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پیگیری های وزارت نفت نتیجه داد

انتصاب معاون وزیر در امور
مهندسی  ،پژوهش و فناوری
مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت درحکمی
حبیب اهلل بیطرف را به سمت معاون وزیر در
امور مهندسی  ،پژوهش و فناوری منصوب
کرد  .دربخشــی از حکم مهندس زنگنه به
بیطرف آمده است :با توجه به اهمیت وظایف
این معاونت  ،انتظار دارد که با جلب همکاری
در شــرکت های عملیاتی تابعه ،نسبت به
انجام برنامه های ابالغی به آن معاونت  ،بویژه
در تسهیل روابط با دانشــگاه ها در اجرای
قراردادهای پژوهشی مربوط به بخش های
باالدستی و پایین دستی نفت و نیز تسریع
در ســاخت داخل ده خانواده کاالهای مهم
مورد نیاز صنعت نفت  ،اهتمام جدی مبذول
فرمایید .

بازنشستگی معاون پژوهش -
فناوری و قدردانی وزیر نفت
وزیرنفت با ارســال نامــهای ازخدمات
ارزشــمند محمد رضــا مقــدم در دوران
تصــدی وی درمســئولیتهای مختلــف
تشــکروقدردانی کرد .درنامه بیژن زنگنه
آمده اســت :اکنون که به اصرار خودتان به
افتخار بازنشستگی نائل میشوید ،جا دارد
ازخدمات ارزشمند جنابعالی درطول سالیان
درازخدمت درصنعت نفت ،به ویژه درمدت
عهدهداری مســئولیت معاونت مهندسی،
پژوهش و فناوری و پیگیری برای به سامان
رســاندن قراردادهای پژوهشی بخشهای
باالدســتی و پایین دســتی نفت و ساخت
داخل 10خانواده کاالهای اصلی مورد نیاز
صنعت نفت ،صمیمانه تقدیروتشکرنمایم.

 3انتصاب در نفت
با حکــم اســداله وطنــی ،دبیرهیئت
گزینش وزارت نفت ،ســید سعید حیدری
طیب ،بــه عنــوان نماینده این ســازمان
درهیئت مرکــزی گزینــش وزارت نفت
منصوب شد .همچنین با حکم ناصر موالیی،
مدیر منابع انســانی شــرکت ملــی نفت
ایران ،فرزین مومنی به عنوان سرپرســت
بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری
واســتخدامی این شــرکت منصوب شد.
موالیی درحکم ابالغی به مومنی از زحمات
حمید رضــا امینــی در دوران تصدی این
مسئولیت ،تشــکر و قدردانی کرده است .از
سوی محمود بیلکار مدیر امور مالی شرکت
ملی نفت ایران نیز محمدرضــا وکیلی ،به
عنوان رئیــس امور مطالبــات و وصولیها
و درآمدهــای شــرکت ملی نفــت ایران
منصوب شد.
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تعیینسقفپاداشپایانخدمتکارکنانحذفشد
آرامش فعال؛ استراتژی حل مشکالت صنفی کارکنان
ماده  ۳۴پیشــنهادی کمیســیون تلفیق
مبنی بــر پرداخت هفت برابــر حداقل حقوق
کارکنان دولت که سبب دل نگرانی مهندسان
و متخصصان صنعت نفــت و افزایش تقاضای
بازنشســتگی پیش از موعد شــده بود ،در پی
تالش و مکاتبات وزیرنفت با رئیس و نمایندگان
مجلس صحن علنی و با رای اکثریت نمایندگان
حذف شد.
شــجاع الدین بازرگانی ،از حذف ماده ٣٤
در الیحه برنامه ششم توســعه کشور خبر داد
و گفت :نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با
اکثریت آرا ،رای به حذف ماده یاد شده دادند؛
به این ترتیب موضوع تعیین سقف هفت برابری
حداقل پرداختی پاداش پایان خدمت کارکنان
دســتگاههای اجرایی از دســتورکار مجلس
خارج شد.
معاون وزیر نفــت در امور حقوقی و مجلس
افــزود :بنابراین در این زمینه قانون پیشــین
جاری و اجرا میشود.
وی گفت :وزیر نفت در این بــاره و با هدف
صیانت از منابع انســانی تالشهــای فراوان و
رایزنی موثری با مجلس کرد که خوشــبختانه
نمایندگان نیز با توجه به اهمیت و حساسیت
صنعت نفت ،رای به حذف ماده یاد شده دادند.
بازرگانی افزود :به وزیر نفــت که از طریق
مکاتبات و مذاکرات بــا مقامها بهویژه رئیس و
بود و کارکنان
نمایندگان مجلس ،پیگیر موضوع 
و متخصصان تالشــگر صنعت نفــت ،تبریک
میگویــم و امیدوارم این موضوع ســرآغازی
بر پیروزیهــا و موفقیتهای بیشــتر صنعت
نفت باشد.

تالش بدون هیاهو در پاسخ به
مطالبات کارکنان

معاون وزیر نفت با بیان این که اســتراتژی
وزارت نفت بــرای رفع نگرانــی کارکنان این
صنعت درباره ســقف پاداش پایــان خدمت
بازنشســتگی «آرامــش فعال» بــود ،گفت:
همکاری نمایندگان مجلس برای حذف ماده
 ٣٤نشاط را به صنعت نفت برگرداند ،کما اینکه
تالش اخیر وزیر نفت برای اخذ مجوز شــورای
ســتمزد بــرای پرداخــت ضریب

حقوق و د
شایســتگی به کارکنان در ســال  ٩٥در ادامه
همین استراتژی به نتیجه رسید.
فرآیند حذف ماده  ٣٤یادآور

بازرگانی درباره
شد :بر اســاس این ماده که مصوبه کمیسیون
بود پرداختی دســتگاههای
تلفیق بود ،قــرار 
اجرایی برای پاداش پایان خدمت بازنشستگی
ابتدا حداکثر پنج برابر حداقــل حقوق و مزایا
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باشد ،در چارچوب بررسی کمیسیون تلفیق،
حداکثر پاداش دریافتی پایان خدمت کارکنان
دولت  ۲۱۰میلیون تومان یعنی حداکثر هفت
برابر حداقــل دریافتی مصوب هــر کارمند،
تصویب شد.
وی گفت موضوع ماده  ،٣٤دغدغهای جدی
برای صنعت نفت و کارکنان آن که مسئولیت
رشد اقتصاد
بزرگی در خلق درآمدهای ارزی و 
بود و این موضوع
کشور داشتند ،به وجود آورده 
شد بسیاری از کارکنان و مدیران صنعت
سبب 
شوند که
خواستار بازنشســتگی پیش از موعد 
این موضوع نگرانی بســیاری را متوجه صنعت
نفت کرده بود.
معاون امور حقوقی و مجلــس وزیر نفت با
اشاره به شرایط خاص کاری صنعت نفت افزود:
فرد با
در دیگر بخشهای اقتصادی کشور یک 
 ٣٠سال سابقه خدمت بازنشسته میشود؛ در
حالی که در صنعت نفت ،معیار بازنشســتگی

افراد رســیدن به  ٦٠سالگی اســت که در این

شرایط ممکن است میزان خدمت در طول دوره
فرد حتی به  ٤٠سال هم برسد .این
کاری یک 
موضوع یکی از تغییرات اساسی صنعت نفت با
دیگر بخشهای اقتصادی کشور است که بتوان
حداکثر بهرهوری را از سرمایهگذار ی انجام شده
برای تربیت و بهکارگیری متخصصان با تجربه
بهعنوان سرمایه انسانی استفاده کرد.
بازرگانی با تاکید بر این که ماده  ٣٤مصوب
کمیسیون تلفیق ســبب بیانگیزگی در میان
کارکنــان صنعت نفت و افزایش درخواســت
بازنشســتگی در این صنعت شده بود ،تصریح
کرد :این موضوع بــرای صنعتی مانند نفت که
پیشران اقتصاد کشور است ،نگرانیهای ایجاد
شــد وزیر نفت شــخصا از طریق
کرد و سبب 

مکاتبه با رئیس جمهــوری ،معاون اول رئیس
جمهوری و رئیس مجلس شــورای اسالمی به
این موضوع ورود کند.

به گفته وی ،وزیر نفــت در این مکاتبات
و همچنین برگزاری جلســات با استدالل و
ادله کافی اعالم کردنــد که این تصمیم تاثیر
منفی روی صنعت نفت داشته و خروج جمع
کثیری از مدیــران و متخصصان این صنعت
خسارت بار و سبب بی ثباتی صنعت را فراهم
خواهد کرد.
معاون امور حقوقی و مجلــس وزیر نفت با
اشــاره به این که رایزنیهای گسترده ای برای
حذف این ماده از ســوی وزیر نفت و همکاران
صورت گرفت ،تصریح کــرد :این در حالی بود
کنند که وزیر
که عده ای تالش داشــتند ،القا 
نفت نســبت به این قبیل از مسائل کم توجه و
یا بی تفاوت است ،اما اکنون میتوان گفت این
حرکت خاموش در واقع اســتراتژی «آرامش
فعال» وزیر نفت برای حل این مشکل در فضایی
منطقی و به دور از جنجال و هیاهو نتیجه بخش
بوده است.
وی با بیان این که حــذف ماده  ٣٤مصوبه
کمیســیون تلفیق را نه تنها وزارت نفت بلکه
بخشهای دیگری از سازمانها از جمله قضات
قوه قضاییه و اعضای هیئت علمی دانشگاهها
نیز پیگیری میکردنــد ،تصریح کرد :حذف
این ماده با توجه بــه آرامش خاطری که برای
ذینفعان آن ایجاد میکند به طور قطع جای
تبریــک دارد زیرا نه تنها ســبب رفع دغدغه
کارکنان و مدیران صنعت نفت شده است بلکه
شور و نشاط را به این صنعت برای بهرهوری و
تولید بیشتر برگرداند.

بازرگانی از زحمــات رئیس مجلس ،هیئت
رئیسه ،رئیس و اعضای کمیسیونهای انرژی
و برنامه و بودجه و در واقع همه نمایندگانی که
برای رفع نگرانی کارکنان صنعت نفت همراهی
کردند ،قدردانی کرد.
بر اســاس این گزارش ،بیــژن زنگنه ،نهم
آبان ماه امســال در گفتوگو یی با شانا اعالم
کرده بود :از کمیســیون تلفیق خواسته ایم که
خود درباره شــمول تغییر مقررات
در مصوبه 
پرداخت پاداش به بازنشســتگان صنعت نفت
بازنگری کند.
وی گفته بــود :اعضای این کمیســیون به
پیچیدگیهای صنعت نفت که سبب شده است
پس از ســالها کش و قوس و فراز و نشیب ،در
ســال  ١٣٩١مقررات ویژهای برای امور اداری
و اســتخدامی صنعت نفت در مجلس تصویب
شــود ،توجه کنند و اعضای کمیسیون تلفیق
ضرورت ثبات مقــررات را در این صنعت مهم
مدنظر داشته باشــند و کماکان صنعت خطیر
نفت را از حمایتهای خود بهرهمند کنند.

