شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهساری

افتتاح هشتادوچهارمین جایگاه
سیانجی منطقه ساری در آمل

شرکتگازاستاناصفهان

نخستین اصل رضایتمندی ارائه
«خدمات کیفی» است

با افتتاح جایگاه جدید سی ان جی شهرستان آمل ،شمارجایگاههای عرضه این
سوخت پاک درمنطقه ساری به  84باب افزایش یافت.
مدیرشــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری با بیان این
که اســتان مازندران به دلیل حمل و نقل کاال وآمد وشد مسافر ،موقعیت
راهبــردی دارد ،وجود جایگاههای ســوختگیری متعــدد را در راههای
ارتباطی این استان به ویژه درمسیرمشهد الرضا (ع) مهم واز اولویتهای
پخش منطقه ساری برشمرد.
حســینعلی طالبی تصریح کرد :با افتتاح جایگاه تک منظوره شهرداری آمل
 2دراین شهرستان ،شاهد بهبود خدمات سوخت رسانی به خودروهای گازسوز و
صرفهجویی بیشتر در مصرف بنزین خواهیم بود.
وی افزود :با احتســاب این جایگاه ،مجموع جایگاههای عرضه ســی ان جی
منطقه ساری به  84باب افزایش یافته است.
به گفته وی ،عالوه برجایگاههای سی ان جی فعال این منطقه 115 ،باب جایگاه
سوخت مایع نیزدرحوزه عملیاتی منطقه پخش ساری فعالیت میکنند.
مدیرمنطقه ساری با بیان این که جایگاه سی ان شــهرداری آمل  2برای 10
نفر اشــتغالزایی کرده اســت ،افزود :این جایگاه ،یازدهمین جایگاه سی ان جی
شهرستان آمل است وظرفیت ســوختگیری ناحیه آمل را به  12هزار متر مکعب
درساعت افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان بابیان این که
توجه به رعایت اســتانداردها وضوابط مربوط به نصب
انشعابها واتصاالت تجهیزات گازرسانی ضرورتی مهم
برای سازمان نظام مهندسی است ،ارائه خدمات کیفی را
اصلی مهم برای رضایتمندی مردم عنوان کرد.
علوی درنشســت هم اندیشی شــرکت گاز و
ســازمان نظام مهندسی اســتان اصفهان گفت:
شرکت گازاســتان اصفهان به منظور نشت یابی
خطوط گاز و رفع آن ،همه ساله متحمل هزینههای
فراوانی میشــود که بســیاری از ایــن هزینهها
میتواند با رعایت حریم ازســوی دســتگاههای
ذیربط و نظارت دقیق ترحذف شود.
وی ،همچنین درباره واگذاری نظارت شبکههای 2
تا  60پوند صنایع به سازمان نظام مهندسی با بیان این که
دراین زمینه باید برنامه ریزی دقیقی انجام شود ،تصریح
کرد :برای واگذاری این مســئولیت به ســازمان نظام
مهندسی باید برای ناظران ،دوره آموزشی و آزمون و پس
از تایید نهایی ،این مهم به اسازمان مربوط واگذارشود.

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان

پر تالش برای تامین سوخت
تا پایان زمستان
بــا وجــود افــت محســوس دمــا در
بیشترشهرهای استان زنجان ،تامین سوخت
مورد نیازهمــه بخشها با رونــدی مطلوب
و بدون هیــچ وقفه تا پایان دوره ســرما ادامه
مییابد .مديرشرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه زنجــان با بیان ایــن که تامین

ســوخت بخشهای مختلف (حمــل و نقل،
صنایع ،نیروگاه و )...ازجمله مســئولیتها و
اولویتهای مهم این شــرکت اســت ،افزود:
درهمه ایــن حوزهها تالش براین اســت که
سوخترســانی به نحوی مطلوب انجام شود
و این مهم تا پایان دوره سرما با تالش بیوقفه
کارکنان ادامه مییابد .محمود آقامحمديان
با بیان این که درحوزه عملیاتی شــرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان ،بیش

شرکت بهرهبرداری نفت وگازمسجد سلیمان

ویزیت بهداشتی– درمانی
 1000نفرازعشایر مسجد سلیمان
 1000نفرازعشایرساکن بخش چلوی شهرستان اندیکای مسجدسلیمان
با اعزام اکیپ بهداشــتی  -درمانی به این منطقه ،معاینه شــدند .دردومین
اردوی جهادی– درمانی نفتیها که با همکاری ومشارکت بهداشت ودرمان
صنعت نفت مسجد سلیمان وشرکت بهرهبرداری نفت وگازمسجد سلیمان
برگزارشد ،تیم پزشــکی با تخصصهای مختلف در شرایطی که بارش برف
موجب لغزندگی جادههای دسترسی وسختی عبور ومرورخودروها بود ،به
این شهرستان (اندیکا) اعزام شدند وساکنان بخش چلو را معاینه کردند .در
این اردوی جهادی – درمانی داروهای تجویزشــده برای بیماران به صورت
رایگان در اختیار آنها قرارگرفت ودرخصوص بیمارانی که امکان مداوای آنها
دراین اردو فراهم نبود ،مقررشد به بیمارستان امام خمینی (ره)صنعت نفت
مسجد سلیمان مراجعه و پیگیری الزم انجام شود.

از یکهزار روســتا وجود دارد ،درباره تامین
سوخت آنها نیزگفت :بیشتراین روستاها ،فاقد
گاز و در مسیرهای سخت گذر واقع شدهاند ،از
این روتامین نفت ســفید آنها به ویژه در فصل
سرد از اهمیت بسزایی برخورداراست.
وی گفت :با توجه به آغاز فصل زمســتان،
سه کاالبرگ ویژه نفت سفید برای روستاییان
اعالم شده اســت تا خللی در تامین سوخت
برای آنها ایجاد نشود.

شركت ملي پااليش و پخش

مشاوره آمادگی برای ورود به بازنشستگي
كاركنان شركت ملي پااليش و پخش ،پيش از بازنشستگي ،مشاوره
روانشناختيمیشوند.بهگزارشپايگاهاطالعرسانيشركتمليپااليش
و پخش ،واحد روابط كار و مدد كاري اجتماعي این شــرکت دراقدامی
جدید با بهرهگیری ازاســاتيد مجرب ،همكاران را با جنبههای عاطفی و
روانی پس از بازنشستگی آشنا وبا توجه به شخصيت ،عاليق و توانايي که
دارند ،به آنها راهکار ارائه میکند .این گزارش میافزید :به همین منظور
از ابتدای امسال واحد روابط كار و مدد كاري اجتماعي ومشاوره با توجه به
ضرورت آموزش قبل از ورود به دوران بازنشستگي ،جلسههاي مشاورهای
را به وسیله متخصصان روانپزشكي برگزارکرده است .از آنجا که در زمان
اشتغال ،افراد برای انجام تغییراتی درشرایط کاری و ایجادآمادگی در آنها
تحت آموزش قرارمیگیرند؛ برای بازنشستگی نیزکه تغيیری اساسی در
برنامه کاری و روزانه زندگی به شمارمی آید ،آموزش و آمادگي برا ي شروع
فصل جديدي از زندگي ،يك الزام است.

شركتگازاستان
چهارمحالوبختياري

برگزاري  336نفرساعت دوره
آموزش ویژه ممیزان داخلی
شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
 336نفــر ســاعت دوره آموزشــي-2015
 9001ISOويــژه مميزيــن داخلــي این
شركت برای  21نفر برگزار کرد .رئيس واحد
آموزش شركت گاز این استان با بيان اين كه
این دوره آموزشی در آذرماه امسال برگزار شده
است ،اظهار کرد :سازمان پيشروباید براساس
شاخصها ومولفههاي استاندارد حركت كند.
حبيبپورهدف از برگزاري اين دوره آموزشي
را آشنايي ممیزان داخلی با ويرايش جديد و
الزامات استاندارد مديريت كيفيت با ويرايش
 2015همچنين ،آشنايي آنها با ضرورتهای
استقرار سيســتم مديريت كيفيت برشمرد.
مفاهيــم فراينــد و فرايندگرايي ،بازرســي
و فراينــد بهبــود مســتمركيفيت ،الزامات
اســتاندارد  ISO 9001همچنین تغييرات
ايجاد شده نسبت به نســخ قبلي وهفت اصل
مديريت كيفــي وچرخه دمينــگ ،ازجمله
مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی بود.
شرکتپاالیشگازشهید
هاشمینژاد

پاکستان مشتری خرید 10
هزارتن گوگرد
به گفته دبیرشــورای عالــی گوگرد
شرکت پاالیش گازشــهی د هاشمینژاد
(خانگیران) نخســتین محموله گوگرد
این پاالیشــگاه بــه وزن  10هزارتن به
پاکستان ارسال شــد .مجید جعفرزاده با
بیان این که تاکنون محمولههای گوگرد
درخواستی کشور پاکستان ازترکمنستان
تامین میشده است ،افزود :بنا داریم این
روند را ادامه و توســعه دهیم .وی اظهار
کــرد :ســاالنه  650هزارتــن گوگرد با
درجه خلوص  99/99درشرکت پاالیش
گازشــهیدهاشــمینژاد تولید وبخش
زیــادی از آن به کشــورهای چین وهند
صادر میشود.
امورگردشگریشرکتملینفت

شب یلدا در شرکت نفت
امور گردشگری و خدمات فرهنگی شرکت
ملی نفت ایران به جهت پاس داشــت آیینها
و ســنتهای دیرینه ایرانی در بین همکاران
محترم صنعت نفت و خانوادههای گرامی آنان
و ایجاد فضایی شــاد و مفرح ،اقدام به برپایی
آیین ویژه شب یلدا کرد.
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