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 1500تومان

نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

یادداشت های تحلیلی

رونمایی از طرح جدید وزیر نفت در نشست خبری با خبرنگاران:

مدیرسازی از جوانان با استعداد نفت

سربلند در عبور از
تحریم ،مهیا برای
تولید صیانتی


یادداشت تحلیلی مرتبط؛ مدیران جوانی که در حسرت دیده شدن هستند

صفحه8

کانال  20دالری
نفت هم
محتمل است!

دان�ش نفت« :ط�رح ضربتی تربی�ت مدیران ج�وان» عنوان
طرح�ی ب�ود که مهندس زنگنه در نشس�ت خبری خوی�ش از آن به
عن�وان طرحی جدی�د و عملیاتی یاد ک�رد .به گ�زارش خبرنگاران

دکتر سید عبدالجلیل رضوی

دان�ش نفت از این نشس�ت خبری ،وزیر نفت درب�اره انتقادهای
مطرح شده در باره افزایش سن مدیران اصلی وزارت نفت تایید

صفحه3

ک�رد که این انتقادها کامال بجاس�ت .وی در ادامه افزود :معتقدم

خادمی از حفاری شمال رفت اما ...؛

مدیران نباید بیش از  ٤٥س�ال داش�ته باش�ند و در صنعت نفت

نخبگان نفت را

نی�ز با توجه به کاره�ای عملیاتی ،به طور قط�ع جوانها میتوانند
کاره�ای زی�ادی انجام دهند .مهندس زنگنه ب�ا یادآوری تجربه
کار اجرای�ی خ�ود در جوانی گفت :وقتی نخس�تین ب�ار به عنوان
معاون وزیر انتخاب ش�دم ،سنم کمتر از  ٢٨سال بود و براساس
همین تجربه طرح ضربتی تربیت مدیران را در صنعت نفت پیاده
کرده ام .وی افزود :این طرح با یکهزار نفر از داوطلبان آغاز شده
ک�ه هم اکنون از این می�زان یکصد نفر به بخش علمیو مصاحبه
حضوری رس�یده اند که از میان آنها ظرف چهار س�ال آینده ٥٠
نف�ر به عنوان مدیر انتخاب خواهند ش�د .وزی�ر نفت همچنین به
تش�کیل مرکز توس�عه مدیریت صنعت نفت که به تازگی ش�یوه
نامه تش�کیل آن ابالغ شده است اشاره کرد و گفت :برای تربیت
مدی�ران تنها آموزش مالک نیس�ت زیرا با آموزش صرف کس�ی
مدیر نمیشود بنابراین جوانها باید توانایی خود را در عمل نشان
دهند.

مشروح در صفحات  4و 5

مهندس عراقی در مراسم افتتاحیه فاز  2تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز تاکید کرد:

شرکت گاز باید بعنوان برند بین المللی در امر صادرات باشد

صفحه6

مهندس بیژن عالیپور

دریابیم



احمد مددی
صفحه2

ایران قدرت بزرگ
پتروشیمیمنطقه
در سال ١٤٠٤

صفحه7

محمدحسن پیوندی

نسخه ای برای

روزهای ناخوش
فوتبال نفت

صفحه2

محسن اقایی

