
به  مرکزى  منطقه  کارکنان  یارى رسانى 
هموطنان سیل زده

حوادث و بالیاى طبیعى همواره یکى از خطراتى است 
که جوامع بشرى را تهدید مى کند. یکى از عواملى که 
خسارات ناشى از این بالیا را افزایش مى دهد این است 
که در اکثر اوقات چندان قابل پیش بینى نیستند. کشور 
عزیز ما نیز با توجه به شرایط اقلیمى و جغرافیایى خود، 
در بسیارى اوقات با این حوادث دست و پنجه نرم کرده 
و متحمل خسارات جانى و مالى قابل توجهى شده است.
 اما آنچه از درد و رنج مردم آسیب دیده از این حوادث 
مى کاهد و التیامى است بر زخم هاى دل ایشان، همدلى 
و مواسات هم میهنان عزیز بوده که همواره با کمک هاى 
تنها  را  آنها  آسیب دیدگان،  به  خود  معنوى  و  مادى 
مردم  دل  که  اتفاقى  نیز  گذشته  سال  در  نگذاشته اند. 
ایران را به درد آورد، خروش سیالب هاى ویرانگرى بود 
که تعدادى از استان هاى کشور عزیزمان را درنوردید و 
خسارات جانى و مالى فراوانى به آنها وارد کرد. در پى این 
اتفاق ها، مسئوالن و کارکنان منطقه مرکزى نیز همپاى 
همه ملت نوع دوست ایران اسالمى، خود را موظف و 
این  دانستند.  سیل زدگان  به  رساندن  یارى  به  مکلف 

منطقه در راستاى تأمین بخشى از نیازهاى هموطنان 
سیل زده، کمک هاى غیرنقدى خود را به مناطق سیل زده 
لرستان و پلدختر ارسال کرد. این کمک ها در مجموع 5 
ُتن اقالم شامل: آرد، برنج، کنسرو و آب معدنى بود که 
به مناطق سیل زده ارسال شد که ارزش ریالى مجموع 

این اقالم بالغ بر130 میلیون ریال بود.

عالوه بر کمک هاى نقدى و غیرنقدى، اعزام 4 دستگاه 
خودروى سبک و سنگین به مناطق مختلف سیل زده و 
همچنین حضور دو نفر از بسیجیان منطقه به مدت 30 
روز در قالب اردوهاى جهادى از دیگر اقدام هاى این 
منطقه به شمار مى رود. بسیجیان جهادگر در این مدت 
پا به پاى همه اقشار جامعه در راستاى خدمات رسانى به 
مردم عزیز و همچنین بازسازى مناطق سیل زده تالش 
کردند. الزم به ذکر است، در کنار فعالیت هاى عملیاتى 
شرکت خطوط لوله و مخابرات، ایفاى نقش محورى در 
توسعه اجتماعى و پایبند بودن به مسئولیت هاى اجتماعى 
از مهم ترین ماموریت هاى شرکت است و کارکنان این 
منطقه به صورت داوطلبانه در این امرخداپسندانه شرکت 
سایر  کنار  در  هم  ما  بتوانیم  آنکه  آرزوى  با  کردند. 

هموطنان عزیز مرهم کوچکى براى آالم آنان باشیم.
در  لرستان  منطقه  فعالیت هاى  به  نگاهى 

راستاى عمل به مسئولیت هاى اجتماعى 
منطقه لرستان طى بیش از نیم قرن گذشته با بهره گیرى 
از نیروى انسانى متخصص و مجرب، مراکز انتقال نفت 
تامین  در  انتقال  خطوط  کیلومتر  هزار  و  تأسیسات  و 
بخشى از خوراك مورد نیاز پاالیشگاه هاى اراك، تهران، 

اب نگاهی به عملکرد منطقه مرکزی و لرستان
مســئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران براي اقدام هایى اســت که عالوه بر تأمین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز 
فراهم می آورد. مســئولیت اجتماعى سازمان ها، عامل اساسى بقاى هر سازمانى اســت که توجه به ارتباطات کلیه سازمان ها با 

جامعه، به موضوع اجتناب ناپذیرى تبدیل شده است. 
شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یکی از شرکت هاي زیر مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران 
اســت که با ماموریت انتقال کالن مواد نفتی، ایفاي نقشی موثر در تامین انرژي بخش هاي مختلف صنعتی و بهینه سازي اقتصاد 
ملی را به عهد دارد. این شرکت به پشتوانه کارکنان توانمند، متخصص و متعهد، همچنین با اتکا به نظام مدیریتی کارآمد، تامین 
هر چه بهتر نیاز مشــتریان و کسب رضایت صاحبان سهام و مبدل شدن به الگویی شایسته در عرصه مسئولیت هاي اجتماعی و 
زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره گیري از رویکردهاي عملیاتی یکپارچه و کارآمد، استفاده از تجهیزات جدید 

و منطبق با استانداردهاي بین المللی، خدماتی فراگیر، تضمین شده و فراتر از انتظار مشتریان ارائه می نماید.
این شــرکت در راســتاي عمل به مسئولیت اجتماعی، در قبال جامعه، محیط زیســت و کارکنان، وظیفه سازمانى خود را به نحو 
مطلوبى ایفا مى کند به گونه اى که در چهارمین همایش مســئولیت اجتماعى صنعت نفت مفتخر به کســب دو ســپاس نامه و دو 
تندیس نقره اى شــد که خود نشــان از اهمیت واالى این فعالیت ها در این حوزه دارد. مأموریت شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران در حوزه مســئولیت اجتماعى، شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان، توانمندسازى کارکنان، توسعه پایدار و بهره گیرى 
از فناورى هاى نوین و سازگار با محیط زیست، تعامل با ذینفعان، پایه ریزى الگویى از یک سازمان متعالى، مسئولیت پذیر و خالق 
مى باشد. آنچه در ذیل خواهد آمد، بخشى از فعالیت هاى این شرکت در راستاى عمل به مسئولیت هاى اجتماعى در مناطق مرکزى 

و لرستان مى باشد.

عملکرد صنعت انتقال نفت ایران در راستای 
عمل به مسئولیت های اجمتاعی
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کرمانشاه، تبریز، انتقال فرآورده هاى تولیدى و وارداتى از 
جنوب به شمال کشور و  تامین سوخت مصرفى استان 
لرستان و استان هاى همجوار، کارنامه درخشانى داشته 

است. 
به  زاگرس نشین  مناطق  کارکنان  تاریخ،  طول  در 
میهمان نوازى مشهور بوده اند و در گذشته در قالب هاى 
دیگر و اکنون در قالب مسئولیت هاى اجتماعى همیار 
حوزه  پیرامون  جامعه  مختلف  قشرهاى  و  شهروندان 
فعالیت خود بوده اند. آنچه در ذیل خواهد آمد بخشى از 
فعالیت هاى این منطقه در راستاى عمل به مسئولیت هاى 

اجتماعى است که این مهم همچنان تداوم دارد.
دانش آموزان  به  خیر  کارکنان  مالى  کمک هاى  ـ 
بى بضاعت (حدود 20 میلیون ریال) که در همسایگى خط 

و لوله قرار دارند. 
سراسر  مناطق  از  اعزامى  بسیجیان  بیتوته  و  اسکان  ـ 
کشور، بهدارى بهداشت صنعت نفت و مسئوالن کشورى 
و استانى (محل برگزارى ستاد بحران) بیش از 450 نفر 

در هر شب در مرکز انتقال نفت شهداى تنگ فنى.
ـ مشارکت در اطفاء حریق واحد بهره بردارى نفتى سرکان 
ماله کوه که با اقدام به موقع آتش نشانى مرکز انتقال نفت 
شهداى تنگ فنى خسارت به تأسیسات و حتى مزارع 

کشاورزان به حداقل رسید.
ـ اعزام تعداد 25 نفر نیروى جهادى به شهرستان پلدختر 

جهت کمک به سیل زدگان 
ـ تهیه غذاى گرم به تعداد 1800 پرس جهت بسیجیان 
اعزامى از مناطق و بهداشت و درمان و همچنین مدیریت 
ستاد بحران شهرستان پلدختر مستقر در مرکز انتقال نفت 

شهداى تنگ فنى در زمان سیل.
با  همکارى  نفر،   1550 به  درمانى  خدمات  ارائه  ـ 
فرماندارى پلدختر و اعزام یک دستگاه لودر، گریدر و بیل 
بکهو به این شهرستان براى پاکسازى جاده هاى ارتباطى 
و معابر روستاهاى خرسدر، کلک بیشه و گل گل که در 

اثر سیل تخریب شده بودند.
ـ بازگشایى اولین راه ارتباطى به شهرستان پلدختر از 
طریق آزادراه به گردنه دهلیج جهت امدادرسانى به این 
شهر در ساعات اولیه و روزهاى نخست پس از وقوع 
سیل که تمامى مسیرهاى مواصالتى به شهر پلدختر 
قطع شده بود و بازگشایى جاده دهلیج نقش به سزایى در 

امر کمک رسانى و تردد به شهر پلدختر داشت.

ـ در اختیار گذاشتن لودر به صورت 24ساعته به منظور 
پاکسازى ریزش کوه در مسیر گردنه دهلیج (پلدختر/ 

آزادراه خرم آباد/ پل زال)
ـ ارائه خدمات اقامتى و پذیرایى از مسئوالن و مقامات 
استانى و شهرستانى و تعداد110نفر هنگام سفر ریاست 
جمهورى به پلدختر در مرکز انتقال نفت شهداى تنگ 
فنى و شهید سیفى (آسار) و برخى از آسیب دیدگان سیل.
جهت  آشامیدنى  آب  لیتر  هزار   16 روزانه  تأمین  ـ 

آسیب دیدگان از سیل در شهر پلدختر.
ـ همکارى با اداره راه استان در پاکسازى جاده خرم آباد، 

ویسیان به طول10 کیلومتر. 
ـ همکارى با شرکت توزیع نیروى برق استان لرستان 
براى نصب تیر پایه هاى برق در روستاى پل باباحسین 

که در اثر سیل از بین رفته بودند.
ـ همکارى با شرکت گاز استان لرستان براى وصل کردن 
گاز منطقه و تعدادى از روستاها که در اٍثر سیل دچار 

قطعى و نشت گاز شده بود.
در  همراه  و  ثابت  تلفنى  ارتباط   قطعى  به  توجه  با  ـ 
شهرستان هاى پلدختر و معموالن و روستاهاى اطراف، 
اولین ارتباط از طریق مرکز رادیویى این منطقه برقرار 
 E1 گردید و پس از رفع اشکال فیبر نورى یک خط
رادیویى و فیبر نورى براى ارتباط مسئوالن پلدختر با 

ستاد بحران مرکز استان لرستان برقرار شد.
استان،   EMS اورژانس به  مخابراتى  سرویس دهى  ـ 
اداره راه و ترابرى، سازمان صدا و سیما مرکز لرستان، 
ایستگاه هاى  در  غرب  گاز  و  نفت  استان،  مخابرات 
مخابراتى و همچنین در اختیار قراردادن فضا و پاور و 

دکل مخابراتى.
ـ تعریض (چهار بانده کردن) جاده فرعى مرکز انتقال 
نفت شهید قلندرى (پل بابا حسین) و70 
بخش  در  مرکز  همجوار  روستاى 
حریم  زمین  (اختصاص  کاکاشرف 

تعریض  براى  خط  جابجایى  از  پس  اینچ  لوله20  خط 
جاده) که قبل از آن جاده اى خطرناك و پر حادثه بود.

ورود  از  جلوگیرى  و  ناصروند  رودخانه  مسیر  اصالح  ـ 
روستاى  کشاورزى  زمین هاى  و  منازل  به  سیالب 

ناصروند.
ـ تغییر مسیر رودخانه پل باباحسین براى جلوگیرى از 
پائین دست  روستاهاى  کشاورزى  زمین هاى  تخریب 

رودخانه که در جوار خطوط لوله نفت قرار دارند.
ـ توزیع مواد غذایى در بین سیل زدگان روستاهاى اطراف 

مرکز آموزش شهید عادلى (افرینه).
ـ تسطیح جاده روستاهاى اطراف مرکز منطقه لرستان به 
شهر خرم آباد و آماده سازى براى آسفالت و در این تسطیح 
تعداد 24 باکس بتونى و11 لوله 30 اینچ مستعمل کار 

گذاشته شده است.
ـ در اختیار قرار دادن ماشین آالت راه سازى جهت کمک 
به روستاهاى اطراف مرکز منطقه به منظور ترمیم و احیاء 

سدهاى خاکى کشاورزان.
ـ بازگشایى راه ارتباطى استان لرستان و ایالم در منطقه 
موسوم به پا علم که مورد استفاده عشایر و زوار امامزاده 
لوله ها  خطوط  مسیر  بازدید  همچنین  و  احمد(ع)  شاه 

توسط همکاران منطقه. 
ـ اسکان تعداد 12 خانواده (80 نفر) از روستاهاى همجوار 
در منازل سازمانى مرکز آموزش شهید عادلى (افرینه)که 

خانه هاى آنها در اثر سیل 98 تخریب شده بودند. 
مسجد  به  نماز  مهر  و100  دعا  کتاب  جلد  اهدا 80  ـ 

روستاى چم مهر پلدختر.
ـ آب رسانى به روستاى سراب رجب و شهداى تنگ فنى 

از طریق چاه آب و تانکرهاى سیار
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