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از نیروی انسانی که به فراموشی سپرده شدند مدیران بازنشسته صنعت نفت کشور هست ،من
فکر میکنم باید به آیندگان پیغام دهیم که قدردان زحمات آنها باشند  ،کشور ما دارای مزیت
هایی از جمله نیروی انسانی مطلوب است .باید به مدیران و کارکنان با تجربه صنعت نفت که
بازنشسته شده اند ونقش تعیین کننده درمجموعه صنعت نفت داشته اند توجه شود و مورد
حمایت قرار گیرند بازنشسته ها ظرفیت بالقوه ای هستند که صنعت نفت نتوانسته به خوبی از
آنها استفاده کند این در حالیست که در کشورهای دیگر برای استفاده از تجربیات مدیران ،کارکنان
بازنشسته به عنوان اتاق فکر در حوزه های مختلف فضاسازی می شود .می توان ازمدیران
بارنشسته صنعت نفت به نوعی تضمین کننده موفقیت در این مجموعه بزرگ یاد کرد .
نسبت به ایجاد یک سامانه ای بمنظور شناسایی مدیران وکارکنان با تجربه و متخصص باز نشسته
صنعت اقدام نموده وطبقه بندی وساماندهی آنها بر اساس تخصص وتجربه کاری که درقسمتهای
مختلف بدنه صنعت نفت داشته اند دراین سامانه برنامه ریزی گردد .تا اینکه در برگزاری دوره های
آموزشی وجلسات هم اندیشی و همفکری صنعت نفت با توجه به تخصص وتجربه کاری مدیران
محترم بازنشسته مرتبط با موضوع جلسه و دوره آموزشی جهت همکاری از آنها دعوت بعمل آید.
اجرای این روش و انتقال تجربیات کاری مدیران بازنشسته که براساس چندین سال زحمت عمال
در بدنه صنعت نفت محقق شده است  .فوق العاده موثر خواهد بود برای نیروهای جوان وجدید
الستخدام در مسیر پیشرفت و موفقعیت بیشتر درمجموعه پیچیده وبزرگ صنعت نفت .

