نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

ی وزارت نفت در مسئولیت اجتماعی

نفت است ،اظهار کرد :وزارت نفت درگیر مشکالت مالی است.
بیش از  ۲هزار میلیارد تومان صورت وضعیت تایید شده داریم
که نتوانستهایم تامین مالی کنیم ،بنابراین در حال گرفتن وام
برای تامین آنها هستیم .آنچه از وضع موجود میتوان نتیجه
گرفت ،مشکالتی است که با آن دست و پنجه نرم میکنیم.
وی افزود :متاسفانه تصور میشود که تمام پول نفت
استخراجشده به حساب وزارت نفت واریز میشود و این
وزارتخانه حق مردم را نمیدهد ،در حالی که این پول تا ریال
آخر به حساب خزانه دولت واریز و در همین مجلس برای آن
تصمیمگیری میشود.
در حوزه کاهش آالیندگیها برای نخستین بار در کشور و در
سطح مناطق نفتخیز جنوب واحد جمعآوری گازهای مشعل
پارسی در حوزه عملیاتی شرکت بهر هبرداری نفت و گاز
آغاجاری با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث و راهاندازی
شد .این ایستگاه با حجم سرمایهای با ظرفیت جمع آوري  3تا
7میلیون فوت مکعب در روز گاز کم فشار و با هدف
خاموشسازی مشعلهای گازی میدان پارسی راهاندازی شد.
آغاز به کار عملیات اجرایی پروژههای جمعآوری گازهای
مشعل مارون  ،۳مارون  ۶و منصوری ،برنامهریزی برای
جمعآوری روزانه  ۷۲۰میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت
هم از دیگر اقدامها به شمار می رود.
زنگنه ادامه داد :یکی از اقدامهای خوبی که وزارت نفت در
خصوص مسائل اجتماعی انجام داده ،بهکارگیری  ۲۵۰کارآموز در
منطقه غرب کارون است که به آنها آموزشهای حرفهای داده شده
و نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.
وی بیان کرد :یکی دیگر از اقدامهای مهمی که در حوزه
خدمات اجتماعی انجام دادهایم ،برگزاری کالسهای کنکور از
سال  ۹۶است که این کالسها با محوریت آموزش و پرورش
انجام شد و یک کار ارزشمند است .بالغ بر  ۲۰۰دانشآموز تحت
پوشش آموزش و پرورش و کالسهای کنکور قرار گرفتهاند که
نتیجه آن کسب  2رتبه زیر  ۹ ،۱۰۰رتبه زیر هزار و  ۹۴رتبه زیر

 ۲۰هزار بوده که بسیار ارزشمند است.
وزیر نفت در پایان اظهار کرد :بنده هم این حرف آقای ساری
را قبول دارم که باید با مردم زندگی کرد تا آنها با ما احساس
همفکری داشته باشند؛ اما اگر از ما کار بیشتری میخواهید،
باید در بودجه قید شود .بنده هم معتقدم باید ارقام قابل ذکری
در بودجه عمومی برای مناطق نفتخیز اختصاص داده شود تا
مشکالت را رفع کنیم .اگر این اتفاق رخ نداد ،باید به اطالع مردم
برسانیم تا بدانند به دلیل کمبود منابع است.

قدردانی از وزارت نفت در بخش مسئولیتهای اجتماعی

پس از توضیحات وزیر نفت به پرسشهای علی ساری،
نماینده اهواز در باره مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده ازسوی وزارت نفت
در سراسر کشور ،بویژه خوزستان ،نماینده سوالکننده نیز در
پایان ،پاسخهای وزیر نفت را قانعکننده دانست .اما در این بین،
خود نماینده سوالکننده از وزیر نیز در ابتدای پرسش خود،
انتخاب زنگنه را یکی از بهترین انتخابهای دکتر حسن
روحانی ،رئیس جمهوری دانست و از کارهای ارزنده وی در
صنعت نفت قدردانی کرد.
دیگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،بویژه نمایندگان
حوزه انتخابیه جنوب کشور نیز از اقدامهای مثبت وزارت نفت
در بخشهای مختلف از جمله مسئولیتهای اجتماعی قدردانی
کردند.
سکینه الماسی ،نماینده دیر ،کنگان ،جم و عسلویه در
مجلس شورای اسالمی در این باره گفت :وزارت نفت با تالش
خود ،برای جوانان غرب کارون کالسهای کنکور تدارک دید که
بدون تردید به توانمندسازی مردم آن مناطق کمک خواهد کرد؛
موضوعی که وزیر نفت بدرستی به آن اشاره کرد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس به فعالیتهای مثبت
وزارت نفت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و افزود:
آموزش کارجویان شهرستانهای جنوبی استان بوشهر با هزینه

وزارت نفت ،بهرهبرداری از بیمارستان شهدای دشت آزادگان
در سوسنگرد ،ساخت چند مدرسه در غیزانیه و ...تنها بخشی
از اقدامهای مثبت وزارت نفت است.
حبیباهلل کشتزر ،نماینده بهبهان و آغاجاری در مجلس نیز
تصریح کرد :وزارت نفت در بخش مسئولیتهای اجتماعی در
جنوب کشور ،عملکرد مطلوبی داشته که میتوان به برخی از
آنها همچون مسائل فرهنگی ،اجتماعی و برگزاری کالس
آموزشی آمادگی کنکور در مدارس شهرستانهای آغاجاری،
امیدیه و شهرهای همجوار یا تعمیر مسیرهای ارتباطی
روستاهای این شهرستان اشاره کرد.
علی گلمرادی ،نماینده ماهشهر ،امیدیه و هندیجان در
مجلس نیز گفت :در بحث رسیدگی به مناطق پیرامونی
تاسیسات ،راهسازی ،کمک به دانشگاهها و مراکز پژوهشی،
مشارکت در برنامههای فرهنگی و اجتماعی و نقشآفرینی در
ت محیطی و بیابانزدایی،
زمینه اجرای برنامههای درازمدت زیس 
همواره شرکتهای نفتی در جنوب کشور پیشگام بودهاند.
وی افزود :آثار و نتایج اقدامهای مثبت وزارت نفت در بخش
مسئولیتهای اجتماعی در بلندمدت آشکار میشود؛ اما بدون
تردید کمک به فراهم کردن امکانات در روستاها ،تامین آب
آشامیدنی ،احداث مدرسه ،مراکز درمانی ،راه و زیرساختهای
ارتباطی از گسترش بحران مهاجرت از روستاها به شهرها و
حاشیهنشینی جلوگیری میکند.
همایون یوسفی ،نماینده اهواز در مجلس عنوان کرد:
اقدامهای مثبت وزارت نفت در بخش مسئولیتهای اجتماعی
در جنوب کشور قابل مشاهده و ملموس است .این گونه
فعالیتها باید ازسوی دیگر وزارتخانهها و ارگانها تداوم یابد.
قاسم ساعدی ،نماینده دشت آزادگان و هویزه هم گفت :با
دستور و پیگیریهای شخص وزیر نفت ،بسیاری از جوانان
دارای تخصص و حرفه فنی در شرکتهای نفتی منطقه جذب
شدهاند و در مجموع این گونه فعالیتها و اشتغالزایی در منطقه
دشت آزادگان و هویزه ،ستودنی است.
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