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19 بسته قراردادی طرح ۲۸ مخزن 
مناطق نفت خیز تعیین تکلیف شد

پیمانکاران،  انتخاب  و  مناقصات  فرآیند  نهایی شدن  به  باتوجه 
قرارداد ۱۱ بسته دیگر از طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب طی روزهای آینده با حضور مقامات 

ارشد وزارت نفت امضا می شود.
این  اعالم  با  شرکت  این  عامل  مدیر  محمدی  احمد  مهندس 
خبر گفت: با امضای این ۱۱ بسته که اخیراً پیمانکاران آنها نیز 
مشخص شده است تعداد بسته های تعیین تکلیف شده طرح ۲۸ 

مخزن به عدد ۱۹ خواهد رسید.
شامل  قراردادی  بسته   ۱۱ این  داد:  توضیح  محمدی  مهندس 
اهواز ۱۴، مارون ۳، ۶، ۱۴ و ۲۵، رامین، منصور آباد، سیاهمکان، 
زیالیی، چلینگر، گرنگان و باالرود است که شروع به کار آنها پس 

از امضای قرارداد با حضور وزیر محترم، ابالغ خواهد شد.
شامل  قراردادی  بسته   ۶ پیمانکاران  این  از  پیش  افزود:  وی 
منصوری آسماری، رامشیر، گچساران خامی، اللی آسماری، کبود 
و نرگسی مشخص شده بود که عملیات اجرای این قراردادها از 

ابتدای سال ۱۳۹۸ در جریان است.
اهواز  شامل  دیگر  بسته  دو  برای  داد:  ادامه  محمدی  مهندس 
۲۳۵ و پازنان نیز یک شرکت و یک کنسرسیوم آمادگی خود را 
برای اجرا و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح اعالم داشته اند که 
بر اساس مقررات و پس از صدور مجوز از مراجع ذیصالح واگذاری 

بسته های قراردادی انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خاطرنشان ساخت: 
از باقی بسته های قراردادی طرح توسعه ۲۸ مخزن ۶ بسته شامل 
اللی  و  گچساران۳۴  حکیمه،  بی  بی  گلخاری،  بینک،  سوالبدر، 
بسته  مناقصه  است.  مناقصه  فرآیند  برگزاری  حال  در  بنگستان 
مصوبه  گرفتن  فرآیند  و  شده  آغاز  زودی  به  نیز  گچساران۱۲ 
شورای اقتصاد مربوط به بسته “قلعه نار” هم در حال طی شدن 
ملی  شرکت  مخزن   ۲۸ توسعه  طرح  است  ذکر  شایان  است. 
مناطق نفتخیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که با اتکا 
نگهداشت  و  افزایش  با هدف  و  داخلی  توانمندی شرکت های  به 
حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام، ایجاد اشتغال به ویژه در 
مناطقی که این پروژه ها اجرا می شوند، توانمندسازی پیمانکاران 
داخلی، تقویت ساخت داخل و انجام مسئولیت های اجتماعی در 
گستره استان های خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس 

و ایالم در دست اجرا می باشد.

در  ۱۶مرداد۹۹  پنجشنبه  صبح  که  نشست  این  در   
مهندس  شد،  انجام  شرکت  این  مرکزی  ساختمان 
حرفه ی  اینجانب  نظر  به  داشت،  اظهار  محمدی  احمد 
امروز عرصه ی هنرنمایی  خبرنگاری هنر است و جهان 

فعاالن رسانه ای است.
به  و عمل  پاسخگویی  پایدار، شفافیت،  توسعه    وی 
برای  خبرنگاران  تالش  رهاورد  را  اجتماعی  مسئولیت 
که  جا  هر  گفت:  و  برشمرد  جامعه  شرایط  شدن  بهتر 
تیزبین  نگاه  رسانه،  قلم  رد  می شود،  حاصل  پیشرفتی 
قابل  رسانه ها  روایتگران  فصیح  زبان  و  خبرنگاران 

مشاهده است.
نفتخیزجنوب  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل   
تفاهم،  ایجاد  انسجام بخشی،  در  را  رسانه ها  مسئولیت 
مردم،  بحق  مطالبات  پیگیری  و  سرمایه ها  از  صیانت 
و  کرد: صرفه  تاکید  و  برشمرد  و حساس  بسیار خطیر 
صالح هر سازمان و شرکتی در توسعه تعامل با رسانه ها 
و بهره گیری از ظرفیت ها، تجربه ها و ایده های نخبگان 

رسانه است.
از  ۱۱۲سال  این که  به  اشاره  با  محمدی،  مهندس   
هم زیستی و تعامل مسالمت آمیز نفت و جامعه سپری 
و  عام المنفعه  فعالیت های  اثرگذاری  گفت:  می شود، 
خدمات اجتماعی، منوط به انطباق پروژه ها با نیازهای 
ارتباط  و  رسانی  اطالع  و  بهنگام  اجرای  مردم،  واقعی 

با جامعه مخاطبان است و در حال حاضر اطالع رسانی 
طرح های عام المنفعه نفت، تناسبی با حجم اعتبارات، 

میزان هزینه ها و تعدد و تنوع این پروژه ها ندارد.
 رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان 
تاکید  و  توجه  از  قدردانی  ضمن  دیدار  این  در  نیز 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر توسعه  
ارتباط با رسانه ها گفت: خانه مطبوعات استان خوزستان 
و  استان  و صالح  در چارچوب صرفه  دارد  آمادگی  نیز 
صنعت نفت، تالش شبانه روزی مدیران و کارکنان نفت 
را برای تامین انرژی و درآمد ارزی کشور منعکس نماید.

 غالمرضا فروعی نیا ابهام زدایی، شفافیت و تالش برای 
رسانه ها  نقش  مهمترین  را  جامعه  اقناع  و  پاسخگویی 
اجتماعی،  التهابات  بروز  از  درازمدت  در  که  برشمرد 
می  جلوگیری  بحران  به  مشکالت  تبدیل  و  تعارضات 
کند.وی مناطق نفتخیزجنوب را مزیت مهم اقتصادی و 
سرمایه ی بین نسلی کشور و استان های نفتخیز برشمرد 
صنعت  خدمات  اطالع رسانی  و  اطالع یابی  گفت:  و 
و  زمینه ها  از  یکی  تاسیسات،  پیرامون  مناطق  به  نفت 
ضرورت های همکاری نفت و رسانه ها است که پرداختن 
خدمات  سازمان های  نیاز  هم  و  مردم  حق  هم  آن،  به 

دهنده است.
 در ادامه این نشست مدیرعامل خانه مطبوعات استان 
خوزستان نیز با اشاره به اینکه جامعه مخاطبان مناطق 

نفتخیز جنوب را به عنوان سمبل و برآیند فعالیت های 
کل صنعت نفت در استان می شناسد گفت: براین اساس 
روابط عمومی مناطق نفتخیز خواسته یا ناخواسته، محل 
بیشتر پرسش های  پاسخگوی  و  رسانه  اصحاب  مراجعه 

مرتبط با صنعت نفت است.
 افشار پرویزی بابادی رویکرد غالب رسانه  های رسمی 
را نسبت به مناطق نفتخیز جنوب مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: توجه به الزامات ارتباط با رسانه، همکاری در رفع 
برخی مشکالت و مسائل خبرنگاران و مدیران رسانه و 
تالش برای پرفروغ نگاه داشتن چراغ مطبوعات از جمله 
انتظارات صنفی و تخصصی خانه مطبوعات از سازمان ها 

و صنایع بزرگ از جمله نفت است.
روابط  رئیس  وردک  شهرام  نشست  این  ادامه  در   
مدیرعامل  رسانه ای  مشاور  متولی  علمدار  و  عمومی 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تشریح زمینه های 
و  تعامالت  بهبود   ، همکاری  آتی  برنامه های  و  تعامل 
گسترش همکاری ها با محوریت خانه مطبوعات را مورد 

تاکید قرار دادند.
و  نشست ها  برگزاری  اندیشی،  هم  جلسات  تداوم    
تورهای خبرنگاری، همکاری با خانه مطبوعات در زمینه 
رفع مشکالت صنفی و بهبود شرایط اقتصادی رسانه ها 
در چارچوب اختیارات قانونی شرکت نیز بخشی دیگر از 
موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

به مناسبت  روز خبرنگار انجام شد:

دیدار صمیمی مدیرعامل مناطق نفتخیز با مدیران خانه مطبوعات

  گفتگوی هفته نامه دیار نفت با رییس انجمن سازندگان نفت، گاز وپتروشیمی خوزستان 
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دیدار صمیمی مدیرعامل مناطق نفتخیز 
با مدیران خانه مطبوعات

تقدیر نماینده ولی فقیه در خوزستان
 از شهردار اهواز

فوالد خوزستان 

قطب پایدار اقتصاد 

کشور است

    

فوالد اکسین خوزستان 

برای تامین مواد اولیه 

صنایع داخل استان

 اعالم آمادگی کرد

یادداشت  مدیرمسئول

خبرنگاران ، 

سنگرسازان تفکر

 و آگاهی در جامعه 

خبرنگاران همواره دربیان رویدادهای مختلف 
وسیاسی  واقتصادی  وفرهنگی  اجتماعی 
کشور فارغ از مشکالت شخصی در هر گونه 
شرایط سخت حضور فعال داشته اند و حقایق 
کنار  در  نیز  عکاسان  و  اند  داده  انعکاس  را 
خبرنگاران تصاویر مهم خبری را شکار و به 
تصویر کشیده اند اما مورد بی مهری قرار می 

گیرند. 
بارها شنیدیم عکاسان و خبرنگاران استانی 
برای انجام رسالت اصلی خود مجبور به بحث و 
جدل با بخش های مختلف ادارات از حراست 
گرفته تا مدیریت اداره  بوده اند وآنگونه که 
درشان آنها باشد با آنها برخورد نشده است .تا 
حاال از خود پرسیده ایم چرا این مشکالت برای 

این اقشار فرهیخته بوجود آمده است ؟
حرفه  شناخت  ،عدم  دالیل  از  یکی  شاید 
خبرنگاری و اهمیت این حرفه در کشورماست 
سازی  وآگاه  رسانی  اطالع  رسالت  اینکه   یا 
جامعه اولویت مهم کشور ما نبوده  که این 
مهم  به دیدگاه های اصلی سیاستگذاران  و در 
سطوح پایین تر جامعه مدیران و زیر مجموعه 

مربوط می شود .
اینکه این جریان تا کی ادامه داشته باشد و 
خبرنگار و عکاس و کادر اداری و پشت صحنه 
رسانه  از حقوق  وجایگاه اصلی خود بهره مند 
نباشد معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشد، 
ولی باید این گونه مسائل توسط کارشناسان 
رسانه واساتید دانشگاه آسیب شناسی شود وبا 
برگزاری جلسات متعدد با اداره کل فرهنگ 
وسیاست  مطبوعات  خانه  و  اسالمی  وارشاد 
گذاران سیاسی اجتماعی وفرهنگی  در راستای 
برخورد شایست و به حق این تالشگران  برنامه 
ریزی اصولی شود وحتی نمایندگان مجلس 
مطالبه گر حقوق از دست رفته مطبوعات در 
مجلس باشند چرا که مطبوعات ورسانه ها باید 
وفرهنگ  علم  دربخش  ویژه  اعتبارات  دارای 
باشند تا نابسامانی های اقتصادی در کارکرد 
اصلی رسانه اختالل ایجاد نکند و ازسوی دیگر 
داشته  حقایق  دربیان  بیشتری  بیان  آزادی 

باشند .
جزو  وعکاسی  خبرنگاری  حرفه  راستی  به 
اینکه  جای  به  چون   است  سخت  مشاغل 
زندگی  شهروندان   دیگر  مانند  خبرنگاران 
معمولی داشته باشد باید همواره برای پوشش 
رسانه  تالش  در  آنها  وانعکاس سریع  اخبار 
شبانه روزی داشته باشند که این  خود به مرور 
زمان منجر به بروز انواع بیماری های جسمی  
وروحی می شود و روند زندگی آنها را دچار 

مشکل می کند. 
به هر ترتیب روز خبرنگار ، روز سنگرسازان 
تفکر و آگاهی در جامعه است و خبرنگاران 
، سختی  کار  این  به  عشق  خاطر  به  واقعی 

هایش  را با جان ودل خریدارند .

شهرزاد امیری
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رگ  سفید

اخبار

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با نکو داشت یاد و نام خبرنگار 
متعهد شهید محمود صارمی، هفدهم مرداد روز خبرنگار را به فعاالن 

عرصه اطالع رسانی تبریک گفت.
نبض شهر: به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران در پیام 
مهندس سید عبداله موسوی آمده است: واژه خبرنگار یاد آور زحمات 
صادقانه مردان و زنانی است که در راه اعتالی جامعه تالش می کنند و 
بزرگداشت روز خبرنگار فرصت ارزشمندی است تا کار مجموعه رسانه ها 

را ارج نهاده و از خدمات انها صمیمانه قدردانی نمائیم.
خبرنگاران پویایی ، بالندگی ، نشاط، فرهنگ سازی را با بیانی شیوا به 
درون جامعه انتقال می دهند و بی تردید هر جامعه ای برای پیشرفت 
نیاز به توسعه دارد که در این راه رسانه دروازه ورود به مسیر توسعه است.

خبرنگاران چشمان بینا و زبان گویای جامعه با تکیه بر ابزار قدرتمند 
رسانه به عنوان پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم با پیروی از اصل صداقت 
، قانون مداری، امانتداری و با بهره مندی از هنر قلم خود در مقام نهادی 

قدرتمند و کارآمد، نقش موثری در استحکام بنیاد جامعه دارند.
اعتقاد دارم در شرایط کنونی که جامعه مورد هجمه انبوهی از اخبار 
نادرست و شایعات منتشره در فضای مجازی قرار دارد، صاحبان قلم می 
توانند با نگاه حرفه ای و انتقال صحیح اطالعات نقش تاثیر گذار خود را در 

اطالع رسانی به موقع ایفا نمایند.
در پایان به نمایندگی از کارکنان شریف شرکت ملی حفاری ایران ضمن 
تقدیر از تالش های خستگی ناپذیر مجموعه دست اندرکاران رسانه ها، فرا 
رسیدن روز خبرنگار را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.توفیق روز افزون 

، سالمتی و بهروزی طالیه داران عرصه اطالع رسانی را از خداوند بزرگ 
مسئلت دارم .

مهندس سید عبداله موسوی مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد:

پیام مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران به مناسبت روز خبرنگار

از  نقل  به  انالین  نفت  گزارش  به 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
حسین  نفت،  وزارت  انسانی 
آموزش،  کل  مدیر  فهیمی تبار، 
برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول 
اداری این  معاونت گفت: به پیشنهاد 
سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون 
انسانی وزارت نفت و موافقت وزیر 
نفت، مقرر شد بازنشستگی آن دسته 
از جانبازان بزرگوار و فرزندان معزز 
شاهد که واجد شرایط بازنشستگی 
پیش از موعد بوده و در سال گذشته 
 ۳ کسر  بدون  شده اند،  بازنشسته 
درصد اصالح و اِعمال شود. مهندس 
مجتبی یوسفی در نشست علنی 
تذکر  در  اسالمی،  مجلس شورای 
رئیس جمهور، گفت: وضعیت  به 
بازار خوب نیست و کمر مردم زیر 

بار گرانی های کمرشکن خم شده؛ 
براساس فرمایش رهبر فرزانه انقالب 
عالج قطعی تحریم با تکیه بر توان 
داخلی امکان پذیر است نه امید به 

اروپا و آمریکا طی 8 سال گذشته.
در  باوی  و  اهواز  مردم  نماینده   
مجلس خطاب به رئیس جمهور با 
بیان اینکه چرا وزیر صمت را معرفی 
نمی کنید، افزود: چرا با ملت صحبت 
نمی کنید و دلیل گرانی های ارز، 
مسکن و ارزاق اساسی مردم را بیان 
نمی کنید. مردم امین ما هستند و 
بی برنامگی در تیم اقتصادی شما 

مشهود است.
وی ادامه داد: این بی برنامگی به طور 
خاص در صنعت فوالد و تامین مواد 
اولیه شرکت های فوالدی و به طور 
خاص فوالد خوزستان که مواد اولیه 

شرکت های فوالدی را تامین نمی 
کنند و همچنین در مورد شرکت 
بی  این  خانگی  لوازم  تولید  های 
نیاز  برنامگی وجود دارد؛ وقتی ما 
داخل را تامین نمی کنیم صادرات 
سیمان، میلگرد وفوالد چه توجیحی 
دارد. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم خطاب به روحانی یادآور شد: 
سیاست های غلط شما در وزارت 
نیرو طی 8 سال گذشته باعث شد 
که برق که نیاز حیاتی مردم استان 
خوزستان با دمای باالی 55 درجه 
اینکه طی 8 سال  دلیل  به  است 
گذشته هیچ نیروگاهی در خوزستان 
و حوزه انتخابیه اهواز احداث نشده 
به طور مکرر قطع شود و و با افزایش 

بی رویه آن مواجه شویم.
یوسفی یادآور شد: چه کسی مسئول 

اقالم سرمایشی  قیمت  بر  نظارت 
کشور است؛ جناب رئیس جمهور 
خصوصی سازی تبدیل به اختصاصی 
سازی شده و تجربه تلخ نیشکر هفت 
تپه، هپکو و شرکت های واگذار شده 
را در مورد ملی حفاری انجام ندهید.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس 
شورای اسالمی از وزارت اطالعات، 
سپاه و اطالعات سپاه که باعث اقتدار 
و  و عزت مردم شدند تشکر کرد 
گفت: قدرشناس زحمات و تالش 

های  آن ها هستیم.

 حمایت تمام قد نماینده سرزمین نفت از ملی حفاری در صحن علنی مجلس:

تجربه تلخ شرکت های واگذار شده را در مورد ملی حفاری انجام ندهید

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
گفت: با اعالم برنده شدن این شرکت 
در مناقصه پروژه توسعه میدان نفتی 
باال رود، واگذاری اجرای آن به ملی 

حفاری قطعیت یافت.
مهندس سید عبداله موسوی با بیان 
این مطلب، افزود:  پاکات مناقصه  
این پروژه که در آن هفت شرکت 
داخلی مشارکت داشتند گشایش و 
پس از بررسی های های فنی و نرخ 
پیشنهادی، ملی حفاری به عنوان  

برنده مناقصه  اعالم شد. 
وی با اشاره به پیگیری کارشناسان 
اداره مهندسی مناقصات و مدیریت 
بازار یابی و همکاری های بین الملل 
شرکت در این زمینه، افزود: توسعه 
شمال  در  رود  باال  نفتی  مخزن 
استان خوزستان در دو بخش سطح 
االرضی و تحت االرضی تعریف شده 

است. 
موسوی اظهار کرد: در اجرای این 
 41 از  بیش  آن  ارزش  که  پروژه 
 ، است  شده  برآورد  یورو  میلیون 

چاهی(  )برون  زمینی  رو  بخش 
پروژه شامل ایجاد لوکیشن، خط 
انتقال آب و... و بخش)درون چاهی( 
مشتمل بر تامین دکل، ارایه خدمات 
فنی و مهندسی حفاری و ویژه می 

باشد. 
حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ایران به توانمندی های این شرکت 
در ارائه عملیات حفاری و خدمات 
یکپارچه جانبی صنعت حفاری با 
متخصصان  فنی،  دانش  بر  تکیه 
مجرب و امکانات و تجهیزات الزم 
و همچنین سابقه حفاری در میدان 
نفتی باال رود اشاره کرد و گفت: در 
این ارتباط حفاری شش حلقه چاه 
دکل  دو  بکارگیری  با  ای  توسعه 
حفاری سنگین در مدت 24 ماه 
در نظر گرفته شده که در جریان 
اجرای پروژه با توافق میان شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و ملی 
حفاری برای شتاب بخشی در انجام 
دستگاه  بکارگیری  احتمال  کار 

حفاری سوم  نیز وجود دارد. 

وی افزود: مقرر شد امور قراردادهای 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و ملی 
حفاری پس از انعقاد پیمان در یک 
مقطع زمانی چهار ماهه در خصوص 

تجهیز کارگاه اقدام نماید. 

شرکت ملی حفاری ایران پیش از 
این نیز با شرکت در مناقصه های 
موسوم به طرح توسعه 28 مخزن 
در مناطق نفتخیز جنوب ، برنده 
پروژه  توسعه میدان نفتی گچساران 
بهره  شرکت  فعالیت  حوزه  در 

برداری نفت و گاز گچساران شده 
بود که اجرای آن با همکاری و 
تعامل مستمر میان شرکت ملی 
ملی  و  جنوب  نفتخیز  مناطق 
حفاری طبق برنامه در دست اجرا 

قرار دارد.

موسوی خبر داد: 

پروژه توسعه میدان نفتی باالرود به ارزش 41 میلیون یورو به ملی حفاری واگذار شد

همراه با یکی از سخت ترین مشاغل نفتی:
صنعت حفاری سخت ترین و پرمشقت ترین 

شغل نفتی

بر اساس نظریات کارشناسان نفت و انرژی صنعت حفاری را می توان سخت  ترین و 
پرمشقت ترین شغل نفتی دنیا نامید.

معموال افرادی که در دستگاه های حفای مشغول به کار هستند از نظر تخصص و 
زبده بودن در ردیف باسوادترین و با تجربه ترین افراد شاغل در حوزه نفت و انرژی 

قرار می گیرند.
کار در یک دکل حفاری آنقدر سخت است که از آستانه تحمل هر فرد خارج هست.

یک لحظه فکرش را بکنید که در گرما و سرما باید در یک محیط باز کار کنید ، هر 
لحظه امکان حادثه باشد و خطر هر لحظه در کمین باشد .

اگر به چهره شاغلین صنعت حفاری نیم نگاهی کنید معموال فرسوده تر از دیگران 
هستند و رنج و مشقت را در چهره آنان می توان دید.

سختی های کارکنان صنعت حفاری فقط وابسته به کار و تالش بر روی لوکیشن 
محل کار آنان نیست . شاید دوری از خانه و خانواده برای آنان بسیار سخت تر باشد . 
فقط یک لحظه فکرش را بکنید که از ۳65 روز سال دقیقا نصف آنرا در کنار خانواده 

خود نباشی!
در کشور ما متخصصین بسیاری هستند که در این صنعت مهم مشغول بکار هستند 
. از مهمترین شرکت های حفاری در ایران میتوان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت 

حفاری شمال را نام برد.
شرکت ملی حفاری ایران از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت و شرکت حفاری 

شمال از شرکت های خصوصی میباشد.
هزاران نفر از متخصصین حفاری در این دو شرکت مهم حفاری کشور مشغول به 

کار هستند.
به جرات می توان گفت متخصصین صنعت حفاری در ایران از بهترین و متخصص 
ترین و زبده ترین کارکنان این حوزه در سطح جهان هستند و در مقابل در زمینه 

امکانات حفاری متاسفانه رتبه خوبی در بین سایر کشورها نداریم.
اکثر دکل های حفاری در ایران در میادین نفتی مستقر هستند و میادین نفت و گاز 
نیز در مناطق گرمسیر قرار دارند و این موضوع باعث می شود که در بسیاری از ماه 

های سال کارکنان در گرمای باالی 60 درجه نیز به کار و تالش بپردازند.
در بسیاری از کشورهای جهان مشاغل حفاری در ردیف مشاغل سخت قرارگرفته 
است ؛ اما در کمال تعجب می بینیم در ایران این شغل هیچ جایی در میان مشاغل 

سخت ندارد.
نفت آنالین بارها در خصوص قرار گرفتن این شغل در بین مشاغل سخت مطلب 

منتشر کرده بود اما ظاهرا گوش شنوایی وجود نداشت.
به امید آنکه روزی شاهد باشیم که شغل حفارمردان در ردیف مشاغل سخت قرار 

گیرد و این موضوع بتواند مرهمی بر خستگی ها و مشقت های فرآوان آنان باشد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در دیدار با جمعی 
از ایثارگران شرکت :

وظیفه ما تداوم راه شهدا، ترویج فرهنگ ایثار
 و فداکاری و انتقال آن به نسل آینده است

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران در این نشست صمیمی 
که مدیران منابع انسانی، خدمات و روسای حراست، امور ایثارگران، فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج و تعدادی از مسئوالن شرکت حضور داشتند مهندس 
سید عبداله موسوی از مقام واالی شهدا، خانواده های معزز آنان و ایثارگران 

تجلیل و یاد و خاطره حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.
وی افزود: ایثارگران از جمله مهمترین سرمایه های نظام هستند و اهتمام 
در جهت پیگیری، حل مسائل و مشکالت و بکارگیری آنان در سمت های 
متناسب با شایستگی و توانمندی این عزیزان در اولویت برنامه های مدیریت 

شرکت قرار دارد.
موسوی اظهار کرد: ما خدمتگزار مردم و به ویژه ایثارگران که حق بزرگی بر 
گردن همه ما دارند هستیم و تاکید می کنم مجموعه مدیران و مسئوالن این 
سازمان وظیفه دارند تا ضمن تسهیل ارایه خدمات ذاتی و دستورالعمل های 
ابالغی، نیازهای ایثارگران شرکت را در حد وسع و امکانات موجود مرتفع و 

اقدامات الزم را به عمل آورند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران جانبازان، آزادگان و رزمندگان هشت 
سال دفاع مقدس را الگوی عینی جامعه و نماد صبر، مقاومت و ایستادگی 
عنوان کرد و گفت: به منظور حفظ کرامت این عزیزان ، واحد ایثارگران 
مدیریت منابع انسانی با تشریک مساعی همکاران، درخواست های آنان را 
پاسخگو، پیگیری، و به مدیریت شرکت برای اخذ تصمیم مقتضی منعکس 
می نماید. در این نشست نمایندگان ایثارگران و مدیران و مسئوالن حاضر 
درباره خدمات به ایثارگران و پاسخگویی به درخواست های آنان بحث و 

تبادل نظر و راهکارهایی ارایه کردند.
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نفت سفید

در شماره قبل نشریه  درباره میدان نفتی ، نفت سفید نوشتیم  
و موقعیت جغرافیایی و میزان تولید آن را از گذشته تا کنون 
بیان کردیم . این هفته قرار است درباره  میدان نفتی آغاجاری 
که درشهرستان آغاجاری قرار گرفته و تحت مدیریت مناطق 

نفت خیز جنوب است صحیت کنیم .
در  که  است،  ایران  نفتی  میادین  از  آغاجاری  نفتی  میدان 
شهرستان آغاجاری و در فاصله ۹۰ کیلومتری از جنوب شرقی 
اهواز، در استان خوزستان قرار دارد. میدان آغاجاری در سال 
۱۳۱۵ توسط شرکت نفت ایران و انگلیس کشف شد و در سال 

۱۳۱۷ به بهره برداری رسید.
با  از جنوب  نفتی کرنج،  با میدان  از شمال  میدان آغاجاری 
میدان نفتی رامشیر، از شرق با میدان نفتی پازنان و از غرب با 
میدان نفتی مارون همجوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام 
این میدان در حدود ۲۸ میلیارد بشکه برآورد می شودهم اکنون 
 ۱۷۰ متوسط  به طور  آغاجاری  میدان  خام  نفت  تولید  میزان 
هزار بشکه در روز و میزان تولید گازهای همراه این میدان ۹۵ 
میلیون فوت مکعب )۲٫۷ میلیون متر مکعب( در روز می باشد. 

نیز روزانه ۲ میلیارد  این میدان  به  تزریق گاز  حداکثر میزان 
فوت مکعب است، که گاز مورد نیاز آن، از طریق خطوط لوله 
از میدان پارس جنوبی تأمین می شود.[ میدان نفتی آغاجاری 
از میادین تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
شرکت  توسط  آن  در  گاز  تزریق  و  تولید  عملیات  که  است، 

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری انجام می گیرد.
در   ۱۳۰۵ سال  در  بار  نخستین  اکتشافی  حفاری  عملیات 
مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری آغاز شد، ولی یک دهه 
بعد در سال ۱۳۱۵ وجود ذخایر اقتصادی نفت و گاز در این 
و  رسید  اثبات  به  انگلیس  و  ایران  نفت  توسط شرکت  میدان 
بالفاصله عملیات احداث تأسیسات فرآورش و بهره برداری آغاز 
شماره۳  چاه  طریق  از  خام  نفت  تولید  بعد  سال  دو  گردید. 
آغاجاری شروع شد. نخستین محموله نفتی میدان آغاجاری در 
سال ۱۳۲۳ توسط خط لوله به آبادان ارسال گردید. در سال 
معادل  از طریق ۱۶ حلقه چاه،  آغاجاری  نفتی  میدان   ۱۳۲۹
در  می نمود.  تولید  را  ایران  نفتی  فرآورده های  از حجم  نیمی 
سال ۱۳۳۶ تعداد چاه های فعال تولیدی در این میدان به ۲۳ 
حلقه رسید و تا سال ۱۳۳۷ در مجموع بیش از یک میلیارد 
بشکه نفت خام از میدان آغاجاری استخراج شده بود. در سال 
۱۳۴۳ شمار ۶۹ حلقه چاه نفت تولیدی در این میدان فعال 

بود.
تولید میدان آغاجاری در سال ۱۳۵۵ با گذشتن از مرز یک 
با  و  رسید  خود  اوج  به  روز،  در  بشکه  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 
افزایش عمر میدان، تولید آن به تدریج کاهش یافت. تزریق گاز 
در میدان آغاجاری پس از احداث ایستگاه تزریق گاز آغاجاری 

)بزرگترین ایستگاه تزریق گاز خاورمیانه( از سال ۱۳۸۸ آغاز 
این  در  گاز  روزانه  تزریق  هم اکنون حداکثر ظرفیت  و  گردید 
به طور میانگین معادل ۲ میلیارد فوت مکعب در روز  میدان، 
می باشد، که از طریق ۱۶ حلقه چاه تزریقی صورت می پذیرد. 
به طور  میدان  این  خام  نفت  تولید  ظرفیت  حاضر  حال  در 

متوسط ۱۷۰ هزار بشکه در روز می باشد
میدان نفتی آغاجاری در محدوده میانی فروافتادگی دزفول 
واقع شده و ساختمان آن در سازند آسماری، تاقدیسی طویل 
یال  در  واژگونه  گسل  یک  زمین  سطح  در  است.  نامتقارن  و 
جنوب این تاقدیس عمل کرده و موجب برگشتگی آن یال در 
سطح و حذف طبقات سازند گچساران )پوش سنگ( شده، به 
سازند  هفتم  )بخش  غیرمخزنی  الیه های  در  گاز  علت  همین 
گچساران( تجمع حاصل کرده، یا به سطح زمین راه یافته است. 
با حفر  مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری در سال ۱۳۱۵ 
چاه شماره-۲ آغاجاری کشف گردید. حجم ذخیره درجای نفت 
میلیارد   ۱۴/۲ بر  بالغ  آغاجاری  میدان  آسماری  مخزن  خام 

بشکه تخمین زده می شود.

گزارش از شهرزاد امیری هفته نامه دیار نفت:

میادین نفتی ایران / قسمت پنجم : میدان نفتی آغاجاری 
اخبار

چند خبر از مناطق نفتخیز و شرکتهای تابعه 
با تاخیر پنج ماهه؛

دستورعمل بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری 
ابالغ شد!

به گزراش نفت آنالین  به نقل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزارت نفت، به منظور اجرای مفاد بند )ب( بخشنامه شماره ۲/۲۰-۸۱۷ 
مورخ ۱۴ اسفندماه پارسال وزیر نفت درخصوص ارائه خدمات بیمه 
تکمیلی درمان به نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت های مستمر 
غیرپروژه ای، سطح ارائه خدمات بیمه ای به این همکاران و افراد تحت 
تکفل از سوی معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به چهار 
شرکت اصلی ابالغ شد. سطح ارائه خدمات بیمه ای مورد تأیید معاونت 
پس از بررسی در جلسات کارشناسی با هدف افزایش کیفیت خدمات 
مورد نظر و ارائه بسته حمایتی مؤثر درمانی به مشموالن، از سوی 
معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تأیید و  برای اجرا از 
سوی منابع انسانی شرکت های اصلی به چهار شرکت  ابالغ شد. بر این 
اساس، مدیران توسعه منابع انسانی موظف اند در اسرع وقت پس از طی 
روال قانونی به صورت هماهنگ در ارتباط با موضوع مذکور اقدام کنند.

مدیرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز مارون:
اولویت، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 

الزامات کلی سالمت محیط و کار
مهندس حمید کاویان با بیان اینکه در راستای اجرای دستورالعمل های 
ستاد مرکزی پیشگیری و مقابله با ویروس کووید-۱۹ در صنعت نفت، 
برای کلیه کارکنان تحت پوشش خود اقدامات اثربخشی انجام شده 
است، گفت: پس از شیوع این بیماری در کشور یک ستاد مرکزی 
مقابله با بیماری کرونا در این شرکت برای تدوین استراتژی، اجرای 

دستورالعمل ها و اتخاذ تصمیمات الزم تشکیل گردید.
  وي افزود: فاصله گذاري اجتماعي، غربالگري مراقبت و بازتواني، 
مراقبت از گروه هاي آسیب پذیر، تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و 
بهداشت کارکنان و محیط کار، بهداشت و حفاظت فردی، بهداشت 
ابزار و تجهیزات، بهداشت ساختمان ها، و آموزش بهداشت و روش های 
آموزشی مناسب را می توان از مهمترین محورهایي برشمرد که در ستاد 
مذکور به صورت هفتگي پیگیري و پایش می گردند.  مدیر منابع انسانی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز، کاهش مواجهه چهره به 
چهره کارکنان، استفاده حداکثری از تلفن و شبکه های الکترونیکی، 
قرار دادن صندلی مراجعه کنندها در فاصله ایمن، اجتناب از تجمع در 
اتاق کار، آبدارخانه و حذف جلسات حضوری غیرضروری را از اقدامات 
مربوط به ایجاد فاصله گذاري اجتماعي دانست و یادآور شد: در بخش 
غربالگري، مراقبت و بازتواني، اقداماتی چون تأمین ۱۵ عدد تب سنج 
 )HSE( مادون قرمز با تائید واحد ایمني بهداشت و محیط زیست
شرکت  و بررسی روزانه عالئم شاغلین در گستره ي ستاد و عملیات 

شرکت، انجام پذیرفت.

فرمانده بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان :
عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماکن عمومی 

روزانه انجام می شود
فرمانده بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان از انجام روزانه عملیات 
ضدعفونی و گندزدایی اماکن عمومی شهر مسجدسلیمان بمنظور 

مقابله با گسترش ویروس کرونا خبر داد .
با هماهنگی   : این خبر اظهار داشت  امینی در تشریح  غالمرضا 
ستاد مدیریت بحران و مدیریت مقابله با کرونای شهرستان عملیات 
ضدعفونی و گندزدایی اماکن مختلف عمومی این شهر بطور روزانه 

انجام می شود . 
وی افزود : با توجه به حجم باالی مراجعات مردمی به اماکنی 
همچون پمپ بنزین ها – بیمارستان ها – محالت پرجمعیت و 
خیابان اصلی و هسته مرکزی شهر این اماکن ضدعفونی و گندزدایی 

گردیدند .
وی خاطر نشان کرد : با درخواست مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان و بمنظور افزایش سطح ایمنی و بهداشتی در برگزاری 
آزمون سمپاد تیزهوشان ، مدارس برگزار کننده این آزمون توسط 
تیم متشکل از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج / اداره HSE و 
بخش های مختلف مدیریت خدمات این شرکت گندزدایی و 

ضدعفونی گردیدند .

تعمیر و بهسازي ٩ مدرسه 
توسط شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

مدیر خدمات شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري از تعمیر و 
بازسازي تعداد ۹ مدرسه و احداث ۱۴ باب کالس درس جدید توسط 

این شرکت خبرداد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، 
علیمراد درویشي با اعالم این خبر بیان کرد: در راستاي عمل به 
دستور  با  آموزش،  امر  در  مشارکت  و  اجتماعي  هاي  مسئولیت 
مدیرعامل، تعمیر و بازسازي تعداد ۹مدرسه در شهرستان امیدیه و 

بخش جایزان در دستور کار قرار گرفت و به اتمام رسید.
وي افزود: با توجه به فرسودگي مدارس، در این پروژه تعداد ۱۴ باب 

کالس درس جدید نیز احداث گردید .
درویشي، بهسازي و رنگ آمیزي کالس ها، تعمیرسرویس هاي 
بهداشتي، مرمت منزل سرایداري و احداث حصار مهمانسراي آموزش 
و پرورش امیدیه را از دیگر فعالیت هاي انجام شده در این پروژه عنوان 

کرد .
وي عنوان کرد: در این پروژه مبلغي بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال توسط 

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري هزینه شده است. 

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در آخرین روز 
بازدید از مناطق نفتخیز جنوب و در سفر به مسجدسلیمان، با 
اشاره به لزوم حرکت به سمت کاهش خام فروشی نفت، گفت: 
ضمن  می توان  پتروشیمی،  و  پاالیشی  ظرفیت های  ایجاد  با 
جلوگیری از خام فروشی، به ایجاد اشتغال و توسعه ی صنعتی، 
ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمدهای بیشتر در مناطق جنوب 

و جنوب غرب کشور اقدام کرد .
دانست  دولت  مکمل  را  اسالمی  شورای  مجلس  نقش  وی 
مد  اثربخش  الیحه های  دولت  دلیل  هر  به   چنانچه  گفت:  و 
نظر مجلس را ارایه نکند، خود نمایندگان و مجلس می توانند 
ارتقای سطح رفاه عمومی و به منظور ریل گذاری برای  برای 
حرکت بهتر دولت، با طرح و تصویب قوانین کارشناسی شده به 
تحوالت مثبت اجتماعی کمک نمایند. رییس کمیسیون انرژی 
منابع  سرشاراز  را  خوزستان  استان  اسالمی،  شورای  مجلس 
انرژی دانست و گفت: چون تمرکز صنایع در استان خوزستان 
اهواز  و بخصوص شهر  استان  این  است که  این  انتظار  است، 
بیمارستان  بزرگترین  نظیر  درخوری  امکانات  و  زیرساخت ها 
فوق تخصصی کشور را داشته باشد، اما در عمل می بینیم که 
و  بهداشت  بخش  در  به ویژه  عدیده  مشکالت  از  استان  این 
توقع  و  مطالبه گری  افزود:  عباسی  دکتر  برد.  می  رنج  درمان 
ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی در این حوزه یک توقع بجا 
است و الزم است قوانین مربوطه توسط مجلس اصالح و دست 
خصوص  این  در  نفت  وزارت  جمله  از  وزارت خانه ها  و  دولت 
بیشتر باز شود. در این نشست، نماینده مردم مسجدسلیمان 
اندیکا در مجلس شورای اسالمی نیز طی  ، اللی ، هفتکل و 
این که  وجود  با  انتخابیه،  حوزه  و  منطقه  این  گفت:  سخنانی 
اهدا کرده،  به کشور  را  سخاوتمندانه درآمدهای سرشار خود 

خود از مصایب بسیاری رنج می برد .
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
این  نگاه و رویکرد در خور شان مردم نجیب  انتظار می رود 
از  برخی  مدت  کوتاه  در  کنیم  تالش  و  باشیم  داشته  منطقه 
کمبودهای ضروری شهرها و روستاهای این منطقه را مرتفع 

کنیم. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید 
نیز طی سخنانی گفت: مسجدسلیمان نقطه ی رویش و مبداء 
با مسجدسلیمان  ایران  تاریخ نفت است و تاریخ صنعت نفت 

اصالت می یابد.
حل  را  نفت  وزارت  تصمیم  و  نیت  علیخانی،  فرخ  دکتر 
مشکالت زادگاه نفت دانست و گفت: در حوادث و مشکالت 
و  سیالب  مانند  جدی  بحران های  در  و  گذشته  سال  یک 
ماندیم و  آنکه کسی متوجه شود در کنار مردم  بدون  زلزله، 
با گسیل و به کارگیری تجهیزات لجستیکی، پرداخت هزینه ها، 
و کمک رسانی و ارائه خدمات به شهروندان تا حد ممکن آالم 
مسجدسلیمان  اگرچه حق  افزود:  وی   . دادیم  کاهش  را  آنها 
این نیست و می بایست به آن توجه بیشتری شود اما تمرکز 
انتظارات از وزارت نفت درست نیست و سایر وزارتخانه ها هم 
باید در توسعه مسجدسلیمان و رفع مشکالت این شهر نقش 

آفرینی کنند.
وزارت  این  بودجه  قانون،  این که طبق  به  اشاره  با  علیخانی 
از فروش نفت  از درآمد حاصل  به ۱۴.۵ درصد  خانه محدود 
با مشکل  این که  با وجود  اکنون  نفت هم  وزارت  است گفت: 
با عمران و  ارتباط  نقدینگی و درآمد مواجه است، در  تأمین 
آبادانی مناطق نفت خیز و انجام پروژه های مرتبط با مسئولیت 

اجتماعی از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.
این  در  نیز  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نشست طی سخنانی  گفت: مشاهده یک سری از نیازهای اولیه 
و بر زمین مانده برخی شهرستان ها جای ناراحتی دارد و هیچ 
مسئولی دوست ندارد که ببیند مردمش با این مشکالت دست 
و پنجه نرم می کنند اما چاره کار، ریشه یابی و تشخیص علل و 
عوامل و ارائه راه حل مناسب و قابل اجرا برای رفع اساسی این 

مشکالت توسط تمامی دستگاههای مرتبط با موضوع است.
و  موانع  همه  وجود  با  افزود:  محمدی  احمد  مهندس 
محدودیت های مالی ناشی از تحریمها، مدیریت عمران مناطق 
گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  و  نفت  ملی  شرکت  نفتخیز 
مسجدسلیمان  در حد امکان و در چارچوب مقررات، نسبت به 

رفع مشکالت مردم مسجدسلیمان و شهرها و روستاهای این 
منطقه اهتمام ورزیده و از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

وی همچنین به دستاوردهای طرح توسعه ۲۸ مخزن مناطق 
نفتخیز جنوب در مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت: در اجرای 
توانمند سازی  ایجاد اشتغال بومی،  این طرح اهدافی همچون 
کاالی  حداکثرسازی  محلی،  و  ملی  سازندگان  و  پیمانکاران 
تولید،  نگهداشت  و  افزایش  ظرفیت  ایجاد  و  داخل  ساخت 
پیگیری می شود و الزم است مسئولین محلی در اجرای بهنگام 

این طرح یاری رسان ما باشند.
طرح،  این  بر  افزون  کرد:  نشان  خاطر  محمدی  مهندس 
مناطق نفتخیز جنوب با جمع آوری گازهای مشعل در مناطق 
به  زیست  محیط  از  حفاظت  ضمن  خوزستان  مرکز  و  شرق 
ایجاد ثروت و ارزش افزوده برای کشور اقدام کرده و آمادگی 
در گستره ی جغرافیایی شرکت  و  در شمال خوزستان  دارد 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز، این طرح مهم را با 

کمک بخش خصوصی به سرانجام برساند .
شایان ذکر است دکتر عباسی که در این سفر توسط دکتر 
علیخانی معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دکتر احمد 
محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همراهی 
می شد، در محل چاه شماره یک نفت مسجدسلیمان حاضر شد 
شرکت  مدیرعامل  ناصری  قباد  مهندس  توضیحات  ارایه  با  و 
اکتشاف  تاریخچه  با  مسجدسلیمان  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
این چاه که سرآغاز و سرمنشاِء شکل گیری تحوالت صنعتی و 

فعالیت های صنعت نفت کشورمان بود، آشنا شد.

در سفر رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به مسجد سلیمان مطرح شد

توسعه صنعتی و اشتغال پایدار با ایجاد ظرفیت های پاالیشی و پتروشیمی در جنوب
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فوالد جنوب

اخبار

شروع  زمانی  از  ظالمانه  تحریم  های 
شد که جمهوری اسالمی شکل گرفت 
از  حمایت  و  استقالل  اعالم  با  ایران  و 
مستضعفان در برابر مستکبرانی همچون 
رژیم صهیونیستی و آمریکا موضع خود 
تاکنون  زمان  آن  از  ساخت.  آشکار  را 
بهانه  به  و  گوناگون  راه  های  از  آمریکا 
 های مختلف سعی دارد تا به مانند قبل 
تحت سلطه ی خود  را  ایران  انقالب،  از 
تالش  و  الهی  مدد  و  لطف  به  درآورد. 
های  تحریم   نظام،  دلسوزان  کوشش  و 
ظالمانه، نه تنها باعث ناکامی نشده، بلکه 

سبب مقاوم شدن اقتصاد شد.
فوالد  مدیرعامل  محمدی  علی 
خوزستان در گفت و گو با خبرنگار روابط 
عمومی اظهار داشت: با گذشت چهار دهه 
از عمر با برکت انقالب اسالمی ایران، از 

های  زخم   خورده  قسم  دشمنان  سوی 
بسیاری بر پیکره انقالب وارد شد؛ زخم  
هایی که هر کدام به تنهایی می توانست، 
یک کشور را نابود کند. اما اراده و عزم 
راسخ غیورمردان ایران اسالمی در کنار 
رهبری جسورانه ی امام امت )ره( و بعد 
از ایشان، جانشین خلف شان مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( به مانند کوهی 
تمامیت  و  ثبات  حفظ  بر  عالوه  استوار 
رشد  و  شکوفایی  اسالمی،  ایران  ارضی 
اقتصادی را برای کشور به ارمغان آوردند.

تحریم  اخیر  افزود: در چند سال  وی 
اما  رسید،  خود  اوج  به  ظالمانه   های 
همچنان اقتصاد ایران  پابرجاست. اقتصاد 
مقاومتی، حمایت از تولید ملی و کاالی 
ایرانی، رونق تولید و حمایت از آن و … 
مقاوم  برای  ایران  عزم  از  نشان  همگی 

 سازی اقتصادش در برابر تحریم  هاست. 
هر بار تحریم  های تازه ای از سوی آمریکا 
وضع می شود، لیکن با درایت و مدیریت 
صحیح، اقتصاد کشور را از گزند تحریم 

دور نگه داشتیم.
ادامه  در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
اخیر  های  سال  در  داشت:  اظهار 
واسطه   به  خوزستان  فوالد  محصوالت 
بازار  در  مداری  مشتری   و  کیفیت  ی 
بین الملل با اقبال بسیاری مواجه است؛ 
لیکن با تولید پایدار و با اولویت تامین 
صادرات  همچنین  و  کشور  داخل  نیاز 
محصوالت با کیفیت، تحریم ها را بی اثر 

خواهیم کرد.
باعث  که  آن  چه  داد:  ادامه  محمدی 
مقاوم شدن اقتصاد ایران اسالمی است، 
بکارگیری راهبرد “بی  اثر کردن تحریم 

 هاست”. رونق تولیدات داخلی و گسترش 
صادرات غیرنفتی همچون فوالد، بر پایه 
الگوی اقتصاد مقاومتی موجب توسعه و 
کمک به رفاه عمومی می شود. مدیرعامل 
فوالد خوزستان تاکید داشت: سال ۱۳۹۹ 
رهبری)مدظله  معظم  مقام  سوی  از 
العالی( به نام “جهش تولید” مزین شده 
سال  ابتدای  از  خوزستان  فوالد  است، 
تاکنون با تکیه بر توان داخلی و در مسیر 
تحقق این شعار توانست، تولید روزانه و 
ماهانه ی خود را ارتقا دهد و برای اولین 
بار در تاریخ خود، از تولید یک میلیون 
تن شمش فوالد در فصل بهار عبور کند. 
گیر  چشم   موفقیت  این  به  دستیابی 
یک پیام مهم خطاب به جهانیان دارد؛ 
بدانند  آمریکا  ویژه  به   دنیا،  کشورهای 
که هر چقدر فشار تحریم  های ظالمانه 

را بیشتر کنند، در نقطه ی مقابل، عزم 
و اراده ی ایرانیان در مسیر بی اثر کردن 
شود.محمدی  می   تر  استوار  ها  تحریم  
داشت:  اظهار  خود  سخنان  پایان  در 
مجموعه فوالد خوزستان در سال های 
اخیر از گزند تحریم  ها بی نصیب نبوده، 
لیکن به مانند سال های گذشته، حفظ 
روند تولید پایدار و صادرات محصوالت 
را در دستور کار  نقاط جهان  اقصی  به 
خود قرار داده است و با کمک خداوند 
متعال و  تالش شبانه روزی کارکنان، 
سرانجام  به  را  خود  توسعه  های  طرح 
تولید، صادرات  افزایش  با  و  رساند  می 
و اشتغال زایی برای جوانان، به جهانیان 
از وضع  ثابت خواهد کرد که هیچ گاه 
تحریم  های جدید واهمه ای به خود راه 

نخواهد داد.

مدیرعامل فوالد خوزستان:

با تولید پایدار و صادرات محصول با کیفیت، تحریم ها را بی اثر می  کنیم فرماندار اهواز:
فوالد خوزستان قطب پایدار اقتصاد کشور است

جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز در جلسه با محمدی مدیر عامل 
شرکت فوالد خوزستان از عملکرد این شرکت در راستای جهش تولید 

و رونق اقتصادی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جمال عالمی نیسی فرماندار 
اهواز در نشست مشترک با علی محمدی مدیر عامل شرکت فوالد 
خوزستان گفت: شرکت فوالد خوزستان در تولید پایدار و افزایش بهره 

وری عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است.

فرماندار اهواز در ادامه افزود: شرکت فوالد خوزستان در حمایت از 
صنایع کوچک و تولید کنندگان بومی در سطح کشور و استان، جایگاه 

مطمئنی در پشتوانه اقتصادی دارد.

جمال عالمی نیسی ادامه داد: تهیه هر چه بیشتر مواد اولیه تولید 
شمش و اسلب می تواند بهره وری این شرکت را بیشتر افزایش دهد.

فرماندار شهرستان اهواز اظهار کرد: با توجه به گزارش عملکرد شرکت 
در چهار ماهه گذشته، ۶۰۰ هزار تن شمش و اسلب توسط فوالد 
خوزستان تحویل کارخانجات نورد استان شده است و در واقع ۶۰ 
درصد تولیدات این شرکت درون استان مصرف شده است که نشان 

از توانمندی باالی این شرکت در فرایند توسعه پایدار کشور را دارد.

فوالد اکسین خوزستان برای تامین مواد اولیه 
صنایع داخل استان اعالم آمادگی کرد

روابط عمومی شرکت فوالد اکسین خوزستان در توضیحاتی پیرو 
مصاحبه عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان با 
عنوان ” فوالد اکسین خوزستان بخشی از تولید خود را به صنایع 
استان اختصاص دهد” اعالم کرد: این شرکت آمادگی دارد در صورت 
درخواست انجمن مذکور و متقاضیان، وفق مقررات نسبت به تامین 

ورق فوالدی مورد نیاز تولید کنندگان استان خوزستان اقدام کند.
این روابط عمومی با تشکر از پیگیری ایرنا به عنوان رسانه رسمی 
دولت در جهت رفع مشکالت تولید، آورده است: در یک سال گذشته 
ورق های فوالدی مورد نیاز وزارت نفت که پیش از این از خارج کشور 
وارد می شد توسط جوانان پرتالش شرکت فوالد اکسین خوزستان 
تولید شده و این مهم برکات زیادی برای کشور عزیزمان حاصل نموده 
است. این روابط عمومی افزوده است:یکی از دستاوردها تامین ورق 
مصرفی شرکت های لوله سازی اهواز و ماهشهر بوده که با این اقدام 

شرکت لوله سازی ماهشهر مجدد به عرصه تولید بازگشته است.
بر اساس این گزارش، ایرنا خوزستان در مصاحبه ای با مدیرعامل 
شرکت فوالد اکسین خوزستان در تاریخ هفت تیرماه امسال با تیتر ” 
تحریم نتوانست مانع تولید در شرکت فوالد اکسین خوزستان شود” به 

توانمندی های این شرکت در عرصه تولید پرداخته است.
ورق های خاص صنعت نفت،گاز و پتروشیمی در شرکت فوالد اکسین 
خوزستان بومی سازی و در حال تولید است که این به عنوان یک 

دستاورد بزرگ برای صنعت فوالد کشور محسوب می شود.
گفتنی است، روز چهارشنبه هفته جاری یک کارگروه کارشناسی 
در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان به 
منظور پیگیری خواسته صنایع کوچک استان از شرکت فوالد اکسین 

خوزستان برای تامین مواد اولیه تشکیل خواهد شد.
تقدیر نماینده ولی فقیه در استان خوزستان از خدمات رسانی فوالد 

خوزستان به مناطق محروم
حجت االسالم و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد نماینده ولی 
فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در دیدار با علی محمدی 
مدیرعامل فوالد خوزستان که روز سه شنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹ در 
دفتر امام جمعه اهواز انجام شد، از خدمات رسانی این شرکت به 

ساکنان مناطق محروم تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در این دیدار مدیرعامل فوالد 
خوزستان  گزارشی از تولید شرکت، تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت 
های داخلی استان و کشور  و خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان 

ارائه نمود.
محمدی با بیان  این جمله که فوالد خوزستان در همه حال آمادگی 
خدمت  رسانی به جامعه را دارد، افزود: ساخت مرکز فنی  و حرفه ای 
در منطقه قلعه چنعان،  احداث واحدهای مسکونی، ترمیم و ساخت 
مدارس، جاده  سازی و کمک به سیل  زدگان، توزیع بسته های 
بهداشتی و ارزاق و اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی از جمله مهم  

ترین فعالیت های انجام شده در مناطق محروم است.
مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا و حاکم 
شدن شرایط ویژه بر کشور، اقدام به تشکیل کمیته مقابله کرونا شد. 
توزیع بسته  های بهداشتی میان اقشار کم بضاعت استان خوزستان، 
کمک ۱۸۰ میلیارد تومانی به دانشگاه علوم پزشکی اهواز، افتتاح 
خط تولید ماسک تنفسی و البسه بیمارستانی و  تامین اکسیژن 
بیمارستان های اهواز از جمله مهم  ترین فعالیت های انجام شده برای 
مقابله با این ویروس است. به مردم  شریف استان خوزستان، اطمینان 
می دهیم تا عادی شدن شرایط، کمک  های مجموعه فوالد خوزستان 
بدون وقفه ادامه دارد. در ادامه حجت  السالم و المسلمین سید عبدالنبی 
موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز از 
اهتمام فوالد خوزستان  در ایفای مسئولیت های اجتماعی و خدمت 
رسانی به مناطق محروم تقدیر کرد و افزود: خدمت رسانی   عبادت 
است؛ فعالیت های فوالد خوزستان در مسیر محرومیت  زدایی، مثال  
زدنی است. ساخت مراکز فرهنگی در مناطق کم  برخودار، احداث 
واحد مسکونی برای افراد نیازمند و توزیع بسته های معیشتی مواردی 
است که  به طور مستمر در این مجموعه ی عظیم صنعتی انجام می  
شود. نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در پایان این دیدار اظهار 
داشت: خوزستان در هشت سال جنگ تحمیلی، دروازه مقاومت 
کشور بود. بدون شک وجود محرومیت در استان پذیرفته نیست. از 
شرکت های بزرگ و فعال انتظار می رود در محرومیت  زدایی و ارتقا 

جایگاه استان نهایت کوشش را به کار ببندند.

علیرضا طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید 
بر تعامل هرچه بیشتر بین صنایع کوچک و بزرگ استان 
کشور  فوالد  دوم  قطب  عنوان  به  خوزستان  اظهارداشت: 
محسوب می شود که به محلی مناسب برای صنایع بزرگ 

تبدیل شده و به همین امید نیز صنایع کوچک شروع به 
شکل گیری کرده اند.وی تصریح کرد: بر همین اساس الزم 
است سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان برابر رسالتی 
که بر عهده دارد به عنوان یک پل ارتباطی بین صنایع کوچک 

و بزرگ عمل کرده تا نیازهای هر ۲ طرف تامین شود. عضو 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: 
در حال حاضر شرکت فوالد اکسین خوزستان تولید کننده 
مهمترین مواد اولیه صنایع داخلی استان است اما به دلیل 
فرآیندهایی، ورق های فوالدی به تهران ارسال می شوند و 
واحدهای تولیدی در خوزستان برای تامین مواد مورد نیاز 
خود باید هزینه های زیادی برای تهیه آن پرداخت کنند. 
در  تولید  اینکه  بر  عالوه  روند  این  بیان داشت:  طباطبایی 
صنایع کوچک را تحت تاثیر قرار داده، دسترسی آنها به مواد 

اولیه را با سختی هایی همراه کرده است.
اهواز   ۳ شماره  صنعتی  شهرک  مدیره  هیات  رییس 
خاطرنشان کرد: با پیگیری که طی سال های گذشته صورت 
به  اختصاص سهمیه هایی نسبت  با  اکسین  فوالد  گرفت، 
تامین نیاز صنایع کوچک به ورق های فوالدی اقدام می کرد.

طباطبایی تصریح کرد:  تفاهم نامه منعقد شده بین صنایع 
کوچک و این شرکت فوالدی به مدت ۲ سال تداوم داشت 
اما بعد از مدتی به دلیل برخی فرآیندها از جمله ضرورت 

عرضه محصوالت تولیدی فوالد در بورس، این تفاهم نامه از 
دستور کار خارج شد. وی ادامه داد: بعد از اینکه تامین مواد 
اولیه صنایع کوچک استان با مشکل روبه رو شد، بخش قابل 

توجهی از واحدهای تولیدی دچار رکود شدند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان 
بین  ماهانه  اختصاص  با  اکسین خواست  از شرکت فوالد 
۵۰۰ تا یک هزار تن ورق تولیدی این شرکت به صنایع 
کوچک استان موافقت کند. در این راستا تالش می شود 
تا این درخواست صنایع کوچک استان در صحن شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح شود.

بر اساس این گزارش، استاندار خوزستان ابتدای مردادماه 
فوالدی  شرکت های  مشکالت  بررسی  نشست  در  جاری 
استان اعالم کرد: پیش از اینکه مواد اولیه تولید شده در 
نیاز  ابتدا  باید  شود  عرضه  بورس  در  فوالدی  شرکت های 

کارخانجات و صنایع داخل خوزستان تامین شود.
یکی از مهمترین نیازهای صنایع فوالدی در استان تامین 

ورق، شمش و اسلب فوالدی است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان :

فوالد اکســین خوزستان بخشی از تولید خود را به صنایع استان اختصاص دهد

به مناسبت دهه مبارک امامت و والیت، سالن جدید و 
توسعه یافته بدنسازی، زمین چمن مصنوعی مجموعه تربیت  
بدنی، طرح توسعه، نوسازی و بازسازی سالن چند منظوره 
ورزشی و یکی از بزرگ  ترین و زیباترین آبشارهای سنگ 
مصنوعی شبه  طبیعی کشور، با حضور اسماعیل عاشوری 
رئیس هیات مدیره، اعضای هیات مدیره و علی محمدی 
مدیرعامل فوالد خوزستان افتتاح شد.محمود نقیه رئیس 
بیان  فوالد خوزستان در  و مستغالت شرکت  منازل  امور 
اقدامات انجام شده برای سالن بدنسازی گفت: ساختمان 
بدنسازی دارای ۱۳۰ مترمربع زیربنا بود که با افزوده شدن 
طرح توسعه ی ۱۵۰ متری به آن، ظرفیت سالن بیش از 
به  ایجاد رختکن جدید  یافت. همچنین  افزایش  برابر  دو 
مساحت ۲۰ متر مربع به  همراه نصب کمدهای های گالس، 
اتاق فیزیوتراپی، نوسازی سرویس بهداشتی و افزودن وسایل 
به  روز بدنسازی که توسط واحد تربیت بدنی خریداری شد، 
تربیت  نوسازی سالن  در  انجام شده  فعالیت های  دیگر  از 

بدنسازی می باشد. رئیس امور منازل و مستغالت با بیان 
زیرسازی و ساخت زمین چمن مصنوعی جدید در محوطه 
تربیت بدنی اظهار داشت: این پروژه در زمینی به وسعت 
۱۲۰۰ متر مربع جنب رختکن زمین شماره یک احداث 
شد.    در این زمین عملیات زیرسازی، زهکشی، بتن ریزی 
و ساخت بیش از ۶۰ فندانسیون جهت پایه ها، جدول کاری 
و محوطه  سازی دور تا دور زمین، نصب پروژکتورهای ال ای 
دی و مابقی کارهای مورد نیاز انجام شده است؛ ضمن اینکه 
تهیه و نصب چمن مصنوعی با همکاری واحد فضای سبز 

فوالد خوزستان به  انجام رسید. 
نقیه با اشاره به طراحی و اجرای بزرگ  ترین آبشار سنگ 
مصنوعی شبه  طبیعی کشور گفت: این آبشار، پیش از این 
به  صورت چندین استخر پلکانی با دیواره  بتن اجرا شده بود 
که گردش آب در آن به  روش سرریز انجام می شد. این طرح 
نیازمند ۵۰۰ تا ۶۰۰ مترمکعب آب شرب بود، که باعث 
هدر رفت انرژی و اسراف آب می شد. همچنین با توجه به 

روباز بودن استخرها، با مشکالتی همچون آلوده شدن، جمع 
شدن حیوانات موذی، عدم بهداشت و ایمنی همراه بود. وی 
افزود: در زمان سریز آب از مخازن نیز، هیچ  گونه زیبایی 
به چشم نمی  خورد. بنابراین با مشارکت همکاران و الهام 
گیری از آبشارهای طبیعی کشور و با هدف کاهش چشم  
گیر مصرف آب و عدم آلوده شدن آن، طرح جدید اجرایی 
شد و مخزن بتنی در عمق زمین به حجم تقریبی ۸۰ متر 
مکعب برای ذخیره سازی آب ساخته شد. آب این مخزن به  
وسیله ی یک پمپ ۱۰ اینچی تا ارتفاع ۲۵ متری تاج آبشار 
هدایت و پس از ۴۰ ثانیه آب به پایین آبشار رسیده و آبشار 
شکل می گیرد. شایان ذکر است در مدت زمانی کمتر از ۵ 
دقیقه پس از خاموش شدن آبشار، تمامی آب در مخزن 

ذخیره می شود. 
از  آبشار یکی  این  یادشده گفت:  آبشار  وی در توصیف 
بزرگترین و بلندترین آبشارهای مصنوعی کشور می باشد و 
به شکل زیبایی با سنگ های مصنوعی به صورت طبیعی  

طراحی و ساخته شده است. ارتفاع آن ۲۵ متر و عرض آن 
۱۵ متر می باشد که ۲۰۰ پله سنگی و بتنی برای اطراف آن 
طرح ریزی و اجرا شد. همچنین نور پردازی رنگی و روشنایی 
این آبشار به  صورت بسیار زیبا و جذاب مدل سازی و به اجرا 

در آمده است.  
های  کمک  و  حمایت  از  خود  سخنان  پایان  در  نقیه 
مدیرعامل، معاونین و مدیر خدمات و امور رفاهی شرکت 
فوالد خوزستان برای در اختیار قرار دادن فرصت و اعتماد به 
واحد امور منازل و مستغالت و همچنین از تمامی همکاران 
خصوصا آقایان نوری، عبایی و رحمانی و پرسنل زحمتکش  
پیمانکار در این واحد به خاطر تالش شبانه روزی و به ثمر 
رسیدن این پروژه ها تقدیر و تشکر نمود.. وی ابراز امیدواری 
برای  را  خوبی  و  ماندنی  یاد  به   لحظات  پروژه  این  نمود، 
ساکنان مجموعه دویست دستگاه، کارکنان و خانواده بزرگ 

فوالد خوزستان رقم بزند.

به مناسبت دهه مبارک امامت و والیت

افتتاح پروژه های ورزشی و تفریحی در مجموعه دویست دستگاه فوالد خوزستان
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سازند 

اخبار

استاندار خوزستان گفت: رجوع مردم به بورس شاید 
به ما بیاموزد که کار جمعی را بهتر یاد بگیریم زیرا 
بورس به نوعی، یک تعاونی است و هر فرد به سهم 

خود در آن مشارکت می کند.
 غالمرضا شریعتی در اولین جلسه شورای عالی 
تعاون خورزستان که )۱۵مردادماه( در اهواز برگزار 
شد، اظهار کرد: تعاون مثل سایر بخش ها در قانون 
اساسی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در نظر 
گرفته شده است و از این رو باید به آن نگاه ویژه 

داشته باشیم.
وی افزود: عالوه بر مباحث اقتصادی، تعاون ارزشی 
اجتماعی، مکتبی و دینی دارد و به نوعی فرهنگ کار 
جمعی و با هم کار کردن را به ما می آموزد. تعاون به 
ما یاد می دهد جزیی از اجزای یک مجموعه بزرگ 
باشیم و به محصول و نتیجه ای مثبت دست پیدا 
کنیم. استاندار خوزستان با بیان اینکه کار جمعی 
می تواند منجر به رشد توسعه و ایجاد ثروت شود، 
گفت: ما شرقی ها چندان کار جمعی را بلد نیستیم و 

کمتر در کارهای جمعی موفق هستیم. علت اینکه در 
برخی از امور عقب می افتیم آن است که به شخص 

توجه می کنیم و کار جمعی را توسعه نمی دهیم.
وی با اشاره به افزایش استقبال مردم از بورس و 
سرمایه گذاری در این حوزه، افزود: رجوع مردم به 
بورس شاید به ما بیاموزد که کار جمعی را بهتر یاد 
بگیریم زیرا بورس به نوعی، یک تعاونی است و هر فرد 

به سهم خود در آن مشارکت می کند.
شریعتی گفت: خرده سرمایه ها به تنهایی نمی توانند 
در جامعه کاری انجام دهند اما تجمیع آن ها در بورس 
و یا تجمیع این سرمایه ها برای تشکیل یک تعاونی 

می تواند منجر به رشد اقتصاد و حل مشکالت شود.
وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد مردم استان 
خوزستان در تعاونی های مختلف سهم دارند، گفت: 
نباید مردم را از حضور در کارهای جمعی ترساند. باید 
تعاونی های موفق و خالق را به عنوان یک الگو در نظر 

گرفت و آن ها را تبلیغ کرد.
استاندار خوزستان افزود: باید مردم را به تشکیل 

تعاونی ها تشویق کرد تا با جمع کردن سرمایه های 
خرد مردم، زمینه را برای ایجاد اشتغال و رشد 

اقتصادی فراهم کرد.
وی افزود: سرمایه های منجمد مردم را باید مولد 

کرد. باید زمینه را برای این کار فراهم کرد تا 
شاهد خلق ثروت و توسعه باشیم و در این زمینه 
داشته  موثری  بسیار  نقش  می توانند  تعاونی ها 

باشند.

 استاندار خوزستان:

رجوع مردم به بورس شاید کار جمعی را به ما بیاموزد

 توسط تامین اجتماعی استان خوزستان 

تشکیل بیش از ۱۹۰ جلسه هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات

در شرکت پتروشیمی کارون 

 )pageing( بهره برداری از سیستم هوشمند اعالم هشدار
سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی 
خوزستان از تشکیل به بیش از ۱۹۰ جلسه هیات 
تشخیص مطالبات استان خبر داد. مدیر کل تأمین 
اجتماعی استان خوزستان از هیات های تشخیص 
مطالبات بعنوان یک مرجع شبه قضایی و نماد حضور 
شرکای اجتماعی در قانون تأمین اجتماعی نام برد و 
افزود : در راستای تحقق ماده ۴۳ قانون این سازمان 
و بمنظور رعایت حقوق کارفرمایان در سال گذشته 
نظر تشخیص  تعداد ۱۹۳ جلسه هیات تجدید   ،
مطالبات با هدف رسیدگی به اعتراض های کارفرمایان 
به بدهی های ابالغی ناشی از حق بیمه در تأمین 
اجتماعی استان تشکیل و طی آن از مجموع ۱۶۶۵ 
پرونده ارجاعی تعداد ۱۶۳۲ فقره مورد رسیدگی قرار 
گرفت.مرعشی با تأکید بر افزایش آگاهی و آموزش 

شرکای اجتماعی از قوانین و دستورالعمل ها تصریح 
کرد : ۳۳ درصد پرونده های بررسی شده با تایید 
آرای هیات بدوی و ۵۷ درصد آنها با فسخ و تجدید 
محاسبه همراه بوده است مدیرکل تأمین اجتماعی 
خوزستان افزود : همچنین بمنظور رعایت عدالت و 
صدور آرای دقیق برای تعداد ۱۵۴ پرونده که حدود 
۱۰ درصد مجموع را شامل می گردد جهت بررسی 
قوه  نمایندگان  و  است  گردیده  صادر  قرار  بیشتر 
قضائیه از دادگستری استان و نمایندگان کارفرمایی 
از اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق 
اصناف از اعضای این هیات هستند.مرعشی پرداخت 
به موقع حق بیمه را مشارکت در توسعه ملی برشمرد 
و افزود : در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار کارگاه فعال 

در خوزستان وجود دارد.

تولید برق با توان ۲ برابری در نیروگاه کرخه
مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سدونیروگاه کرخه گفت: 
تولید برق در نیروگاه سد کرخه به ۲ برابر توان تعیین شده رسیده است.

محمد یزدانی پور سه شنبه افزود: نیروگاه کرخه دارای سه واحد 
نیروگاه برق آبی با توان تولیدی ۴۰۰ مگاوات است که در تامین انرژی 

الکتریکی شبکه برق کشور فعالیت دارد.
وی افزود: بر اساس طراحی اولیه تولید انرژی الکتریکی سالیانه 
واحدهای این نیروگاه با ظرفیت تعیین شده ۹۳۴ هزار مگاوات ساعت 

است.
یزدانی پور بیان کرد: باتوجه به بارش های اخیر و مدیریت منابع آبی 
و آمادگی واحدها در ۲ سال آبی ۹۷-۹۸ و ۹۹-۹۸ نیروگاه سدکرخه 
تاکنون یک میلیون و ۹۲۷ هزار مگاوات ساعت تولید انرژی برق آبی 
داشته است که در یک سال نزدیک به ۲ برابر ظرفیت تعیین شده و 

سالیانه تولید انرژی در این نیروگاه است.
وی گفت: باتوجه به پست بالفصل بین المللی ۴۰۰ کیلووات کرخه 
این میزان تولید کمک شایانی به کنترل فرکانس و پایداری شبکه برق 

کشور کرده است.
سد کرخه یکی از بزرگ ترین سدهای خاکی دنیا و بزرگ ترین 
سد خاکی ایران و خاورمیانه است که بر روی رودخانه کرخه در ۲۲ 
کیلومتری شمال غربی شهرستان اندیمشک در خوزستان ساخته 

شده است.
حدود ۶۰ درصد برق خوزستان به وسیله نیروگاه های برقابی تولید 
می شود، این در حالیست که خشکسالی در خوزستان در سال های 
گذشته باعث کاهش شدید و بعضا توقف تولید برق در برخی از 

نیروگاه ها شده بود.
به گفته حسونی زاده معاون سازمان آب و برق خوزستان در تاریخ 
۲۹ اردیبهشت ۹۴، نیروگاه سد کرخه یک هزارمین روز تعطیلی خود 

را به دلیل خشکسالی گذراند و تولید برق نداشته است.
شرکت توسعه آب و نیرو همچنین هفته گذشته گزارش داد که 
نیروگاه برق آبی سد گتوند )در شهرستان گتوند( با تولید بیش از چهار 
میلیون و ۹۰۰ هزار مگاوات ساعت انرژی، بیشترین میزان تولید ساالنه 

بین نیروگاه های برق آبی را به خود اختصاص داده است.

متقاضیان ودیعه مسکن در خوزستان 
ثبت نام خود را تکمیل کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: متقاضیان ودیعه 
مسکن در این استان نسبت به تکمیل اطالعات ثبت نامی خود اقدام 

کنند.
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان، رضا رضایی افزود: همه متقاضیانی که به منظور دریافت 
تسهیالت ودیعه مسکن، پیامک ارسال کرده اند، برای تکمیل اطالعات 

خود به سامانه tem.mrud.ir  مراجعه کنند.
وی یادآورشد: متقاضیان از ساعت ۱۱ صبح روزهای مشخص شده 
بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی خود به این سامانه مراجعه 

کنند.
رضایی اظهارداشت: بر همین اساس  زمان تعیین شده برای 
متقاضیان بر اساس آخرین رقم سمت راست از کد ملی به قرار زیر 

تعیین شده است:
آخرین رقم )۴(=تاریخ مراجعه ۱۴ مرداد ماه

آخرین رقم )۲و۳(=تاریخ مراجعه ۱۵ مرداد ماه 
آخرین رقم )۱(=تاریخ مراجعه ۱۶ مرداد ماه

آخرین رقم )۵و۶و۷(=تاریخ مراجعه ۱۷ مرداد ماه
آخرین رقم )۸و۹و۰(=تاریخ مراجعه ۱۸ مرداد ماه

همه افراد جامانده =تاریخ مراجعه ۲۰ مرداد ماه
ثبت نام برای دریافت تسهیالت متقاضیان ودیعه مسکن از چهار 
مرداد همزمان در سراسر کشور در سایت tem.mrud.ir آغاز 

شد و تا ۹ همین ماه ادامه داشت.
بر این اساس سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در مناطق 
شهری کشور، برای تهران ۵۰ میلیون تومان، سایر کالنشهرها ۳۰ 

میلیون تومان و دیگر شهرها ۱۵ میلیون تومان مشخص شده است.
تسهیالت بانکی موضوع این مصوبه از محل منابع تسهیالت 

تخصیصی به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده کرونا است.
این تسهیالت با نرخ سود ۱۳ درصد و با سررسید یک ساله به 

مستاجرین واجد شرایط پرداخت می شود.
نکته قابل توجه آنکه در دوره قرارداد فقط سود تسهیالت از سوی 
مستاجران پرداخت و اصل تسهیالت در سررسید تسویه خواهد شد.

صادرات کاالی غیرنفتی به عراق از مرز چذابه 
به صورت روان ادامه دارد

اینکه همه  بیان  با  ایرنا  حمید سیالوی در گفت وگو خبرنگار 
دستگاه های متولی مرز تجاری چذابه از جمله بهداشت )قرنطینه(، 
انتظامی برای روان سازی  ، مرزبانی و  ، راهداری  بارانداز ، گمرک 
صادرات کاال در مرز چذابه فعال و پای کار هستند افزود: در یک هفته 

اخیر روند صادرات کاال از مرز چذابه صعودی بوده است.
وی گفت: درچند روز گذشته همه موانع و مشکالتی جزیی و 
بخشی در روند صادرات کاال در چذابه برطرف شده است به همین 
دلیل پیش بینی می شود روزهای آینده روند صادرات کاال از این مرز 

شتاب گیرد.
فرماندار دشت آزادگان که مرز تجاری چذابه در حوزه سیاسی این 
شهرستان واقع شده است بدون اشاره به میزان صادرات کاال از این 
گذرگاه مرزی ادامه داد:تالش شده از همه ظرفیت های قانونی برای 

توسعه صادرات کاال از چذابه استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: 
نگاه ویژه شهرداری اهواز و تقبل منابع 
از  محرومیت زدایی  پروژه های  مالی 
سوی این نهاد قابل تقدیر و تشکر است.

موسوی فرد  عبدالنبی  حجت االسالم 
در  خوزستان  در  ولی فقیه  نماینده 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: نگاه ویژه 
مالی  منابع  تقبل  و  اهواز  شهرداری 
پروژه های محرومیت زدایی از سوی این 

نهاد قابل تقدیر و تشکر است.
وی افزود: تفاهم نامه و قراردادهایی که 
به همت شهرداری اهواز در بخش های 
مرکزی این شهر منعقد می شود باید 

دیده  شدن  اجرایی  قالب  در  سریع تر 
مناطق  مشکالت  رفع  شاهد  تا  شوند 

محروم بود.
نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: 
اهواز  میان شهرداری  قراردادهایی که 
اهواز  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  و 
بسته شده بر محور توسعه زیرساخت ها 
و رفع مشکالت مناطق محروم است و 
باید توجه داشت هم سطح با پروژه های 
حاشیه  مناطق  برای  مرکزی،  مناطق 

اهواز نیز اعتباراتی گرفته شود.
وی ادامه داد: از دغدغه های شهردار 
عدالت  اهواز  شهر  شورای  اعضای  و 

مناطق  در  و خدمات رسانی  اجتماعی 
تزریق  در  تالش  با  که  است  محروم 
کم  مناطق  سوی  به  مالی  منابع 
اتفاق  این  اهواز  برخوردار و حاشیه ای 

خواهد افتاد.
پایان  در  موسوی فرد  حجت االسالم 
همت  با  کرد:  عنوان  خود  سخنان 
قرارگاه  و  اهواز  شهری  مدیریت 
پاسداران  سپاه  خاتم االنبیاء  سازندگی 
نیز برای رسیدگی به محالت حاشیه ای 
اهواز قراردادی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ 
این  که  شده  منعقد  تومان  میلیارد 

مسئله مایه امیدواری است.

تقدیر نماینده ولی فقیه در خوزستان از شهردار اهواز

دکتر محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار روابط 
عمومی اظهار کرد: شرکت پتروشیمی کارون یکی 
از پر ریسک ترین شرکت های پتروشیمیایی در 
صنعت پتروشیمی جهان به شمار می رود؛ ریسک 
گازهای  وجود  لحاظ  به  پتروشیمی  این  در  باال 
فرآیند  در   Chlorine و   Phosgene

عملیاتی این شرکت است. 
وی با تاکید بر اینکه موضوع ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست در این شرکت بسیار حائز اهمیت 
است، افزود: ما برای اینکه بتوانیم فرآیند تولید خود 
را بدون خسارت های مالی و جانی حفظ کنیم باید 
به سه مقوله اشاره شده در موضوع HSE بسیار 

اهمیت دهیم.
مدیر برنامه ریزی و توسعه پتروشیمی کارون 
با تاکید بر مدیریت بحران در شرایط خاص بیان 
کرد: یکی از کارهایی که در در شرایط اضطراری 
بسیار تاثیرگذار بوده اطالع رسانی بحران ها در زمان 
مناسب به کارکنان است؛ به همین دلیل شرکت 
پتروشیمی کارون نیازمند به یک سیستم اطالع 
رسانی و هشدار هوشمند در درون مجتمع خود 

بود.
سیستم  از  گذشته  روز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  در   )Pageing( هوشمند  رسانی  اطالع 
شرکت بهره برداری شد، گفت: ما موفق شدیم این 
سیستم را برای اولین بار در منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی در شرکت پتروشیمی کارون مستقر 
کنیم؛ این سیستم بومی با استفاده از تکنولوژی روز 
دنیا می تواند از هر نقطه ای در مجمتع با استفاده از 
بی سیم فعال و به سیستم مرکزی خود که قابل 

انتقال است وصل شده و پیام را منتقل کند .
دکتر حمیدی عنوان کرد: این سیستم تمامی 
ساختمان های ستادی و عملیاتی را پوشش داده 
و با هشدار به کارکنان آن ها را نسبت به پوشیدن 
ماسک و فاصله گرفتن از محل حادثه آگاه می کند؛ 
سیستم هشدار هوشمند با هدف افزایش ضریب 
پتروشیمی  شرکت  در  ریسک  کاهش  و  ایمنی 

کارون نصب و راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت پتروشیمی کارون از 
سیستم های ایمنی زیادی برخوردار است، تصریح 
کرد: پتروشیمی کارون به منظور مدیریت هر چه 
بهتر بحران سعی کرده از تکنولوژی فنآوری های روز 
دنیا استفاده کتد؛ ما برای هر نوع بحرانی تیم واکنش 
در شرایط اضطرار و تیمی در سطح مدیریتی داریم 
که در مواقع بحرانی فعال می شوند همچنین ما برای 
هر حادثه سناریویی بر اساس استانداردهای جهانی 

تعریف کرده ایم تا در زمان حادثه اجرایی شود.
این سیستم روز سه شنبه ۱۴  گفتنی است 
مرداد ماه با حضور مدیر عامل و جمعی از اعضای 
هیئت رئیسه شرکت پتروشیمی کارون به بهره 

برداری رسید .

 با رعایت پروتکل های بهداشتی 

مساجد آبادان بازگشایی شد

به گزارش ایرنا امام جمعه آبادان پس از اقامه نماز 
مغرب و عشا در مسجد الغدیر آبادان گفت:آبادان از 
نخستین شهرهای کشور بود که با اعالم  وضعیت 

قرمز کرونا نماز جمعه و جماعت در آن تعطیل شد.
حجت االسم علی ابراهیمی پور افزود:پس از اعالم 
وضعیت زرد در شهرستان و کاهش میزان ابتال به 
کرونا اقامه نماز جمعه و پس از آن نماز جماعت با 

حفظ شیوه نامه های بهداشتی در مساجد آبادان آغاز 
شد.وی افزود: از هیات امنای مساجد خواسته شده تا 
برای حفظ سالمت نمازگزاران همه ضوابط اعالمی از 
سوی وزارت بهداشت را رعایت کنند و نسبت به آن 
حساس باشند.حجت اسالم ابراهیمی پور اظهار داشت: 
مساجد در زمینه مقابله با ویروس کرونا در سطح 

شهرستان آبادان پیشگام و فعال بودند.
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چراغ

حاضر  حال  در  انجمن  این  رسمی  اعضای 
سازندگان  انجمن  آیا  ؟  هستند  تعداد  چه 
استانی  خارج  عضوی  خوزستان  وگاز  نفت 

هم دارد ؟  
این انجمن در حال حاضر بالغ بر صد و پنجاه 
عضو  خوزستان  سرتاسر  از  رسمی  عضو  پنج  و 
  . دارد  صنعتگران  و  تولیدکنندگان  از  رسمی 
مطابق  باشد،  استان  از  خارج  عضوی  چنانچه 
در  را  خود  دفتر  یا  و  کارگاه  باید   اساسنامه  
استان متمرکز نماید و در حال حاضر عضوهایی 
و  نموده  رعایت  را  درخواست  این  که  داریم  را 

عضو انجمن سازندگان خوزستان شده اند.

نفت  تجهیزات  انجمن  وظایف  مهمترین 
وگاز خوزستان چیست ؟

انجمن طبق شرح وظایف مجاز است توانمندی 
های  نشست  طریق  از  را  استان  صنایع  های 
شرکت  فعالیت  وارزیابی  ها  بازدید   ، تخصصی 
ها در نمایشگاه ها به مصرف کنندگان کاالهای 

مورد نیاز وزارت نفت و گاز وحفاری برساند.
فرصت  و  تهدیدها  قوت،  ضعف،  نقاط  بررسي 
هاي پیش روي بنگاه ها در جهت ارتقاء توسعه 
علمي و عملي، شناسایي بازارهاي مصرف و رقبا 
در سطوح ملي و بین المللي از طریق شرکت در 
سازي  بستر  و  خارجي  و  داخلي  هاي  نمایشگاه 
قبیل  از  کار  و  کسب  هاي  شبكه  ایجاد  براي 
و  مواد  و  کاال  خرید  ها،  تعاوني  ها،  کنسرسیوم 
آزمایشات به طور مشترك و با اتكا به منابع مالي 
و اجرایي انجمن یا حمایت هاي دولت از جمله  

اهداف و برنامه های این انجمن بوده است .
مشكالت  پیگیری  انجمن  وظایف  مهمترین  
ادارات  و  نفت  وزارت  با  عضو  تولیدکنندگان 
شرکتهای  بین  را  واسط   نقش  و  است  دولتی 
نفتی   تجهیزات  کنندگان  تولید  و  نفتی  بزرگ 
با  دانشگاه  و  ارتباط صنعت  .ایجاد  کند  ایفا می 
از  آموزشی  تخصصی  فنی  های  کالس  برپایی 

دیگر وظایف ماست .

نفت  تجهیزات  سازندگان  مشکالت  پیگیر 
هستیم 

برای  کنون  تا  که   اقداماتی  مهمترین 
اعضای انجمن انجام شده بفرمایید ؟

موانع  رفع  جهت  هایی  کارگروه  تشكیل 
رفع   ، مهندسی  وفنی  اقتصادی  ومشكالت 
ابهامات بین کارفرما وسازمان های دولتی مانند 
اقتصاد دارایی و تامین اجتماعی ، برگزاری  دوره 
و  اعضا  مشكالت  رفع  با  متناسب  آموزشی  های 
از  ودانشگاه  صنعت  بین  ارتباط  سازی  هموار 
انجمن  اعضای  برای  که  بوده  اقداماتی  جمله 

انجام داده ایم .

آیا انجمن ها قدرت اجرایی دارند؟
برخی  شود  می  باعث  عامل  همین  خیر. 
وپتروشیمی  حفاری   ، نفت  حوزه  در  مسئوالن 
که  تعهداتی  به  تخصصی  های  نشست  در  وگاز 

است  کوچک  صنایع  پتانسیل  از  استفاده  جهت 
انجمن  اگر  که  درحالیست  این  نكنند  ،عمل 
کنند  تولید  پتانسیل  از  داشت  اجرایی  قدرت 

گان داخلی بهتر استفاده می شد .

بنیان  فناوران  شرکت  فعالیت  درخصوص 
انرژی ایرانیان توضیح دهید .

)سهامی  ایرانیان  انرژی  بنیان  فناوران  شرکت 
عام( به عنوان › سازمان عامل‹ )نهاد مدیریتی( 

منطقه فناوری انرژی خوزستان است.
تفاهم  امضای  از  و پس  ابتدای سال 1394  از 
فناوری  و  علمی  معاونت  میان  همكاری  نامه 
ریاست جمهوری و استانداری خوزستان، توسعه 
فناوری در حوزه انرژی ) نفت، گاز،آب و نیرو( از 
طریق فعال سازی بنگاه های کوچک و متوسط 
تجهیزات  سازندگان  ویژه  به  خصوصی  بخش 
صنعت نفت خوزستان در دستور کار قرار گرفت 
استاندار  ریاست  به  منطقه  راهبری  شورای  و 
تجهیزات  سازندگان  انجمن  دبیری  و  خوزستان 

نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان تشكیل شد.
این منطقه متشكل از 400 شرکت تولید کننده 
همكاری  فرصت  از  که  است  خصوصی  بخش 
دانشگاه شهید  مانند  علمی  مراکز  و  ها  دانشگاه 
چمران اهواز، دانشگاه صنعت نفت، پارك علم و 
فناوری خوزستان و سایر سازمان ها و ارگان های 
دولتی در خوزستان برخوردار بوده و اکوسیستم 
فناوری این حوزه را به وجود آورده است.منطقه 
مهمی  نقش  تواند  می  خوزستان  انرژی  فناوری 
در هم افزایی میان شرکت های بخش خصوصی 
بیكاری  مشكالت  رفع  در  و  است  داشته  فعال 
مهمی  نقش  ومتخصص  کرده  تحصیل  جوانان 

دارد .

در  وگاز  نفت  تجهیزات  بومی  سازندگان 
خوستان با چه مشکالتی مواجه هستند ؟

موانع و مشكالت سازندگان بومی کم نیست. با 
استان و گرمای  به شرایط محیط زیستی  توجه 
و  رشد  برای  امتیازی  هیچگونه  فرسا  طاقت 
شرکت های  در  اشتغال  و  عزیزان  این  اعتالی 

بزرگ نفتی لحاظ نشده است .
با توجه به استقرار وزارت نفت در تهران ،عمده 
می  پیگیری  مرکز  طریق  از  اساسی  سفارشات 
حقوق  حداقل  اینكه  برای  درحالیست  این  شود 
رعایت  مناقصات  در  کشوری  سازندگان  تمامی 
می  تدوین  جدید  های  دستورالعمل  باید  شود 

شد.
چه دستورالعمل هایی ؟

تمامی  اینكه  بر  مبنی  هایی  دستورالعمل 
شرکت  قصد  که  کنندگانی  تولید  و  ها  شرکت 
را  خود  های  ضمانت نامه   دارند  را  مناقصات  در 
از بانک های استان تامین نمایند تا بدین تریب 
استان  درون  را  خود  دفاتر  شوند  مجاب  شاید 
استان  به  را  خود  صنعت  از  بخشی  یا  تاسیس 
منتقل کنند دراین صورت شاهد رونق اشتغال و 

چرخ اقتصاد استان خواهیم بود .

برای  هایی  پتانسیل  چه  کنید  می  فکر 
سازندگان تجهیزات نفت وگاز در خوزستان 
وجود دارد که همچنان مغفول مانده است ؟

خوزستان  سازندگان  که  پتانسیلی  مهم ترین 
نمایشگاه  یک  ،نداشتن  هستند  بهره  بی  آن  از 
بینیم وعده  المللی است که همه سال می  بین 
و  افتتاحیه  مراسم   در  استان  ارشد  مقامات 
بعد  سال  به  نفتی  های  نمایشگاه  اختتامیه 
سازندگان  بتواند  که  وحرکتی  شود  می  موکول 

خوزستانی را امیدوارتر کند دیده نشده است .
ازسمت  اینكه کشورعراق  به  توجه  با  همچنین 

ریزی  برنامه  با  است  مرز  با خوزستان هم  غرب 
تا   200 ظرفیت  از  توانستیم  می  شده  حساب 
آنها  از  عظیمی  بخش  که  تولیدی  واحد   400
در ساخت تجهیزات نفت وگاز هستند به خوبی 
استفاده کنیم اما  به سبب نبودن مسئوالن دلسوز 
های  تصمیم  و  راهبردی  های  و سیاست  قدر  و 
صنعتگران  و  تولیدکنندگان   ، استان  در  درست 

از این مزیت بی بهره مانده اند. 

به  کنندگان  تولید  برای  بانکی  تسهیالت 
صرفه نیست

 
سازندگان  از  حمایت  در  ها  بانک  نقش 

بومی چیست ؟
بویژه  اشتغال  و  تولید  حوزه  در  بانكها  نقش 
درصنعت نفت وگاز در سال هایی که می توانست 
باشد  موثر  کوچک  صنایع  بخشیدن  رونق  در  
بهره تسهیالت  اخیر هم  .در سالهای  بود  خنثی 
لذا  بوده  زیاد  کنندگان  تولید  برای  بانكی 
به  سازندگان  برای  زیاد  بهره  با  وام  تسهیالت 

صرفه نیست .
بنابراین مصوبات اخیر دولت و حمایت بانک ها 
از طریق وام های این چنینی هیچگونه توجیهی 

برای اشتغال ندارد.
نفت  صنعت  عرصه  فعاالن  کنونی  وضعیت 

وگاز را چگونه می بینید ؟
با وجود تاکید  مقام معظم رهبری در خصوص 
جهش  درراستای  مفید  های  گذاری  سیاست 
ویژه  به  کوچک   صنایع  امروز  شرابط   تولید، 
بسیار  گاز  و  نفت  وصنعتگران  کنندگان  تولید 

نگران کننده است .
نمایندگان  اتفاق   به  استان  ارشد  مدیران 
اتاق    ، مجلس  در  خوزستان  مردم  محترم  
و  اهواز  وکشاورزی  معادن  و  وصنایع  بازرگانی 
با تشكیل  باید   انجمن سازندگان وخانه صنعت 
را  د  تولید  موانع  باید  وقت  ع  اسر  در  فكر  اتاق 

بررسی و برای آن راهكار ارائه دهند .

این  از  بومی  سازندگان  نجات  راهکار 
وضعیت نابسامان اقتصادی چیست ؟

جهش  باشند  مطمئن  مدیران  و  نمایندگان 
تولید تنها با مصوب نمودن وام به صنایع کوچک 
صنایع  تجهیزات  سازندگان  شد.  نخواهد  حاصل 
نفت و گاز در شهرك های صنعتی و حومه نیاز به 
، مدیران  ، نمایندگان استان  همراهی مسئولین 
.به عبارت  نفت ،گاز حفاری و پتروشیمی دارند 
بهتر اشتغالزایی وتحقق شعار جهش تولید بدون 
وگاز  نفت  صنعت  تولیدکنندگان  مشكالت  رفع 

امكان پذیر نیست. 

پس راهکاری پیشنهاد شماست ؟
چنانچه بخواهیم شاهد تعطیلی صنایع نباشیم  
به  مسلح  را  گاز  و  نفت  صنعتگران  باید  ابتدا   ،
نیاز طرح  مورد  ماشین آالت  تأمین  و  روز  دانش 
دانشگاه ها  با  نزدیكی  ارتباط  و  کنیم  خود  های 
برقرار شود. همچنین مدیران استان ، نمایندگان 
باید  محترم  جمعه  امام  و  خوزستان  استاندار   ،
کردن  استاندارد  و  اشتغال  بخشیدن  رونق  برای 
وبومی سازی صنعت نفت گاز هر آنچه در توان 

دارند از طبق اخالق بگذارند .

امتیازات ویژه می  صنعتگران خوزستانی 
خواهند 

استانی  درون  سازنده  های  شرکت  تفاوت 
وبرون استانی را در چه مباحثی می دانید ؟

 ، کشور  های  استان  دربین  خوزستان  استان 

تقریباً از جهت صنایع رتبه سوم را دارد اما سومین 
شهرکهای  در  صنایع  گسترش  لحاظ  به  استان 
مقدس  دفاع  درسالهای  که  .چرا  نیست  صنعتی 
صنایع ودانشگاه های استان خوزستان نسبت به 
ماندگی  استان های کشورمان دچار عقب  دیگر 

اقتصادی و عمرانی و شهری شدند .
تقریبا ۸۵ درصد صنایع استان ، صنایع بزرگ 
خصوصی  بخش  کوچک  صنایع  و  است  دولتی 
از  ناشی  ماتدگی های  عقب  جهت  به  نتوانسته 
های  حمایت  عدم  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
 . باشد  داشته  مفیدی  رشد   ، دوران  آن  اصولی 
این درحالیست که  استان های صنعتی دیگر به 
جهت آرامشی که در آن زمان داشتند توانستند  
دانشگاه  و  بكنند  تجهیز  را  خود  کوچک  صنایع 
هایشان هم نیروی انسانی متفكر و متخصص را 

تربیت و به بازار کار هدایت کردند .
امادر خوزستان هم از آن جایی که بنیان جوانان 
خوزستان و مردم استان با نفت عجین شده بود 
توانستیم با چنگ و دندان صنعت نفت و گاز و 

فوالد را ارتقا بدهیم .

به  رسیدن  و  صنایع  ماندگی  عقب  رفع 
دیگر استان های موفق چه باید کرد ؟ 

مشكالت  ایجاد  باعث  مرکز  از  دوری  هرچند  
تولید کنندگان بخش خصوصی شده اما مدیران 
به  ویژه  امتیازات  باید   استان  مسئوالن  و  نفتی 
شرایط  این  در  تا  بدهند  خوزستانی  صنعتگران 
بد اقتصادی بتوانند خود را با دیگر استان های 
کشورمان هم تراز کرده ؛ ورشكسته نشوند چرا 
استان  بیكاران  جمعیت  به  صورت  دراین  که 

افزوده می شود .

سخن آخر ؟
در  دیرباز  از  که   مندی  عالقه  با  خوشبختانه 
مردمان خطه خوزستان به توسعه صنعت نفت 
هایی  حرف  حرفه  این  در  داشت  وجود  گاز  و 

برای گفتن وجود داشته است .
اروپایی ها  و  آمریكایی ها  آن خروج  بارز  نمونه 
فرمان  با  که  بود  حفاری  و  نفت  صنعت  از 
ایران  حفاری  ملی  شرکت  سریعاً  راحل  امام 
خوزستانی  جوانان  وتخصص  توان  بر  تكیه  با  
معتقدم  بنابراین  گرفت.  شكل  دوران  آن  در 
و  بشود  اصولی  حمایت  کنندگان  تولید  از  اگر 
نفت   صنعت  ویژه  به  استان  کوچک  صنایع  به 
گاز در شهرك های صنعتی استان فرصت داده 
انتظار  این صنعت دوراز  نیازهای  تامین   ، شود 

نیست . 
و  تولیدکنندگان  گفت  توان   می  جرات  به 
در  قادرند  خوزستان  استان  انجمن  اعضای 
ها  پمپ   ، دریایی  و  ساخت دکل های خشكی 
درون  تجهیزات  و  ها  توربین   ، ها  کمپرسور   ،
چاهی و سرچاهی نفت حفاری و صنعت حفاری 
و نفت مدعی ساخت باشند و قدر مسلم تا زمانی 
که نفت و گاز قادر باشند  بخشی از درآمدهای 
کشور عزیزمان ایران را تأمین کنند ، می بایست 
از  صنعت  بخشیدن  رونق  و  اشتغالزایی  برای 

ظرفیت موجود در استان بهره مند شد . 

گفتگوی هفته نامه دیار نفت با رییس انجمن سازندگان نفت، گاز وپتروشیمی خوزستان 

بومـی سازی؛  گـام اول  خودکفـایی 
گفتگو : شهرزاد  امیری

، گاز و پتروشیمی  انجمن سازندگان نفت   : مقدمه 
 14 با  را  خود  فعالیت   13۸۸ سال  در  خوزستان 
با  انجمن  این  کرد.  آغاز  کوچک  صنایع  از  عضو 
هاي  بنگاه  سازي  هماهنگ  و  سازماندهي  هدف 

کسب و کار مستقر در خوزستان در بخش طراحي، 
نیاز  مورد  تجهیزات  و  مواد  و  کاال  تولید  و  ساخت 

شد. تاسیس  پتروشیمي  و  گاز  نفت،  صنایع 
براي  توانست  خود  فعالیت  بدو  در  انجمن  این 

سازندگان  ترین  قوي  از  اي  مجموعه  بار  نخستین 
هم  گرد  را  خوزستان  استان  نفت  صنعت  تجهیزات 
سازندگان  انجمن  عمر  از  سال    12 اکنون   . آورد  

. میگذرد  خوزستان   وپتروشیمی  وگاز  نفت 

ریس  سراغ  به  نامه  هفته  از  شماره  این  در 
وپتروشیمی   ،گاز  نفت  تجهیزات  انجمن 
داشته  او  با  گفتگویی  تا  ایم  رفته  خوزستان 

خوانید. می  ادامه  در  را  آن  که  باشیم 



7
سال اول - شماره 6 9آگوست 2020 -۱9ذی الحجه ۱۴۴۱  یکشنبه ۱9 مرداد ۱۳99   

توشه

خبر

خدارحم امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان 
در جلسه طرح یاران تولید که با حضور معاون سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی، معاونان و مدیران سازمان برگزار اظهار 
کرد: تحقیقات و آموزش در تولید محصوالت کشاورزی حرف اول را 
می زند و محققان می توانند با انتقال دانش فنی روز دنیا در افزایش و 

جهش تولید به کشاورزان کمک شایانی داشته باشند.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن دانش و تخصص مراکز تحقیقات 
در عرصه کشاورزی بسیار مهم است افزود: امیدواریم با اجرای طرح 
یاوران تولید تحولی عظیم در تولید محصوالت با محوریت ترویج، 

تحقیقات و کشاورزان پیشرو به وجود آید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه تصریح کرد: 
استان خوزستان از محدود استان هایی است که در زمینه تحقیقات 
و آموزش از نظر نیروی انسانی و هیئت علمی دارای پتانسیل های 

باالیی است و این موضوع انتظارات از این استان را باال برده است.
امیری زاده با اشاره به اینکه قبال نیز طرح هایی مشابه طرح یاوران 
تولید در سطح استان اجرا شده است اظهار داشت: کارشناسان و 

محققان استان با این طرح بیگانه نیستند و طرح یاوران تولید نسل 
جدیدی از اقداماتی محسوب می شود که پیش از این نیز انجام 

شده است.
در ادامه علی اکبر مویدی معاون سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی کشور گفت: در حال حاضر اقتدار کشورها با 
علم و دانش سنجیده می شود، وابستگی به منابع در کشورها به 
وابستگی به دانش تغییر مسیر داده و کشورهایی که در این مسیر 

گام برداشته اند در حوزه دانش بنیان قوی تر عمل کرده اند.

وی افزود: طرح هایی مانند طرح یاوران تولید، پیش از این با 
عناوین مختلف اجرا می شد و این بسته های عملیاتی باید توجه 

مسئوالن باالدستی را جذب کنند .
وی با بیان این مطلب که در گام اول نظام نوین ترویج و با ایجاد 
مراکز جهاد کشاورزی، فاصله کارشناسان و کشاورزان به حداقل 
رسید اظهار کرد: وجود محققان معین نیز از دیگر دستاوردهای 

گام اول این نظام بود.
از طرح یاوران تولید که گام دوم نظام ترویج  مویدی هدف 
است را شناسایی و رفع مشکالت بخش های مختلف کشاورزی 
و گام نخست جهش تولید دانست که الزمه آن استفاده از افراد 
صاحب نظر و باتجربه است و در صورت عدم وجود محقق مربوطه 
در استان، آمادگی داریم محققان در بخش های مربوط را اعزام 

کنیم.
معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در 
پایان تصریح کرد: در طرح یاوران تولید باید مطالبه گری از حوزه 

ترویج بیشتر شود.

طرح یاوران تولید، گام آغازین جهش تولید

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر:
 رزمایش کمک مومنانه احیای فرهنگ ایثار 

و از خودگذشتگی در سنگر تولید است

در این رزمایش که سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۹۹ در کشت 
و صنعت نیشکر امیرکبیر با حضور فرمانده حوزه بسیج شهید 
رضوی توسعه نیشکر و جمعی از مدیران و پرسنل شرکت 
برگزار شد، دکتر عبدعلی ناصری با بیان این مطلب، اظهار 
داشت: در مرحله دوم رزمایش شیفت ایثار به همت پرسنل و 
کارگران و مجموعه توسعه نیشکر، ۵۰۰ بسته معیشتی آماده شده 
است که در بین خانوارهای محروم مناطق همجوار طرح های 

نیشکر توزیع می شود.
وی با بیان اینکه این رزمایش ها در واقع احیای فرهنگ ایثار 
و از خودگذشتگی در سنگر تولید و خدمت است، عنوان کرد: 
مدافعان معیشت مردم و کارگران در رزمایش شیفت ایثار تالش 
شان بر این است که در قالب کمک های مومنانه بسته های 
معیشتی را به خانوار های کارگران نیازمند و نیز بیکاران ناشی 

از کرونا برسانند.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به 
تداوم اجرای رزمایش کمک های مومنانه ، تصریح کرد: طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای ضرورت تداوم کمک 
های مومنانه، توزیع بسته های معیشتی بین خانواده های آسیب 
دیده و مستضعف با حفظ کرامت آنان تا پایان شیوع ویروس 

منحوس کرونا ادامه دارد.
ناصری تاکید کرد: فرموده مقام معظم رهبری در رابطه با 
کمک های مومنانه باعث شکل گیری حرکتی خداپسندانه در 
جامعه شد که این اقدام می تواند تبدیل به یک جریان مداوم در 

طول سال شود.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به 
طرح های شرکت توسعه نیشکر در حمایت از افراد نیازمند 
مناطق پیرامون طرح های نیشکر، یادآور شد: بیش از ۷۰۰ نفر از 
ایتام روستاهای همجوار تحت حمایت و پوشش مستمر کشت 
و صنعت های هفتگانه توسعه نیشکر قرار دارند و در عین حال 
به صورت مرتب طرح هایی نظیر پایش پزشکی، توزیع بسته 
های غذایی، کمک به دانش آموزان مناطق محروم و … انجام 

می شود.

تامین کود کشت تابستانه خوزستان
سرپرست بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان گفت: میزان توزیع کود اوره شهرستان ها در سال 
گذشته ۴۹ هزار تن بوده که توزیع کود اوره در سال جاری  

۱۴۲ درصد ارشد داشته است.
سرپرست بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: بر اساس 
مصوبه شورای کشاورزی استان کشت محصوالت زراعی باغی 
استان در سال زراعی ۹۹-۹۸ ، ۴۳۴ هزار هکتار می باشد و بر 
همین اساس کود اوره موردنیاز این سطح ۹۱ هزار تن می باشد.
تورج نوروزی با بیان اینکه تاکنون حواله ۷۸ هزار تن کود اوره 
صادر شده است افزود: ۷۰ هزار تن از این میزان به شهرستان ها 
و شرک ت های کشت و صنعت حمل شده که عالوه بر تأمین 
کود پایه ، قسمتی از کود سرک مورد نیاز محصوالت تابستانه را 

نیز تأمین کرده است.
وی اظهار داشت: میزان توزیع کود اوره شهرستان ها در سال 
گذشته ۴۹ هزار تن بوده که توزیع کود اوره در سال جاری  

۱۴۲ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: تا پایان مرداد ماه تمام سهمیه کود اوره شهرستان 

تأمین و حمل خواهد شد.

همکاری مشترک مراکز علمی و منابع طبیعی
به منظور معرفی قابلیت های منابع طبیعی استان و همچنین 
شناسایی فرصتها و معرفی ظرفیت های موجود تفاهم نامه 
مشترکی ۵ ساله فی مابین دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان با 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان منعقد شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در این باره 
گفت: به کارگیری تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی در 
حل چالش های حوضه منابع طبیعی و زیست محیطی امری 
ضروری است.دکتر کوروش کیانی همچنین به اهمیت ارتباط 
و همکاری مراکز علمی و دانشگاهی با منابع طبیعی پرداخت و 
گفت: بکارگیری آخرین یافته های مراکز علمی و دانشگاهی در 
تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوضه منابع طبیعی برای حفظ 
آب و خاک حائز اهمیت است و سوق دادن راهبردهای علمی 
و دانشگاهی به سمت کاربردی شدن طرح های پژوهشی منابع 

طبیعی برای رفع چالش ها ضروری است.
گفتنی است  این تفاهم نامه با حضور دکتر سید منصور 
سیدی نژاد مدیر دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان، امام جمعه 
موقت شهرستان بهبهان، اساتید دانشگاه، سمن ها و دوستداران 
محیط زیست ، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و رئیس اداره 

منابع طبیعی بهبهان منعقد شد.

 
آشنایی با کشورهای دارای صنعت نیشکر

نیشکر محصولی مهم در سراسر دنیا به شمار 
میرود که از جمله منابع اصلی تهیه شکر اتانول 
و جیگری است  .جیگری نوعی شکر نیمه 
تصفیه شده شبیه به قند است که در شبه 
قاره هند تولید و مصرف می شود فرآورده های 
به  کشورها  از  بسیاری  در  نیشکر   جانبی 
عنوان غذای حیوانات دامی مورد استفاده قرار 

می گیرد .
نیشکر ،  گیاهی بلند است که ارتفاع آن تا ۳ 
الی ۴ متر نیز می رسد و از ساقه های رشته بند 
بند تشکیل شده است نیشکر در تمام فصول 
سال می روید اگرچه نیشکر در سال ۳۲۷ سال 
پیش از میالد مسیح در شبه قاره هند شروع 
به رشد کرد اما چیزی نگذشت که از طریق 
نقاط  دیگر  به  خاورمیانه  تجاری  مسیرهای 

جهان انتقال داده شد .
آشنایی با چند کشور دارای صنعت توسعه 

نیشکر 
قدمت  آشنایی آمریکایی ها با نیشکر و اوایل 
دوران استعمار بازمی گرد.د این کشور با تولید 
900/۲۷ تن  نیشکر در سال  یکی از بزرگترین 
محسوب  جهان  در  نیشکر  کنندگان  تولید 
مصرف  پنجاهمین  آمریکا  البته  و  می شود 
کننده بزرگ شکر در دنیا نیز هست. بیشترین 
میزان شکر تولید شده در این کشور از فلوریدا 

هاوایی و تگزاس  به  دست می آید .

فیلیپین  
تقاضا برای شکر در فیلیپین بسیار زیاد است 
همچنین به دلیل قیمت باالی نفت وارداتی 
این کشور مجبور است از فرآورده های جانبی 
نیشکر در تولید انرژی تجدید پذیر بهره گیرد. 
عمده تولید نیشکر فیلیپین برای نیاز داخل 
مصرف  آمریکا  به  آن  صادرات  نیز  و  کشور 
می شود. صنعت تولید نیشکر در فیلیپین ، 
موجب ایجاد اشتغال حدود ۷00 هزار نفر شده 
است به طور کلی تولید این گیاه کمک قابل 

توجهی به اقتصاد فیلیپین می کند.

  اندونزی  
به علت  نبودن فضای رقابتی و نیز مدیریت 
ضعیف مزارع نیشکر در اندونزی این کشور 
نیافته  دست  خود  باالی  پتانسیل  به  هرگز 
برای شکر  باالیی  تقاضای  . همچنین  است 
در اندونزی وجود دارد ولی متاسفانه کارخانه 
های فرآوری نیشکر نیز در اینجا از شرایط 
اینها   همه  با   . نیستند  برخوردار  مساعدی 
تولید کننده  اندونزی  کماکان در میان ده 
برتر نیشکر در جهان قرار دارد. این کشور به 
دلیل عدم برخورداری از دستگاههای تصفیه 
مناسب از کشورهای دیگر شکر تصفیه شده 
وارد می کند تا بتواند شرکت تولیدی خودش 
را مستقیم مصرف کند. اندونزی نیاز مبرم به 
بهبود وضعیت دستگاه ها و تاسیساتش دارد تا 
بتواند بهره  وری خود را باال ببرد. در حال حاضر 
این کشور نیشکر تولیدی خود را به کشورهای 

دیگر صادر می کند و پس از تسویه دوباره آن 
را در قالب شکر تصفیه شده وارد می کند که 

متحمل ضرر و زیان بسیاری می شود.
 کلمبیا

کلمبیا در در تمام طول سال نیشکر تولید 
میکند و بیشتر از آن در ناحیه والی کشت می 
شود در این ناحیه تاسیسات تولید نیشکر و 
اتانول بسیاری نیز وجود دارد. کشور کلمبیا در 
زمره یکی از بزرگترین تولید کنندگان نیشکر 
جهان قرار دارد. مصرف شکر در این کشور طی 
سال های اخیر یک درصد افزایش داشته است، 
از این رو تولید نیشکر کلمبیا برای تهیه مایحتاج 
داخلی خود و نیز صادرات آن به کشورهای 
دیگر بیشتر خواهد شد .عمده  کشورهایی که 
از کلمبیا شکر وارد می کنند  شامل  شیلی پرو 

و آمریکا هستند.

مکزیک
از جمله  اخیر  مکزیک طی سال های 
کشورهای موفق تولید کننده نیشکر در 
آمریکای شمالی بوده است است و تقریباً دو 
میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم 
در این صنعت مشغول به کار هستند .عمده 
مصرف مکزیکی که از نیشکر تولید انرژی 
از فراورده های جانبی آن و نیز صادرات به 
کشورهای دیگر است. مکزیک نیشکر را  
برای  کشور همسایه اش یعنی آمریکا بدون 

تعرفه گمرکی صادر میکند.

پاکستان
نیشکر از جمله محصوالت کشاورزی اصلی تولید 

شده در این کشور است که به اشتغال 
9 میلیون پاکستانی منجر شده است. به طور کلی 

صادرات نیشکر به اقتصاد پاکستان کمک 
شایانی کرده است. هر چند وضعیت تاسیسات و 
آسیاب های نیشکر در پاکستان خوب ارزیابی می 

شود ، اما دولت این کشور برای بهره وری و تولید 

بیشتر اقدامات بسیاری طی سالهای اخیر انجام 
داده است .این اقدامات موجب افزایش کلی تولید 
نیشکر در پاکستان شده است که تولید کنونی این 
کشور را در سال زیاد کرده است .به همین سبب 
پاکستان به پنج تولید کننده برتر نیشکر جهان 
پیوسته است. پاکستان به کشورهای همسایه اش 
از جمله افغانستان تاجیکستان و دیگر کشورهای 

آسیای مرکزی  شرکت صادر می کند.

آشناییباچندکشوردارایصنعتتوسعهنیشکر

دانستنی های صنعت نیشکر / قسمت پنجم 

نادری کننده: شادی  تهیه   
ادامه

     دارد . . . 

مدیرکل  خوزستان:  شیالت  عمومی  روابط  گزارش  به 
درصیدگاه  ببری  میگوی  گفت: صید  شیالت خوزستان 
بحرکان هندیجان برای شناورهای صیادی، براساس مصوبه 
کمیته مدیریت صید خوزستان، از ۱۵ مرداد تا اطالع بعدی 

آزاد شد.
فتح اله ابوعلی افزود: صید میگوی ببری در عمق باالی 
هشت متر با رعایت و الزام شناورهای صیادی به داشتن 
مخزن مخصوص، سایبان، دریافت گواهینامه سمپاشی معتبر 

و بهداشتی برای همه خدمه و شناور مجاز خواهد بود.
وی گفت: تخلیه، حمل و نقل صید میگوی ببری تابع 
مقررات آبزیان بوده و مسووالن کنترل کیفی ناظر بر حسن 
اجرای مقررات خواهند بود و خودروهای حمل و نقل آبزیان 

ملزم به تجهیز به اتاقک عایق دار استاندارد هستند.
مدیرکل شیالت خوزستان افزود: هرگونه حمل و جابه 
جایی میگو توسط شناورهای فاقد مجوز صید میگو ممنوع 

بوده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان آزاد شد 

مدیرکل  خوزستان:  شیالت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شیالت خوزستان گفت: چهار فروند قایق صیادی که در حال 
صید غیرمجاز در محدوده صیدگاه های شمال غرب خلیج 
فارس بودند شنبه شب توسط ماموران یگان حفاظت منابع 

آبزی شیالت استان توقیف شدند.
فتح اهلل ابوعلی افزود: در جریان بازرسی از این قایق های 
صیادی، ۳۱0کیلوگرم ماهی حلواسفید و خارو و مقادیری 
تجهیزات صیادی شامل تور«گوشگیر«و لنگر کشف و ضبط 

شد.وی گفت: در این ارتباط ۶ نفر از صیادان متخلف به اتهام 
عزیمت به دریا بدون دریافت مجوز از شیالت ، نصب آالت 
غیرمجاز صید و صید غیرقانونی بازداشت و برای آنان تشکیل 
پرونده شد.ابوعلی بر برخورد با صید غیرمجاز با هدف اشتغال 
پایدار صیادان و صیانت از ذخایر و منابع آبزیان دریایی در 

صیدگاه های شمال غرب خلیج فارس تاکید کرد.
به گزارش ایرنا در سال های اخیر برخورد با صیدغیرمجاز 
و بدون پروانه در خورها و صیدگاه های شمال غرب خلیج 

فارس تشدید شده است.برخی از گونه های آبزیان دریایی در 
خلیج فارس از جمله شوریده و حلواسفید به علت صید بی 
رویه و قاچاق آن به کشورهای حوزه خلیچ فارس در معرض 

انقراض قرار دارند.
معیشت حدود ۵0هزار خانوار در خوزستان با طریق صید و 

صیادی گره خورده است.
پارسال حدود ۴۷هزار تن انواع آبزیان دریایی در صیدگاه های 
شمال غرب خلیج فارس توسط صیادان خوزستانی صید شد.

توقیف چهار قایق صیادی متخلف درصیدگاههای شمال غرب خلیج فارس
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