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شرکت پاالیش نفت آبادان

شركتپااليشنفتاصفهان

ارتقا وتمدید  3گواهينامه
مدیریتی درپاالیشگاه
اصفهان
شــركت پااليش نفت اصفهان موفق
به ارتقا و تمديد گواهينامه سيستمهاي
مديريت كيفيت براســاس اســتاندارد
 ،9001:2015-ISOزيســت محيطي
 14001:2015 -ISOو ايمنــي
و بهداشــت حرفــهاي HSE MS
 ,OHSASشد.
پيرو برنامــه ريــزي و اقدامهای
همســو با اهداف ســازماني ،مميزي
نهایي اين شركت پاالیشی به وسیله
مميزان شركت  IMQانجام ،تائيد و به
دریافت گواهینامههای مربوط منجر
شده است .در ويرايش جديد استاندارد
سيستمهاي مديريت یاد شده ،به اهميت
و نقش ذينفعــان ،شناســايي و ارزيابي
ريسك و فرصتهاي فرآيندي ،همچنین
تحليل شــرايط محيط داخــل وخارج
سازمان و بر ضرورت تدوين برنامهريزي
راهبــردی در جهــت پاســخگويي به
ذينفعان تأكيد شده است.
شرکت بهرهبرداری نفتوگاز
غرب

راهاندازی آزمایشگاه
کنترل کیفیت نفت خام
ناحيه عملیاتی دهلران
با تالش مسئوالن منطقه عملیاتی
چشــمه خوش /دهلران /ســركان
آزمایشگاه کنترل کیفیت نفت خام
ناحيه عملیاتی دهلــران راهاندازی
شد.
با راهانداز ی این آزمایشگاه کنترل
کیفی ،متخصصان آزمایشگاه منطقه
عملیاتی دهلران موفق شدند آزمایش
تعیین درصد نفت همراه پساب جهت
بهبود درعملکرد تصفیه پساب واحد
و حفاظت بهینه از محیط زيســت را
انجام دهند.
تشــخیص و اندازهگیری دقیق
مقدارآب  77-IPو رســوبات همراه
نفت خام بــه روش گریــز ازمرکز،
همچنین تعیین مقدارســختی آب
دایلوشــن( مورداســتفاده در نمک
گیرهــای برقــی واحدنمکزدایــی
دهلران) دیگر مواردی هستند که در
این آزمایشگاه میتوان به انجام آنها
مبادرت کرد.

38

شركت بهرهبردار ي نفتوگاز آغاجاري

تأسیسات پاالیشگاه نفت آبادان در قاب نگاه
آزادگان
در واپسین روزهای آذرماه امسال ،گروهی از آزادگان سرافراز کشور پس ازبرپایی
همایش آزادگان آسايشگاه  6موصل  4درسینما نفت آبادان ،ازتأسیسات پاالیشگاه
نفت آبادان دیدن کردند .همايش آزادگان آسايشگاه  ۶موصل  ۴معروف به آسايشگاه
علي بالل از  ٢٤تا  ٢٧آذرماه  ٩٥در شهر آبادان برگزارشــد .در مدت برگزاری این
همایش ،آزادگان ضمن دورهمیهای صمیمانه و بازگویی خاطرات خود در دوران
اسارت ،ازمحورهای عملیاتی فاو ،شلمچه و مسجد جامع خرمشهر نیز دیدن کردند.
آزادگان شرکت کننده دراین همایش معنوی ،همچنین با حضور درگلزارشهدای
آبادان به همراه تنی چند از مادران و همسران شهدا و ایثارگران آبادانی ،درمراسم
نصب شیشه پنجرههای حسینیه شهدای آبادان در بهشت رضا(ع) شرکت کردند.

مهار نشتي گاز چاه  ٩٩تاسيسات رگ سفيد
نشتي گازچاه  ٩٩تاسيسات رگ سفيد باسرعت
عمل بموقع  HSEشــركت بهرهبــردار ي نفت
وگاز آغاجــاري ،مهــار و از بروز حوادث ناشــي از
آن جلوگيري شــد .ســعید قرباني رییس ايمني،
بهداشــت ومحيط زيســت شــركت بهرهبرداري
نفتوگاز آغاجاري اظهار کرد :با اعالم خبر نشــتی
چاه مزبورازسوی همكاران بهرهبرداري رگ سفيد،
تيم كارشناسي ايمنی به منظور بررسیهای اولیه
به محل اعزام و با هماهنگی فرماندهی ستاد بحران،
نیروهای ایمنی و عملیاتــی بموقع درمحل جادثه
حاضر شدند.

شرکت بهرهبرداری نفت وگاز گچساران

ایمنی ،رکن نخست توسعه صنعت نفت است
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت وگاز گچساران درجمع
برگزارکنندگان ســومین المپیاد آتشنشانی گفت :صنعت
نفت به ایمنی و آتشنشانی به عنوان رکن نخست توسعه نگاه
میکند.
هوشــنگ صیدالی افزود :ما درصنعتی خدمت میکنیم
که ریســک باالیی دارد ،به همین دلیل ،ایمنی وآتشنشانی،
بهداشت ومحیط زیست ،اولویت اساسی در صنعت نفت است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت وگازگچساران با بیان
این که آتشنشانان صنعت نفت مایه آرامش خانوادهها هستند،
تصریح کرد :پشــت گرمی این مجموعه وخانوادههای آنها به
حضور و تالش آتشنشانان است.
صیدالی خطاب به خانــواده کارکنان نیــز گفت :امنیت،
آرامش فکری ،سالمت کارکنان وخانوادههای آنها زمانی رقم
میخورد که بدانند آتشنشانان هر لحظه با امکانات وتجهیزات
کامل ،درآمادهباش کامل قرار دارند.
وی اظهارکرد :فراگیری علــم روز ،تمرین و تجهیزات باید
اولویت اصلی دراداره ایمنی و آتشنشانی باشد.
شــهبازصفری ،رئیــس ایمنی وآتشنشــانی شــرکت

بهرهبرداری نفتوگاز گچساران نیز اظهار کرد :نیروهای آتش
نشانی در صنعت نفت همواره از بدو استخدام تا بازنشستگی
باید آمادگی خود را حفظ کنند تا بتوانند در شــرایط بحرانی
به سرعت وارد عمل شــوند .وی با بیان این که اداره بهداشت،
ایمنی و محیط زیســت نفتوگاز گچســاران از سال 1393
اقدام به برگزاری المپیاد آتشنشــانان کرده اســت ،تصریح
کرد :برگزاری المپیادهای ویژه آتشنشانان در ایجاد انگیزه و
نشاط درمیان آنها ،باال بردن مهارتهای عملیاتی در شرایط
اضطراری و انتقال تجارب نقش ویژهای دارد.
صفری افزود :امروزه صنعت نفت یکی از پرریســکترین
صنایع در جهان به شــمار میرود؛ از این رو کارکنان صنعت
نفت همیشه و در هر حال باید آماده باشند.
سومین المپیاد ورزشی عملیاتی آتشنشانان شرکت نفت
گچساران با حضور  6تیم از آتش نشانان ،در پنج رشته برگزار
شد .این المپیاد به منظورشناســایی برترینها جهت شرکت
درالمپیاد آتش نشانان شــرکت ملی نفت ایران که بهمن ماه
امسال در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار میشود،
برگزارشد.

شرکت گازاستان گلستان

تجلیل از  25بازنشسته گاز گلستان
بابرگزاری آیینی ازخدمات  25همکاربازنشسته شرکت گاز
استان گلستان تجلیل شد.
مدیرعامل شــرکت گازاســتان گلســتان دراین نشست
صمیمی ،ضمــن قدردانی ازتالشهای ارزشــمند همکاران
بازنشســته خود افزود :از این که شماری ازهمکاران با دریایی
تجربه ،پس ازســالها خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگی
نایل شدهاند ،خوشحالم؛ این افراد ،با اخالقی حسنه و تالشی
درخورتحسین ،مســئولیتهای خود را دردوران تصدی به
بهترین نحو انجام دادهاند واین جای تشکردارد.
جمــال لیوانی با بیان ایــن که برگزاری چنین مراســمی
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نمیتواند پاســخگوی زحمات این همکاران باشــد و لیاقت
وشایستگی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل شده اند،
فراترازاینهاست ،تصریح کرد :برگزاری این آیین ،گرامیداشت
وبه نوعی قدردانی از تالشهای ارزشمند همکاران بازنشسته
در طول سالها خدمت صادقانه آنهاست.
وی گفت :بازنشســتگی دلیلی بر از کارافتادگی و جدایی
ازسازمان نیســت ،این عزیزان همواره ودر هرزمان میتوانند
به این شرکت مراجعه وهمکاران را ازتجربیات گرانبهای خود
بهرهمند کنند.
دراین مراســم به پــاس قدردانی ازتالش بازنشســتگان
شــرکت گازاستان گلســتان ،لوح ســپاس وتندیس به آنان
اهدا شد.

