 

متوقف شد.
افش��ار فتح الهی گفت:پس از ۱۲ سال از آغاز طرح 
به برخی از پایه های پل آسیب وارد شده بود که در چند 

روز گذشته ترمیم شد.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م گفت: طول 
این پل سه هزار و ۴۳۰ متر، عرض ۳۲ و ارتفاع ۲۵ متر 

از سطح آب دریا است.
افش��ار فتح الهی افزود:این ط��رح دارای چهار خط 
عبور خودرو، خط��وط اضطراری و پیاده راه و یک خط 

عبور قطار اس��ت که در مدت ۳ و نیم س��ال س��اخته 
می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای این 
طرح ۴۶۰ میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته ش��ده بود 

که ۸۰ میلیون یورو در سال های گذشته هزینه شد.
افش��ار فتح الهی افزود:اکنون برای ساخت این پل 

۳۸۰ میلیون یورو اعتبار نیاز اس��ت که بخشی از آن را 
دولت و منطقه آزاد قش��م و بخش��ی دیگر را فاینانس 

خارجی تامین می کند.
وی گفت:ب��ا بهره برداری از پ��ل ملی خلیج فارس 
س��االنه بی��ش از ۵ میلیون خ��ودرو از ای��ن پل عبور 

می کند.
مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد قش��م گفت:با 
به��ره ب��رداری از این طرح زمان رف��ت و آمد خودرو ها 
 از بندرخمی��ر تا جزیره قش��م از حدود دو س��اعت، به

 ۵ دقیقه کاهش می یابد.
افش��ار فتح الهی افزود:ساخت این پل نقش مهمی 
 در توس��عه کریدور ش��مال-جنوب کش��ور و توس��عه 

همه جانبه و پرسرعت جزیره قشم ایفا می کند.
وی گفت:ب��ا توج��ه ب��ه برنامه ریزی ه��ای صورت 
گرفته برای تبدیل جزیره قش��م به قط��ب نفت، گاز و 
پتروش��یمی، توس��عه زیرس��اخت های جزیره از جمله 

ساخت پل، ضروری است.

اهواز-محمدي
مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان با ه��دف بررس��ی وضعیت 
ش��بکه برق و دیدار با پرس��نل، از امور 
بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد 

بازدید کرد.
 محمود دش��ت بزرگ در یک بازدید 
۲ روزه از امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه 
و بویراحمد وضعیت شبکه انتقال و فوق 
توزیع این اس��تان را بررسی و با کارکنان 

این ناحیه نیز به گفت و گو نشست.
هدف از این س��فر بررسی وضعیت 
ش��بکه با توجه به ش��رایط آب و هوایی 

اس��تان کهگیلویه و بویراحمد و شنیدن 
مسائل و دغدغه های کارکنان این ناحیه 

بوده است.
محمود دش��ت بزرگ در این سفر از 
پس��ت  ۱۳۲ کیلوولت باشت، پست های 
۱۳۲ کیلوول��ت مختار، بهمن و پس��ت 
۴۰۰ کیلوولت در یاس��وج و پست های 
ب��رق چرام و دهدش��ت در شهرس��تان 
کهگیلویه بازدید کرد و وضعیت ش��بکه 
و اقدامات��ی که الزم اس��ت برای حفظ 
پایداری ش��بکه انج��ام ش��ود، را مورد 

بررسی قرار داد.
وی با اش��اره به شرایط آب و هوایی 

کهگیلوی��ه و بویراحم��د و ل��زوم حفظ 
پایداری شبکه برق انتقال و فوق توزیع، 
خواستار اتخاذ تدابیر الزم در این زمینه 
شد و از کارکنان این ناحیه خواست که 
با بازدید های مداوم از پس��ت های برق و 
خطوط، اجازه بروز حادثه را در ش��بکه 

ندهند.
مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان در این س��فر همچنین پای 
صحبت های کارکنان ناحیه بهره برداری 
کهگیلویه و بویراحمد نشس��ت و مسائل 
و مشکالت آنها را مورد بررسی قرار داد 
و از برنامه ری��زی برای حل این مس��ائل 

سخن گفت.
ام��ور  مدی��ر  رض��ازاده  مس��عود 
بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد 
نی��ز در این بازدید گزارش��ی از وضعیت 
شبکه برق اس��تان که منجر به پایداری 
آن در ب��رف و باران ش��دید ش��د ارائه 
ک��رد و پیش��نهادات الزم برای توس��عه 
 ش��بکه برق ای��ن ناحیه را نیز تش��ریح 

کرد .
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، ام��ور 
بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد 
یکی از نواحی ۱۰ گانه امور بهره برداری 

شرکت برق منطقه ای خوزستان است.

از سرگیری ساخت پل خلیج فارس

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از شبکه برق ناحیه کهگیلویه و بویراحمد


