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امام خمینی (ره):
« مــن ضمــن تشــکر از گرداننــدگان صنایــع
کشــور خصوص ـ ًا صنعــت نفــت و گاز ،از همــه
آنــان مــی خواهــم کــه بــا تــاش خــود بــه دنیا
ثابــت کننــد کــه مــی تواننــد بــا فکــر و تــاش
خــود ،چــرخ هــای اقتصــادی کشــور را بــه
حرکــت در آورنــد».
مقام معظم رهبری :
« از همــه نگارنــدگان حــوادث جنــگ و همــه
کســانی کــه تــوان انجــام وظیفــه در ایــن امر
مهــم را دارنــد ،درخواســت مــی کنــم از ثبــت
و ضبــط جزئیــات ایــن دوران غفلــت نکننــد و
ایــن گنجینــه تمــام نشــدنی را بــرای آیندگان
بــه ودیعــه بگذارنــد».
مهندسزنگنه،وزیرنفت:
« در جریــان هشــت ســال دفــاع مقــدس ،ملت
ایـران یــک بــار دیگــر متولــد شــد .در آن زمان،
وحــدت ملــی ب ـرای دفــاع از تمامیــت ارضــی
جمهــوری اســامی در باالتریــن شــکل خــود
متبلــور بــود و همــه ایرانــی هــا -بــه ویــژه
تالشــگران صنعــت نفــت -بـرای دفــاع از این
ســرزمین مجاهــدت کردنــد».

نوستالژی

جاویدان سازی
خاطرات
خانـواده بــزرگ صنعــت نفــت در دروان جنــگ تحمیلــی بـرای حفظ منافــع مردم
ایـران ،تامیــن نیازهــای ســوختی جامعه ،بازســازی تاسیســات آســیب دیــده ،تولید
و صــدور نفــت و ادامــه فعالیــت پاالیشــگاه هــا تالش بســیار کــرد 1055 .شــهید،
 10هــزار جانبــاز 1200 ،آزاده و افــزون بــر  13هــزار ایثارگــر و رزمنــده ،نمــادی
بــارز و درخشــان از ارتبــاط مســتقیم نفــت و دفــاع مقــدس اســت کــه خاطرات
ایــن مقطــع درخشــان تــا ابــد در ذهــن هــا مــی مانــد .هــدف ســتاد حفــظ آثــار
و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس وزارت نفــت حفــظ ایــن خاطــرات اســت و
مطلــوب اســت شــما بزرگــواران بــرای پیمــودن ایــن مســیر مــا را یــاری کنید و
بــا ارســال خاطــرات خــود و عکــس هــای زیبــای آن دوران ،هــر چه بیشــتر در
غنــای ایــن مجموعــه بکوشــید .شــایان ذکــر اســت کــه از ایــن آثــار مکتــوب
و تصویــری در «پیــک ایثــار»« ،ســایت ســتاد» و مجموعــه «تاریــخ شــفاهی
نفــت در دفــاع مقــدس» اســتفاده خواهــد شــد.
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سخن سردبیر

اعیاد شعبانیه
مبارک باد
شــعبان شــد و پیــک عشــق از راه آمــد
عطر نفس بقیه اهلل آمد
بــا جلــوه ســجاد و ابوالفضــل و حســین (ع)
یــک مــاه و ســه خورشــید در ایــن مــاه آمــد
شــعبان المعظــم ،مــاه جشــن هــا و شــادی هــا فــرا رســید .اعیــاد
شــعبانیه ،نمــاد بــارز فــرح و انبســاط خاطــر مســلمانان و شــیعیان اســت.
میــاد بــا ســعادت احیــاء کننــده عدالــت وآزادی و معنویــت در فرجــام
نیــک تاریــخ ،یعنــی مهــدی موعــود حضــرت حجــت بــن الحســن
العســکری ،امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف ،و همچنیــن
میــاد عاشــورا آفریــن بــزرگ تاریــخ حضرت حســین بــن علــی و فرزند
بزرگــوارش حضــرت امــام زیــن العابدیــن و بــرادر جانبــاز و فــداکارش
حضــرت ابوالفضــل العبــاس علیهــم الســام ،نقطــه اوج شــادی و شــعف
مومنــان اســت.
همانطــور کــه امــام جعفــر صــادق (ع) فرمودنــد« :شــیعتنا خلقــوا مــن
فاضــل طینتنــا ،یفرحــون بفرحنــا و یحزنــون بحزننــا  :شــیعیان مــا
هســتی یافتــه انــد از بهتریــن درجــه هســت و وجــود مــا .بــه شــادی و
فــرح مــا اهــل بیــت شــاد و مســرورند و بــه هنــگام حــزن و انــدوه مــا،
اندوهگیــن» ،مطلــوب اســت اعیــاد دینــی بویــژه اعیــاد شــعبانیه را در
نهایــت شــادی و ســرور برگــزار کنیــم.
ایــن اعیــاد خجســته را بــه همــه کارکنــان صنعــت نفــت و خانــواده های
محترمشــان تبریــک مــی گوییــم .همچنیــن تبریــک ویژه داریــم خدمت
خانــواده هــای معظــم شــهیدان ،جانبــازان ،آزادگان و عمــوم ایثارگــران
نفــت کــه در دوران دفــاع مقــدس بــرای صیانــت از منافــع مــردم ایــران
حداکثــر ایثــار و فــداکاری کردنــد و بــا الهام از شــهیدان کربال و عاشــورا،
جلــوه ایثــار را بطــور عملــی ،عینیــت بخشــیدند .امیدواریــم همــواره در
پنــاه حضــرت حــق و ائمــه طاهریــن مســتدام و پایــدار و عزتمند باشــید.

گفت و گو

توربينها همانند فرزندان من هستند!
آرزو فروردین

در ادامه گفتوگو با همكاران پيشكسوت
نفت در دوران انقالب و دفاع مقدس با
سيدمحمد علمالهدي يكي از كارمندان ارشد
كه در زمان جنگ تحميلي در خوزستان و
جزيره خارك حضوري فعال داشت ،نشستي
داشتيم كه تقديم حضورتان مي شود:

با تشکر از قبول دعوت ،شرح مختصری
از زندگی تان بفرمایید:
بنده سيد محمد علم الهدي ،متولد سال  1327در
ا هواز هستم .بعد از پايان خدمت سربازي در سال
 1352به استخدام شركت ملي نفت ايران در آمدم.
به ياد مي آورم كه ما يك گروه در حدود
 16نفر بوديم كه همه داراي فوق ديپلم
بوديم و به استخدام اسكو در آمديم .اسكو
يك شركت سهامي خاص خدمات صنعت
نفت بود كه به اختصار (اسكو) مي ناميدند.
در اين شركت قوانين خشك حاكم بود به مانند
ارتش .بعد از گذراندن دوره هاي زبان ،تاييد
صالحيت ،چهار مركز برايمان در نظر گرفتند،
آغاجاري ،گچساران ،تلمبه خانه گوره و خارك
كه در آن زمان تلمبه خانه گوره بزرگترين تلمبه
خانه در جهان بود .سرانجام بنده به پايانه خارك
منتقل شده و در آنجا مشغول به خدمت شدم.
در خارگ چه گذشت؟
سال  52بود كه به جزيره خارك براي كار منتقل
شدم .در آن دوران بنده فوق ديپلم مكانيك
داشتم .البته در آن موقع مدرك مهندسي به
ندرت داشتند و اكثركاركنان ديپلم داشته و
كارها هم استادكاري بود و هم كارگري .سه
سال به صورت نوبت كاري بوديم .در آنجا
يك كارخانه برقي وجود داشت كه بسيار سر
و صدا توليد مي كرد و با ديزل كار ميكرد و
هنوز توربين به آن صورت وارد صنعت نشده بود.
ديزل ها پيستونش حدود  300كيلو بود ،كل اين
مجموعه  4مگا وات برق توليد بيشتر توليد نميكرد.

2

صداي انفجار شديدي در پشت سر ما ايجاد شد!
خوب ما برگشتيم و ديدم باز چند نفر در اين حادثه
شهيد و عده اي هم مجروح شدند .خاطره اي كه
بنده هيچ زمان از خاطرم نميرود؛ مربوط به يك
استاد كار مي شود كه مدت سی سال كارش
روي توربين بود! يعني چشم بسته كارش را انجام
ميداد ،كه توربين ها دچار مشكل نشوند و آنها
را تعمیر می کرد ،وقتي كه اين توربين ها مورد
اصابت گلوله دشمن واقع شده بود ،ديديم كه اين
آقا بسيار ناراحت هستند و علت از ايشان پرسيدم
و پاسخ دادند براي فرزندانم ناراحت هستم!!!
اين توربين ها همانند فرزندان من هستند،
 ۳۰سال از اينها مانند فرزندم محافظت
كردم ،حاال عراقي های متجاوز آمدند و به
يك شب همه زحمت مرا از بين بردند! يعني
تعصب به كارداشتن يك كارمند و يا يك
كارگر و استاد كار صنعت نفت را نشان مي داد.

يك مجموعه آب شیرین کن بود در جزيره
خارك که آب دريا مي آمد تا وسط لوله بعد
از آنجا عمليات بر روي آن صورت ميگرفت
و آب مقطر ايجاد ميكرد و بعد با اضافه كردن
يك امالحي به آب شرب تبديل مي كردند و
خالصه ما سه سال نوبت كار در آنجا بوديم.
در سال  65از خارك به اهواز منتقل شدم.
در اهواز يك اداره برنامهريزي تعميرات بود
و تا سال  ۵۹در آنجا مشغول به خدمت بودم.
در اوايل جنگ يك بار داشتيم مي رفتيم به
سمت مارون ،3كه در  70كيلومتري شرق
اهواز بود .كارخانه اي كه خوراك پااليشگاه
اصفهان از آنجا تامين مي شد.
تقريبا  10كيلومتري آنجا بوديم كه يك دفعه
صداي انفجار مهيبي را شنيدم .ما نيز خود را به
محل رسانيد و براي نجات افراد اقدام كرديم.
در پي اين حادثه چند تن از بچه ها شهيد و
عده اي نيز مجروح و دچار موج گرفتگي شدند.
چه اتفاقي افتاد كه شما اهواز را ترك
خالصه كه وضعيت بسيار اسفناكي بود و همه
كرده و به تهران آمديد؟
وحشت زده بودند.
باز به خاطر مي آورم در يك ماموريت به كارخانه اوايل سال  66بود كه بيماري همسرم شديد شد
 3اهواز بود حمله شد .ما كارمان در آنجا تمام و بنابراين ما بيشتر در مسير تهران و اهواز در
شده بود ،آمديم از كارخانه برويم بيرون كه تردد بوديم.

بنابراین بر اثر شرايط همسرم به ناچار براي
مداواي ايشان به تهران منتقل شدم و در
ستادي كه تقريبا شش نفر هم بوديم ستاد
بازسازي و نوسازي و پدافند غيرعامل صنعت
نفت مشغول به كار شدم و چند ماه بعد نيز
همسرم براثر بيماري متاسفانه فوت شدند.
شما در سال  66به ستاد پدافند غیر
عامل وارد شديد  ،اهم فعاليت هاي
اين ستاد چه بود؟
ستاد پدافند غيرعامل جزو تشكيالت
زيرمجموعه وزير نفت بود و خاطرات خوبي
از آنجا دارم .اواخر سال  66بود كه ستادهاي
بازسازي كل كشور دعوت كرد ،كه به
سازمان برنامه بودجه در بهارستان برويم.
در آن جلسه بود كه به ما گفتن يك گروه
از سازمان ملل براي برآورد خسارات جنگ
ايران و عراق مي آيند و شما نيز خساراتي

كه به وزارتخانه خود وارد شده است،
جمعآوري كنيد .ما نيز به وسيله يك همكار
به نام آقاي علي رشيدي كه اميدوارم هميشه
سالمت باشند يك كتابچه تهيه كرديم .در
آن دوران غير از صنعت نفت هيچ ارگان
ديگري نتوانست اين برآورد را انجام دهد.
حدود  ۱۰۰ميليارد دالر خسارات وارده به
پيكره نفت بود .به اين ترتيب خسارات
جنگ تهيه شد و آقاي آقازاده وزير وقت
نفت نيز يك بودجه اي در اختيار ستاد
قرار مي داد كه با تيم و اعضاي گروه هم
فكري مي كرديم و براي هر پااليشگاه
و ..بودجه اي را در نظر ميگرفتيم.
در آن دوران براي پااليشگاه آبادان بيشترين
بودجه درنظر گرفته ميشد .در كل با بودجه اي
كه در اختيارمان قرار مي دادند ،كار بازسازي
تاسیسات مهندم شده نفت را بعد از جنگ
برعهده داشتيم .

بعد از ستاد پدافند غیرعامل شما در
كدام قسمت مشغول شديد؟
در سال  ۷۰واحدي به نام امور سازماني
تشكيالت روشها بود كه به مهندسي
ساختار بهرهوري نيز معروف بود که به آنجا
منتقل شدم و روي سازمان اكتشاف كار
كرديم و سرانجام در سال  ۸۶با سمت
كارشناس ارشد امور سازماني بازنشسته شدم.
در مورد سايت ستاد چه نظري داريد؟
راهاندازي سايت كار بسيار مطلوبي بود.
اما اگر شما به سايت خود روزشمار
جنگ را اضافه كنيد بسيار بهتر مي شود.
درباره اينكه خاطرات و مجموعه اسناد
عزيزان ایثارگر را جمعآوري ميكنيد
بسيار نظر و ايده جالبي مي باشد .بايد
ياد و نام اين عزيزان را براي هميشه زنده
نگاه داريم و به نسل آينده منتقل كنيم.

معرفی کتاب
* شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در چهارچوب تدوین « تاریخ شفاهی نفت » اقدام به
جمع آوری خاطرات و گفتگو با پیشکسوتان و کارکنان بازنشسته شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران نموده که به مناسبت صدمین سال صنعت نفت ایران منتشر گردید.
تحوالت صنعت نفت در دهه های  1330-50شمسی ،مقطع انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس
در البالی این خاطرات موردنظر قرار گرفته است.
در این کتاب از زبان مدیران و پیشکسوتان « ،مدیریت در شرایط بحران» برای نسل جدید تبیین
می شود ،خالقیت و ابتکار عمل در مدیریت را نشان می دهد ،نقش عشق و ایمان در کنار تخصص
و توانمندی را بازگو می کند و سرانجام این نکته مهم را که؛ با مسئولیت و وظایف امروزمان چگونه
برخورد کنیم تا در دوران بازنشســتگی بتوانیم با وجدانی آســوده و رضایت خاطری شعف انگیز به
گذشــته خــود بنگریم؛ به دقت و زیبایی ترســیم می نماید .مطالعه ایــن کتاب را به همه همکاران
توصیه می کنیم.
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خاطره

روحاهلل عسکرپور پيشكسوت شرکت نفت فالت قاره:

توانايي شركت نفت فالت قاره در خدمت دفاع مقدس بود
روح ا ...عسکرپور متولد فروردين 1327
در سرزمين نفتخيز خوزستان و شهر مسجد
سليمان است .وی در سال  1349همزمان
با آغاز بیستودومین سال تولدش به عنوان
كارآموز به صنعت نفت پيوست و از همان
ابتدا در منطقه عملياتي الوان به كسب دانش
و تجربه مشغول شد .در آن زمان شركت
ايراني – ايتاليايي «ايمينيكو» در ايران فعال بود
و او در اداره انبارهاي الوان مشغول كار گرديد.
در آن زمان با توجه به مديريتها و
سيستمهاي موجود ،تحت آموزشهاي مورد
نظر قرار گرفت .او نيز همچون تمام کارکنان
شرکت نفت فالت قاره چند ماه ابتدايي كار را
با مشكالت جغرافيايي و شرايط خاص منطقه
دست به گريبان بود .كمبود امكانات ،مشكالت
لونقل و حتي فرودگاههاي
تردد ،نبود وسايل حم 
خاكي از جمله مشکالت در آن روزگار و به
ويژه در دوران جنگ تحميلي و دفاع مقدس
بود؛ خاطرات آقاي عسکرپور که در سمت
رییس عملیات کاال منطقه الوان به افتخار
بازنشستگی نائل شده است ،خواندني است:

سيستم انبارداري نفت:

سيستم انبارداري ،MESCمخفف سيستم
طبقهبندي و كدگذاري كاال است .در سال  75پس
از پيروزي انقالب اسالمی ،بحث تلفيق شركتها و
ايجاد شركت نفت فالت قاره پيش آمد .ما پيش از
آن هنگامي كه در ايمینيكو مشغول فعاليت بوديم
در سال  ۵۴به صورت داوطلبانه انبارهاي خود را
تحت سيستم معين شده توسط شركت ملي نفت
برده بوديم که اولین شرکت وابستهای بود که
به روشها و مقررات بازرگانی شرکت ملی نفت
ایران هماهنگ شد .در منطقه الوان دو شرکت
الپکو و ایمینیکو وجود داشت که اين تجربه سبب
شد كه من براي پيادهسازي اين سيستم در ديگر
بخشها انتخاب شوم و در اينجا به عنوان رييس
انبارهاي شركت در الوان منصوب شدم .همچنین
از سوی مدیریت وقت شرکت جهت طبقهبندی

و مکانیزه نمودن سایر انبارهای شرکت نفت
فالت قاره ماموريت يافتم که با همکاری تیمی
مسئوالن طبقهبندی کاال ،روسای عملیات کاال در
مناطق عملیاتی و خدمات کامپیوتر این امر انجام
شد .در این راستا تا سال  1367انبارهاي خارگ،
سيري و بهرگان را در چارچوب سيستم انبارداري
شركت ملي درآورديم .ظرف يكسال مكانيزاسيون
اين سه انبار به پايان رسيد و سيستم MESC
در شركت نفت فالت قاره ایران پیادهسازی
شد .در اين زمان پيادهسازي اين سيستم براي
شركت الپكو نيز از تجربيات خوب من بود.
هماهنگ سازي سيستم انبارداري:
در سال  77-67سيستم  MESCبصورت
پيوسته و يكنواخت درآمد و با تالش زياد به صورت
( )onlineقابل استفاده شد كه در نتيجه
تمامي انبارهاي شركت نفت فالت قاره با يكديگر
هماهنگ و در مجموعهاي به هم پيوسته مرتبط
شدند .در نهايت تا سال  78كل انبارهاي شرکت
نفت فالت قاره به سيستم پيوسته و يكنواخت و
بصورت مكانيزه با كد ده رقمي  MESCقابل
استفاده شدند .این امر مهم با همکاری و ارتباط
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بسیار خوب مسئوالن اداره کاالی نفت ،روسای
عملیات کاال در مناطق و مسئوالن واحد خدمات
و کامپیوتر به صورت یک گروه منسجم با دیدن
آموزشهای الزم انجام شد .تسريع در زمان تحويل
و درخواست يك كاال ،دسترسي به موجودي و
اطالعات انبارها ،جلوگيري از انباشت سرمايه،
پيگيري درخواست در مدت زمان كمتر ،ارتقاء
كيفيت و بسياري موارد ديگر از جمله دستاوردهاي
پيادهسازي و بوميسازي اين سيستم بود .پراكندگي
كاالها و عدم دسترسي به اطالعات دقيق سبب
شده بود كه نياز به ايجاد يك سيستم يكپارچه
در صنعت نفت بيش از هميشه مورد نياز باشد.
نيازسنجي دقيق نفت در دفاع مقدس:
در بحبوحه انقالب اسالمي و  8سال جنگ
تحميلي كه تحريمها دردسرهاي زيادي را براي
لونقل يك كاال از
كشور ايجاد كرده بود .حم 
منطقهاي به منطقه ديگر با مشكل روبرو بود .در
تهيه كاال و خريد نیز این مشکالت وجود داشت.
يادم هست با كشتي از الوان  10تا  12ساعت
طول ميكشيد تا به بندر لنگه برسيم .با وجود
آن همه تهديد ،كاالها جابجا ميشدند و به رفع
بسياري از مشكالت جنگ كمك ميكرد .به
كارگيري دقيق اين سيستم هماهنگ در دوران
جنگ تحميلي به صنعت نفت كمك فراوان كرد
و تا حد زيادي مشكالت و نواقص مرتفع شد.
كه جمعبندي آن تالشها مفيد و مطلوب است
و درسهاي زيادي به كاركنان جديد ميدهد.

