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وزارتنفت

وزیر نفت دراحکامی جداگانه ،سعید خوشرو ،مدیر امور بینالملل
شرکت ملی نفت ایران و زهرا گودرزی را به عنوان اعضای اصلی
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.
متن حکم مهندس بیژن زنگنه خطاب به سعید خوشرو به این شرح
است:حسباختیارتفویضشدهبهاینجانب،ازسویمجمععمومی
محترم شرکت ملی نفت ایران ،مستند به مواد  28و  29قانون
اساسنامه این شرکت مصوب 23فروردین ماه  ،1395با عنایت به
تعهد و تخصص جنابعالی ،با استعانت از خداوند دانای توانا ،به موجب
این حکم به مدت چهارسال ،به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
شرکت ملی نفت ایران منصوب میشوید .سعید خوشرو دانش
آموخته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد است که تحصیالت
دانشگاهی خود را دردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشگاه
اصفهان گذرانده است .وی بیش از 20سال دربخشهای مختلف
صنعت نفت اشتغال و طی 10سال گذشته درامور بینالملل شرکت
ملی نفت ایران ،سمتهایی از جمله معاونت بازاریابی فرآوردههای
نفتی ،مسئولیت فرآوردههای نفتی و میعانات گازی در دفتر
اموربینالملل درچین ،ریاست واحد فروش داخلی میعانات گازی و
ریاست واحد بررسی قیمت فرآورده را به عهده داشته است.
رئیس شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی (شانا) ،سردبیر گروه پژوهش
شانا و پژوهشگر موسسه مطالعات بینالمللی انرژی ،ازدیگر سوابق
کاری سعید خوشرو است.
مدیراموربینالمللشرکتملینفتایران،افزونبرعضویتدرهیئت
مدیره انجمن اقتصاددانان انرژی و تالیف وتدوین کتابهایی

نظیر«اوپک،دیدگاههاوموقعیت»«،کالبدشکافیسرمایهگذاریهای
صنعتنفت»،درطرحهاوپروژههایمطالعاتاقتصادیوبینالمللی
حوزه انرژی نیز مشارکت فعال داشته است.

انتصابنخستینبانودرهیئتمدیرهشرکتملینفت

وزیرنفت ،درحکمی دیگر ،زهرا گودرزی را به عنوان عضو اصلی
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.
در بخشی از حکم وزیر نفت خطاب به زهرا گودرزی آمده است:
تهاییکهبهموجبقانون،بهعنوانعضو
سرکارعالوهبرمسئولی 
هیئتمدیره این شرکت بر عهده خواهید داشت ،باید دقت
فرمایید اکنون که در اجرای سیاستهای نظام و دولت در ارتقای
جایگاه جوانان و زنان در ساختار مدیریتی کشور ،به عنوان

نخستین بانویی که به عضویت مهمترین بنگاه اقتصادی کشور
منصوب میشوید ،مسئولیتی مهم نیز در ارائه الگوی مدیریتی
یکخانممتعهددرچنینمسئولیتسنگیننیزبرعهدهخواهید
داشت».
زهرا گودرزی نیزکارشناس قراردادها و دعاوی خارجی
مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ،دارای مدرک
کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد
حقوق تجارت بینالملل ازدانشگاه شهیدبهشتی،
کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز از دانشگاه داندی
(اسکاتلند) و دکترای حقوق نفت و گاز از دانشگاه تهران
است .عضویت در کمیته تهیه و تنظیم قراردادهای جدید
نفتی در شرکت ملی نفت ایران ،مذاکرهکننده ارشد حقوقی
در قراردادهای باالدستی ،مشاور حقوقی کمیته بازنگری
قراردادهای نفتی ،دبیر هیئت تطبیق قراردادهای نفتی،
تدریس در دانشگاه و داوری در مجالت علمی – پژوهشی
 تخصصی از جمله سوابق و فعالیتهای زهرا گودرزیاست.
پیروتاکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری بر ضرورت
بهرهمندیازحضورجوانانمتخصص،متعهد،شایستهوتوانمند
کشوردرسطوحمدیریتی،همچنینتاکیدبرحضورموثرترزنان
توانمند در عرصههای مدیریتی ،این نخستین بار است که یک
زن در طول سالهای فعالیت شرکت ملی نفت ایران به عضویت
هیئت مدیره این شرکت منصوب میشود.

صندوقهایبازنشستگیصنعتنفت

وزارتنفت

پیامتسلیتوزیرنفت

وزیر نفت در پیامی درگذشت سیدتقی نوربخش ،مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمان تا جالدین ،معاون حقوقی و
پارلمانی این سازمان را تسلیت گفت.
متن پیام بیژن زنگنه به این شرح است:
و من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواهلل علیه
با دلی سرشار از غم و اندوه ،درگذشت دلخراش و شهادتگونه دو
تن از یاران دولت ،دکتر سیدتقی نوربخش و عبدالرحمن تاجالدین
را به خانوادههای محترم و داغدیده ایشان ،به همه همکارانشان،
به برادرم دکترعلی ربیعی و برادر وهمکار ارجمندم ،دکتر محمد
شریعتمداری وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و به جامعه
کارگری ایران صمیمانه تسلیت میگویم .این دو عزیز
ازخدمتگزاران صادق به مردم بودند ،بهویژه دکتر نوربخش که زیر
بار همه فشارها هرگز کمر خم و رو تُرش نکرد .تجلیل از
خدمتگزاران به هنگام درگذشت ایشان ،سنتی حسنه است ،اما از
زمانی که خبر پرواز ناگهانی و دور از انتظار این دو عبد صالح خدا
را شنیدم ،در این حسرتم که کاش تا زنده بودند قدرشان را بیشتر
یدانستیم .از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان از دست رفته
م
علو درجات و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر
مسئلت دارم.
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کمک هزینه 700هزار تومانی به بازنشستگان

همسو با اقدامهای رفاهی صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت،
اعطای کمک هزینه به مبلغ 700هزار تومان تصویب شد.
این کمک هزینه که در قالب کارت است ،تا پایان آذرماه اجرایی خواهد
شدوبازنشستگانمیتوانندازاعتبارموجوددرآنباخریدازهرفروشگاه
(دلخواه) از طریق شبکه شتاب بانکی ،استفاده کنند.
این اعتبار در کارت چند منظوره که به مرور طبق برنامه توسط شعب
منتخب بانک پاسارگاد توزیع میشود ،شارژ خواهد شد.
زمان توزیع وشعب مربوط به هر کد پرسنلی توسط نمایندگیهای
صندوق به اطالع بازنشستگان رسانده میشود.
شرکتملیحفاریایران
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مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران دراحکامی جداگانه ،قائممقام،
سرپرست معاونت عملیات حفاری ،سرپرست معاونت امور فنی و
مهندسی ،سرپرست معاونت پروژههای حفاری ،سرپرست مدیریت
منابع انسانی ،مشاور عالی و مشاور منابع انسانی وساختار مدیرعامل را
منصوبکرد.
سپهر سپهری ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری
ایران،حمیدرضاخوشایندرابهعنوانقائممقاممدیرعاملمنصوبکرد
و محمدرضا تاکایدی را که تا پیش از این عهدهدار این سمت بود ،به
عنوان مشاور عالی خود برگزید.
سپهری در احکامی دیگر ،محمد آلخمیس را به عنوان سرپرست
معاونتعملیاتحفاری،مهرانمکوندیرابهعنوانسرپرستمعاونت
امور فنی و مهندسی ،علیرضا الیجی را به عنوان سرپرست معاونت
پروژههای حفاری و علیرضا زاهدزاده را نیز به عنوان سرپرست مدیریت

منابع انسانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.
ویهمچنینیونسبنیسعیدراکهپیشترمدیریتمنابعانسانیاین
شرکت را به عهده داشت ،به عنوان مشاور خود در امور منابع انسانی و
ساختار شرکت منصوب کرد.

