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دکت��ر حس��ن روحان��ی، رئیس جمه��وری 13 
شهریور 1397 به منظور افتتاح سه طرح پتروشیمی 
به عس��لویه س��فر کرد؛ این طرح ها شامل فاز سوم 
توس��عه پتروش��یمی پردی��س، متان��ول مرجان و 
فاز یک توس��عه پتروش��یمی دماون��د بودند که با 
حضور رئیس جمهوری و مدیران ارش��د وزارت 
نف��ت به بهره برداری رس��یدند. همچنین با حضور 
دکت��ر روحانی و وزیر نفت، دو قرارداد بهس��ازی 
و نوسازی تأسیس��ات جمع آوری گازهای مشعل 
استان خوزستان، بین شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب با هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی مارون 

)هر یک به طور مجزا( امضا شد.
ای��ن دو قرارداد بین بی��ژن عالی پور، مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی مناط��ق نفت خیز جن��وب و جعفر 
ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و همچنین 
بین عال��ی پور و عبدالمجید محم��دی، مدیرعامل 
پتروش��یمی م��ارون امض��ا گردی��د. قراردادهای 
بهسازی و نوسازی تأسیسات جمع آوری گازهای 
مشعل مناطق نفت خیز جنوب مشتمل بر 32 طرح 
اس��ت که در مجموع با اعتب��ار 1/2 میلیارد دالر با 
هدف جلوگی��ری از س��وزاندن روزانه حدود 22 
میلیون متر مکع��ب گاز )معادل 760 میلیون فوت 
مکعب( در منطقه ش��رق رودخانه کارون امضا و 
مقرر ش��ده است ظرف 2 س��ال ونیم  آینده به اجرا 

درآید.
با اجرای این 32 طرح ، روزانه 510 میلیون فوت 
مکعب به خ��وراک پتروش��یمی در حال احداث 
بیدبلن��د2 و روزان��ه 250 میلیون ف��وت مکعب به 
خوراک پتروش��یمی م��ارون اضافه خواهد ش��د. 
ب��ا جمع آوری ای��ن گازها، تولی��د مایعات گازی 
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جن��وب هم حدود 
38 هزار بش��که در روز افزایش می یابد که سبب 
افزایش خ��وراک پتروش��یمی بندرام��ام خواهد 
شد. به این ترتیب س��االنه در مجموع 1/6 میلیون 
ت��ن اتان و ترکیبات گازی س��نگین تر از آن و 14 
میلیون بشکه مایعات گازی به خوراک واحدهای 

پتروش��یمی افزوده می شود که گامی بلند در مسیر 
رفع مش��کل کمبود خ��وراک بخ��ش بزرگی از 
واحدهای پتروشیمی کشور به شمار می رود. ارزش 
این میزان خوراک برای ش��رکت ملی نفت ایران 
س��االنه حدود 1300 میلیون دالر اس��ت و ارزش 
تولید محصوالت پتروش��یمی حاصل از خوراک 
اضافی این طرح ها نیز ساالنه حدود 2600 میلیون 
دالر برآورد می ش��ود. این طرح ها همچنین سبب 
می ش��ود روزانه حدود 16 میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی س��بک در اختیار ش��رکت ملی نفت ایران 

قرار گیرد.
جم��ع آوری گازهای مش��عل افزون ب��ر بهبود 
محیط زیست مناطق عملیاتی نفت و گاز و ترسیم 
میزان تعهد صنعت نفت به حرکت در مسیر توسعه 
پایدار و اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، از 
موضوعات م��ورد تأکید رئیس جمهوری اس��ت 
که این مهم با دس��تور، نظارت و پیگیری مس��تمر 
وزیر نفت همواره در دس��تور کار قرار داشته و در 
همین مسیر، شرکت ملی نفت ایران با شرکت های 
پتروش��یمی داخل��ی متقاضی خوراک ب��ه توافق 
جامعی دس��ت یافته اس��ت؛ اجرای این توافق، از 
یک سو به تس��ریع طرح های جمع آوری گازهای 
مش��عل و از س��وی دیگر، به تأمین بهتر خوراک 

پتروشیمی ها منتهی می شود.
رئیس جمهوری در مراس��می که در عس��لویه 
برگزار ش��د با اش��اره به اینکه ام��روز روز جنگ 
اقتص��ادی و روان��ی در برابر ملت ایران اس��ت و 
در ص��ف مقدم ای��ن جنگ، بخش هایی هس��تند 
ک��ه بار اقتصاد را ب��ر دوش دارند و مهم ترین آنها 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است، اظهار کرد: 
بهره برداری س��ه واحد عظیم پتروش��یمی در یک 
روز، ثابت می کند که از مش��کالت عبور خواهیم 
کرد و دش��منان قادر به توقف ملت ایران در مسیر 

پیشرفت نیستند.
روحانی با بیان اینکه صنعت نفت افزون بر تولید، 
در طول بیش از 100 س��ال گذش��ته در تحوالت 
مهم سیاس��ی ایران هم تأثیرگذار بوده است و در 
کمتر حادثه بزرگ و مهمی اس��ت که نقش بسیار 
ارزشمند کارکنان تالشگر صنعت نفت آشکار و 
روشن نباش��د، گفت: در دوران دفاع مقدس اگر 
کارگ��ران پرتالش این صنع��ت نبودند، به راحتی 
مردم از انرژی مورد نیازشان محروم می شدند، اگر 
تالش این عزیزان نبود نه تنها زندگی و حرارت و 
روشنایی خانه مردم، بلکه حتی ابزار جنگی ما هم 
نمی توانس��ت به حرکت در بیاید. هرکجا صنعت 
نفت ما آس��یب می دید، بالفاصل��ه همه کارگران 

حركت در مسیر توسعه پایدار با امضای دو قرارداد جمع آوری گازهای مشعل
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و مهندسان برای بازس��ازی و بازآفرینی آن بسیج 
می شدند.

ک��ه  دوره ای  در  اف��زود:  رئیس جمه��وری 
مس��ئولیت پدافن��د هوای��ی را به عهده داش��تم 
هرکجا بمباران می ش��د ساعت یا روز بعد برای 
بازدی��د می رفتی��م و آنجا می دیدی��م که همه 
کارگران و مهندس��ان چگونه پ��س از بمباران 
می آمدن��د و همه توان خود را به کار می گرفتند 
و این حرکت و گردش عظیم انرژی را به حالت 

اول برمی گرداندند.
روحانی اهمیت توجه به مسائل زیست محیطی 
را م��ورد تأکی��د ق��رار داد و اف��زود: نکته مهم 
دیگری که امروز ب��ا آن مواجه بودیم، امضای 
قرارداد بس��یار خوب برای مشعل ها و گاز بود. 
گاز در این مش��عل ها می س��وزد و آنچه نصیب 
مردم می کن��د، آلودگی اس��ت و آنچه نصیب 
صاحبان آن می کند اینکه محصول ش��ان آتش 
می گیرد و می س��وزد و موج��ب آزار دیگران 
می ش��ود. مسئله محیط زیست بس��یار مهم است 
و کاری ک��ه اینجا انجام می دهی��د برای منطقه 
و استان بوش��هر، منطقه عسلویه، دیر، کنگان و 
دیگر نقاط بس��یار مهم اس��ت، اما در عین حال 
از لحاظ محیط زیستی باید به فکر مردم بود که 

آزار نبینند.
اقدام ه��ای  بای��د هم��ه  وی تأکی��د ک��رد: 
محیط زیس��تی را که الزم است انجام دهیم و 2 
قراردادی که امروز امضا ش��د و عمدتاً مربوط 
به منطقه خوزس��تان و کهگیلوی��ه و بویر احمد 
و شرق کارون بود ان ش��اء ا... شبیه آن در اینجا 
هم انجام بگیرد. همین قراردادی که امضا ش��د 
و وزیر نف��ت گفت گاز جمع آوری ش��ده 22 
میلی��ون متر مکعب خواهد ب��ود و این از لحاظ 
اقتصادی و اشتغال به نفع کشور است و به بهبود 
ش��رایط زیس��ت محیطی کمک می کند و همه 
اینها گام های بسیار مهمی است که برداشته شده 

است.
رئیس جمه��وری در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه 
عس��لویه به تعبیری پایتخت انرژی کشور و منطقه 
بس��یار مهم و ارزشمندی است، گفت: مردم بومی 
این منطقه باید از ای��ن حرکت اقتصادی به خوبی 

بهره بگیرن��د. کاری که وزیر نفت عنوان کرد که 
اینج��ا و در غ��رب کارون کالس ه��ای تقویتی و 
آموزش��ی برای بچه ها گذاشتند و آنها توانستند با 
این کالس ها در کنکور رتبه های باالیی را کسب 
کنند و به دانش��گاه راه یابند و چند سال دیگر در 
همی��ن محیط های صنعت��ی مدیری��ت را به عهده 
بگیرند، اقدام ارزش��مندی است. در این منطقه هر 
مقدار کاری که مردم بومی می توانند انجام دهند، 
اولویت کار با مردم این منطقه است. باید کار را به 

آنها واگذار کنیم.
همچنین وزیر نفت در این مراسم گفت: امروز 
2 قرارداد امضا می شود که با اجرای کامل آن، ما 
دیگر در خوزس��تان و کهگیلویه و بویراحمد گاز 

مشعل نخواهیم داشت.
بیژن زنگن��ه اظهار کرد: آق��ای رئیس جمهور، 
یکی از دس��توراتی که به من دادید و از من به جد 
خواس��تید پیگیری کنم، جلوگیری از س��وزاندن 
گازهای هم��راه نفت بود که امروز 2 قرارداد مهم 

امضا می شود.
وی ارزش ای��ن قرارداده��ا را 1216 میلیون 
دالر عن��وان ک��رد و افزود: ش��رکت هلدینگ 
خلیج فارس و شرکت پتروش��یمی مارون، باید 
قرارداده��ا را در 2/5 س��ال آین��ده انجام دهند. 
بازپرداخت از محل خوراک اضافه ای است که 
به آنها فروخته می ش��ود. این 2 قرارداد در قالب 
بیع متقاب��ل و ب��ا هدف جلوگیری از س��وزاندن 
22 میلی��ون متر مکع��ب گاز )در روز( امض��ا و 

بخش عمده محصوالت به خوراک واحدهای 
پتروشیمی تبدیل می شود.

زنگنه ادامه داد: از مردم مهربان عس��لویه، نخل 
تقی، کنگان، دیر، جم و عسلویه که یار ما و کمک 
حال ما بودند تش��کر می کنم؛ با طرح مس��ئولیت 
اجتماعی ک��ه در وزارت نفت انجام دادیم، تعداد 
قابل توجهی از دانش آموزان این منطقه در کنکور 
حائز رتبه های باال شدند و معنایش این است که 6 
سال دیگر، تعداد زیادی افراد تحصیلکرده در این 
منطقه خواهیم داش��ت که می توانند در آینده این 
منطقه تأثیرگذار باشند. ان شاءا... مردم از خیرها و 

برکات این طرح منتفع شوند.
شرکت ملی نفت ایران به منظور جلوگیری از 
سوختن گازهای مش��عل و با هدف ایجاد ارزش 
افزوده از این منابع و در راستای کاهش آلودگی 
محیط زیستی ناشی از س��وختن این گازها، برای 
نخس��تین بار در تاریخ صنعت نفت کش��ورمان، 
در آبان م��اه 1393 اق��دام ب��ه فراخ��وان عمومی 
جهت مزایده گازهای مش��عل مربوط به 63 نقطه 
عملیات��ی پراکنده در گس��تره وس��یعی از دریا و 
خش��کی به ظرفی��ت کل ح��دود 21 میلیون متر 
مکعب کرد. با توجه به تأکید وزیر نفت در مورد 
پیگی��ری پروژه های مربوط به گازهای مش��عل، 
هم اکنون برای جلوگیری از سوزندان این گازها، 
س��ناریوهای مختلفی تعریف شده است که قرار 
اس��ت در غرب کارون و پارس جنوبی پیگیری و 

محقق شود.


