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منطقهآهور

آهوران به منطقه
گرفته است .مبین
روستاها اغلب کو
از آب و هوای نسب
به آنها باید سه س
دارند و با توجه به
سازمان مردم نها
اغلب این روستاه
پروژههایی برای
مناطق تردد نداش

روستای کمپینگ
حدود  300نفر ر
قرارگرفته ،با مش
خود را به طرف م
آبرسانی در سه فا
و اردیبهشت ماه
و یک مخزن سه

آبرسانی به روس

اهالی روستای گریگ د
درهای که در نزدیکی رو
اجرای پروژه آبرسانی و به
پمپ آب و برقرسانی به
مخزن سه هزار لیتری م
حدود  100نفر از مر
دسترسی پیدا کردند.

منطقه نمداد

گزارش«مشعل» از خدمات رسانی
سازمان مردم نهاد کارکنان صنعت نفت

از آبرسانی

تا
اشتغالزایی

مشعل -همان روزهای نخستی که چا ه نفت ایران در مسجد سلیمان حفر شد ،مسئولیت اجتماعی
صنعتنفتشکلگرفتونخستینومجهزترینبیمارستانکشورازسویصنعتنفتدراینمنطقه
ساخته شد که عالوه بر کارکنان این صنعت ،بومیان آن نیز از خدمات درمانی استفاده میکردند .از
آن زمان تاکنون سالهای زیادی میگذرد و رنگ و بوی مسئولیت اجتماعی در قسمتهای مختلف
صنعتخودرانشانمیدهدکهازآنمیانمیتوانبهتوسعهآبرسانیدرمناطقمحروم،گازرسانی
به روستاها ،کمپهای دورهای بهداشت و درمان در روستاهای محروم و  ...اشاره کرد .این موارد نشان
از این دارد که صنعت نفت ،خود را در مقابل جوامعی که در آن حضور دارد ،مسئول میداند و میخواهد
از امکانات مناسبی در تمامی زمینهها برخوردار باشند؛ اما جدا از مسئولیت اجتماعی که در چهار شرکت
اصلی صنعت نفت دنبال میشود ،کارکنان این صنعت نیز در این زمینه پیش قدم شدهاند و در قالب
سازمانهای مردم نهاد ،خدماترسانی در زمینههای عمرانی و آبرسانی ،پزشکی و درمانی ،فرهنگی،
اجتماعیوآموزشیوکارآفرینیواشتغالزاییرادنبالمیکنند .گزارشپیشروبخشیازفعالیتهای
کارکنانشرکتهایتابعهوزارتنفت(بهداشتودرمانصنعتنفت،شرکتملینفتایران،شرکت
ملی گاز ایران ،مجتمع گاز پارس جنوبی ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،شرکت ملی مهندسی و
ساختماننفتایرانو)...درقالبسازمانهایمردمنهادبهمناطقکپرنشینسیستانوبلوچستان
است که در ادامه میخوانید:

« نمداد» ،ناحیهای کو
کپرنشین تشکیل شده
این منطقه بلوچ هستن
است؛ اما از حدود  ۱۰س
مشکل اصلی مردم این
نداشتن امکان دسترسی
یافتهاند ،به صورت دس
کارشناسان فنی سازما
چاهاران ،سنگ ُکت ،م
طی چند سال اخیر و ب
شد برای هر روستا ،با تو
آبی و موقعیت جغرافیا
آب هر روستا ،طرح اول
موجود ،آب آشامیدنی
متاسفانه مردم این روس

