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الرستان
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان:

پروژه راهسازی خیر ساز روستای قالت
اوز از پیشرفت خوبی برخوردار است

1397
سهشنبه

نخستین همایش بررسی ادبیات کودک و نوجوان در فسا برگزارشد

نخستین همایش بررسی ادبیات کودک و نوجوان با حضور نویسنده و شاعر معاصر ایران و عضو شورای کتاب کودک و انجمن نویسندگان کودکان و
نوجوانان کشور سیزده آبان ماه ساعت  ۴عصر در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فسا برگزار شد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه
اطالعرسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فسا گفت :نخستین همایش بررسی
ادبیات کودک و نوجوان با حضور نویسنده و شاعر معاصر ایران و عضو شورای کتاب کودک و انجمن نویسندگان کودکان و نوجوانان کشور روز یکشنبه
سیزده آبان ماه ساعت  ۴عصر در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فسا برگزار شد .رحمانی افزود :در این همایش عالوه بر سخنرانی احمد
اکبرپور در حوزه داستان کودک و نوجوان ،ابراهیم محبی درخصوص ادبیات کودک و ارتباط آن با جامعه و محمد رضائیان کارشناس ارشد روانشناسی
بالینی در حوزه ادبیات و تأثیر آن در رشد ذهنی کودکان و نوجوانان به ایراد سخنپرداختند .دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان فسا خاطرنشان کرد:
این نخستین همایشی است که در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه و تقویت جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان توسط اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،انجمن ادبی اندیشه و همکاری بیمه سامان با حضور اساتید و صاحبنظران داستان و ادبیات در شهرستان فسا برگزارشد.

به سمتی برویم که کشت گیاهان دارویی و کم آب بر را
در این شهرستان توسعه دهیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده از زعفران کاران
خواست که بعد از برداشت گل نسبت به آبیاری بهموقع
و با توجه به وجود انواع کودهای شیمیایی در انبارهای
سطح شهرستان از کودهای اوره و کلرور پتاسیم طبق نظر
کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام کنند.
یعقوبی گفت :در مراحل داشت نیز نسبت به وجین و
مبارزه با علفهای هرز مزارع زعفران و محلولپاشی با
انواع کودهای شیمیایی و ریزمغذیها اقدام کنند.
مقرونبهصرفه بودن کشت زعفران ،مقاومت به عوامل
محیطی ،سودآوری مناسب و اشتغالزایی از عوامل توسعه
زعفران است.
این محصول از شهرستان آباده به بازارهای داخلی و گاهی
بازارهای خارجی ارسال میشود.
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مدیرکل میراث فرهنگی و صنایعدستی
هرمزگان اعالم کرد؛

ارزآوری یکمیلیون و  ۸۲۰هزار دالری
صنایعدستی هرمزگان

فرماندار آباده:

ادارات باید مشکالت واحدهای صنعتی
را رفع کنند
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
راه و شهرسازی الرستان ،محمدرضا باقریفرد مدیرکل
راه و شهرسازی الرستان به همراه جلیل حسنی فرماندار
ویژه الرستان از پروژه خیرساز راه روستایی قالت واقع
در بخش اوز الرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان
روند اجرایی این پروژه قرار گرفت.
باقریفرد اظهار داشت :در حوزه استحفاظی این اداره کل
خیرین زیادی وجود دارند و اکثر امکانات این شهرستانها
مانند مدرسه ،دانشگاه ،بیمارستان ،درمانگاه و مساجد با
همت این بزرگواران ساخته شده است و با رایزنیهایی
که با این نیک اندیشان طی چند سال اخیر صورت گرفته
باعث شده بخشی از این خیرین در حوزه راهسازی و
راهداری نیز ورود کرده و تاکنون دهها کیلومتر جاده،
پل و حذف نقاط پرحادثه توسط این خیرین انجام شده و
چندین پروژه نیز در دست اجرا است.
وی درخصوص پروژه خیر ساز روستای قالت تصریح
کرد :این پروژه با همت سید عبداهلل حسینی از خیرین
منطقه به طول  4کیلومتر در حال اجراست و با اتمام این
پروژه دسترسی مردم این روستا به جاده اصلی حدود 5
کیلومتر کاهش خواهد یافت و  2دستگاه ابنیه فنی نیز در
این محور ساخته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان افزود :راه محور توسعه
هر منطقه است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از
خیرین تقاضامندیم تا در پروژههای راهسازی و راهداری
بازوی توانمندی برای این اداره کل باشند و با اقدام
خداپسندانه خود نقش بهسزایی در پیشرفت و آبادانی
منطقه ایفا نمایند.

آباده

برداشت زعفران در شهرستان آباده
آغاز شد

فرماندار آباده که از یک واحد تولیدی در این شهرستان
دیدن میکرد گفت :ادارات به دلیل اهمیت موضوع
اقتصاد و نقش آن در رونق منطقه ،باید مشکالت
واحدهای صنعتی را رفع کنند.
به گزارش ایرنا ،محمد اسداللهی در بازدید از کارخانه
کاشی و سرامیک پردیس سرام آباده گفت :هر فعالیتی
که موجب رونق اقتصادی ،حمایت از تولیدکنندگان،
افزایش صادرات ،اشتغال مولد و انتقال فنآوری مدرن
دنیا در کشور شود ارزشمند و قابلتحسین است.
وی با اشاره به محاسن تولید داخلی عنوان داشت :یکی از
مزایای بزرگ حمایت از این کارخانهها ،تولید اشتغال و
فضای کسبوکار است که میتواند بار بزرگ بیکاری را
از دوش مردم بردارد.
فرماندار آباده بابیان اینکه این شهرستان دارای پتانسیل
بالقوه در حوزههای صنعت و تجارت است ،اظهار داشت:
حمایت بانکها از بخش تولید منجر به رونق اقتصادی
خواهد شد و هدف اصلی دولت در حوزه صنعت و
تجارت ،اشتغالزایی و رفع مشکالت ناشی از بیکاری است
و برای تحقق این امر ابتدا باید از صنعتگر حمایت شود.
وی با اشاره با به برنامه هفتگی بازدید از واحدهای تولیدی
و صنعتی در شهرستان آباده گفت :هر هفته من و مسئوالن
از واحدهای صنعتی بازدید میکنیم و مشکالت و مسائل
پیش روی این واحدهای صنعتی بررسی و رفع خواهد شد.
خلیل سلیمانپور رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت آباده
در این بازدید گفت :شرکت کاشی پردیس آباده در
سال  95با بهرهمندی از تسهیالت بانک صنعت و معدن
در استان فارس به بهرهبرداری رسید و به چرخه اقتصاد
کشورمان پیوست.

استاندار بوشهر گفت :باهدف دسترسی مناسب به وضعیت
واحدهای معدنی این استان این واحدها شناسنامهدار
میشود.
به گزارش ایرنا ،عبدالکریم گراوند در نشست شورای
معادن استان بوشهر افزود :بدون تردید مواد معدنی از
ظرفیتهای مهم استان بوشهر بهویژه در حوزه صادرات
است که باید از همه توان برای حمایت از فعاالن در بخش
معدن و رفع مشکالت و معضالت این حوزه بهره ببریم.
وی بیان کرد :با استفاده صحیح از معادن قابلیت ارتقا
ارزشافزوده آنها وجود دارد که در این زمینه از اداره
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و سایر دستگاههای
ذیربط انتظار داریم نهایت توان خود را بهکار گیرند.
گراوند با تأکید بر لزوم شناسنامهدار کردن معادن استان
بوشهر اظهار داشت :باید اطالعات دقیق از معادن استان
درزمینه حجم معدن ،میزان ذخایر معدن ،محل اجرا ،میزان
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن جمعآوری و منتشر
شود تا همه بتوانند از این بانک اطالعاتی استفاده کنند.
وی بیان کرد :اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان و
سایر دستگاههای مرتبط در گردآوری این بانک اطالعاتی
بهمنظور شناسنامهدار کردن معادن استان همکاری کنند تا
در کمترین زمان ممکن این مهم محقق شود.
از مجموع  347معدن مصالح ساختمانی مجوز دار این استان
 128معدن فعال 106 ،معدن غیرفعال و مابقی آن نیز فاقد
بهرهبردار است.
ساالنه از معادن فعال استان بوشهر  72درصد ظرفیت اسمی
آن برداشت شده بهگونهای که از  15.8میلیون تن ظرفیت
پروانه بهرهبرداری ساالنه  9.1میلیون تن استخراج میشود.

استان خوزستان
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان:

کتابخانههای در حال احداث باید
طراحی شاخصی داشته باشند

جهرم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده اعالم کرد :برداشت
زعفران از  12هکتار سطح زیر کشت این محصول در این
شهرستان آغاز شد.
مجید یعقوبی در گفتوگو با ایرنا افزود :از هر هکتار
سطح زیر کشت زعفران در شهرستان آباده 4 ،کیلوگرم
محصول برداشت میشود.
وی بابیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت زعفران ،در
حومه شهر آباده و سورمق است گفت :برداشت زعفران
در این شهرستان تا آخر آبان ادامه دارد.
یعقوبی ادامه داد :بهمنظور افزایش بهرهوری و لزوم
ضدعفونی پیازهای زعفران و استفاده از پیازهای درشت
و مرغوب ،کارشناسان این مدیریت و مراکز جهاد
کشاورزی دهستانهای تابعه بازدیدهای مستمری از مزارع
زعفران در حال احداث انجام دادهاند.
وی بابیان اینکه حداکثر نیروی کاری در فصل برداشت
گل است ،بیان کرد :هر هکتار زعفران حدود  200نفر
کارگر در روز برای مرحله داشت و برداشت نیاز دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده افزود :به تأیید
کارشناسان امر ،زعفران تولیدی در شهرستان آباده به
دلیل شرایط اقلیمی از کیفیت خوبی برخوردار است
و کشاورزانی که عالقهمند به کشت زعفران در سطح
اراضی کشاورزی خود هستند با مراجعه به مراکز جهاد
کشاورزی دهستان مربوطه پس از آموزشهای الزم،
پیازچه (بنه) مرغوب و سالم برای کشت در مزارع خود
دریافت خواهند کرد.
وی اظهار داشت :شرایط کمبود آب در شهرستان و لزوم
بهرهبرداری بهینه از منابع آبی بخصوص در مناطقی که
مستعد کشت جایگزین هستند و اهمیت برنامهریزی برای
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،میطلبد با ترغیب
کشاورزان و برنامهریزی صحیح و ارائه الگوهای مناسب،

مشکالت پروژههای راههای جهرم
بررسی شد

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس گفت:
در بررسی و بازدید از محورهای مواصالتی شهرستان
جهرم برای تأمین اعتبار ،اجرا ،عملیات ساخت پروژهها و
روشنایی برخی محورها تصمیماتی اتخاذ شد.
به گزارش ایرنا ،علیرضا سیاهپور در جریان بازدیدهای
اخیر خود از محورهای مواصالتی شهرستان جهرم افزود:
طی بازدیدهایی همراه با محمد رضایی نماینده مردم جهرم
از محور جهرم -شیراز داشتم مقرر شد ،روشنایی این محور
در بخش کردیان تکمیل شود.
وی اظهار کرد :همچنین از عملیات اجرایی احداث بلوار
روستای موسویه در بخش کردیان در محور جهرم -فسا
نیز بازدید و درزمینه رفع مشکل معارض آن تصمیماتی
گرفته شد.
سیاهپور ادامه داد :از عملیات اجرایی رفع نقاط حادثهخیز
جاده جهرم -سیمکان و حذف گردنه شیرحبیب و بهسازی
این محور تا روستای مانیان ،نقاط حادثهخیز جادههای
روستایی این بخش ،تکمیل احداث و آسفالت بلوار شهر
دوزه و جاده بین روستایی آرجویه و مزکان نیز بازدید
شد و توافقات الزم درباره این پروژهها و تسریع در روند
اجرا صورت گرفت.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان گفت:
کتابخانههای در حال احداث باید طراحی شاخصی داشته
باشند تا بتوان از آنها بهعنوان المان استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،شهاب صدیقی در چهارمین
جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان خوزستان اظهار
کرد :ساختمان کتابخانههای احداثی در نقاط مختلف
شهرها باید یک معماری خاصی برای آن لحاظ شده باشد؛
کتابخانه در همه کشورها یکی از المانهای کارتپستالی
محسوب و برای حضور افراد مشوق خواهد بود.
وی افزود :پیشنهاد میشود از نظاممهندسی و معماران
پیشکسوت برای طراحی کتابخانههای در حال ساخت
کمک بگیریم .همچنین اینکه فعالیتهای جانبی در
کتابخانهها داشته باشیم و از آن جمله میتوان به نمایش
فیلم اشاره کرد؛ خصوصًا در نقاطی که کمبود سینما داریم
و این مسئله باعث جذب افراد به کتابخانهها میشود.
صدیقی بیان کرد :سال گذشته سرجمع بودجه جاری
شهرداریهای استان ،دو هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان که
یک هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان آن محقق و ازاینبین ۴۵
درصد مربوط به شهر اهواز است.
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان گفت :بر اساس
محاسبات انجام شده باید در سال حداقل پنج میلیارد و
حداکثر  ۸.۵میلیارد تومان وصولی برای کتابخانهها داشته
باشیم.
صدیقی تصریح کرد :در حال حاضر  ۶۰درصد بودجههای
شهرداری از محل ارزشافزوده تأمین میشود که پرداخت
بودجه کتابخانهها از این محل مستلزم بخشنامهها و
دستورالعملهای خاص از نهادهای اقتصادی ذیربط است.

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

مدیرکل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری
هرمزگان گفت :از ابتدای سال تاکنون صادرات
محصوالت صنایعدستی استان یکمیلیون و  ۸۲۰هزار دالر
ارزآوری داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رضا برومند گفت :از ابتدای
سال تاکنون صنایعدستی صنعتگران هرمزگان به ارزش
یکمیلیون و  ۸۲۰هزار دالر به خارج از کشور صادر شد.
این محصوالت از گمرکات استان به کشورهای حاشیه
خلیجفارس ،ترکیه و برخی کشورهای اروپایی صادر شده
است .مدیرکل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری
هرمزگان خاطرنشان کرد :محصوالت سفالی ،حصیری،
شیشهای و خوس دوزی از مهمترین محصوالت صادراتی
هرمزگان است.
برومند با اشاره به اینکه پارسال نیز دو میلیون و  ۲۰۰هزار
دالر از محصوالت صنایعدستی هرمزگان صادر شد ،اظهار
کرد :بیش از  ۶۸هزار نفر درزمینه تولید صنایعدستی در
هرمزگان شناسایی شدند که مشغول به فعالیت هستند.
وی عنوان کرد :گالبتوندوزی ،خوسدوزی ،شکبافی،
گلدوزی ،سفالگری ،حصیربافی ،گلیمبافی ،قالیبافی و
گلهای شیشهای ازجمله صنایعدستی هرمزگان هستند.
وی با اشاره به اینکه اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری در بخش خدمات و بهنوعی صنعت میتواند
در چرخه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کند ،افزود :تمام
توان خود را برای ارائه راهبردهای کاربردی و عملیاتی
جهت برونرفت کشور از رکود اقتصادی و کمک به
رشد اقتصادی در قالب سیاستهای کلی به کار گرفتهایم.
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان با اشاره به گسترده
بودن حوزه عملکرد مجموعه میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری ،گفت :در حوزه میراث فرهنگی از ابتدای
سال عالوه بر برگزاری همایشها و جشنوارههای متعدد،
 ۸مورد مرمت و احیا آثار تاریخی و فرهنگی ازجمله،
ادامه تعمیر و مرمت مسجد جامع بستک ،مرمت بخشی
از حمام خان بستک ،مرمت بخشی از حمام خان بستک،
تعمیر و مرمت فرودگاه بندرلنگه ،تعمیر و مرمت پل
التیدان ،تعمیر و مرمت کاروانسرای تقیخانی ،تعمیر و
مرمت قلعه فین و تعمیر و مرمت خانه فکری را انجام
داده است.
وی تهیه ،گردآوری و ارسال  ۳۰پرونده ثبتی آثار تاریخی
و میراث معنوی را ازجمله دیگر اقدامات این اداره کل در
حوزه نشر عنوان کرد.
برومند در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این
اداره کل در حوزه صنایعدستی اشاره کرد و گفت:
برگزاری همایشها و جشنوارههای تخصصی صنایعدستی
و تجلیل از هنرمندان و صنعتگران پیشکسوت صنایعدستی،
آموزش عمومی رشتههای صنایعدستی در قالب تفاهمنامه
با سازمانهای مختلف برخی از اقدامات انجام شده است.
اخذ  ۴نشان ملی مرغوبیت صنایعدستی ،برگزاری
 ۷نمایشگاه استانی ۱۹ ،مورد مشارکت هنرمندان و
صنعتگران استان در نمایشگاههای سایر استانها ،یک
مورد شرکت در نمایشگاههای خارجی و برگزاری ۹
نمایشگاه نوروزی در استان ،صدور  ۴۹۰۰کارت شناسایی
جهت صنعتگران و هنرمندان خانگی ،صدور  ۵۰پروانه
تولید کارگاهی جهت هنرمندان و صنعتگران کارگاهی،
پرداخت  ۵۴۰۰میلیون ریال تسهیالت بانکی از دیگر
مواردی بود که مدیرکل میراث فرهنگی استان به آن
اشاره کرد .وی با اشاره به صادرات یکمیلیون و ۸۲۰
هزار دالری صنایعدستی استان به کشورهای مقصد
گفت :با توجه به اهداف توسعه صادرات استان به دنبال
برنامهریزی برای افزایش این رقم به بیش از این هستیم.
برومند در ادامه به عملکرد یکساله حوزه گردشگری و
سرمایهگذاری این اداره اشاره کرد و گفت :با توجه به
اهمیت صنعت توریسم و گردشگری در رونق اقتصادی
هرمزگان مدیریت ارشد استان و این اداره کل یک
برنامهریزی گسترده برای رونق این بخش و فراهم کردن
زیرساختهای موردنیاز را در دستور کار خود قرار داده
است.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری سه مورد تأسیسات
گردشگری در استان به بهرهبرداری رسیده است ،یادآور
شد :در راستای فراهمسازی زیرساختهای گردشگری
در استان از مجتمع تفریحی گردشگری سپید در سرخون
بندرعباس با سرمایهگذاری  ۳۰میلیارد ریال در زمینی
به مساحت  ۴هزار مترمربع ،سفرهخانه سنتی پاژ در
بندرعباس با سرمایهگذاری بخش خصوصی و اعتباری
بالغبر  ۵میلیارد ریال و افتتاح سفرهخانه سنتی بهشت

جنوب در رودان با حجم سرمایهگذاری  ۱۴هزار میلیون
ریال توسط بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است.
برومند درخصوص اقامتگاههای بومگردی استان گفت:
از ابتدای سال تاکنون برای بیش از  ۳۵پرونده جهت
اخذ مجوز اقامتگاه بومگردی پرونده تشکیل شده که از
این تعداد  ۱۲فقره پروانه اقامتگاه بومگردی در استان
هرمزگان صادر شده است.
وی در ادامه افزود :همچنین  ۵مورد پروانه بهرهبرداری
برای دفاتر خدمات مسافرتی صادر شده و  ۶طی بازدیدهای
نظارتی  ۶دفتر لغو  ۳دفتر تعلیق یک ماهه شدند.
وی تصویب اعتبار برای  ۲۴پروژه زیرساختی گردشگری
به مبلغ  66/۵۰۰میلیون ریال شامل مناطق نمونه -کمپینگ
و زیرساخت گردشگری ،پرداخت تسهیالت به  ۲طرح
گردشگری از محل اشتغال روستایی به مبلغ  6/۰۰۰میلیون
ریال ،تصویب اعتبار  ۳طرح گردشگری به مبلغ ۴۱۵۰۰
(میلیون ریال) از محل تفاهمنامه مشترک فیمابین معاونت
توسعه روستایی و مناطق محروم کشور استانداری و بانک
سینا و تصویب اعتبار یک طرح گردشگری به مبلغ
( 20/000میلیون ریال) از محل تفاهمنامه مشترک فیمابین
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور استانداری
و بانک پارسیان را ازجمله اقدامات این اداره کل برای
توسعه گردشگری استان عنوان کرد.
وی پیرامون توسعه مناطق نمونه گردشگری در استان
گفت :در این مدت  ۶۰مورد طرح توجیهی بهمنظور
رعایت مفاد آییننامه ایجاد ،اصالح و تکمیل ،بررسی شده
است؛ که برای  ۵۵مورد از آنها موافقت اصولی صادر
شده است.
مدیرکل اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان هرمزگان بابیان اینکه  ۵۰طرح توجیهی و بسته
سرمایهگذاری برای مناطق نمونه گردشگری و روستاهای
هدف گردشگری استان تهیه شده است ،خاطرنشان کرد:
استان هرمزگان با توجه به داشتن راههای دسترسی زمینی،
هوایی و دریایی از جایگاه ویژهای در جنوب کشور
برخوردار است به همین دلیل فرصتهای مناسبی را برای
سرمایهگذاری در این بخش فراهم کرده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

گچساران

روند عملیات اجرایی طرحهای بزرگ
راهسازی گچساران کند است

فرماندار گچساران گفت :روند عملیات اجرایی طرحهای
بزرگ راهسازی این شهرستان شامل جادههای باباکالن و
گناوه کند است.
به گزارش ایرنا ،عبدالرحیم رحیمی در نشست بررسی
طرحهای عمرانی گچساران افزود :عملیات اجرایی
طرح راهسازی گچساران گناوه که در سه قطعه در حال
اجراست  2قطعه آن غیرفعال و یک قطعه دیگر بسیار کند.
وی بابیان اینکه روند اجرای طرح راهسازی گچساران
باباکالن نیز بسیار کند است تصریح کرد :این طرحها به
دلیل مسائل فنی و کمبود اعتبار بهکندی پیش میرود.
رحیمی افزود :فاز  1و  2جاده گچساران به باباکالن به
طول  16کیلومتر در دست ساخت است و این طرح ملی
به طول  54کیلومتر بااعتباری بیش از  620میلیارد ریال
اجرا میشود.
رحیمی طول محور جاده دیلم ،گناوه -گچساران را 54
کیلومتر ذکر کرد و گفت :این طرح در سه فاز بااعتباری
بیش از  600میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
وی روند اجرایی روکش آسفالت روستاهای گچساران را
خوب ارزیابی کرد و بخش عمدهای از آن انجام شده است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران نیز
در این نشست گفت :اجرایی شدن طرح ساخت جاده
گچساران به بابا کالن باعث افزایش  2ساعتی مسیر
کارکنان این شرکت شده است.
هوشنگ صیدالی افزود :سخت شدن عملیات نظارت بر
خطوط لوله صادراتی از دیگر مشکالت طوالنی شدن این
طرح است.
وی از مسئوالن و عوامل اجرایی این طرح خواست برای
تکمیل و بهرهبرداری این طرح مهم تالش بیشتری کنند.
در این نشست پیمانکاران و عوامل اجرایی موانع و
مشکالت طرحهای در حال ساخت را بیان کردند.
میدان نفتی گچساران دومین میدان بزرگ نفتی ایران
است که با مرکزیت شهرستان گچساران در استانهای
کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،بوشهر و فارس
قرار دارد .شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است و
درزمینه استخراج ،پاالیش و انتقال نفت خام ،گاز طبیعی
و تولید میعانات گازی فعالیت میکند.
شهرستان  124هزارنفری گچساران در جنوب غربی
کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

