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آگهی

استحصال  800هزار بشکه نفت توسط دستگاه های تفکیک گر سیار در گچساران
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت  800:هزار بشکه نفت
توسط دستگاه های تفکیک گر و فراورش ( ) MOS & MOTدر سال جاری در
این شرکت استحصال شد.
هوشنگ صیدالی افزود :با برنامه ریزی صورت گرفته در شرکت نفت گچساران و با
بکارگیری دستگاه های فراورش نفت خام ،ساالنه از سوزاندن هزاران بشکه نفت در
گودال های سوخت در محل چاه جلوگیری می شود.
صیدالی تاکید کرد  :انجام آزمایش های جریانی در گذشته از طریق جریان دادن چاه
به گودال سوخت سرچاهی صورت می گرفت و این عملیات موجب آلودگی محیط
زیست و هدر رفت سرمایه ملی می شد.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به سیاست های شرکت ملی نفت ایران و لزوم انجام
فعالیت براساس توسعه پایدار ،شرکت نفت گچساران در سالهای اخیر موفق به ساخت
و در مدار قرار دادن  3دستگاه تفکیک گر سیار نفت  MOSو یک دستگاه فراورش
 MOTشده است  .مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز نفت گچساران با اشاره
به نقش دستگاه های تفکیک گر نفت ،اظهار داشت  :ساخت این دستگاه ها منجر به
کاهش حجم نفت سوزانده شده  ،جلوگیری از آلودگی محیط زیست  ،جلوگیری از
هدر رفت سرمایه ملی  ،افزایش تولید و اعمال دقت بیشتر در اتخاذ تصمیم مقتضی
جهت توسعه میادین  ،انجام عملیات در راستای بهره برداری به موقع از چاه و طراحی
تسهیالت فراورش مناسب میدان نفتی شده است .
صیدالی عنوان کرد :کارشناسان این شرکت موفق شدند در سال جاری در مراحل
مختلف عملیات سرچاهی حدود  800هزار بشکه نفت را از چاه های کیلورکریم ،
گلخاری  ،پازنان و رگ سفید به وسیله دستگاه های تفکیک گر و فراورش (& MOS
 ) MOTاستحصال کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه  ،توسعه صنایع نفت و گاز بدون توجه به تأثیرات آن بر
محیط زیست  ،موجب بروز بحران های زیست محیطی می شود گفت  :این شرکت
به عنوان دومین تولید کننده نفت کشور همواره خود را متعهد به حفظ محیط زیست
پیرامونی خود می داند .
وی اظهار داشت :شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با تولید روزانه  630هزار
بشکه نفت و بیش از یک میلیارد فوت مکعب گاز خشک میعانات گازی  ،افزون بر
صیانت از منابع نفتی و رعایت اصول و ضوابط ایمنی  ،اقدامات مؤثری را نیز به منظور
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شرکت پرنیان گستر پرتو سنج شماره ثبت 461760
آگهی دعوت از شرکاء
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه شرکاء محترم شرکت پرنیان گستر پرتو سنج (با مسئولیت
محدود) به شماره ثبت 461760و شناسه ملی 14004460728دعوت بعمل می آید تا
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت  10صبح مورخ
 1396/12/08در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
1ـ انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین سمت ایشان
2ـ تعیین دارندگان امضاء مجاز

هیات مدیره

شرکت پرنیان گستر پرتو سنج شماره ثبت 461760
آگهی دعوت از شرکاء
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه شرکاء محترم شرکت پرنیان گستر پرتو سنج با مسئولیت محدود
به شماره ثبت 461760و شناسه ملی 14004460728دعوت بعمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  8صبح مورخ  1396/12/08در محل
شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
1ـ افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید و افزایش سرمایه از طریق سهم
الشرکهنقدی
2ـ افزایش تعداد اعضای هیات مدیره
هیات مدیره

جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تصریح کرد :ساخت و بکارگیری
دستگاه های تفکیک گر نفت توسط متخصصان صنعت نفت و سازندگان داخلی نقش
مهمی در جلوگیری از آلودگی زیست محیطی در محل چاه های نفت ایفا کرده است.
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یکی از پنج شرکت بهره بردار بزرگ نفتی
در کشور است که  20درصد نفت کشور را تولید می کند.
این شرکت دارای  10واحد بهره برداری 10 ،واحد تقویت و تزریق فشار گاز ،سه
پاالیشگاه گاز و گاز مایع ،پنج واحد نمک زدایی و بیش از  6هزار و  700کیلومتر خط
لوله انتقال نفت است .میدان نفتی گچساران دومین میدان بزرگ نفتی ایران است
که در محدوده شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و در فاصله 220
کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار دارد.
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران زیرمجموع ه شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،در زمینه استخراج ،پاالیش و انتقال نفت خام ،گاز طبیعی و تولید میعانات
گازی فعالیت میکند .محدوده فعالیت این شرکت در استان های خوزستان ،کهگیلویه
و بویراحمد ،بوشهر و فارس است.
شهرستان  120هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد

شهرداری یاسوج خبر داد

ساماندهی و اسکان  400وانت بار دوره گرد شهر یاسوج

مدیر اجراییات شهرداری یاسوج گفت :قریب به  400وانت بار دوره گرد در شهر
یاسوج ساماندهی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری یاسوج ،فرزاد غالمیان بیان کرد :طرح
ساماندهی وانت بارهای دوره گرد میوه فروش که از پائیز آغاز شده است ،همچنان
ادامه خواهد داشت.
غالمیان یادآور شد :در مرحله نخست این طرح نیروهای اجرائیات شهرداری یاسوج
به پاکسازی ورودی و خروجی های شهر یاسوج پرداختند و به جمع آوری سازه های
موقت ایجاد شده توسط دست فروشان اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد :در گام بعدی وانت های دوره گرد از سطح خیابان ها و معابر
شهر جمع آوری شدند و به محل های مشخص هدایت شدند.
مدیر اجراییات شهرداری یاسوج ادامه داد :دو محل برای وانت بارها مشخص شد که
بصورت قرعه کشی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

فرزاد غالمیان گفت :زمینی در محور یاسوج به شیراز در نزدیکی پمپ بنزین
منصوری برای ساماندهی  180دستگاه از این خودروها و محلی در نزدیکی جمعه بازار
برای  200دستگاه خودروی دیگر در نظر گرفته شده است که هم اکنون وانت بارها به
این محل ها هدایت می شوند.
غالمیان تصریح کرد :برای جلوگیری از معضالت ترافیکی و همچنین ایجاد فضای
بصری مناسب در شهر نیازمند همکاری و همراهی این عزیزان هستیم.
وی گفت :اکنون ورودی و خروجی های شهر یاسوج از سمت شیراز ،اصفهان و سی
سخت وضعیت بسیار بهتری نسبت به گذشته دارند و امیدواریم با همکاری و همراهی
همه دستگاهها ،وضعیت مطلوب تری ایجاد کنیم.
مدیر اجراییات شهرداری تاکید کرد :در اجرای این طرح دادستانی محترم ،نیروهای
زحمتکش پلیس راهور و یگان امداد نیروی انتظامی و فرمانداری نهایت همکاری و
همراهی را داشته اند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/15

نوبت دوم

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

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 دوم96/11/26 :

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد

