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گزارش «مشعل» از اقدامهای اچ اس ای شرکت پاالیش گاز

پـاالیشگاهی

هدف زیست مح
هر سال از سوی شرکت ملی گاز ایران ،ارزیابی
اچاس ای صورت میگیرد و شرکت پاالیش گاز
شهیدهاشمی نژاد توانسته در سالهای  89تا 95
رتبه اول و دوم را در میان پاالیشگاههای گاز کشور
کسب کند ،همچنین در سالهای 93 ،91 ،87،85
و 95لوح صنعت سبز را دریافت کرد و تالش میکند
تا در سال  1397به عنوان صنعت سبز برگزیده
کشور معرفی شود.
در این زمینه سید اسماعیل قادری ،رییس اچ اسای
شرکت پاالیش گاز شهیدهاشمی نژاد میگوید« :در
این شرکت ،پنج هدف راهبردی زیست محیطی با
نام  5Zتعریف شده که جزو اهداف راهبردی است
و بنا داریم در هر  5مورد به سمت  Zeroحرکت
کنیم .این اهداف شامل صفر کردن انتشار
آالیندههای هوا ،پسابهای خروجی ،گازهای
ارسالی به مشعل ،پسماندهای تولیدی و مصارف
غیر ضروری انرژی است .به این ترتیب ،طی
سالهای 93تا 96کاهش 25درصدی میزان انتشار
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آالیند ه دی اکسید گوگرد به محیط ،بازچرخانی و
بازمصرف پساب تولیدی و کاهش  100درصدی
فاضالب صنعتی خروجی از پاالیشگاه محقق شده
است .همچنین طی این  4سال  90درصد گاز فلر نیز
بازیافت و به عنوان سوخت مورد نیاز در چرخه
تولید استفاده میشود.
در ارتباط با پسماند تولیدی ،به ازای هر میلیون متر
مکعب گاز تولید شده 40 ،کیلوگرم معادل  11درصد
کاهش پسماند داشتهایم .در بخش انرژی با
برنامهریزی و ممانعت از اتالف آن ،مصرف انرژی در
بخش صنعت 4درصد کاهش داشته است ،همچنین
با بهینه کردن مصرف آب در چهار سال اخیر 24
درصد کاهش مصرف داشتهایم».
به گفته او «از ابتدای امسال به هیچ عنوان آب خام
برای فضای سبز مورد استفاده قرار نگرفته؛ بلکه از
فاضالب صنعتی تصفیه شده برای آبیاری درختان
استفاده میشود .در فصل زمستان که برای فضای
سبز آب کمتری مورد استفاده قرار میگیرد ،پساب

سمیه راهپیما تامین سالمت کارکنان و افراد متاثر از فعالیتهای شرکت ،بهرهبرداری بهینه
بهداشت ،محیط زیست و پدافندغیر عامل است که عالوه برحذف فعالیتهای موازی ،به دلیل ایج
شرکت پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد ،به صورت رسمی از مرداد  1385شروع به فعالیت کر
پدافندغیرعا
مازاد در استخر مناسبی که به همین منظور احداث
شده ،ذخیره و در فصول گرم سال از آن استفاده
میشود ،ضمن اینکه سطح استخرهای تبخیر از25
هزار متر مربع به  65هزار متر مربع افزایش یافته تا
هیچگونه فاضالبی از پاالیشگاه خارج نشود».
قادری در ادامه به اهداف ایمنی و آتش نشانی اشاره
میکند و میگوید« :در این بخش ،شناسایی و
مدیریت مخاطرات ایمنی و بهداشتی ناشی از
فعالیتها و محصوالت را سرلوحه کار خود قرار
دادهایم .برای اجرای این رویکرد ،طرحریزی و
پیادهسازی استاندارد  OHSAS 18001و شناسایی
و ارزیابی ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی ،روش
 FMEAرا دنبال میکنیم ،ضمن اینکه به منظور

اجرای رویکرد مدیریت و بهداشت کار ،مصادیق
ارزیابی و اصالح رویکرد مدیریت ایمنی نیز
برنامههایی در دستور کار داریم که در این میان
میتوان به آموزش ،بازرسیهای دورهای /موردی،
مدیریت مانورهای ایمنی /آتش نشانی ،بررسی و
پیگیری رفع گزارش عوامل بالقوه آسیبرسان،
رسیدگی به گزارش حوادث ،صدور مجوزها (کار گرم
و سرد) ،توزیع تجهیزات حفاظت فردی و ارزیابی
ریسک اشاره کرد».
رئیس اچ اس ای شرکت پاالیش گاز شهید
هاشمینژاد ادامه میدهد« :بر اساس نتایج یک
پژوهش در سال  89مشخص شد که  73درصد
کارکنان دچار اضافه وزن و چاقی هستند 40 ،درصد

