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به  ایران از دریای عمان طرح گوره-جاسک، قطار توسعه را  آغاز صادرات نفت 
سواحل مکران برد

طرح ملــی و راهبردی انتقــال نفت خام گوره 
به جاســک با حمایت و راهبــری وزارت نفت 
و شــرکت ملی نفت ایــران و بــا بهره مندی 
حداکثــری از توان شــرکت های ایرانی به ثمر 
نشســت و صادرات نفــت کشــور از پایانه ی 

جاسک برای نخستین بار عملیاتی شد. 
فرآیند رســمی بارگیری و صادرات نخستین 
محموله ی نفت خام از پایانه ی جاسک پنجشنبه، 
31 تیرماه 1400 با فرمان رئیس جمهوری آغاز 
و هدف دیرینه ی متنوع سازی مبادی صادرات 

نفت کشور محقق شد.
اجــرای طرح انتقال نفت خام گوره به جاســک 
با حــدود 2 میلیارد دالر اعتبار مصوب با هدف 
ایجاد ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشــکه 
نفت خام و ذخیره سازی و صادرات آن از طریق 
پایانه ی جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات 
نفــت، تمرکززدایــی از پایانه هــای صادراتی و 
متنوع سازی آن و توسعه ی پایدار و اشتغال زایی 

در ســواحل مکران اجرا می شــود که تاکنون 
ظرفیت 300 هزار بشــکه نفت )در روز( ایجاد 
شده است و این ظرفیت به تدریج و در آینده ای 

نزدیک تا یک میلیون بشکه افزایش می یابد.
ســهم بیــش از 90درصدی ســاخت داخل و 
اســتفاده ی حداکثری از تــوان پیمانکاران و 
ســازندگان ایرانــی از مهم تریــن ویژگی های 
این طــرح ملی به شــمار می رود بــه طوری 
کــه در مســیر اجــرای آن، 250 پیمانکار و 
تولیدکننده ی داخلی مشــارکت داشته اند و با 
اتکا به توانمندی های داخلی، برخی تجهیزات 
و کاالهای موردنیاز این طرح برای نخستین بار 
در کشــور به تولید رسیده است که از جمله ی 
آن می توان به ســاخت تختــال، ورق و لوله ی 
متناسب با ســیال ترش، مواد اولیه ی پوشش 
لولــه ی FBE، پمپ های غول پیکر 2.7 مگاواتی 
BB 3، شیرهای موتوری 42 اینچ کالس 900 و 
سیستم کنترل تمام ایرانی اشاره کرد، طبیعی 

اســت اتکای حداکثری به ظرفیت های داخلی 
صرفه جویی های کالن ارزی نیز برای کشور به 

دنبال داشته است.
ویژگی قابل توجه دیگری که در این طرح ملی 
خودنمایــی می کند، احداث و راه اندازی حدود 
هــزار کیلومتر خط لوله ی انتقال نفت خام طی 
کمتر از 2 سال با اتکای کامل به توانمندی های 
داخلی اســت که این عملیات جهادی نیز در 
دل خــود رکوردهایــی نظیــر 250 کیلومتر 
لوله گذاری طــی یک ماه و یــا 450 کیلومتر 
تست هیدرواســتاتیک طی یک ماه را بر جای 
گذاشته است. بخش فراساحلی این طرح نیز با 
همت شبانه روزی و تنها طی چندماه عملیاتی 

شده است.
ایــن طرح که در آینده با تکمیل و توســعه و 
همگامی با احداث پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
می توانــد ســبب آبادانــی، تولیــد و رونــق 
فعالیت های اقتصادی در منطقه ی مکران شود، 
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تا رسیدن به مرحله ی کنونی برای بالغ بر پنج 
هزار نفر به صورت مســتقیم و 15 هزار نفر به 
صورت غیرمستقیم اشــتغال زایی کرده که در 
تمام مراحل کار، ســهم نیروهــای بومی قابل 

توجه بوده است.
طــرح انتقال نفت خام گوره به جاســک که از 
سنوات گذشــته تاکنون، همواره از طرح های 
اولویــت دار و اســتراتژیک نظــام جمهــوری 
اســالمی ایران بوده است، طی سال های اخیر 
در دســتور کار جدی وزارت نفت قرار گرفت و 
به رغم مشــکالت و فشارهای ناشی از تحریم و 
با وجود شیوع ویروس کرونا که بعضا بسیاری 
از کســب وکارها را در سطح کشور متوقف کرد 
و یــا به تعطیلی کشــاند، بــا حمایت دولت و 
راهبری وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ایران 
)به کارفرمایی شــرکت  مهندســی و توسعه ی 
نفت و شــرکت نفت و گاز پــارس( و با همت 
جهــادی و شــبانه روزی صنعت گران داخلی و 
کارکنــان توانمند صنعت نفت بــه مرحله ی 
اجــرا درآمد و اکنون در آخرین روزهای کاری 
دولت دوازدهم به ثمر نشسته است. این طرح 
و تداوم پیگیری ها برای توســعه ی صنایع در 
منطقه ی مکران، بی شــک می تواند آغازی بر 

پایان محرومیت ها در این منطقه باشد.

روز تاریخی صنعت نفت ایران رقم خورد
وزیر نفت در مراسم آغاز بارگیری نخستین 
محموله ی نفت صادراتی از جاســک که به 
صــورت ویدئوکنفرانــس با حضور حســن 
روحانــی، رئیس جمهــوری برگزار شــد، با 
تشریح مراحل توسعه ی خط انتقال نفت خام 
گوره ـ جاسک تاکید کرد: »در این طرح ملی 
جلوه های کم نظیری از ســاخت داخل و در 
هم شکســتن تحریم ها به نمایش گذاشته 

شده است. 
امــروز روز تاریخی در صنعــت نفت ایران 
اســت و برای نخستین بار در تاریخ بیش از 
110 ســاله ی نفت ایران عملیات صادرات 
نفت از سواحل مکران در دریای عمان آغاز 

می شود.«
وی با اشاره به اینکه ایجاد سامانه ی پایانه ی 
صادراتی نفت خام در منطقــه ی مکران، از 
سال  های اولیه ی دهه ی 1360 و اوج جنگ 
تحمیلی، مطرح بود، افزود: »ســاخت خط 
لولــه ی انتقال نفت به نام "محرم"، بر همین 
اســاس آغاز شد که با پایان جنگ این خط 
رها شد و بخشی از این خط لوله ی انتقال به 
قطــر 56 اینچ به طول حدود 220 کیلومتر 

در اســتان بوشــهر به انتقال آب به مناطق 
ساحلی اختصاص یافت.«

وزیر نفت با یادآوری اینکه در جریان ســفر 
ســال 1392 جنابعالــی )رئیس جمهوری( 
به اســتان هرمــزگان، این فکــر دوباره به 
 طــور جدی مطرح شــد و بر این اســاس، 
پس از بررســی کارشناسی موضوع، توجیه 
اقتصادی، فنی و محیط زیســتی، این طرح 
با اعتبــار نزدیک بــه 2 میلیــارد دالر در 
شــورای اقتصاد تصویب و ابالغ شد، افزود: 
»فرآیند ســاخت و تامین تجهیزات از سال 
1397 آغاز و عملیات لوله گذاری این طرح 
به  صورت رســمی تیرماه 1399 با دســتور 

جنابعالی آغاز شد.«
زنگنــه با بیــان اینکه خط لولــه به  عنوان 
بخشــی از طرح گوره ـ جاسک قطر 42 اینچ 
)106ســانتی متر( و طول 1000 کیلومتر از 
منطقه ی گوره در اســتان بوشهر نفت خام 
ســنگین و نیمه ســنگین را به جاسک در 
افزود:  منتقل می کنــد،  اســتان هرمزگان 
»در مســیر این خط لوله 5 تلمبه خانه، 10 
پست برق، حدود 300 کیلومتر خط انتقال 
نیرو و 2 ایســتگاه توپک رانی قرار دارد. در 

مروری
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پایــان زنجیره نیز یک واحــد اندازه گیری، 
یک ایســتگاه توپک رانی و سپس تاسیسات 
بارگیــری نفت خام که اســاس آن شــامل 
3 گوی شــناور، 3 دستگاه میترینگ، 6 خط 
لوله ی زیردریایــی 36 اینچ )در مجموع به 
طــول 36 کیلومتــر( قــراردارد، همچنین 
حوضچه ی آرامش و اســکله ی پشتیبانی و 

خدماتی در حال اجرا است.«
وزیر نفت با بیان اینکه در پایانه ی جاسک، 
20 مخزن بــا مجموع حجــم 10 میلیون 
بشکه ذخیره ســازی نفت خام در حال اجرا 
اســت، تصریح کرد: »اکنون، نفت خام پس 
از طی مســافت تقریبی هزار کیلومتر بدون 
هیچ گونه مشــکل عملیاتی به بندر جاسک 
رسیده و در حال بارگیری در کشتی است.« 
زنگنه با بیان اینکه بخش هایی که امروز به 
بهره برداری می رســد شــامل هزار کیلومتر 
تلمبه خانه ی شماره2،  ایســتگاه  لوله،  خط 
تاسیســات ارســال و دریافــت توپــک و 
تجهیــزات و بارگیری در پایانه ی جاســک 
با ظرفیت 300 هزار بشــکه در روز اســت، 
افزود: »مجموع پیشرفت کل طرح 82درصد 
اســت و تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 

میلیون دالر در این طرح هزینه شــده است 
و برق تلمبه خانه های موردنیاز در مسیر این 
خــط لوله در ظرفیت کامــل 100 مگاوات 
است. شرکت های مهندسی و توسعه ی نفت 
)متن( و نفت و گاز پارس به ترتیب مسئولیت 
بخش های خشــکی و دریایی این طرح را به 
 عهده داشــتند و قراردادهای امضا شــده با 
پیمانکاران در شــرکت متــن یک میلیارد و 
150 میلیون دالر بوده که تاکنون 970 میلیون 
دالر پرداخت شده است و در شرکت نفت و 
گاز پارس قراردادهای امضا شده با پیمانکاران 
و تامین کننــدگان 300 میلیون دالر بوده که 
تاکنون 200 میلیون دالر آن پرداخت شده و 
پیشرفت فیزیکی از پیشرفت مالی باالتر بوده 

است.«
وزیر نفت بــا بیان اینکه بهره برداری از خط 
و تلمبه خانه ها و تاسیسات مسیر به شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت سپرده شده که 
دارای باالتریــن تجربه ی حرفه ای در بخش 
بهره برداری از خطوط لوله ی نفت و فرآورده 
اســت، گفت: »عملیات بارگیری و صادرات 
نفت خام از جاســک هم اکنون از سوی نفت 
و گاز پارس انجام می شــود، اما در ماه های 

آینــده به  طور کامل به شــرکت پایانه های 
نفتی ایران واگذار می شود.«

بهره برداری کامل از جاسک، ابتدای 1401
وزیر نفت با بیان اینکه این طرح در ابتدای 
ســال 1401 به بهره برداری کامل می رسد، 
افــزود: »ظرفیــت انتقــال کنونــی روزانه 
300 هــزار بشــکه ای نفت این خــط لوله، 
آبان ماه به روزانه 400 هزار بشــکه، دی ماه 
به 500 هزار بشــکه و با آمدن تلمبه خانه و 
مخزن ذخیره در جاسک به 750 هزار بشکه 
و اســفندماه به ظرفیت یک میلیون بشکه 
در روز می رســد، بهره بــرداری تدریجی از 

طرح های بزرگ موضوعی طبیعی است. 
در همــه ی بخش هــای طرح خــط لوله ی 
و  ملــی  اســتانداردهای  گوره ـ جاســک 
 ، بین المللــی از جملــه اســتانداردهای 
API و ASME رعایت شده است و این طرح 

جلوه ی کم نظیر از در هم شکستن تحریم ها 
و تکیه بر توان داخل بوده است.«

وی ادامه داد: »زمان آغاز عملیات اجرای این 
طرح قــرارداد خرید 400 هزار تن لوله های 
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مقــاوم بــه هیدروکربور تــرش )NACE( با 
شــرکت های خارجــی امضا شــد اما این 
شــرکت ها بخش اندکی از لوله ها را تحویل 
دادنــد و از تحویل بقیه ی آن امتناع کردند، 
در تامین پمپ ها هم با همین مشکل روبرو 
شــدیم. برای تولید تختال )فوالد مبارکه( و 
رســیدن به ورق )فوالد اکسین خوزستان( 
و ســپس تحویل آن به لوله سازها یک کار 
یک ســاله بین شــرکت ملی نفــت ایران و 
فوالد مبارکه و شــرکت فوالد اکسین انجام 
شــد و بخش اصلی ورق برای نخســتین بار 

داخلی سازی شد. 
در بخــش پمپ نیز طبــق طراحی اولیه به 
پمپ 6 مگاواتی نیاز بود که با توجه به وجود 
نداشــتن چنین ظرفیتی در کشور ما آن را 
به 50 پمپ 2.5 مگاواتی تبدیل کردیم که 
در داخل ساخته شد، اکنون چهار پمپی که 
در ایســتگاه شماره2 کار می کند پمپ هایی 

است که 6 شرکت ایرانی ساخته اند.«
زنگنه با ابراز امیــدواری از اینکه این طرح 
به  عنوان مهم ترین طرح پایه ای زمینه ســاز 
توســعه ی منطقه ی مکران و کلید توسعه ی 
اقتصــادی این منطقه باشــد، اعــالم کرد: 

»مجــوز اجرای ســه طرح پاالیشــگاهی با 
ظرفیت پاالیــش روزانه 900 هزار بشــکه 
نفت خام در این منطقه صادر شده و در حال 
انجام اســت که این طرح ها می تواند صنایع 

پایین دستی هم داشته باشد. 
پروژه ی ســاخت 10 میلیون بشکه مخازن 
ذخیره ســازی نفت خــام بر پایــه ی روش 
قراردادی ســاخت، بهره برداری و واگذاری 
)BOT( بــا ســرمایه گذاری بیــش از 230 
میلیون دالر از ســوی بخــش خصوصی در 

حال ساخت است. 
ما به دنبال این هســتیم که در این منطقه 
یک هنرســتان صنعتی بســازیم که بتوانیم 
نیروهای ماهر موردنیــاز طرح های کنونی و 
آینده ی منطقه را از مردم اســتان هرمزگان 
تامین کنیم که این توسعه ی انسانی نیز اثری 

ماندگار در بلندمدت خواهد داشت.«

مسیر مشتریان نفت ایران کوتاه شد
زنگنه با بیان اینکه بیــش از 5 هزار هکتار 
زمین در جاســک تحصیل شده است که به 
 تازگی قرار شد 1100 هکتار آن به سازمان 

بنادر و دریانوردی برای ایجاد یک اسکله ی 
تجاری عظیم اختصاص یابد، گفت: »در واقع 
ما هم اکنون یک پایانه ی صادراتی داریم که 
برای نخســتین بار نفــت را از دریای عمان 
صادر می کند و این موضوع ســبب افزایش 
ظرفیــت صــادرات ایران، تنــوع و انعطاف 
در پایانه هــای صادراتی بــه  منظور کاهش 

ریسک های عملیاتی و امنیتی می شود.«
وزیر نفت با اشــاره به اینکــه بهره برداری 
از ایــن خــط لوله ســبب کوتاه تر شــدن 
مسیر رفت وبرگشــت مشتریان نفت کشور 
حــدود هزار مایل دریایی می شــود، گفت: 
»هزینــه ی انتقال نفت به جاســک از 60 
سنت با نفتکش به حدود 40 سنت با خط 

لوله کاهش می یابد. 
در این طرح بیش از 250 شــرکت بزرگ و 
کوچک داخلی، ظرفیت تولید خود را به این 
طرح اختصاص داده انــد و نزدیک 10 هزار 

نفر فعالیت کردند.«
وزیر نفــت در پایان با تشــکر از جمعی از 
مدیران نفــت اظهار کرد: »ایــن خط لوله 
ایرانی ترین و سریع ترین خط لوله ای بود که 
ساخته شده است و امروز مرحله ی نخست 
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بهره برداری را داریــم، همچنین این پروژه 
یکــی از راهبردی ترین طرح های این دولت 
بود که بحمداهلل به بهره برداری رســید، به 
ملت ایــران و جنابعالــی )رئیس جمهوری( 
تبریک می گویــم و امیدوارم ماموریتمان را 
در یکی از راهبردی ترین طرح های دولت به 

خوبی انجام داده باشیم.«

صادرات نفت ایران از اتــکا به تک پایانه ی 
خارک خارج شد

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز در 
آیین بهره بــرداری از طرح ملی خط لوله ی 
انتقال نفت گوره ـ جاســک، بــا بیان اینکه 
امروز، روزی تاریخی برای ملت ایران است، 
گفت: »بی تردید اهمیت این طرح با گذشت 
زمان برای مردم روشن و مشخص می شود. 
طرح 2 میلیارد دالری گوره ـ جاسک اهمیت 
باالیی در صنعت نفت دارد و ما توانستیم از 
اتکا به تک اســکله ای که تنها پایانه ی نفتی 

خارک بود، خارج شویم.«
وی افــزود: »این طرح، اقــدام بزرگ ملی 
برای صادرات نفت با هــدف ایجاد پایانه ی 

جدید صادراتی اســت کــه اهمیت باالیی 
در این صنعــت دارد، افتتاح امروز بســیار 
حائزاهمیت است و شاید بگوییم بزرگ ترین 
افتتاح دولت یازدهم و دوازدهم، امروز اتفاق 
افتاد. افتتاح امروز نســبت به آینده ی ایران 
بسیار با اهمیت است، دشمن در زمان جنگ 
اقتصادی در دو جبهه ی نفت و صادرات نفت 
و دیگری در بانک و نقــل و انتقال پول در 
حال جنگ با ما بود، البته تحریم های زیادی 
برای ما ایجاد کرد، اما این دو نمونه )نفت و 

بانک( اهمیتی بسیار دارد.«
روحانی اعــالم کرد: »تصورشــان این بود 
که وقتــی بتوانند صنعت و صادرات نفت را 
مختل کنند و آن را به صفر برســانند ایران 
دیگر استفاده از ارز برایش غیرممکن است، 
اما در مدت 4 ماه نخست امسال بیش از 5 
میلیارد دالر بانــک مرکزی ارز تامین کرده 

که این نشانه ی شکست دشمن است. 
دولت در زمینه ی تحریم نیز همه ی کارهای 
الزم را بــرای رفع آن انجام داده اســت، ما 
همه ی کارها را در این زمینه انجام دادیم و 
اگر قانون مجلس شورای اسالمی جلو ما را 

نگرفته بود تحریم برداشته شده بود.«

رئیس جمهوری ادامه داد: »طرح 2 میلیارد 
دالری امروز اهمیت بســیاری برای صنعت 
نفــت دارد زیرا ما توانســتیم از اتکا به تک 
اســکله ای که تنها پایانه ی نفتی ما خارک 
بود، خارج شــویم، بمباران اسکله ی  تی در 
خارک در سال 64 صادرات نفت ما را قطع 
کرد، اما امــروز ایران هر وقــت الزم بداند 
صادارت نفت را از دریای عمان انجام خواهد 
داد. یــک نفتکش اگر بخواهــد از پایانه ی 
نفتی خــارک بارگیری کند زمان طوالنی تر 
خواهد بود، خلیج فارس مســائل و مشکالت 
خــود را دارد، اما زمان و مســائل راهبردی 
برای ما اهمیت دارد، از این رو وقتی به مقام 
معظم رهبری اعالم کردم که چنین طرحی 
در حال اجرا داریم ایشــان گفتند این طرح 

راهبردی ترین طرح ایران می شود.«

آغاز صادرات نفت ایران از دریای عمان در 
تاریخ ثبت شد

وی با بیان اینکه طرح گوره ـ جاسک افتخاری 
برای وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ایران 
اســت، افزود: »امروز در تاریخ ثبت می شود 
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کــه در تیرماه 1400 نفــت ایران از دریای 
عمان صادر شــد. مــا در اجرایی کردن این 
طرح در جنگ اقتصــادی قرار گرفتیم، نوع 
و ســایز لوله ای که ما در این طرح احتیاج 
داشــتیم خاص و 42 اینچ بــود که باید از 
خارج کشور خریداری می کردیم، تحریم هم 
موانعی ایجاد کرد، اما همین تحریم ســبب 
شــد این طرح 100 درصد ملــی و ایرانی 
باشــد، از ورق تا لوله گرفته تا شــیرآالت و 
پمپ های آن و بقیه ی ملزومات آن ســاخت 

داخل و ایرانی هستند.«
روحانی با اشــاره به اینکه ده ها پیمانکار در 
این پروژه فعال بودند، اعالم کرد: »این کار 
عظیم و بزرگ به دست فرزندان ایرانی انجام 
شده است که افتخار دیگری برای ما است، 
ساحل مکران به  عنوان ثروتی ملی و جاسک 
یــک مرکز مهــم دریایی برای ما به شــمار 
می آیــد، امروز زمینه برای ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجــی در آن منطقــه آماده 
است. جنوب ایران همیشــه میزبان چنین 
بهره برداری هایــی در بخــش نفــت و گاز 
بوده اســت، دیار خوزستان در جنگ هشت 
ساله ایســتاد و دفاع کرد و مردمی دارد که 

همیشه در صحنه هستند، اما دولت یازدهم 
و دوازدهم برای مــردم این منطقه کارهای 
بســیاری انجام داد چه برای آب وفاضالب و 
چه برای محصوالت کشاورزی و کانال کشی 
و زه کشــی زمین های آن منطقه، همه برای 
این ســرزمین تالش کرده اند، البته در این 
سال خشکسالی مردم را آزار می دهد. همه ی 
تالش خود را انجام می دهیم تا مشــکالت 

این منطقه هرچه سریع تر برطرف شود.«

نقش آفرینی 250 شرکت و پیمانکار ایرانی 
مسعود کرباســیان، مدیرعامل شرکت ملی 
ایــران درباره ی طرح گوره ـ جاســک  نفت 
گفت: »این افتخاری بزرگ برای مجموعه ی 
عظیــم صنعت نفت اســت کــه بتواند در 
ســالی که به شعار "تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها" مزین اســت، طــرح بزرگ و 
ملی انتقال نفت خام از گوره به جاســک را 
به مرحله ی بهره برداری برســاند و نخستین 
محموله ی نفت خام از دریای عمان و جاسک 

بارگیری و صادر شود. 
ایــن امر عالوه بر تنوع بخشــی بــه مبادی 

صادراتی کشور و توسعه ی منطقه ی مکران، 
باعث آبادانی، تولید و فعالیت های اقتصادی 
بیشتر در این منطقه با احداث پاالیشگاه ها 
و پتروشــیمی ها در آینده ی نزدیک خواهد 

شد.« 
وی با بیان اینکه این طرح با همت همکاران 
ارزشــمند در صنعت نفت آغــاز، پیگیری 
و به مرحله ی بهره برداری رســیده اســت 
و 250 پیمانــکار ایرانــی و تولیدکننده ی 
داخلــی در این امر مشــارکت داشــته اند، 
تصریح کــرد: »در این طرح بــرای 5 هزار 
نفر بــه صورت مســتقیم و 10 هزار نفر به 
است  اشتغال زایی شده  غیرمستقیم  صورت 
و خوشــبختانه در مدتی کمتــر از آنچه در 
مصوبات نخست برآورد شده بود، با استفاده 
از منابع داخلی، اوراق مشــارکت و ســایر 
منابع، علی رغم شرایط سخت تحریم و کرونا 

آماده ی بهره برداری شد.«
کرباســیان افزود: »از افتخــارات دیگر این 
طرح ملی، اســتفاده ی 91درصدی از توان 
ســاخت داخل در این طرح اســت و برخی 
نخستین ها نیز درکشور در جریان این پروژه 

رقم خورد. 
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به عنوان مثال ســاخت تختــال ورق نفت 
تــرش، ورق عریــض، انــواع پمپ هایی که 
در صنعت نفــت به کار گرفته می شــود و 
همچنین شــیرآالت نفتی و نیز گوی شناور 
از مهم ترین بخش های ساخت داخل در این 

طرح است.«
وی با بیــان اینکه آغاز ایــن طرح به علت 
عدم فروش ورق و لولــه ی نیس )Nace( به 
کشور طوالنی شد، گفت: »فوالد جزو اقالم 
تحریمی بود و این موضوع باعث شد ساخت 
تختال با توجه بــه امکانات داخلی پیگیری 
شود و در این مســیر شرکت فوالد مبارکه 
دانش الزم را کســب و تختال را تولید کرد. 
شرکت فوالد اکسین نیز ورق عریض تولید 
و سه شرکت لوله سازی بزرگ کشور نیز به 
صورت شــبانه روزی فعالیت کردند و لوله ی 

موردنیاز طرح تولید شد. 
در کنار آن ساخت پمپ های بزرگ به همت 
شرکت های توانمند ایرانی به سرانجام رسید 
و شــیرآالت بزرگ و یک گوی شــناور نیز 

ساخته شــده و تعدادی نیز در حال ساخته 
شدن است که به امید خدا در مدت کوتاهی 
بــرای افزایش ظرفیت طرح بــه کار گرفته 

خواهد شد.«
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: 
»بر اســاس برآورد انجام شده، در این پروژه 

صرفه جویی قابل توجهی محقق شده است.«
کرباســیان با بیان اینکه در حین انجام کار 
و پیشــرفت طرح با شیوع ویروس منحوس 
کرونا نیز مواجه شدیم که برنامه ریزی خاص 
خــود را می طلبید امــا در همین حال باید 
تحصیل اراضی انجام می شــد و کارخانه ها 
فعالیت می کردنــد، افزود: »از همان ابتدای 
شــیوع کرونا تمهیداتی اندیشــیده شد که 
تجمع بین افراد کمتر باشــد، تالشــگران 
و فعــاالن حاضر در این پروژه از شــهرهای 
مختلفی بودند و مراقبت ها و اطمینان خاطر 
دادن به این عزیزان قطعا توقف در کار ایجاد 
می کــرد، اما این دلســوزی در تمامی آحاد 
جامعه برای پیشــبرد طرح وجود داشت و 

نیروهای کاری در این مسیر ازخودگذشتگی 
کردند که به لطف خدا با کمترین آسیب از 

این مرحله نیز عبور کردیم.«
وی افزود: »وزیر نفت شخصا جلسات مکرر 
پیگیری پروژه به صورت روزانه داشــتند و 
تمامی ایــن فعالیت ها با حمایت، مراقبت و 
پیگیری مدیریت ارشد وزارت نفت و دلسوزی 
مدیرانی که در بخش های مهندســی و اجرا 
بودنــد و همچنین متخصصیــن و کارگران 

طرح به ثمر رسید. 
یکــی دیگر از اقدام های خوبــی که در این 
طرح انجام شــد، طراحی سامانه ی مدیریت 
پروژه بود که روزانه پیشــرفت طرح را ثبت 
و رصد می کرد. همچنین برگزاری جلسات 
طوفان فکری در سطوح مختلف در دستور 
کار بود تا همه مشارکت کنند و نقاط قوت 
و ضعف تحلیل می شــد تا طرح با سرعت و 

دقت بیشتری به نتیجه برسد.«
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