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پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند 
گواهی نامه ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ را 

برای اولین بار دریافت کرد
اراک - شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند 
موفق شد برای اولین بار در بین شرکت های پاالیشی 
کشور ، گواهینامه ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ مدیریت انرژی 

را دریافت کند .
مراسم  این  ابتدای  در  عمومی  روابط  گزارش  به 
توف  آرین  احمدرضا سجادی سرممیز شرکت  مهندس 
پاسارگارد، ضمن ابراز تشکر از همکاری های بسیار خوب 
پاالیشگاه در رابطه با انجام ممیزی گفت : ›› باعث افتخار 
امام  نفت  پاالیش  شرکت  برند  مانند  برندی  که  است 
از  سری  ایزو  استانداردهای  با  رابطه  در  شازند  خمینی 
ما  با شرکت  را  جملهISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ همکاری اش 
آغاز کرده است که امیدوارم یک ارزش افزوده متقابل برای 
هر دو شرکت در این همکاری وجود داشته باشد .‹‹ وی با 
اشاره به مشاهده نقاط قوت شرکت در فرآیند این ممیزی 
گفت :›› مهمترین و برجسته ترین نقطه قوت شرکت ، تعهد 
مدیریت محترم ارشد این شرکت در حوزه مدیریت انرژی 
بود که اگر این تعهد در تمامی سیستم ها وجود نداشته 
نخواهد  بیش  ای  پاره  کاغذ  استاندارد  این  عمالً   ، باشد 
بود . مهندس سجادی با ابراز خرسندی و اعالم تبریک 
موفقیت شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند در 
دریافت گواهی ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ افزود : ›› با توجه به 
این که در فرآیند انجام ممیزی ، موارد عدم انطباقی از 
نوع میجر مشاهده نشد ، شما برای گرفتن گواهی نامه 
ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ توصیه می شوید. ‹‹  در ادامه جلسه 
اختتامیه ، مهندس رمضان پور مدیرعامل محترم شرکت با 
قدردانی از تالش تیم ممیزی برای دریافت این گواهینامه 
گفت : ›› ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ممیزین محترم 
که نکات خوبی را به ما یادآوری کردند ، همگی تالش 
خواهیم کرد تا ان شاءاهلل بتوانیم تا سال آینده نقاط ضعف را 
برطرف و نقاط قوت را بهبود بخشیم. ‹‹ مدیرعامل پاالشگاه 
با اشاره به عزم شرکت در رسیدن به مدیریت تعالی در کلیه 
بخش های مدیریتی گفت : ›› هدف آن است ان شاء اهلل 
در آینده با تالش مستمر همه همکاران ، به سمت سیستم 
های مدیریت تعالی حرکت کنیم که در آن ، گروه انرژی 
به عنوان یکی از مدیریت های هفتگانه با حضور در ادارات 
ستادی ،  عملیاتی و تعمیراتی و… ، وظایف خود را به 
نحو احسن انجام دهد و حرفی برای گفتن داشته باشیم .‹‹ 
مهندس رمضان پور در پایان با ابراز خشنودی از موفقیت 
پاالیشگاه در کسب گواهی نامه ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ افزود: 
› برای ما باعث افتخار است که به یاری خداوند توانسته ایم 

این سیستم را در شرکت مستقر نماییم . 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

 پست ۱۳۲ کیلو ولت پاک چوب 
در شوش برقدار شد

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: عملیات احداث پست 
خط  همراه  به  چوب  پاک  ولت  کیلو  به ۳۳   ۱۳۲
ورودی آن، در شهرستان شوش به پایان رسیده 

و برقدار شده است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: این پست در منطقه 
هفت تپه شهرستان شوش واقع شده و دارای دو دستگاه 
ترانسفورماتور با مجموع ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر و چهار 
ورودی  خط  اینکه  بیان  با  وی  است.  ورودی  خط  بی 
دومداره آن حدود یک کیلومتر طول دارد، افزود: ارزش 
سرمایه گذاری پست و خط پاک چوب بالغ بر یک هزار 
و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که توسط شرکت پاک چوب 
متقاضی تامین برق دیماند ۱۵ مگاوات، انجام شده است. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: 
پست مذکور آماده بارگیری و در رینگ شبکه قرار گرفته 
و بهره برداری، تعمیر و نگهداری بخش ۱۳۲ کیلو ولت آن 
بر عهده این شرکت است و در صورت نیاز منطقه، فضای 
ترانسفورماتور ۱۳۲.۳۳  دستگاه  دو  برای  پست  توسعه 
کیلو ولت و فیدرهای خروجی نیز پیش بینی شده است.

افزایش ۶ درصدی مصرف سی ان 
جی در استان گلستان

گرگان - مدیر شرکت ملی پخش فراروده های 
نفتی منطقه گلستان از افزایش ۶ درصدی مصرف 

سی ان جی در این استان خبر داد.
الرغم  علی   ۹۹ سال  در  گفت:  افتخاری  عیسی 
بدلیل  شهری  بیرون  و  درون  سفرهای  در  محدودیت 
بیماری کرونا، حدود ۲۴۸ میلیون متر مکعب )معادل 
سوختگیری ۱۶ میلیون و ۵۰۰هزار خودرو( سی ان جی 
در استان گلستان مصرف شده که نسبت به سال ۹۸  
به  اشاره  با  است.وی سپس  داشته  افزایش ۶ درصدی 
قیمت سی ان جی افزود: استفاده از این سوخت پاک از 
لحاظ اقتصادی به صرفه  است، ضمن اینکه سبب کاهش 
آلودگی هوا و جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی نیز 
خواهد شد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گلستان تاکید کرد: در استان گلستان ۵۸ جایگاه 
فعال سی ان جی با پراکندگی مناسب وجود دارد که توان 
عملیاتی آنها فروش روزانه یک میلیون مترمکعب است 
که بصورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات به شهروندان 

و مسافرین عزیز می باشند.

اخبار ایراناخبار ایران در سال گذشته تحقق یافت؛

ثبت ۳ میلیون نفرساعت کار بدون حادثه در منطقه ۸ عملیات انتقال گاز
آذربایجان شرقی - فالح: مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز 
از انجام ۲ میلیون و 9۲9 هزار و ۵9۰ نفرساعت کار بدون حادثه 

پرسنل در طول سال گذشته در این منطقه عملیاتي خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فیروز خدائي با اعالم این خبر گفت: 
ثبت این مقدار نفرساعت کار بدون حادثه، نشان از اهتمام و توجه جدي 
به الزامات ایمني و ارائه آموزش هاي هدفمند به منظور مقابله با سوانح و 
کاهش آمار مخاطرات شایع در این منطقه است. خدائي به برگزاري دوره 
هاي آموزش ایمني اشاره کرد و افزود: با توجه به شیوع بیماري کووید- 
۱۹ و لزوم رعایت پروتکل هاي بهداشتي، رویکرد و روشهاي آموزشي در 
منطقه تغییر یافته و ۴۶۸ نفر ساعت دوره آموزش ایمني با مشارکت 
کارشناسان ایمنی و اساتید بومی در حوزه های تخصصی ایمنی بصورت 

غیر حضوري براي کارکنان این منطقه برگزار شده است. 
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، ثبت رکورد ساعت کار بدون حادثه 
را برای منطقه بسیار با ارزش دانست و اضافه کرد: این منطقه در اجرا و 

استمرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  تالش مضاعفی انجام 
و همواره سعی بر گسترش این امر مهم دارد. 

وي همچنین به تشریح برنامه هاي اجرا شده در بخش ایمني سال گذشته 
پرداخت و اظهار داشت: بازدید و بازرسي ایمني از کلیه تجهیزات و اماکن منطقه، 
سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق، وضعیت ایمني پیمانکاران، وسایل و تجهیزات 

آتش نشاني، تجهیز تاسیسات و واحدهاي منطقه به تجهیزات ایمني مورد نیاز، 
فرهنگسازي ایمني و برگزاري آموزش هاي ایمني بصورت مجازي را از جمله 

موارد اجرا شده این منطقه مي باشد. 
خدائي در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با کووید- ۱۹ 
پرداخت و تصریح کرد: الزام به سرو چاي در لیوان هاي یک بار مصرف، ضد 

عفوني کردن محیط کار بصورت روزانه طبق دستورالعمل هاي مربوط 
به گندزدایي، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، بررسي گروههاي 
آسیب پذیر و شناسایي افراد داراي بیماریهاي زمینه اي که در معرض 
و  صنعتي  هاي طب  پرونده  طریق  از  کووید- ۱۹  بیماري  با  مواجهه 
مدیریت منابع انساني، صدور گواهي سالمت و معاینه افراد قبل از اعزام 
به ماموریت و  اقدامات پیشگیرانه و کنترلي، پایش سالمت کارکنان در 
ورودي اداره از کلیه همکاران با استفاده از تب سنج را از جمله موارد اجرا 

شده این منطقه مي باشد. 
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ادامه داد: نصب دستگاه ضد عفوني 
در مبادي ورودي هاي اصلي و  توزیع ماسک و اسپري ضد عفوني بصورت 
ماهانه به همکاران، پخش ماسک و ضد عفوني کننده استاندارد براي 
کارکنان بصورت ماهیانه، تفکیک زباله هاي ماسک و دستکش در شرایط 
کرونایي فعلي با استفاده از سطل هاي مخصوص، تعبیه دستگاه ضد 
عفوني دست در ورودي هاي اصلي منطقه جهت جلوگیري از انتشار 
کووید ۱۹، استفاده از دستکش و دستمال کاغذي جهت جلوگیري از تماس 
غیرمستقیم با دکمه هاي آسانسور و باز و بسته نمودن درب آن و همچنین 
نصب عالئم هشدار دهنده و لیبل هاي حاوي رعایت فاصله اجتماعي از لحاظ 
تعداد نفرات جهت جلوگیري از انتشار ویروس از دیگر اقدامات انجام یافته در 

اینخصوص مي باشد.

شهردار  پیگیری  محمدرنجبرکهن: با  ساوجبالغ- 
و درمان  بهداشت  رئیس شبکه  و مساعدت  هشتگرد  
ساوجبالغ ، واکسیناسیون کرونا ویژه پاکبانان شهرداری 

هشتگرد آغاز شد .
کارکنان شهرداری ها و به ویژه پاکبانان و پرسنل غسالخانه 

و آرامستان از جمله اقشار در معرض کرونا بوده و علیرغم رعایت 
توصیه های بهداشتی ، بسیاری از این زحمتکشان به دلیل نوع 
کار و تماس با مواد آلوده به ویروس ، به این بیماری مبتال شده 
اند . شهرداری ها بعنوان یکی از اعضای ستاد مدیریت کرونا 
نقش موثری در کنترل بیماری ، قطع زنجیره انتقال و همکاری 
با ستاد مربوطه داشته و این وظایف روز به روز بیشتر شده و 
کماکان نیز ادامه دارد.  شهرداری ها عالوه بر نقش پشتیبانی 
، وظایف متعددی نیز در عملیات میدانی و اجرایی داشته اند و 
به عنوان متولیان شهرها که مراکز تراکم جمعیتی است عالوه 
بر ضدعفونی اماکن و معابر پرتردد ، مبلمان شهری و پارکی 
، تجهیز نقاهتگاه ، تامین وسایل بهداشتی ،تغسیل و تدفین 
متوفیان کرونا  ، اطالع رسانی به شهروندان و ... که از جمله 

بوده  اخیر  سال  یک  در  روزانه شهرداری ها  و  مستمر  وظایف 
است بخشی از تجهیزات بهداشتی و مورد نیاز مراکز درمانی 
را نیز تامین نموده اند .  هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبالغ 
به دلیل وجود مراکز درمانی و بهداشتی ، آرامستان ، پزشکی 
قانونی و سایر ادارات یکی از مناطق مهم غرب استان البرز در 
زمینه مقابله با کرونا بوده به طوری که بسیاری از شهروندان 
شهرها و روستاهای اطراف برای تامین نیازها به این شهر مراجعه 
نموده و عالوه بر مراکز درمانی که پذیرای بسیاری از بیماران 
کرونایی بوده ، آرامستان امامزاده جعفر)ع(  نیز به عنوان تنها 
نقش  و  کرونایی مطرح شده  بیماران  تدفین  و  تغسیل  مرکز 
بسیار  آرامستان  و  و پرسنل غسالخانه  زحمتکشان شهرداری 
پررنگ بوده است . توزیع ماسک ، لوازم بهداشتی و ضدعفونی 

و تست ادواری پرسنل در معرض بیماری از جمله اقدامات مهم 
طی یک سال اخیر بوده و خوشبختانه مبتالیان پس از طی 
دوره نقاهت مشغول به انجام کار گردیدند. چندی پیش طی 
مراسمی با رعایت پروتکل های بهداشتی و در فضای باز با حضور 
شهردار و اعضای شورا از زحمات پرسنل خدوم حوزه معاونت 
خدمات شهری که همگام با کادر درمانی در صف مقدم مبارزه 
با کرونا قرار داشتند تقدیر بعمل آمد  .  مهندس یگانه شهردار 
هشتگرد در سخنرانی این مراسم ، واکسیناسیون پاکبانان را از 
جمله خواسته های مشترک مدیران شهری دانست و اینک با 
مصوبه ستاد کرونا این خواسته مشترک به نتیجه مطلوب رسید 
و واکسیناسیون پاکبانان  شهرداری ها در کشور آغاز گردید 

و این نوید بخش پایانی بر این بیماری همه گیر خواهد بود . 

رشت  –   علی حیدری: به گزارش روابط عمومی آب 
منطقه ای گیالن مهندس وحید خّرمی با اعالم این خبر 
گفت: ورودی سد سفیدرود در حال حاضر ۱۲۰ متر مکعب 
بر ثانیه است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در 
سال گذشته کاهش پنجاه درصدی را نشان می دهد و 
این اندکی نگران کننده است. وی افزود: تمام این اعداد و 
مسائل در کمیته منابع و مصارف استان پیوسته پایش می 

شود و با توجه به اینکه پوشش برفی مناسبی در حوضه 
آبریز سد سفیدرود نداریم انشاهلل نوبت بندی هایی اعمال 
خواهیم کرد که به موقع هم در خصوص آن اطالع رسانی 
گیالن  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  نمود.  خواهیم 
گفت: برای تسهیل در آبرسانی به کشاورزان عزیز گیالن، 

الیروبی های گسترده ای را در سطح استان دردست انجام 
داریم که بالغ بر ۳۰۰ کیلومتر آن انجام شده و مابقی آن 
احتماال تا ۵۰۰ کیلومتر انجام خواهد شد. مهندس خّرمی 
در پایان تأکید نمود: انتظار داریم که کشاورزان عزیز به 
مورد  در  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  های  توصیه 

فعالیت های کشاورزی حتما توجه داشته باشند و استفاده 
حداکثری از آبی که در دسترس شان هست از آب ناشی 
از بارش ها گرفته تا آب حداقلی ای که فعال در کانال ها 
جاری کرده ایم و همه منابع موجود به نحوه احسن استفاده 
انشاهلل در  تا  بیاورد  فراهم  را  و مقدمات کشاورزی  کنند 
هنگام نشاء به سد سفیدرود تکیه کنیم و بتوانیم سال آبی 

خوبی را پشت سر بگذاریم

آغاز واکسیناسیون کرونا ویژه پاکبانان شهرداری هشتگرد

کاهش ۵۰ درصدی ورودی به سد سفید رود

۱۴


