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توسعه میادین نفتی اهواز

خا تما ال نبیا ء ( ص )د رتحققشعا ر
نواشتغالآفرین
تولید،دانشبنیا 

یکــی از اهداف رهبــر معظــم انقالب(مدظلهالعالی)
از انتخاب شــعار سال طی ســالهای اخیر ،حساس
کردن و هشــیار نمودن مردم و بخصوص مســئوالن
نسبت به موضوعی است که تحقق آن میتواند عالوه
بر حل کردن بخش عظیمی از مشــکالت و مضالت
پیش روی جامعه ،مسیر توسعه کشور را هموار نماید و
زمینهساز رفاه عمومی شود.
گرچه کلیدواژگان «تولید» و «اشــتغالزایی» طی چند
سال گذشــته از بســامد باالیی در ســخنان معظمله
برخوردار بوده اســت اما ایشــان در شعار سال 1401
با اضاف ه کردن قیــد «دانشبنیان» ،تأکید ویژهای بر
اصل علم محور کردن تولید داشتند.

طرح توسعه میدانهای نفتی اهواز ،مارون و اللی
با مشــارکت شــرکت ملی حفاری ایــران و قرارگاه
ســازندگی خاتــم االنبیــا (ص) ،در قالــب اجرای
بســتههای طرح  ۲۸مخــزن در مناطق نفتخیز
جنوب طبق برنامه دنبال میشود.
رضا مهدیپور ،مدیر پروژههای حفاری این شرکت
در طرح توســعه  ۲۸مخــزن در مناطق نفتخیز
جنوب ،روز سهشــنبه ( ۲۳فروردین ماه) در اینباره
گفــت :در اجرای پــروژه میدان نفتی مــارون  ۶و
اللی با شرکت پتروگوهر فراساحل کیش ،دستگاه
حفــاری  ۶۸فتــح پــس از تکمیل چاههــای ۱۹۸
مــارون و  ۲۵اللــی با هماهنگی واحــد متقاضی،
عملیــات حفــاری یک چــاه توســعهای در میدان
اللــی را آغاز کــرد و دکل  ۶۵فتح نیــز در مراحل
آمادهســازی برای آغاز حفاری چاه توسعهای دیگر
در میدان مارون است.
وی افــزود :در میــدان نفتی اهــواز  ۲-۳ -۵که
شــرکت ملی حفاری ایران با مؤسســه دریا ساحل
همــکاری دارد ،دســتگاه حفــاری  ۵۶فتــح در
موقعیت چاه توســعهای  ۵۲۴اهواز در حال انجام
عملیات حفاری است.
مدیر پروژههای حفاری اظهار کرد :در پروژه میدان
نفتی مارون  ۲و  ۵نیز در همکاری با شــرکت نفت
و گاز پترو ســینا آریا ،دستگاه حفاری  ۸۱فتح ،چاه
 ۰۴۴مــارون را تکمیــل کرد و هماکنــون در حال
جابهجایــی به موقعیت چاه دیگــری در این میدان
است و دکل  ۹۱فتح در موقعیت چاه توسعهای در
مخزن مارون در چرخه عملیات قرار دارد.

سرکشیفر ما ند ا را زسد
تنگ سرخ

فرمانــدار بویراحمد به همــراه معاون عمرانی اســتاندار
کهگیلویــه و بویراحمد ،مدیــر آب منطقهای و جمعی از
مدیــران کل مرتبط با این پروژه و بــا حضور مدیر عامل
موسسه فجر قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء از سد تنگ
سرخ بازید کردند.

در این بازدید یک روزه ،میزان پیشــرفت این پروژه
بــزرگ ،موانع و مشــکالت آن مورد بررســی قرار
گرفت.
حاجــی زاده معــاون عمرانــی اســتاندار از تمــام
دســتگاههای مرتبط خواســت که طی  ۲الی ســه
هفته همــه موانع را بر ســر راه اجــرای این طرح
بردارند تا پیشرفت سرعت بهتری به خود بگیرد .
همچنیــن شــهرام مهــدوی مطلــق ضمــن خدا
قوت بــه بچههــای قــرارگاه خاتم االنبیاء ســپاه
گفت :امیدواریم هرچه ســریع تــر ،تملک اراضی،
جابهجایی روســتاها و جاده جایگزیــن برای مردم
منطقه با بهترین شــکل ممکن انجام شود تا مردم
این منطقه بیش از این دچار مشکالت نشوند.
فرماندار بویراحمد خاطرنشــان کــرد :توقع ما این
هســت که افتتاح ســد همزمان با آبرسانی آن به
شهر یاســوج و شهرستان بویراحمد در عرصههای
شــرب و غیر شــرب انجام شــود تا مردم بویراحمد
طعم شیرین این پروژه را بچشند.
در ادامه مهندس پاک دامن مدیر عامل موسســه
فجر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه به عنوان
پیمانکار طرح نیز مهمترین مشکل پروژه را کمبود
اعتبارات دانست و گفت :تاکنون بالغ بر ۷۰میلیارد
تومان مطالبات موسسه از آب منطقه ای است.
هچنیــن مصلح مدیــر کل آب نیز اعــام کرد که
پشــتیبانی از اجرا و اتمــام پروژه بیش از گذشــته
انجــام خواهد گرفــت و تمام تالش خــود را برای
تملک هرچه سریعتر امالک و اراضی مردم خواهد
داشت و این تملک همزمان در حال انجام هست.
هچنیــن مصلح مدیــر کل آب نیز اعــام کرد که
پشــتیبانی از اجرا و اتمــام پروژه بیش از گذشــته
انجــام خواهد گرفــت و تمام تالش خــود را برای
تملک هرچه سریعتر امالک و اراضی مردم خواهد
داشت و این تملک همزمان در حال انجام هست.

جزئیات
هفته نامه خاتم
قراگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
شماره تماس88078892:
کاری از معاونت روابط عمومی

در همین راســتا ،قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
به عنوان یکی از بازوهای اصلی عمران و سازندگی در
کشور که نقش زیادی در بحث تولید و اشتغالآفرینی
دارد بایــد بتوانــد با نــگاه ویژه به بنیــان علمی امور و
ارتقای اصل دانشبنیان نمودن تولید ،فصل جدیدی
در فعالیتهای خود آغاز نماید؛ هرچند در ســالهای
اخیــر با راهاندازی پژوهشــکده ســازندگی در ســطح
مجموعه ،بســتر بسیار مناســبی برای چنین حرکتی
آغاز شده است.
وزیر اسبق اطالعات با حضور در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص):

نقش آفرینی قرارگاه خاتم در مقابله تحریم ها
قرارگاسازندگی خاتماالنبیاء(ص)،
حجتاالســام والمســلمین حیــدر
مصلحی وزیر اطالعــات دولت دهم با
حضــور در جمع کارکنــان قرارگاه خاتم
ضمن تشــکر از زحمــات و تالشهای
کارگــران ،کارکنــان و مدیــران ایــن
مجموعــه اظهار داشــت :ورود قرارگاه
در گرایشهــای مختلــف عمرانــی و
صنعتی ،از ابتدا یــک ورود علمی بوده
اســت؛ یعنــی اول از نظــر تخصصــی،
ابعاد مختلف یک موضوع را بررســی و
از نظر علمی ،بحران یا مشــکلی که به
وجــود آمده را در ابعــاد مختلف مطالعه
و بررســی میکند و بعد بر اســاس یک
حرکــت علمی دقیق ،بحران را حل می
نماید.
وی با اشــاره به رشــد مجموعــه علمی
قــرارگاه گفــت :در حــال حاضــر در
بســیاری از مــوارد ،هنگامــی کــه
جامعــه و کشــور در مســائل اقتصادی
و ســازندگی به بحــران میخورد ،یکی
از دســتگاههایی کــه بــا تــوان علمــی
و تخصصــی مشــکل را حــل میکنــد،
قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص)
است.
وزیر اسبق اطالعات افزود :به اعتراف
دســتگاههای اطالعاتی بیگانه ،نتیجه
تحریمها ،پیشــرفت علمــی ایران بوده

اســت و در ایــن پیشــرفت ،قــرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیــاء(ص) نقــش
بسیاری داشته است.

ایــن نامگــذاری را مطــرح کردنــد ،اما
واقعیت اینجاســت که ایشان بر اساس
مطالعاتــی کــه انجــام دادهاند ،ســال
جاری را نامگــذاری کردهانــد به نوعی
که هر ســه عنــوان ارتبــاط تنگاتنگی با
همدیگر دارد و توأم شدن آنها میتواند
راهگشــای بسیاری از مشکالت باشد.

دنبال داشته باشد.

بدون شــک تالش و کوشش در جهت تحقق اهداف
و مأموریتهای این پژوهشــکده میتواند زمینهســاز
اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــا و توانمندیهای
علمــی و تخصصی موجود در داخل کشــور شــود و
قرارگاه را در مســیر اجرای پروژههــا موفقتر از پیش
نماید.

ماهمبارکرمضان
در
قرارگاه خاتم

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر «تولید»
حسابشــده جلــو بــرود و مســیر
دانشبنیــان را طی کند ،اشــتغالزایی
خود به خــود به وجود میآید گفت :اگر

مصلحی با تأکید بر اینکه «حرکتهایی
که در قــرارگاه خاتــم انجام میشــود،
عقبــه علمی قــوی دارد» گفت :منظور
از عقبه علمی ،فقــط ترجمه کتابهای
جامعه در بخش اقتصــاد داخلی ،دچار
خارجــی نیســت ،بلکــه ایــن مجموعه
تحلیل مصلحی از نام سال 1401
بحران نباشــد ،اشــتغال دچار مشــکل
تجربیــات داخل نظام را هــم مطالعه و
بررســی و بر اســاس آن برای پیشرفت
بخش
به
اشاره
با
اطالعات
اســبق
وزیر
نخواهد شد.
کشور اقدام میکند.
اول نامگذاری ســال گفت :بخش اول،
بحث تولید اســت که البته افزایش تولید
درخواست مصلحی از مسئوالن قرارگاه با کیفیت مناســب بیشــتر مد نظر است.
بحــث بعد این اســت که یک ســری از
این مجموعه
وی ضمــن درخواســت از مدیــران و تجهیزات وارداتی ما باید داخلیســازی
مســئوالن قرارگاه خاتم برای استمرار و شــود ،بنابراین بحث تولیــد دانشبنیان
نقش بزرگی
ارتقــای عقبه علمی که در این مجموعه اهمیــت مییابــد؛ یعنــی فعالیــت
در استقالل و
شروع شده است ،گفت:رویکرد قرارگاه اقتصادی مــا در ابعاد مختلف باید عقبه
پیشرفتهای
خاتم بــه انــدازهای تأثیرگــذار بوده که علمی قوی و دانشبنیان داشــته باشد.
اقتصادی کشور
میتواند آیندهای بســیار روشــنتر برای
انقــاب و جمهوری اســامی در ابعاد مصلحــی بــا تأکید بــر اهمیــت دیدگاه
دارد و در مقابله
مختلــف به وجود بیــاورد و حتی فضای علمــی رهبــر انقــاب در خصــوص
با بحرانهایی
دانشگاهی را هم تحت تأثیر قرار بدهد .دانشبنیان گفت :نیاز جدی این اســت
که استکبار در
که قــرارگاه خاتم ،رویکــرد دانش بنیان
بحث تحریمها
مصلحــی با اشــاره به نامگذاری ســال را در همــه مجموعههــای مختلف خود
 1401از ســوی مقــام معظــم رهبــری جــدی بگیــرد و کار مطالعاتــی قوی در
طراحی کرده از
بــه عنــوان «تولیــد؛ دانشبنیــان و این زمینه انجام بدهد تا دانشبنیان در
جایگاه ویژهای
اشــتغالزایی» گفــت :بعضیها ممکن مســیری حرکت کند که پیشرفت مدنظر
برخوردار است.
اســت بگویند رهبری مشــکالت جامعه نظــام اســامی حاصــل شــود و منافع
را دیــده و بر اســاس مشــکالت جامعه مــادی و معنوی برای کشــور و مردم به

بــه منظور بهرهمندي از لحظات ارزشــمند ماه مبارك
رمضان و ايجاد فرصتي براي رشد و بالندگي و نزديك
شــدن به كمال و دســت يافتن به مقــام قرب الهي،
برنامههــاي فرهنگي و معنوي مختلف براي كاركنان
قرارگاه ســازندگي خاتماالنبياء(ص) و ردههاي تابعه
برنامهريزي و اجرا گرديد.
فضاســازي تبليغــي ويــژه مــاه مبــارك رمضــان،
ترتيلخوانــي قرآن كريــم ،برگزاري محافــل انس با
قرآن كريــم ،برگزاری كالسهاي طــرح نور مبين و
اســتفاده از محضر سخنرانان و اساتید گرانقدر از اهم
برنامههای اجراشده در این ماه پربرکت است.

ت اجرایی محور
آغازعملیا 
دهلران  -اندیمشک

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
بــه منظور بهرهمندي از لحظات ارزشــمند ماه مبارك
رمضان و ايجاد فرصتي براي رشد و بالندگي و نزديك
شــدن به كمال و دســت يافتن به مقــام قرب الهي،
برنامههــاي فرهنگي و معنوي مختلف براي كاركنان
قرارگاه ســازندگي خاتماالنبياء(ص) و ردههاي تابعه
حجت االســام و المســلمین ســید ســلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به عملکرد قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) بخصوص در مناطق برنامهريزي و اجرا گرديد.

کارنامه درخشان قرارگاه خاتم در اشتغال ،تولید و پرورش نیروی ماهر

محروم گفت :این قرارگاه یک مجموعه اســتراتژیک ،اقتصادی و راهبردی برای کشــور است و در بخش محرومیتزدایی و پیشبرد پروژههای بزرگ ملی و بینالمللی کارنامه

فضاســازي تبليغــي ويــژه مــاه مبــارك رمضــان،
درخشانی دارد.
ترتيلخوانــي قرآن كريــم ،برگزاري محافــل انس با
وی با اشــاره به اهمیت این قرارگاه در اقتصاد ملی کشــور افزود :قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) بخشــی از امورات کشــور را در بحث عمران ،آبادانی ،سازندگی و رفع قرآن كريــم ،برگزاری كالسهاي طــرح نور مبين و
اســتفاده از محضر سخنرانان و اساتید گرانقدر از اهم
محرومیت بر عهده دارد و با کمک این قرارگاه شاخص رشد و توسعه در کشور تغییر کرده است.
برنامههای اجراشده در این ماه پربرکت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به تأثیر عملکرد این قرارگاه در بخش اشتغال و تولید در کشور گفت :اقدامات قرارگاه خاتم در نخبهپروری ،ایجاد
اشتغال ،افزایش تولید ،اشتغال به کار نیروهای ماهر و متخصص جوان بسیار خوب و مثبت است.
حجت االســام ذاکر اضافه کرد :قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) برای پیشبرد اهداف و برنامهها ،به ظرفیتها ،استعدادها ،دانش ،تخصص و شرکتهای دانش بنیان
داخلی توجه دارد و کمتر از خارج کمک میگیرد.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه با پولپاشی در حمایت از تولید نمیتوان موفق بود ،تصریح کرد :اینکه برخی در حمایت از تولید و اشتغال ،به رغم
پولباشی موفق نبودند ،به این علت بوده که مثل قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) مدیریت و کار نکردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نحوه مدیریت و کار در این قرارگاه را بینظیر دانست و گفت :قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) به جای پولپاشی مدیریت
درست انجام میدهد و با حساب و کتاب کار میکنند.
حجت االسالم ذاکر افزود :همین نحوه صحیح مدیریت در این قرارگاه باعث شده تا با هزینه کم و در اسرع وقت ،بهترین نتیجه را به دست بیاورند.
وی در همین زمینه به اقدامات این قرارگاه در دریاچه ارومیه اشــاره کرد و اظهار داشــت :مشــکالت این دریاچه در حال حاضر از سوی این قرارگاه در حال رفع است این در
حالی که در گذشته هر مدیر و مسئولی به این دریاچه نگاه میکرد ،ناامید بود.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر تقویت این قرارگاه از سوی مسئولین دیگر نهادها افزود :قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء می تواند در کنار بخش
خصوصی و دولت به عنوان یک پیمانکار خوب و قوی عمل کند و در پیشــبرد اهداف و برنامههای اقتصادی کشــور به خصوص پروژههای بزرگ و ملی کمککننده باشــد.
بنابراین ضرورت دارد تا دولت و دیگر نهادها به تقویت آن بپردازند.

