سه شنبه
 24بهمن1396
شماره3927

آگهی

پروانه ساختمان مسکونی به شماره پروانه /6401م به شماره شناسنامه مالک
 752وبه تاریخ صدور  92/12/24به نام شیروان آزم فرزند علیداد مفقود وفاقد
اعتبارمیباشد.
جواز حمل اسلحه شکاری ساچمه زنی دولول سوار به شماره سالح 181137
ساخت ترکیه به نام سعید حافظی نیا به شماره ملی 4269496215مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت ماشین وبرگ سبز خودروی وانت پیکان به رنگ سفید به شماره
موتور۱۱۲۸۵۰۵۷۹۵۸وشماره شاسی ۳۰۵۰۵۲۷۳مدل ۱۳۸۶وبه شماره پالک
۱۸_۴۹ط۳۲۲به نام سیدعلی ناصریان مفقودوازدرجه اعتبارساقط گردید.
پروانه ساختمانی به شماره  ۱۳۳۳و به تاریخ صدور  ۲/۶/۱۳۸۹واقع در سررود
جنوبی روستای مهریان خیابان شهید یوسف نادری به .نام حسن علی اعتماد
مطلق به شماره شناسنامه  ۷۸۹مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشند .

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان گچساران
دادنامه
خواهان  :خانم فاطمه ملکی به وکالتی خانم فاطمه قهرمانی فر به نشانی خ
شهید بشارت پاساژ خیام – طبقه دوم دفتر وکالت
خوانده  :خانم الناز سادات غافرین – مجهول المکان
خواسته  :مطالبه طلب به مبلغ  91/000/000ریال با انضمام هزینه دادرسی و تاخیر
تادیه
به نام خدا
به تاریخ  1396/08/20در وقت فوق العاده جلسه ی شعبه چهار شورای حل
اختالف گچساران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق
تحت نظر قرار دارد با مالحظه جمیع محتویات پرونده و عدم حصول سازش فی ما
بین و اینکه موضوع مختومه در صالحیت شورا می باشد لذا با اخذ نظریه مشورتی
اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم نموده و با استعانت از خداوند متعال به
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خانم فاطمه ملکی به وکالتی خانم فاطمه قهرمانی فر
به طرفیت خانم النازسادات غافرین به خواسته مطالبه مبلغ 91/000/000ریال به
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خواهان به
شرح دادخواست ابرازی و ضمایم آن از جملع تصویر پرینت بانکی بیان داشته
که موکلم که دارای دفتر خدمات اداری ثبت شرکتها می باشد طی چند مرحله
مبلغ 91/000/000ریال به حساب خوانده واریز نموده که خوانده دعوی آن مبالغ را
به اشخاص ثالث و مهندسین طرف قرارداد واریز کند اما خوانده از انجام این کار
امتناع نموده و هم اکنون مجهول المکان می باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور
حکم را دارم از طرفی خوانده  ،علی رغم ابالغ اوراق قضایی به نحو قانونی از طریق
آگهی روزنامه کار و کارگر به شماره  7599مورخه  ، 1396/06/23در جلسه شورا
حاضر نشده و عذر موجهی دال بر عدم حضور خود به شورا ارائه نداده و الیحه ای
دفاع از خود در برابر دعوی خواهان به شورا ارسال نکرده  ،لذا با عنایت به جمیع
اوراق محتویات پرونده و عدم ارائه دلیل و مدرک از ناحیه خوانده که داللت بر عدم
مدیونیت وی نماید با توجه به استعالم به عمل آمده از بانک پاسارگاد و مالحظه
پرینت واریز وجه دعوی خواهان را وارد دانهسته و به استناد مواد 519-515-198
و 522قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده  9قانون شورای حل اختالف حکم
به محکومیت خوانده و الزام به پرداخت مبلغ 60/000/000ریال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ 2/355/000ریال بابت هزینه دادرسیو مبلغ 4/000/000ریال بابت
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/05/23
تا زمان اجرای حکم طبق شاخص اعالمی که توسط اجرای احکام محاسبه می

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گچساران
موضوع  :آگهی مزایده به روابط عمومی دادگستری
به  :روابط عمومی دادگستری گچساران
بنام خدا
آگهی مزایده اموال غیرمنقول –مرحله اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه  960824اجرای احکام حقوقی گچساران
محکوم علیهم -1ماه خاتون شهابی –  -2فاطمه شهابی –  -3فریبا شهابی – -4
مهناز شهابی -5-برزین شهابی –  -6فرزاد شهابی –  -7زینل شهابی – -8آفتاب
شهبازی –  – 9حسینعلی شهابی –  -10مسلم شهابی محکومند به تقسیم ماترک
مرحوم جعفر قلی شهابی شامل -1 :یک باب منزل مسکونی از پالک  8/168به
مساحت  429/87متر مربع به قیمت 685/844/000ریال  -2یک قطعه زمین
زراعی به مساحت  72996متر مربع به قیمت 4/379/760/000ریال  -3یک قطعه
زمین زراعی به مساحت  4496متر مربع به قیمت  359/680/000ریال واقع در
روستای سراب ننیز از طریف فروش اموال مذکور و تقسیم حاصل فروش بین ورثه
همچنین پرداخت مبلغ  1/800/000ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت
و با عنایت به اینکه امالک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و
نسبت به نظریه کارشناسی در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشده است فلذا مقرر
گردید امالک مذکور در تاریخ  1396/12/16ساعت  10الی  12در دفتر اجرای احکام
حقوقی گچساران به فروش برسد  .متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری
مزایده از اموال موصوف بازدید بعمل آورند  .مزایده به قیمت پایه کارشناسی
شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید /
مسعودمعصومی
دفتر اجرای احکام حقوقی شهرستان کچساران
م الف 787 /
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گچساران
موضوع  :آگهی مزایده به روابط عمومی دادگستری
به  :روابط عمومی دادگستری گچساران
بنام خدا
آگهی مزایده اموال غیرمنقول –مرحله اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه  960824اجرای احکام حقوقی گچساران
محکوم علیه محکوم است به پرداخت ده قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت پیش
قسط مهریه در حق محکوم له ساینا منسف و با عنایت به اینکه خانم زهرا
درخشان در راستای پرداخت محکوم به خودروی پژو  206مدل  1384به شماره
انتظامی ایران -815-93ط66را به عنوان مال معرفی  ،خودروی مذکور توسط
کارشناس عالی تصادفات ارزیابی به میزان 140/000/000ریال قیمت گذاری شده
است و نسبت به نظریه کارشناسی در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشده است
فلذا مقرر گردید امالک مذکور در تاریخ  1396/12/19ساعت  10الی  12در دفتر
اجرای احکام حقوقی گچساران به فروش برسد  .متقاضیان می توانند پنج روز
قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید بعمل آورند  .مزایده به قیمت پایه
کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول
نماید /
مسعودمعصومی
دفتر اجرای احکام حقوقی شهرستان کچساران
م الف 795 /

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/15

نوبت اول

شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج -خیابان ابن سینا  -11تلفن  074-33245035شناسه ملی
 10861933214کد اقتصادی  411133633449و کد پستی  7591961138درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را
طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که
دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه  5و باالتر ،ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی باشد واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق
درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد  ،مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه

ردیف

برگ سبز سواری پراید مدل  1386شماره پالک49-356ط 19شماره موتور
 1911851شماره شاسی s1412286072877بنام حسین دانایی پور مفقود واز
درجه اعتبار ساقط است

شود در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد آن یعنی  31/000/000ریال با توجه به
مستندات پیش گفته و مستند به ماده  1257و  197حکم به بی حقی صادر و اعالم
می گردد.این رای غیابی محسوب شده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید
نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری گچساران می باشد .
سعیذ فرهمند فر
قاضی شورای حل اختالف شهرستان گچساران
م الف 791 /

www.ebtekarnews.com

شهرستان
محل اجرا

1

پروژه آبرسانی به  33روستای شهرستان باشت(مجتمع
آبرسانی به روستاهای خان احمد) (شامل تهیه و اجرای
لوله پلی اتیلن  PE80PN10به قطرهای  25میلیمتر به
طول  530متر 63/میلیمتر به طول  484متر  75/میلیمتر
به طول  764متر  90/میلیمتر به طول  1012متر110/
میلیمتر به طول  746متر  160/میلیمتر به طول 3770
متر –/تهیه و اجرای لوله فوالدی اتصال جوشی  6اینچ به
طول  5695متر و  4اینچ به طول  1285متر -احداث
دو باب مخزن 500و 100مترمکعبی بتن مسلح  -احداث
حوضچه های شیرآالت و  )...طبق برآورد ومشخصات فنی

2

پروژه آبرسانی سربیشه (شامل تهیه و اجرای لوله پلی
اتیلن  PE80PN10به قطرهای  25میلیمتر به طول 1200
متر90/میلیمتر به طول  2563متر  110/میلیمتر به
طول  1113متر 125 /میلیمتر به طول  1251متر 160 /
میلیمتر به طول  150متر /انشعاب به قطر 25میلیمتر 150
عدد–احداث حوضچه های شیرآالت و )...طبق برآورد
ومشخصات فنی

باشت

گچساران

محل
تامین اعتبار
اعتبارات بنیاد
برکت،استانی
و ماده 180
در قالب اسناد
خزانه اسالمی و
اوراق

اعتبارات استانی
و ماده  180با
شماره طرح
086و1503003
در قالب اسناد
خزانه اسالمی و
اوراق

مبلغ برآورد
اولیه(ریال)

21167078818

7130865727

مبلغ تضمین معتبر
شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

1060000000

357000000

مدت
اجرا

7ماه

5ماه

 )1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  9صبح مورخ  96/11/28تا ساعت  19مورخ . 96/12/3
 )2آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :ساعت  14مورخ . 96/12/15
 )3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح مورخ . 96/12/16
 )4مدت اعتبار پیشنهادها  :سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .
 )5بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
 )6هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 )7به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش  ،فاقدسپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتراز میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایرآن و
پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )8سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
 )9متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننمایند
حق شرکت در مناقصه را ندارند.
 )10سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 )11اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131 :
دفتر ثبت نامه 85193768 - 88969737 :
تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/6 :

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد

در سفر وزیر نفت به استان کهگیلویه وبویراحمد عنوان شد:

نفت تنها دارایی این استان نیست گردشگری را لحاظ کنیم
اگر بگوییم برای استان کهگیلویه وبویراحمد هیچ وزارتخانه ای به
اندازه نفت اهمیت ندارد بیراه نگفته ایم .کهگیلویه وبویراحمد یک
درصدی به تنهایی  25درصد نفت و گاز این کشور را تولید می کند.
همه چیز در این استان رنگ و بوی نفت دارد.حتی آرزوهای جوانان
هم به شرکت نفت ختم می شود تا جایی که وزیر نفت در سفرش به
استان یادآوری کرد ده ها نفر نامه به دست به من مراجعه کرده اند
که در شرکت نفت آنها را به کار بگیریم حتی اگر شده نگهبان باشند.
البته برای مردمی که دود نفت به چشمشان می رود این که بخواهند
وزارت نفت توجه ویژه ای به آنها داشته باشد موضوع دور از انتظاری
نیست .با این حال زنگنه معتقد است ارزش طبیعت و جاذبه های
گردشگری و موقعیت جغرافیایی این استان کمتر از نفت نیست و با این
دارایی ها این استان در زمره استانهای ثروتمند است .اهمیت وزارتخانه
نفت در حدی است که بعد از مدتها هر سه نماینده وزیرش را همراهی
کردند تا از فرصت حضور بیژن نامدار زنگنه نهایت استفاده را ببرند.هر
شهرستان از وزیر خواسته ای داشت که زنگنه هم صریح و بی پرده
برنامه وزارتخانه اش برای پاسخ به درخواست ها را اعالم کرد.
اماده ارائه خدمتیم اما پولش را می گیریم
پس از آنکه معاون اقتصادی استاندار گزارشی از طرح های اقتصادی
درحوزه گردشگری و پتروشیمی ارایه داد ،وزیر نفت گفت:اگر این
طرحها انجام شوند استان شما زیر و رو می شود از کشاورزی به صنعتی
تبدیل می شود که ما تالش می کنیم این اتفاق بیفتد اما شخصا هنوز
نسبت به برخی از پروژه ها شک و شبهه دارم که باید برطرف شود.به
عنوان مثال وی به پتروشیمی گچساران اشاره کرد و گفت اصل کار این
است که هیچ اتیلنی از استان خارج نشود .اما نگرانی ما این است که
باید خط بکشیم تا اتیلن تولیدی را به نزدیکی های دیلم ببریم.اگر در
استان خودتان مصرف نکنید کارخانه تعطیل می شود.وی درپاسخ به
این درخواست استاندار و نمایندگان مبنی بر بخشودگی و یا معافیت
هزینه گاز ،سوخت و غیره صنایع استان هم گفت:هر کس کاری انجام
بدهد و صنعتی ایجاد کند من می گویم خدا حفظتان کند اما این بدان
معنا نیست که پول ندهند  .ما آمادگی تامین گاز ،سوخت و یا خوراک
برای صنایع را داریم اما باید پول و هزینه آن را بدهند و باید این رسم
گرفتن خدمت بدون پرداخت هزینه در اقتصاد کشور برچیده شود.
زنگنه نسبت به عدم اتصال برخی واحدهای تولید به شبکه گاز ابراز
تعجب کرد.
شفاف سازی وزیر درباره یک موضوع
وزیر نفت در این نشست یکی از آمارهایی را که در همه سالهای
گذشته مدیران استانی از بیان آن اِبا داشتند  ،شفاف عنوان کرد و گفت
در این چند سال بیش از  250میلیارد تومان در این استان صرف طرح
های غیر نفتی شده است که عمدتا به مناطق نفت خیز رفته است و
حاال هم آقای تاجگردون طرح دیگری دارند .
امیدواریم مجتمع گردشگری نفت منشا خیر برای استان باشد
در نهایت تاکید هم کرد من به این استان امیدوارم.محیط زیست این
استان باید در توسعه صنعتی دیده شود زیرا محیط زیست اینجا آخرین
گنجینه های زاگرس است.وی یادآوری کردصنعت و محیط زیست با
هم منافاتی ندارد به شرط آنکه درست سرمایه گذاری و بهره برداری
کنیم.و اشاره ای به کشورهای اروپایی کرد که در کنار توسعه صنعتی
توانسته اند محیط زیست و منابع طبیعی خود را نیز حفظ کنند.زنگنه
ابراز داشت در این استان گازرسانی به روستاها را برای حفظ جنگل
های زاگرس در اولویت قرار دادیم.وی به مجتمع رفاهی یاسوج نیز اشاره
کرد و گفت امیدوارم کاری انجام بدهیم که به محیط زیست نه تنها
آسیب نزند بلکه پشتیبان وضعیت پایدار محیط زیست باشد .و بتوانیم
کاری بکنیم که مردمی که در استانهای همسایه و گچساران و سایر
مناطق نفت خیز در حال کار و تالش هستند بتوانند از این فضا استفاده
کنند .و برای این استان هم منشا خیر باشد.

باید روی داشته های بی نظیر این استان سرمایه گذاری کرد
وی تاکید کرد این استان برای طرح های ایرانگردی و جهانگردی
بسیار مناسب است و باید روی داشته های بی نظیر این استان در
حوزه گردشگری سرمایه گذاری شود.زیرا این استان موقعیت ممتاز و
جغرافیای خوبی دارد و می تواند ارتقا یابد ودر اقتصاد ملی ایفای نقش
می کند.زنگنه گفت :استان پل ارتباطی بین استان های مختلف است
و گردشگری در آن مهم است.وزیر درباره دغدغه های فعاالن زیست
محیطی در احداث مجتمع گردشگری نفت گفت :مسائل فرهنگی و
زیست محیطی در احداث پروژه پارک جنگی یاسوج لحاظ می شود.
زنگنه تصریح کرد :برای ایجاد مجتمع تفریحی در کهگیلویه و بویراحمد
زمینی به مساحت  90هکتار در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است.و
این مجتمع برای کارکنان شرکت نفت و مردم این استان در نظر گرفته
شده است.
ارزش تولیدات پتروشیمی کشور به  20میلیارد دالر رسید
وزیر نفت گفت :ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی در کشور در پنج
سال گذشته با افزایش سرمایه گذاری ها به  20میلیارد دالر رسید.
بیژن نامدار اظهار داشت :یکی از اولویتهای اساسی در دولت بهویژه
در حوزه صادرات غیرنفتی سرمایه گذاری بر روی صنایع پتروشیمی
و جلوگیری از خام فروشی است.وزیر نفت گفت :یکی از راهکارهای
تحقق افزایش میزان صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری در حوزه نفت
بهره گیری از سرمایه گذاریهای خارجی و استفاده از ف ّناوریهای روز
دنیاست.وی ابراز داشت :در استان کهگیلویه و بویراحمد با یک درصد
جمعیت کشور هم اینک بیش از پنج تا  6میلیارد دالر در حوزه صنایع
پتروشیمی و سرمایه گذاری مربوط به صنعت نفت برنامه ریزی شده
که تأمین این میزان اعتبار و بودجه از توان دولت خارج است.وی گفت:
برای تحقق توسعه اقتصادی ،رونق تولید و اشتغال پایدار باید بتوان
از ف ّناوریها ،سرمایهها و پیشرفتهای فنی خارجی بهره گرفت.زنگنه
گفت :دولت ،بهرغم همه مشکالت ،تنگناها و سیاستهای خصمانه
دشمنان ،باقوت و جدیت در مسیر خدمت به مردم ،مساله اشتغال،
تولید و بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی در کشور گامهای مؤثری
برداشته است.وزیر نفت مسیر توسعه و پیشرفت کشور را در دولتهای
یازدهم و دوازدهم مطلوب ارزیابی کرد و گفت :وضعیت کنونی اقتصادی
از نظر رشد اقتصادی و کنترل تورم در مسیر درستی حرکت می کند.
غبطه انسجام مدیریتی سال  84را می خورم
زنگنه یادآور شد :تا قبل از سال  84وضعیت کشور از جهات گوناگون
اقتصادی ،سیاسی و انسجام و هماهنگی مدیریتی در بهترین وضعیت
و شرایط بود و نرخ تورم ،اشتغال ،رشد اقتصادی و سرمایه گذاریها
بهگونهای مناسب پیش میرفت.من غبطه انسجام مدیریتی سال 84
را می خورم همه چیز سر جای خود بود.زنگنه افزود :از سال 84
نابسامانیهای اقتصادی و معیشتی آغاز شد و انسجامهای مدیریتی به
هم ریخت و کشور در وضعیت بد اقتصادی ،سیاسی و حتی اجتماعی
قرار گرفت که پیامدهای منفی فراوانی را در بخشهای گوناگون بر
کشور تحمیل کرد.وی با اشاره به برخی برنامههای وزارت نفت برای
توسعه کهگیلویه و بویراحمد گفت :هم اینک  6کارخانه پتروشیمی
در این استان در حال ساخت و یا مطالعه است.وزیر نفت گفت:
پتروشیمیهای گچساران و دهدشت هر کدام با سرمایه گذاری افزون بر
یک میلیارد دالر در حال اجرا هستند که پیشرفت فیزیکی پتروشیمی
گچساران باالی  50درصد است.زنگنه تصریح کرد :مجوز الزم برای
آغاز مطالعات و اجرای طرح پتروشیمی بویراحمد توسط این وزارتخانه
صادر شده و با ورود سرمایه گذار و همچنین رفع موانع زیست محیطی
و اجتماعی مشکلی برای تأمین خوراک مورد نیاز این طرح وجود ندارد.
وی ادامه داد :وزارت نفت ظرف سه سال گذشته افزون بر  2هزار و 500
میلیارد ریال در بخشهای مختلف و تأمین زیرساختها در این استان
سرمایه گذاری و کمک مستقیم کرده است.

استان در آستانه تحول عظیم صنعتی است
وزیر نفت با اشاره به برخی طرحهای صنعتی و پتروشیمی در دست
ساخت کهگیلویه و بویراحمد و ویژگیهای آن گفت :این استان در
آستانه تحول عظیم صنعتی قرار دارد.بیژن نامدار زنگنه اظهار داشت:
با راه اندازی  6واحد پتروشیمی بزرگ در دست ساخت در کهگیلویه و
بویراحمد ،این استان به یک از قطبهای صنعتی و پتروشیمی کشور
تبدیل خواهد شد.هم اکنون در شرکت نفت گچساران در استان
کهگیلویه و بویراحمد  630هزار بشکه نفت ،یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون
فوت مکعب گاز خشک و  ۳۵هزار بشکه مایعات گازی بهصورت نفتا
روزانه در این شرکت تولید میشود.وجود این حجم از تولیدات گازی
و نفتی ،ساخت واحدهای پتروشیمی را توجیه پذیر کرده است که
بر این اساس تاکنون مجوز هشت واحد پتروشیمی در شهرستانهای
مختلف استان صادر شده است.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
کهگیلویه و بویراحمد پیش از این گفته بود که واحدهای پتروشیمی
دارای مجوز ساخت این استان ظرفیت تولید ساالنه  9میلیون تن
محصوالت پتروشیمی را دارد.حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده برای
این طرحها  135هزار و  840میلیارد ریال و چهار هزار و  285میلیون
یورو ارز است.
پرهیز از خام فروشی در دستور کار است
زنگنه بیان کرد :گچساران یکی از قطبهای نفتی ایران است که
با احداث  2پتروشیمی در حال ساخت کنونی به قطب پتروشیمی
کشور تبدیل میشود.وی افزود :واحد پتروشیمی تبدیل اتان به اتیلن
گچساران با  50درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.زنگنه عنوان
کرد :پرهیز از خام فروشی بهصورت جدی در دستور کار صنعت نفت
قرار دارد.
تأمین منابع مالی پتروشیمی دهدشت اولویت دولت است
وزیر نفت گفت :تأمین  400میلیون دالر منابع مالی پتروشیمی
دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد از محل منابع مختلف
اولویت دولت و وزارت نفت خواهد بود.بیژن نامدار زنگنه اظهار داشت:
مسئوالن اجرایی این طرح باید بر اساس یک برنامه زمانبندی روند
اجرایی طرح را شتاب ببخشند.وی بیان کرد :پتروشیمی دهدشت
یکی از پتروشیمیهای مهم و اولویتدار دولت است که در این راستا
اعتبار مورد نیاز از صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی تأمین خواهد
شد.زنگنه هدف از بازدید پتروشیمی از دهدشت را تسریع در روند
اجرایی آن ذکر کرد.وی تصریح کرد :هم اینک واحد پلی اتیلن دهدشت
در حال ساخت است که با راه اندازی آن ،تولیدات پتروشیمی گچساران
را به پلی اتیلن تبدیل میکند.زنگنه بیان کرد :پتروشیمیهای در حال
ساخت این استان بهصورت زنجیرهای نیازهای مواد اولیه همدیگر را
تأمین میکنند که همین امر سبب شکوفایی اقتصادی این استان
خواهد شد.زنگنه تصریح کرد :کهگیلویه و بویراحمد از نظر جغرافیایی
در مسیر جنوب به شمال بین پنج استان صنعتی قرار گرفته است و در
زمینه گردشگری قابلیتهای فراوانی دارد.وی گفت :هم اینک بیش از
 80درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت گاز برخوردار شدهاند.
نوسازی تأسیسات نفتی  10میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز
دارد
وزیر نفت با اشاره به اینکه بسیاری از تأسیسات مناطق نفتخیز کشور
مستهلک هستند گفت :نوسازی تأسیسات مناطق نفتخیز ایران 10
میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد.بیژن نامدار زنگنه با اشاره به اینکه
روزانه بهطور میانگین  10مورد تعمیرات لوله در تأسیسات نفتی به
دلیل قدیمی بودن آنها انجام میشود ،بیان کرد :در صورت اختصاص
اعتبار برای تأسیسات مناطق نفتی عالوه بر اشتغالزایی ،میزان تولید نیز
افزایش خواهد یافت.وزیر نفت با بیان اینکه در صورتی که وضعیت تولید
نفت خوب باشد مشکالت دیگر حل میشود گفت :نوسازی تأسیسات
نفتی ضروری است.وی تصریح کرد :برای کمک به رفاه حال زندگی

مردم مناطق نفتخیز افزون بر کمکهای قبلی الزم است حداقل سه
تا چهار درصد درآمد نفتی به این مناطق اختصاص یابد.نامدار زنگنه
ابراز داشت :از محل منابع نفتی  10هزار روستای کشور در سالهای
گذشته گازرسانی شده است.وزیر نفت اظهار داشت :این طرح از محل
صرفهجویی مصرف سوختهای مایع تأمین اعتبار شده است.وی بیان
کرد :میزان هزینه انجام شده برای گازرسانی این روستاها چهار میلیارد
دالر است و یک میلیارد دالر دیگر باید هزینه شود.نامدار زنگنه ابراز
داشت :یک طرح پنج میلیارد دالری برای سرمایه گذاری در مناطق
نفتخیز کشور اجرا میشود.وی بیان کرد :در این طرح  2میدان نفتی
گچساران هم در آن قرار دارد که حداقل  60تا  70میلیون دالر در این
شهرستان سرمایه گذاری خواهد شد.
ساماندهی نیروهای قرارداد موقت
وی ساماندهی نیروهای قرارداد موقت را از برنامههای جدی وزارت
نفت دانست و افزود :کارهای مقدماتی این طرح انجام شده است و در
اردیبهشت  97عملیاتی خواهد شد.وزیر نفت افزود :برای جذب نیرو
باید طوری اقدام شود تا هیچکس احساس نکند به دلیل بیعدالتی
نتوانسته درجایی مشغول به کار شود.وی با اشاره به برنامه ریزی برای
ساخت  6واحد پتروشیمی در کهگیلویه و بویراحمد که  4واحد آن
در گچساران است گفت :هیچ استانی جز در خوزستان و بوشهر این
تعداد پتروشیمی در حال ساخت ندارد.نامدار زنگنه بیان کرد :همه
این طرحها دارای سرمایهگذار هستند که در صورت راه اندازی این
طرحها هر کدام حداقل یک هزار شغل ایجاد خواهد کرد.وی با اشاره
به در حال اجرا بودن  2طرح بزرگ راهسازی گچساران از محل بودجه
نفت گفت :تالش میشود برای تخصیص اعتبار به این طرحها چاره
اندیشی شود.وزیر نفت بیان کرد :در استان کهگیلویه و بویراحمد برای
مسئولیتهای اجتماعی و عامالمنفعه با اعتبارات نفتی  2هزار و 500
میلیارد ریال هزینه شده است.هماکنون در شرکت نفت گچساران در
استان کهگیلویه و بویراحمد روزانه  630هزار بشکه نفت ،یک میلیارد
و  ۲۰۰میلیون فوت مکعب گاز خشک و  ۳۵هزار بشکه مایعات گازی
بهصورت نفتا در این شرکت تولید میشود.
پیوند صنعت به نفت سبب شکوفایی استان میشود
استاندار کهگیلویه و بویراحمدهم با اشاره به منابع نفت و گاز استان
گفت :پیوند دادن این منابع عظیم انرژی به بخش صنعت شکوفایی
اقتصادی را در پی خواهد داشت.علی محمد احمدی افزود :حوزههای
انرژی ،کشاورزی و نفت از اولویتهای مهم دولت دوازدهم برای توسعه
کهگیلویه و بویراحمد است.وی با اشاره به کمکهای خوب وزارت نفت
و دولت دوازدهم برای رونق اشتغال و صنعت ابراز داشت :چشم انداز
اقتصادی این استان در آینده روشن و امید بخش است.احمدی با
یادآوری برنامه ریزیها برای ایجاد مجتمعهای پتروشیمی با مشارکت
بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی افزود :در صورت بهره برداری از
هفت طرح پتروشیمی کهگیلویه و بویراحمد افزون بر کمک به تولید
ملی ،صنعت این استان متحول خواهد شد.احمدی با اشاره به نقش

شهرستان گچساران در تولید نفت خواستار ادامه مساعدتهای وزارت
نفت برای بهبود وضعیت زندگی مردم شد.
مردم دیشموک کهگیلویه توان پرداخت فیشهای نجومی
برق را ندارند
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده در
مجلس شورای اسالمی گفت :مردم شهر دیشموک و بخشهای ممبی
و سرآسیاب یوسفی بهمئی توان پرداخت فیشهای نجومی برق  10تا
 15میلیون ریالی را ندارند.عدل هاشمی پور در نشست شورای اداری
کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با حضور وزیر نفت اظهار داشت :انتظار
میرود تا زمان برخورداری این مناطق از نعمت گاز مسئوالن وزارت
نیرو یاران ه برق برای اهالی این مناطق اختصاص دهند.وی افزود :جاده
ارتباطی شهر سرفاریاب پرحادثه بوده و عبور خط لوله گاز سراسری
 42اینچ از کنار آن مانع تعریض پنج کیلومتر این جاده شده که انتظار
میرود برای رفع چنین مشکلی چاره اندیشی شود.هاشمی پور بیان
کرد :وزارت نفت چهار دکل نفتی در شهرستانهای کهگیلویه ،بهمئی،
چرام و لنده احداث کند زیرا هرکدام منجر به اشتغالزایی برای حدود
 150نفر میشود.
پتروشیمی دهدشت95درصد پیشرفت فیزیکی دارد
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه گفت :عملیات خاکبرداری
پتروشیمی دهدشت با اعتبار  220میلیارد ریال هماینک  95درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.عدل هاشمی پور اظهار داشت :براساس
پیشبینیها عملیات خاکبرداری تا پایان فروردین  97انجام میشود.
وی گفت :در این طرح تاکنون یکمیلیون و  350هزار مترمکعب
خاکبرداری و  71هزار متر مربع نیز خاکریزی انجام شده است.هاشمی
پور افزود :به زودی مناقصه «ای .پی .سی» این طرح برای احداث
ساختمانهای غیر صنعتی نیز آغاز خواهد شد.وی اظهار کرد :عملیات
ساخت  2باب سوله انبار قطعات یدکی و انبار مواد شیمیایی در حال
انجام است.هاشمی پور تصریح کرد :طرح پتروشیمی دهدشت در استان
کهگیلویه و بویر احمد در سه فاز پیش بینی شده است.وی گفت :با
همکاری شرکت هلدینگ خلیج فارس روند اجرای این طرح به خوبی
پیش میرود.
میدان گازی مختار تعیین تکلیف شود
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای
اسالمی نیز گفت :مسئوالن وزارت نفت برای تعیین تکلیف میدان گازی
مختار بویراحمد در کمترین زمان ممکن اقدامهای الزم را انجام دهند.
غالم محمد زارعی اظهار داشت :این میدان بهعنوان چهارمین میدان
ذخیرهسازی گاز طبیعی کشور به ثبت رسیده اما تاکنون عملیات
اجرایی آن آغاز نشده است.وی افزود :حجم گاز این میدان حدود 11
میلیارد مترمکعب بوده و قدرت ذخیره سازی و انتقال گاز را دارد.زارعی
بیان کرد :تعیین تکلیف میدان نفتی «رشد» توسط مسئوالن وزارت
نفت که مرکز آن در شهرستان بویراحمد بوده و بخش دیگر نیز در
استان چهارمحال و بختیاری واقع شده ضروری است.

