
  معرفي شدندبا حضور وزير نفت برگزيدگان هفتمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر 

 

  .وزير نفت از برترينهاي هفتمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت قدرداني كرد

با حضور  آبانماه 10مي هاي برتر صنعت نفت صبح يكشنبه به گزارش خبرنگار شانا، هفتمين جشنواره روابط عمو
قالب اثر با مشاركت روابط عمومي هاي صنعت نفت به ميزباني  12محور اصلي و  6بيژن زنگنه، وزير نفت در قالب 

 .شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران برگزار شد

با انجام كار  روابط عمومي هاي صنعت نفت بايستي: تاكيد نموددر مراسم معرفي برگزيدگان اين جشنواره، وزير نفت 
  .حرفه اي، همراه با انديشه ورزي خود را براي ورود به شرايط پساتحريم آماده نمايند

ورود در فضاي پسا تحريم ويژگي هايي دارد كه روابط عمومي هاي : به ورود به شرايط پسا تحريم گفتوي با اشاره 
  .صنعت نفت بايستي خود را براي ورود به اين شرايط آماده كنند

بسيار مهم برشمرد و با اشاره به نامگذاري در چنين شرايطي وزير نفت، نقش روابط عمومي را به عنوان نيروي آگاهي 
فلسفه اصلي وجود روابط عمومي ها ايجاد همدلي و همزباني : امسال به نام سال همدلي و همزباني دولت و ملت گفت

  .اي صنعت نفت استدر درون سازمان و جلب حمايت مردم در اجراي برنامه ه

، ايجاد نشاط در محيط كار، مبارزه با فساد، صداقت و راستگويي و شفاف سازي را از مهم ترين وظايف روابط زنگنه
در فضاي رسانه اي كنوني بايستي شفافيت و صداقت در اولويت قرار گيرد و بدور از هرگونه : عمومي برشمرد و گفت

  .دروغگويي و بزرگنمايي باشد

بايستي در روابط عمومي ها در  :گترين ضعف در روابط عمومي ها را كمبود انديشه ورزي برشمرد و گفتوي، بزر
  .زمينه فكرسازي و برنامه ريزي براي ايجاد فضاي عقالنيت، تدبير، اعتدال و فضاي آرام و همدلي تالش شود

نجام كار حرفه اي همراه با شفاف سازي و روابط عمومي هاي صنعت نفت با ا: وزير نفت در خاتمه ابراز اميدواري نمود
  .اطالع رساني دقيق و به موقع در فضاي پساتحريم نقش موثر خود را در توسعه و اعتالي ايران عزيز ايفا نمايند

  

  برگزيدگان هفتمين جشنواره

ارتباطات رسانه اي بر اساس اين گزارش، مطالعات اجتماعي، برنامه ريزي، انتشارات، ارتباطات الكترونيك، تبليغات، 
بر همين اساس روساي  .محورهاي اصلي آثار مورد ارزيابي هفتمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت بود

 :روابط عمومي هاي شركتهاي برگزيده به شرح زير معرفي شدند

  



 شركت اصلي وزارت نفت 4در گروه برگزيدگان : الف

ملي گاز ايران در رشته مطالعات اجتماعي، برنامه ريزي، انتشارات و  مجيد بوجارزاده، رئيس روابط عمومي شركت
 تبليغات

 محمد ناصري، رئيس روابط عمومي شركت ملي نفت ايران در رشته ارتباطات الكترونيك

محسن مومني، رئيس روابط عمومي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در رشته ارتباطات رسانه 
 اي

  

 در گروه شركتهاي ستاديبرگزيدگان : ب

 فرهاد فروتن، رئيس روابط عمومي شركت مناطق نفتخيز جنوب در رشته مطالعات اجتماعي

 اميرمحمد منطقي، رئيس روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس در رشته برنامه ريزي

 ه انتشاراتعلي اصغر سالمي، رئيس روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در رشت

 مجتبي عبدالحسيني راد، رئيس روابط عمومي شركت پژوهشگاه صنعت نفت در رشته ارتباطات الكترونيك

 محمد عسگري، رئيس روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در رشته تبليغات

 رتباطات رسانه ايداوود عربعلي، رئيس روابط عمومي شركت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در رشته ا

  

 در گروه شركتهاي پااليشيبرگزيدگان : ج

 نعمت اله جمالي، رئيس روابط عمومي شركت پااليش گاز فجر جم در رشته مطالعات اجتماعي

 سيدحسين موسوي، رئيس روابط عمومي شركت پتروشيمي نوري در رشته برنامه ريزي

 در رشته انتشارات) ره(امام خميني شازند عباس سليماني، رئيس روابط عمومي شركت پااليش نفت 

 فرشيد خائيز، رئيس روابط عمومي شركت پااليش نفت آبادان در رشته ارتباطات الكترونيك

 ابوالفضل نعمتي، رئيس روابط عمومي شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد در رشته تبليغات

 در رشته ارتباطات رسانه اي) هر(شاپور ياوري، رئيس روابط عمومي شركت پتروشيمي بندر امام 



  

 در گروه شركتهاي گاز و پخش مناطق استانيبرگزيدگان : د

 عمليات انتقال گاز در رشته مطالعات اجتماعي 7بهروز يگدلي مجرد، رئيس روابط عمومي منطقه 

 محمد هادي ايماني فر، رئيس روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي در رشته برنامه ريزي

 علي فتح اله زاده، رئيس روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان شرقي در رشته انتشارات محمد

 هوشنگ اولي زاده، رئيس روابط عمومي شركت گاز استان كردستان در رشته ارتباطات الكترونيك

 سيداسد ميرعالي، رئيس روابط عمومي شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز در رشته تبليغات

 ين عرب، رئيس روابط عمومي شركت گاز استان مازندران در رشته ارتباطات رسانه ايحس

 


