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نشريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شماره  -14فروردین 1397

مقام معظم رهبری :
«به نظر من آنچه که ملت ایران در باب عید نوروز انجام داده است ،یکی از زیباترین و شایسته ترین کارهایی است
که می شود با یک مراسم تاریخی و سنتی انجام داد .اول سال شمسی ما ایرانی ها - ،یعنی اول بهار -عید نوروز
است  .ملت ایران افتخار دارد که سال شمسی او ،هم سال هجری است .از مبداء هجرت خاتم االنبیاء (ص) است،
در ضمن اول سال را اول فصل بهار انتخاب کرده ایم ...اول رویش طبیعت و اول بالندگی همه موجودات
زنده ...نوروز را برای خودتان اول بالندگی و جوشش و اول بروز زیبایی ها و « روز نو» کنید.

نوپ ر و ز تا ن
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دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهور :

« ...نوروز به معنای نو شدن و پایان کهنگی هاست .نوروز به معنای
شستن دل ها از کینه ها است .نوروز به معنای آغاز شکوفایی هاست و ما همه
در این هنگام وساعت ،از خداوند بزرگ می خواهیم که همه روزهای میهن ما،
نوروزی و همه فصول حیات ما ،بهاری باشد .خشم از نگاه ما ،ستیز از کالم ما
و تندی از رفتار ما را دور کند و از او بخواهیم که همه ما ایرانی ها با هر اعتقاد
و مذهبی که داریم ،سرود وحدت علیه تفرقه و تنازع و خشونت سر دهیم...
خدایا مدد کن تا اعتدال ،میانه روی و نشاط را از بهار بیاموزیم.
مهندس بیژن زنگنه ،وزیر نفت:
« حلول سال نو ،تولد بهار و فرا شدن نوروز فرخنده دیرپا را ،به همه شما
در خانواده بزرگ صنعت نفت تبریک و شادباش عرض می کنم...
همچنین  29اسفند ،سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران را گرامی می دارم و یاد
میکنم از کسانی که گامی در کوتاه شدن دست اجانب از منابع و ثروت های
ملی ایرانیان برداشته اند ...از خدای یکتا ،برای عزیزانم در خانواده بزرگ نفت و
خانواده های محترم آنان ،آرامش ،سربلندی ،عزت ،تندرستی ،شادکامی و امنیت
خاطر آرزو می کنم و امید آن دارم که ایران عزیز اسالمی ،هیچگاه رنگ کم سعادتی و محنت را به خود نبیند.

سخن سردبیر

نوروز باستانی مبارک و فرخنده باد!
ســال  1396بــه پایــان رســید و نــوروز  1397بــا
تحــول در طبیعــت و بهــار نشــاط آور آغــاز مــی
شــود.
ایرانیــان ســال نــو را همــواره بــا یــاد خداونــد «کمال
بخــش قلــب هــا و متحــول کننــده دل هــا» شــروع
مــی کننــد .نــوروز باســتانی یــادگار نیــاکان ماســت
و نمــاد فرهنگــی ایــران زمیــن اســت .نمــادی کــه
در دوران اســامی بــا فرهنــگ اهــل بیــت علیهــم
الســام عجیــن شــد .در اعتقــادات کهــن ایرانــی،
نــوروز،گاه آفرینــش انســان و تکمیــل خلقــت
جهــان اســت و در نــگاه اســامی ،نوروزهنــگام
نــزول جبرئیــل امیــن بــر حضــرت محمــد(ص) و
روز غدیرخــم بــوده و روز ظهــور حضــرت صاحــب
الزمان(عــج) خواهــد بــود .در روایــات آمــده کــه
روزی گروهــی از ایرانیــان مســلمان بــرای حضــرت
علــی (ع) در کوفــه هدیــه ای آوردنــد.
حضرت فرمودند :این هدیه به چه جهت است؟
گفتند :ای امیرمومنان؛ امروز نوروز است!
حضــرت ضمــن تقدیــر از آنــان ،بــا انبســاط خاطــر
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فرمودنــد :پــس هــر روز را بــرای مــا نــوروز قــرار دهید.
امــام جعفــر صــادق(ع) نیــز مــی فرماینــد« :هیــچ
نــوروزی نیســت کــه مــا در آن متوقــع گشــایش و
فرجــی نباشــیم .نــوروز از روزهــای مــا و شــیعیان
ماســت».
آری ،نــوروز و آغــاز تحــول طبیعــت ،هــم زیبایــی
باســتانی دارد و هــم زیبایــی دینــی .بــه ویــژه
آنکــه نــوروز امســال بــا مــاه مبــارک رجــب و
میــاد بــا ســعادت حضــرت امیرالمومنیــن علــی ( ع)
مقــارن شــده اســت .ایــن اوقــات تحــول آفریــن
بــر خانــواده بــزرگ صنعــت نفــت ایــران مبــارک و
فرخنــده باشــد .خانــواده ای کــه بیــش از یــک قــرن
اســت بــا تــاش خــود ،رفــاه و نعمــت و آبادانــی و
نشــاط را بــرای ایرانیــان بــه ارمغــان آورده و مــی
آورد و تمــدن ایــران را رونــق و رشــد و شــکوفایی
مــی بخشــد.
بزرگــواران و تالشــگران صنعــت نفــت
ایــران :هــر روزتــان نــوروز و نوروزتــان
مبــارک و فرخنــده بــاد.

خوش به حال آفتاب
« یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال»

ای خدایی که قلب ها و دیده ها را به سمت
کمال دگرگون ساخته و متوجه می نمایی،
و تدبیر شب و روز به دست توست و تعالی
بخش حال و درونمان هستی ،متحول کن
حال ما را به نیکوترین وجه کمال و تحول».
***

بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک

شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگ های سبز بید

عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار!
خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال آفتاب...

شاعر :زنده یاد فریدون مشیری

خاطره
مهندس مدني بازنشسته شركت نفت فالت قاره:

ن

و ر و ز تا ن
پیر و ز

كاركناننفتفالتقاره
برجستهترينصحنههايمقاومتراترسيمكردند
آرزو فروردین

صداي گرم و صميمياش آميخته به ادبي وصف ناشدني است ،مكالمه مؤدبانه و گويش
فصيحش جاي ترديد باقي نميگذارد كه صاحب اين صدا ،مردي از ديار شعر و ادب «شيراز»
است .در همان ابتداي صحبت مان هم اشاره ميكند كه در خيابان قصرالدشت شيراز
اتومبيلش را در گوشهاي پارك كرده تا پاسخ سؤالهاي ما را بدهد.
او می گوید پس از  32سال كار اقماري آنقدر كار انجام نشده شخصي دارم كه از زمان
بازنشستگي دارم به آنها ميرسم .با صراحت ميگويد طي  32سال خدمتش حتي يك روز
کاري را هم در موطنش شيراز يا در تهران نگذرانده و همه اين دوره کاري را در سكوهاي
نفت يا مناطق عملياتي سپري كرده است .سيداحمد مدني بازنشسته امروز شركت نفت
فالت قاره ايران براي قديميهاي صنعت نفت دريايي نامي آشناست .آخرین سمت وی
رييس منطقه عملياتي كيش بود که با صنعت نفت خداحافظي كرد .مصاحبه خبرنگار ما با
مهندس سيداحمد مدني تقدیم شما خوانندگان گرامی می شود:
* از چه سالي و چگونه به جمع
كاركنان صنعت نفت ايران پيوستيد؟
و در چه واحدهايي كار كرديد؟
اوايل سال  1357پس از فراغت از تحصيل در رشته
مهندسي نفت در آمريكا به كشور عزيزمان ايران
مراجعت كرده و در شركت ايران – پان آمريكن
سابق (آيپك) در جزيره خارگ مشغول به كار شدم.
در واقع زماني كه در سال سوم دانشگاه مشغول
تحصيل بودم چون دانشگاه ايالتي لوئيزيانا در ميان
دانشگاههاي اياالت متحده بسيار نامدار و معروف
بود .عده اي از طرف شركت ملي نفت ايران به آن
دانشگاه مراجعه كرده و ضمن مصاحبه با دانشجويان
ايراني ،تعدادي را براي فعاليت در صنعت نفت ايران
پس از فراغت از تحصيل انتخاب ميكردند .من هم
جزو همان عده دانشجويان انتخاب شده بودم كه
پس از استخدام راهي جزيره خارگ شديم و من
ابتدا در بخش حفاري شروع به كار كردم و تا 32
سال بعد كه به افتخار بازنشستگي نايل آمدم تمام
مدت به صورت اقماري در سكوهاي بهرهبرداري
يا مناطق عملياتي شركت نفت فالت قاره ايران
خدمت كردم .پس از مدتي كه در قسمت حفاري
كار كردم ،در آزمايشگاه ،خدمات چاه ها و سكوي
نفتي فروزان در مرز ايران و عربستان هم خدمت
كردم .در جزيره خارگ مدتي معاون بهرهبرداري
دريا ،معاونت بهرهبرداري كل و مدتي هم معاونت
منطقه عملياتي خارگ را برعهده داشتم .در مجموع
حدود  20سال در جزيره خارگ ،يكسال و نيم در
جزيره سيري 8 ،سال در بهرگان و حدود دو سال و
نيم در در منطقه تازه تأسيس كيش كار كردم و در
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سمت رييس منطقه عملياتي كيش بازنشسته شدم.
*آقاي مهندس در سالهاي دفاع مقدس
مجموعه صنعت نفت دريايي جزو اولين
اهداف حمالت دشمن بود .اما االن كه به
نتايج دفاع مقدس نگاه مي كنيم مي بينيم
چ گاه سنگر توليد
كه كاركنان شركت هي 
و كارشان را رها نكردند .به اعتقاد شما
چه مجموعه عواملي باعث شده بود تا
پرسنل چنين روحيهاي را در خود ببينند؟
خوب به ياد دارم زماني كه اولين حمله رژيم بعث به
جزيره خارگ انجام شد در همان ايام آغازين جنگ
بود ،هواپيماي عراقي كه براي بمباران تأسيسات
نفتي پرواز مي كرد در فاصله اي بسيار پايين و به
اصطالح در ارتفاع پست پرواز ميكرد حوالي برج
 H2Sگير كارخانه ابوذر هواپيما به حدي پايين
آمده بود كه من چهره خلبان آن را به راحتي مي ديدم
و تا امروز هم چهره سياهرو و لبخند زشتي كه بر
لب داشت را از ياد نبردهام ،بمب را در همان حوالي
انداخت و در مخزن شماره  2خارگ افتاد كه به
انفجار و آتش سوزي آن مخزن انجاميد ،پس از
اين حمله گروههايي از اهالي بومي خارگ شروع به
ترك جزيره كردند ،خارگ با انبوه تأسيسات و مخازن
نفتي اش به يك هدف پر منفعت براي عراقي ها
تبديل شده بود اما در همان روزها كاركنان نفت
فالت قاره مردانه ماندند و برجسته ترين صحنه
هاي مقاومت را ترسيم كردند ،مث ً
ال هر كسي ميداند
كه به دليل شرايط خاص سكوهاي دريايي ،ساكنان
اين سكوها در صورت حمله تقريب ًا از شانس زنده

ماندن برخوردار نيستند .اما ميبينيد كه پرسنل سكو
بدون هيچگونه هراسي راهي اين مناطق ميشدند.
دليل عمده پيدايش چنين روحيهاي را ميتوان اثر
انقالب در شكلگيري روحيه استقالل صنعت نفت
و كاركنان آن دانست .يعني انقالب اسالمي ثابت
كرد كه ميشود با اتكا به توان ايراني اداره صنعت
عظيمي مثل نفت توسط خود ايراني ها انجام شود
بچههاي نفت فالت قاره هم وقتي اين واقعيت را
ميديدند قبول نميكردند كه در شرايط جنگ و با
وجود مخاطرات فراوان اين دستاورد بزرگ و ارزشمند
را از دست بدهند چرا كه اعتقاد داشتند اگر قرار باشد
در اثر خطر حمالت نظامي دشمن كار توليد نفت
زمينگير شود دستاورد بزرگ انقالب اسالمي در
صنعت نفت نابود شده است .پس مردانه ماندند و
توليد را در سختترين شرايط حفظ كردند تا استقالل
عملياتي صنعت نفت ايران حفظ و حراست شود.
*كار بازسازي چطور پیش می رفت و
روحیه کارکنان درآن ایام چطور بود؟
بعد از اينكه جنگ تحميلي به پايان رسيد كار
بازسازي سكوهاي آسيب ديده و تأسيسات صدمه
ديده از جنگ اولويت اول شركت محسوب ميشد،
و بديهي بود كه پرسنل هم اين اولويت را جدي
ميگرفتند و بار اصلي را آنها بر دوش ميكشيدند،
واقعيت اين است كه كار بازسازي سكوهاي
آسيبديده به عنوان شريانهاي اصلي توليد با
دست خالي آغاز شد و بدون امكانات مناسب هم
به اهداف دست يافتيم .خوب به ياد دارم كه كار
بازسازي سكوي ابوذر كه بزرگترين مجتمع توليد
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نفت دريايي منطقه خارگ است با دست خالي و
تقريب ًا با هيچ آغاز شد اما پس از مدتي همان سكو را
با توليد  85هزار بشكه در روز بازسازي كرديم حتي
براي بازسازي و به دليل كمبود قطعات و تجهيزات،
وسايل را از سكويي به سكوي ديگر منتقل مي
كرديم تا به صورت موقت نياز يك سكوي داراي
اولويت را مرتفع كنيم ،مث ً
ال دستگاه rotarapeS
(تفكيكگر) كه يك وسيله مهم در فرآيند توليد نفت
دريايي است .به علت كمبود بعض ًا از يك سكو
به سكوي ديگري كه در حال بازسازي بود منتقل
ميشود ،در همين ايام بود كه پرسنل شركت ايثار و
از خودگذشتگي را به اوج ميرساندند .بعضي وقتها
ميشد كه  40روز يا شايد بيشتر سكو را ترك
نميكردند تا يك فرآيند فني راه بيفتد يا يك قطعه
در محل خود نصب شود ،ميتوانم بگويم كه دوره
بازسازي تأسيسات آسيب ديده در نگاه پرسنل آن
روز شركت تداوم جبهه دفاع مقدس بود ،شايد حتي
شوري عظيمتر در دل بچهها بود كه ميخواستند
از خرابيهاي جنگ صنعتي توسعه يافتهتر و
پيشرفتهتر بسازند به همين دليل بود كه  40روز
مداوم زندگي در سكو برايشان شيرين و با ارزش بود.
*به اعتقاد شما به جز عملكرد نيروي انساني
چه عامل ديگري بر روند رشد و توسعه
كلي صنعت نفت دريايی تأثيرگذار است؟
به جز مسأله نيروي انساني موضوع مديريت كالن
از جمله عواملي است كه تأثير زيادي بر رشد يا
عدم رشد شركت دارد من االن چون بازنشسته
شدهام و ديگر در سازمان حضور ندارم مي توانم
با جرأت بگويم كه طي تمامي سالهاي گذشته
مديري اثرگذارتر از مهندس محمود زيركچيان
زاده در شركت نفت فالت قاره نديدم ،من 23
سال در اين شركت كار كردم و مديران زيادي را
ديدم و كار با آنها را تجربه كردم اما به ياد ندارم
كه مديري مثل مهندس زيركچيانزاده با تفكر و
حضورش در بخشهاي مختلف شركت چنين

خارگ با انبوه تأسيسات و مخازن
نفتي اش به يك هدف پر منفعت
براي عراقي ها تبديل شده
بود .اما در همان روزها كاركنان
نفت فالت قاره مردانه ماندند
و برجسته ترين صحنه هاي
مقاومت را ترسيم كردند

انگيزهاي به كاركنان داده باشد ،البته تنها االن كه
بازنشسته شدم ميتوانم اين حرف را با صراحت
بگويم تا مورد تعبيرهاي سليقهاي قرار نگيرد،
اما حقيقت اين است كه آيندهنگري مديرعامل
فعلي شركت نفت فالت قاره ايران براي توسعه
كالن اين مجموعه يك سرمايه ارزشمند است.
* شما به عنوان اولين رييس منطقه
عملياتي كيش شركت نفت فالت قاره
ايران خدمت كرديد ،در روند ايجاد
زيرساختهاي مربوط به شركت در
اين جزيره چه مشكالتي داشتيد و آينده
اين منطقه با چگونه ارزيابي ميكنيد؟
وقتي كه كيش به عنوان منطقه پنجم عملياتي
شركت انتخاب شد هيچگونه امكانات و زير ساختي
در آنجا نداشتيم و احداث ايستگاه تقويت فشار گاز
سيري به كيش به عنوان اولين طرح زير ساختي
فالت قاره در كيش آغاز شد ،در ابتدا منطقهاي كه
كار در آن را شروع كرديم يك صحراي برهوت و
بدون امكانات بود و قرار شد پس از ساخت ايستگاه
تقويت فشار گاز ،مجتمع آموزشي فالت قاره نيز در
جوارش احداث شود ،در ابتدا ارگانها و سازمانهاي
محلي در جزيره كيش اص ً
ال اطالعي از ماهيت كار
و اهداف شركت نداشتند .اما با آغاز جريان ارسال

و ر و ز تا ن
پیر و ز

گاز از سيري به كيش و تأمين گاز نيروگاه توليد
برق اين جزيره توسط شركت نفت فالت قاره
به سرعت اهميت و نقش تأثيرگذار اين شركت
در توسعه آتي جزيره كيش معلوم گشت البته در
همان ابتدا هم برخي مقاومتها در برابر دريافت
گاز از شركت انجام مي شد اما در مدت كوتاهي
همه سازمانها و ارگانها به اهميت نقش گاز طبيعي
در تأمين انرژي پايدار جزيره اعتراف كردند و گاز
به نعمتي براي كيش تبديل شد و همين طرح
گازرساني موجب شد تا كيش به عنوان منطقه پنجم
شركت نفت فالت قاره ايران مورد توجه قرار بگيرد.
*آقاي مدني شما  32سال در شرايط سخت
عملياتي كار كرديد اگر قرار باشد به يكي از
پرسنل جديداالستخدام شركت توصيهاي
از سر تجربه داشته باشيد چه ميگوييد؟
اول از همه بايد اين واقعيت را قبول كنند كه كار
در صنعت نفت دريايي با كار در صنعت نفت خشكي
تفاوتهاي عمده و با اهميتي دارد ،همين تفاوت
ها ايجاب مي كند كه پرسنل هم خود را با آنها
وفق دهند ،پرسنل بايد خود را با شرايطي كه جزيي
جداييناپذير از ماهيت كار در محيطهاي دريايي
است هماهنگ سازند تا بتوانند عملكرد خوبي
داشته باشند ،اينكه به بهانههاي مختلف بخواهند
از همگامي با اجزاي جدايي ناپذير سيستم خودداري
كنند موجب ميشود تا بازدهي كار آنها پايين بيايد.
*منظور دقيق شما از اين همگامي چيست؟
مث ً
ال عزيمت به سكو با هليكوپتر يك بخش
جداييناپذير از سيستم كار در محيط صنعت نفت
دريايي است وقتي سكوي محل خدمت دهها كيلومتر
در داخل آبهاي خليج فارس قرار دارد عزيمت با هلي
كوپتر به آن محل خدمت يك امر بديهي است
اما بعض ًا كاركنان ميگويند كه ما از سوارشدن بر
هليكوپتر واهمه داريم و مايل هستيم با كشتي به
سكو عزيمت كنيم .همين است كه موجب ميشود
همگامي كافي ميان آن فرد و اجزاي بديهي سيستم
كارش بوجود نيايد و در نهايت همين مسأله موجب
ميشود بازدهي و بهرهوري كار او كاهش يابد.
از طرفي اعتقاد دارم كه پرسنل قديمي و رؤساي
واحدها هم به ويژه در مناطق عملياتي و سكوها
بايد نفرات تازه وارد را با جان و دل بپذيرند و به
آنها ميدان بدهند تا بتوانند تجربه كافي خود را با
تخصصي كه در محيط دانشگاهي به صورت
تئوريك كسب كرده اند پيوند بزنند ،معتقدم
پرسنل قديمي وظيفه دارند تا در جوان هاي
جديداالستخدام شور و شوق ايجاد كرده و زاويه
ديد مطلوبي از آينده آنان را برايشان ترسيم كنند
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یاد دو ایثارگر نفتی گرامی باد

در سال  ،1396حماسه ای جاودان در خانواده بزرگ صنعت نفت ایران متجلی شد و آنگاه به تاریخ
پیوست .حماسه ای که «مهار اژدهای آتش در رگ سفید» نام گرفت.
رویدادی که بیش از چهل روز در مناطق نفت خیز جنوب ،زمینه ساز تکاپوی تالشگران نفتی شد .ولی
سرانجام این «حادثه هولناک» تسلیم اراده همکاران خستگی ناپذیرمان شد و با یاری خدا به خیر گذشت.
اگر چه دو همکار ایثارگر صنعت نفت به نام های «فرزاد ارزانی بیرگانی و محمدسلیمی چگینی» به کام
شعله های آتش رفتند و جان به جان آفرین تسلیم کردند ،ولی بار دیگر ثابت شد :اتحاد و انسجام و
همدلی ،هر آتشی را مهار و وادار به خاموشی می کند.
یاد همکاران پرتالش «مهار اژدهای آتش در رگ سفید» را گرامی داشته و به ارواح این دو «شهید
خدمت» صنعت نفت که در جوار رحمت الهی شاد و متنعم اند ،درود می فرستیم.

نوستالژي

به نام سعادت ملت ایران ....

 29اســفند روزی بــزرگ در تقویــم خاطــرات جــاودان تاریخــی ملــت
بــزرگ ایــران اســت .روزی کــه مبــارزات پیگیــر و همــه جانبــه مــردم
و جریانهــا و شــخصیت هــای ملــی و دینــی جامعــه ،بــا هــدف ملــی
شــدن صنعــت نفــت ،بــه پیــروزی رســید و گامــی اساســی در مســیر
احیــای هویــت و اســتقالل ایران برداشــته شــد .در  29اســفند ، 1329
الیحــه فراکســیون نماینــدگان ملــی در پارلمــان کــه «بــه نام ســعادت
ملــت ایــران و بــه منظــور کمــک بــه تامیــن صلــح جهانــی» تنظیــم
شــده و محتــوای آن «ملــی شــدن صنعــت نفــت در مناطــق کشــور و بدون
اســتثناء و در همــه ابعــاد عملیــات اکتشــافی ،اســتخراج و بهــره بــرداری»
بــود ،بــه تصویــب رســید و موجــب شــادی و ســرور سراســری ایرانیان شــد.
بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت و آغــاز نخســت وزیــری دکتــر محمدمصــدق،
رونــدی جدیــد در تاریــخ معاصــر ایــران شــروع و حرکــت بــرای تحقــق
کامــل اســتقالل و آزادی و حفــظ منابــع و منافــع ملــی ســرعت گرفــت.
در ســالروز  29اســفند یــاد همــه رجال سیاســی -دینی و تالشــگران مردمی
کــه بــرای پیــروزی ایــن جنبــش ضداســتعماری فــداکاری کردنــد را گرامی
مــی داریــم .خانــواده بــزرگ صنعــت نفــت در طــول  68ســال کــه از ملــی
شــدن نفــت ایــران مــی گــذرد ،همــواره بــرای رشــد ،توســعه و ارتقــاء ایــن
صنعــت کــه ضامــن اســتقالل و رونــق اقتصــادی و حفــظ منافــع مــردم
اســت تــاش کــرده انــد و ایــن مجاهــدات ایثارگرانــه همچنــان ادامــه دارد.
 29اســفند ،روز ملــی شــدن صنعــت نفــت بــر مــردم ایــران و
بویــژه خانــواده بــزرگ ایــن صنعــت گرامــی و فرخنــده بــاد.

پيك ايثار شماره  -14فروردین 1397

4

