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تقدیر نمایندگان مجلس از اقدامهای

مشعل فصل تازه توجه به مردم مناطق نفتخیز ،با عنوان
مسئولیت اجتماعی از همان سال  92با روی کار آمدن دولت
تدبیر و امید آغاز شد که حاصل آن در دوره دوم دولت و وزارت
گشایش چشماندازهای نوینی در زندگی اهالی این مناطق
نفت
ِ
بوده است.
حجم گسترده اقدامها در قالب پروژههای عمرانی ،آموزشی،
بهداشتی ،درمانی ،محیط زیستی ،اشتغالزایی و ...در مناطق
نفتخیز کشور در سالهای اخیر به ثمر رسیده و بسیاری نیز
در دست اجرا قرار دارد و همین ،مردم این مناطق را به زندگی
بهتر امیدوارتر کرده است .اگر چه برای رسیدن به نقطه مطلوب
با توجه به غفلت برخی دولتهای گذشته ،مسیر زیادی باید طی
شود؛ اما همین راه دنبال شده حکایت از توجه وزارت نفت به
رویکرد عدالت بنیانی دارد که رد آن در حوالی تاسیسات نفت،
گاز ،پتروشیمی و پاالیش و پخش به چشم می آید که با اجرای
پروژههای زیرساختی مرتبط با درنظر گرفتن نیازهای مناطق
مختلف ،تعریف شده است.
مروری گذرا بر راه طی شده ،متضمن توسعهای پایدار و
متوازن است که از مصادیق آن میتوان به ایجاد جادههای
دسترسی ،محیطهای آموزشی ،مراکز بهداشتی ،فراهم کردن
فرصتهای ارائه خدمات فرهنگی و عمومی و...اشاره کرد تا
براین اساس بتوان وزارت نفت را احیاکننده بحث مسئولیت
اجتماعی دانست.
مسیری که باعث شد حسن روحانی ،رئیس جمهوری ،اواخر
شهریور امسال در نامهای به وزیر نفت از اقدامهای این
ت اجتماعی قدردانی کند.
وزارتخانه در بخش مسئولی 
با این همه ،برخی هم چشم بر این اقدامها بسته و وزیر نفت
را با محورهایی همچون مسئولیت اجتماعی به پارلمان فراخوانده
تا همین ،فرصتی مناسب برای ارائه گزارش وزارت نفت در این
مسیر شود و مردم هم مستمع این راه طی شده باشند؛ هر چند
کمبودها و کاستیها در این حوزه را هم باید ناشی از مشکالت
بودجهای دانست ،آنگونه که زنگنه در مجلس با تشریح

8

اقدامهای این وزارتخانه در حوزه مسئولیت اجتماعی و با اعتقاد
به اینکه باید ارقام قابل ذکری در بودجه عمومی برای مناطق
نفتخیز اختصاص داده شود تا مشکالت را رفع کنیم ،این نکته
را گوشزد کرد که مجلس باید بودجه آن را تصویب کند.
زنگنه درباره سوال علی ساری ،نماینده اهواز مبنی بر علت
عدم پاسخگویی مدیران نفت ،توزیع نشدن خدمات اجتماعی
به طور مناسب و عدم اعطای مالیات شهرداریها اظهار کرد:
مسئله مسئولیتهای اجتماعی دستگا هها از جمله نفت،
مقولهای است که درباره آن کارهای زیادی انجام شده و
سالهاست که به آن پرداختهایم ،بنابراین اگر در خصوص این
مسائل ،مدیران نفتی پاسخگوی سواالت نمایندگان نبودند ،این
مسئولیت متوجه بنده بوده و به نوبه خود از نمایندگان
عذرخواهی میکنم.
در راستای توجه وزارت نفت به موضوع مسئولیت اجتماعی،
می توان به گزارش عبدالحمید امامی ،مدیر نظارت بر طرحهای
عمرانی مناطق نفتخیز استناد کرد که براساس آن ،اکنون 815
پروژه فعال در بخش مسئولیتهای اجتماعی ،با مجموع اعتبار
این تعداد پروژه  2هزار و  511میلیارد تومان است که از این رقم
تا امروز یک هزار و  63میلیارد تومان پرداخت شده است.
همچنین از سال  96وزارت نفت از محل  14.5درصد سهم
ساالنه خود از درآمدهای نفتی 350 ،میلیارد تومان صرف
پروژههای مسئولیت اجتماعی خود کرده که این رقم برای سال
جاری نیز حداقل همین میزان خواهد بود.
افزون بر آن ،برای سال  97هزینه کردن حداقل  350میلیارد
تومان در پروژههای در دست اجرای مسئولیت اجتماعی صنعت
نفت نهایی شده است که این هزینهها به صورت مستقیم از
سوی نفت صورت نمیگیرد ،بلکه برای هزینه شدن ،به
دستگاههای اجرایی مربوطه پرداخت می شود.

طرحهای در دست اقدام و جاري

در حال حاضر  722پروژه عامالمنفعه شامل  121پروژه

آموزشي 288 ،مورد ورزشي 31 ،مورد بهداشتي و درماني195 ،
مورد خدماتي و  87پروژه راه و جاده با اعتباري به مبلغ 22.410
ميليارد ريال در مرحله پيگيري و اجراست كه تاكنون مبلغ
 7.986ميليارد ريال آن به صورت سرجمع ،هزينه و پرداخت
شده است.

خداحافظی با گازهای همراه در اهواز

از دیگر اقدامهای وزارت نفت ،کاهش آالیندگیهای صنعتی
بوده که باید گفت ،بخش الینفک تولید در مناطق نفتخیز
جنوب است و از جمله آن می توان به قراردادهای جمع آوری
گازهای همراه نفت اشاره کرد؛ راهی که با قوت در حال پیگیری
است و طبق گفته وزیر نفت با برنامههای انجام شده ،ظرف دو
سال آینده هیچ گازی در اطراف اهواز سوزانده نمیشود .با این
حال ،این موضوع هم از وزیر در مجلس سوال شد که زنگنه در
این زمینه توضیح داد :در این خصوص ،قراردادی با پتروشیمیها
در چند ماه گذشته منعقد شد تا بخش اصلی این گازها به صورت
خوراک پتروشیمی استفاده و هزینههای آن از طریق این
خوراکها تامین شود که این موضوع به یک سال و نیم زمان و
 ۲میلیون دالر سرمایه نیاز دارد.
همچنین طرح دیگری در غرب کارون در حال انجام است
که به عنوان انجیال  ۱۲۰۰در دست اجراست و طرحهای
دیگری نیز برای غرب و شرق کارون گذاشتهایم که برای این
برنامهها  ۵سال و بالغ بر  ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه در نظر
گرفته شده است.
برای شرق کارون هم به گفته وزیر نفت ،نزدیک به ۱۲۰۰
میلیارد تومان سرمایه در نظر گرفته شده که به عنوان یک طرح
ابتکاری از آن یاد میشود و باید بسرعت آن را اجرایی کرد تا
مشکالت ناشی از آالیندگیها برطرف شود.
وزیر نفت با بیان این که برای حوزه اهواز ،نزدیک به  ۸۵طرح
به ارزش  ۲۹۵میلیارد تومان در دست اجرا داریم که مقادیر و
زمان آن مشخص و این کارهای انجام شده در حد توان وزارت

