بـاشگاه خبر

بهداشتودرمانصنعتنفت

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

منطقهعملیاتیخارک

تکذیبحذفکارانهپزشکان

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با تکذیب حذف
کارانه پزشکان گفت :مبنای پرداخت کارانه در سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت ،دستورعمل کارانه وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی است.
حبیباهلل سمیع با اشاره به تفاوتهای نوع پرداخت در دو
وزارتخانه نفت و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،افزود :تالش
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و تأکید وزارت نفت،
همخوانی داشتن پر داختها با دستورعملهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی کشور است .وی با بیان این که هیچگاه

موضوع حذف پرداخت کارانه مطرح نبوده است ،اظهار کرد:
درنشست با مدیران ارشد وزارت نفت ومدیریت بهداشت و درمان
صنعت نفت ،تغییراتی برای اصالح این دستورعمل منطبق با
ضوابط طرح تحول سالمت و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی انجام و به یک دستورعمل جامع و روزآمد ،بدل
شده است .مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ابراز
آینده نزدیک درقالب یک
امیدواری کرد دستورعمل یادشده در 
فوقالعاده مستمر و دائمی ،مراحل تصویب نهایی را خواهد گذراند
و ابالغ خواهد شد.

طالیارزیابینجومبرگردنفرزندهمکارنفت
علیرضامحمدی،فرزندیکیازکارکنانبیمارستاننفتتهران،موفق
بهدریافتنشانطالیارزیابیجهانینجومدرکشورچینشد.نرگس
محتشمی ،سوپروایزرشیفت عصر بیمارستان نفت تهران با ابراز
خوشحالی ازموفقیت فرزند خود دراین ارزیابی گفت :دریافت این
نشان با ارزش ،مرهون برنامهریزی چندساله فرزندش در دوره
دبیرستان و ادامه تالشهای وی درکالسهای آمادگی ارزیابی بوده
است .محتشمی افزود :علیرضا محمدی با قبولی در آزمونهای
مختلف وکسب نشان طال ارزیابی کشوری در رشته نجوم ،به ارزیابی
جهانی این رشته در کشورچین راه یافته است .وی تصریح کرد:

فرزندش با کسب این مدال طال درارزیابی جهانی نجوم چین ،با
پذیرفتهشدندررشتهکامپیوتردانشگاهصنعتیشریف،هماکنون
دراینرشتهتحصیلمیکند.علیرضامحمدیازاعضایتیم10نفره
مدالآور ایران در ارزیابی جهانی نجوم درکشورچین است.

پخشفرآوردههاینفتیمنطقهتربتحیدریه

ثبت  5000بازدید میدانی از مبادی عرضه سوخت
نیمه نخست امسال ،چهار و هزار و  813بازدید میدانی از
مصرف کنندگان عمده و مجاری عرضه سوخت در حوزه
عملیاتی شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه تربت حیدریه
انجام شده است.
جواد بلندی ،مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
تربت حیدریه گفت :دراین بازه زمانی ۱۴۵گشت مشترک از
مسئوالن نظارتی این حوزه عملیاتی با نیروی انتظامی و
مسئوالن تعزیرات حکومتی انجام شده است.
وی ثبت آمارها درسامانه جامع ،پایش مصرفکنندگان عمده
و جزء ،افزایش بازدیدهای کنترلی و نظارتی و حضور میدانی
مسئوالن منطقه در قالب گروههای نظارتی ،انجام گشتهای
مشترک با ادارات تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی را

مهمترین اقدامهای این منطقه در حوزه مبارزه و پیشگیری از
قاچاق فرآوردههای نفتی برشمرد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تربت حیدریه،
وظیفه سوخترسانی به 9شهرستان جنوب استان خراسان
ی شامل شهر ستانهای تربت حیدریه ،مهوالت ،زاوه،
رضو 
رشتخوار ،کاشمر ،خلیلآباد ،گناباد ،بجستان و خواف را به
عهده دارد .سوخت رسانی دراین منطقه عملیاتی با61جایگاه
عرضه بنزین ونفتگاز و 120فروشندگی و تعاونی روستایی
انجام میشود.موقعیت راهبردی منطقه تربت حیدریه در محور
مواصالتی جنوب به شمال ،همچنین هم مرز بودن این منطقه
با کشور افغانستان ،دالیل لزوم نظارتهای جدی بر عرضه
سوخت است.

عملیاتیشدنطرحجمعآوری
پیتهاینفتی

طرح زیستمحیطی جمعآوری پیتهای نفتی(چالههای
سوخت)با هدف تصفیه پسابهای صنعتی در منطقه
عملیاتی خارک به بهرهبرداری رسید.
عباس رجبخانی ،رئیس منطقه عملیاتی خارک با بیان
این که برای اجرای این طرح ،یک مخزن بدون استفاده
درمنطقه الوان ،به خارک انتقال داده شده است ،افزود:
ایجاد تغییرکاربری ،همچنین تیغههای تعبیه شده درداخل
مخزن مزبور ،این امکان را ایجاد کرده است که نفت وآب
از پسابها جدا شوند.
وی افزود :بااین جداسازی و سرازیر شدن آب خالص به
دریا ،نفت موجود درچالههای سوخت ،جمعآوری ،تخلیه
و سلجهای نفتی باقی مانده که قابل استفاده در
فرآوردههایی مانند قیر و ایزوگام است ،به مزایده گذاشته
میشود.
رجبخانی گفت :چاههایی هم به منظورنگهداری آبهای
ایجادشده روی سکوها در الیههای زیرزمینی حفاری شده
است تا دور ریز آبی ،روی سکو نداشته باشیم و آب به
مخزن برگردد.
وی گفت :نخستین چاه درمیدان ابوذر حفاری شده و قرار
است دو ،سه سال آینده چاههای دیگری نیزدراین میدان
و میدانهای دیگر به منظور جمعآوری آب روی سکوها
حفاری شود.
رجبخانی همچنین با اشاره به قرارداد پژوهشگاه صنعت
نفت وشرکت نفت فالت قاره ایران با هدف پاکسازی خاک
آلوده به ترکیبات نفتی حوضچههای پساب اظهارکرد:
براساس این قرارداد که تا پایان امسال اجرایی میشود،
خاک موجود در پیت نفتی(چاله نفتی)احیا و پیت به فضای
سبز در این منطقه تبدیل میشود.
وی ادامه داد :خاک منطقه عملیاتی خارک به روش کشت
باکتری زیر و رو و با تابش آفتاب احیا میشود و دوسه سال
زمان نیاز است تا احیا و به فضای سبز تبدیل شود.
رجبخانی افزود :طرح حمایت از آهوان منطقه خارک
نیزکه برای نخستینبار انجام میشود ،نمونه دیگری از
اقدامهای زیست محیطی منطقه خارک محسوب میشود
که با همکاری سازمان محیط زیست منطقه در حال انجام
و پیگیری است .وی گفت :برای حفظ و تکثیر این گونه
حیوانی هر اقدامی از جمله تامین علوفه ،احداث آبخورها،
همچنین کمکهای مالی و اقدامهای فرهنگی انجام
وامکانات دامپزشکی ،رفاهی ،ترددی و خدماتی در اختیار
سازمان محیط زیست قرار گرفته است.
به گفته رجب خانی ،طبق سرشماری انجام شده850 ،
رأس آهو در منطقه وجود دارد که نشاندهنده افزایش
 130رأسی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
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