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نفتوگازمسجدسلیمان

شرکتملینفتایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی ،سید پیروز
موسوی را به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس منصوب کرد.
درحکم علی کاردر خطاب به موسوی آمده است:
نظربه تجربیات ،قابلیتها و آشنایی جنابعالی با نیازها و توسعه
درمنطقه پارس جنوبی ،به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،منصوب میشوید.
نظربه حساسیت و اهمیت توسعه و اداره پارس جنوبی و نقش
بیبدیل آن در اقتصاد کشور ضرورت دارد با بازتعریف نقش
منطقه ویژه و تجدید سازمان وساختار آن شرکت ،جذب و
بهکارگیری نیروهای توانمند و ذیصالح ،درجذب سرمایهگذاران
داخلی وخارجی و شتاب بخشیدن به توسعه صحیح و حرفهای
منطقه اقدامات عاجل معمول فرمایید.
با توجه به اهمیت و جایگاه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس ،توجه و اقدام به موقع در موارد ذیل با هماهنگی هیئت
مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان مجمع عمومی آن
سازمان مورد تاکید است:.
بازتعریف و تبیین مجدد نقشه راه توسعه منطقه ،باتوجه به
اهداف آن تعریف و تدوین حدود روابط و مسئولیتها با
شرکتها و سازمانهای مرتبط خصوصی و دولتی با صنعت
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نفت و اعمال مدیریت مناسب برای پشتیبانی از آنها
ارائه راهکارهای جذب سرمایه و تسهیل در فرآیندهای
سرمایهگذاری
ساماندهی ونظم بخشی در حوزه منابع انسانی وپیادهسازی
ابالغیههای مرتبط
نظاممند کردن و پیگیری سیاستهای ابالغی در حوزه
مسئولیت اجتماعی و توجه به توازن منطقهای.
توفیقات جنابعالی را درانجام امورمربوط از خداوند منان
خواستارم.

انتصاب در ستاد راهبردی اصل 44

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درحکمی دیگر ،نسرین
محمدی را به عنوان رئیس ستاد راهبردی اجرای اصل 44
قانون اساسی این شرکت منصوب کرد.
در حکم علی کاردر خطاب به محمدی آمده است:
نظربه تجارب سرکار و در راستای اجرای بند «ج»
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تالشهای ارزشمند
جناب آقای تورج مشتریدوست در دوران تصدی ،به موجب
این حکم سرکار با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد راهبردی

مناطقنفتخیزجنوب

شرکتنفتفالتقارهایران

جلوگيري از سوختن روزانه  15ميليون فوت مكعب گاز

سرپرست تعميرات اساسي مناطق مديريت
تعميرات و تجهيزات صنعتي و ماشينآالت
فرآيندي مناطق نفتخيز جنوب گفت :با
تعمير اساسي «توربين نيروكوپربسمر» از
گاز سوزي روزانه  15ميليون فوت مكعب در
اين شركت جلوگيري شد .عليرضا صالحي
سلمي افزود :این توربين ،سال 1368
درکارخانه گاز و گازمایع  1000راه اندازی
شده است و  120هزارساعت کارکرد دارد.
وی افزود :توربین مزبور با شناسایی نقاط
آسیب دیده(اگزاست مجموعه فوقانی و
سیستم عایق بندی ،همچنین لوالهای توپی
شکل اتصال دهنده بدنه به پایایههای
توربین) تعمیر و راهاندازی شده است.
صالحی سلمی ،بازسازی و ساخت قطعات
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اجرای اصل  44قانون اساسی درشرکت ملی نفت ایران منصوب
میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال تمام تالش خود را در انجام
وظایف به ویژه موارد زیر متمرکز نمایید:
لزوم بررسی و پیگیری برنامههای آتی برای تحقق اهداف
اجرای اصل  44قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران
ارتباط و تعامل سازنده با سازمان خصوصیسازی و لزوم
دقت و فوریت در پاسخگویی به موارد ارجاعی سازمان موصوف
ارتباط و تعامل سازنده با نهادها و سازمانهای نظارتی و
پاسخگویی سریع به استعالمهای دستگاههای ذیربط
شرکت در جلسات هیئت واگذاری و هیئت عامل سازمان
خصوصیسازی و سایر جلسات به فراخور اهمیت به نیابت از
طرف اینجانب و پیگیری آخرین تصمیمات متخذه در مورد
شرکتهای مشمول واگذاری
همکاری و هماهنگی کامل با معاونت برنامهریزی وزارت
نفت با عنوان رئیس ستاد مرکزی اجرای اصل  44قانون اساسی
در وزارت نفت
پیگیری وضعیت شرکتهای فرعی در دست واگذاری وفق
تهای کلی اصل  44قانون اساسی
سیاس 
توفیقات سرکار را از خداوند متعال خواستارم.

مورد نیاز توربین یاد شده ،تعمیر روتور،
جوانه سازی تیغهها ،تعویض نشت بندهای
میانی ،و باالنس کارگاهی روتور ،همچنین
تعویض و تنظیم یاتاقنهای شعاعی و جانبی
به دست توانمند کارکنان واحد تعمیرات
اساسی ناحیه آغاجاری را مجموعه
فعالیتهای انجام شده فرایند این تعمیرات
عنوان کرد .مديريت تعميرات ،تجهيزات
صنعتي و ماشينآالت فرآيندي ،يكي از
مديريتهاي تابع شركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب است كه در زمينه ساخت،
پشتيباني ،تعميرات و نگهداري ،ماشينآالت
فرآيندي ،توربينها ،كمپرسورهاي گازي،
پمپهاي انتقال نفت ،الكتروموتورها و
تجهيزات فرآورشي فعاليت ميكند.

تعمیرخط لوله دریایی سکوی ابوذر

خط لوله زیردریایی  24اینچ انتقال نفت
میدان ابوذربه جزیره خارک تعمیر و از
آلودگی احتمالی دریا جلوگیری شد.
این عملیات باهدف مهارنشتی خط لوله
مزبور با اتکا به توانمندی وتالش بیوقفه
غواصان و کارکنان تعمیرات زیرآب منطقه،
برگزاری جلسات متعدد کمیته بحران،
همچنین برنامهریزی مسئوالن منطقه
خارک و سرپرستان واحدهای مربوط ،بدون
قطع روند تولید نفت انجام شده است.
رفع نشتی خط لوله و اتصاالت تحت فشار
روشی است که ازطریق آن میتوان نشتی
ایجاد شده درحین فرآیند تولید را برطرف و
ازهدررفت سرمایه ملی جلوگیری کرد.
یافتن و عالمتگذاری محل نشتی،

جلوگیری از نشت نفت با تغییر شرایط
فرآیندی ،لنگر اندازی و تثبیت موقعیت
شناور پشتیبانی کننده عملیات غواصی،
مجموعه فعالیتهای انجام شده درفرآیند
تعمیر خط لوله انتقال نفت میدان ابوذر به
جزیره خارک است.
این عملیات با انجام  5730نفر-دقیقه
غواصی ونصب یک دستگاه نشت بند 24
اینچ کالس  600به پایان رسید.
شرکت نفت فالت قاره ایران اعالم کرده
است :با انجام این عملیات که با
مسئولیتپذیری ومهارت قابل تحسین گروه
تعمیرات زیرآب منطقه خارک انجام شد،
ازایجاد آلودگی زیستمحیطی دریایی و
کاهش تولید نفت جلوگیری شده است.

