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وزیر نفت: طرح موضوع مسئولیت اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی دارد.
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چهارمین هامیش مسئولیت اجتامعی صنعت نفت

صنعت انتقال نفت ايران در چهارمين همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفت خوش درخشيد
شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ايــران، بــه عنــوان يکــي از شــرکت هــاي بــزرگ نفتــي به شــکلي ســازمان يافتــه و تأثير 
گــذار در راســتاي عمــل بــه مســئوليت اجتماعــي، وظيفــه ســازماني خــود را در قبــال جامعــه، محيط زيســت و کارکنــان ايفا مي 
کنــد. مأموريــت ايــن شــرکت در حــوزه مســئوليت اجتماعــي، شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان، توانمندســازي کارکنــان، 
توســعه پايــدار و بهــره گيــري از فنــاوري هــاي نويــن و ســازگار بــا محيط زيســت، تعامل بــا ذينفعــان، پايه ريــزي الگويــي از يک 
ســازمان متعالــي، مســئوليت پذيــر و خــاق مــي باشــد و در راســتاي تأثيــرات عملکــرد خــود بــر محيط زيســت، تقويــت اقتصاد 
محلــي و رضايــت کارکنــان گام هــاي مؤثــري برداشــته اســت. صنعــت انتقــال نفت ايــران به صــورت مســتقيم با پااليشــگاه هاي 
کشــور، شــرکت ملــي پخــش فــرآورده هــای نفتــی، نيــروگاه هــا، فــرودگاه هــا و صنايــع پتروشــيمي و بــه صــورت غير مســتقيم 
در ســطح عمومــي و بــا زندگــي آحــاد جامعــه و ذينفعــان در ارتبــاط بــوده و گســتره مســئوليت اجتماعــي آن در تعامــل دوجانبه 

بــا شــهروندان بويــژه مجاوريــن خطــوط لوله اســت.
کميتــه مســئوليت اجتماعــي شــرکت تحــت نظــارت مديريــت منابــع انســاني فعاليــت مــي کنــد و در طــول ســال اقدامــات 
بيشــماري در ايــن حــوزه انجــام مــي دهــد و عــاوه بــر آن در صــورت بــروز حــوادث طبيعــي همچــون ســيل و زلزلــه از تمامــي 
منابــع و امکانــات شــرکت بــراي امدادرســاني اســتفاده مــي شــود. همچنيــن در بخشــهاي مختلــف از جملــه فرهنــگ ســازي و 

جلــب مشــارکت مردمــي توســط ســتاد شــرکت و مناطــق دوازدهگانــه اقدامــات فراوانــي انجــام شــده اســت. 
در حوزه جلب مشارکت هاي مردمي مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

* امــداد رســاني بــه هموطنــان در حــوادث قهــري از جملــه زلزلــه و ســيل، اختصــاص ســاختمان و تجهيــزات داخلي بــه مدارس 
در برخــي از مراکــز مناطــق و مراکــز انتقــال نفــت جهت اســتفاده دانــش آمــوزان همجوار

* اســتفاده از لولــه هــاي مســتعمل جهــت آبروهــاي کشــاورزي، ارايــه خدمــات درمانــي بــه همجــواران توســط درمانــگاه هــاي 
مســتقر در مراکــز انتقــال نفــت، امــداد رســاني و اطفــاء حريــق در روســتاهاي همجــوار از طريــق امکانــات و ادوات آتــش نشــاني 
موجــود * تســطيح جــاده هــاي روســتايي در مســير خطــوط لولــه، * آمــوزش کمــک هــاي اوليــه بــه شــهروندان، روســتاييان و 
همجــواران بــه منظــور مقابلــه بــا حــوادث نفتــي * کمــک بــه کوهنــوردان گرفتــار در بــرف و کــوالک از طريــق بــرف پيماهــاي 
در اختيــار * ارائــه خدمــات آموزشــي و کارورزي بــه 159 نفــر )40900 نفرســاعت ( از کارآمــوزان دانشــگاهي در ســطح کشــور در 

طــول يکســال* ارايــه انواعــي از خدمــات نــوع دوســتانه بــه شــهروندان توســط خــط بانــان در سراســر کشــور
در بخش فرهنگ سازي در حفاظت از حريم خطوط لوله نيز اقدامات زيادي همچون موارد ذيل انجام شد:

* درج مطالــب معرفــي شــرکت و رعايــت حريــم خطــوط در کتــب درســي دانــش آمــوزان مقاطــع ابتدايــي، متوســطه اول و 
متوســطه دوم  * بازديدهــاي دوره اي اقشــار و گــروه هــاي مختلــف بويــژه دانــش آمــوزان از مراکــز انتقــال نفــت و تأسيســات 

شــرکت و اطــاع رســاني و توزيــع پکيــج هــاي فرهنگــي در ميــان همجــواران حريــم خطــوط
* ســاخت فيلــم شــريان زميــن در 16 قســمت 30 دقيقــه اي بــه منظــور معرفــي فعاليــت هــاي شــرکت و پخــش از شــبکه اول 
ســيما قبــل از اخبــار ســاعت 21 * ســاخت تيــزر رعايــت حريــم خطــوط لولــه در 20 آيتــم و پخــش از طريــق شــبکه هــاي 
اجتماعــي و نيــز تغذيــه در ســايت شــبکه آمــوزش رشــد وزارت آمــوزش و پــرورش  * ســاخت فيلــم معرفــي شــرکت خطــوط 
لولــه و مخابــرات نفــت ايــران و مناطــق دوازدهگانــه و پخــش از طريــق ســيماي جمهــوري اسامي)شــبکه اول و شــبکه اســتاني( 

و ... توســط شــرکت و مناطــق دوازدهگانــه در حــوزه مســئوليت اجتماعــي 
چهارميــن همايــش مســئوليت اجتماعــي صنعــت نفــت و نمايشــگاه جانبــي روز ســه شــنبه 98/6/5 بــه ميزبانــي شــرکت ملــي 
پااليــش و پخــش فــرآورده هــاي نفتــي و بــا حضــور وزيــر محتــرم نفــت، معاونــان، مســئوالن و مديــران ارشــد صنعــت نفــت 
برگــزار شــد و مديرعامــل محتــرم شــرکت نيــز فعاليــت هــاي اين کميتــه را در حــوزه فرهنــگ ســازي و جلب مشــارکت عمومي 
تشــريح کــرد. همچنيــن در حاشــيه ايــن همايــش مقــام عالــي وزارت از غرفــه کميتــه مســئوليت اجتماعــي شــرکت بازديــد و 
از ورود مطالــب شــرکت بــه کتــب درســي کــه بــا توضيحــات مديــر محتــرم منابــع انســاني همــراه بــود، بســيار قدردانــي کــرد. 
کميتــه مســئوليت اجتماعــي بــه خاطــر »تدويــن و ارائــه مطلــوب گــزارش عملکــرد مســئوليت اجتماعــي شــرکت« و »فعاليــت 
هــای مطلــوب مســئوليت اجتماعــی شــرکت بويــژه فرهنــگ ســازی و جلــب مشــارکتهای مردمی بــا تأکيد بــر حفاظــت از حريم 
خطــوط لولــه« موفــق بــه دريافــت دو ســپاس نامــه و دو تنديــس نقــره اي ايــن همايــش شــد. ايــن افتخــار بــه دســت نيامــد جز 
بــا تــاش، همدلــي و هميــاري همــه مســئولين و همــکاران مناطــق و ســتاد شــرکت کــه الزم مي دانيــم از همــه عزيزانــي که به 
هــر نحــوي بــراي کســب ايــن موفقيت تــاش نمودنــد، صميمانــه قدردانــي نمــوده و اميدواريم با مشــارکت فعــال خانــواده بزرگ 

صنعــت انتقــال نفــت، در راهــي کــه گام نهــاده ايــم هــر روز بــر عــزت و ســرافرازي مــان افــزوده شــود. ان شــاء اهلل.
با تقديم احترام؛ کميته مسئوليت اجتماعي شرکت      
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دریافت سپاس نامه و تندیس نقره ای هامیش
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بازدید مدیرعامل و مسئولین از غرفه رشکت

بازدید معاون وزیر از غرفه رشکت در هامیش
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ارایه گزارش توسط مدیر عامل رشکت

بازدید مقام عالی وزارت از غرفه رشکت و توجه ویژه به کتاب های درسی  که مطالب رشکت در آنها درج شده است.
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سالن چهارمین هامیش مسئولیت اجتامعی صنعت نفت


