جریان اقتصادی کشور به سمت خوبی پیش میرود
همچنین بیژن زنگنه در این سفر با حضور
در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و
بویراحمداظهارکرد:بیشاز ۲۵۰میلیاردتومان
در این منطقه از سوی وزارت نفت ،خرج
طرحهاییغیرازطرحهاینفتیشدهواینروند
ادامه مییابد .وزیر نفت با بیان این که جریان
اقتصادی کشور به سمت خوبی پیش میرود،
گفت :مسیری که میرویم ،درست است؛ زیرا
تورم را کنترل کرده است و به دنبال جلب
سرمایهگذار خارجی هستیم .وی افزود :این
طرحهادرزمینههایمختلفورزشی،فرهنگی
و ساخت جاده و راه بوده است؛ در پروژههای
گازرسانیروستاییهماکنوناستانهاییمانند
کهگیلویهوبویراحمدازمیانگینکشوریباالتر
بوده و دلیلش این بوده است که به جنگلها
آسیبینرسد.

کارشکنیبرایجلوگیریاز
پیشرفتایران

زنگنه با اشاره به کارشکنیهای برخی
کشورهای منطقه گفت :ما امروز مشکالت
زیادی در منطقه داریم و تعدادی کشورها
هستند که برای جلوگیری از پیشرفت ایران
بسیار تالش میکنند .وی در این باره افزود:
نالمللی
زمانیکهیادداشتتفاهمیباشرکتیبی 
امضا میکنیم ،بعضیها آنها را فرا میخوانند و
میگویند چرا با آنها تفاهمنامه امضا کردهاید و
دیگر با شما کار نمیکنیم و اگر خواهان کار با ما
هستید ،با ایران همکاری نکنید .وزیر نفت ادامه
داد:اینکارصحیحینیستودربینهمسایهها
ن اقدامها
بد است و نمیخواهم نام ببرم؛ البته ای 
غیرازتوطئهآمریکاییهاوصهیونیستهاست،
امایکمسلماننبایدبامسلماندیگراینکاررا
بکند.زنگنهافزود:مامشکالتیداریم،اماجریان
اقتصادیبهسمتخوبیپیشمیرود.ویادامه
داد:ازآنجاکهدردولتهایمختلفبودهام،وضع
یدانم و آمار میگوید وضع
سال ۸۴را بخوبی م 
اقتصادی ما در نیمه سال  ۸۴از نظر تولید،
بیکاری و جذب سرمای ه استثنا بود ،اما همان
موقع هم عدهای میگفتند پول نفت کجا رفت
و چرا سر سفره مردم نیامد؟ وزیر نفت گفت:
اکنونبروندهمه فیلمهای آن روزها را بگذارند و
ببینند که چه میگفتند .در حالی که اوضاع
خوبپیشمیرفت،وضعرشداقتصادیخوب
و تورم کنترل شده بود و انسجام مدیریتی

این کار اشتغالزایی خوبی انجام شده است .وزیر
نفتگفت:شهرستانگچساراناستعدادباالیی
برای توسعه نفتی دارد .طرح 5/5میلیارد دالری
برای نگهداشت و افزایش برداشت از میدانهای
در حال تولید در آینده نزدیک تصویب خواهد
شد و اگر تصویب شود ،کار جدید و خوبی برای
افزایشتولیدنفتوجلوگیریازافتتولیداست.
زنگنه با بیان این که با تصویب این طرح ،انتظار
میرود میلیونها دالر سرمای ه در این منطقه
جذب شود ،گفت :هدف اصلی ما پس از تولید
نفت ،ایجاد امنیت و اشتغال است .وی در ادامه با

داشتیم و سالمت در سیستم وجود داشت ،اما
اتفاقهاییافتادوشرایطبههمریخت.منغبطه
آن روزها را میخورم.

کشورداریباشعارواحساسات
نمیشود

زنگنه با بیان این که کشورداری با شعار و
احساسات نمیشود ،تصریح کرد :اگر با
احساساتجلوبرویم،بهفقرمردممنجرمیشود.
برخی اوقات باید کار سخت را برای بقای خوب
انجام داد و اکنون با وجود مشکالت موجود و
ایرادهایی که به دولت میگیرند و من هم
بسیاری از آنها را وارد میدانم ،مسیری که
میرویم ،درست است؛ زیرا تورم کنترل شده
است و به دنبال جلب سرمایهگذار خارجی
هستیم .وی افزود :اگر تاسیسات ما نوسازی
شود ،کار انجام میشود و سرمایهگذاری باال
میرود و با وجود این که طرحها ۵تا ۶میلیارد
دالر پول میخواهد ،باید از بخش خصوصی
استفاده کنیم و بخشی را از خارج بگیریم؛ چون
اگر از خارج سرمایهگذار بگیریم ،امنیت هم
تأمینمیشود.وزیرنفتتصریحکرد:اگربخش
پتروشیمینبود،تحریمهاقابلتحملنبود.هم
اکنون بزرگترین قلم صادراتی غیر نفتی ما
محصوالتپتروشیمیاست.

همکاریبادیگراندرعین
ابتکارداخلی

زنگنه اعالم کرد :ارزش مجموع تولیدات ما
درصنعتپتروشیمیبه ۲۰میلیارددالررسیده
است ،در حالی که در دوره دولت اصالحات،
ارزش تولید پتروشیمی ما یک میلیارد دالر بود.
وی افزود :باید با دیگران همکاری و در عین حال
ابتکار داخلی داشته باشیم .همچنان که در
گازرسانی روستایی ،مجلس شورای اسالمی به
ما اجازه داد از محل صرفهجویی در مصرف
فرآوردهها (بند «ق» تبصره ۲قانون بودجه سال
 )۹۳با پول آن گازرسانی روستایی شود .وزیر
نفت تصریح کرد :تاکنون با استفاده از بند (ق)
دراینزمینه ۱۰هزارمیلیاردتومانهزینهشده
که یک ریال آن از بودجه عمومی کشور نبوده
است؛ در غیر این صورت این پول تا  ۵۰سال
آینده هم در نمیآمد.

همیشهعدهایمیگویندپولنفت
چهشد؟

وی با بیان این که همه تجهیزات و لوازم

اشاره به خدمات مسئولیتهای اجتماعی نفت
تصریح کرد :در بخش مسئولیت اجتماعی،
فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی و خدمات
بهداشتی تنها برای این منطقه  ۲۵۰میلیارد
تومان هزینه شده است.

اثراشتغالزاییتوسعهپتروشیمی
 بیشترازنفتاست

وزیر نفت افزود :اگر چرخ صنعت نفت
بچرخد ،کشورهم میتواند خوب کار کند و اگر
خدای ناکرده صنعت نفت آسیب ببیند ،کشور
هم آسیب خواهد دید .وی افزود :مشکالت

گازرسانی روستایی ساخت داخل بوده است،
گفت :همیشه عدهای میگویند پول نفت چه
شد که حرفهای سال ۸۴دوباره تکرار میشود.
وزیر نفت گفت :با پیشرفت و تکمیل طرحهای
در حال اجرا ،استان کهگیلویه و بویراحمد از
فارس هم صنعتیتر میشود .وی افزود:
نمایندگانمردماستانکهگیلویهوبویراحمددر
مجلس شورای اسالمی ،به دنبال طرحها و
پروژههای نفتی در این استان هستند و اکنون
کار پروژه پتروشیمی گچساران در حال
اجراست .زنگنه گفت :برای اتیلن تولیدی که
سال  ۹۸در استان شما تولید خواهد شد ،باید
فکریکرده وآنرابهوسیلهیکخطلولهانتقال
اتیلنبهجایدیگریمنتقلکنیم .ویتصریح
کرد :طرحهای پلیاتیلن دهدشت و گچساران
اجرا که میشود ،دارای ارزش افزوده خوبی
هستند و زنجیره را تکمیل میکنند و در واحد
جیجیپیدنا ۱۰۰،کارخانهمیتوانددربخش
پاییندستوصنایعتکمیلیفعالیتکند.

کهگیلویهوبویراحمدازاستانفارس
صنعتیترمیشود

زنگنه با بیان این که با این پروژهها استان
شما ،استانی صنعتی میشود و از استان فارس
هم پیش خواهید افتاد ،افزود :االن استان
خوزستان و شهر عسلویه را که کنار بگذاریم،
بیشترین پتروشیمیها را در کرمانشاه و اینجا
خواهیم داشت و استان شما ۶پتروشیمی مادر
خواهد داشت .وی ادامه داد :تاجگردون ،نماینده
مردمگچسارانموضوعاستفادهازگازهایهمراه
نفت را پیگیری میکند؛ هر چند که اين گازها
همان دالر سبز است و از گاز طبیعی داخل لوله
ارزش بیشتری دارد و میتواند خوراک
پتروشیمی شود ،اما به سرمایهگذار نیاز دارد.

حفاظتازمحیطزیستبایددر
پروژههالحاظشود

وزیر نفت گفت :من به آینده کهگیلویه و
بویراحمد امیدوارهستم .زنگنه افزود :اگر این
کارها انجام شود ،برای دهها هزار نفر شغل ایجاد
میشود ،در حالی که همه به دنبال کار دولتی
هستندواگرپروژههاراهبیفتد،ازهرپتروشیمی
هزار شغل ایجاد میشود ،در حالی که در
یدرحالفعالیتمنطقه
مجتمعهایپتروشیم 
ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی  ۷تا  ۸هزار
نفر اشتغال ایجاد شده است.

زیادی در صنعت نفت داریم و این مشکالت با
تالش،همیاریوهمدلیحلخواهندشد.زنگنه
ادامه داد :گچساران بهزودی افزون بر حوزه نفت،
یکیازقطبهایپتروشیمیآیندهکشورخواهد
شدوآنچهکهامروزازآنسخنمیگوییم،تولید
بیش از یک میلیون تن محصول نهایی
پتروشیمی در آینده خواهد بود و این تحول
عظیمبهمعنایایجادچندهزارمیلیاردتوماندر
این شهرستان است .وی گفت :بدون شک اثر
اشتغالزایی بهر هبرداری از مجتمعهای
پتروشیمی،بیشترازنفتخواهدبود.

پرهیزازخامفروشی،دستور
کار جدی صنعت نفت

بیژن زنگنه همچنین در برنامه زنده
تلویزیونی در شبکه استانی دنا گفت :با
راهاندازی  ۶واحد پتروشیمی بزرگ در حال
احداث در کهگیلویه و بویراحمد ،این استان
ب صنعتی و پتروشیمی کشور
به یک از قط 
بدل میشود .او گفت :پرهیز از خام فروشی،
بهصورت جدی در دستور کار صنعت نفت
قرار دارد .زنگنه افزود :هم اکنون در شرکت
نفت گچساران در استان کهگیلویه و
بویراحمد  ۶۳۰هزار بشکه نفت ،یک میلیارد
و  ۲۰۰میلیون فوت مکعب گاز خشک و ۳۵
هزار بشکه مایعات گازی بهصورت نفتا روزانه
تولید میشود .وزیر نفت تصریح کرد:
پتروشیمی بویراحمد با سرمایهگذاری افزون
بر  1/5میلیارد دالر هم اکنون در حال
پیگیری مجوزهای زیست محیطی و صنعتی
است .زنگنه گفت :مجتمع پتوشیمی
بویراحمد ،یکی از مهمترین واحدهای
پتروشیمی کشور است که میتواند زمینه
ساخت صدها کارخانه را در زیرمجموعه خود
فراهم کند .وزیر نفت با بیان این که خوراک
مجتمع پتروشیمی بویراحمد ازسوی وزارت
نفت تأمین خواهد شد ،گفت :سرمایه گذار
پتروشیمی بویراحمد باید حدود  ۲۵درصد
سرمایهگذاری مورد نیاز این طرح را تأمین و
با تالش بیشتری این مهم را پیگیری کند.
زنگنه با تاکید بر این که با را هاندازی
پتروشیمی بویراحمد ،چند هزار شغل در این
استان ایجاد خواهد شد ،تصریح کرد:
گچساران یکی از قطبهای نفتی ایران است
که با احداث  ۲پتروشیمی در حال ساخت
کنونی ،به قطب پتروشیمی کشور تبدیل
میشود .وی افزود :واحد پتروشیمی تبدیل
اتان به اتیلن گچساران با  ۵۰درصد پیشرفت
فیزیکی در حال اجراست .وزیر نفت با بیان
این که پرهیز از خام فروشی بهصورت جدی
در دستور کار صنعت نفت قرار دارد ،گفت:
هم اینک واحد پلی اتیلن دهدشت در حال
ساخت است که با راهاندازی آن ،تولیدات
پتروشیمی گچساران را به پلی اتیلن تبدیل
میکند .زنگنه تصریح کرد :پتروشیمیهای
در حال ساخت این استان بهصورت
زنجیرهای ،نیازهای مواد اولیه یکدیگر را
تأمین میکنند که همین امر سبب شکوفایی
اقتصادی این استان خواهد شد .وزیر نفت
اعالم کرد :هم اینک بیش از  ۸۰درصد
جمعیت روستایی این استان از نعمت گاز
برخوردار شدهاند .زنگنه با بیان این که برای
ایجاد مجتمع تفریحی نفت در کهگیلویه و
بویراحمد ،زمینی به مساحت  ۹۰هکتار در
اختیار وزارت نفت قرار گرفته است ،گفت :این
مجتمع برای کارکنان شرکت نفت و مردم
این استان در نظر گرفته شده است.
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