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مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب خبرداد :

خداحافظی اهواز با مشعلهای گاز تا سه سال آینده

مدیرعامــل مناطــق نفتخیــز جنــوب از اتمــام جم ـعآوری
گازهــای همــراه نفــت در اطــراف اهــواز،آغاجــاری و
گچســاران تــا ســه ســال آینــده خبــر داد و گفــت :بــرای
جمــعآوری ایــن گازهــا و خاموشکــردن مشــعلها بــا
دو مجموعــه پتروشــیمی مــارون و هلدینــگ پتروشــیمی
خلیــج فــارس قــرارداد امضــا کردهایــم.
«احمــد محمــدی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره
بــه اینکــه در دو منطقــه جغرافیایــی اطــراف کالنشــهر
اهــواز و منطقــه عمومــی آغاجــاری و گچســاران طــرح
جمـعآوری گازهــای همــراه اجــرا میشــود،ادامــه داد :دو
پتروشــیمی مــارون و هلدینــگ خلیــج فــارس بیــش از ۹۰
درصــد گازهــای فلــر را در ایــن مناطــق جمــع میکننــد
و بــه مقاصــد تعریــف شــده از جملــه مجتمــع هــای گاز

و گاز مایــع و همچنیــن پاالیشــگاه بیدبلندخلیــج فــارس
ارســال خواهنــد کــرد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرارداد
جمـعآوری گازهــای همــراه در ســال  ۹۷بــه امضــا رســید،
تاکیــد کــرد :همچنیــن بــه دلیــل تغییــر در برخــی شــرح
کارهــا ،در فروردیــن امســال الحاقیههــای جدیــد امضــا
شــد .اکنــون مصوبــات الزم گرفتــه شــده و دو شــرکت
مــارون و هلدینــگ خلیــج فــارس نیــز امــور اجرایــی
جهــت شــروع اقدامــات عملــی بــر اســاس اولویــت بنــدی
توافــق شــده را آغــاز کردهانــد.
مدیرعامــل مناطــق نفتخیــز جنــوب گفــت :بــا اجــرای
ایــن طــرح گازهــای تولیــدی همــراه نفــت میادیــن نفتــی
موجــود در اهــواز ،آغاجــاری ،گچســاران و مــارون جمــع
آوری میشــوند .بــرای جمــعآوری گازهــای تولیــدی
همــراه نفــت منطقــه مسجدســلیمان نیــز بــا پتروشــیمی
بختیــاری مذاکراتــی را انجــام شــده و امیدواریــم در آینــده
نزدیــک اقدامــات مــورد نیــاز ایــن بخــش نیــز آغــاز شــود.

بــه گفتــه محمــدی جمــعآوری ایــن گازهــا باعــث
میشــود تــا عــاوه بــر جلوگیــری از آلودگــی
محیطزیســت،گاز غنــی جمــعآوری شــده و عــاوه بــر
تامیــن خــوراک واحدهــای پتروشــیمی،مصــارف داخلــی
و کارخانجــات ،بخشــی از نیازهــای تزریــق در میادیــن
نفتــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــرای افزایــش ضریــب
بازیافــت را نیــز تامیــن کنــد ،کــه منجــر بــه افزایــش
ذخیــره میلیــون هــا بشــکه نفــت از ایــن میادیــن خواهــد
شــد.
محمــدی تعــداد مخازنــی کــه در مناطــق نفتخیــز جنــوب
تحــت تزریــق گاز هســتند را  ۱۲مخــزن عنــوان کــرد و
افــزود ۵۰ :تــا  ۶۰درصــد از حجــم ذخایــر قابــل تولیــد
مناطــق نفتخیــز جنــوب تحــت تزریــق گاز هســتند کــه
از جملــه آنهــا میتــوان بــه مخــازن آســماری مــارون،
آغاجــاری ،کرنــج،پارســی ،رامشــیر،کوپــال،گچســاران،
بــی بــی حکیمــه ،نرگســی ،هفتــکل و  ...اشــاره کــرد.

اطالعیه جدید شرکت پخش فرآوردههای نفتی:

استفاده از کارت سوخت از سه شنبه اجباری میشود

شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران بــر ضــرورت
اســتفاده از کارت هوشــمند ســوخت بــرای ســوختگیری در
جایگاههــای عرضــه از روز سهشــنبه تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از شــرکت ملــی
پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران ،متــن اطالعیــه شــرکت
ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران بــه شــرح زیــر اســت:
بــه اطــاع هموطنــان عزیــز میرســاند کــه در اجــرای
سیاســتهای دولــت محتــرم و در پــی اطالعیههــا و
مصاحبههــای انجــام شــده پیشــین ،تاکیــد میکنــد
کــه از صبــح روز سهشــنبه ( ۲۲مردادمــاه) جــاری ،تمــام
وســایط نقلیــه بنزینــی بایــد بــرای دریافــت ســوخت ،از کارت
ســوخت خــودرو خــود اســتفاده نماینــد .در ایــن زمینــه
توجــه هموطنــان را بــه نــکات زیــر جلــب مینمایــد:
 -۱در صورتــی کــه مالــکان خودروهــا در اســتفاده از کارت

ســوخت خــود بــا هــر مشــکلی روبــرو شــدند ،از طریــق
ســایت  niopdc.irو یــا تمــاس بــا شــماره  ۰۹۶۲۷اقــدام
نماینــد .الزم بــه توضیــح اســت کــه تــا تاریــخ  22شــهریور
 1398عــاوه بــر رمــز جــاری کارت ۴ ،رقــم آخــر کــد ملــی
شــخصی کــه نــام او پشــت کارت ســوخت درج گردیــده ،بــه
عنــوان رمــز کارت در جایــگاه ســوختگیری ،قابــل قبــول
میباشــد.
 -۲بــه رغــم همــه تالشهــای انجــام شــده ،بــرای ثبــت
نــام و صــدور کارت ســوخت المثنــی ،بــرای آن دســته از
مالــکان خودروهــا کــه کارت ســوخت خــود را گــم کردهانــد،
محتمــل اســت هنــوز تعــدادی از مالــکان خودروهــا ،کارت
ســوخت در اختیــار نداشــته باشــند ،لــذا بــرای حــل مشــکل
تحویــل ســوخت بــه اینگونــه خودروهــا ،مقــرر شــده کــه
بــه مــدت محــدودی از کارت جایــگاهدار بــرای تحویــل مقدار
محــدود ســوخت بــه ایــن گونــه خودروهــا اســتفاده شــود و
حســب مــورد ،تــا زمانــی کــه در هــر منطقــه متناســب بــا
شــرایط ،اعــان خواهــد شــد ،ایــن رویــه ادامــه دارد.

 -۳مالــکان خودروهایــی کــه تاکنــون اقدامــی بــرای تقاضــای
صــدور کارت ســوخت المثنــی بــه عمــل نیاوردهانــد بایــد بــا
مراجعــه بــه دفاتــر خدمــات پلیــس  +۱۰نســبت بــه ثبــت
نــام بــرای دریافــت کارت المثنــی اقــدام نماینــد .ب ـهزودی
درگاه ملــی ســامانه دولــت همــراه نیــز بــرای ثبــت نــام
اینگونــه درخواســتها راهانــدازی خواهــد شــد و در ایــن
زمینــه اطالعرســانی میگــردد.
 -۴حــدود  ۵۰۰هــزار کارت ســوخت صــادره بــه دالیــل
مختلــف توســط مالــکان خودروهــا دریافــت نشــده و بــه
باجههــای پســت برگشــت داده شــده و درباجههــای معطلــه
پســت میباشــد .مالــکان خودروهــا میتواننــد بــا مراجعــه
بــه وبســایت  epolice.irنســبت بــه دریافــت مشــخصات
باجــه پســتی مربوطــه اقــدام و بــرای دریافــت کارت ســوخت
خــود بــه باجــه پســتی مربوطــه مراجعــه نماینــد.
در هــر حــال شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی
ایــران تمامــی تــاش خــود را خواهــد کــرد کــه در اجــرای
ایــن طــرح ،هموطنــان بــا کمتریــن مشــکل روبــرو شــوند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان ری عنوان کرد :

معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری خبرداد:

حرکت مردمی از میدان شهرری به سمت حرم عبدالعظیم در روز عید غدیر

 ۸۵هزار میلیارد ریال تسهیالت به طرحهای اشتغالزای روستایی پرداخت شد

اهمیــت آن بــه مــردم دارنــد ،گفــت:
جشــن هــای غدیــر در فضاهــای عمومــی،
مســاجد و حســینیههای ری برگــزار
مــی شــود و برپایــی ســرود ،تواشــیح،
مســابقات فرهنگــی ،غرفــه هــای مشــاوره
و روانشناســی از برنامــه هــای ایــن ایــام بــه
شــمار مــی رود .وی بــا بیــان ایــن کــه ۲۷
مرداد نشســت بــا مبلغیــن در فرهنگســرای
والء شــهرری برگــزار خواهــد شــد ،افــزود:
مبلغیــن و ســخنرانان بــا هــدف ارســال پیام
غدیــر بــه بخــش هــای مختلــف شهرســتان
ری اعــزام مــی شــوند و همچنیــن
برنامــه هــای مشــارکتی اداره تبلیغــات
و شــهرداری منطقــه  ۲۰تهــران نیــز در
پایــگاه هــای بســیج و ســرای محــات در
ایــن ایــام برگــزار مــی شــود .ایــن مســئول
تبلیغــی شهرســتان ری گفــت :اجــرای
بــرای تئاتــر ،طنــز ،ســرود ،صنایــع دســتی،
مســابقات فرهنگــی و هنــری ویــژه کودکان
و نوجوانــان بــه صــورت مشــارکتی از دیگــر
برنامــه هــای پیــش بینــی شــده بــرای
دهــه والیــت در شهرســتان ری اســت.

کــه توســط دولــت بــه مجلــس داده
شــده و بــا تاییــد مقــام رهبــری کــه ۱.۵
میلیــارد دالر از محــل صنــدوق توســعه
ملــی بــرای اشــتغال روســتاها اختصــاص
یافتــه ،دنبــال میشــود.
رزمجــو مجمــوع تســهیالت پیــش بینــی
شــده قابــل پرداخــت بــرای طــرح هــای
اشــتغالزای روســتایی در ایــن زمینــه
را  ۱۸۰هــزار میلیــارد ریــال ذکــر کــرد
و گفــت :اجــرای ایــن طــرح همچنــان
ادامــه دارد و قــرار اســت کــه نیــاز مالــی
طرحهــای توســعه اشــتغال در روســتاها
از محــل ایــن اعتبــارات و تســهیالت
ویــژه تامیــن شــود .وی بــا تاکیــد بــر
هدفمنــد بــودن پرداخــت ایــن تســهیالت
بــه روســتاییان بیــان کــرد :در قانــون
هــم تصریــح شــده کــه ایــن اعتبــارات
بایــد در جهــت رشــد تولیــد ،کاهــش
مهاجــرت و افزایــش بهــرهوری پرداخــت
شــود و قــرار اســت کــه  ۵۰درصــد ایــن
اعتبــارات هــم بــه طرحهــای کشــاورزی
اختصــاص یابــد.

رییــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان
ری از اجــرای  ۱۰۰عنــوان برنامــه طــی
دهــه والیــت در ایــن شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام علــی
کنگرلــو در نشســت خبــری بمناســبت
دهــه والیــت طــی ســخنانی بیــان کــرد:
در ایــام دهــه والیــت  ۱۰۰عنــوان برنامــه
شــامل برگــزاری جشــن هــا ،مســابقات
کتابخوانــی و برپایــی نمایشــگاه نقاشــی در
مهدهــای کــودک شهرســتان ری برگــزار
مــی شــود .وی افــزود :امــروز نســل جــوان
نیــاز بــه شــناخت بیــش از پیــش معــارف
اســامی و حقانیــت غدیــر دارد ،جامعیــت
همــه مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی و فرهنگــی در غدیــر مطــرح شــده
اســت ،غدیــر نشــان داد کــه اســام دیــن
عــزا و مصیبــت نیســت بلکــه شــادی و
خوشــحالی در اســام تاکیــد شــده و دیــن
شــادمانی بــه شــمار مــی رود.
رییــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان
ری بــا بیــان ایــن کــه رســانه هــا نقــش
مهمــی در انتقــال فرهنــگ غدیــر و

معــاون ســرمایهگذاری ،فرهنگــی و
اجتماعــی معاونــت توســعه روســتایی
ریاســتجمهوری اعــام کــرد :تاکنــون
 ۸۵هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت
ویــژه بــرای اجــرا ،تکمیــل و راهانــدازی
طرحهــای اشــتغالزایی پایــدار روســتایی
پرداخــت شــده اســت.
منوچهــر رزمجــو در حاشــیه بازدیــد از
چنــد طــرح اشــتغالزای حــوزه جهــاد
کشــاورزی اســتان اردبیــل در مصاحبــه
بــا خبرنــگار ایرنــا ،اشــتغال پایــدار
در روســتاها را یکــی از برنامههــای
زیربنایــی معاونــت توســعه روســتایی
نهــاد ریاســت جمهــوری اعــام کــرد
و افــزود :در ایــن زمینــه بــا تمامــی
بخشهــای اقتصــادی و دســتگاههای
متولــی امــر اشــتغال در حــال همــکاری
و هماهنگــی الزم هســتیم .وی بیــان
کــرد :هماکنــون پرداخــت تســهیالت
الزم بــرای اجــرا ،تکمیــل و راهانــدازی
طرحهــای اشــغالزای پایــدار روســتایی
را کــه از ســال  ۹۶و در قالــب الیح ـهای

7

رییس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد :

نامساعد بودن فضای کسب و کار
تهدید جدی تولید در کرمان

رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان
کرمــان گفــت :چــه اتفاقــی در تولیــد اســتان کرمــان افتــاده
کــه بایــد  48درصــد افزایــش درآمــد مالیاتــی داشــته باشــد؟
بــه نظــر مــی رســد قــرار نیســت در حــوزه مالیــات اتفاقــی
در رونــق تولیــد بیفتــد و در تامیــن اجتماعــی نیــز کار جــدی
در حمایــت از تولیــد نیفتــاده و بانــک هــا نیــز هــر اقدامــی
بــرای وصــول مطالبــات انجــام مــی دهنــد.
ســیدمهدی طبیــب زاده در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا،
دربــاره تحقــق شــعار ســال اظهــار کــرد :ســئوال مــا ایــن
اســت کــه ســال رونــق تولیــد کــه جنــگ اقتصــادی و
تشــدید تحریــم هــای ظالمانــه اســت چــه تفاوتــی بــا ســال
گذشــته داشــته و رونــق تولیــد در کجــای تصمیمــات و
برنامــه هــای مســئوالن در ســال  98گنجانــده شــده و چــه
اتفاقــی بایــد بیفتــد؟ وی افــزود :بــرای رونــق تولیــد ،بیــش
از شــعار ،ســمینار و همایــش ،بــه یــک تصمیــم عملیاتــی
نیــاز اســت زیــرا یــک ضــرورت مهــم بــوده و بایــد پشــتوانه
اجرایــی داشــته باشــد.
طبیـبزاده بــا اشــاره بــه اینکــه بــه نظــر مــا پیــش نیــاز رونق
تولیــد بهبــود فضــای کســب و کار اســت ،تصریــح کــرد :قطعا
بحــث تحریــم هــا در فضــای اقتصــاد کشــور و بــه تبــع آن در
فضــای کســب و کار و تولیــد موثــر اســت امــا همــه مشــکالت
تولیــد در کشــور ،تحریــم نیســت ،مســائلی اســت کــه آن را
تحریــم هــای داخلــی مــی گوییــم.
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان
کرمــان بیــان کــرد :نامســاعد بــودن فضــای کســب و کار
تهدیــد جــدی بــرای تولیــد در کشــور و اســتان کرمــان اســت
و مــا بــه طــور مشــهود در سیاســت هــای ابالغــی ســازمان
هــای موثــر در کســب و کار از جملــه بانــک هــا ،اداره مالیــات
و تامیــن اجتماعــی ایــن موضوعــات را مــی بینیــم و حتــی
شــاهد هســتیم رفتارشــان بــا فعــاالن اقتصــادی تغییــری
نکــرده و بــه نظــر مــی آیــد فشــارها تشــدید هم شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کمبــود منابــع مالــی در کشــور افــزود :در
تحریــم هــا نیــاز بیشــتری بــه منابــع اســت و بــه همیــن
جهــت ســهم اســتان هــا در کســب درآمــد مالیاتــی اضافــه
شــده و در کرمــان بیشــترین رشــد را داشــته و بیــش از 48
درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش مالیــات را داریــم.
طبیـبزاده بیــان کــرد :چــه اتفاقــی در تولیــد اســتان کرمــان
افتــاده کــه بایــد  48درصــد افزیــش درآمــد مالیاتــی داشــته
باشــد؟ بــه نظــر مــی رســد قــرار نیســت در حــوزه مالیــات
اتفاقــی در رونــق تولیــد بیفتــد و در تامیــن اجتماعــی نیــز
کار جــدی در حمایــت از تولیــد نیفتــاده و بانــک هــا نیــز هــر
اقدامــی بــرای وصــول مطالبــات انجــام مــی دهنــد.
ایــن فعــال اقتصــادی تصریــح کــرد 75 :درصــد دغدغــه
فعــاالن اقتصــادی در بانــک ،مالیــات و بیمــه اســت و آنچــه
مــی بینیــم دســتورالعمل ،اقــدام و رونــد مشــخصی بــرای
حمایــت از تولیــد وجــود نــدارد و وقتــی در ایــن حــوزه هــا
شــرایط اینگونــه اســت ،در حــوزه هــای دیگــر هــم قطعــا
اتفاقــی نخواهــد افتــاد.
وی اظهــار کــرد :امیدواریــم در  7مــاه باقــی مانــده ســال
سیاســت هــای تعریــف شــده بــرای رونــق تولیــد بــه اجــرا
دربیایــد و آثــار ایجــاد شــده و لمــس شــده از رونــق تولیــد
را در اقتصــاد اســتان کرمــان و در نتیجــه کشــور ببینیــم.
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان
کرمــان دربــاره تاثیــر پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری در
بهبــود فضــای کســب و کار گفــت :تــا زمانــی کــه ذهنیــت
هــا عــوض نشــود ،اختیــارات در اســتان تجمیــع نشــده و باور
جــدی ایجــاد نشــود ،تعویــض جــای فیزیکــی از ســازمان
هــا بــه یــک محــل تاثیــر نــدارد .وی افــزود :ایــن کار وقتــی
جــواب مــی دهــد کــه مدیــر معتقــد بــه توســعه اســتان،
بهبــود فضــای کســب و کار و معتقــد بــه تولیــد دارای اختیــار
کامــل و عــدم تــرس از دیگــران در مســند مدیریــت قــرار
گیــرد و در ایــن صــورت اگــر در محــل اداره خــود نیــز باشــد
مــی توانــد کار انجــام بدهــد .بنابرایــن تغییــر جــای مدیــران
بــی اختیــار و مالحظــه کار اتفاقــی را رقــم نمــی زنــد.

