
مهم ترين عناوين خربی رشكت در فصل هبار 

انتقال ایمن و پایدار فرآورده  نفتى در کشــور 
ضمن رعایت دســتورالعمل هاى ستاد مقابله با 

کرونا توسط مناطق 12گانه 

ساخت دســتگاه آزمایش فشارسنج با وزنه یا 
سید  مهندس  توسط  وزنه اى  تستر  گیج  همان 
محمد هاشمی کارمند ابزار دقیق منطقه فارس

تاکید مدیر منابع انســانی شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران بر ســالمت کارکنان در 
بخش هاي ستادي و مراکز عملیاتی با برنامه ریزي 

طرح دورکاري و نوبت کاري 

تقدیر شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
شاهرود از کارکنان منطقه شمال شرق با پایان 
یافتن عملیات تبدیل مخازن انبار نفت دامغان

به  شرکت  کارکنان  خون  اکسیژن  سطح  پایش 
HSE ابتکار واحد

مهندس ارســالن رحیمى: ذخیره ســازى 70 
میلیون لیتر بنزین مازاد بــر مصرف مردم در 

مخازن منطقه شمال 

طراحى و ساخت برد الکترونیکى کنترل ولو در 
منطقه شمال

تقدیر مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران از برگزیدگان روابط عمومی مناطق 

12گانه
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انتقال 770 هزار بشکه نفت خام از پایانه نکا به 
پاالیشگاه تهران

افتتاح تاسیســات و انبار نفت جدید ارومیه با 
حضور استاندار آذربایجان غربى

آغاز پروژه تعیین منشاء و گسترش آلودگى در 
چشمه سرخون استان چهارمحال و بختیارى و 

انجام پاکسازى

مهندس مصطفى ســلطانى: سوخت رسانى به 
انبار نفت جدید ارومیــه از طریق خط 8 اینچ 

میاندوآب- ارومیه

بهره بردارى از پروژه تعویض 67 کیلومتر از خط 
لوله 30 اینچ نفت خام مارونـ  اصفهان

درصدى   41 افزایش  اورنگى:  سیاوش  مهندس 
انتقال نفت خــام از طریق خطوط لوله منطقه 

اصفهان در ایام نوروز

مدیریت  عملیات  معاون  پور،  احمدى  مهندس 
خطوط لوله:  افزایش 120 میلیون لیتري ظرفیت 
ذخیره سازي بنزین توسط شرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت ایران

مهندس على فضلى خانى، معاون عملیات منطقه 
مرکزى: براى اولین بار تاسیسات همدان و مالیر 

بنزین یورو 4 رسید کردند

چرخش توربین هاى آسار با سوخت گاز طبیعى 
با بهره بردارى از پروژه گازرسانى به مرکز انتقال 
نفت شهید سیفى(آسار) و صرفه جویى میلیاردى 

با گازسوز کردن توربین ها در منطقه لرستان
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