
طی مراسمی به منظور تجلیل از آزادگان شرکت صورت گرفت:

     رونمایی از کتاب »مسافران وطن«
... صمیمانه و از ته دل متشّکرم از کسانی که شب خاطره، ماجرای 
خاطره نویسی، خاطره گویی و جریان احیای حوادث دوران دفاع 
مقّدس را زنده نگه داشته اند؛ کارشان بسیار کار بزرگی است ... 
در روایت دفاع مقّدس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش 
را نشان بدهد. این دفاع مقّدس در مجموع، یک روح واحد و یک 
زبان واحد و یک پیام واحدی دارد؛ این باید منعکس بشود؛ آن پیام 
و روح، روح ایمان است، روح ایثار است، روح دلدادگی است، روح 
مجاهدت است، پیام شکست ناپذیرِی ملّتی است که نوجوان هایش 
هم مثل جوان ها و مثل مردهای میان سال و مثل پیرمردها با شوق 
و ذوق می روند داخل میدان و می جنگند؛ این خیلی مهم است ... 
این کار را به طور جّدی دنبال کنید؛ ... همین اواخر کتابی خواندم از 
قزوین، کتابی خواندم از مشهد، کتابی خواندم از شاهین شهر از آقای 
بُلوری. همه همین طور در زمینه های مختلف، از اطراف این کشور 
وارد این میدان می توانند بشوند و شده اند؛ این را تبدیل کنید به صد 
برابر. اینکه می گویم صد برابر، بنده معموالً اهل مبالغه گویی نیستم؛ 

به معنای واقعی کلمه آنچه امروز دارد انجام می گیرد در زمینه ی 
ادبّیات جنگ،  ادبّیات دفاع مقّدس و کارهای هنری ای که روی دفاع 
مقّدس می شود و کارهای ادبّیاتی که روی دفاع مقّدس می شود، 
باید صد برابر بشود؛ آن وقت می توانیم در این زمینه احساس توفیق 
بکنیم)از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم شب خاطره دفاع مقدس به 

مناسبت هفته ی دفاع مقدس؛ درحسینیه ی امام)ره((.
 با همین انگیزه خاطرات ۴۷ آزاده شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران جمع آوری و در قالب یک اثر فاخر انتشار یافت و 
به پاسداشت تالش ها و مقاومت های این عزیزان طی آیینی 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  همایش  سالن  در 
نفتی ایران با حضور ناصر خالقي؛ مشاور وزیر در امور ایثارگران، 
محسن مومني شریف؛ رئیس حوزه هنري، عبدالحمید قره داغي؛ 
مدیرعامل انتشارات سوره مهر، مدیرعامل و سایر مسئوالن شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از این اثر ماندگار رونمایی و از 

آزادگان سرافراز این شرکت تجلیل شد. 

ماهناهم الکترونیکی  دمرییت منابع انسانی 
رشکت خطوط لوهل و مخاربات نفت  اریان

 سال اول | شماره 2 | مهر ماه 1398
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گفتگو

مجموعه  وطن«  کتاب»مسافران  ربیعی|  زهره 
مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت  آزادگان  خاطرات 
نفت ايران است، سرگذشت 47 نفر از آزادگاني که 
روزگاري را در زندان ها و اردوگاه هاي عراق گذرانده 
اند. برای به رشته تحرير در آمدن اين اثر ماندگار 
نويسندگان  با  و  گرفت  صورت  زيادی  تحقیقات 
بر  دستی  شهادت  و  جنگ  حوزه  در  که  متعدد 
قلم داشتند مذاکره شد و در نهايت توسط سعید 
عالمیان؛ نويسنده نام آشنای حوزه دفاع مقدس به 
رشته تحرير درآمد. پای صحبت های مدير منابع 
انسانی نشستم تا خوانندگان و عالقمندان را با گوشه 
ای از اين برنامه ريزی ها و کوشش خستگی ناپذير 

همکاران آشنا کنم امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
لطفاً کمی در خصوص کتاب »مســافران وطن«  «

توضیح دهید.
این کتاب ۴56 صفحه اي برآمده از سرگذشت ۴۷ نفر 
از آزادگاني است که روزگاري را در زندان ها و اردوگاه 
مهمترین  که  زندگي  اند. ۴۷  گذرانده  عراق  هاي 
اتفاق آنها اسارت و دوري از وطن است. آزادگاني که 
در صنعت انتقال نفت ایران در مناطق خوزستان، 
غرب،  فارس،  خلیج  مرکزي،  لرستان،  اصفهان، 
شمالغرب، شمالشرق، منطقه تهران و ستاد مرکزي 
مشغول به کارند و یا بازنشته شده اند. این کتاب در دو 
بخش مجزا مستندات و شرحي از زندگي، چگونگي 
اسارت، وقایع دوران اسارت و خاطـرات آزادگـان را 
روایت مي کند که با مشارکت انتشارات سوره مهر 

چاپ و منتشر شده است.
هدف از انتشار اين کتاب چه بود؟ «

اراده  و  خواست  مرهون  کتاب  این  گیري  شکل 
مدیران شرکت بود. کسانـي که دغـدغه ایـن کـار 
را داشتند و مي خواهند سهم خودشان را براي تازه 

نگه داشتن فداکاري هاي نسل دوران دفاع مقدس 
ادا کنند. کارکنان شرکت در دوران جنگ تحمیلي 
خوش درخشیدند و با دالوري و رادمردي و جانبازي، 
شاهرگ حیات اقتصاد کشور را از زخم کینه دشمن 
رهانیدند. مراکز انتقال نفت به عنوان شاهرگ حیاتي 
مملکت در مواجهه مستقیم با تهاجمات دشمن قرار 
داشت که از جمله آنها مرکز انتقال نفت تنگ فني 
است که به عنوان مرکز انتقال نفت مادر نیز به شمار 
میآید و در دوران جنگ 52 بار مورد تهاجم هوایي 
قرار گرفت و در 36 حمله موثر، 2۴ تن از کارکنان 
شرکت و مردم محلي به شهادت رسید و یازده نفر نیز 
به درجه جانبازي نائل آمدند. عالوه بر این تعداد زیادي 
از همکاران نیز در دوران جنگ، اسیر شدند و اسارت 
و دوري از وطن سخت ترین روزهاي زندگي آنها بوده 
است. تمام تالش ما در صنعت انتقال نفت بر آن بوده 
که با انتشار خاطرات آزادگان، گامي هرچند کوچک 
در راستاي انتقال رادمردیها، گذشت، فرهنگ ایثار و 

شهادت به نسل جوان برداشته شود.

چه اهداف و برنامه هايی در حوزه دفاع مقدس  «
پیش رو داريد؟

صنعت انتقال نفت ایران در دوران دفاع مقدس 51 
اسیر، 29۴ جانباز و 232 ایثارگر تقدیم انقالب کرد. 
ما باید تالش کنیم ایثار و فداکاري این عزیزان را به 
نسل هاي بعد انتقال دهیم. پروژه بعدي این شرکت 
به تولید کتاب براي جانبازان باالی 35 درصد تعلق 
دارد و سپس به سراغ جانبازان زیر 35 درصد خواهیم 
رفت. نخستین کار این مجموعه چاپ کتاب »سرو 
سبز قامت« نوشته دکتر فاطمه ترک چي و مصاحبه 
با خانوادههاي 28 شهید این شرکت بود که در سال 
9۴ توسط انتشارات هزاره ققنوس چاپ و منتشر شد. 

سخن پايانی؟ «
همه مسئولین ما در صنعت نفت وظیفه دارند خاطرات 
دفاع مقدس را ثبت و ضبط کنند. الزم است جواناني که 
امور کشور را به دست میگیرند، زحمات گذشتگان ما 
را مطالعه کنند. این کتاب نیز به اسوه شهیدان صنعت 
نفت، »شهید تندگویان« تقدیم شده است. عزیزاني که 
خاطراتشان را در این کتاب بیان کردهاند، جمعا 2۴0 
سال اسارت داشتهاند؛ عمري که میتوانست در راستاي 
آباداني کشور به کار گرفته شود. من به نوبه خود مراتب 
سپاس از همه آزادگان و خانوادههاي گرانقدر ایشان، 
همکاري و همراهي مسئوالن و کارکنان شرکت در 
ستاد و مناطق را ابراز میدارم که در تمام مراحل تهیه 
کتاب مذکور نهایت تالششان را کردند. در پایان از 
حضور دکتر ناصر خالقي مشاور وزیر در امور ایثارگران، 
ریاست حوزه هنري، مدیر عامل انتشارات سوره مهر، 
مهندس جعفری نسب مدیرعامل وقت و مهندس 
و  مسئولین  سایر  و  مدیرعامل  محمدی  یار  عرب 
همکاران شرکت در رونمایي از این گنجینه ارزشمند 

کمال تشکر و قدرداني را دارم.

Á :در گفتگو با مدیر منابع انسانی مطرح شد

کتاب مسافران وطن؛ حاصل 240 سال تجربه اسارت آزادگان صنعت انتقال نفت ایران

فراوانی مشارکت آزاده ها بر حسب مناطق

میانگین صفحات اختصاصی به هر آزاده

فراوانی برحسب اشتغالنگاهی آماری به محتوای کتاب مسافران وطن

فراوانی بر حسب مدت زمان اسارت
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پژوهش 
منابع انسانی

   

مقدمه: به منظور راهبري، 
ايجاد هماهنگي  و  هدايت 
مورد نیاز  در خصوص انجام 
پژوهش هاي منابع انساني، 
منابع  حوزه  در  پژوهش  فرآيند  اجراي   " دستورالعمل 
– توسط گروه  – دستورالعمل شماره 2120005  انساني" 
کارشناسي مشترك مديريت منابع انساني و مهندسي 
ساختار تدوين و پس از تصويب معاون وزير و مديرعامل 
شرکت ملي پااليش و پخش فرآروده هاي نفتي ايران 
جهت اجرا در نیمه اول سال 97 ابالغ گرديد. براساس 
بند 4-6 دستورالعمل مذکور و در راستاي تعیین نیازهاي 
پژوهشي و بررسي مشکالت، چالش ها و فرصت هاي 
حوزه منابع انساني که نیازمند پژوهش مي باشد، کمیته 
تخصصي پژوهش هاي منابع انساني در شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران با پیگیري مدير منابع انساني 
تشکیل و اعضاء کمیته شامل نمايندگان حوزه هاي منابع 
انساني، روابط عمومي، برنامه ريزي، کاال، HSE و پژوهش و 

فناوري با تصويب مديرعامل وقت انتخاب شدند.

y  اهم وظايف
1.بررسي و تصویب نیازهاي پژوهشي در حوزه منابع 
انساني براساس مسائل و مشکالت موجود و با رویکرد 
و نگاهي توسعه اي در جهت تقویت سرمایه هاي 
حوزه  در  پژوهشي  نیازهاي  بندي  انساني2.اولویت 
منابع انساني براساس اهمیت و میزان تاثیر گذاري 
موضوع 3.تشخیص پژوهشي یا غیر پژوهشي بودن 
پروژه ها ۴.پیشنهاد نحوه اجرا و همچنین ملحوظ 
نمودن سطح اجراي پژوهش ها براساس نظام جامع 
نفت  وزارت  نوآوري  و  فناوري  پژوهش،  راهبري 
5.انتخاب مجري پژوهشي و نظارت مستمر و دقیق 
بر نحوه اجراي پروژه هاي پژوهشي حوزه منابع انساني

y جلسات
 اولین جلسه کمیته تخصصي پژوهش هاي منابع 
انساني در هفته نخست مرداد ماه 9۷ برگزار شد و 
تا کنون 12 جلسه به صورت ماهانه با حضور مدیر 
منابع انساني، اعضاء کمیته و دعوت از کارشناسان و 
خبرگان ذي ربط در ارتباط با موارد و موضوعات مورد 

بحث در هر جلسه تشکیل شده است. 
y  مهمترين اقدام های کمیته

1.بررسي اقدامات و سوابق اجرایي در حوزه منابع 
هاي  نامه  پایان  و  پژوهشي  هاي  )پروژه  انساني 
تحصیالت تکمیلي( در سطح شرکت و شرکت ملي 
پاالیش و پخش بمنظور جلوگیري از پراکنده کاري و 

انجام پژوهش هاي موازي
آموزشي  دوره  در  کمیته  اعضاء  کلیه  2.حضور 

"نیازسنجي پژوهشي"
3.بررسي فرم هاي نظرسنجي در حوزه منابع انساني 
بمنظور ارزیابي نظرات کارکنان شرکت از خدمات ارائه 
شده در واحدهاي مختلف و انتخاب پرسشنامه مربوط 

به اداره امور کارکنان جهت اجراي آزمایشي و تصمیم 
بندي  زمان  توزیع،  اجرا،  نحـوه  گیري درخصوص 

ارزیابي و نحوه تکمیل
برنامه ریزي  نهادینه سازي، گسترش،  ۴.با هدف 
و ساماندهي پژوهش هاي توسعه اي و کاربردي 
پژوهشي  نیازهاي  احصاء  انساني،  منابع  در حوزه 
در حوزه منابع انساني در سطح شرکت و تجمیع، 
یکپارچه سازي و اولویت بندي آن ها، ایجاد بستر 
تعامل و برقراري ارتباط موثر بین ستاد و مناطق 
اثربخشي(  افزایش بهره وري )کارایي و  عملیاتي، 
در حوزه پژوهش هاي منابع انساني، مستندسازي 
تجربیات و تجمیع دانش حاصل از پژوهش هاي 
علوم انساني و منابع انساني، تقسیم کار و واگذاري 
نقش هاي مناسب به نقش آفرینان پژوهش هاي 
منابع انساني و ساماندهي پایان نامه هاي تحصیالت 
تکمیلي در حوزه منابع انساني، فرآیندهاي منابع 
انساني با استفاده از مدل APQC شناسایي و نقشه 
دانش ترسیم شده با عنوان "نقشه دانش سرمایه 
انساني" تهیه که به تصویب مدیر عامل رسیده و در 

سطح شرکت ابالغ خواهد گردید.
5.شرکت در اولین جلسه هم اندیشي پژوهش هاي 
توسعه منابع انساني در دفتر رئیس پژوهش هاي 
منابع انساني و تحول اداري شرکت ملي پاالیش 
و  فناوري  و  پژوهش  روساي  حضور  با  پخش  و 
و  ملي پخش، مهندسي  نمایندگان شرکت هاي 

ساختمان و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
و  فناوري  و  پژوهش  امر  به  نهادن  ارج  6.بمنظور 
تقدیر از پژوهشگران فعال در سطح ستاد و مناطق 
و همچنین تقدیر از فعالیت هاي بعمل آمده در این 
حوزه در مناطق عملیاتي شرکت، نسبت به انتخاب 
و معرفي پژوهشگر برتر و منطقه عملیاتي برتر فعال 
در بازه زماني ابتدای آذر9۴ الی ابتدای آذر9۷ اقدام 
هاي  فرم  و  دسـتورالعـمل  راستا  این  در  گردید. 
مربوطه براي مناطق و همکاران ارسال و فرم هاي 
تکمیل شده در زمان مقرر جمع آوري گردید. جلسه 
بررسي، ارزیابي، امتیاز دهي و انتخاب منطقه فعال 

برتر و پژوهشگر برتر با حضور 
منابع  مدیریت  نمایندگان 
انساني، روابط عمومي و پژوهش 
و فناوري برگزار و  نهایتا سه نفر 
از پژوهشگران و یک منطقه که 
اند  بوده  امتیاز  بیشترین  حائز 
بعنوان پژوهشگران برتر و منطقه 
و  پژوهش  در حوزه  برتر  فعال 
فناوري در سال 139۷ انتخاب 
از  تقدیر  مراحل  که  گردیدند 
انتخاب شدگان در دست انجام 

مي باشد.
۷.بررسي اقدامات بعمل آمده در خصوص استقرار 
و اجراي سیستم مدیریت دانش در سطح شرکت 
سابقه  با  و  برتر  هاي  تجربیات شرکت  بررسي  و 
با  مرتبط  افزار  نرم  اندازي  راه  و  ارائه  درخصوص 
موضوع مدیریت دانش که سابقه فعالیت در شرکت 
نظرات  بررسي  همچنین  و  دارند  را  نفتي  هاي 
و بازخورد شرکت هاي نفتي که از نرم افزار هاي 

مرتبط با مدیریت دانش استفاده مي کنند.
و  علمی  فصلنامه  دو  انتشار  پیشنهاد  8.بررسي 
تخصصی مطالعات منابع انسانی ارائه شده از سوی 

جواد نظري، همکار منطقه اصفهان
9.از آنجاییکه طرح مطالعاتي با عنوان »سنجش 
و  بهبود  هاي  فرصت  تدوین  سازماني،  فرهنگ 
طراحي سناریوهاي توسعه فرهنگ سازماني« در 
شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران 
در حال اجر است، واحد پژوهش هاي منابع انساني 
و تحول اداري آن شرکت به عنوان مجري این طرح، 
از شرکت درخواست نمود تا در این طرح همکاري 
نماید. در این راستا و پس از بررسي هاي بعمل آمده 
و ضمن ارسال نقطه نظرات در خصوص نحوه اجراي 
طرح براي مدیر توسعه منابع انساني شرکت ملي 
پاالیش و پخش، نهایتا  مقرر گردید طرح مذکور 
در سطح کل شرکت به اجرا گذاشته شود. بر این 
اساس  آدرس الکترونیکی دسترسي به پرسشنامه 
۴8 سوالي سنجش فرهنگ سازماني که برمبناي 
مدل دنیسون تهیه گردیده است از  طریق سیستم 
اتوماسیون اداری برید )EOrg( براي کلیه همکاران 
ستاد و مناطق اطالع رساني گردید و از همکاران 
سؤاالت  دقیق  مطالعه  ضمن  تا  شده  درخواست 
این پرسشنامه و توجه دقیق به ستون پاسخنامه، 
پاسخ مورد نظر خود را در مقابل هر سؤال عالمت 
زده و فرآیند آن را تکمیل نمایند. شایان ذکر است 
مسئوالن اجراي طرح، محرمانه بودن کامل اطالعات 
مندرج در پاسخنامه ها را تضمین نموده اند و نتایج 
به صورت یک گزارش کلي علمي ارائه خواهد گردید.

علیرضا   رضائی برمی؛دبیر 
کمیته پژوهش منابع انسانی

Á  چگونگی شکل گیری و دستاوردهای
کمیته پژوهش در منابع انسانی صنعت انتقال نفت ایران



                                                       پیک منابع انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        پیک منابع انسانی      

      4          پیک منابع انسانی  ماهنامه الکترونیکی مدیریت منابع انسانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   سال اول، شماره 2  مهر 1398

روابط کار،
مددکاری و 
امور ایثارگران

مقدمه
برترین شاخص  از  امروزه 
صنعتی  پیشرفت  های 
چگونگی  ای  جامعه  هر 
روانی  بهزیستی  به  توجه 
برنامه  از  برخورداری  و 
و  آموزشی  جامع  های 
تمامی  برای  حمایتی 
سرمایه انسانی است. بدون تردید در جامعه ایران 
اسالمی، به ویژه شرکت خطوط لوله و مخابرات 
روانی  بهزیستی  توانمندسازی  برای  ایران   نفت 
سرمایه انسانی تالش های فراوانی صورت پذیرفته 
است، هرچند با عنایت به برنامه های جـهانی و 
فعالیت های انجام شده در کشورهای پیشرفته به 
ویژه در حوزه های آموزشی، حمایتی و رفاهی 
و خدمات روانشناختی و مشاوره ای فاصله قابل 
توجهی بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 
در جامعه ما مشاهده می شود اما ما معتقدیم که 
در قلمرو روان شناسی صنعتی و سازمان گفتنی 
از  نوین کاربردی فراوانند و  های علمی بدیع و 
طریق برنامه های آموزشی و تخصصی میتوانیم 
به  کار  نیروی  روانی  سازی  توانمند  راستای  در 
و  آموزشی  اقدامات  مهم،  شاخص  یک  عنوان 
تخصصی فراوانی را صورت بندی و ارائه نماییم. 

بر این اساس این شرکت به عنوان یکی از ارکان 
مهم شرکت ملی پاالیش و پخش چون در چرخه 
اقتصاد کشور نقش واسطه ای مهمی ایفا مینماید 
الزم است تا هر چه بیشتر سرمایه انسانی خود 
را از بعد بهزیستی روانشناختی ارتقا بخشد. در 
همین راستا در سال های اخیر شرکت خطوط 
لوله به صورت جدی به دنبال تقویت بنیه روانی 
سرمایه انسانـی خود اقـدام به برگـزاری کـارگـاه 
های آموزشی گروهی و فردی روانشناختی نموده 

است.
الزم بـه ذکـر اسـت که خدمـات روان شـناختی 
و مشـاوره بـه صـورت فـردی و گروهـی، تعاملی 

اسـت عاطفـی و عقالنـی بیـن مراجعـه کننـده 
و مشـاور کـه در جریـان آن بـه شـخص کمـک 

میشـود تـا پـس از شـناخت شـرایط خویــش 
و کســب مهـارت هـا و گسـترش توانائـی های 

]چگونگی ارایه خدمات روانشناختی

 برای ارتقای بهداشت روان کارکنان

 با بهره مندی از خدمات مراکز مشاوره [
سعید آزده؛ رئیس روابط کار، 

مددکاری و امور ايثارگران
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چگونگی ارايه خدمات

محیـط  بـا  سـازگاری  و  انطبـاق  در  شـخصی 
اجتماعـی، تصمیمـات معقول و مقبولـی بگیرد 
و در زندگـی فـردی و اجتماعـی شـیوه ای را 
برگزینـد کـه بـا رغبـت هـا و اسـتعدادهایش 

هماهنـگ باشـد. 
شـرکت  در  ای  مشــاوره  خدمـات  بـه  توجـه 
خطـوط لولـه و مخابـرات را می توان بـه عنوان 
یکـی از بازوهـای کمکی در حوزه منابع انسـانی 
تلقـی نمود کـه همواره سـعی دارد تا بـا ارتقای 
مناطـق  در  ویـژه  بـه  پرسـنل  روان  سـالمت 
اقمـاری بـرای پیشـگیری، کنتـرل، تشـخیص 
از  پیشگــیری  روانـی،  هـای  بیمـاری  زودرس 
عــوارض ناشـی از برگشت بیــماری های روانی 
و ایجـاد محیـط سـالم بـرای برقـراری روابـط 
صحیـح انسـانی، در فضایـی امـن کارکنـان بـا 
آرامـش روانـی بیشـتری بـر انجـام وظایف خود 
همـت گمـارده و به ایفـای نقش خـود بپردازند. 
در همیـن راسـتا مراکـز خدمـات روانشـناختی 
در  شـرکت  ایـن  قـرارداد  تحـت  مشـاوره  و 
منطقـه  گانه)جـز   12 مناطـق  از  منطقـه   11
شمالشـرق( بـا تدویـن و اجـرای برنامـه هـای 
خدمـات مشـاوره ای با توجه به شـرایط دشـوار 
کاری پرسـنل در محیـط های مختلـف به ویژه 
پرسـنل اقمـاری، ظرفیت گذشـتن از دشـواری 
پایـدار و ترمیـم خویشـتن را بـرای آنهـا فراهـم 
سـاخته کـه ایـن ظرفیت مـی تواند به پرسـنل 
کمـک کنـد پیروزمندانـه از رویدادهـای ناگـوار 
زندگـی بگذرنـد و بـا وجـود قـرار گرفتـن در 
معـرض تنـش هـای شـدید، شایسـتگی هـای 
ارتقـا  را  و شـغلی خـود  اجتماعـی، تحصیلـی 

 . بخشند
y  برنامه های فردی و گروهی در راســتای

اهداف ذيل:
به  خود  پذیرفتن  ارزشمندی:  احساس  1.ایجاد 
عنوان فردی ارزشمند، احترام قائل شدن برای 
خود و توانایی ها، سعی در شناخت نقاط مثبت 
دیگر  طرف  از  و  ها  آن  دادن  پرورش  و  خود 

شناخت نقاط ضعف و کتمان نکردن آن ها.
2.آموزش مهارت حل مسئله: ذهنیتی تحلیلی  
شرایط  و  خود  های  توانایی  به  نسبت  انتقادی 
موجود، انعطاف پذیری در مقابل شرایط مختلف 
راه حل های  یافتن  در  انگیز  توانایی شگفت  و 

مختلف درباره یک موقعیت یا مسئله خاص.
های  مهارت  افزایش  اجتماعی:  های  3.مهارت 
ارتباطی در شرایط سخت، حفظ شوخ طبعی، 
حمایت  از  مندی  بهره  و  دیگران  با  صمیمیت 
اجتماعی دیگران، ضمن این که می توانند سنگ 

صبور خوبی باشند.
آینده  که  این  به  راسخ  :اعتقاد  بینی  ۴.خوش 
میتواند بهتر باشد و احساس امید و هدفمندی، 
ایجاد این باور که می توانند زندگی و آینده خود 

را کنترل کنند.
5. همدلی: توانایی برقراری رابطه توأم با احترام 
و  خانواده  اعضای  همکاران،  دیگران،  با  متقابل 
مدیران همچنین ارتقای فرهنگ رفتار سازمانی 
و »صبوری«، چون  با صفاتی چون »مقاومت« 
مشکالت  سایرین  از  بهتر  ظاهراً  افرادی  چنین 

کاری را تحمل می کنند و سازگار می شوند.

y عملکرد مراکز مشاوره طی شش ماهه اول سال
بر طبق آمار دریافتی تعداد 263 کارگاه آموزشي 
مراکز  کارشناسان  سوي  از  مناطق  و  ستاد  در 
مشاوره طرف قرارداد  انجام شده است .بیشترین 
 ، فارس  مناطق  در  ترتیب  به  آموزشي  کارگاه 
شمال ، تهران، لرستان، غرب، اصفهان، شمالغرب، 
فارس   وخلیج  جنوبشرق  مرکزي،  خوزستان، 
 1۷98 تعداد  آمار  طبق  بر  است.  شده  برگزار 
خدمات مشاوره فردي به کارکنان وخانواده هاي 

ایشان در مراکز مشاوره طرف قرارداد یا از سوي 
کارشناسان اعزامي مراکز مشاوره به مراکز انتقال 
بیشترین خدمات مشاوره  ارائه شده است.  نفت 
فردي  به ترتیب در مناطق شمالغرب، لرستان، 
جنوبشرق، شمال ،تهران ،اصفهان فارس،خوزستان 
،مرکزي،غرب و خلیج فارس به کارکنان وخانواده 

ها ارائه گردیده است.

y  نوع خدمات مشاوره اي  ارائه شده در کلینیک
مراکزمشاوره و مراکز انتقال نفت

به  شده  ارائه  اي  مشاوره  خدمات  بیشترین 
مراجعین به مراکز مشاوره طرف قرارداد به ترتیب در 
خصوص مسائل ومشکالت خانوادگي، ارزیابي هاي 
روانشناختي، مشکالت فردي، فرزند پروري، ازدواج 
و تحصیلي  بوده است. بیشترین خدمات مشاوره اي 
ارائه شده از سوي کارشناسان اعزامي مراکز مشاوره 
به مراکز انتقال نفت به ترتیب در خصوص مسائل 
فردي، مسائل ومشکالت خانوادگي،  و مشکالت 
فرزند  شغلي،  مسائل  روانشناختي،  هاي  ارزیابي 

پروري، ازدواج وتحصیلي بوده است.
منبع:  

cap.iauksh.ac.ir،مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی
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و مراکز انتقال نفت
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آموزش و
 تجهیز نیروی 

انسانی

رضا آل ابراهیم؛ رئیس آموزش و 
تجهیز نیروی انسانی

اوقات فراغت؛ فرصت مناسبی  برای مهارت آموزی و شکوفایی فرزندان
تعطیالت تابستان فرصتی 
مناسب برای مهارت آموزی 
و  کودکان  شکوفایی  و 
چند  هر  است.  نوجوانان 
نیز  اخیر  سال های  در 
فعالیت در فضای مجازی 
بخش  عمده ای از اوقات فراغت این قشر را به خود 
اختصاص داده است. با آغاز تعطیالت دغدغه والدین 
برای غنی سازی اوقات فراغت و برنامه ریزی مناسب 
برای فرزندان خود دو چندان می شود. والدین اغلب 
در تالش هستند تا فرزندان خود را در کالس های 
آموزشی، تفریحی و ورزشی ثبت نام کرده تا آنها از این 
فرصت به بهترین شکل استفاده کنند. اوقات فراغت 
عرصه خاصي از تجربه انساني است که امتیاز آن 
براي فرد داشتن حق انتخاب، خالقیت، رضایتمندي 
و لذتي است که خود شادي و نشاط بیشتر را به 
صورتهاي  دربرگیرنده  فراغت  اوقات  دارد  دنبال 
جامعي از فعالیت هاست که عناصر آن افزون بر آنکه 
فکري و اجتماعي هستند ماهیت فیزیکي دارند در 
این معنا فعالیت هایي که از روي اجبار با نگرشي 
ابزاري و با محدودیتهاي تحمیل شده بیروني انجام 
گیرند و فرد استقالل عمل زیادي روي آنها ندارد از 
حوزه این تعریف خارج هستند و در واقع این گونه 
فعالیت ها محدود کننده خویشتن یابي فرد بشمار 
مي روند . دومازیه؛جامعه شناس فرانسوی و مؤلف 
کتاب "به  سوی یک تمدن فراغت"، معتقد است که 
اوقات فراغت، عبارت از مجموعه فعالیت هایی است، 
تکالیف  و  تعهدات  ارزشیابی  از  پس  شخص،  که 
شغلی، خانوادگی و اجتماعی، با میل و اشتیاق به 
آن می پردازد و غرضش استراحت، تفریح، توسعه 
دانش، به کمال رساندن شخصیت خویش، به ظهور 
رساندن استعدادها و خالقّیت ها و یا مشارکت آزادانه 
در اجتماع است.در عصر ما اندیشه درباره فراغت، کم 
و بیش با پیدایش جامعه شناسی فراغت، یعنی دانشی 
که در نظر دارد، آن را با روش های علمی، مورد بررسی 
قرار دهد، مرتبط است و دانشی است، که می خواهد 
مسائل واقعی تحّوالت حوزه کار و شیوه زندگی را 
مطالعه کند.شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
نیز امسال برای اولین بار طرح اوقات فراغت فرزندان 

کارکنان را با هدف گسترش و تعمیق مهارت های 
فردی در کنار تمرین آموزه ها، افزایش مسئولیت 
پذیری، بهبود روحیه مشارکت تیمی و همکاری 
گروهی، تمرین همزیستی مسالمت آمیز، شکوفایی 

خالقیت های فردی و جمعی و ... برگزار کرد.
در این طرح بیش از ۷5 نفر از فرزندان کارکنان در 
قالب دو گروه پسران )۴5 نفر( و دختران )33 نفر( ثبت 
نام کردند و در بیش از ۴5 کارگاه مختلف فرهنگی، 
حضوری   ... و  ورزشی  های  کالس  ادبی،  هنری، 
ثمربخش داشتند. این کارگاه ها امکان تجربه  و خلق 
آثار هنری در رشته ها و شاخه های مختلف هنرهای 
سنتی و امروزی را برای فرزندان فراهم آورد و منجر 
به خلق 823 اثر خالقانه هنری گردید. در این طرح 
بیش از 5۷60 ساعت تدریس توسط 2۴ مربی شامل 
16 مربی خالقیت هنری، 6 مربی ورزشی و 2 مربی 

قرآنی انجام گرفت.
سفال گری، کاشی کاری، ماسک سازی، جاگورتا، 
ملیله کاغذی، اسکراچ برد، قصه گویی، شعر خوانی، 
داستان نویسی، مانداال، نقاشی، کالژ، تیر اندازی با 
تفنگ حرفه ای بادی، شطرنج، دارت، بازی و نشاط و 
... از جمله کارگاه ها و رشته های مختلف ورزشی بود 
که برای فرزندان برگزار شد. در کارگاه هنری خالق، 
هر یک از فرزندان طی 12 روز با فعالیت های مختلف 
هنری آشنا شدند تا خالقیت  هنری نهفته آن ها در 
گفتار، نوشتار، نمایش و هنرهای دستی به شیوه ای 
مناسب بیان و یا اجراء شود که ضمن شکوفایی 
خالقیت ها فردی و جمعی، سبب افزایش اعتماد 
به نفس آنها خواهد شد.پرورش نیروی تخیل در 
کودکان و نوجوانان، ایجاد سرگرمی، شادی و نشاط، 
انتقال مفاهیم آموزشی از طریق نمایش، غنی سازی 
زمان های فراغت، پرورش فکری و ذوقی کودکان نیز 
از جمله اهداف برگزاری کارگاه های نمایش خالق 
بود که فرزندان با بازی، تخیل دوره کودکی، قصه ها و 
داستان های ادبی که نقش مهم و مؤثری در تعلیم و 
تربیت آنها دارد، آشنا شدند. فرزندان در کارگاه های 
ادبی )نوشتن خالق( که یکی از زمینه های رشد و 
پرورش استعدادهای ادبی کودکان و نوجوانان است، 
به نگارش طرح های نمایشی خالق مشغول شده و با 
اجرای آن به افکار خود نظم بخشیده و نگاه شان را با 
زبانی شیوا، روان و جذاب ارائه کردند.همچنین در این 
طرح با توجه به لزوم تقویت باورهای دینی و مذهبی، 

کالس های آموزش نماز، قرآن و همچنین برنامه های 
مذهبی در روزهای محرم برگزار شد.افزایش کیفیت 
محتوای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان در 
سال های آتی از مهمترین چالش های پیش رو 
در واحد آموزش بوده، چرا که در کنار تمامی اثرات 
مثبت خود و جاذبه های آموزشی و ورزشی به عنوان 
جایگزینی مناسب برای سرگرمی های غیرمفید چون 

بازی های رایانه ای، موبایل و ... است و می تواند منجر 
به کاهش آسیب ها بویژه آسیب های اجتماعی شود. 
در پایان این طرح، نمایشگاهی از آثار فرزندان کارکنان 
که با بهره گیری از تجربه های ارزشمند جمعی از 
اساتید و مربیان با سابقه کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و برخی مراکز هنری تهران در فضایی شاد 
و نشاط انگیز به خلق آثر هنری و ادبی پرداختند، 
برگزار شد که مورد بازدید مدیرعامل، اعضای هیئت 
مدیره و نیز مدعوین از سایر شرکت ها قرار گرفت.الزم 
به ذکر است که این طرح برای اولین بار در صنعت 
انتقال نفت ایران و با همکاری واحدهای آموزش و 

خدمات اداری و اجتماعی انجام گرفته است.
منابع:

وبسایت اداره کل پژوهش های اسالمی رسانه، مقاله 
مدرن  جامعه  در  فراغت  اوقات  و  زندگي  سبک 

pajuhesh.irc.ir،
tasnimnews.com  ،وبسایت خبرگزاری تسنیم

رشد خالقیت
طرح اوقات فراغت فرزندان

نشاط
شکوفایی

45
 کارگاه

45
پسر

با مشارکت 33
 دختر

با حضور 16مربی خالقیت هنری
6 مربی ورزشی، 2 مربی قرآنی

بیش از 5760 نفر ساعت آموزش
میانگین تولید ـ  هر نفر

میانگین نفرساعت آموزش  ـ هر اثر

آثار تولیدی

10
7

823
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امور کارکنان

بـه    اطالعـات  آمـار   و 
عنـوان پیـش نیـاز کلیه 
و  هـا  گیـري  تصمیـم 
برنامـه ریـزي هـا پایـه 
و اسـاس هـر تحقیـق، پ ژوهـش، تصمیـم گیري 
و برنامـه ریـزي اسـت. آمـار و اطالعات بـا فراهم 
آوردن داده هـاي آمـاري، بنیادي ترین اصل براي 
برنامـه ریزي محسـوب مي شـود به همین جهت 
برنامـه ریزان و کارشناسـان براي تدوین برنامه ها 
و تصمیـم گیـري به داده هـاي آماري نیـاز دارند 
کـه بـر اسـاس آنهـا تحلیـل هـاي خـرد و کالن 
در سـازمان را شـکل دهنـد. اطالعات طالسـت و 
قدرتـي که در اطالعات نهفته اسـت در هیچ یک 
از شـاخص هـای توسـعه نمـي تـوان پیـدا کـرد.
 از ایـن رو تهیـه و تولید اطالعـات آماري از جمله 
مهـم ترین هـدف هاي یک واحد سـازمانی مانند 

آمار و اطالعات اسـت. 
واحد آمار، اطالعات و شناسایي کارکنان شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یکي 
انساني  منابع  مدیریت  زیرمجموعه  واحدهاي  از 
تحت نظارت مستقیم رئیس امور کارکنان انجام 
وظیفه مي نماید. بر این اساس مسئولیت تهیه 
و تنظیم انواع آمارهاي مورد نیاز مدیران شرکت 
و سایر مراجع ذیربط و همچنین نگهداري کلیه 
اوراق حاصل از اقدامات اداري در پرونده پرسنلي و 
شناسایي کارکنان را بر عهده دارد. در حال حاضر 
ارتـقاء نظام  با هدف  نفر پرسنل  با ۴  این واحد 
جمع آوري اطالعات، ثبت و تحلیل اطالعات به 
فعالیت مشغول می باشد. اهم  فعالیت هاي این 

واحد به شرح ذیل می باشد:
* تهیه انواع گزارش های آماري بر اساس شرایط 

مورد درخواست
* اقدامات مربوط به کمیسیون ارزشیابي اسناد و 
مدارک و امحاء اوراق اضافي حاصل از فعالیت هاي 

شرکت با هماهنگي واحدهاي ذیربط
* ثبت و اصالح مشخصات کارمندان اعم از نام و 

نام خانوادگي، کدملي، آدرس و...
* ثبت و بروزرساني اطالعات خانواده تحت تکفل 

کارمندان
* ثبت و بروزرساني اطالعات تحصیلي

با  مرتبط  اقدامات  و  ایثارگري  اطالعات  ثبت   *
پرونده کارکنان انتقالي

هر چند تداوم این همکاري و تعامل حتي پس از 
دوران بازنشستگي نیز به دالیل مختلف از جمله 
به مراجع مرتبط  ارائه  نامه جهت  صدور معرفي 

ادامه دارد. 

آرشيو و نگهداري الكترونيك پرونده هاي پرسنلي
واحد آمار و اطالعات با پشتیباني و پیگیري مدیر 
منابع انساني به منظور طراحي یک نظام کارآمد، 
آرشیو و نگهداري الکترونیک پرونده هاي پرسنلي 
با رعایت اصل دسترسي سریع، عدم امکان دخل 
زمان  در  جویي  صرفه  و  اطالعات  در  تصرف  و 
به  از شهریور ماه سال 9۷ نسبت  پرونده  ارجاع 
اسکن پرونده هاي پرسنلي کارکنان اعم از رسمي، 
پیماني، مدت موقت و معین بالغ بر ۴ هزار پرونده 
داخلي  هاي  پتانسیل  و  ظرفیت  از  استفاده  با 
سازمان و با همت نیروي انساني متعهد و کارآمد 
سریع  دسترسي  ضمن  تا  نمود،  اقدام  شرکت 
کاربران به اسناد و اوراق پرونده، حفظ و نگهداري 

اسناد فیزیکي نیز صورت پذیرد. 
به منظور آماده سازي پرونده هاي پرسنلي جهت 
زائد  مدارک  و  اسناد  امحا  اسکن،  امکان  ایجاد 
مطابق قوانین و مقررات توسط همکاران واحدهاي 

مختلف امور کارکنان در سال 96 انجام گردید. 
پس از آماده سازي پرونده ها، واحد آمار و اطالعات 
در شهریور ماه 139۷ با حضور تیم کاري۴ نفره 
ماموریت خود را با اسکن ماهانه 320 پرونده آغاز 
و پس از تخصص همکاران و همچنین آماده سازي 
نرم افزار جامع آرشیوان جهت آرشیو الکترونیک، 
اسکن ماهانه ۴00 پرونده تا زمان اتمام پروژه در 
دستور کار قرار گرفت. پس از یکسال تالش بي 
وقفه در مهرماه سال 98 این مهم  به اتمام رسید.  
“هر چند اجراي اين پروژه براي اولین بار در سطح 
شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران انجام گرفت لیکن معتقديم اين پايان راه 

نیست بلکه شروعي براي يک آغاز بهتر است”
منابع:

msrt.ir ،وبسایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
amar.org.ir ،وبسایت مرکز آمار ایران

Á آمار و اطالعات پیش نیاز تصمیم گیری و برنامه ریزی

نگاهی به فعالیت های بخش آمار و اطالعات منابع انسانی صنعت انتقال نفت ایران

ندا  فضلی؛رئیس آمار، 
اطالعات و شناسايی کارکنان
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خدمات اداری
 و اجتماعی

بــراي  ســازماني  هــر 
توســعه  و  پیشــرفت 
خــود نیازمند راهبـــرد و  
بـــرنامه ریــزي هاي خــرد و کالن اســت.جایگاه و 
نقــش نیــروي انســاني در ایــن راهبــرد بــه عنوان 
منابــع اصلــي ســازمان از اهمیــت و اعتبــار فــوق 
ــي  ــه عبارت ــد. ب ــي باش ــوردار م ــاده اي برخ الع
، منابــع انســاني، ثــروت واقعــي یــک ســازمان بــه 

ــي رود. ــمار م ش
یکــي از رســالت هــاي اساســي مدیریــت منابــع 
انســاني، تامین خدمــات رفاهــي و برنامــه ریــزي 
بــه منظــور ارائــه تســهیالت و خدمــات مطلوب و 
مناســب بــه کارکنان و خانــواده محترم ایشــان،در 
نتیجــه ارتقــا رضایتمنــدي و بهــره وري بیشــتر و 
مناســب تــر در راســتاي حفــظ و صیانــت از ایــن 
ــا تاســیس  ثــروت انســاني مــي باشــد.همزمان ب
ــران  ــرات نفــت ای ــه و مخاب شــرکت خطــوط لول
ــه عنــوان یکــي از شــرکت هــاي زیرمجموعــه  ب
پاالیــش و پخــش در ســوم مهرمــاه 13۷9، واحــد 
ــي  ــي اصل ــوان متول ــه عن ــي ب ــات اجتماع خدم
خدمــت رســاني بــه کارکنــان خــدوم و خانــواده 
ایشــان در اقصــي نقــاط ایــران اســالمي، فعالیــت 
جدیــد خــود را در راســتاي اهــداف و چشــم انداز 
ترســیم شــده در قالــب چارت ســازماني شــرکت 
ــي،  ــات اداري و اجتماع ــه  خدم ــر مجموع و زی
ــا  مدیریــت امــور اداري آغــاز نمــود و در ادامــه ب
ــوان واحــد  ــه عن ــازماني ب ــاختار س ــرات س تغیی
خدمــات عمومــي و رفاهي، زیرمجموعــه خدمات 
ــه  ــاني ب ــع انس ــت مناب اداري و اجتماعي/مدیری

فعالیــت هــاي خــود ادامــه مــي دهــد.
اهــم وظائــف ایــن واحــد بــه طــور کلــي شــامل 
ــث  ــه باع ــت ک ــي اس ــت هائ ــته از فعالی آن دس
تســهیل در امــور جــاري زندگــي و بهبــود روحیه 
و ســالمت جســمي و رواني کارکنان میگــردد. در 
واقــع هــدف ایجــاد شــرایط و بســترهاي مناســب 
جهــت رفــاه عمومــي کارکنــان و خانــواده محترم 
ایشــان و احســاس رضایــت منــدي و بهــره وري 
مطلــوب کارمنــد در محیــط کار خــود مي باشــد.
در حــال حاضــر واحــد خدمــات رفاهــي شــرکت 
بــا ارائه تســهیالت زیارتــي،  ســیاحتي،  تفریحي و 
فرهنگــي همچــون مجتمــع محمــود آبــاد،  زائــر 
ســراي مشــهد مقــدس،   ارائــه خدمــات اقامتــي 
در 35 شــهر در گســتره پهنــاور ایــران اســالمي،  
ــواده  ــاي خان ــزاري اردوه ــي، برگ ــع آبعل مجتم
ــت  ــران، عضوی ــازان و ایثارگ ــهدا، جانب ــزز ش مع
پرســنل در باشــگاه هــاي صنعــت نفــت،  پرداخت 

ــه غــذاي باشــگاهي، برگــزاري و پشــتیباني  یاران
همـــایش ها و مراســم ها و ســمینارها، نمایشگاه 
نفت و گاز و پتروشــیمي، البســه استحقاقي،  هتل 
ــکي،   ــن پزش ــن و اعزامی ــت ماموری ــل اقام مح
نمایشــگاه عرضــه مســتقیم محصــوالت،  توزیــع 
ــي  ــهیالت تفریح ــتفاده از تس ــف اس ــن تخفی ب
ــر،   ــینما،  تئات ــف س ــط تخفی ــگري، بلی و گردش
ــوان خــود را  ــر ت کنســرت موســیقي و ... حداکث
درارائــه مطلــوب و بهینــه خدمــات رفاهــي بــکار 

مــي بــرد.
مجتمــع تفریحــي محمــود آباد بــه عنــوان کامل 
ــال  ــي ح ــه تفریح ــن مجموع ــن و مجهزتری تری
حاضــر کشــور درطــول ســال پذیــراي همــکاران 
و خانــواده هــا و میهمانــان در دوره هــاي نــوروز، 
بهــار، تابســتان،  پائیــز و زمســتان مي باشــدکه در 
ابتــداي هــر فصــل بــر اســاس ســهمیه تخصیص 
ــده  ــخص ش ــاري مش ــع آم ــرانه توزی ــه،  س یافت
ــر  ــان ه ــار کارکن ــاس آم ــر اس ــا ب ــهمیه ه و س
منطقــه و مدیریــت توزیــع و بــه واحدهــا ابــالغ 
مــي گــردد. همــواره بــه دلیــل کثــرت متقاضیان 
در ایــام مناســب ســال،  غالبــا تعــداد متقاضــي 
بیشــتر از ســهمیه هــاي تخصیصــي مــي باشــد 
کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد محدودیــت و لحــاظ 
ــر اســاس ســابقه کار،  نمــودن  اولویــت بنــدي ب
 ســن و آخریــن تاریــخ اســتفاده از مجتمــع 
میگــردد. تــالش همــکاران این واحد همیشــه در 
راســتاي ایجــاد ظرفیــت جدیــد و اخــذ ســهمیه 
مــازاد، بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت هــاي عملیاتي 
پرســنل خــدوم شــرکت در مناطــق دوازده گانــه 
خصوصــا مناطــق محــروم بــوده تــا این همــکاران 
بــه شــکل بهتــر و مناســب تــری از ایــن خدمــات 

اســتفاده کننــد.

زائرســراي مشــهد مقــدس بــه عنــوان محیطــي  
دلپذیــر در جــوار بــارگاه ملکوتــي امام هشــتم در 
ایــام ســال در دوره هــاي نــوروز،  بهــار، تابســتان، 
پائیــز و زمســتان بــه مــدت یــک هفتــه پذیــراي 
همــکاران و  خانــواده تحــت تکفــل ایشــان 
ــه روش  ــا ب ــا دقیق ــهمیه ه ــع س ــد. توزی میباش
ــز  ــن بخــش نی ــرد، در ای ــي پذی ــاال صــورت م ب
ــان  ــرت متقاضی ــا و کث ــهمیه ه ــت س محدودی
موجــب اجــراي روش اولویــت بنــدي مــي گــردد. 
ــي و تشــریح  ــن واحــد همــواره معرف رســالت ای
میــزان  و  فعالیــت هــاي شــرکت  اهمیــت 
محرومیــت مناطــق و همچنیــن وجــود پرســنل 
بــا ســابق کار زیــاد در مناطــق دوازده گانــه، بــه 
ــت  ــري جه ــالش حداکث مراجــع باالدســتي و ت
ــهمیه  ــذ س ــد و اخ ــاي جدی ــت ه ــاد ظرفی ایج

ــد.   ــي باش ــتر م ــاي بیش ه
ــت  ــته باعنای ــال گذش ــت از س ــر اس ــایان ذک ش
بــه بخشــنامه مقــام عالــي وزارت و فراهــم شــدن 
شــرایط، امــکان اســتفاده همــکاران مــدت موقت 
از تســهیالت فــوق فراهــم شــده اســت کــه عمده 
ایــن عزیــزان در فصــول پائیــز و زمســتان از ایــن 

تســهیالت اســتفاده مــي نماینــد.
طــی شــش ماهــه اول ســال 98 تعــداد 289 نفــر 
از کارکنــان بــه اســتعداد تقریبي 1280 نفــر افراد 
تحــت تکفــل و نزدیــک بــه ۴00 نفــر میهمــان از 
ــاد  و تعــداد 20۴  ــات مجتمــع محمــود آب خدم
نفــر از کارکنــان بــه اســتعداد تقریبــي 830 نفــر 
افــراد تحــت تکفــل از خدمات زائرســراي مشــهد  
ــد. امیدواریــم ایــن  مقــدس بهــره منــد شــده ان
تــالش هــا رضایــت نســبی همــکاران و خانــواده 

ایشــان را فراهــم کــرده باشــد.

سید افشین میرحسینی؛
کارمند خدمات عمومی و رفاهی

Á ارایه خدمات رفاهی مناسب

پنجره اي براي رسیدن به آرامش و امید

سهمیه تخصیصی مناطق و ستاد جهت استفاده از خدمات
 زائرسرای مشهد مقدس و مجتمع محمود آباد طی نیمه اول سال 98

آمار پرسنل

زائرسرای مشهد  مقدس
مجتمع محمود آباد
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تأمین 
و برنامه ریزی 
نیروی انسانی

در  که  همانگونه   
پیک  پیشین  شماره 
توسط  انسانی  منابع 
برنامه  و  تأمین  رئیس 
ریزی نیروی انسانی مطرح  شد از جمله اهداف 
استراتژیک مدیریت منابع انساني تامین و به کار 
گماري مناسب ترین افراد و برنامه ریزي جهت 
تامین تعداد کافي افراد با مهارت هاي مختلف در 
سمت هاي مناسب و در زمان مناسب می باشد. 
رصد دقیق ورود و خروج نیروي انساني سازمان و 
حفظ تعادل نیروي انساني مورد نیاز، با توجه به 
دشواری هاي ناشي از پراکندگي جغرافیایي این 

شرکت از وظایف کلیدی این اداره می باشد.
از ابتداي سال 1396 با عنایت به شناسایي مسائل 
و مشکالت و محدودیت هاي ناشي از سیاست هاي 
ابالغي درخصوص ممنوعیت جذب نیروي انساني 
قابل  عنوان  به  آن  از  پیش  که  جدیداالستخدام 
اعتمادترین روش تامین نیرو محسوب مي شد، 
اداره تامین نیروي انساني به صورتي کم سابقه و با 
بسیج همه ارکان بیشترین تمرکز خود را بر جذب 
نیروي انساني از طریق کاریابي از سایر شرکت ها 
منظور سرعت  به  راستا،  این  در  است.  داده  قرار 
بخشیدن به فرآیند زمانبر کاریابي/ انتقال کارکنان و 
پرهیز از استانداردهاي چندگانه و همچنین جذب 
کارآمدترین و کیفي ترین نیروها، کمیته انتقال 
و کاریابي کارکنان با تائید مدیر عامل وقت، راه 
اندازي و از اوایل سال 139۷ همراستا با اهـداف 
و مـامـوریت هاي شرکت شروع به کار نمود. از 
آن زمان، انجام مصاحبه و ارزیابي هاي اولیه، ارائه 
راهنمایي هاي الزم به متقاضیان کاریابي و تشریح 
نوع شغل و شرایط محیط کار، توسط این کمیته 
بر  و در ستاد شرکت صورت مي پذیرد. مروري 
آمار ورودي )استخدام جدید و کاریابي و انتقال به 
شرکت(  و خروجي )بازنشستگي و انتقال به خارج 
از شرکت( نیروي انساني شرکت از ابتداي سال 96 
هدفمندي و تاثیرگذاري روش هاي به کار گرفته 
شده برای رفع یکي از مهمترین چالش هاي شرکت 
را به نحو مطلوبی آشکار مي سازد. همانگونه که 
مالحظه مي شود اگرچه دو روش جاري در شرکت 
در خصوص تامین نیروي انساني، یعنی جذب نیروي 
انساني از طریق کاریابي و عدم موافقت با انتقال 
کارکنان به خارج از شرکت)ضمن رفع نیازمندي ها 
و گله مندي هاي مطروحه از سوی کارکنان کارآمد 
متقاضي انتقال به خارج از شرکت( نیازمندي ها و 
مطالبات مربوط به تامین نیروي انساني شرکت را 
به طور کامل مرتفع ننموده ولیکن از ایجاد بحران 
در این حوزه جلوگیري بعمل آورده است. الزم به 
ذکر است طي دوره مذکور جذب نیروي انساني در 
سطح شرکت ملي پاالیش و پخش ممنوع ولیکن با 
تالش بي وقفه و پیگیري هاي مداوم مدیریت ارشد 

شرکت نظیر مکاتبه با مقام عالي وزارت و برگزاري 
جلسات متعدد با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت 
ملي پاالیش و پخش در نهایت نه تنها شرکت از 
این امر مستثني شد، بلکه تعداد 25 نفر از کارکنان 
جدیداالستخدام شرکت ملي نفت ایران نیز جذب 

این شرکت گردیدند. 
کارمند   3585 تعداد  داراي  شرکت  حاضر،  حال  در 
رسمي و پیماني، 12کارمند مدت معین و ۷۴2 کارمند 
هاي  سمت  تعداد  لحاظ  با  باشد.  مي  موقت  مدت 
رسمي سازمان )به تعداد۴۴20(، تعداد سمت هایي که 
جهت کارکنان ارتقایي، انتقالي و ... ذخیره گردیده )به 
تعداد181( و تعداد سمت هاي بالتصدي )به تعداد 65۴( 
و همچنین در نظر گرفتن پراکندگي جغرافیایي شرکت 
که بعضاً سبب تورم نیرو در برخي مناطق و کمبود نیرو 
در مناطق دیگر مي گردد.با عنایت به  اینکه حذف 

سمت هایی دسته از سمت هایي که بیش از به اینکه 

سمت هایی که سه سال متوالي بالتصدي بوده اند در 
دستور کار مدیریت مهندسي ساختار شرکت ملي 
پاالیش و پخش قرار دارد به نظر مي رسد، موضوع 
تامین نیروي انساني علي رغم تمامي محدودیت ها 
و چالش ها، به صورتي برنامه محور صورت پذیرفته 
است. قابل ذکر است عالوه بر روش هاي ذکر شده، 
بهره گیري از روش هاي دیگر تامین نیروي انساني 
نظیر Operation and Maintenance( O&M( که  به 
لحاظ انعطاف پذیري در تامین نیروي انساني و 
سایر مزایاي فني و عملیاتي، مورد تاکید مدیر عامل 
شرکت قرار دارد و مراحل مطالعاتي/ اجرایي آن در 
دست  اقدام مي باشد راهگشاي مشکالت ناشي از 
کمبود نیروي انساني شرکت خواهد بود. در شماره 
دیگري از نشریه به معرفي و تشریح نقاط ضعف و 

قوت شیوه مذکور خواهیم پرداخت.

Á با وجود پراکندگي جغرافیایي صنعت انتقال نفت ایران انجام می شود

رصد دقیق ورود و خروج و حفظ تعادل نیروي انساني مورد نیاز 

صديقه کريمی؛ کارشناس 
تأمین و برنامه ريزی 

نیروی انسانی

جمعنیمه اول سال 98سال 97سال 96نوع

412530استخدام جديد

190**10847*35انتقال به سازمان

***35281073انتقال از سازمان

14113564340خاتمه خدمت يافتگان

*ممنوعیت انتقال به شرکت از آبان 96 تا پايان همان سال/** 26 نفر مامور/ درحال انجام فرآيند انتقال دائم/*** خروج موفق کارکنان مذکور از شرکت عمدتاً به دلیل عدم کارآيي

جدول شماره 1( آمار ورودی و خروجی نیروی انسانی شرکت از سال 96
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مقدمه:رعایت اصول    
نقش   HSE الزمات  و 
درسازمان  خطیری 
و  نماید  می  ایفا 
اهمیت و ضرورت آن 
بر هیچ کس پوشیده  

نیست.
و  خطرات  شناسایی 
پتانسیل های آسیب 
رسان در مراکز و تاسیسات شرکت در هریک 
از حوزه های ایمنی، بهداشت، محیط زیست 
حوزه  با  مستقیم  بطور  غیرعامل  پدافند  و 
است،  درارتباط  اجتماعی  مسئولیت  کاری 
مهم جز همکاری  این  به  یابی  قطعا دست 
مسئولیت  اعضا  و   HSE اعضا  همفکری  و 
ارشد سازمان  مدیریت  و حمایت  اجتماعی 

مقدور نخواهد شد.
از آن جا که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
همه امور به تکنولوژی پیشرفته و پیچیده و 
وقوع  بیم  همواره  است،  متکی  مخاطره  پر 
خسارت  بروز  نتیجه  در  و  دردناک  حوادث 
های جبران ناپذیر وجود دارد. این حوادث، 
بر اثر نبود نظم و انضباط کاری، عدم آشنایی 
با مواد شیمیایی و خطرات ناشی از آن ها، 
عدم حفاظت مناسب دستگاه ها، بی دقتی و 
سهل انگاری و... به وجود می آیند. هرساله 
میلیون ها حادثه ناشی از کار اتفاق می افتد 
که بعضی از آن ها مرگ بار و برخی دیگر 
یا جزیی عضو  کلی  افتادگی  کار  از  موجب 
هایی از بدن می گردد که ممکن است تا ماه 

ها دوام یابند. 
حـوادث همیشـه موجـب ایجاد اضطـراب و 
ناراحتی شـدید خانواده فرد قربانی میشـوند 
و ممکـن اسـت در زندگـی خانوادگـی نیـز 
داشـته  همـراه  بـه  بـاری  فالکـت  اثـرات 
باشـند. بـه طـور کلـی، حادثه باعـث اتالف 
جـان، اختالل درسـالمت جسـم و روان و از 
دسـت دادن وقـت و سـرمایه مـی گـردد و 
اغلـب، خسـارت هـای جبـران ناپذیـری به 

وجـود مـی آورند.
 فقـدان وسـایل حفاظتـی، نامسـاعد بـودن 
بـه  عـدم  کار،  محیـط  فیزیکـی  شـرایط 
کارگیـری روش هـای ایمنـی حیـن انجـام 
کار، فقـدان آموزش کافـی، انجام غیراصولی 
وخـارج از اسـتاندارد کار، بـی تجربـه بودن 
افـراد جذب شـده و ... هر سـاله هزینه های 
هنگفتـی را صـرف اتفاقات ناشـی از حوادث 
شـغلی مـی کنـد کـه بـه جـرات مـی توان 

گفـت بیشـتر آن هـا بـه دلیل عـدم رعایت 
مسـایل ایمنـی اسـت کـه عـالوه بـر زیـان 
هـای مالـی، ضایعـات انسـانی و معنوی غیر 

قابـل جبرانـی را در بـر دارند.
مخاطـرات  از  وسـیعی  طیـف  وجـود   
شـیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکـی و مکانیکی 
بـا خصوصیـات برندگـی، سـمیت، سـرطان 
هـای  محیـط  در  و...  سـوزانندگی  زایـی، 
کاری مـی توانـد سـالمتی شـاغلین و حتی 
سـایر افراد مجـاور محیط های شـغلی را به 
شـدت تهدیـد نمایـد. شناسـایی، ارزیابی و 
کنتـرل خطـرات بـا هـدف حفـظ و صیانت 
افزایـش  همچنیـن  و  انسـانی  منابـع  از 
راندمـان کار و بهره وری، از اهمیت بسـزایی 
انسـانی،  از دیـد عواقـب  برخـوردار اسـت. 
حادثـه دیدگـی کارکنـان موجب می شـود 
کـه افـراد حادثه دیـده، خانـواده و همکاران 
آن هـا، احسـاس ناامنـی کنند کـه این امر، 
خـود بـر میـزان بهـره وری کار، تاثیر منفی 

خواهـد داشـت. از نظـر اجتماعـی، بـا کـم 
شـدن نیـروی کار، زیـان هـای اجتماعـی 
عـارض شـده و حضـور افـراد حادثـه دیـده 
در جامعـه، اثـرات سـویی بـر روحیـه مردم 
بـه ویـژه جوانـان خواهـد داشـت. از نظـر 
اقتصـادی نیز عواقب ناشـی از بـروز حوادث 
شـامل زیـان هـای مسـتقیم از جملـه وقفه 
کار، هزینـه هـای درمـان آسـیب دیـدگان 
و زیـان هـای غیـر مسـتقیم کـه بـه مراتب 
بیـش تـر و گاه تـا چندیـن برابر زیـان های 
مسـتقیم می شـوند، می باشـد.بدون شـک 
رعایـت اصـول و الزامـات HSE در محیـط 
بـرای  قدرتمنـد  ابـزاری  صنعتـی،  هـای 
سـازمان جهـت نیـل بـه اهـداف در حـوزه 
بود.ضمـن  خواهـد  اجتماعـی  مسـئولیت 
سـپاس از همراهی همکاران اداره HSE در 
تهیـه ایـن گـزارش در ادامـه خالصـه ای از 

اقدامـات ایـن واحـد تشـریح می شـود. 

الهه پیوندی؛ رئیس 
بهداشت کار صنعتی

مسئولیت 
اجتماعی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست)HSE( و
مسئولیت اجتماعی صنعت انتقال نفت ایران 
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بهداشت، ايمنی ...

 ايمني و آتش نشاني
* برگزاري دوره هاي آموزشي براي گروه هاي 

ذي نفع و خانواده هاي کارکنان
* بررسي و خرید تجهیزات ایمني و آتش نشاني 

مورد نیاز و  ارسال به مناطق دوازده گانه 
شناسایي  منظور  به  ریسک  ارزیابي  اجراي   *
تاثـیر  و  شـرکت  حوزه  در  خطـرات  کنترل  و 

گـذاري آن بر گروه هاي ذي نفع
* تحویل و تحول پروژه هاي اجراء شده با توجه 

به شاخصه هاي ایمني و آتش نشاني 
* تجهیز 20 دستگاه خودروي سبک آتش نشاني 

* تعمیر و بازسازي 18 کامیون آتش نشاني
* آماده به کار بودن کلیه کامیون هاي آتشنشاني 
مناطق دوازده گانه به منظور خدمت رساني به 

شرکت و مجاورین
* بازدید از مراکز انتقال نفت و تاسیسات مناطق 
دوازده گانه جهت شناسایي مخاطرات و اقدامات 

اصالحي انجام گرفته 
و  نشاني  آتش  و  ایمني  تجهیزات  از  بازدید   *
کامیون هاي اطفاء حریق در تمامي مراکز انتقال 

نفت  
پانچ  از پروژه در حال ساخت و تهیه  بازدید   *

لیست 
انجام ممیزي سیستم مدیریت H.S.E از مناطق 

دوازده گانه 
* بررسي وضعیت سیستم هاي اعالن و اطفاء 
حریق مراکز ، تاسیسات و ایستگاه هاي مخابراتي

* برگزاري تمرینات تخصصي تیمهاي تخصصي 
آتش نشاني شرکت 

* اجراي مانورهاي سراسري با حضور ارگان هاي 
خارجي مرتبط به منظور ارتقاء سطح آمادگي و 

هماهنگي در شرایط اضطراري
 H.S.E تهیه بانک اطالعاتي تجهیزات و امکانات *

در مناطق دوازده گانه شرکت 
* تهیه بانک اطالعاتي جامع در خصوص وضعیت 
سیستم هاي  ایمني مراکز انتقال نفت و مخازن 

آنها 
 ، ها  فیلم  شامل   HSE آموزشي  پک  ارسال 

بروشورهاي آموزشي به مناطق دوازده گانه

* بررسي برآوردهاي HSE و نظارت براجراي آنها 
در پروژه هاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
* انجام مصاحبه فني با نمایندگان HSE پروژه ها 
* تعریف و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي 
براي آتش نشان ها، حراست و گروه هاي عملیاتي 
* برگزاري کمیته تخصصي روساي HSE و ایمني 

و آتش نشاني با حضور مناطق 12 منطقه 

 بهداشت صنعتی
* پیاده سازی روش اجرایی JHA با هدف شناسایي 
و اولویت بندي خطرات بهداشتی درمناطق تابعه

* به روزآوری استراتژی پایش عوامل زیان آور در 
مراکز وتاسیسات تابعه

و  بهداشت  مدیریت  سیستم  سازی  پیاده   *
شاخصهای عملکردی در مناطق تابعه

* نظارت بر وضعیت آب شرب مصرفی کارکنان 
درکلیه مراکز و تاسیسات 

* نظارت برپروژه هاي فعال شرکت درخصوص 
پیگیری پیاده سازی الزامات بهداشتی

* برگزاري مانورهاي آمادگی در شرایط اضطراری 
با محوریت موضوعات بهداشت وسالمت درمناطق 

تابعه با همکاری ارگان های برون سازمانی 
و  کارکنان  سالیانه  معاینات  انجام  پیگیری   *

بررسی و تحلیل نتایج 
کارکنان  شغلي  معاینات  فرآیند  پیگیري   *

پیمانکار 
* تعریف دوره هاي آموزشي براي کارکنان ستاد 

در حوزه سالمت و بهداشت 
آموزشي  هاي  دوره  روزرسانی  وبه  تعریف   *
برداران  وبهره   HSE کارشناسان  براي  تخصصی 

مراکز وتاسیسات
و  پیگیری مسائل ومشکالت موجود درستاد   *

مناطق در حوزه سالمت وبهداشت
* برگزاری کمیته های تخصصی سالمت،بهداشت 

در ستاد ومناطق تابعه 
مراکز  پزشکیاران مستقردر  پیگیری عملکرد   *

شرکت
* تدوین پیام هاي آموزشي وارسال در سیستم 

اتوماسیون اداری 

* نظارت وپیگیری بهسازی اماکن

محیط زيست
1.مدیریت مصرف آب

* نصب کنتور و پایش مصارف آب در ساختمانها
آبیاري فضاي سبز با استفاده از آب تصفیه شده 

واحد بازیافت
* استفاده از شیرهاي اهرمي در سیستم مصرف 

خانگي 
* استفاده از شبکه آبیاري قطره جهت آبیاري 

فضاي سبز
2.مدیریت مصرف انرژي

* نصب موتورهاي برقي و دیزلي در مراکز انتقال 
نفت 

نقلیه سنگین و فوق  ناوگان وسائط  نوسازي   *
سنگین 

* مدیریت و بهینه سازي مصرف انرژي در بخش 
هاي غیر صنعتي) نصب المپ هاي کم مصرف، 
المپ هاي LED ، نصب آب گرم کن خورشیدي، 
استفاده از شیرهاي  اهرمي در سرویسهاي خانگي 

، سیستم BMS، سیستم فتو ولتیک(
* جایگزیني تعداد سیزده دستگاه دیزل ژنراتور به 

جاي  توربوژنراتور 
* استفاده از انرژي الکتروموتور به جاي توربین در 

مراکز انتقال نفت
 3.مدیریت پسماند

* استفاده از ظـروف مخصوص مانند: سطل ها 
و پالت هاي فلزي، بشکه هاي فلزي، استندهاي 

تفکیک پسماندهاي صنعتي
بازیافت  و  تفکیک  مدیریت  پروژه  اجراي   *

پسماندهاي خانگي 
* اجراي طرح تفکیک کاغذ از زباله هاي اداري و 

توزیع استندهاي مخصوص کاغذ
* عقد قرارداد با سازمان بازیافت شهرداري جهت 

ساماندهي زباله هاي عمومي
۴.آموزش و فرهنگ سازي

* استفاده از سیستم اتوماسیون و اشتراک گذاري 
به منظور کاهش مصرف کاغذ

تعریف دوره هاي آموزشي مدیریت فاضالب   *
هاي صنعتي و مباني محیط زیست
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معرفی کتاب

توسط سید  آدمی  ارزشمندی  و  ارزشی  بی  در  کتاب 
حمید آتش پور تالیف و در قطع رقعی با جلد شومیز 
و در 1۷6 صفحه توسط انتشارات ابوعطا به بازار نشر 
با قیمت 22  اثر  این  عرضه شد که اکنون چاپ سوم 

هزارتومان در اختیار عالقمندان قرار دارد.
کتاب حاضر بدلیل کاربردی بودن دارای ۴5 فاکتور از 
ماست.  ارزشمندی  احساس  کاهش  یا  افزایش  عوامل 
در هر عامل که تقریبا چند صفحه می باشد به اختصار 
عوامل و راه کارهای مقابله با آن توضیح داده شده است 
از طریق دیگران، مسیرهای  به طور مثال: درک خود 
پنهان ذهن،غلبه بر ترس از مرگ، درک تنهایی، عبور از 

حسادت، رهایی از خجالت و ...
طی سال ها کار بالینی با افراد محتلف در جهت کشف 
و به کارگیری راه هایی برای تجربه ))بودن(( و ))تغییر 
و حل مشکالت(( به زمینه هایی برخوردم که مجهول، 
آزاردهنده، فاقد سازمان و حتی به نظر می رسد بی دلیل 
بوده اند. متوجه این واقعیت شدم که هر قدر عواطف 
شدیدتر بوده اند، احساسات و واکنش های دردناک تری 
را ایجاد نموده اند. همراه با این واقعیت های درونی، افکار 
مقاومت ناپذیری نیز وجود داشته اند که بارها و بارها در 
فرآیند ما مداخله نموده و به نوعی، بازسازی روانی را 

دچار وقفه کرده اند.
به نظر می رسد در حالت مذکور در درون افراد، تالش 
افکار  پیوسته  و  نیامده  وجود  به  نبودن  دردمند  برای 
خاص و آزاردهنده ای در ذهن آنها رشد می کند. رشد 
سرطانی افکار مذکور، همراه با احساسات دردناک همان 
عنوان خشم،  تحت  مراجعان  که  هایی هستند  حالت 
افسردگی، انتقام، نفرت، اضطراب، حسد از آن ها حرف 
می زنند.واژه درد واژه ای کلیدی است.دردها، فریادهایی 
می  از هشیاری خود حذف  را  ها  آن  گاه  که  هستند 
نماییم. قاعدتاً درد نکشیدن با اعتقاد به درد نکشیدن 
تفاوت دارد.زمانی که درد وجود داشته باشد ولی انسان 
ها آن را سرکوب نموده و باور کنند که دردی ندارند، 
نمی توانند راحت، شاد و راضی باشند، زیرا در چنین 
موقعیتی آزاد نیستند.آزادی در این مفهوم، یک ساختار 
روان شناختی و درونی است زیرا افراد مذکور دائماً در 
حال فرارند. سوالی که مطرح می شود این است که چرا 
چنین است؟ اعتقاد ما بر این است که الیه های زیرین 
عدم امنیت و دردهای روانی ما را تـرس ها و هراس 
ها تشکیل می دهند، بنابراین ترس، ریشه تمام ناامنی 
هاست.عمده ترین ترس های بشر عبارتند از: ترس از 
تغییر، ترس از پذیرش مسئولیت، ترس از تنهایی و طرد 

امکانات و  از  فراتر  با مشکالت  از مواجهه  شدن، ترس 
توانمندی های روانی، جسمی و اجتماعی، ترس از روبه 
از زندگی در  ناخوشایند، ترس  با رویدادهای  رو شدن 
که  جهانی  در  کردن  زندگی  از  ترس  معنا،  بی  جهان 
مطابق میل ما نیست و احساس ناتوانی را در ما افزایش 
می دهد. چنین ترس هایی، افراد را به سمتی سوق می 
دهد که نمی توانند به اطمینان دهی برسند. نمی توانند 
به خود اطمینان کرده و حمایت سایرین را کسب نمایند. 
گاه ممکن است به صورت افراطی به دیگران وصل شوند 
و دردهایشان را به طور موقت فراموش کنند اما آن ها 
به سایرین و جهان خود نیز اعتماد ندارند. در اینجا تمام 
مکانیسم های حسی ، فکری و حتی فیزیولوژیکی مـا 
به کار می افتند که به فراموشی برسیم: فراموش کردن 
دردها و ترس های درونی، زمانی که ترس ها، حاکم بر 
ذهن و رفتار آدم ها می شوند، هشیاری در سطح نازل 
تری قرار گرفته و نوعی خود فریبی ساماندهی می شود. 
برای فرار از ترس های مذکور، اشتغال به دنیای بیرون 
از خود امری موجه جلوه می کند. غرق شدن در کار، 
امور جنسی، غرق شدن در روابط با دیگران، بهره وری 
فزاینده و تولید افزون تر و کنترل دیگران به هرقیمت، 
اشکال مختلفی از فرارها و اجتناب های افراد را نشان می 
دهد.ما انسان ها در بیشتر مواقع در تالش هستیم که 
مشکالت را از درون خود به بیرون فرافکنده و شرایط 
بیرونی را محکوم نماییم. بدین ترتیب محکوم کردن، 
سرزنش کردن، توبیخ کردن و حمله کردن به دیگران 
امر عجیبی نمی باشد. زمانی که فرد در تحلیل های 
خود گاه به سمت درون خود حرکت می کند ممکن 
است برای لحظاتی، خود بی ارزشی را درک نماید.واهمه 
های چنین فردی در این لحظات کاماًل قابل درک است 
زیرا چنین درکی احتیاج به نوعی شجاعت روانی دارد.

بنابراین فرد تالش می کند که بر روی این احساس بی 
این  نشود.  احساس  و  دیده  تا  بگذارد  ارزشی سرپوش 
مسئله خصوصاً از دوران نوجوانی، کاماًل قابل درک است. 
زیرا فرد به توانایی تحلیل خویشتن دست یافته است. 
به واسطه ی همین سرپوش گـذاری، وحـشت، مبنای 
اصـلی رفـتار فــرد می شود.وحشت از مواجه شدن با 
درون پر از ضعف و درد خویش. چنین فردی حاضر است 
به خواب فرو رود امـا بی ارزشی خود و بی ارزشی جهان 

را همان گونه که حس می کند، نبیند. اتفاقی که در 
این شرایط می افتد این است که گاه فرد برای ندیدن 
بی ارزشی خود، دیگران را بی ارزش تلقی می کند. از 
آنجا که احساس بی ارزشی مانند ترس ها، خود تایید 
کننده است، پس نوعی جست و جو گری روانی برای 
پیدا کردن مصداق های بیرونی این احساس بی ارزشی 
به وقوع می پیوندد. از دیدگاه من احساس بی ارزشی، بی 
ارزشی خلق می کند. افراد از احساس بی ارزشی دچار 
بی ارزشی شده و به نوعی خود محکوم سازی دچار می 
شوند و همین امر، ما را در این وضعیت نگاه می دارد. اما 
هر انسانی برای حفظ چارچوب شخصیت و روان خود، 
دست به تالش هایی می زند. اما اکثر افراد برای رها 
شدن، تالشی نه به سمت درون، بلکه به سمت بیرون 
نادیده  را  می گزینند. پس سعی دارند هشیاری خود 
بگیرند.تالش نوشته ی حاضر نیز این است که مایوس 
نشده و باور نکنیم که واقعاً فاقد ارزشمندی هستیم بلکه 
بپذیریم که با اندکی عشق نسبت به خویشتن و تالش 
مداوم و مراقبتی شایسته می توان وضعیت های ناگوار 
و  و کودکی  را تحمل کرد  و دردها  ها  از ترس  ناشی 

تحلیل های ناقص و غلط آن را تکرار ننمود. 

بخش معرفی کتاب ماهنامه بنا دارد آثار تالیفی، ترجمه و گردآوری همکاران در حوزه منابع انسانی و آثار تالیفی و کاربردی  
اعضای مراکز مشاوره روانشناختی در مناطق شرکت را معرفی نماید. همچنین عالقمندان به کتاب و کتابخوانی، کتاب هایی را که 
در زمینه منابع انسانی مطالعه کرده اند نیز می توانند تجربه های خود را از مطالعه در این بخش با دیگران به اشتراک بگذارند. در 
این شماره یکی از آثار دکتر سید حمید آتش پور، روانشناس و مدیر علمی مرکز مشاوره پرتوآفتاب در اصفهان را به خوانندگان 
معرفی می نماییم. آتش پور دکتری تخصصی روان شناسی دارد و دکترای مدیریت رفتار سازمانی را از دانشگاه راشویل اخذ کرده 
اند. در حال حاضر دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان و رئیس انجمن روانشناسی و مشاوره اعتیاد ایران می باشند.تاکنون بیش 
از یکصد عنوان کتاب در زمینه های روان شناسی، ارتباطات و مدیریت تالیف و ترجمه نموده اند. از ایشان نظریه های ارزشمندی 
سازمانی، خودتحلیلی يکپارچه نگر، نقشه های تغییر و ارزشمندی وجودی به جامعه علمی ارایه شده و همچنین الگوی تحلیل 

روابط سازمانی؛ ژنوگرام سازمانی را برای نخستین بار به جامعه علمی جهانی عرضه نمودند.

در بی ارزشی و ارزشمندی آدمی
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گزارش 
تصویری

آيین رونمايی از کتاب مسافران وطن ويژه خاطرات آزادگان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
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گزارش تصويری

اردوی يک روزه کوهنوردی و آب نوردی مناطق شرکت  به میزبانی منطقه فارس

راهیابی فرزند همکار منطقه تهران به تیم ملی تیراندازی کشور

برگزاری دوره آموزشی در مناطق خلیج فارس و شمالغرب

کارگاه استعداد يابی تحصیلی فرزندان در منطقه جنوبشرق

دوره های آموزشی آشنايی با مقررات اداری واستخدامی و مديريت دانش در منطقه اصفهان



                                                       پیک منابع انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        پیک منابع انسانی      

   پیک منابع انسانی  ماهنامه الکترونیکی مدیریت منابع انسانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   سال اول، شماره 2  مهر 1398      15  

گزارش تصويری

بازديد مشاور مدير عامل شرکت ملی پااليش و پخش در حوزه مسئولیت اجتماعی از نمايشگاه جوانه های خالق

خالقیت فرزندان کارکنان صنعت انتقال نفت ايران در نمايشگاه جوانه های خالق

بازديد فرزندان کارکنان از هیومن پارك
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کمک هزينه هاي عائله مندي 
16درصد  مبناي  بر  کارمندان 
ديپلم  استخدام  بدو  حقوق 
بدو  حقوق  جدول  در  مندرج 
کارآموزي  دوره  و  استخدام 
کارمندان و کمک هزينه اوالد 
معادل چهاردرصد حقوق مورد 
اشاره براي هر فرزند واجد شرايط و يا به میزاني که از سوي 
تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي براي هر 
سال ابالغ مي گردد، با رعايـت ضـوابط ذيل پـرداخت 

مي شود. 
1(کمک هزينه عائله مندي 

الف – کارمندان مرد شاغل )رسمي، پیماني و قراردادي جذب 
شده از طریق آزمون هاي استخدامي( و بازنشسته که داراي 
همسر دائم مي باشند. ب- کمک هزینه مذکور منحصراً 
براي یک همسر پرداخت مي گردد. ج – به کارمندان 
زن شاغل و بازنشسته که همسر نداشته و بر اساس تائید 
مراجع ذیصالح سرپرستي فرزند/ فرزندان خود را عهده دار 

هستند،کمک هزینه عائله مندي پرداخت مي گردد. 
د– کمک هزینه عائله مندي به کارمندان جانباز از کار افتاده 
کلي که در برابر سمت ستاره دار سازماني قرار دارند، پرداخت 

مي شود . 
2(کمک هزينه اوالد

الف– براي هر فرزند واجد شرایط کارمندان مرد شاغل) 
طـریق               از  شده  جذب  قراردادي  و  پیماني  رسمي، 
آزمـون هاي استخدامي ( و بازنشسته کمک هزینه اوالد 
پرداخت مي گردد. ب– کمک هزینه مزبور براي فرزندان پسر 
که ازدواج نکرده باشند و یا در دبیرستان به تحصیل اشتغال 
داشته باشند، حداکثر تا سن بیست سالگي پرداخت مي 
گردد. ج– در صورتیکه فرزندان پسر ازدواج نکرده باشند و در 
دانشگاه مشغول به تحصیل باشند، براي آنان تا سن بیست 
و پنج سالگي کمک هزینه اوالد پرداخت خواهد شد. د– 
محدودیت سني براي فرزندان دختر کارمندان مرد مشروط 
بر اینکه ازدواج نکرده و شغل و درآمد مستقلي نداشته باشند 
و عمالً تحت تکفل کارمند زندگي نمایند، جهت پرداخت 
ـ - کمک هزینه اوالد جهت  کمک هزینه اوالد وجود ندارد. ه
فرزندان کارمندان جاوید االثر و جانباز از کارافتاده کلي که 
در برابر سمت ستاره دار سازماني قرار دارند، با توجه به موارد 
مذکور در بندهاي فوق قابل پرداخت است. و– کمک هزینه 
مزبور به فرزندان واجد شرایط کارمندان شهید که در برابر 
سمت ستاره دار سازماني قرار دارند و همچنین کارمندان 
متوفي پرداخت و در تسهیم حقوق آنان منظور نخواهد 
شد. ز- ادامه پرداخت کمک هزینه اوالد کارمندان شاغل و 
بازنشسته داراي فرزند معلول ذهني، جسمي و یا از کارافتاده 
کلي دائم با تائید مراجع پزشکي ذیربط مادام که تحت تکفل 

ایشان باشند ، با رعایت مقررات موضوعه بالمانع است . 

منبـع: قسـمت 6-08-9 فصـل نه مجموعـه مقـررات اداري و 
اسـتخدامي کارمندان

برگي از مقررات

ماهنامه  الکترونیکی منابع انسانی
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   
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مدیر مسئول: 
سردبیر:
   تحریریه:

 همکاران این شماره: 

با تشکر از:

علی اصغر سالمی
زهره ربیعی

آقایـان: مهـرداد احمـدی فـر، رضـا آل ابراهیـم، 
یوسـف آرام، اکبـر معصومـی، سـعید آزده، رضـا 
رمضانی، جواد نظری، رؤسـای امـور اداری مناطق 

گانه دوازده 
خانم ها: منا هلودی، زهره ربیعی، صدیقه کریمی، 

ندا فضلی، طیبه سادات شاه احمد قاسمی 
رضا آل ابراهیم، سعید آزده، رضا رمضانی، علیرضا 
رضائی برمی، ندا فضلی، صدیقه کریمی، الهه پیوندی، 
سیدحمیدرضا آتش پور، سید افشین میرحسینی، 

زهره  ربیعی
محدثه احمدی، مجید شهیدی، رضا علی اکبر، فاطمه بدریانی، 
همکاران اداره hse ستاد، پویان شاملی، محمدعلی اعتماد مقدم 

و همکاران امور اداری مناطق شرکت
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رضا  رمضانی؛ کارشناس 
هماهنگی و بررسی مقررات 

اداری و استخدامی

 کنفوسیوس در سفر بود و از دهی گذر می کرد. شنیده بود در 
آن ده، پسر بچه بسیار باهوشی زندگی می کند. کنفوسیوس 

سعی کرد تا آن پسربچه را پیدا کند تا با او صحبت کند. پس از کمی پرس و جو او را پیدا کرد. پسرک 
مشغول بازی بود. کمی رفتار او را زیر نظر گرفت و کم کم سر صحبت را باز کرد. خیلی زود دریافت که 

او نسبت به دیگر هم سن و سال هایش، تفاوت های فکری بارزی دارد. لذا با هوشیاری از پسر بچه پرسید: 
»می توانی کمکم کنی تا نابرابری ها را از بین ببرم؟« کودک پاسخ داد: چرا می خواهی نابرابری ها را از بین 
ببری؟! اگر کوه ها را صاف کنید عقاب ها دیگر پناهگاهی ندارند؛ اگر اعماق رودخانه ها و دریاها را پر کنیم، تمام 
ماهی ها می میرند؛ اگر کدخدا به اندازه یک فرد دیوانه اختیارات داشته باشد، هیچکس به دستوراتش اهمیت 

نمی دهد. پس بهتر است این دنیای بزرگ را با تفاوت هایش، به حال خودش رها کنی
برداشت مديريتی

 تفاوت های فردی کارکنان در سازمان، اهمیت بنیادین در موفقیت های شغلی شان دارد. مدیران با درک 
تفاوت های بین کارکنان، می توانند در انتخاب، آموزش، ارزیابی عملکرد شغلی و به کارگیری اثربخش آن 
در موقعیت های مختلف شغلی، موفق تر عمل کنند. غفلت از واقعیت تفاوت های فردی، موجب می شود تا 
مدیران در هماهنگ ساختن فعالیت های افراد تحت نظارت خود با مشکل مواجه شوند. متخصصان بر این 
عقیده هستند که انسان ها از جنبه های نگرش، ادراک، توانایی و دیگر سطوح مختلف عملکرد با یکدیگر 

تفاوت دارند.
عموما تفاوت های مدیران و کارکنان سازمان را  به دو بخش تقسیم می کنند:

الف( تفاوت در توانایی و مهارت: شامل تفاوت های ذهنی و جسمی ب( تفاوت درشخصیت و رفتار: تعیین 
کننده های فرهنگی، خانوادگی، موقعیتی و مرتبط با نقش، اصلی ترین تعیین کننده های صفات شخصیتی 
در مباحث رفتاری و به ویژه رفتار سازمانی هستند. در صورتی مدیران سازمان قادر به اعمال رهبری اثربخش 
در واحد تحت نظارت خود خواهند بود که با مبنای تفاوت های فردی آشنا باشند. کارکنان زمانی می توانند 
کار خود را به خوبی و با موفقیت کامل به انجام برسانند که آن کار بر اساس تفاوت های فردی به ایشان 
سپرده شده باشد و هر کس در جایی قرار داشته باشد که متناسب با استعداد و ویژگی های خاص اوست. 
توجه به تفاوت های فردی، کارکنان، مدیران و رؤسا را واقع بین تر می کند. وقتی مدیران قبول داشته باشـند 
که  انسان ها از نظر توانایی های ذاتی و اکتسابی متفاوتند، دیگر از همه کارکنان، انتظارات یکسانی نخواهند 

داشت)صفحات 10۴ و 105(.
منبع: پاکدل، سعید، ارسطو، ایمان.)1396(. گلستان مدیریت، تهران: نشر نخبه سازان

داستانک ها و 
نکته های مدیریتی

مدیریت تفاوت های فردی
کمك هزینه های

 عائله مندی و اوالد کارکنان
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