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کارگران ایران افرادی متدین،نجیب،انقالبی و مومن به هدف های انقالب هستنند.
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چشم انداز منطقه ویژه پارس شکوفایی
اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال است
پرونده پارس جنوبی ،قلب تپنده صنعت نفت ایران تقریبا
بسته شده است و آنچه باقی مانده صرفا بهواسطه تنگناهای
مالی و سایه تحریمها رخ داده است بطوریکه به جز فاز 14
همه فازها به صورت رسمی به بهره برداری رسیده است
و با سبقت از قطر در تولید گاز ،روزانه  680میلیون متر
مکعب گاز از این میدان برداشت می شود.
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بـه نمایندگـی
از وزارت نـفت وشـرکت ملی نفت ایـران وظیـفه اداره
و راهبری حـوزه عملیاتی پشتیبانی پـارس جنوبی ،پـارس
کنگان و پـارس شمالی را برعهده دارد؛
آمادهسازی 14هزار کیلومتر سایت یک و 16هزار کیلومتر
سایت دو و جادههای دسترسی ،اسکلههای احداث شده در
منطقه ،فرودگاه ،آب و برق مورد نیاز و تمامی خدمات
رفاهی و اجتماعی در منطقه پارس توسط منطقه ویژه انرژی
پارس تامین میشود .در توصیف عظمت کار انجام شده
توسط منطقه ویژه همین بس که با توجه به آب و هوای
گرم و شرجی در نیمه گرم سال و طبیعت کوهستانی و گاه ًا
بکر ،امروز شهری از پاالیشگاه و پتروشیمی در منطقه بنا
نهاده شده است که تمامی نیروهای فعال در توسعه و تولید
در این واحدها به میمنت امکانات و راههای دسترسی و
پروازهای منظم از اقصی نقاط کشور به فرودگاه خلیج فارس
تردد میکنند.
در واقع راحتی و آسایش ایران اسالمی در غالب توسعه
پارس جنوبی و بهرهبرداری از آن با همت و تالش
شبانهروزی مردان و زنان بلند همت در تمامی شرکتها و
بخش های فعال در منطقه میسر شده است.
آیندگان از کوششها و تالشهایی که در راه بهوجود آمدن
این تمدن صنعتی در قلب تپنده صنعت انرژی ایران صورت
گرفت به نیکی یاد خواهند کرد و چه زیباست تعبیر رهبر
انقالب که از تمامی فعاالن این عرصه به جد خواستند که
کار خود را جهاد فی سبیلاهلل بدانند.
آنچه از حاصل پارسجنوبی دیده میشود ،بسترسازی
برای پذیرش سرمایهگذاری در بخشهای میاندستی و
پاییندستی است .اهمیت این رخداد ،به تنگنای مالی دولت
و مدیریت صحیح برای به انجام رساندن این پروژه ملی و
اشتغالزایی گسترده برای مردم بهویژه مردم بومی منطقه
است .اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در این منطقه در طول
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این مدت زمان کوتاه ،گواه قرار گرفتن مدیران الیق از سوی
مدیریت ارشد صنعت نفت در کشور است.
در مدت اين شش سال ،سياست دولت بر اين بود كه به
جاي بهرهبرداري از تمامي فازها ،استراتژي تمركز بر فازهاي
قديميتر براي حصول نتيجه در کوتاه ترین زمان ممکن در
اولويت قرار دهد .این استراتژی در سال  93جواب داد.
بر همين اساس نيز ،در پایان سال  ،93فاز  12بهعنوان
بزرگترین فاز پارسجنوبی با حضور رئیسجمهور رسم ًا
به بهرهبرداری رسید که ظرفیت تولید آن معادل سه فاز
استاندارد گازی است .بالفاصله بعد از آن فاز  15و 16در
سال 94به بهرهبرداری رسید و در سال آخر دولت یازدهم
فازهای  18 ،17و  21 ،20 ،19با هم به تولید رسیدند
و خوشبختانه عمال معادل شش فاز در آخرین مرحله به
بهرهبرداری رسید .از این تاریخ تولید ایران با کشور رقیب
بعد از  12سال تقریبا برابر شد و فازهای 13و  22تا  24نيز
سال  97به بهره برداری رسید .بنابراين با توجه به اینکه از
مجموع فازهای پارس جنوبی فقط  10فاز قبال آماده شده
بود ،میتوان گفت پرونده پارس جنوبی در عرض پنج سال
بسته شد.

حاضر این تجهیزات در محدوده منطقه ویژه پارس بدون
چک و بازرسی جابجا می شوند که از جمله نتایج آن تسریع
در بهربرداری از واحد های صنعتی خواهد بود.
بهره برداری از مجهزترین ایستگاه آتش نشانی جنوب
کشور در منطقه ویژه پارس
مجهزترین ایستگاه آتش نشانی جنوب کشور در زمینی به
مساحت  2هزار و  100متر مربع در منطقه پارس دو کنگان
به بهره برداری رسید.
همچنین این ایستگاه از مجهزترین و استانداردترین ایستگاه
های آتش نشانی در جنوب کشور محسوب می شود که با
دارا بودن ماشین آالت و تجهیزات روز اتش نشانی خواهد
توانست در سریع ترین زمان ممکن با حضور در محل
حادثه خدمات الزم را ارائه دهد.
این ایستگاه دارای سطح  Aاست که از جمله ویژگی آن
مجهز بودن به ایستکاه ستاد بحران منطقه و سالن های
اختصاصی ورزشی آمادگی جسمانی از دیگر ویژگی های این
ایستگاه است که آن را از سایرایستگاه ها متمایز می کند.
چشم انداز منطقه ویژه پارس شکوفایی اقتصادی مبتنی
بر تولید و اشتغال است
با بهره برداری از طرح های توسعه ای پارس جنوبی ظرفیت

تولید گاز کشور از میدان مشترک از قطر پیشی گرفته
است که این امر می تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال و
همچنین ارز آوری کشور به همراه داشته باشد.
با وجود فرصت های سرمایه گذاری بیشمار در منطقه ویژه
پارس ،این سازمان آماده دریافت درخواست های سرمایه
گذاری است که در صورت تایید طرح ها در شورای سرمایه
گذاری مشوق های قانونی نیز به آنان ارئه می شود.
یکی از مزیت های منطقه ویژه پارس نسبت به سایر مناطق
آزاد و ویژه کشور نزدیکی به خوارک ارزان و آبراه بین
المللی خلیج فارس و همچنین وجود بنادر صادراتی مانند
مجتمع بندری پارس و بندر پتروشیمی با آبخور مناسب
جهت پهلوگیری کشتی های غول پیکر است که در صورت
سرمایه گذاری در طرح های پایین دستی ضمن خلق ارزش
افزوده ،تولید و اشتغال در کشور نیز رونق خواهد گرفت.
جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش را از دیگر
مزایای سرمایه گذاری در طرح های پایین دستی منطقه
است.
راه اندازی سامانه جامع گمرکی  EPLدر منطقه ویژه
پارس برای اولین بار در سطح گمرکات مناطق آزاد و
ویژه کشور
سامانه جامع امور گمرکی منطقه ویژه پارس نيز با هدف

بهره برداری از دو پروژه ایمنی و گمرکی منطقه ویژه
پارس در هفته دولت
در چهارمین روز از هفته دولت دروازه های گمرکی منطقه
پارس دو کنگان و ایستگاه آتش نشانی شماره  5این منطقه
به بهره برداری رسید .در حال حاضر فقط دو دروازه گمرکی
اصلی در ضلع شرقی و غربی منطقه مستقر شده که این
امر کاهش فرآیندهای برورکراسی در ورود و خروج کاال و
تسهیل جابجایی کاال میان صنایع و پاالیشگاه های مستقر در
منطقه را بدنبال خواهد داشت.
هدف از حذف دروازههای گمرکی ازبین بردن بوروکراسی
اداری و تسریع در جابجایی کاال عنوان شده است بطوریکه
از  17دروازه موجود در این منطقه در حال حاضر صرفا از
طریق دو دروازه فرآیندهای گمرکی انجام می شود.
جابجایی تجهیزات و کاال میان مجتمع های صنعتی در
منطقه به منظور تعمیرات اساسی امری طبیعی است که
پیش از این بهدلیل تعداد بیشمار دروازهها در برخی از
مواقع سه الی چهار روز به طول می انجامید اما در حال
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شفافسازی فعالیتهای گمرکی و تحقق دولت الکترونیک در منطقه ویژه پارس راه
اندازی شد .
فعالیت سامانه جامع گمرکی در منطقه ویژه پارس به این صورت است که کلیه
دستگاههای مرتبط با بحث صادرات و واردات مانند بانکها ،امور مالیاتی ،اظهار کننده،
محیط زیست و  ...به این سامانه لینک هستند در حالی که هیچ گونه فرآیند کاغذی
در این سامانه وجود ندارد.
افزایش سرعت در فرآیند کار از ویژگی مهم این سامانه است که رضایت ذی نفعان
به خصوص اظهار کنندگان را در پی دارد که عالوه بر آن این سامانه باعث چابک
سازی فرآیند انجام صادرات و واردات به دلیل جلوگیری از برورکراسی اداری و حذف
حداکثری عامل انسانی برای به حداقل رساندن احتمال بروز خطا خواهد داشت.
امکان گزارش گیری سریع و آنی را از دیگر مزیتهای این سامانه است که سرعت
انجام کار برای جلوگیری از اتالف زمان در پایتخت انرژی ایران حیاتی است به نحوی
که کاالها و تجهیزات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن به دست تولید کنندگان پارس
جنوبی میرسد.
هر کدام از صادر کنندگان میتوانند  10درصد از عواید صادرات خود را برای واردات
اختصاص دهند و  90درصد باقی مانده را بایستی به صورت ارز به سیستم بانک
مرکزی تزریق کنند که در این زمینه نیز اتصال سامانه جامع گمرکی به استعالم بانکها
شفافیت این فرآیند را افزایش داده است.
با تاکید مهندس موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با اریه خدمات شبانه
روزی در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به حمایت از ذی نفعان دخیل در امر
تجارت در پارس جنوبی میپردازد و این فرآیند بدون وقفه در حال انجام است.

شامل احداث  5مدرسته دخترانه و پسرانه 24 ،فقره پروژه طرح هادی روستایی9 ،
مورد احداث سالنهای ورزشی و  5مورد پروژههای عمرانی شهرهای مناطق پیرامونی با
اعتباری بالغ بر  245میلیارد ریال بهصورت کامل اجرا و به بهره برداری رسانده است.
اشتغالزایی نیروهای بومی
از زمان تصدی سید پیروز موسوی بر کسوت مدیر عاملی سازمان منطقه ویژه پارس در
آبان ماه سال  1397تاکنون بیش از  1200نفر از نیروهای بومی در شرکت های مستقر
در منطقه ویژه پارس بکارگیری شده اند که این رقم تحولی چشم گیر طی سالهای اخیر
در میزان اشتغال نیروهای بومی در منطقه است.
مجموع نیروهای شاغل در شرکت های مستقر در منطقه  62هزار نفر می باشد که از
این میزان  19هزار نفر بومی و و  43هزار نفر از سایر نقاط کشور است.
هم اکنون میزان اشتغال نیروهای بومی  31درصد و غیر بومی  69درصد است که با
بکارگیری نیروهای بومی جدید طی نه ماه گذشته ( 1200نفر)میزان اشتغال این دسته
از شاغالن  5/1درصد از کل و  5درصد از این میزان در آبان ماه پارسال بهبود یافته
است.
اصـالح آگـهی فـراخوان آزمون استخدامی براي جذب نيروهاي بومي
عالوه بر آن ،تالش براي جذب نيروهاي بومي براي اشتغالزايي در منطقه ،يكي ديگر از
اهدافي بود كه از سوي ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پيگيري شد .تالش
در جهت اصالح آگهی فراخوان آزمون استخدامی بهمنظور جذب نیروهای بومی در
شرکتهای پتروشیمی منطقه از اين دست اقدامات است بطوریکه در آزمون استخدامی

مديريت سرآمد در ايفاي مسئوليت اجتماعي
مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف مهم شرکتهاست .در حالیکه یک صنعت میتواند
رشد و نمو را برای کشور به ارمغان بیاورد ،بیشک در کنار آن باید از زیانهای احتمالی
به حرکت درآمدن چرخ آن صنعت بکاهد .سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
به نیابت از وزارت نفت در منطقه عسلویه در این راستا گام برمیدارد .این سازمان
به عنوان نماینده وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران عالوه بر انجام بخش عمدهای
ازمصوبات هیات دولت ،مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال  1390به عسلویه
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پتروشیمی سبالن  ٧٣درصد پذیرفته
شدگان این آزمون از میان نیروهای
بومی استان بوشهر انتخاب شد
طرح توانمد سازی بنیه علمی
دانش آموزان برای شرکت در
کنکور سراسری
طرح توانمد سازی بنیه علمی دانش
آموزان(نخبه پروری) سازمان منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس را شاید
بتوان از مهمترین اقدامات زیربنایی
صنعت نفت برای تربیت نیروی
انسانی متخصص در منطقه دانست
که امسال چهارمین سال برگزاری
خود را در مناطق پیرامونی صنعت
نفت در استان بوشهر را تجربه کرد.
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
به صورت زیر بنایی دو برنامه را به
طور همزمان در دستور کار قرار داده
است؛ نخست اجرای طرح توانمد
سازی بنیه علمی دانش آموزان برای
راهیابی به رشتهدانشگاههای برتر
کشور و در گام بعد توانمندسازی
فارغالتحصیالن دانشگاهها از طریق
آموزشهای فنی و مهارتی که این
برنامهها بهصورت پیوسته درحال
انجام است.
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منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اين راستا ،تعیین نقشه راه برای فائق
آمدن بر معضالت محیطزیستی منطقه را برعهده دارد .البته در كنار آن،
اقدامات عملي نيز از سوي مديرعامل اين سازمان در دستور كار قرار گرفته
است.
همچنین در سال  1395وزير نفت ،بر اساس مطالعاتی که با همکاری سازمان
همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) انجام پذیرفته بود برنامهها و سیاستهای
ارتقای محیط زیست منطقه را در قالب 10هدف کالن 32 ،هدف خرد و 44
برنامه اجرایی ابالغ كرد و واحد محیط زیست سازمان منطقه ویژه با حمایتهای
همهجانبه مدیرعامل سازمان تمام توان ايجاد شد و همت خود را در راستای
نیل به هدف استراتژیک سازمان که حل معضالت محیط زیستی منطقه و
محقق شدن آرمان پارس سبز است معطوف كرد.
اختصاص 50میلیارد تومان براي مديريت يكپارچه HSE
افزون بر اين ،مديريت يكپارچه  HSEدر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

جنوبي چند سالي است كه مطرح شده است و شركت ملي نفت ايران50 ،ميليارد

تومان اعتبار را برای خرید تجهیزات و ایجاد زیرساختهای الزم اختصاص
داده است .در همين راستا ،تدوين  114برنامه با همين هدف در دستور كار
قرار گرفته كه از اين تعداد 44 ،برنامه در حوزه محیطزیست33،برنامه ایمنی،
15برنامه بهداشت 9 ،برنامه حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و 13
برنامه حوزه مشترک  HSEتعریف شده است.تعداد هشت دستگاه خودروي
آتشنشانی به ناوگان عملیاتی منطقه افزوده شد و دو شناور آتشخوار دریایی
هم در منطقه استقرار یافت .افزون بر اين تعداد ديگري از تجهيزات مورد نياز
منطقه تأمين و در مرحله بهرهبرداري قرار گرفت.
سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارس؛تعامل با ایران به نفع اقتصاد
جهان و تجارت جهانی است
نشست با رایزن های اقتصادی چهار کشور بلژیک ،ژاپن،آفریقای جنوبی و
جمهوری آذربایجان از دیگر برنامه های سازمان منطقه ویژه پارس برای
معرفی فرصت های سرمایه گذاری به دولت های خارجی است .
منطقه ویژه پارس به دلیل حجم سرمایه گذاری های انجام شده و همچنین در

آمد حاصل از آن به عنوان پایتخت
انرژی کشور شناخته می شود و ذخایر
گاز این منطقه به تنهایی  8درصد از
کل ذخایز جهان است.
بر این اساس ذخایر قابل توجه آن و
مزیت اقتصادی طرح های باالدستی و
پایین دستی در این منطقه همواره مورد
توجه شرکت هایی نظیر توتال،انی،گاز
پروم،پتروناس،هیوندایی،دایلیم و ...
قرار گرفته است .
این منطقه از کشور به دلیل نزدیکی
به خوراک و آبراه بین المللی خلیج
فارس و همچنین زیر ساخت هایی
نظیر بندر و فرودگاه فرصتی مناسب
برای سرمایه گذاری در صنایع
باالدستی ،میان دستی و پایین دستی
است و در صورت ارائه درخواست های
سرمایه گذاری ،مشوق های اقتصادی
ایجاد طرح ها در مناطق ویژه نیز
آنان تعلق خواهد گرفت.
وجود  24فاز پاالیشگاهی 30،طرح
پتروشیمی،دو منطقه تخصصی و ویژه
در پارسیان و المرد ظرفیت بسیار
بزرگی پیش روی سرمایه گذاران است
و بدون شک در آینده ای نزدیک این
منطقه به عنوان هاب انرژی خلیج
فارس در معادالت اقتصادی و سیاسی
نقش آفرینی خواهد کرد ضمن آنکه
همکاری در این زمینه می تواند تامین
انرژی را تضمین کند.

محیط زیست
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با
نقش موثری كه در رشد اقتصادی
کشور دارد ،اما همزمان به واسطه
میزباني خیل عظیمی از صنایع نفت،
گاز ،پتروشیمی و صنایع پاییندستی،
انتشار آالینده های زیستمحیطی نیز
از پیامدهای منفی آن است كه در
پي چنين رخدادي ،وزارت نفت براي
اجراي مسئوليت اجتماعي خود وارد
عمل شده و پارس جنوبي را بهعنوان
گلوگاه رشد اقتصادي توأم با آلودگي،
مورد هدف قرار داده است .سازمان

استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاسی
در جهت منافع کشور یک ضرورت
است و استفاده از ابزار دیپلماسی
برای تعامل با کشورها برای تامین
منافع و تسهیل فرآیند توسعه و
گسترش مناسبات اقتصادی و بازرگانی
جمهوری اسالمی ایران در خارج از
کشور بصورت جدی باید در دستور
کار قرار گیرد.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه
ویـژه پـارس و دانـشـگاه اصـفهـان
تفاهم نامه همکاری علمی ،خدماتی و مشاورهای در
زمینه آمار و مدیریت دادهها ،صبح امروز  10مهرماه بین
سازمان منطقه ویژه پارس و دانشگاه اصفهان امضا شد.

تفاهم نامه همکاری علمی ،خدماتی و مشاورهای در زمینه عمرانی و خدماتی در پارس جنوبی است.
آمار ،علم دادهها و مدیریت داده فی ما بین سازمان منطقه نتایج این تفاهم نامه عملیاتی است
ویژه پارس و دانشگاه اصفهان امضا شد.
دکتر طالبی ریاست دانشگاه اصفهان نیز در
طبق مفاد این تفاهم نامه سازمان منطقه ویژه پارس از این مراسم با اشاره به کاربردی و عملیاتی
تخصص دانشگاهی در حوزه آمار و  GISجهت ایجاد بانک بودن این پروژه گفت؛ این همکاری یک پروژه
یکپارچه اطالعات پارس جنوبی بهره خواهد گرفت.
تحقیقاتی نیست که تنها به صورت گزارش
نخستین همکاری صنعت نفت و دانشگاه در حوزه پکپارچگی منتشر شود بلکه یک کار عملیاتی و کاربردی
اطالعات
است که مشکالت سازمان منطقه ویژه در
مهندس موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در زمینه یکپارچه سازی اطالعات را هدف قرار
مراسم امضاء این تفاهم نامه ،این همکاری را نخستین در داده است.
این سطح در صنعت نفت بر شمرد که نیاز علمی و یکپارچه
                                                                                       
سازمان منطقه ویژه پارس را به اطالعات کاربردی فرآهم طالبی ادامه داد ،در سال حدود  1700پایان
میسازد.
نامه در دانشگاه اصفهان اجرا میشود که این
موسوی با اشاره به تجربه همکاری صنعت نفت با بدنه تحقیقات میلیاردها تومان برای این دانشگاه
دانشگاهی در سه دوره جنگ تحمیلی ،سازندگی و دوران هزینه دارد و صنایع میتواند نتایج این
تحریم ،این تجربهها را موفق ارزیابی کرد که نیازهای تحقیقات را به صورت رایگان استفاده کنند.
صنعت در آن دوران را به خوبی پاسخگو بودند و اکنون وی افزود؛طی طرحی با دادن فرصت مطالعاتی
نیز با توجه به شرایط کشور تنها راه حل مشکالت را نگاه به دانشگاهیان برای حضور در صنایع ،این
به داخل دانست.
امکان به وجود خواهد آمد که در آینده اساتید
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس گردآوری این از نزدیک در مراکز صنعتی حضور پیدا کرده
اطالعات علمی ،مفید و کاربردی را بانک مناسبی از و از نزدیک با مسائل و مشکالت این حوزه
اطالعات برای منطقه و حتی کشور بر شمرد که راهنمای تماس داشته باشند.
تمامی شرکتهای منطقه برای شروع هر فعالیت صنعتی،
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مهندس موسوی درگرامیداشت روز آتش نشان در منطـقه ویـژه پــارس

حوادث ایمنی در پارس جنوبی

کاهـش یـافـته اسـت

در مراسمی با حضور مدیر عامل سازمان
منطقه ویژه پارس ،به مناسبت روز آتش
نشان ،از آتش نشانان سازمان منطقه ویژه
پارس تقدر و تشکر شد.
طی مراسمی با حضور سید پیروز موسوی
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس از
آتش نشانان و نیروهای ایمنی این سازمان
تقدیر شد.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در
این مراسم گفت؛ آتش نشانان صنعت نفت
در دوران دفاع مقدس کارنامه خوبی به جای
گذاشتند و اگر سعی و تالش ایشان نبود قطعا
خسارات جنگ تحمیلی به صنعت نفت بسیار
بیشتر بود.
موسوی با اشاره به اینکه در سال  97میزان
حوادث ایمنی در سطح پارس جنوبی کاهش
داشته است ،اولویت فعالیت در حوزه ایمنی در
منطقه را در مرحله اول پیشگیری ،کنترل و در
نهایت مقابله بر شمرد که باعث کاهش آمار

حوادث در پارس جنوبی شده است.
فرمانده پدافند غیر عامل منطقه ویژه پارس ادامه داد؛
افتتاح پتروشیمیهای جدید و فعالیت حدود  100واحد
صنعتی پایین دستی در منطقه باعث شده است که تنوع
کار با مواد شیمیایی در پارس جنوبی بسیار باال باشد و در
نتیجه باید با توجه به ریسک های جدید پیش رو تجهیزات
و آموزشهای آتش نشانان نیز به روز رسانی شوند.
موسوی با اشاره به اینکه امروزه آتش نشانی از یک حرفه به
یک دانش تبدیل شده است گفت؛ باید هر چه بیشتر نقش
نیروی انسانی در اطفاء حریق کاهش یابد و برای انجام این
امر باید تجهیزات به روز شوند که خوشبختانه دستور العمل
وزیر نفت در زمینه ایمنی این امر را فرآهم کرده است.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در پایان برای جعفر
دیناروند،آتش نشان سازمان منطقه ویژه پارس که با بیماری
سرطان مبارزه میکند آرزوی سالمتی کرد.
گفتنی است آتش نشانی و خدمات ایمنی سازمان منطقه
ویژه پارس با استعداد  19خودرو سنگین آتش نشانی و
 94آتش نشان در  5ایستگاه ،نقش حاکمیتی در مقابله با
حوادث ایمنی در منطقه دارد.
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رئیس امور ورزش سازمان منطقه ویژه پارس:

تکریم از دانش آموزان تحت پوشش کمیته

تـوسـعه ورزش هـمگانی مـد نـظر
سـازمان منـطقه ویـژه پارس اسـت

امداد امام خمینی(ره) شهرستان عسلویه

در آیین تکریم از دانش اموزان تحت پوشش کمیته امداد از کمک
اهدایی سازمان منطقه ویژه پارس به مبلغ ٥میلیارد ریال شامل لوازم
تحریر ،کیف و کفش به دانش اموزان تحت پوشش کمیته امداد در
چهار شهرستان عسلویه،کنگان ،جم و دیر رونمایی شد.
مراسم تکریم از دانش آموزان تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)
صبح امروز  9مهرماه در محل آموزش
و پرورش این شهرستان با حضور مدیر
عامل سازمان منطقه ویژه پارس ،مدیر
عامل شرکت عملیات غیر صنعتی
پازارگاد ،امام جمعه شهرستان عسلویه،
رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)
استان بوشهر و جمعی از مقامات
شهرستان عسلویه برگزار شد.
در آیین تکریم از دانش اموزان تحت
پوشش کمیته امداد از کمک اهدایی
سازمان منطقه ویژه پارس به مبلغ٥
میلیارد ریال شامل لوازم تحریر ،کیف
و کفش به دانش اموزان تحت پوشش
کمیته امداد در چهار شهرستان

عسلویه،کنگان ،جم و دیر رونمایی شد.
مهندس موسوی مدیر عامل سازمان
منطقه ویژه پارس در این مراسم،
دو دغدغه اصلی اجتماعی سازمان
متبوعاش را رسیدگی به خانوادههای
نیازمند شهرستان عسلویه و پیگیری
اشتغال این خانوادهها بر شمرد.
موسوی با بیان اینکه باید تا سال آینده
آمار خانوادههای تحت پوشش کمیته
امداد شهرستان عسلویه از آمار فعلی
 1400خانوار کمتر شود ،افزود؛ با
اولویت دهی به اشتغال افراد نیازمند
و توانمند سازی خانواده های تحت
پوشش سعی بر آن داریم که این آمار
را کاهش دهیم زیرا اعتقاد دارم که
این تعداد زیبنده پاینتخت انرژی ایران
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اسالمی نیست.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس
با بیان اینکه ،سعی ما با کمک به این
طرح این است که قلم در دستان
کودکان این خطه از سرزمین باقی
بماند و همانطور که در قرآن به
قداست قلم سوگند داده شده است،
این امر بتواند مایع خیر و برکت برای
این دانش آموزان باشد.
موسوی در پایان با اشاره به اینکه
تعامل سازمان منطقه ویژه پارس با
ارگانهای محلی در وضعیت مطلوبی
است گفت؛ امروز بر خود میبالیم که
میبینیم در همسایگی ما کسانی هستند
که برای خیر و نیکی تالش میکنندو
ما یاری رسان آنها خواهیم بود.

رئیس امور ورزش سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره زیر ساخت های مناسب برای
فعالیتهایورزشیدرسطحمنطقهتاکیدکرد:عالوهبرگسترشاهدافکالن،توسعه
ورزشهمگانیدرسطحمنطقهویژهپارسمدنظرسازمانمنطقهویژهپارسقراردارد.
بهرام رضائیان گفت :با توجه به اهمیت
گسترش ورزش و استعداد یابی از
میان ورزشکاران منطقه  ،توانستیم در
بسیاری از رشته ها از جمله شنا ،ووشو
و تیراندازی به تیم های قهرمانی کشور
بپیوندیم.
وی بکارگیری مربیان متخصص و
کارآمد را از شاخص های مهم موفقیت
در ورزش عنوان کرد و افزود:خوشبختانه
با پیشرفت های صورت گرفته پتانسیل
های ورزشی شناسایی شدند و هم
اکنون در میان ورزشکاران بومی استان
و صنعت نفت چندین ملی پوش حضور
دارد که همین امر باعث انگیزه و رقابت
میان ورزشکاران بومی استان و همکاران
صنعت نفت و فرزندان آنان شده است.
رضائیان با تاکید بر اینکه صنعت نفت
نقش بارزی در راستای ورزش ملی
داشته گفت :با اقدامات سازمان منطقه
ویژه پارس در توسعه زیر ساخت های
ورزشی و توجه به ورزش های قهرمانی
و همگانی ،بارعظیمی از دوش اداره
ورزش و جوانان استان بوشهر برداشته
شده و بطور کلی تیم های ورزشی
صنعت نفت نه تنها برای اهداف
سازمان ،بلکه در راستای ورزش ملی
کشور در تالش هستند وبرای میهن
اسالمی افتخار آفرینی می کنند.
وی یادآور شد:هم اکنون ووشو کاران
سازمان منطقه ویژه پارس در قالب
تیم ملی در مسابقات جهانی شانگهای
در کشور چین در حال رقابت هستند

و خوشبختانه آقایان یوسف صبری و
محسن سیفی مدال طالی این دوره از
مسابقات را کسب کردند.
رئیس امور ورزش سازمان منطقه ویژه
پارس با گرامی داشت هفته تربیت
بدنی خاطر نشان کرد:ورزش همگانی از
اولویت های سازمان منطقه ویژه پارس
است و خوشبختانه طبق روال گذشته
برنامه هایی برای همکاران  ،مناطق
اقماری و ساکنین شهرک ها و خانواده
های آنان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تمرین و دروه های
آموزشی ورزشی بطورمرتب و فعال
درحال برگزاری است افزود :در حال
حاضر به دلیل وضعیت بودجه ای
برخی المپیادهای ورزشی در سطح
نفت برگزار نمی شود اما با حضور در
تمرینات و دوره های آموزشی توسط
همکاران و برپایی مسابقات انگیزه
تمرینات وزرشی راافزون تر کند.
وی گفت:تالش کردیم در گسترش
ورزش همگانی در صنعت نفت  ،شنا
 ،فوتسال  ،تیر اندازی  ،کوهنوردی را
بصورت جدی تقویت کنیم و در این
بخش در مسابقات قهرمانی و المپیاد
های ورزشی مقام های استانی کسب
نماییم بطوریکه موفق به میزبانی
مسابقات جانبازان صنعت نفت و کسب
مقام شدیم .
رئیس امور ورزش سازمان منطقه ویژه
پارس تاکید کرد :با شرایط اقلیمی
منطقه عسلویه و پارس جنوبی رشته
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های ورزشی همچون شنا (بواسطه
نزدیکی به دریا) ،فوتسال و ورزشهای
سالنی مثل تیراندازی توفیق بسیاری
دارد و در این رشته ای استعدادهای
موفقی کشف و پرورش یافته است.
وی در ادامه پیرامون اهمیت به ورزش
ساکنین مناطق اقماری و عملیاتی
گفت:با توجه به دوری کارکنان از
خانواده ها و شرایط سخت و خشن
منطقه ،ورزش و اقدامات فرهنگی تاثیر
بسزایی در روحیه کارکنان دارد و لذا
صنعت نفت تالش کرده مجموعه ها و
فضای ورزشی مناسبی را مهیا کرده و با
بکارگیری مربیان مجرب و کارآزموده
استقابل عمومی از ورزش را افزایش
دهد.
رضائیان در خصوص مسئولیت های
اجتماعی صنعت نفت و گسترش امور
ورزشی افزود:خوشبختانه طی  10الی
 15سال اخیر فضای بسیار مناسبی برای
اهالی و مردم بومی منطقه فراهم شده و
با استعداد یابی انجام شده شهروندانی
از شهرهای نخل تقی و عسلویه درتیم
های قهرمانی همچون ووشو و فوتبال
ساحلی در پارس جنوبی به عنوان
بازیکن در لیگ برتر حضور دارند.
رئیس امور ورزش سازمان منطقه ویژه
پارس تاکید کرد:گسترش فضای ورزشی
برای مردم شهرستان عسلویه طبق
وظایف صنعت نفت در مسئولیت های
اجتماعی بخوبی صورت گرفته وفضای
ورزشی در اختیار عموم مردم قرار دارد.

سال اول،
شمـاره،1
آبان مـاه
۱۳۹۸

سال اول،
شمـاره،1
آبان مـاه
۱۳۹۸

مراسم سوگند ذی حساب سازمان
منطقه ویژه پارس برگزار شد

به مناسبت روز جهانی کنترلرهای ترافیک هوایی؛

دیدار مدیر عامل سازمان منطقه
ویـژه پارس با کارکـنان کـنترل
پـرواز فـرودگاه خـلیج فـارس

در حاشیه نشست شورای مدیران سازمان منطقه
ویژه پارس ،آیین سوگند سید محمد موسوی
به عنوان ذی حساب این سازمان برگزار شد.

سید پیروز موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه
پارس ،صبح امروز دوشنبه  29مهرماه به مناسبت روز
جهانی "کنترلرهای ترافیک هوایی" با کارشناسان
برج مراقبت فرودگاه خلیج فارس عسلویه دیدار کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه
پارس،آیین سوگند ذی حساب سازمان با حضور
سید پیروز موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه
پارس و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد.
گفتنی است پیشتر مدیر عامل سازمان منطقه ویژه
پارس طی حکمی سید محمد موسوی را به عنوان
ذی حساب سازمان منطقه ویژه پارس منصوب
کرده بود که متن آن بدین شرح است:
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سید پیروز موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه
پارس و فرمانده ارشد شرایط اضطراری پارس
جنوبی ،عضو ارشد هالل احمر استان بوشهر شد.
مدیرعامل وجمعی از روسای هالل احمر استان
بوشهر با سیدپیروز موسوی  ،مدیرعامل سازمان
منطقه ویژه پارس دیدار کردند.
در این نشست دکتر حاجیانی به ارائه گزارشی
در خصوص فعالیت جمعیت هالل احمر در استان
بوشهر پرداخت و از آمادگی هالل احمر عسلویه
برای همکاری و مشارکت در فعالیتهای صنعت
نفت در استان بوشهر خبر داد.
سیدپیروز موسوی  ،مدیرعامل منطقه ویژه پارس
نیز در این نشست با اشاره به اینکه  ،پارس جنوبی
که در استان بوشهر واقع شده به عنوان یک
سرمایه و ثروت ملّی در کشور مطرح است ،اظهار
کرد :حمایت و پشتیبانی از این ثروت ملّی باعث
رونق چرخه اقتصاد کشور می شود و ما در این
راستا از تمامی دستگاهها خصىوصا هالل احمر در
پیشبرد اهدافمان مدد خواهیم گرفت.
در این نشست کارت عضویت ارشد جمیعت هالل
احمر به سیدپیروز موسوی اهداء شد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس صبح امروز با حضور
در برج کنترل پرواز فرودگاه بینالمللی خلیج فارس عسلویه
با کارکنان مراقبت پرواز این فرودگاه به مناسبت روز جهانی
"کنترلر ترافیک هوایی" دیدار و گفت و گو کرد.
مهندس موسوی با بیان اینکه تخصیص یک روز جهانی به
بحث کنترل هوایی نشان از اهمیت ویژه این شغل بینالمللی
در جهان دارد ،افزود؛ الزمه هر شغل حساسی عشق است
که در کار شما نیز نمود دارد.
موسوی در ادامه افزود؛ ما در منطقه ویژه پارس  3سطح امنیت
دریا ،زمین و هوا را مد نظر داریم و شما کارشناسان تکمیل
کننده زنجیره این امنیت در حمل و نقل هوایی منطقه هستید.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس شغل کنترل ترافیک
هوایی از جمله  10شغل سخت در دنیا بر شمرد و افزود؛
الزمه این شغل عشق به کار ،خدمت و ایثار است.
سید پیروز موسوی ادامه داد؛ از زمانی که کارکنان شاغل در
عسلویه با پرواز به این منطقه میآیند وظیفه تامین امنیت
آنان بر عهده شما است و این کار خطیر وظیفه سنگینی را بر
دوش شما قرار میدهد که به لطف الهی با کارکنان توانمند و
متخصصی که در فرودگاه خلیج فارس مشغول تامین امنیت
پرواز هستند ،امنیت فرودگاهی منطقه در سطح باالیی تامین
شده است.
وی با اشاره به اینکه فرودگاه بینالمللی خلیج فارس در
فضایی بالغ بر  70هکتار ساالنه توانایی جا به جایی  1میلیون
مسافر را دارد و یکی از شاخصترین فرودگاههای صنعت

بسم اله الرحمن الرحیم
جناب آقای سید محمد موسوی
با عنایت به مراتب تعهد،تجارب و شایستگی های
ارزنده جنابعالی و با پیشنهاد اینجانب و به موجب
حکم شماره 139285/53مورخ 13/7/98وزارت
امور اقتصادی و دارایی  ،جناب عالی به عنوان
ذیحساب سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس منصوب میشوید.
مهمترین مسئولیت شما در راستای نیل به اهداف
سازمانی ودر اجرای قانون محاسبات عمومی
مسئولیت نظارت بر امور مالی به جنابعالی
واگذار می گردد .
امید است با استعانت از خداوند متعال و بارعایت
اصول قانون مداری و مراقبت حرفه ای  ،منشور
اخالقی و اعتدال گرایی در امور محوله موفق
باشید.از جناب آقای جهانی در مدت تصدی این
مسئولیت تشکر و قدردانی داشته و برای ایشان از
خداوند منان آرزوی توفیق دارم.
سید پیروزموسوی
مدیر عامل

نفت در کشور محسوب میشود ،تامین امنیت پرواز در آن
را از جمله اولویتهای سازمان منطقه ویژه پارس در بحث
حمل و نقل هوایی بر شمرد.
گفتنی است طبق تعریف سازمان هوانوردی جهانی ،تسریع
در هوانوردی ،ایجاد فاصله ایمن هواپیماها از یکدیگر و ایجاد
فاصله ایمن بین هواپیما و موانع پروازی از جمله وظایف
کنترلر پرواز عنوان شده است و متخصصین این حرفه وظیفه
کنترل تقریبی  9000پرواز در آن واحد در آسمان جهان را
به عهده دارند.

فرمانده ارشد شرایط اضطراری
منطقه ویژه پارس  ،عضو ارشد
هـالل احمر استـان بـوشهر شد
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سال اول،
شمـاره،1
آبان مـاه
۱۳۹۸

سال اول،
شمـاره،1
آبان مـاه
۱۳۹۸

روایت مهر
وزارت نفت در مسیر عمل به مسوولیت اجتماعی
در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی ،پا را از
ساخت مدارس فراتر گذاشته و در مناطقی همچون
عسلویه ،در راه ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت ،با
هوشمندسازی مدارس ساخته شده نیز گام برداشته است.
اگر گذرتان به برخی از مدارس آموزشی قطب انرژی ایران
بیفتد ،با فضای متفاوتی در سیستم آموزشی مواجه می شوید.
در بسیاری از این مدارس ،دیگر خبری از تخته های سیاه
روزگار تحصیلی ما یا حتی تخته های سفید رنگ موسوم به
وایت برد دوران دانشگاهی نیست .جای تخته سیاه را صفحه
الکترونیکی گرفته که عنوان هوشمند را به همراه دارد و گچ
و تخته سیاه هم جایشان را به سیستم های جدید و متنوعی
داده اند که از قابلیت های این شیوه نوین آموزشی است.
هوشمندسازی مدارس شهرستان عسلویه با هدف عمل به
مسوولیت اجتماعی وزارت نفت به ثمر نشسته و براساس
توافقنامه امضا شده میان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس و آموزش و پرورش عسلویه ،حاال  100مدرسه آن
هوشمندسازی شده است؛ اقدامی که هم دانش آموزان و
هم معلمان از آن خرسند هستند و ابراز رضایت می کنند.
سیدپیروز موسوی ،مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس می گوید« :ما در سازمان منطقه ویژه انرژی
پارس ،اصل را بر حمایت از تعلیم و تربیت گذاشته ایم؛
زیرا اعتقاد داریم که آینده پارس جنوبی ،متعلق به ساکنان
توانمند و متخصص این مناطق است .هوشمندسازی مدارس
موجود نیز با هدف کیفیت بخشی به آموزش و توانمندسازی
دانش آموزان از مهم ترین فعالیت های سازمان منطقه ویژه
پارس در زمینه ارتقای زیرساخت های آموزشی به فناوری
های روز بوده است .سرویس های منظمی نیز در قالب طرح
روستا مرکزی برای ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی
شهرستان عسلویه در اختیار مدارس قرار گرفته است».
لزوم ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور بر هیچ
کس پوشیده نیست .با به روز کردن مدارس به تجهیزات
هوشمندسازی ،استفاده از فناوری های نوین آموزشی و
اهمیت دادن به توانایی های دانش آموزان می توان در این
مسیر گام برداشت که وزارت نفت نیز در تسریع این مهم
ایفای نقش می کند.
عبداهلل زارعی ،معاون پشتیبانی توسعه مدیریت اداره آموزش
و پرورش شهرستان عسلویه در این زمینه می گوید« :حدود
 500کالس درس داریم که  100مدرسه آن با کمک
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سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هوشمندسازی
شده است .تعدادی نیز با کمک اداره کل نوسازی ،شوراها
و شهرداری ها هوشمند شده و بعضی کالس ها هم نیمه
هوشمند است».
به گفته او ،طبق توافقنامه سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس با آموزش و پرورش شهرستان عسلویه100 ،
سیستم هوشمند یعنی  100لپ تاپ 100،برد هوشمند
و 100آی پروژکتور در اختیار آموزش و پرورش شهرستان
عسلویه قرار گرفته و براساس توافق امضا شده ،وزارت نفت
به تعهدات خود در این زمینه کامال عمل کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
با اشاره به اقدام های انجام شده در این زمینه توضیح
می دهد« :این سازمان با هدف عمل به مسوولیت های
اجتماعی ،طرح های مهمی را در حوزه پیرامونی به مرحله
اجرا درآورده و با توجه به رویکرد نگاه به آینده ،حوزه اصلی
طرح های مسوولیت اجتماعی سازمان منطقه ویژه پارس به
نمایندگی از وزارت نفت ،در زمینه آموزش و پروش و تعلیم
و تربیت متمرکز شده است .این طرح ها مانند طرح نخبه
پروری ،با تاکید ویژه وزیر نفت ،با هدف تامین و تربیت
نیروهای متخصص برای صنایع نفت و گاز منطقه از میان
فارغ التحصیالن بومی منطقه اجرا شده اند .در این طرح با
هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر استادان
صاحب نام کنکور برای برگزاری کالس های آمادگی آزمون
سراسری در سطح شهرستان های جنوبی استان بوشهر به
کار گرفته شده اند که در مدت اجرای چند ساله این طرح،
نتایج ملموسی در قبولی های کنکور شهرستان های عسلویه،
جم ،دیر و کنگان به دست آمده است».
به گفته او ،یکی دیگر از اقدام های سازمان منطقه ویژه
پارس جمع آوری مدارس کانکسی شهرستان های جنوبی
استان بوشهر بوده که این طرح نیز با هدف ترمیم زیرساخت
آموزشی مناطق پیرامونی نفت و گاز اجرا شده است؛ البته

در کنار این طرح ،ساخت مدارس جدید با توجه به نیاز این
مناطق نیز همواره در دستور کار بوده که در قالب مصوبات
سفر مقام معظم رهبری و هیات دولت اجرایی شده است.
در بازدید از یکی از همین مدارس (مدرسه پسرانه شهید
باهنر) که از سوی وزارت نفت در سال های اخیر ساخته
شده و حاال سیستم آموزشی هوشمند را تجربه می کند ،با
جنب وجوش و سروصدای دانش آموزانی همراه می شوم
که سال تحصیلی آموزشی را پرانرژی آغاز کرده اند و در
زمین چمن مصنوعی مدرسه یا در حال غلت زدن یا پا به
توپ هستند و از سر و کله هم باال می روند .زنگ شیرین
ورزش را پشت سر می گذارند .مدرسه  6کالسه (اول تا
ششم) و همگی هوشمند است .ساختمان سال  89ساخته
شده و هوشمندسازی به مرور انجام شده که نفت هم در آن
مشارکت داشته است.
از حیاط مدرسه با همراهی مدیر مدرسه به سراغ یکی از
کالس های درس می رویم تا از نزدیک با سیستم آموزشی
هوشمند اجرایی شده از سوی وزارت نفت آشنا شویم.
مشاهدات و نظرخواهی از معلمان و دانش آموزان مدرسه
شهید باهنر عسلویه نشان می دهد که در مدارس هوشمند،
فرایندهای یاددهی – یادگیری تقویت می شود و مهارت
های کلیدی دانش آموزان با تکیه بر فعالیت های گروهی
ارتقا می یابد.
در کالس های درس از جمله ملزومات هوشمندسازی
یک کالس درس لپ تاپ ،رایانه ،ویدئوپروژکتور و برد
هوشمند است .به کمک ویدئوپروژکتور می توان تصاویر
رایانه را در ابعاد بزرگ تر به نمایش درآورد و افزون بر
حواس شنیداری ،از حواس دیداری نیز در فرایند یاددهی –
یادگیری بهره برد .با اضافه کردن برد هوشمند به کالس،
یادگیری دانش آموزان از طریق شنیداری ،دیداری و عملی
انجام شده و دانش آموز عالوه بر دیدن و شنیدن ،مطالب
درسی را می تواند تجربه کند و عملی انجام دهد؛ این نکته

ای است که معلمان مدرسه به آن اشاره می کنند.
احمد توانگر ،آموزگار پایه ششم مدرسه شهید باهنر
شهرستان عسلویه ،هوشمندسازی مدارس را اقدامی مناسب
می خواند که با همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس به ثمر نشسته است.
او درباره مزایای اجرای این طرح می گوید« :باید اعالم
کنم که اکنون سطح آموزش در مقایسه با دوران آموزش
به شکل قدیمی ،ارتقا یافته است .برای ما معلم ها هم کار
آموزش آسان تر شده است؛ چون با این روش ،بهتر می
توان در زمینه آموزش و القای مفاهیم به دانش آموزان موثر
بود واز طریق هوشمندسازی ،براحتی می توان مفاهیم را با
عکس و صوت و تصویر به دانش آموزان منتقل کرد ».یکی
دیگر از آنان معتقد است« :برنامه هوشمندسازی مدارس،
یکی از بهترین برنامه های نظام آموزشی کشور است که
سبب می شود مفاهیم به شکل عینی از طریق فیلم  ،تصاویر
و صوتی و تصویری به شکل ملموس به دانش آموزان منتقل
شود .دوره ای که تنها تخته و گچ ،ابزارهای آموزشی بودند،
واقعا باعث اتالف وقت بود و اکنون با وجود این تابلوی
هوشمند در مدیریت کالس ،معلم می تواند کوشاتر باشد و
مطالب و مفاهیم را بهتر القا کند و دانش آموز بهتر درس را
بفهمد .او که تمام دروس حتی هنر را هوشمند تدریس می
کند ،این نکته را یادآوری می کند که صرف هوشمندسازی
و تهیه ابزار و وسایل آن کافی نیست و نیاز است معلمان
هم به روز و هوشمند باشند.
یادگیری ما بهتر شده است
حسن از دانش آموزان همین دبستان است ،می گوید« :ما
به جای تخته ،یک تلویزیون بزرگ داریم .همه چیز مناسب
است .فقط راه مدرسه دور است».
احمد ،عادل و دیگر هم شاگردی هایش نیز همین نظر را
دارند .بنیامین می گوید« :پیش از این ،یاد گرفتن درس
ریاضی خیلی برایم سخت بود ،ولی االن بهتر می فهمم».
در کالس درس دیگری که پنجمی ها هستند ،معلم کالس
می گوید« :سیستم هوشمند را  75تا  80درصد در یادگیری
دانش آموزان موثرتر می دانم .این شیوه تدریس در فهم
رسم شکل ها ،الگوگیری برای ریاضی و امالی درسشان
خیلی موثر است ».امیرحسن هم که دانش آموز سیستان
و بلوچستانی است ،از حضور در عسلویه خرسند است و
می گوید« :از وقتی به عسلویه آمدم ،چون اینجا امکانات
بیشتری دارد ،درسم بهتر شده است».
توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی در مدارس ،تولید و به
کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان،
اصالح و به روزآوری روش های تعلیم و تربیت ،گسترش
بهره برداری از ظرفیت آموزه های مجازی و غیرحضوری با
رعایت اصول تربیتی از طریق شبکه ملی اطالعات و ارتباطات
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از جمله اهداف سیسم نوین آموزشی هوشمندسازی مدارس
اعالم شده است.
شهرستان عسلویه به گفته مسووالن آن حدود  11هزار
دانش آموز در مقاطع مختلف دارد .در مدرسه شهید باهنر
 200دانش آموز در دو نوبت صبح و عصر مشغول تحصیل
هستند .پیش از ساخت این مدرسه از سوی صنعت نفت،
 800دختر و پسر در یک مدرسه مشغول درس خواندن
بودند که با احداث مدرسه شهید باهنر پسرها به اینجا
منتقل شدند .به گفته مسووالن مدرسه حدود  50نفر از
دانش آموزان مدرسه را غیربومی ها ،از جمله دانش آموزان
کارکنان صنعت نفت شامل می شود.
سابقه هوشمندسازی
عبداهلل زارعی ،معاون پشتیبانی توسعه مدیریت اداره
آموزش و پرورش شهرستان عسلویه درباره سابقه و
اجرای طرح هوشمندسازی مدارس می گوید« :سال 95
بنا به اهمیت هوشمندسازی مدارس و نقش آموزش نوین
در آموزش و پرورش و سیاست کلی وزارت آموزش و
پرورش ،هوشمندسازی مدارس آغاز شد .دانش آموز وقتی
از سیستم هوشمند استفاده می کند ،هوش ،چشم و گوش
او درگیر شده و به شکل ملموس می تواند از امکانات
آن استفاده کند ،حتی می تواند با بهره گیری از امکانات
هوشمند ،آزمایشگاه مجازی هم داشته باشد .کل تصاویر
کالس و کتاب را ذکر کند و به جای آنکه معلم بخواهد
تصویرسازی کند تا بسیاری از مفاهیم را به دانش آموزان
بفهماند ،دانش آموز از طریق هوشمندسازی راحت تصویر
را می بیند .سیستم هوشمند باعث تسهیل آموزش برای
معلم و دانش آموز شده است .امکان ذخیره سازی وجود
دارد و دانش آموزانی که امکانات هوشمند از جمله موبایل
و کامپیوتر دارند ،می توانند محتوای آموزشی را ذخیره
کرده و همراه خود داشته باشند».
او با بیان اینکه در حال حاضر بیش از  200کالس درس
غیرهوشمند در عسلویه وجود دارد ،اظهار امیدواری می
کند که در سال های آینده ،مدرسه غیرهوشمندی در این
شهرستان وجود نداشته باشد.
با وجود روند رو به بهبود در مسیر اجرای مسوولیت
اجتماعی وزارت نفت که با ساخت مدارس مختلف همراه
بوده است ،آنچه از سوی مسووالن شهرستان عسلویه بر آن
تاکید می شود ،کمبود فضای آموزشی است.
نماینده آموزش و پرورش عسلویه اشاره می کند« :خیلی از
فرزندان کارکنان شرکت نفت فرزندانشان اینجا می آیند.
با افزایش جمعیت ،تعداد دانش آموزان بیشتر شده است.
مدارس دخترانه و پسرانه ما دونوبته است».
زارعی می گوید« :تمایل داریم تمامی کالس های درس
را هوشمندسازی کنیم .اکنون از تعداد  520کالس درس،

16

حدود  100کالس با همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس هوشمندسازی شده که نتایج آن در خروجی
فعالیت دانش آموزان و معلمان بسیار موثر بوده است .نیاز
ما هوشمندسازی  200کالس دیگر است .به هر حال ما
اینجا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،پایتخت انرژی
اقتصادی و ویترین کشور هستیم».
او با بیان اینکه اینجا دیگر عسلویه  20سال قبل نیست،
همه نگاه ها به این سمت است و باید نگاه به افزایش سطح
امکانات و زیرساخت های آن هم ویژه تر باشد ،یادآور می
شود« :اگر دانش آموز آموزش مناسب نبیند ،در آینده
برای صنعت نفت و کشور هم مفید نخواهد بود .او حرف
هایش را این گونه به پایان می برد که شعار ما این است:
«آموزش و پرورش را چو دریابیُ ،در یابی»
حسن جعفر ابراهیمی ،مدیر مدرسه شهید باهنر با ابراز
رضایت از اقدام های وزارت نفت می گوید« :تمام مشکالت
با یک تماس با مجموعه های دولتی از جمله نفت حل می
شود».
احمد ،یکی از دانش آموزان پای تخته می آید تا ما هم با
این سیستم آشنا شویم .معلم تکرار می کند و احمد امالی
آن را می نویسد :خلیج فارس -تماشاخانه ،پارس جنوبی و ...
شور و اشتیاق مدرسه و جنب و جوش و سروصدای پسرها
کار مصاحبه را سخت می کند .موقع عکس یادگاری که می
شود ،از سر و کول هم باال می روند تا جای مناسب تری
در قاب داشته باشند و کسی از عکس جا نماند .پای صفحه
ای که نام نفت پارس جنوبی و خلیج فارس را برای درس
امال نوشته اند ،یک قاب یادگاری برای آنها و نشریه مشعل
ثبت می شود .دانش آموزانی که هر کدام ،آرزوی فردایی
روشن برای خود دارند ،مثل عبداهلل که در آینده می خواهد
مهندس نقشه برداری شود و احمد که دوست دارد مهندس
نفت شود و دانش آموز دیگری هم که پدرش دریانورد
است و می خواهد مثل او راه دریا را پیشه کند.
در میان صحبت ها زنگ مدرسه به صدا درمی آید و دانش
آموزان نوبت عصر ،یک به یک وارد مدرسه می شوند.

مهندس موسوی در گرامیداشت روز جهانی استانداردها
پیشرفت صنعت نفت در گرو توجه به استانداردها است
مدیر عامل سازمان منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس در
آیین گرامیداشت روز جهانی
استانداردها با بیان اینکه استقرار
استانداردها در صنعت نفت
بسیار حایز اهمیت است گفت:
صنعت نفت شاخص اصلی توسعه
کشور است بنابراین پیشرفت
این صنعت نیازمند توجه ویژه
به استقرار استانداردها در
تمامی فرآیندهای جاری است.

سید پیروز موسوی با تاکید بر اینکه منابع نفت و گاز
کشور یک ثروت ملی برای نسل امروز و آیندگان است
گفت:با وجود آنکه فرآیندهای اجرایی فعالیت ها در صنعت
نفت در مقایسه با سایر دستگاه ها بسیار دقیق و مطابق با
استانداردهای روز جهانی است اما برخی رویه ها نیز نیازمند
اصالح وبازنگری است زیرا هرگونه بی توجهی می تواند
صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد کند.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس صنعت نفت را
شاخص اصلی توسعه کشور دانست و افزود:رونق تولید و
شکوفایی اقتصادی کشور ارتباط مستقیمی با میزان تولید
نفت کشور دارد و بر همین اساس استمرار تولید برای
مدیران صنعت نفت بسیار حایز اهمیت است .
وی صنایع موجود در باالدست و پایین دست منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس را نمونه ای کامل از تنوع فعالیت
ها در صنعت نفت عنوان کرد و تصریح کرد :استقرار
استانداردها گام اول برای ارجای دقیق فعالیت ها و فرآیندها
در صنعت نفت است اما الزم است با تغییرات تکنولوژیک و
نیازهای سازمانی این استانداردها مورد بازنگری قرار گیرند.
موسوی در ادامه افزود :مدیریت یکپارچه دارایی ها و
استقراراستاندارد  IPSدر صنعت نفت نتایج مثبتی در

اجرای فرآیندها داشته است و خوشبختانه پس از ابالغ
وزیر محترم نفت نظم و انضباط خاصی دراجرای فعالیت ها
و فرآیندهای صنعت نفت حاکم شده است.
مدیر عامل منطقه ویژه پارس با تاکید بر نقش حاکمیتی این
سازمان در اجرای دقیق استانداردهای صنعت نفت گفت:
مدیریت استانداردهای سازمان می تواند نقش مهمی در
رویه های جاری شرکت ها مطابق با استانداردهای ابالغی
وزارت نفت در منطقه داشته باشد که برای این منظور باید
نظارت بیشتری بر فعالیت ها داشته باشد.
وی برگزاری دوره های آشنایی با استانداردها و استفاده از
دانش روز دنیا در بازنگری استانداردها را یک الزام دانست
و تاکید کرد:استمرار تولید متضمن توجه به ایمنی است و
اجرای استانداردها می تواند نقش مهمی در رونق داشته
باشد.
همچنین در ابتدای این مراسم علی احمد زاده مدیر
استانداردها ،کیفیت و بازرسی فنی سازمان منطه ویژه پارس
گزارش کاملی از روند اجرای استانداردها در سازمان و
شرکت های مستقر در منطقه ارائه کرد.
در پایان از شرکت های برتر در حوزه استانداردها و کیفیت
با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.

17

سال اول،
شمـاره،1
آبان مـاه
۱۳۹۸

سال اول،
شمـاره،1
آبان مـاه
۱۳۹۸

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه
پارس با فرماندار کنگان دیدار کرد

مشـاور مدیر عامل در
امور بانوان منصوب شد

سید پیروز موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با فرماندار
کنگان دیدار و گفت و گو کرد.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس ضمن تبریک انتصاب سید علی
پاک نژاد به عنوان فرماندار کنگان بر تعامل دوجانبه صنعت نفت و
جامعه پیرامونی برای حل مسائل و مشکالت تاکید کرد.
وی با اشاره به توسعه چشمگیر شهرستان کنگان طی دهه اخیر گفت:
رشد جمعیت و تنوع فرهنگی موجود در شهرستان کنگان یک فرصت
مناسب برای توسعه فراگیر در همه بخش ها است و قطعا با برنامه ریزی
دقیق و هدفمند از تبعات توسعه در امان خواهیم بود.
سید علی پاک نژاد فرماندار کنگان نیز ضمن ابراز خرسندی از تعامل
دوسویه صنعت نفت و جامعه پیرامونی از آمادگی مسئوالن این شهرستان
جهت همراهی با صنعت نفت در استمرار تولید و امنیت منطقه تاکید
کرد.
وی تاکید کرد :توسعه و پیشرفت متوازن نیازمند توجه به مسائل و
مشکالت جوامع پیرامونی تاسیسات است و قطعا با رویکرد مثبت
مسئوالن ارشد صنعت نفت این هدف امکان پذیر است.

طی حکمی از سوی سید پیروز موسوی
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ،زینب نوری به عنوان مشاور
مدیر عامل در امور بانوان منصوب شد.
سرکار خانم زینب نوری
با سالم
با عنایت به اهمیت موضوعات مرتبط با
خانواده ها و به منظور پیگری مسائل بانوان
سازمان و خانواده های کارکنان و نظر به
تعهد ،تخصص و حسن سابقه جنابعالی به
موجب این حکم به عنوان” مشاور مدیر
عامل در امور بانوان و امور خانواده”
منصوب می شوید.
ضرورت دارد ضمن برقرای تعامل سازنده
با ستاد شرکت ملی نفت ایران و با همکاری
و هماهنگی ذینفعان کلیدی و مدیریت
های سازمان،در راستای شناسایی و تحلیل
مسائیل و مشکالت،هدف گذاری و ،برنامه
ریزی و اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی
در حوزه خانواده ها و بانوان اهتمام ورزید.
ضمن قدردانی از تالش های سرکار
خانم جهاندیده در مدت تصدی این
مسئولیت،توفیقات روز افزون شما در
ماموریت های محوله از درگاه خداوند
متعال خواستارم.

پیگیری طرحهای توسعهای منطقه ویژه
پارس در عسلویه با حضور وزیر نفت
وزیر نفت در نشستی با حضور مدیران چهار شرکت اصلی
وزارت نفت ،طرحهای توسعهای صنایع گازی و پتروشیمی
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و سیاستهای اقتصاد
مقاومتی در استان بوشهر را بررسی کرد.
بیژن زنگنه وزیر نفت برای بررسی سیاستهای اجرایی
اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر و روند تولید گاز در پارس
جنوبی راهی شهرستان عسلویه شد.
بررسی مقدار تولید گاز در آستانه فصل سرما ،وضع
پیشرفت عملیات اجرایی فاز  ۱۴پارس جنوبی ،اطالع از
تازهترین اقدامهای انجامشده برای پایان عملیات دریایی
در پارس جنوبی و بررسی فعالیت پتروشیمیهای فعال در
منطقه عسلویه از مهمترین برنامههای سفر وزیر نفت به
استان بوشهر است.
مسعود کرباسیان ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،حسن
منتظر تربتی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،علیرضا
صادقآبادی ،مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش

فرآوردههای نفتی ایران ،بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشیمی و شماری از مدیران صنعت نفت
وزیر نفت را در این سفر یکروزه همراهی میکنند.
وزیر نفت روز چهارشنبه ( ۲۷شهریورماه) پس از نشست
هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته بود که برداشت
ایران از میدان مشترک گازی پارس جنوبی مدتی است که
افزایش یافته ،بهگونهای که از سال  ۹۷برداشت روزانه ما
از این میدان مشترک همواره افزایشی بوده است.
زنگنه با تاکید بر اینکه ایران هماکنون در زمینه برداشت
روزانه گاز از پارس جنوبی از کشور همسایه خود قطر
پیش افتاده است ،عنوان کرده بود :روند افزایشی برداشت
از میدان گازی پارس جنوبی به دلیل تالش برای تثبیت
واحدهای دیگر و افزایش برداشت گاز از دریا تداوم خواهد
داشت و تالش میشود تا پایان امسال برداشت روزانه گاز
ایران به بیش از  ۷۵۰میلیون متر مکعب برسد.

سید پیروزموسوی
مدیر عامل
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