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در فرآیند اس��تخراج نفت همواره مق��داری آب و گاز طبیعی در الیه های 
س��ازندی و همراه ب��ا نفت خام وجود دارند که به هنگام اس��تخراج، همراه 
نفت از چاه خارج می ش��وند. وقتی نفت خام به س��طح زمین می رس��د و 
هم فش��ار اتمسفر می گردد هیدروکربن های س��بک تر موجود در نفت هم 
تبخیر ش��ده و به ش��کل گاز درمی آیند. مجموع ای��ن گازها را گاز همراه 
نفت )Associated Gas( می نامند. در بس��یاری موارد جمع آوری این 
گازها که از لحاظ ارزش حرارتی بس��یار غنی هم هستند دشوار است. در 
نتیجه به دالیلی مثل حفظ ایمنی منطقه، ترشی بیش از حد، دوری محل 
اس��تخراج از خشکی، دشواری انتقال گاز و... گازهای همراه نفت در محل 
تولید س��وزانده می شوند. در اصطالح به سوزاندن گازهای همراه فلرینگ 
می گوین��د که س��االنه حجم زی��ادی از آنها وارد محیط می ش��ود. بر این 
اس��اس موضوع گازهای همراه نفت و فلرینگ آنها از دو منظر اقتصادی و 

زیست محیطی حائز اهمیت است.
در جدول-1 آمار حاصل از گازهای مش��عل در جهان نش��ان داده ش��ده 
اس��ت. بان��ک جهان��ی یکی از مؤسس��ات فع��ال در زمین��ه ی پروژه های 
مدیریت کاهش گازهای فلرینگ )مش��عل( محس��وب می شود که برآورد 
و تخمين ه��ای حاصل از اطالعات ماهواره ای آن در س��ال 2017 نش��ان 
می دهد، حجم گازهای سوزانده شده در جهان 140/6 ميليارد مترمكعب 
گاز ب��وده ک��ه معادل 26 درص��د گاز مصرفی اروپا و خاورمیانه در س��ال 
2017 ی��ا تقریباً معادل گاز مصرفی کل آفریقا در همان س��ال اس��ت. بر 
اس��اس آمار بانک جهانی در سال 2017 کشورهای روسيه، عراق و ایران 

به ترتيب با س��وزاندن 19/9، 17/8 و 17/7 ميليارد مترمكعب گاز مشعل 
مقام های اول تا س��وم را بين کشورهای جهان داشته اند )شکل-1(. عالوه 
بر این با بررسی شدت سوزاندن  گازهای همراه نفت )نسبت هر مترمكعب 
گاز همراه نفت س��وزانده شده نسبت به هر بش��كه نفت خام توليدی( در 
بین 30 کش��ور اول س��وزاننده ی گاز مش��عل در جهان )شکل-2( نشان 
می دهد کش��ورهای س��وریه و ایتالیا با 233 و صفر مترمكعب به ازای هر 
بش��كه به ترتيب بيشترین و کمترین ميزان نس��بت یاد شده را در اختيار 
دارند. شدت س��وزاندن گازهای همراه نفت ایران نيز 10/9 مترمكعب در 
هر بش��كه بوده است. همچنین در ش��کل-3 کل گازهای سوزانده شده ی 
مش��عل طی س��ال های 2016-1996 نمایش داده ش��ده که در این بازه، 
تولید نفت 33 درصد افزایش و انتش��ار گازهای مشعل 15 درصد کاهش 

یافته است ]2[.
س��وزاندن گازهای همراه نفت یکی از سرچش��مه های مهم تولید گازهای 
گلخانه ای در ایران اس��ت ک��ه از دو جنبه ی اقتصادی و زیس��ت محیطی 
زیان های مهمی در پی دارد. این حجم از گاز سوزانده شده، موجب اتالف 
بخ��ش قابل توجهی گاز قابل بهره برداری مجدد می ش��ود که فرآوری آن 
می توان��د به افزایش توليد گاز س��بک و مایعات گازی منجر ش��ود. عالوه 
بر این، آزادس��ازی ميليون ها تن گاز دی اکس��يدکربن به اتمسفر تغييرات 
آب و هوای��ی را به دنب��ال دارد. چنين ش��رایطی برای ای��ران که از لحاظ 
س��وزاندن گاز همراه در رتبه ی س��وم جهان قرار دارد نيز صادق اس��ت. 
بنابراین ضرورت دارد کش��ورمان برنامه هایی جهت جلوگيری از سوزاندن 
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در حال حاضر محیط زیس��ت و انرژی دو متغیر اصلی در توس��عه ی کشورها محسوب می شوند. برای کشورهای 
تولیدکنن��ده ی نفت، این م��اده یکی از مهم ترین عوام��ل تأمین بودجه و به گردش درآم��دن چرخ های اقتصادی 
محس��وب می شود. بنابراین عمده ی کش��ورهای وابسته به نفت ناگزیر به افزایش تولید و صادرات هستند. به همراه 
نفت، گازهای همراه نیز تولید می ش��وند که س��وزاندن آنها یکی از سرچش��مه های مهم تولید گازهای گلخانه ای 
محسوب شده و جمع آوری آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. بر اساس آمار جدید بانک جهانی، ایران با تولید 
17/7 میلیارد مترمکعب جایگاه س��وم جهان را در تولید گازهای مشعل دارد. راهکارهای بسیاری جهت جلوگیری 
از سوزاندن گازهای همراه نفت وجود دارد. اما در کشور موضوع سیاست گذاری و قانون گذاری توسط یک رگالتور 
ب��رای تبیی��ن برنامه هایی که س��رمایه گذاران را جذب کرده و انگیزه های مالی و در کن��ار آن مجازات را برای آنها 
تعریف کرده باش��د به درستی اجرایی نشده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مشکالت سیاست گذاری، تعریف 
نشدن قوانین تنبیهی و تشویقی، محدودیت های مالی و فن آوری و همچنین پراکندگی جغرافیایی گازهای مشعل 

از جمله مهم ترین علل عدم موفقیت در کنترل و کاهش گازهای مشعل در کشور هستند.
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گازه��ای همراه نفت اجرایی کند. برآوردها نش��ان می دهد که در س��ال 
2017 حدود 633/7 میلیون تن گاز دی اکسیدکربن در ایران منتشر شده 
که 55 میلیون تن دی اکس��یدکربن از طریق گاز مش��عل در ایران منتشر 
می شود ]3[. این موضوع در حالی است که بر اساس توافق نامه ی پاریس، 

ایران باید 8-4 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد. 
در شکل-4 طرح به صفر رساندن گاز مشعل تا 2030 میالدی از سوی بانک 
جهانی نش��ان داده شده که این بانک قصد دارد دولت ها، شرکت های نفتی و 

مؤسس��ه های توسعه را بر سر این موضوع به اجماع برساند که از سوخت گاز 
مشعل تا 2030 میالدی جلوگیری کرده و راهکارهایی برای دستیابی به این 
هدف ارائه دهند. بر این اس��اس دولت ها نیز مل��زم خواهند بود تا طرح های 
توس��عه ی میدان های نفتی را بر اس��اس قوانین جدید بدون س��وزاندن گاز 
همراه تدوین نمایند. ش��رکت های نفتی هم که در این طرح ابتکاری شرکت 
می کنند میادین نفتی جدید را مطابق با استانداردهایی )شامل عدم سوزاندن 
گاز همراه با نفت( توس��عه خواهند داد. ش��رکت های نفتی همچنین متعهد 
می شوند سوختن گاز همراه با نفت در میادین فعلی خود را تا 2030 میالدی 
به صفر برس��انند. مؤسسه های توسعه نیز که در این برنامه ی ابتکاری شرکت 
می کنند روند همکاری و اجرا را تس��هیل خواهند کرد و استفاده از ابزارهای 
مالی و سایر ابزارها را مد نظر قرار می دهند. در شکل-5 راهنمای سیاست ها 
و مقررات کاهش گاز مش��عل و گاز نشت یافته از تأسیسات باالدستی نفت و 

گاز که توسط بانک جهانی تدوین گردیده، شرح داده شده است ]4[.

1- مشكالت زیست محیطی گازهای مشعل
سوزاندن گاز طبیعی تصفیه نشده و به دنبال آن تشكيل دود از دودكش هاي 
مش��عل در بخش باالدس��ت صنعت نفت و گاز موجب افزايش مخاطرات 

 2  رتبه بندی 30 کشور نخست دارای بیشترین شدت فلرینگ طی سال های 2013-2017

 1  رتبه بندی 30 کشور اول  دارای بیشترین مقدار فلرینگ طی سال های 2017-2013 3  میزان انتشار جهانی گازهای مشعل و تولید جهانی نفت طی سال های 1996-2016

 1  برآورد بانک جهانی در خصوص سوزاندن گازهای همراه حاصل از 
اطالعات ماهواره ای در سال 2017

30 کش��ور نخس��ت دنیا در زمینه ی انتشار گازهای مشعل طی س��ال های 2013 الی 2017-براساس داده های 
ماهواره ای )ارقام به میلیارد متر مکعب(
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زیس��ت محیطی ناش��ي از انتشار مواد ش��يميايي به طبيعت مي گردد. در 
ادامه مهم ترین آالينده های ناشی از گازهای مشعل نام برده شده است.

1-1- مواد آلي فرار از جمله بيش از 300 ماده ی سمي و سرطان زا مانند: 
بنزوپيرن، بنزن، دي سولفيدكربن، كربونيل سولفيد و تولوئن

1-2- هيدروكربن هاي نسوخته، مونوكسيدكربن و ذرات كربني

1-3- دي اكسيدكربن
1-4- اكسيدهاي نيتروژن

1-5- دي اكسيدگوگرد
1-6- فلزات مانند: جيوه، ارسنيك، كروم

2- کاربرد گازهای همراه نفت و بازیابی آنها
روش هاي مختلفی جهت کاهش گازهاي ورودی به فلر و همچنین بازیابی 
گازهاي فلر وجود دارند. اما در این زمینه باید از حیث جنبه هاي عملیاتی 
و فنی به مواردي توجه ش��ود که بر هزینه ه��اي تولید هر مترمکعب گاز 
بازیابی ش��ده از فلر اثر مس��تقیم یا غیرمس��تقیم دارد. با توجه به مقدار 
زیاد فلرينگ و قديمي بودن تأسيس��ات مرتبط به سيس��تم هاي فلرينگ 
يكي از بهترين راهكارهاي ارائه ش��ده بازيافت گازهاي سوزانده شده است 
)شکل-6(. از آنجا كه هميشه جمع آوري گازهاي سوزانده شده از مناطق 
مختلف ميس��ر نیست راهكارهاي مربوط به بازيافت گاز در شكل-7 نشان 

داده شده است.

3- بررسی تجربیات کشورهای موفق در زمینه ی کاهش گاز مشعل
3-1- نیجریه

در این کش��ور ش��رکت های بزرگ نفتی و بین المللی در قالب شرکت های 
سرمایه گذاری مشترک با قراردادهای امتيازی و مشارکت در توليد در این 
کشور حضور مستقيم دارند. بنابراین اعمال نظارت و سياست های تنبيهی 
و تش��ویقی در خصوص جمع آوری گازه��ای همراه نفت و عرضه ی آن به 
بازار داخلی یا صادرات، از این منظر آسان تر است. یكی از نكات قابل توجه 
در رابطه با تجربه ی نيجریه آنس��ت که این کشور قانونی قدیمی دارد که 
نشان دهنده ی مقدار توجه قانون تزریق مجدد گازهای همراه نفت توسط 

مسئوالن و قانون گذاران این کشور است.
الف( سياست های تشویقی در نیجریه

 7  راهکارهای بازیافت گاز مشعل
  گاز مشعلبازيافت ): راهكارهاي باز7شكل (

  
  كاهش گاز مشعل يبررسي تجربيات كشورهاي موفق در زمينه -3
  نيجريه - 3-1

قراردادهايبامشتركگذاريسرمايههايشركتقالبدرالمللينفتي و بينبزرگهايشركتدر اين كشور
وتنبيهيهايسياستونظارتاعمالبنابرايندارند.مستقيمكشور حضورايندرتوليددرمشاركتوامتيازي
ترآسانمنظراينازصادرات،ياداخليبازاربهآنيعرضهونفتگازهاي همراهآوريجمعخصوص درتشويقي

كهداردقديمييقانونكشوراينكهآنستنيجريهيتجربهبارابطهدرتوجهقابلنكاتازيكياست.
كشوراينگذارانقانونومسئوالن توسطنفتهمراهگازهايمجددتزريققانونتوجهمقداريدهندهنشان
  .است

  
  در نيجريهتشويقيهايسياستالف) 
مشعلگازهايآوريجمعبامرتبطهايطرحبرايبلندمدتمالياتيتخفيفاتوهامعافيت
گمركيعوارضخصوص درشدهگرفتهدرنظرتسهيالت

جمع آوري گازهاي 
ارسالي به مشعل

استفاده در محل چاه

ترزيق به درون چاه توليد برق توليد بخار

ا تبديل به محصوالت ب
ارزش و قابل بازاريابي

شيرين سازي

تبديل به سوخت مايع

GTLتوليد   LPGتوليد   LNGتوليد   توليد دي متيل اتر توليد متانول

ارسال به خط لوله  تزريق به درون چاه  ارسال به پتروشيمي

توليد آمونياك توليد اوره

توليد برق

 4  نقشه ی تأییدکنندگان طرح به صفر رساندن گاز مشعل تا 2030 میالدی

 5  قانون گذاری توســط بانک جهانی در بخش باالدســت در خصوص کاهش انتشار 
گازهای مشعل 

  مشعل  هايدر بخش باالدست در خصوص كاهش انتشار گاز توسط بانك جهاني گذاريقانون): 5شكل شماره (
  
  محيطي گازهاي مشعلزيست مشكالت-1

مشعل در بخش باالدست صنعت هايدودكشازدودتشكيلآندنبالبهوتصفيه نشدهطبيعيگازسوزاندن
در ادامه گردد.ميطبيعتبهشيمياييموادانتشارازناشيمحيطيزيست مخاطراتافزايشموجبنفت و گاز

  نام برده شده است.ي ناشي از گازهاي مشعلهاهترين آاليندمهم
، سولفيدكربنديبنزن،بنزوپيرن،:مانندزاسرطانوسمييماده300ازبيشجملهازفرارآليمواد-1-1

تولوئنوسولفيدكربونيل

باالدستي (نفت و گاز)قانونگذاري در بخش

 
 

 چارچوب قراردادي
 

 
 چارچوب مالي

 

 
مقررات چارچوب

حقوق كسب     
درآمد حاصل از 

دسترسي شخص ثالث به زيرساختهاي 
گازهاي باالدست و ميان دست

و گاز نشت مشعل مقررات گاز 
افت

هاي مالي و انگيزه 
مجازات

مقررات: كننده سازمانهاي تنظيم

واضح بودن نقش ها و اهداف
استقالل عملكردي

مشاركت
پاسخگويي
شفافيت

پيش بيني پذيري

رژيم هاي نظارتي:    
تعاريف و مرزها

تصويب
ارزيابي اقتصادي

اندازه گيري و گزارش
نظارت و اجرا

همگاني افشاي

 6  سیستم بازیابي گازهاي مشعل
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 معافيت ه��ا و تخفيف��ات ماليات��ی بلندمدت برای طرح ه��ای مرتبط با 
جمع آوری گازهای مشعل

 تسهيالت درنظر گرفته شده در خصوص عوارض گمرکی

ب( سياست ها و مقررات تنبيهی در نیجریه
 الزام اپراتورهای نفتی به ارائه ی برنامه های تفصيلی در خصوص چگونگی 
جمع آوری و استفاده از گازهای همراه قبل از اعطای مجوز فعاليت توسط 

دولت
 ارائ��ه ی گزارش ه��ای س��اليانه در خصوص مقدار گازه��ای همراه نفت 

سوزانده شده در کنار بازرسی های مكرر از سایت های مربوطه
 وضع جریمه ی س��وزاندن گازهای همراه نفت بدون مجوز وزارت نفت، 

حداقل برابر با قيمت گاز به عالوه ی جریمه ی کيفری

3-2- عربستان
این کش��ور موفقيت خود در زمينه ی جمع آوری و کاهش گازهای مشعل 

را مدیون سه موضوع اساسی است:
 سيس��تم جامع گاز توسط شرکت های آمریكایی احداث شده و در ادامه 
ش��رکت نفتی آرامكو با اس��تفاده از زیرس��اخت های موج��ود و تجربيات 

آموخته شده این سيستم را توسعه داده است.
 تراکم گازهای همراه نفت در ميادین عظيم نفتی )مثل قوار( در خش��كی 
است که هزینه ی جمع آوری گازهای همراه نفت را بسيار کاهش داده است.

 تخصي��ص گاز به بخش پتروش��يمی و نيروگاهی که نس��بت به بخش 
خانگی، بازده و ارزش افزوده ی بيشتری دارد.

3-3- روسیه
روس��یه از لحاظ س��اختار دولتی صنعت نفت و گاز تشابه زیادی به ایران 
دارد. مثل شرکت ملی نفت ایران که دولتی است شرکت های اصلی روسيه 
در حوزه ی باالدس��تی مثل رزنفت و گس پروم عمدتاً متعلق به دولت این 
کش��ور هس��تند و پاالیش و انتقال گاز در روس��یه غالباً انحصاری اس��ت. 
هرچند زیرس��اخت های پاالی��ش و انتقال گاز در این کش��ور عمدتاً تحت 
مالكيت شرکت های دولتی اس��ت اما شرکت های بهره بردار نفتی دولتی و 
غيردولتی مختلفی در این کشور وجود دارند که جمع آوری گازهای همراه 
نفت را بر عهده دارند. تفاوت اساس��ی روسيه با ایران در ساختار قراردادی 
باالدس��تی این کشور اس��ت که عمدتاً به صورت قراردادهای امتيازی بوده 
و ش��رکت های توس��عه دهنده ی ميادین نفتی، خود مسئوليت جمع آوری 
گازهای همراه نفت را بر عهده گرفته اند. از مهم ترین مش��كالت جمع آوری 

گاز همراه می توان به موارد زیر اشاره کرد ]1[:

 حجم اندک گازهای همراه نفت ميادین نفتی فعال در این کشور
 عدم دسترس��ی به شبكه  ی انتقال گاز و برق به خصوص در ميادین واقع 

در منطقه ی سيبری
 نب��ود ظرفيت خالی در ش��بكه ی انتقال گاز سراس��ری در مناطقی که 

زیرساخت ها در دسترس هستند

راهكارهای روسیه در این زمینه به شرح زیر است:
 اس��تفاده از گازهای همراه نفت در ميادین دوردست مثل سیبری برای 

توليد برق جهت استفاده در محل
 عرض��ه ی گازه��ای همراه نفت به پاالیش��گاه های گاز برای جداس��ازی 

مایعات گازی در مناطق دارای دسترسی به زیرساخت های الزم

4- بررسی وضعیت گازهای مشعل در ایران
در ١٣٨٥ پ��س از تأيي��د الحاق ايران به پروتكل كيوتو توس��ط ش��وراي 
نگهب��ان و تعيين مرجع صالحي��ت دار ملي )DNA(، ش��ركت ملي نفت 
اي��ران با داش��تن مجتمع هاي بزرگ صنعتي در بخ��ش توليد نفت و گاز 
 CDM:( که قابليت بس��يار خوبي براي استفاده از مكانيزم توسعه ی پاك
Clean Development Mechanism( در طرح ه��ا و پروژه ه��اي خود دارد 

پروژه هاي��ي نظير جم��ع آوري گازهاي هم��راه نف��ت در مناطق مختلف 
عملياتي و بهينه س��ازي مصرف انرژي و س��وخت در صنايع تحت پوشش 
را با به كارگيري مكانيزم توس��عه ی پاك )CDM( پیگیری کرد که در آنها 
ضمن ايجاد درآمدهاي جديد و اقتصادي كردن اين طرح ها، امكان تأمين 

مالي اين پروژه ها را از مبادي بين المللي تسهيل می شد ]5[.
در اغلب كش��ورهاي توليدكننده ی نف��ت و گاز به دليل نبود فن آوري هاي 
پيش��رفته و هزينه ه��اي زیاد مهار و اس��تفاده ی بهين��ه از گازهاي همراه 
نفت، اين گازها س��وزانده مي ش��وند كه عالوه بر هدرروی منابع ارزشمند 
گاز، با انتش��ار گازهاي گلخانه اي، به محيط زيست نيز آسيب جدي وارد 
مي کنن��د. با توجه به اينك��ه كاهش گازهاي گلخان��ه اي از جمله اهداف 
پيش روي همه كشورهاس��ت مكانيزم توس��عه ی پاك ب��ا افزايش توجيه 
اقتص��ادي پروژه هاي جم��ع آوري گازهاي همراه نفت ج��زء راهكارهای 
مناس��بي اس��ت که در جهت دس��تيابي به اين هدف توسط شرکت ملی 
نفت ایران پیگیری ش��ده اس��ت. در اين راستا شركت ملي نفت از ١٣٨٥ 
برنامه هايي را براي اس��تفاده از مكانيزم توس��عه ی پاك پيگيري نموده و 
تالش کرده با همكاري ش��ركت هاي معتبر بين المللي حداكثر اس��تفاده 
را از فرصت موجود بنمايد. در ش��کل-8 مقدار انتش��ار گازهای مشعل به 
تفکیک شرکت های تابعه ی شرکت ملی نفت ایران نشان داده شده است. 
همچنین اس��تان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان بیشترین سهم انتشار 
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گازهای آالینده ی ناش��ی از گاز مش��عل در کش��ور را دارند که به تبع آن 
انتظار می رود چالش های محیط زیستی در این استان ها جدی تر باشد.

 NGL از اواي��ل دهه ی 80 طرح های مختلفی از جمل��ه احداث واحدهای
برای جمع آوری گازهای مش��عل در دس��تور کار ش��رکت مل��ی نفت قرار 
گرف��ت. اما به دليل برخی مش��كالت از قبيل ع��دم تأمين مالی، واحدهای 
NGL طی اين سال ها به بهره برداری نرسيد. بنابراین از 1393 شرکت ملی 

نفت راهبردهایی مثل واگذاری واحدهای NGL  به س��رمايه گذاران بخش 
خصوصی و ف��روش اين گازها به س��رمايه گذاران بخش خصوصی را برای 
جمع آوری گازهای مش��عل مدنظر قرار داد. اما موضوع قابل توجه اينس��ت 
که اين سياس��ت، ابزاره��ا و الزاماتی از قبيل نح��وه ی واگذاری واحدهای 
NGL ، دوره ی فروش گازهای مش��عل و مكانيسم قيمت گذاری این گازها 

و محص��والت را برای حضور بخش خصوصی معين کرده که در طرح های 
جم��ع آوری گازهای مش��عل از لح��اظ اجرايی با برخ��ی محدوديت های 
اقتص��ادی مالی، نهادی و فنی برای س��رمايه گذاری بخش خصوصی روبرو 
بوده و می توان گفت همین مس��ائل تا به امروز مانع از پیش��رفت و اجرایی 

شدن جمع آوری و کاهش انتشار گازهای مشعل بوده است.

4-1- علل عدم پیشرفت پروژه های کاهش گاز مشعل در کشور
 پراکندگی جغرافیایی گازهای مشعل

 محدودیت های مالی و فن آوری جهت انجام پروژه ها
 فاصل��ه ی زیاد بی��ن مراکز جمع آوری گازهای مش��عل و ب��ازار مصرف 

محصوالت آن
 عدم دسترس��ی به برخی فن آوری ها از جمله تجهیزات قابل حمل برای 

فرآورش گازهای همراه نفت
 عدم دسترسی به زیرساخت های انتقال برق، گاز و بخار
 نبود سازوکاری برای قیمت گذاری گازهای همراه نفت

 کوتاه مدت بودن زمان واگذاری قراردادهای گاز مشعل به سرمایه گذاران
 مقیاس بزرگ اغلب طرح های استفاده از گازهای همراه نفت و هزینه های 

سرمایه ای زیاد آنها

نتیجه گیری
از آنجا که گازهای مش��عل از دو دیدگاه اقتصادی و زیس��ت محیطی حائز 
اهمیتند باید گام هایی اساسی و زیرساختی توسط شرکت ملی نفت ایران 
برداش��ته شود که اصالح س��اختار قانونی در زمینه ی جمع آوری گازهای 
مش��عل توسط ش��رکت ملی نفت ایران و بازنگری این شرکت در طرح ها 
و برنامه ه��ای جمع آوری گازهای مش��عل از جمله ی آن موارد هس��تند. 
همچنین مدیریت و برنامه ریزی گازهای مش��عل در گام نخس��ت باید از 
طریق هدف گذاری و مشخص کردن خط مشی ها و استراتژی ها آغاز شود 
و در مرحله ی بعد برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت نیل به اهداف انجام 
گردد. مرحله ی بعد اجرای سیاس��ت ها و استفاده از توان اجرایی و نظارت 
دقیق اس��ت که بر اس��اس آن، موضوع بازنگری نیز انجام شده و اشکاالت 
روش های اجرایی برطرف می گردد. بر این اس��اس به نظر می رس��د جهت 
مدیریت و برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای مشعل می توان موارد زیر را 

مورد توجه قرار داد:
 وضع قوانین و سیاس��ت گذاری زیرساختی ش��رکت ملی نفت ایران در 

خصوص کاهش گازهای مشعل
 ملزم کردن شرکت های تولیدی و بهره بردار از میادین نفتی برای ارائه ی 
برنامه ی کاهش گازهای مشعل در پروژه های موجود و جلوگیری از انتشار 

این گازها در پروژه های جدید
 ایجاد زیرساخت های قراردادی جذاب برای جذب سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی
 اس��تفاده از فن آوری های جدید برای کاهش سوزاندن گازهای مشعل از 

طریق سرمایه گذاری بخش ها ی داخلی و خارجی
 ایجاد قوانین و مقررات تنبیهی و تشویقی جهت مدیریت انتشار گازهای 

مشعل
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