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 »پدران خوب، پدران بد«

در عصر کرونا
میالد شیراوند

آمــار ابتال به ویروس کووید-19 نشــان می دهد که حدود 
10 میلیون ایرانی1 به طور قطعی به این پاندمی مبتال شــده اند 
و از ســویی برخی کارشناســان2 هم معتقد هستند که تعداد 
واقعی مبتالیان 2 تا 2.5 برابر آما رســمی اســت.  اما یک وجه 
مغفول مانده در آمار کرونا این اســت که فقط کسانی کرونازده 
محسوب می شوند که از طریق انواع تســت های موجود که از 
قضا رایگان هم نیستند، ابتالی شــان به اثبات رسیده باشد. اما 
همه می دانیم واقعیت چیز دیگری اســت و این آمار الاقل برای 
پدرانی که نان آور خانواده هســتند رنگ باخته است.  آمارها به 
ما می گویند از زمان شــروع این پاندمی حدود 3میلیون نفر در 
ایران بیکار شده اند3، میران تورم فقط در مواد خوراکی روز مره 
طی یک سال اخیر بیش از 86 درصد بوده است4 و از سوی دیگر 
کسب و کارهای بسیاری به ویژه در بخش خدمات تعطیل شده 
اند که همه و همه یک معنــا دارند: پدران زحمت کش به کرونا 
مبتال شــده اند و ما نمی دانیم. پدر بودن در این سال ها رنج ها و 
مشقت های فراوانی را به همراه داشته است. تغییرات سریع در 
سبک زندگی جامعه، هجوم دنیای تکنولوژی به زندگی روزمره 
فرزندان، شکاف طبقاتی مشــهود و وسیع در طبقات مختلف 
جامعه و ... در کنار شرایط نامناسب اقتصاد کشور پدران را کانون 
دغدغه هایی قرار داده اســت که به هیچ وجه منصفانه نیست و 
برای آن ساخته نشده بودند.  عدم جامعه پذیری نسل جدید)باور 
نداشتن به ارزش های نسل قبل( به حدی رسیده است که اکنون 
پدران نیز فکر می کنند که مسئول تمام اتفاقات پیشبینی نشده 
آینده نیز بوده اند و  ماجراهایی مانند شــیوع کرونا، تحریم های 
جهانی و عدم توزیع مناســب ثروت در دنیای امروزه دلیلی بر 

نداشتن عذاب وجدان بخاطر معیشت خانواده نمی شود.
این دیدگاه از کجا نشات می گیرد؟

در جامعه فعلی ما همانطور که گفته شد جامعه پذیری بین 
نســلی رخ نداده اســت و در خالل این روند که در حالت عادی 
می تواند طبیعی باشــد، بروز روندهای سیاســی-فرهنگی نا 
متناسب با باورهای نسل جدید، نبود قوه اندیشمند در بین آنان 
و ابتذال آرمان های نسل جدید باعث شده که مفهوم پدر خوب 
به طرز غیر منصفانه ای تغییر کند. نســل حاضر پدری را خوب 
توصیف می کند که در وهله اول ســرمایه ای نا متناهی داشته 
باشــد و در وهله دوم متضمن تمام آزادی های دلخواه فرزندان 
باشــد. برای فرزندان این پدر خوب، اصال مهم نیست که منشا 
آن پول ها کالهبرداری است یا اختالس و یا میدان داشتن برای 
انجام هرکاری ناشی از بی اهمیتی پدر است یا هر چیز دیگری. 
او پدر خوب را دارای چنین ویژگی هایی می داند و اینکه پدری 
برای تامین معیشــت خانواده در طول روز ساعت ها در محیط 
هایی آکنده از آلودگی، ویروس و ... به طور کامال شرافتمندانه ای 
در حال انجام وظیفه خود است و تمام جوانب اخالقی کار خود را 
نیز لحاظ می کند، مالک اعطای لقب پدر خوب نخواهد دانست.  
این موضوعی است که بیش و پیش از همه، پدران آن را دریافته 
اند و آن ها را دچار ســرخوردگی کرده اســت. این سرخوردگی 
حاصل یک فرآیند طوالنی مدت بوده و آنقدر برای همه جا افتاده 
است که عده ای تقریبا شــبیه آنچه که دیوید بناتار می پندارد، 
فرزندآوری را یک امر غیر اخالقی تلقی می کنند. شــاید بخش 
زیــادی از کاهش آمار زاد و ولد در کشــور نیز با همین موضوع 
مرتبط باشد چراکه عبور از فرهنگ چند فرزندی با سابقه دیرین 
در کشــور به اصرار بر تک فرزندی بودن، بســیار مشهود است.  
اکنون که کرونا بخشــی از زندگی مردم جهان شده است، این 
واقعیت تلخ بیش از پیش آزاردهنده است. پدران بد در حالی که 
شریف، وظیفه شناس و کوشا هستند خود را مقصر ناکامی های 
احتمالی اعضای خانواده می دانند، آثار جانبی ویروس کووید 19  
را نیز، باید به جان بخرند و مراقب باشند که بیش از این بد قلمداد 
نشوند و از شــرایطی که بر آنان تحمیل شده است نیز سخن به 
میان نیاورند! مشخص نیست آینده چگونه از»پدران بد فعلی« 
یاد می کند اما سختی های بشر در عصر حاضر به ویژه تغییر در 
سبک آموزش کودکان در دوران شــیوع کرونا، افق مناسبی را 

پیش رویمان ترسیم نمی کند. 
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  از چه ســالی همکاری با شرکت 
نفت پاسارگاد را آغاز کردید و این روند 

به چه صورتی است؟
آغاز همــکاری مــن با مجموعــه نفت 
پاسارگاد به ســال 83 باز می گردد و تاکنون 
نیز ادامه داشته است. این همکاری  به صورت 
قرادادی بود و همچنان نیز به قوت خود باقی 
است. من  پیش از ورود به نفت پاسارگاد در 
یک شرکت خصوصی مشغول فعالیت بودم 
و از طریق روزنامه کثیراالنتشار »بازار کار«  
با آگهی جذب نیروی  شرکت نفت پاسارگاد 
آشنا شــدم و به جهت نزدیکی محل زندگی 
به یکی از پاالیشــگاه های شرکت اطالعات 
تکمیلی را دریافت کرده  و با توجه به مدرک 
تحصیلی و سابقه کاری که داشتم درخواست 
همکاری دادم و خوشبختانه با این همکاری 

موافقت شد.

  به طور کلی شرکت نفت پاسارگاد 
را چگونه مجموعه ای ارزیابی می کنید 
و نقاط قوت و ضعف احتمالی را در چه 

مواردی می دانید؟
افتخار میکنم، جذب مجموعه ای شــدم 
که تفکر نو و متفاوتی نســبت به پرســنل و 
نیروهایش در آن جریــان دارد. این موضوع 
را در همان سالهای نخســت حضور در نفت 
پاســارگاد به وضوح احســاس کردم. آقای 
مهندس امانــی از جمله مدیرانــی بودند که 
نقش بسزایی در بسط و گسترش این دیدگاه 
داشــتند و یا آقای مهندس جمالی نسب که 
در آن زمان مدیرعامــل مجموعه بودند و نوع 
نگاهشان به پرسنل، انگیزه بسیار زیادی ایجاد 
می کرد تا با تمام قــدرت در اختیار مجموعه 

نفت پاسارگاد باشــیم.برهمین اساس است 
که می گویم همکاری با شرکت نفت پاسارگاد 
را از جملــه افتخــارات دوران حرفه ای خود 
می دانم. در رابطه با نقاط ضعف و قوت که مورد 
سووال شــما بود هم معتقدم مجموعه باید  به 
میزان دریافتی های  نیروها در شــرکت نفت 
پاسارگاد اهتمام بیشــتری داشته باشند چرا 
که این شرکت در همسایگی بسیاری از شرکت 
های نفتی قرار دارد و خــواه و ناخواه به جهت 
ارتباطاتی که میان پرســنل و نیروهایشــان 
به وجود می آید به صــورت متقابل از میزان 
دریافتی و حقوق و مزایای یکدیگر با خبر می 
شوند . متاسفانه  بعضا مشاهده می کنیم که با 
وجود فعالیت همسان نیروهای شرکت ها، در 
دریافت حقوق و مزایا تفاوت های بسیار زیادی 
وجود دارد و این موضــوع خود، موجب ایجاد 

فضای یاس و ناامیدی در مجموعه می شود.

   بنابراین خواستار اعمال تغییراتی 
در میزان دریافتی تان هستید؟

بله همینطور اســت. در زمینــه امنیت 
شغلی هم متاسفانه با وجود اینکه من و برخی 
از همکارانم  17 سال و یا کمی بیشتر و کمتر 
در شرکت نفت پاسارگاد مشــغول  فعالیت 
هستیم، هر سال باید قرارداد جدیدی بسته 
شــود تا در ســال آتی بتوانیم همچنان در 
مجموعه حضور داشته باشــیم و همیشه در 
روزهای پایانی  سال این دغدغه برای ما وجود 
دارد که وضعیت همکاری ما با شرکت در سال 
بعد، به چه صورتی خواهد بود. اگر مسئولین 
شــرکت با درنظرگیری ســابقه فعالیت و یا 
مواردی دیگر نســبت به جذب نیروها اقدام 
می کردند خود می توانســت به عاملی برای 

افزایــش میــزان کارآیی کارکنــان تبدیل 
شــود. من در بازدید آقای ســیدعلی خانی، 
سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت نفت 
پاســارگاد نیز این موضوع را بیان کردم که 
اگر ما بتوانیم  در شــرکت عوامل انگیزشی را 
افزایش دهیم حتی در حد و اندازه اختصاص 
یکی از رســتوران های شــهر بــه نیروهای 
مجموعه  و خانواده هایشــان و یا از سرگیری  
مجدد پرداخت کمک هزینه ســفر که چند 
سالی  است قطع شده اســت، خود در ارتقای 
دلمشغولگی های نیروها نسبت به مجموعه 
تاثیرگذار است. این عوامل انگیزشی در تعالی 
سازمان تاثیرگذار است و نیروها را به این مهم 
می رساند، با مجموعه ای همکاری دارند که 
برای آنها و خانواده هایشان ارزشی قائل است؛ 
پوشش نیازهای غیرمادی کارکنان، در بهبود 

روحیه کارکنان تاثیر بسزایی داشت.

  در میان تمام هیاهوها و ســالها 
همکاری و تجربه،خاطره ای از دوران 

حضور در نفت پاسارگاد دارید
پیش از بیان این خاطره می خواهم از این 
فرصت اســتفاده کرده و از تمامی همکارانم 
در تمامــی کارخانــه ها و پاالیشــگاه های 
زیرمجموعه نفت پاسارگاد، به ویژه همکاران 
کارخانه آبادان در زمان راه اندازی پلنت این 
کارخانه تشکر کنم. در ســال 94 و با تالش 
های آقای مهندس فراهانی این امکان ایجاد 
شــد که گام مهمی در جهت تحقق اهداف 
مجموعه برداشته شود. این سیستم  توسط 
وزیر وقــت کار و امور اجتماعــی وقت آقای 
ربیعی افتتاح و برای همه مــا روزی  خاطره 

ساز و زمانی به یادماندنی شد.

نگاه

  مسئول نوبت کاری کارخانه اراک:

 تشویق کارکنان به ترغیب آنها 
برای افزایش تولید می انجامد

از او که در میان همکارانش به سختکوشی و ساعی بودن مشهور است، در مورد نحوه ارتقای فعالیت های نیروهای مجموعه نفت پاسارگاد 
سوال کردم و او عالوه بر موضوعاتی نظیر افزایش حقوق و تبدیل وضعیت قرادادهای کارکنان به رسمی، موارد دیگری هرچند کوچک 
مانند ازسرگیری مجدد پرداخت کمک هزینه سفر و همچنین اختصاص رستورانی خاص به نیروهای شرکت و خانواده هایشان را از جمله 
اقداماتی دانست که می تواند به رشد و بالندگی فعالیت های مجموعه منجر شود. ابوالفضل مقصودی، مسئول شیفت تولید کارخانه اراک 
که به عنوان مرد ایمنی سال گذشته مجموعه انتخاب شده است، حضور در نفت پاسارگاد را بزرگترین افتخار دوران کاری خود عنوان 

می کند و وجود برخی مدیران الیق را از جمله ویژگی های نفت پاسارگاد می داند.
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 یکی سـرو آزاده بود
از بهشت

امید مهراندیش
روزگار و زمانه ی صعب و پر از گرفتگی و گرفتاری 
هاســت! برای مردمان امروزین هم از زمین می بارد و 
هم از زمان و آســمان! پر و بال انســان برای آزادی و 
آزادمنشانه زیستنش بسته ست و از آنجا که هر جا که 
بساط آزادی چیده می شود عدالت هم از آنجا رخت بر 
می بندد و این دو همواره دو بال هســتند بر یک پیکر 
که اگر هر یک بســته و از کار بیفتــد مانع از پریدن و 

پرواز و رهایی آن تن می شود! 
علی)ع( که به تعبیر بزرگی، صاحب و حکیم یگانه 
ی تاریخ اســت اما هنوز چــراغ راه را برای ما آدمیان 
روشن نگاه داشته، آنجا که می فرمایند: خبر گذشته 
و آینده و احکام ناظر بر روابــط کنونی جامعه تان در 

قرآن موجود است.
اما قرآن خداوند و نهج البالغه ی ایشــان،نه کتاب 
فلسفی هســتند و نه حاوی زبان ارباب علوم رسمی 
و نه به ســیاق کتاب هــای عمدتا بــازاری مبتنی بر 
دستورالعمل های راهگشــاینده از مصائب و بشارت 

دهنده به موفقیت های آنی و...
پس چرا موالی متقیان حتی انسان آینده را هم به 

راه و چاره جویی از قرآن فراخواند؟
چون خصائص و رذائل ذاتی و وجودی بشــری در 

همه زمانها یکی است و تغییر نمی کند! 
انســانی که آن میزان در بند امــورات مادی و 
روزمره قرار می گیرد که مابقی شــئون انسانی اش 
را تحت الشــعاع قرار می دهد، بــه میزانی در بند 
شــهوت و طمع و حرص و آز برای هیچ و پوچ دنیا 
می شود، فلســفه ی آزادی خود را هم از دست می 
دهد و در این بین کســانی پیدا می شوند که از این 
وضعیت انسان دست و پا بسته و جامعه ی متشکل 
از این افراد، بساط سوءاستفاده ها و سفره استبداد 
و استثمار و بهره کشی از دیگران را برای خود پهن 

می کنند.
اما قرآن برای انســان دو شــأن و وجه آزادی را به 
رسمیت می شناســد و او را دعوت به جستجوی آن و 
تشویق برای به دســت آوردنش می کند،یکی آزادی 
بنیادین که چون انســان آزاد آفریده شده پس بنده 
ی هیچ همسان دیگری نیست و دیگری آزادی های 
حقوقی. این زندگی اســت که ارزش یکبار زیستنش 
را دارد والغیر. در این راه آدمی ابتدا بایســت خودش 
آزاد شود و بعد می تواند آزادی را برای دیگران نیز به 
ارمغان ببرد، کســی که از درونش صدها شــیطان به 
وجودش قفل و مهمیــز زده اند و زیر بار ذلّت و خّفت 
نگاهش داشــته اند، چگونه می خواهــد آزاد بزید و 
دیگران را هم به کســب و برخورداری از آن تشــویق 
و تهییــج کند؟ علی بن ابی طالب کســی بود که این 
مهم را ابتدا از خود شروع کرده بود، آنجا که در خطبه 
157 نهج البالغه اش می گوید: »مردم! به خدا قســم 
که شــما را به هیچ طاعتی نمی خوانم مگر آنکه خود 
در عمل به آن از شــما پیشــی گرفته باشم و از هیچ 
معصیتی نهی نمی کنم مگر آنکه خود قبل از شــما از 

آن دست کشیده باشم.”
و امیرمومنــان اینگونه بود و حســابها را چنان از 
خود برمی کشــید و با خود و زندگی اش و مردمانش 
بی حساب می شد که آنگاه ســبکباالنه می توانست 
مردمان زمانه اش را دعوت به سخن حق و آزادمنشانه 
زیســتن و به تعبیر موالنا از بند صندوق ها جستن و 
رهیدن کند که ما همگی اسیران صندوقیم و محتاج 

روحمندانی که ما را از این صندوق دربسته برهانند.
از هزاران یک کسی خوش منظر است

که بداند کو به صندوق اندر است
کیست موال؟ آن که آزادت کند

بند رقّیت ز پایت برکند

دیباچه

  نحوه آشنایی تان با مجموعه نفت پاسارگاد 
به چه سالگی باز می گردد و به چه صورت بود؟

از ســال 82 همکاری ام با شــرکت نفت پاسارگاد را 
آغاز کردم. در آن زمان از طریــق آگهی روزنامه ایران و 
شــرکت تامین  نیروی انسانی “اشتیاق” که شرکتی در 
حوزه جذب نیرو و کاریابی بود وارد شرکت نفت پاسارگاد 
شدم و پس از یکسال هم قراردادم به این مجموعه انتقال 

پیدا کرد.
  از همکاری با نفت پاسارگاد راضی هستید؟

زندگی ما از طریق  همکاری با شرکت نفت پاسارگاد 
سپری می شود و همیشه هم به گونه ای کار کرده ام که 
نه  من بدهی به شرکت داشته باشــم و نه از آن طلبکار 
باشــم. قطعا در این میان یکسری مشکالت وجود دارد 
اما در کل به شکلی نیست که ادامه همکاری امکانپذیر 

نباشد.
   نزدیک به دو دهه در نفت پاسارگاد فعالیت 
داشــته اید.ارزیابی تان از عملکرد این شرکت 

چیست؟
شرکت نفت پاســارگاد، شرکت صنعتی بسیار قوی 
است که برخی از اتفاقات، این شرکت را از اهدافش دور 
کرده است. برخی مدیران  با وجود آنکه عمر کوتاهی در 
نفت پاسارگاد داشتند اما در همان عمر کوتاه هم ، بازار را 
به رقیبان واگذار کردند. با تغییراتی که در سیستم حقوق 
و مزایای کارکنان شرکت اعمال شد  موجبات نارضایتی 
پرسنل و نیروهای نفت پاســارگاد را فراهم آوردند که 
متاسفانه این روند کماکان به قوت خود باقی است. عالوه 
براین جذب بی رویه نیرو نیز عمال مجموعه را با سرریز 

پرسنل مواجه کرد.
 نقاط قوتی هســت کــه بخواهید به آنها 

اشاره کنید؟

قطعا نقاط قوتی نیز وجود دارد.مثال در بخش پایین 
دســتی پاالیشــگاه واحدی بود که بخش تبعیدی آن 
شناخته می شد .یعنی حتی در حد اندک نیز توجهی به 
این واحد نداشتند، اما با حضور نیروهای فنی و متخصص 
و همچنین با حمایــت برخی از مدیــران میانی الیق  
توانســت به چرخه فعالیت وارد شد؛ نیروهای قدیمی و 
پیشکســوت مجموعه با جان و دل برای این واحد کار 

کردند.
   مدیران مجموعه نیــز قطعا ازعملکرد به 
یاد ماندنی پرسنل و نیروهای نفت پاسارگاد اطالع 

دارند.
چندی پیش آقــای مهندس نیکخواه برای بازدید 
به کارخانه آمــده بودند. من در آن بازدید این موضوع 
را عنوان کــردم، تا زمانیکه عدالت شــغلی و عدالت 
پرداخت که توســط مدیران گذشــته نادیده گرفته 
میشد، وجود نداشته باشد جو نارضایتی هم همچنان 
در مجموعه باقی می ماند. متاســفانه طی ســالهای 

گذشــته تصمیماتی اتخاذ و اعمالی انجام شــد که 
نتایجش  به ســود مجموعه و البته نیروهای آن نبود. 
افرادی  با رابطه و ضابطه جذب شــدند که از حقوق و 
پســت های در خور توجهی برخوردارند اما در مقابل 
پرسنلی که ســالیان ســال دراین مجموعه زحمت 
کشیده اند از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند؛70 تا 
80 درصد نیروها در آن دسته افراد ناراضی قرار دارند. 
اگر می خواهیم حس رضایــت را در میان نیروها 
افزایش دهیم باید تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 
را به سوی قانونمند شدن سوق دهیم. تعداد نیروهای 
مجموعه ای که بــا 40 تا 50 نفر فعالیت داشــت به 
180 نفر رســیده اســت که از این میان تعدادی دور 
کار هستند و تعدادی نیز در مجموعه حضور دارند اما 
عمال کاری انجام نمی دهنــد. باید با اجرای عدالت و 
برنامه ریزی اجازه دهیم که سوابق، تخصص و میزان 
عمل تعیین کننده جایگاه و حقوق دریافتی پرســنل 

باشد و نه ارتباطات خاص.

مسئول کارمند انبار کاالی کارخانه تهران :

عدالت شغلی را مبنای تعیین جایگاه و میزان حقوق قرار  دهید

اپراتور فنی تولید کارخانه شیراز:

اوضاع نامساعد اقتصادی کارکنان را دریابید

می گوید نزدیک به دو دهه در کارخانه حضور داشته است و طی این سالها نیز به گونه ای فعالیت کرده است که هیچ نارضایتی در میان نباشد 
اما در عین حال عملکرد برخی از مدیران پیشین مجموعه نفت پاسارگاد را موجب افول عملکرد این شرکت تلقی می کند و به آن انتقاد دارد. 
محمدرضا کریم زاده که در انبارکاالی کارخانه تهران مشغول فعالیت است از مسئولین مجموعه می خواهد تا با عمل به قانون  سابقه، تخصص 

و کارآیی را مبنای تعیین جایگاه و میزان حقوق پرداختی پرسنل قرار دهند.

شرکت نفت پاسارگاد که در حال حاضر عنوان بهترین تولیدکننده قیر کشور و یکی از برترین های منطقه را یدک می کشد با همت و همکاری تمامی 
نیروها و پرسنل کارآزموده و متخصصش به این جایگاه دست یافته است. پرسنلی که رنج شیفت های متعدد کاری و کاستی های ناشی از تحریم های 
متعدد اقتصادی را به جان خریدند تا مجموعه نفت پاسارگاد با قوت هر چه تمامتر به فعالیت خود ادامه دهد. مسلم گل محمدی، اپراتور تولید کارخانه 

شیراز یکی از این افراد است که دارای تجارب ارزنده ای در این زمینه است.

   از چه زمانی به شرکت نفت پاسارگاد آمدید 
و در چه رده شغلی مشغول فعالیت بوده اید؟

من از سال 83 در مجموعه پاسارگاد مشغول فعالیت 
شده ام. از بدو ورود اپراتور بارگیری بودم و هم اکنون نیز 

در همین پست مشغول فعایت هستم.
    دیدگاهتان نســبت به وضعیت شرکت 

چگونه است و آیا از عملکرد آن راضی هستید؟
 زمانیکه بنده و بســیاری از همکارانم وارد کارخانه 
شیرازشدم این کارخانه دروضعیت مطلوبی قرار نداشت 
یعنی به جهت برخی کاستی ها و کمبودها با مشکالت 
عدیده ای مواجه بودیــم، اما با تالش تمامی کارکنان و 
نیروهای مجموعه توانستیم به بهترین جایگاه در منطقه 
دست پیدا کنیم؛ با همین تالش ها بود که شرکت نفت 
پاسارگاد به یکی از شرکت های نامدار منطقه و جهان 
تبدیل شد و قیر پاسارگاد نیزمشتریانی داشت که طالب 
دریافت ایــن محصول بودند، هرچند که در ســالهای 
گذشته  بازار رقابت را به شرکت های دیگر واگذار کردند. 
از دســت رفتن بازار نفت پاســارگاد درزمانی به وقوع 
پیوســت که ما چه به لحاظ نیروی فنی و چه تخصص 
و مواد اولیه در جایگاه بهتری نسبت به رقبا قرار داشتیم.

   االن وضعیت چگونه است؟
 معتقدم که ما باید در روند مشتری مداری و تبلیغات 
قدم های بزرگ تری برداریم، در این صورت رقیبان نیز 
 نمی توانند کاری از پیش برنــد. محصوالت ما با گرید
60، 70 و همچنین قیرهای پیچی کــه اخیرا در روند 
تولید  شــرکت قرار گرفته اند  در کنار قیرهای 6410 
و 6416 و در نهایــت6422و 7010 و البتــه قیرهای 

امولســیون که نیازی به تبلیغ هم ندارند، همه از جمله 
محصوالتی هستند که موجب آوازه برند نفت پاسارگاد 

در منطقه و جهان شده اند.
   در روند بهبود امور پیشنهادی هم دارید؟

امیدوارم توجــه به لزوم امنیت شــغلی نیروها و 
پرسنل مجموعه در کنار افزایش حقوق و مزایای آنها 
در دســتور کار قرار گیرد تا کارکنان با انگیزه بهتری 
کار کنند و تمایل بیشــتری هم برای ارتقای جایگاه 
مجموعه داشته باشند. تمامی نیروهای شرکت نفت 
پاسارگاد در کارخانه ها و پاالیشگاه ها و دفتر مرکزی 
دغدغه فراوانی نسبت به بهبود امور مجموعه ای که 
در آن مشــغول فعالیت هستند، دارند و ما امیدواریم 
که با عنایت مســئولین امر، شــاهد پاسخگویی به 
خواسته هایمان باشــیم. قطعا رسیدگی به مطالبات 
کارکنان شــرکت در این اوضاع نامساعد اقتصادی، 
با پاسخ نیروها و پرســنل مجموعه در افزایش بهره 
وری همــراه خواهد بــود.الزم اســت در همینجا از 
زحمات تمامی نیروهــای کارخانه شــیراز به ویژه 
آقای مهندس استدالل،مدیریت کارخانه که همواره 

حامی و حمایتگر ما بوده اند تشکر کنم.


