ید  24اردیبهشت1391
مشعل نشریه کارکنان صنعت نفت ایران شماره  591دوره جد 

یاد داشت

راههای افزایش سالمت اداری

آی��ا تاکنون از خ��ود پرس��یدهاید که
چگون��ه میتوانیم راهه��ای ورودی به
س��ازمان را ط��وری طراح��ی کنیم که
سازمانی واکس��ینه شده داش��ته باشیم
تا عوامل میک��روبزا و ویروسزا به آن
راه پیدا نکنند و در نتیجه عوامل فس��اد
اداری ،ی��ک س��ازمان را م��ورد هجوم
میکروبی قرار ندهند؟
آیا راههای نفوذ رش��وه و حق حساب
را از مج��اری خ��اص از بی��ن ب��رده یا
رس��وبزدایی کردهاید؟ آیا در مسیر این
مجاری ،پنج��ره ی��ا کنترلکنندههای
هوشمند را قرار دادهاید؟
آی��ا آموزشه��ای الزم و منطقی به
کارکنان خود ارائه کردهاید که در مقابل
وسوسههای شیطانی رش��وه ،دستپاچه
نش��وند و راه راس��ت و حقیق��ی را به راه
گمراهی و آبروریزی ترجیح ندهند؟
چ��ه راهکارهای��ی در ای��ن زمین��ه
اندیش��یدهاید؟ آیا ش��ما ب��ه عنوان یک
مس��وول یا هر مقام دیگ��ر ،در مدیریت
یا س��ازمان خود شفافس��ازی صورت
دادهاید؟
آیا فک��ر میکنی��د در دنی��ای مدرن
ام��روزی تکنولوژیه��ای مربوط��ه را
برای سالمت اداری و فساد اداری به کار
گرفتهاید؟
البته اگ��ر ما بتوانیم الگوهای س��نتی
را جایگزین تکنولوژی پیش��رفته کنیم،
میتوانی��م تا ح��د زیادی مس��یرهای
مربوط ب��ه فس��اد اداری را از بین ببریم،
زیرا این کار ،به نوعی انقالب در فرهنگ
سازمانی اس��ت که زمینه آن باید آماده
شود.پس��تهای کلیدی در اختیار افراد،
باید سالمتزدایی ش��ود و پس از آنکه
خود افراد کلیدی ،فیلتر و گزینش شدند،
بر روی س��متهای مربوطه قرار گیرند،
اما متاسفانه پستهای مربوطه گاهی به
افراد غیرمطمئن واگذار میشود.
یک��ی از م��واردی که ام��روزه بر
س��ازمانها حاکم اس��ت و میتواند
مس��یر اداری را اص�لاح کند ،طرح
تکریم اربابرجوع است .سازمانها
با تهیه مدارک نهچن��دان محرمانه
و بروش��ورهای اطالعاتی در مورد
سازمان و ارائه به مراجعان ،میتوانند
اف��راد را در مقابل خ�لاف دیگران
ایزوله کنند ،یعنی دانس��تن مقررات
آن س��ازمان و نوع مراجعه به مراجع
مختلف میتواند الگویی در مقابله با
فساد اداری و تضمین سالمت اداری
باش��د .یکی از عوامل سرنوشتساز
در هر س��ازمان ،وجود افرادی است
که به کارهای س��ازمانی عالقهمند
هس��تند و در هر ش��رایط میتوانند
براساس آییننامههای اداری ،خود
را با سازمان سازگار کنند .سازمانها
هم باید این نیروهای انس��انی را به
موقع تشویق کنند ،اما در مقابل آن،
بعضی از سازمانها با گرفتن سمت
افراد چ��ه در پس��تهای مدیریتی،
کارشناس��ی و کارمن��دی ،س��دی
را مقاب��ل اف��راد وفادار به س��ازمان
ایج��اد میکنن��د ک��ه این اف��راد با
ش��ایعهپراکنی ،وقتگذران��ی در
س��ازمان و ایجاد جو منفی به مساله
فساد اداری دامن میزنند و سالمت
اداری را به مخاطره میاندازند.
س��ازمانها باید با تش��کیل کمیته و
تیمهای رهب��ری ،مدیریت س��ازمانی
داش��ته باش��ند ،زیرا در طول  8ساعت
اداری اف��راد مانند س��لولهای روان در
همه جای سازمان لحظه به لحظه دیده
میشوند و زمانهای سازمانی را از بین
میبرند.
همانط��ور ک��ه میبینی��د گاهی ما
خودمان به بعض��ی از این عوامل کمک
بسیار زیادی میکنیم که پیکره سازمان
آلوده شود.
در این میان سوال مهم این است که ما
به جای اینکه ضربه مهلک را بر پیکره
فس��اد اداری نش��انه رویم ،چقدر برای
س�لامت اداری کار زحمت کشیدهایم و
برای آن انرژی مصرف کردهایم؟
محمداسماعیلقادری،
رئیسآموزشوبرنامهریزیمنابع
انسانیشرکتپشتیبانیساختو
تهیهکاالینفتتهران

منابع انسانی و مدیریت 13
نمایندهوزارتنفتدرکمیسیونسوابقجنگیخبرداد:

معافیتوکسرخدمتسربازی
فرزندانکارکنانشاغلدرمناطقعملیاتی
صنعت نف�ت ای�ران ب�ا ش�روع جنگ
تحمیل�ی و حملات موش�کی ع�راق به
تاسیس�ات نفت�ی ای�ران ،هم�واره در
خطمقدم دفاع و تولید قرار داش�ته است
و کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی
نیز با رش�ادت و جانفش�انی ،تمام تالش
خود را ب�رای تولی�د نفت و ب�ه حرکت در
آوردن چرخه�ای اقتص�اد کش�ور انجام
دادند.
در ای�ن زمین�ه س�الها پ�س از جنگ
تحمیل�ی و ب�ه منظ�ور ارج نه�ادن ب�ه
تلاش ای�ن عزی�زان ،قانونی مبن�ی بر
معافی�ت خدم�ت س�ربازی فرزن�دان
کارکنان مناط�ق عملیاتی در زم�ان دفاع
مقدس تصویب و طی آن کمیس�یونی در
وزارت نفت ب�رای پیگیری ای�ن موضوع
تشکیلشد.
کسب رتبه نخست از سوی وزارت نفت
درزمینهاستفادهازاینقانونطیسال90
بین کل وزارتخانهها و همچنین آشنایی با
فعالیتهای کمیسیون س�وابق کارکنان
وزارت نفت در مناطق عملیاتی ،انگیزهای
ش�د تا با علی نداف ،کارمند شرکت نفت
فالت قاره ایران و نماینده وزارت نفت در
اینکمیسیون،بهگفتوگوبنشینیم.
علي نداف جانباز  10درصد ،سابقه 15
ماه حض�ور در جبهههاي جن�گ تحميلي
و  26س�ال فعالي�ت در صنع�ت نف�ت
را دارد.
لطفا در م�ورد قان�ون معافیت و
کس�ری خدم�ت فرزن�دان کارکنان
صنعت نف�ت که در مناط�ق عملیاتی
حضور داشتهاند ،توضیح بفرمایید.

بر اساس مصوبه شماره  51700مورخ
 76/1/27هيات وزي��ران ،کارکنانی كه
در دوران دفاع مقدس ب��ه مدت  80ماه
در مناطق عملياتي جنوب كشور حضور
داش��تهاند ،با توج��ه به اقم��اری بودن،
 40ماه از این زمان مورد محاس��به قرار
میگیرد و میتوانند از ای��ن قانون برای
معافیت خدمت سربازی یکی از فرزندان
خود استفاده کنند.
اين مصوبه در س��ال  1382به دس��ت
ما رس��يد و پ��س از پيگيري از س��ازمان
مقاوم��ت بس��يج ،آن را ط��ی فراخواني
در ش��ركت نفت فالت قاره ايران اعالم
كردي��م .اين طرح بنا به داليلي تا س��ال
 1385متوقف ش��د ،ولی خوش��بختانه
همزمان با ورود مهندس زيركچيانزاده
به ش��ركت نفت فالت قاره اي��ران ،من
نيز ب��ه عن��وان نماين��ده وزارت نفت در
كميسيون سوابق جنگي انتخاب شدم و
فعالیت در این زمین��ه ،وارد فاز عملیاتی
شد.
خوش��بختانه از س��ال  85تاکن��ون با
پیگیریهای به عمل آمده ،تعداد زیادی
از کارکنان مناطق عملیاتی توانستهاند از
این قانون استفاده کنند و بررسیها برای
بهرهمندی تمامی کارکنان واجد شرایط
این قانون همچنان ادامه دارد.
مطابق این قانون ،کدام مناطق
جزو مناطق عملیات�ی در زمان جنگ
تحمیلی محسوب میشوند؟

مطابق ای��ن قانون ،کارکن��ان وزارت
نفت ك��ه در زم��ان جن��گ تحمیلی در
مناطق عملیاتی جنوب کش��ور از جمله
خارک ،الوان ،س��یری ،به��رگان ،اهواز

به ازاي ه��ر يك درصد جانب��ازي ،يك
ماه به اي��ن م��وارد اضافه ميش��ود.در
واقع ما ب��ا اين تبصرهها س��عي داريم به
کارکنان كم��ك کنیم ت��ا از مزاياي اين
قانون اس��تفاده كنند .همچنين جانبازان
 25درصد ب��ه باال ميتوانن��د به صورت
مس��تقيم به بنياد جانب��ازان مراجعه و از
قانون معافيت سربازي فرزندان استفاده
كنند.

پيشبين�ي ميكني�د در س�ال
جاري چه تعداد از کارکنان بتوانند از
مزاياي اين قانون بهرهمند شوند؟

و  ...حضور داش��تهاند و حت��ي پس از آن
به ش��ركتهاي ديگر منتقل ش��دهاند،
میتوانند از مزایای ای��ن قانون بهرهمند
ش��وند ،البته منطقه بهرگان در سال 88
نیز ب��ا پيگيريهای مس��تمر ،به عنوان
منطقه عملياتي در زمان جنگ محسوب
شد.

و قان��ون كس��ر خدمت به دلي��ل كمبود
سرباز از سوی س��ازمان وظيفه عمومي
تا اط�لاع ثان��وي اج��را نخواهد ش��د.
آي�ا هن�وز کارکناني هس�تند كه
در مناط�ق عمليات�ي حضور داش�ته
باش�ند و براي فرزندان خود معافيت
سربازي نگرفته باشند؟

چند نفر از کارکنان در اين طرح
با شما همكاري ميكنند؟

بله .با توجه به حضور تع��داد زيادي از
کارکنان وزارت نفت و بهویژه ش��ركت
نف��ت ف�لات ق��اره اي��ران در مناط��ق
عملياتي ،هنوز گروه��ي از کارکنان که
مشمول اين قانون هستند ،از اين قانون
استفاده نكردهاند.

لطفا به شرایط جدید این قانون
هم اشاره بفرمایید.

تاكن�ون چن�د پرون�ده م�ورد
بررس�ي قرار گرفت�ه و چه تع�داد به
نتيجه رسيده است؟

در حال حاضر حدود  16نفر از کارکنان
در واحده��اي مختلف به طور مس��تمر،
پيگي��ر ام��ور معافي��ت و كس��ر خدمت
فرزندان سرباز کارکنان هستند.

خوشبختانه در س��ال  88اين قانون با
از س��ال  82تاكن��ون 3426 ،پرون��ده
اصالحاتی مواجه ش��د و طی آن میزان
حضور کارکنان مناط��ق عملیاتی از  80مورد بررس��ي قرار گرفته كه از اين تعداد
ماه به  60م��اه كاهش پيدا ك��رد .به این  2917پرون��ده به اس��تفاده از اين قانون
منظور پس از رايزني با س��ازمان بسيج ،منجر ش��ده كه  864نفر كسري خدمت
اين قانون را عطف به گذشته کرديم و بر خوردهان��د و  2053نف��ر ني��ز از معافيت
اين اس��اس ،کارکنانی كه سابقه حضور س��ربازي بهره بردهان��د .از اين ميان 70
 94ماهه در مناطق عملياتي داش��تند ،با درصد آن ب��ا توجه به موقعي��ت مناطق
كسر  60ماه از اين مدت و معافيت يكي عملياتي ش��ركت نفت فالت قاره ايران
از فرزن��دان خ��ود از خدمت س��ربازي ،مربوط به فرزندان كاركنان اين شركت
ميتوانستند از مدت باقيمانده به عنوان است.
كسر خدمت س��ربازي فرزند ديگر خود
کارکنانی كه كمت�ر از  60ماه در
استفاده كنند.
همچنی��ن در ديم��اه  1390ط��ي مناطق عمليات�ي حضور داش�تهاند،
بخشنامهاي اعالم كرديم كاركناني كه براي استفاده از اين قانون چه کاری
يكي از فرزندانشان معاف شده و فرزند باید انجام بدهند؟
كاركناني ك��ه در زمان دف��اع مقدس
دیگرشان هنوز به س��ربازي اعزام نشده
كمت��ر از  60م��اه در
اس��ت ،ميتوانند براي
مناطق عملياتي حضور
فرزن��د دوم خود كس��ر
داشتهاند ،ميتوانند اين
خدمت سربازي بگيرند
ميزان حضور خود را به
و اين كس��ر خدمت به
عنوان ذخيره در پرونده
هم��راه س��ابقه حضور
وي ت��ا زمان اع��زام به
در جبههه��اي جن��گ
خدمت باقي بماند .اين
و مي��زان جانب��ازي به
قانون تا  28اس��فند 90
ص��ورت تلفيق��ي ارائه
اعتبار داش��ت و در حال
دهن��د و از مزاياي اين
حاضر تنها به كس��اني
قان��ون اس��تفاده كنند.
تعل��ق ميگي��رد ك��ه
براي مث��ال کارکنانی
ك��ه  30م��اه در منطقه
فرزندش��ان در سال 90
به س��ربازي اعزام شده کارکنان صنعت نفت تنها عمليات��ي حض��ور
می توانند از قانون معافیت داش��تهاند ،نص��ف اين
باشد.
خدمت سربازی برای م��دت ( 15م��اه) مورد
در س��ال  1391ني��ز
فرزندان خود استفاده قب��ول ق��رار میگیرد
ب��ا توج��ه ب��ه اصالح
اي��ن قان��ون ،کارکنان کنند و قانون کسر خدمت و اگ��ر بتوانن��د  15ماه
به دلیل کمبود سرباز از س��ابقه حضور در جبهه
تنه��ا ميتوانن��د از
قان��ون معافيت خدمت سوی سازمان نظام وظیفه را نيز ضميمه آن كنند،
عمومی تا اطالع ثانوی ميتوانن��د ش��امل اين
سربازي براي فرزندان
اجرا نخواهد شد قانون شوند ،همچنین
خ��ود اس��تفاده كنن��د

طبق پيشبينيهاي ما ،س��ال جاري
ح��دود  600نف��ر در كل وزارت نف��ت
میتوانند از اي��ن قانون اس��تفاده كنند.
سال گذش��ته نيز  951نفر موفق شدند از
قانون معافيت و كسري خدمت سربازي
فرزندان بهرهمند ش��وند كه با اين آمار،
وزارت نفت موفق شد رتبه نخست را در
بين كل وزارتخانهها در اين زمينه كسب
کند.

به طور متوس�ط ،ميزان كسري
خدمتی که به آن اشاره کردید ،چقدر
بوده است؟

سال گذش��ته به طور میانگین ميزان
كسري خدمت تعلق گرفته از دو ماه آغاز
شد و به  9ماه نيز رسيد ،ولي در سال ،89
حتي در يك مورد  17ماه كسري خدمت
تعلق گرف��ت كه از اين نظ��ر يك ركورد
محسوب ميشود.

آي�ا در آین�ده مناط�ق آب�ادان و
خرمشهر هم به عنوان منطقه جنگي
محسوب خواهند شد؟

مناط��ق آب��ادان و خرمش��هر تاکنون
مش��مول ای��ن قان��ون نبودهان��د ،ولی
وزي��ر نفت ط��ي نام��هاي از سرلش��گر
فيروزآبادي ،رئیس س��تاد کل نیروهای
مسلح درخواس��ت کرده این مناطق نيز
به عنوان مناطق جنگي ش��ناخته شوند
و مش��مول اين قانون ق��رار گيرند .این
امر در دست بررسی اس��ت و اميدواريم
با پيگيريهاي انجام ش��ده ،اين مناطق
نيز به عنوان منطقه جنگي شامل قانون
معافيت سربازي قرار گيرند.

انگي�زه ش�ما از پيگي�ري اي�ن
موضوع چيست؟

من با توجه به حضور در مناطق عملياتي
و س��كوها در زم��ان جن��گ تحميل��ي و
حض��ور در جبههه��اي نب��رد ح��ق عليه
باطل و جانبازي ،به خوبي با س��ختيهاي
آن آشنا هستم و از س��وي ديگر به خوبي
متوجه ميش��وم كه اين موض��وع تبعات
بس��يار زيادي ب��راي كاركن��ان و به ويژه
خانوادههاي آنان به همراه دارد ،به همين
دليل با رضايت قلب��ي ،تمام تالش خود را
براي خوش��حالي کارکنان و خانوادههاي
آنان انجام ميدهم.
اگ��ر اج��ازه بدهی��د ،میخواه��م ب��ا
اس��تفاده از فرص��ت پی��ش آم��ده ،از
زحم��ات و حمايتهاي آق��ای مهندس
زيركچيانزاده ،مديرعامل شركت نفت
فالت قاره ايران ،صمیمانه تش��كر کنم،
چرا که ايش��ان در راهاندازي مجدد اين
طرح در س��ال  85تالشهاي بيدريغي
به عمل آوردند.

مسوولاجراييمديريتمنابعانسانيسازمانبهداشتودرماننفتاعالمکرد:

عقد قرارداد مدت موقت مستقيم با نيروهاي فوق ديپلم و باالتر
قرارداد کار مدت موقت ب��ه نوعی قرارداد
کار مدت معین اس��ت که تفاوت آن در لزوم
وجود سمت های سازمانی و پرداخت حقوق
و مزایا خواه��د بود و پس از بخش��نامه مقام
عالي وزارت نف��ت در زمین��ه مصوبه هيات
دولت در مورد عقد ق��رارداد كار مدت موقت
مس��تقيم با نيروهاي پيمانكاری ،با تشكيل
كارگروهي در امور اداري س��ازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت ،عقد ق��رارداد موقت با
نيروهاي پيمان��كاري داراي م��دارك فوق
ديپلم به باال با توجه به بخش��نامه یادش��ده
آغاز شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان بهداشت
و درمان نفت ،مسعود پرگال ،مسوول اجرايي

مديريت مناب��ع انس��اني و هماهنگكننده
اين كارگ��روه ،ضم��ن اعالم مطل��ب فوق
گفت :ب��رای س��هولت كار و ب��ا هماهنگي
امور اداری مناطق بيس��تگانه سازمان در 3
منطقه تهران ،اهواز و ش��يراز ،امور مربوط به
اين نيروها از مرحله جمعآوري اطالعات به
مرحله اجرايي و عملياتي وارد ش��ده است و
در حال حاضر با تشكيل كارگروهي متشكل
از «واحده��اي حق��وق و دس��تمزد ،آم��ار و
اطالعات و بايگاني شناسايي و واحد بررسي
پروندههاي نيروهاي پيمان��كاري» مراحل
كار كه شامل تنظيم و بررسي پرونده ،تعيين
حقوق ،اخذ شماره پرس��نلي از سامانه جامع
و در نهايت تغذيه اطالع��ات ديگر مربوط به

نيروهاي پيمانكاري در سامانه جامع نيروي
انساني است ،به مرحله اجرا در آمده است.
پ��رگال اف��زود :تاكنون در مجم��وع 730
قرارداد مستقيم منعقد شده اس��ت و تا پايان
ماه جاري با توكل به خداون��د متعال ،فرایند
عقد قرارداد مدت موقت مستقيم با نيروهاي
فوقديپلم به باال به پايان خواهد رسيد.
وی در پایان از زحمات تم��ام کارکنان در
بهداشت و درمانهاي تابع ،به خصوص ستاد
سازمان به ويژه مديرعامل سازمان ،مديريت
منابع انساني سازمان و روس��اي بهداشت و
درمان اهواز و فارس كه در انجام این مراحل،
اين كارگروه را ياري کردند تشكر و قدرداني
به عمل آورد.

خبر

بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر
در پازارگاد

جشن گرامیداش��ت روز جهانی کار و کارگر با حضور بیش از 2
هزار نفر از کارکنان و کارگران ش��رکت پازارگاد ،به همت کمیته
روابطعمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ش��رکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد،
این مراس��م با هنرنمایی و اجرای برنامه از سوی هنرمندان کشور
همراه بود و همکاران تالش��گر ش��رکتهای پتروشیمی منطقه
پارس ،لحظاتی شاد و به یاد ماندنی را سپری کردند.

قدر دانی از کارگران نمونه
در منطقه شمال غرب

با برگ��زاری جش��نوارهای در منطقه ش��مالغرب از کارگران،
گروههای کار و واحدهای نمونه و نیز خانواده معظم شهدای بسیج
کارگری قدردانی به عمل آمد.
به گزارش روابطعمومی ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران  -منطقه ش��مالغرب ،در این جش��نواره که با حضور مدیر
و معاون فنی منطق��ه ش��مالغرب ،مدیرکل تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی اس��تان زنجان ،نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس
شورای اس�لامی ،رئیس س��ازمان بس��یج کارگری و کارمندی
سپاه انصارالمهدی اس��تان زنجان ،فرمانده حوزه شهید بهشتی،
مدیرکل راهآهن ش��مالغرب ،مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان
زنجان ،مسوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی استان
زنجان و جمعی از کارگران شرکتها و کارخانههای استان زنجان
برگزار شد ،فضایل مقدس��ی ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان زنجان ،کارگران را زیرس��اختهای اصلی اقتصاد کشور و
تولید ملی دانست و گفت :در حال حاضر  150هزار کارگر و  3هزار
و  500تعاونی در این استان فعالیت دارند.
در ادامه حجتاالسالم معبودی ،مس��وول نمایندگی ولی فقیه
در سپاه انصارالمهدی اس��تان زنجان با بیان اینکه از منظر دینی،
کار و تالش یک نوع جهاد فی س��بیل اهلل اس��ت ،اظهار داش��ت:
کار زمانی که درس��ت صورت بگیرد ،برای خداس��ت و رسیدن به
استقالل همه جانبه جز با کار و تالش میسر نمیشود.
در پایان این جش��نواره ،از کارگران ،گروههای کار و واحدهای
نمونه و خانوادههای معظم ش��هدای بس��یج کارگ��ری تجلیل به
عمل آمد.
گفتنی است ،این جشنواره همه س��اله در روز  9اردیبهشتماه،
سالروز شهادت ش��هید عبدالحسین برونس��ی ،بسیجی شاخص
قشر کارگر در مرکز منطقه شمالغرب برگزار میشود.

میز خدمت
در ناحیه مرکزی منطقه اراک

با توجه به دستورات و آیین مقدس اس�لام و به منظور استقرار
س��امانههای مدیریت کیفیت ،جلب رضایت مشتری و هدایت و
راهنمایی ارباب رج��وع در ناحیه مرکزی ،می��ز خدمتی با حضور
سیدمحمود فراهانیراد ،رئیس این ناحیه تشکیل شد.
به گزارش روابطعمومی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
منطقه مرکزی ،این میز خدمت به طور روزانه و مستمر برپاست و
امید میرود اینگونه اقدامات در جهت جلب رضایت اربابرجوع
موثر واقع شود.

بازدید فرماندار و شورای تامین
شهرستان مشهد از گاز پارس جنوبی

فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان مشهد به همراه مدیر
منطقه  4عملیات انتقال گاز ،از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید
کردند.
به گزارش روابطعمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی21 ،
نفر از اعضای شورای تامین شهرستان مشهد طی دو روز ،تاسیسات
پاالیشگاهی مجتمع گاز و همچنین پتروشیمی نوری(برزویه) و اسکله
پتروشیمی را مورد بازدید قرار دادند.
مهندس شعبانپور ،مدیرعامل مجتمع ضمن خیرمقدم به
بازدیدکنندگان در سالن کنفرانس پاالیشگاه اول ،بعد از نمایش فیلم
«راز افتخار» درباره فعالیتهای مجتمع گزارش ارائه کرد.
گفتنی است ،بازدید از پاالیشگاه سوم(فازهای  4و  ،)5پاالیشگاه
پنجم(فازهای  9و  )10و اسکله بندری پارس ،از دیگر برنامههای این
گروه بود.

عیادت مدیر و مسووالن پخش منطقه همدان
از پدر سردار شهید علی چیتسازیان

به دنبال انتشار خبر بیماری پدر یکی از سرداران شهیر دفاع مقدس،
مدیر و جمعی از مسووالن شرکت پخش منطقه همدان با حضور در
منزل این خانواده ایثارگر ،ضمن ادای احترام به مقام دو شهید برجسته و
واالمقام این خانواده ،از حاجناصر چیتسازیان ،پدر سردار رشید اسالم
علی چیتسازیان عیادت کردند.
به گزارش روابطعمومی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه
همدان ،حاجناصر چیتسازیان چند سالی است با همکاری جمعی از
دوستان خیراندیش به سرمایهگذاری و تاسیس مجتمع بین راهی سفینه
غرب در مسیر جاده همدان -کرمانشاه(مسیر اصلی زائران کربالی معلی)
اقدام کرده است .ازجمله امکانات ایجاد شده در این مجتمع ،مسجدی
بزرگ است که مورد استفاده و توجه بسیاری از رهگذران قرار میگیرد.
جایگاه عرضه سوخت این مجتمع نیز در زمره مراکز سوخترسانی ممتاز
ناحیه بهار و منطقه همدان محسوب میشود .گفتنی است ،مهندس
عزیزی ،مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه همدان و
همراهان ضمن تفقد و دلجویی از این پدر بزرگوار و اعالم آمادگی برای
همکاری بیشتر ،برای وی از درگاه ایزد متعال طلب عافیت کردند.

بازدید دانشآموزان
از مرکز انتقال نفت پایطاق

 40نفر از دانشآموزان مدارس حومه مرکز انتقال نفت پایطاق در
مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان از این مرکز بازدید کردند و با
فعالیتها و عملکرد این مرکز آشنا شدند.
به گزارش روابطعمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-
منطقه غرب؛ رئیس مرکز انتقال نفت پایطاق در این باره گفت :در این
بازدید دوساعته که به منظور آشنا کردن دانشآموزان با وظایف منطقه
غرب انجام شد ،دانشآموزان با نحوه عملکرد توربینها ،دیزل ژنراتور،
مخزن نفت خام ،پمپها و تجهیزات نصب شده و همچنین موارد ایمنی
و حفاظت از حریم خطوط لوله انتقال نفت آشنا شدند.
مهندس روحاهلل ارمندئی افزود :در این بازدید همچنین در مورد
چگونگی عملکرد خطوط لوله و فرایند انتقال نفت خام و فراورده و
خطرات احتمالی ناشی از بیتوجهی به عالئم هشداردهنده و سایر نکات
ایمنی توضیحاتی ارائه شد.
گفتنی است که در پایان این بازدید عالوهبر پاسخ دادن به سواالت
دانشآموزان در زمینههای مختلف ،روابطعمومی منطقه نیز بستههایی
فرهنگی با آرم و مشخصات شرکت را به دانشآموزان اهدا کرد.

