
اقتصادی 6

گروه اقتصادی-در شرایط سخت 
محدودیت های اقتصادی احداث خط 
لوله گوره - جاســک و پایانه صادراتی 
نفت خام در بندر جاسک، از طرح های 
اولویت دار شــرکت ملی نفت ایران در 
دوسال اخیر بوده که با استفاده حداکثری 
از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی 
در دســت اجرا قرار دارد. از درخشان 
ترین نقاط قوت این طرح صرفه جویی 
اقتصادی آن است، که بیش از ۹۵ درصد 
از کاالهــا و خدمات مــورد نیاز آن با 
بهره گیری از ظرفیت های داخلی تامین 
شده و با بومی سازی ساخت تجهیزات 
مــورد نیاز طرح از خروج بیش از ۵۰۰ 
میلیون یورو از اعتبار مصوب یک و نیم 

میلیاردی آن جلوگیری شده است.
این طرح برای نخستین بار، پایانه 
صادراتی خارج از محدوده تنگه هرمز 
را در اختیار صنعت نفت کشــور قرار 
می دهد و شــرکت ملی نفــت ایران، 
حــدود پنج هــزار هکتــار از اراضی 
ســواحل مکران واقع در ۶۵ کیلومتری 
غرب شهر جاسک، نزدیکی های کوه 
مبــارک را به منظور احداث طرح های 
ویژه نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
تحصیل و جانمایــی کرده که با توجه 
به تصویــب احداث خط لوله ۴۲ اینچ 
انتقال نفت خام گوره - جاسک، بخشی 
از اراضی تحصیل  شده غرب جاسک 
به  منظــور احداث پایانــه صادرات و 
احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام 

تخصیص یافته اند.
خط گوره به جاسک شاخص 
ترین طــرح دراین منطقه مرزی 

بوده است
شهرستان جاسک در شرق استان 
هرمزگان بواســطه دسترسی مستقیم 
به دریای عمــان و آب های آزاد دارای 
اهمیت فراوانی بوده که امروز به کانون 
توســعه ای مکران تبدیل شده است و 
حــاال با انتقال نفــت از گوره به منطقه 
وصــادرات آن به دنیــا به قطب انرژی 
تبدیل می شــود. سواحل مکران نیز در 
محدوده آب های ســاحلی و اقیانوسی 
دریــای عمان از ایســتگاه های مهم و 
اصلی تجارت، اقتصاد و گردشــگری 
ایران است و این منطقه از حوزه گواتر 
و بندر چابهار آغاز و تا منطقه جاســک 

هرمزگان ادامه دارد.
فرماندار جاســک  دراین زمینه با 
اشــاره به طرح های مهم و قابل توجه 

سال گذشــته در این شهرستان گفت: 
آغاز رسمی خط انتقال نفت از گوره به 
جاســک با دستور رییس جمهوری از 

شاخص ترین این طرح ها بوده است.
محمد رادمهر افــزود: آغاز بکار 
ســاخت چهار مخزن ذخیــره نفتی 
بــا ظرفیت ۲ میلیون بشــکه و بازدید 
نوبخت از روســتاهای سیل زده دیماه 
۹۸ در سدیج جاسک از دیگر طرح ها و 
اقدام های مهم سال گذشته در جاسک 
اســت. وی بیان داشت: راه اندازی خط 
کشتیرانی جاسک به بندر سویق عمان 
هم در سال گذشته انجام شد که بیش از 
هفــت هزار و ۷۰۰ تی.ای.یو کانتینر در 

این طول این سال جابه جا شده است.
مبداء خط انتقــال نفت گوره به 
جاسک منطقه گوره از توابع شهرستان 
گناوه استان بوشهر است که پس از عبور 
از استان های بوشهر، فارس و هرمزگان 
از ۶۰ کیلومتری غرب شهر جاسک به 
ترمینال و تأسیسات دریایی صادرات و 
واردات که احداث آن برنامه ریزی شده 

است، متصل می شود.
دانش و خود باوری در طرح 

نفت گوره جاسک
در ایجــاد زنجیــره تولیــد لوله 
NACE، تبدیــل تختــال بــه ورق 
و ســپس لوله که برای نخســتین بار 
اتفــاق افتاده اســت، شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، شــرکت فوالد اکسین 
خوزســتان، لوله ســازی اهواز و ایران 
آروین، لوله سازی ماهشهر و لوله سازی 
صفا فعالیت می کنند. در این طرح حلقه 
اول توسط شرکت فوالد مبارکه تولید 
می شود و در حلقه دوم ورق مورد نیاز 
توسط شرکت فوالد اکسین تولید شده 
و سپس لوله سازان داخلی این ورق ها را 
تبدیل به لوله می کنند. این طرح راهبردی 
و ملی با هدف انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک، ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون 
بشــکه نفت خام در روز، ذخیره سازی 
و صــادرات آن از طریــق پایانه جدید 
جاسک، تضمین اســتمرار صادرات 
نفت خام، تمرکززدایــی از پایانه های 
صادراتی و متنوع ســازی آن و توسعه 
پایدار و اشتغالزایی در سواحل مکران 
است. استاندار هرمزگان  در همین زمینه 
گفت: این طرح که با تکیه بر توانمندی 
کشور در حال اجراســت، در شرایط 
تحریم سرمایه جدیدی از خودباوری، 
دانش و تجربه در این پروژه به دست آمد 

که ارزش و قیمت آن بســیار باال است. 
فریدون همتی در نشست بررسی رفع 
موانع پیش رو طرح بزرگ و استراتژیک 
خط انتقال نفت خام از گوره به جاسک 
افزود: برای بومی سازی در حوزه ورق، 
لوله هــا و پمپ ها اقدامات مثبتی انجام 
شده اســت، درحالی که این اقالم قبال 
جزو مــوارد وارداتی بودند اما در حال 
حاضر توســط جوانان داخل کشــور 
تولید می کنند. اســتاندارهرمزگان بیان 
داشــت: افزون بر ۹۰ درصد تجهیزات 
مورد نیاز برای اجرای این طرح ملی از 
داخل کشور تامین می شود و همچنین 
محدوده بزرگی از این طرح در اســتان 
هرمزگان واقع شــده لذا باید مســائل 
متعددی نظیر مــوارد مربوط به منابع 
طبیعی، محیط زیستی و انتقال آب برای 

این پروژه در نظر گرفته شود.
وی بــا اشــاره به بررســی تمام 
مسائل موجود با حضور مدیران ادارات 
مربوطه، اظهار داشت: از مدیران اجرایی 
اســتان هرمزگان قدردانی می کنم که 
درک درســتی از ضرورت ســرعت 
بخشــیدن به حل مســائل این پروژه 
مهــم دارند و مدیران ضمن هماهنگی 
با مجموعــه وزارت نفت، اجرای این 
پروژه را دنبال می کنند. همتی با اشــاره 
به افتتاح این طرح تا پایان سال جاری، 
بیان داشت: در افتتاح این طرح دو مولفه 
سرعت و دقت اهمیت زیادی دارد چرا 
که یکی از مهم ترین طرح های دولت در 

کشور محسوب می شود.
بیــش از ۹۸ درصــد پایانه 

نفتی جاسک پایان یافته است
امنیــت اقتصادی بیشــتر برای 
خریــداران نفت ایران، کاهش مســیر 
نفتکش هــا، کاهــش زمــان تقاضا تا 
عرضــه نفت خام و میعانــات گازی، 
کاهــش هزینه هــای حمــل و نقل و 
بیمه، زمینه سازی برای ساخت صنایع 
پایین دست در منطقه مکران و در نهایت 
کاهش وابستگی به گلوگاه تنگه هرمز از 
جمله مزایای احداث پایانه نفتی جاسک 
اســت. مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس با اشاره به پیشرفت ۹۸ درصدی 
پایانه نفتی جاسک در بخش راه اندازی 
، گفت: این پایانه برای دریافت، انتقال و 
بارگیری نفت خام از طریق گوی شناور 

صادراتی آمادگی کامل دارد.
محمد مشکین فام  خرداماه جاری 
در حاشیه دیدار از مراحل ساخت طرح 

پایانه نفتی جاسک، فرآیند پیشرفت این 
طرح در بخش های خشکی و دریایی را 
مطلوب ارزیابی کرد و ضمن قدردانی از 
تالش تیم های اجرایی در بخش کارفرما 
و پیمانکاران توانمند داخلی در شرایط 
ســخت تحریمــی و محدودیت های 
فعالیــت در دوره مواجهه با همه گیری 
ویروس کرونا،افــزود: به دلیل تجربه 
و تخصــص در اجــرای طرح هــای 
فراســاحلی، احداث این پایانه نفتی به 
شرکت نفت و گاز پارس سپرده شد و 
این طرح به پیشرفت قابل مالحظه ای 
رسیده است. وی با اشاره به تالش های 
انجام شده و روند اجرای کار اظهار کرد: 
با بهره برداری از مرحله ز نخســت این 
پایانه صادراتی به عنوان آخرین حلقه 
از طــرح راهبردی انتقــال نفت خام از 
گوره به جاســک در خردادماه ســال 
جاری، ایران به موقعیتی ویژه در خارج 
از حوزه خلیج فارس دســت یافته و با 
هدف کاهش وابســتگی به تنگه هرمز 
و امکان دسترســی آسان تر به مشتریان 
خارجی، برای نخســتین بار از دریای 
عمان نفت صــادر می کند. مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز پارس با اشاره به 
اعالم ارســال نفت خــام از مبدأ گوره 
به ســمت جاسک توسط شرکت ملی 
نفــت در روزهای اخیر گفت: مطابق با 
برنامه ریزی های انجام شده از هم اکنون 
بــرای دریافت، انتقال و بارگیری نفت 
خام توســط نفتکش های صادراتی از 

سواحل مکران آماده هستیم.
طرح ملی گوره-جاســک با 
توانمندی داخلی به ســرانجام 

رسید
اعتماد به دانش و توان مهندســان 
داخلی در ســاخت تجهیــزات مورد 
نیاز طرح ملی گوره – جاسک ، ضمن 
پیشگیری از خروج منابع ارزی از کشور 
و کاهش وابستگی به بیگانگان، امکانات 
و سرمایه های داخلی را نیز فعال کرده 
است. با اجرای این طرح و با گام بلندی 
که در حمایت از صنایع داخلی برداشته 
شد توانست زنجیره عظیمی از صنایع را 
به حرکت درآورد و گستره ای از سنگ 
معدن تا لوله را تحت تاثیر قرار دهد که 
تامین این حجم گسترده از ورق و لوله 
آن هم با این شــرایط اقتصادی و تحت 
ایــن تحریم های ظالمانه حقیقتا کاری 
دشوار و بلکه ناممکن بود که در دولت 

دوازدهم محقق و ممکن شد.
در این فعالیت بزرگ نفتی، ســه 
کارخانه بزرگ ایرانی برای تولید شمش، 
تختال، تبدیل تختال به ورق و تولید ورق 
به لوله و ســه شرکت پمپ ساز داخلی 
بــرای تأمین پمپ های این خط لوله به 
کار گرفته شده اند. رییس اداره بازرسی و 
حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه 
نفت در این خصوص گفت: طرح ملی 
گوره - جاسک بدون توانمندی داخلی 
به سرانجام نمی رسید، این طرح با گام 
بلندی که در حمایت از صنایع داخلی 
برداشته شد توانست زنجیره عظیمی از 

صنایع را به حرکت درآورد.
علی کالکی درباره اهداف ساخت 
خط لوله گوره - جاسک و نقش نیروها 
و تجهیــزات داخلی در مراحل اجرای 
این طرح اظهار داشت: تجلی ظرفیت 

۱۰۰ درصدی تولید داخلی در کشــور 
یکی از مهم ترین شــاخصه های طرح 
گوره - جاسک است که این طرح را در 
مقایسه با طرح های دیگر که در سطح 
جهانی انجام شده، مستثنی کرده است.

وی افزود: پروژه گوره- جاسک 
توانســت به نحو احسن ظرفیت تولید 
داخل در راســتای منویات مقام معظم 
رهبری در این خصــوص را به منصه 
ظهور بگذارد و همچنین می توان گفت 
جنبه های هماهنگی میان شرکت های 
داخلی در این طرح واضح و مشخص 
است و قادریم از آن به عنوان مرجع یاد 
کنیم. کالکــی با بیان اینکه این زنجیره 
از چند بخش مختلف شــامل تختال، 
ورق، ساخت لوله و پوشش آن تشکیل 
شده است، اظهار داشت: تختال که الزم 
بود برای هر کدام اقدامات جداگانه ای 
انجام شود، در بخش تختال با توجه به 
تجهیزات و توانمندی دانشی موجود در 
شرکت فوالد مبارکه این همکاری آغاز 
و قرار شــد این شرکت ضمن تقویت 

خطوط تولید،  خرید تجهیزات و دستگاه 
های جدید و اصالح برخی از نواقص 
مانند اصالح قســمت ریخته گری و 
تغییر ســرعت ریخته گری نیازمندی 
های این طــرح را در این بخش تامین 
کند. رییس اداره بازرســی و حفاظت 
فنی شرکت مهندســی و توسعه نفت 
اظهار داشت: با اجرای این طرح و نگاه 
به داخل باعث شد از طریق فعال کردن 
کارخانه هایی که با این طرح همکاری 
می کردند چرخ بخش عظیمی از صنایع 
داخلی را به حرکت درآورده و از طریق 
ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و 
غیر مستقیم نقش بســزایی در رشد و 

شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کند.
وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر 
اینکه دشوارترین بخش از پیشبرد طرح 
خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک 
در چــه مرحله ای بوده اســت، اظهار 
داشــت: تعداد مشــکالت و دشواری 
های این طرح زیاد بود. به طوری که ما 
یک آیتمی را از قبل نداشتیم و با این که 
ظرفیت و امکان تولید آن در کشور وجود 
داشت، کسی نبود که این واحدها را در 
کنار هم قرار داده و زنجیره را تشــکیل 
دهد. کالکی یاد آور شد: عمده اقدام ها 
و فعالیت های این طرح مانند تولید آلیاژ 
API X۶۰ برای لوله های ســرویس 
ترش، تولید پودر FBE پوشش توسط 
شرکت های داخلی، ساخت ورق های 
داخلی، طراحی جوش و طراحی لوله 
توسط ۳ شرکت لوله ساز بزرگ کشور، 
تولید ورق TMCP از تختال داخلی، 
تولید پمــپ های ظرفیت باالی انتقال 
نفت خام و تولید شــیرآالت ۴۲ اینچ از 
نخستین هایی به شمار می روند که تا به 
امروز در این حوزه و در راستای به ثمر 
رسیدن این طرح صورت گرفته است 
که در کشور مشــابه آن وجود نداشته 
است، ســرآمد مهمترین دستاوردهای 
این طرح، تولیــد لوله از تختال، ورق، 

و پوشش آن است.
پایانــه جاســک، ضامــن 

استمرار صادرات نفت خام است
با هدف ایجــاد امنیت و تنوع در 
صادرات نفت ایران، احداث خط لوله 
هزار کیلومتری از گوره تا جاســک در 
دستور کار قرار دارد که در مراحل پایانی 
خود اســت و تا چند هفته دیگر افتتاح 
خواهد شد که همچنین عالوه بر آن قرار 
است بندر جاسک به هاب جدید صنایع 

پتروشــیمی با هــدف تکمیل زنجیره 
ارزش تبدیل شود، پایانه نفتی جاسک 
در ســواحل استان هرمزگان در دریای 
عمــان قرار دارد. مدیرعامل شــرکت 
پایانه های نفتی ایران با اشاره به اهمیت 
پایانــه صادراتی جاســک و موقعیت 
راهبردی سواحل مکران گفت: فعالیت 
ایــن پایانه، ضامن اســتمرار صادرات 
نفت خام، تمرکززدایــی از پایانه های 
صادراتی و توسعه پایدار و اشتغال زایی 
خواهد بود. عباس اسدروز افزود: پایانه 
نفتی جاسک از بزرگ ترین و مهم ترین 
طرح ها در جنوب شرق کشور است که 
بهره برداری آن بی شک سبب رونق در 
این منطقه می شود، با بهره برداری از این 
پایانه، افزون بر زمینه سازی برای رونق 
صنایع پایین دست در سواحل مکران، 
ایــران می تواند برای نخســتین  بار از 
دریای عمان نفت صادر کند. وی امنیت 
اقتصادی بــرای خریداران نفت ایران، 
کاهش مســیر نفتکش ها، کاهش زمان 
تقاضا تا عرضه نفت خــام و میعانات 

گازی، کاهش هزینه های حمل  ونقل و 
بیمه، زمینه سازی برای ساخت صنایع 
پایین دست در منطقه مکران و در نهایت 
کاهش وابستگی به گلوگاه تنگه هرمز را 
از مزیت های ایجاد پایانه جاسک خواند 
و گفت: این پایانه شــامل بخش هایی 
مانند سامانه های اندازه گیری یا میترینگ 
نفت خام، خطوط لولــه زیردریایی و 
گوی شــناور است که مرحله نخست 

آن در دستور کار راه اندازی قرار دارد.
مدیرعامل شــرکت مهندسی و 
توســعه نفت ایران افــزود: این طرح 
شــامل پایانه دریافت نفت، ۲۰ مخزن 
به ظرفیت مجموع ۱۰ میلیون بشــکه 
و تأسیسات جانبی شامل ۳ عدد گوی 

شناور و اسکله صادراتی است.
تقویــت امنیت انــرژی در 
منطقــه با انتقال نفــت گوره به 

جاسک
در دهه هــای گذشــته عمــده 
صادرات نفت ایــران از جزیره خارک 
انجام می شــد اما اکنون با بهره برداری 
ازمرحله نخست خط لوله انتقال نفت 
گوره به جاسک و تقویت امنیت انرژی، 
ایران خــود را برای بازپس گیری بازار 
نفت خود پــس از رفع تحریم ها آماده 
می کند. این جزیــره به دلیل موقعیت 
طبیعی خــود به این منظــور انتخاب 
شــده بود با این حال برای متنوع سازی 
پایانه های صادراتی و همچنین افزایش 
تاب آوری صادرات نفت، جاســک به 
عنوان قطب دوم انتخاب شــد تا نفت 
تولیــدی در خوزســتان و میدان های 
مشــترک غرب کارون بعد از انتقال به 
وســیله خط لوله ای هزار کیلومتری از 
گوره به جاسک، صادر شود. مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طرح 
ملی انتقال نفت خام گوره به جاســک، 
بزرگترین پروژه صنعت نفت اســت، 
اظهار کــرد: پروژه گوره - جاســک 
بــه دلیل حساســیت ها چندین بار در 
مرحله تختال، ساخت لوله، توپکرانی 
و...تست های بیشتری نسبت به دیگر 
پروژه ها پشت سر گذاشت تا این طرح 
بــزرگ ملی بدون نقــص و با بهترین 
کیفیت به ســرانجام برســد. مسعود 
کرباســیان دراین زمینــه افزود: پس از 
رسیدن نفت به جاسک که کمتر از یک 
مــاه زمان می بــرد، در آینده ای نزدیک 
مراسم افتتاح و بهره برداری رسمی این 
طرح ملــی با حضور رئیس جمهوری 

برگــزار خواهد شــد. وی تاکید کرد: 
تولید شیرهای انتقال، الکتروپمپ های 
مورد نیاز، ســاخت هزار کیلومتر خط 
لوله انتقال نفت در کنار ساخت مخازن، 
پایانه و گوی شناور در منطقه جاسک با 
استفاده از توان داخلی نشان دهنده عزم 
ملی برای به ثمررسیدن این طرح بزرگ 

و راهبردی است.
تبدیل سواحل مکران به قطب 
جدیــد نفت ، گاز و پتروشــیمی 
با اجــرای انتقال نفت از گوره به 

جاسک
طــرح راهبردی انتقــال نفت از 
گوره به جاســک را می توان مهمترین 
طرح در دســت اجرا در کشور دانست 
و از ســوی دیگر، با احداث تاسیسات 
الزم در بندر جاســک برای صادرات، 
این فرصت ایجاد می شــود تا سواحل 
مکران به عنوان قطب جدید نفت، گاز 

و پتروشیمی معرفی شود.
در طــرح خط لولــه نفتی گوره 
به جاســک مبداء این خط لوله منطقه 

گوره از توابع شهرســتان گناوه استان 
بوشــهر اســت که پــس از عبــور از 
اســتان های بوشهر، فارس و هرمزگان 
از ۶۰ کیلومتری غرب شهر جاسک به 
ترمینال و تأسیســات دریایی صادرات 
و واردات کــه احداث آن برنامه ریزی 
شده اســت، متصل می شود. این طرح 
راهبردی به منظــور انتقال روزانه یک 
میلیون بشکه نفت خام به پایانه جاسک 
و احداث مخازن ذخیره سازی برای ۱۰ 
میلیون بشکه نفت خام اجرایی می شود 
که باعث توســعه ســواحل مکران و 
صادرات نفت خام از طریق لوله گذاری 
و ایجــاد پایانــه دوم صادرات نفت در 
جاســک خواهد شد. برای اجرای این 
طرح نخستین بار شرکت های تولیدی 
داخلــی، ورق های فــوالدی خاص، 
پمپ های بزرگ و پیشرفته مورد نیاز آن 
را که پیش از این در داخل کشــور توان 
ساخت آنها وجود نداشت و هم چنین 
مخــازن ذخیره ســازی و تجهیزات 
بندرگاهی آن را طراحی و ســاخته اند. 
وزیــر نفت گفت: نخســتین محموله 
نفت از جاســک صادر خواهد شــد و 
نخستین محصولی که از بندر جاسک 
صادرخواهد شد میعانات گازی پارس 
جنوبی است که اواخر سال آینده انجام 
خواهد شــد و تا قبــل از پایان دولت، 
رساندن نفت و میعانات به جاسک آغاز 
می شود. بیژن زنگنه ۲۷ اردیبهشت ماه 
سالجاری در حاشیه آیین امضای قرارداد 
توســعه میدان فرزاد افــزود: با توجه 
به  هدف گذاری های انجام شــده برای 
توســعه منطقه مکران و جاسک از ۱.۸ 
میلیارد دالری که برای طرح راهبردی 
انتقــال نفت گوره به جاســک در نظر 
گرفته شــده  ۷۰۰ میلیون دالر سرمایه 
گذاری در منطقه جاسک انجام می شود. 
وی ادامه داد: عالوه بر این با ســاخت 
دو پاالیشگاه در جاسک موافقت شده 
و پس از آن توسعه پتروشیمی و انتقال 
گاز در دســتور کار قرار دارد تا بتوانیم 
چهره این منطقه را تغییر دهیم.به گفته 
وزیر نفت، در این طرح حلقه اول توسط 
شرکت فوالد مبارکه تولید می شود و در 
حلقه دوم ورق مورد نیاز توسط شرکت 
فوالد اکسین تولید خواهد شد و سپس 
لوله سازان داخلی این ورق ها را تبدیل 
به لوله می کنند. زنگنه ابراز داشــت: در 
 ،NACE ایجــاد زنجیره تولیــد لوله
تبدیل تختال به ورق و ســپس لوله که 

برای نخســتین بار اتفاق افتاده است، 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
فوالد اکسین خوزســتان، لوله سازی 
اهواز و ایران آروین، لوله سازی ماهشهر 

و لوله سازی صفا فعالیت می کنند.
روحانی: جاسک را به مرکز 

صادراتی نفت تبدیل می کنیم
طــرح انتقال نفت خــام از گوره 
به جاســک با احداث خــط لوله هزار 
کیلومتری در دست انجام است که می 
تواند نفت خام تولیدی از خوزســتان 
و بــه ویژه میدان هــای غرب کارون را 
برای صادرات به خارج از خلیج فارس 
منتقل کنــد. با آغاز صادرات نفت خام 
از جاســک در دریای عمان، عالوه بر 
کاهش مسیر نفتکش ها برای بارگیری 
نفت خــام، ایران این فرصت را دارد تا 
با تنوع در پایانــه های صادراتی خود، 
صــادرات نفت را با امنیت بیشــتر و 

پایدارتر به انجام برساند
همانگونه کــه در ابتدای گزارش 
عنوان شــد، طرح انتقــال نفت گوره 
به جاســک یــک ابر پــروژه ملی و از 
دستاوردهای مهم دولت روحانی است 
که از جمله مهمترین مزایای اجرای آن 
می توان به دریافت روزانه یک میلیون 
بشکه نفت خام سبک و سنگین از خط 
لوله ۴۲ اینچ گوره - جاســک و ارسال 
به پایانه صادراتی جاسک، ذخیره سازی 
۱۰میلیون بشکه انواع نفت خام، قابلیت 
گسترش ظرفیت نگهداری و صادرات 
بــا توجه بــه نیازهای آینــده، قابلیت 
دریافت و ذخیره انواع نفت خام از طریق 

گوی های شناور دریایی اشاره کرد.
ایــن طرح شــامل بخــش های 
مختلف از جمله ســاخت حدود هزار 
کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، پنج ایستگاه 
پمپاژ، تجهیزات اندازه گیری و پایش، 
احداث مخازن ذخیره سازی و ساخت 
اســکله صادراتی است و با اجرای آن، 
امکان انتقال روزانه یک میلیون بشــکه 
نفت خام از پایانه نفتی گوره در اســتان 
بوشــهر به منطقه جاســک در ساحل 
دریای عمان فراهم می شود و جاسک 
به عنوان دومیــن پایانه صادراتی نفت 

خام کشور، اهمیت راهبردی می یابد.
رییس جمهور ۳۰ فروردین امسال 
در دیــدار با جمعی از خیرین و فعاالن 
سازمانهای مردم نهاد با بیان اینکه امروز 
جاسک مرکزی برای فعالیت اقتصادی 
در بخش دریا شده است، اظهار داشت: 
جاسک را به یک مرکز صادراتی برای 
نفت تبدیل می کنیم، یعنی همانطور که 
نفت از خارک صادر می شــد از این به 
بعد، هم از خارک و هم از جاسک صادر 
می شــود که این موضوع از نظر امنیت 
ملی بســیار مهم است. حجت االسالم 
حسن روحانی افزود: ما از خلیج فارس 
بیرون آمدیم و اگر فردا مشــکلی برای 
تنگه هرمز و خلیج فارس پیش بیاید، ما 
نفتمان را بیرون خلیج فارس هم صادر 
می کنیم.  رییس جمهــور ادامه داد: ما 
یکهزار کیلومتر لوله از گوره تا جاسک 
کشیدیم که هزار کیلومتر لوله، پمپ ها و 
طراحی همه تولید داخل اســت و ما از 
ابتدا این امکانات را نداشتیم و کارگاه ها 
و کارخانه های بزرگ ما فعال شــدند و 

این کار بزرگ به سرانجام رسید.
روحانی تبدیل جاســک به یک 
اسکله صادرات نفت را تحولی بزرگ 
و زیربنایی ارزیابی کــرد و افزود: این 
کارهای زیربنایــی را دولت برای زنده 
کردن سواحل مکران انجام داد تا زمینه 
بــرای فعالیت های بعــدی اجتماعی 

توسط سمن ها و خیران فراهم شود.
شهرستان جاسک دارای ۶۰ هزار 
نفر جمعیت، در فاصله ۳۰۰ کیلومتری 
شــرق بندرعباس واقع شــده که امید 
می رود عمــران وآبادانی آن با اجرای 
طرحهای بزرگ نفت، گاز و پتروشمی 

به بندر هاب انرژی منطقه تبدیل شود.

وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه دشوارترین بخش از پیشبرد طرح خط لوله انتقال نفت 
از گوره به جاسک در چه مرحله ای بوده است، اظهار داشت: تعداد مشکالت و دشواری های این 
طرح زیاد بود. به طوری که ما یک آیتمی را از قبل نداشتیم و با این که ظرفیت و امکان تولید آن در 
کشور وجود داشت، کسی نبود که این واحدها را در کنار هم قرار داده و زنجیره را تشکیل دهد.
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بیش از ۹۸ درصد پایانه نفتی جاسک پایان یافته است؛ 

تحقق یک رویا؛ زمینه سازی صادرات 
نفت از پایانه جاسک به جهان

انتقال نفت گوره به جاسک از غرب به شرق کشور و زمینه سازی برای صادرات از پایانه این منطقه به جهان با وجود نبود تجهیزات الزم 
و در شرایط سخت تحریم ، یک شاهکار درخشان و تحقق رویای بزرگ است که در کارنامه دولت دوازدهم به واقعیت تبدیل شد.

گروه اقتصــادی - وزیر نفت 
گفت: ســاالنه ۷۰ میلیــارد دالر یارانه 
انرژی در بخش سوخت مایع و گاز در 

کشور پرداخت می شود.  
»بیژن زنگنه« در مراسم گشایش 
رســمی پــارک نــوآوری و فناوری 
صنعت نفت، بــا بیان اینکه ۸۰ درصد 
صحبت هایی که در کشــور می شــود 
حرف هــای اضافه اســت، ادامه داد: 
صحبت ها در این جلسه صحبت های 
مفیدی شد. وی افزود: مهمترین عامل 
نیاز در توسعه صنعتی، کارآفرین است 
نه دانشــمند، کارآفرین و انسان خالق 
است که یک مجموعه را موفق می کند 

و این موضوع در جوانان بیشتر است.
رهبر معظم انقــالب می گویند 
جوان گرایــی اما وقتی جوانی را برای 
جایــی در نظر می گیریم همه مخالفت 
می کنند. این در حالی اســت که جوان، 

خــالق اســت. وی با بیــان اینکه در 
سال هایی که در صنعت نفت بودم برای 
توسعه فناوری کارهایی کردم، گفت: 
مهمترین مساله نگرش است. به گفته 
زنگنه، نفت در توســعه باالدستی باید 
افزایش تولید مبتنی بر افزایش بازیافت 
داشته باشد.  این در حالی بود که نیرویی 
که باالدستی نفت خوانده باشد، نداریم 
و با بهترین دانشــگاه های ایران مذاکره 
کردیم تا رشــته های باالدستی نفت را 
توســعه دهند. وزیر نفت افزود: اکنون 
در زمینــه آموزش مشــکلی نداریم و 

نیروهای خوبی تربیت می شوند. 
وی اضافــه کــرد: در گام بعدی، 
ظرفیت هــای عملیاتی مــورد توجه 
قرار گرفت و شــرکت های خدماتی 
و شــرکت های اکتشاف و تولید فعال 
شــد که جزو دارایی تکنولوژی کشور 
هستند. زنگنه گفت: گام آخر، توسعه 

فناوری بود که برای توسعه فناوری باید 
از ایده های جدید اســتفاده کنیم.  وی 
افزود: برنامه من این اســت که بیشتر 
عمر باقی مانده خود را برای توســعه 
واحدهای فناور اختصاص دهم. البته 
فهم این موضوع بســیار ضعیف است 
و یکی از نهادهای نظارتی تهدید کرده 
بود که اگر این پارک فناوری را احداث 
کنید شــکایت می کنیم. وی با اشاره به 
اینکه پارک فنــاوری صنعت نفت در 
طرف تقاضا اســت، گفت: طرح ۵۰۰ 
میلیــون دالری با عنوان طرح چاه های 
کم بازده و بی بازده مطرح شــده است. 
مهمتر از نفــت تولیدی، ظرفیت های 
مهندسی و فناوری است که در کشور 
ایجاد می شــود . یکــی از ضعف های 
بزرگ ما در کشور خدمات چاه ها است 
که می توان از واحدهای اســتارتاپ در 
این زمینه اســتفاده کرد.وی یکی دیگر 

از زمینه ها که می توان از اســتارتاپ ها 
استفاده کرد را بحث بهینه سازی دانست 
و ادامه داد: ساالنه ۷۰ میلیارد دالر یارانه 
بخش انرژی است. روزانه ۱.۵ میلیون 
بشــکه مصرف داخلی سوخت مایع 
اســت که ساالنه ۵۴۰ میلیون بشکه در 
سال می شود.  با احتساب قیمت حدود 
۶۵ دالر در هر بشکه، معادل  ۳۵ میلیارد 
دالر می شــود. مصرف گاز نیز  ساالنه 
۳۰۰ میلیــارد متر مکعب  اســت که با 
قیمت هر متر مکعب۱۶ سنت حدود ۳۷ 
میلیارد دالر برآورد می شــود.   بنابراین 
به جز برق ۷۰ میلیارد دالر یارانه انرژی 

می دهیم.

زنگنه وزیر نفت:

ساالنه 70 ميليارد دالر يارانه سوخت مايع و گاز 
پرداخت می شود
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نوبت اول

شناسه: 114۸603روابط عمومي و آموزش همگاني - شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای
شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : خرید ، حمل و اجرای پوشش مواد آب بند و ترمیم مخازن غرب استان هرمزگان

مبلغ برآورد اولیه:  15،370،052،05۹ ریال ) پانزده میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون و پنجاه و دو هزار و پنجاه و نه ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :76۹،000،000ریال )هفتصد و شصت ونه میلیون ریال (.

رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب یا 5 ابنیه
مبلغ خرید اسناد : 5,000,000 ریال به شماره حساب سپهر 0102۹34۹۹0003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 26/03/1400 ساعت 14 تاریخ31/03/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 14/04/1400

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ16/04/1400
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها 

آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65(بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن ۸7-۸6-333505۸2 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت 

نام : ۸۸۹6۹737 و ۸51۹376۸  .                                         


