آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪﮔﯽ ﺧـﻂ ﻟـﻮﻟﻪ درﯾـﺎﻓﺖ
ﻣﯿﻌﺎﻧـﺎت ﮔـﺎزی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕـﺎه ﺳـﺘﺎره
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ دادور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن و وﻗﻮع
ﺳﯿﻼب ،ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻞ در ﺣﻮاﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﮔﭽﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﺳﯿﻼب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس وارد ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی در
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ در ﻓﻮاﺻﻞ دورﺗﺮ
از رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﻼب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﻃﺮاف ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮراک اﯾﻦ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر وارده از دو ﻧﻘﻄﻪ
دﭼﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع
رﺧﺪاد ،ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺧﻂ
ﺑﺎﻧﺎن ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﺰام
ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آﻏﺎز ﺷﺪ.
دادور در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای رﻓﻊ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﺰود :ﻃﯽ
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ دو ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ در اﻃﺮاف ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻼب اﺣﺪاث ﺷﺪ و ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻼب ،ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻓﻊ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ رو ﺑﻪ رو ﮐﺮده ﺑﻮد ،اداﻣﻪ
داد :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺎدی ﺑﯽ وﻗﻔﻪ
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل دادﻧﺪ و
ارﺗﺒﺎط ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی از ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺘﺮک
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺎ وﻗﻔﻪ رو ﺑﻪ رو

ﻧﺸﺪ و روزاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  43ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
وی ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ از
ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی را از ﻣﺨﺎزن اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی را در
ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺎز ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد.
دادور در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺼﺎل ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮراک
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﻫﻮاﮔﯿﺮی ﺧﻂ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
اﻣﺸـﺐ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺗـﺎ  500ﻫـﺰار ﺑﺸﮑـﻪ در روز درﯾـﺎﻓﺖ ﺧـﻮراک
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺣﻬﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ  388ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل
دارد ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮی ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎرس و
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و
ﺗﻌﻤﯿﺮات اﯾﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

