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 ام خدابن

 اوجی جناب آقای مهندس
 وزیر محترم نفت

 سلیمان های نفت مسجد تکمیل طرح موزهبررسی و  درخواست:موضوع
 با سالم؛
شده، به استحضار  های اعالم موفقیت برای حضرتعالی در برنامه ضمن تربیک انتصاب و کسب رای اعتماد و آرزویاحرتاما؛

 به،ر این عرصهو هویت کشور د«شناسنامه»ت ایران و خاورمیانه وزادگاه صنعت نفنفت مسجدسلیمان، های ساند پروژه موزهر  می
 1380سال ازسلیمان  گاز مسجدبرداری نفت و ت مدیره شرکت هبرهیئولیت در هئمس در دورانپیشنهاد و توسط دبری این اجنمن،

کارشناسی وتوجیه .مطالعات اولیه در قالب پیشنهاد به روابط عمومی وزارت نفت منعکس و با برگزاری جلسات  آغاز و پس از اجنام
 .قرار گرفتوزیر نفت در دستور کار « پروژه ملی»ن یک مسولنی وقت بعنوا

 ،«اصالح»دولت مدعیان دست بدست شدن در سهو و فراز و فرودهای اجرای پروژه هزینه دها تومان میلیار علریغم متاسفانه،
بنیه و تاسیسات ساخته نرسید، بلکه ا نه تنها پس از گذشت بیست سال به فرجام و افتتاحملی این پروژه ،«تدبری و امید»و « عدالت»

و  نریوگاه برق متبی،واحد تقطری،یان بی پاالیشگاه بیفت،یک ن چاه مشارهو مرمت و بازسازی شده در پنج سایت انتخابی؛
با انتخاب یکی و  13۹8نیز در معرض آسیب و فرسایش قرار دارند و در حالی که از اواسط سال برنچ های نفت سی چشمه

و با مهکاری و  بعنوان جمری طرح موزه،وزارت نفتشاغل در ستاد سلیمانی  ولف و توامنند مسجدم،دان ازکارشناسان تاریخ
پروژه سرعت مناسبی گرفته  تکمیل،خیز جنوب های شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان،شرکت ملی حفاری ایران و مناطق نفت محایت

نفت در  همنوده و جبای آن ساخت موز جمدد اندازی  سنگاملال در مسری اجرا  کنندگان بیت استفاده ءو های پنهان و س دستبود،
وکی که امروز های جعلی و مشک پروژهپیگریی و افتتاح گردید!؟«نفت کرمان موزه»و « موزه نفت سبزوار»؛ارتباطی مهچون مناطق بی

 !درآهنا توسط بازرسی وزارت نفت در حال پیگریی است اعتبارات ختصیصیبررسی هزینه 
اش صراحتا تکمیل و  ،علریغم اینکه فلسفه وجودی13۹۲از مهان آغاز در سالدر هتران «اسناد مرکزها و موزهت مدیری»وزیر، جناب
تابعیتی وزیر  یارغار دواهلی،  نعمت ت و میز و مسؤلیت امنی برای اکربخلو  به حیاطسلیمان اعالم شده بود، مسجد ی پروژه افتتاح

عمومی)به حکم مراجع نظارتی و امنیتی(خان  کل روابط ولیت ادارهئاز عزل از مسزنگنه تبدیل شد تا پس  حمرتم اسبق، جناب آقای
 متخلفنیاجنام شده از  های بررسی و حسابرسی حیف ومیلبطوریکه امروز نیز برای سواستفاده مالی اجیاد شود، وخوانی امن و پر پول



یس ئمهرابی،ر  حممودها، ه بدون ضوابط در مدیریت موزهنریوی استخدام شدو اهلی،برادر  بابک نعمت ،اهلی نعمت اکربشامل؛خود 
 !مهچنان ادامه داردو چند تن دیگر از مشاورینش اش  مسول امور مالیهدایتی، سعیدهخامن امور پشتیبانی و 

بسیار مهم «صنعت نفتهویت »و«مدیریت دانش»هایتان اشاره فرمودید،مباحث نگونه که حضرتعالی نیز در برنامهمها،جناب وزیر
از سویی در حالی   مغفول مانده وحمروم وخصوصا مناطق نفتخیز جنوب نیز در مناطق «های اجتماعی نفت ولیتئمس»عبوده و موضو 

ها و  ولیتئختصص و توامنندی دراحراز مس باید توجه بهای شد اعالم منودید، ی درخنستنی دستورات خود که رسانهحضرتعالکه 
اهلی از  گی پیش از موعد و گریز اکرب نعمتها)پس ازبازنشست در ادامه فعالیت موزه،گرفت ظر قرار میدنهای سازمانی م مست

دون هیچگونه بدفرت وزیر اسبق «معاون تشریفات»ها به برخورد و ادامه کار موزه ای سلیقهوی یی( نیز در انتخاب جایگزین پاسخگو 
 و خود حدیث مفصل خبوان از این جممل!؟ذار گردید،واگ و با حفظ مست تشریفاتو اسنادی ای،مریاثی  ختصص موزه

عنایت و  انتظار چشمسلیمان، ر ایام دفاع مقدس در مسجدمظلوم و شهید و جمروح داده د،مردم حمروم،جناب آقای مهندس اوجی
  صادکه نقشی مهم در اقت  پیشرفت فیزیکی درصد80ای باالی دستور قاطع حضرتعالی در خصوص تکمیل و افتتاح این پروژه

انتظار و  دارندآموزان و کارشناسان استان خوزستان و کشور ایفا خواهد کرد،داشته و  آموزش دانشاستان و گردشگری شهرستان و 
 د.لی را به فرجام هنایی برسانیپروژه م این،اب فردی توامنند و آشنا به موضوعانتصر قاطع و دستو با  رود می

 با تشکر                                                                                                           
  عیل فرهادیاناسم

 کارشناس مخازن نفت و گاز کشور و 
 دبیر انجمن دوستداران مسجدسلیمان
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 :رونوشت

  جناب آقای دکتر مخبر،معاون اول محترم رییس جمهور-
   ن رضایی معاون محترم اقتصادی رییس جمهورجناب آقای دکتر محس-
  جناب آقای مهندس ضرغامی، وزیر محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری-
 شورای اسالمی جناب آقای دکتر ورناصری نماینده محترم مردم شریف مسجدسلیمان،اللی،اندیکا و هفتکل در مجلس-
 مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب-
 مسجدسلیمان محترم دارفرمان-
   انجمن دوستداران مسجدسلیماناو(-جی-)انتسسرپر ،جنابب پرفسور کرمزاده-



 


