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اشــــاره

سفر سوخت در نصف جهان

مشعل سعید محمد بیگی اصفهان با قدمتی دیرینه دردل تاریخ ،شهره به
نصفجهان،واقعدرمرکزایرانزمینبامرکزیتیبههمیننام،یعنیاصفهان.شهری
باستانیکهسلسلههاوشاهانمتعددیرابهخوددیدهاست؛اشکانیان،ساسانیان،
سلجوقیانوقاجاریهکههمگیتاختیداشتهاندبرآن؛یابهوالیتعهدیویابهشاهی...
این استان بابیش از107کیلومترمربع وسعت دردل جلگهای پربرکت قراردارد و از
شمالبهاستانهایمرکزیوقم،ازجنوببهاستانهایفارس،کهگیلویهوبویراحمد،
ازشرق نیز به دواستان یزد خراسان و ازغرب به استانهای چهارمحال و بختیاری و
لرستانمحدودمیشود.آثارباستانیوگردشگریایناستانشایدبهشمارشنیاید،
اماازاینمیانسیوسهپل،مسجدشیخلطفاهلل،پلخواجو،منارجنبانوزایندهرود
خیابانهای اصفهان هم دست کمی از تهران
ندارد؛ اول صبح است همه شتاب دارند؛ صف
طویلی ازخودروهای لوکس ونالوکس ،پشت هم
قطارشدهاندتاباصفرشدنثانیهچراغراهنمایی،
ثانیهایعقبنمانندوازهمپیشیبگیرند؛باشدکه
امروزشان رابه فرداگره بزنند و «تکراری» را تکرار
کنند؛ این بار در فردایشان .ستادشرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان هم
دریکی از همین خیابانهای شلوغ است؛ خیابان
چهارباغ باال با ساختمانی تازه تاسیس وظاهری
زیبا به راهبری حسین صادقیان .صادقیان،
اصفهانیوبهگفتهخودش،نیمهدومسال 68وارد
صنعت نفت شده است؛ یعنی بیش از  26سال
سابقه فعالیت که خود یک عمر است 56 .سال
دارداماباوجوداسترسهایزیادیکهدراینحوزه
یعنیتامینوتوزیعسوختوجوددارد،جوانتربه
نظرمیرسد.ظاهریآراموآراستهدارد .میگوید:
دانشآموختهاقتصاددرمقطعکارشناسیدانشگاه
اصفهان و اقتصاد و برنامهریزی درمقطع
کارشناسی ارشددانشگاهعالمه طباطبایی است
ویکیازآرزوهایش،کاردرصنعتنفتبودهاست؛
آرزویی که زود به واقعیت بدل شد و امروز بیش از
 26سال از آن آرزو میگذرد .وی همه این سالها
را نردبانی باال آمده وکاردر بخشهای مختلف این
حوزهیعنیپخشفرآوردههاینفتیراتجربهکرده
است ازجملهرئیسناحیه شهررضا،رئیسناحیه
مرکزی ،رئیس عملیات گازمایع ،سکانداری
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مناطق
چهارمحالوبختیاریواستانمرکزی،معاونفنی
عملیاتی و امروز مدیرشرکت ملی پخش
فرآوردههاینفتیمنطقهاصفهان.
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باتوجهبهجغرافیایمنطقه،اصفهانرا
چگونهاستانیمیبینید؟
استان اصفهان را میتوان یکی از قطبهای
مهم اقتصادی و همینطور گردشگری کشور
برشمرد؛بهایندلیلکههمصنایعمهمیهمچون
ذوب آهن درآن فعال است؛ هم آثارباستانی و
گردشگریمتعددیازجملهعمارتعالیقاپو،کاخ
چهلستون،کاخهشتبهشت،میداننقشجهان،
گورستانقدیمیتختهفوالد،کلیسایوانگ،سی
وسه پل (پل اهلل وردی خان) ،باغ پرندگان و. . .
درآن وجود دارد که میتواند هم درآمد زا باشد و
هماشتغالزا .وجودچنینظرفیتهاییدراستان
اصفهان ،نکته بسیار مهم و مثبتی است به ویژه
دربخش دوم یعنی گردشگری که میتواند
درباالبردن درآمدهای اقتصادی موثر باشد.
وجودچنین ویژگیهایی چگونه
درکارشما(تامینوتوزیعسوخت)نمود
دارد؟
تامین وتوزیع سوخت درهمه مناطق کشور
اهمیت دارد و دراین استان هم همینطوراست؛
شایدتنهاتفاوتدرگسترهعملیاتیآنهاباشدوگرنه
ماهیتوکارکردهر37منطقهزیرمجموعهشرکت
ملیپخشفرآوردههاینفتییکیاست.
گستره عملیاتی منطقه اصفهان
کجاست؟
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقه
اصفهان با توجه به وجود انبارشهید منتظری،
نسبتبهدیگرمناطق،ازموقعیتویژهایبرخوردار
وآنرابهیکمنطقهمعینبدلکردهاست،بهاین
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کهالبتهروزیزیباییشهربودولطافتیبرآنواینروزهاحالخوشیندارد،برجسته
ترین آن است .فعالیت کارخانههاوصنایعی نظیرذوب آهن اصفهان ،پتروشیمی،
پاالیشگاه نفت ،این بخش ازکشوررابه یک قطب مهم اقتصادی بدل کرده است.
امروزاصفهانبهلحاظوسعت،ششمینوازنظرجمعیت،سومیناستان پرجمعیت
کشورمحسوبمیشود.وجودصنایعزیربناییوجاذبههایبهجاماندهازتمدنکهن،
دستمایهای شدتا اصفهان ازمنظری دیگر یعنی سوخت و سوخترسانی نیزمورد
توجهقرارگیرد.اینبارخبرنگار«مشعل»بهاصفهانسفرکردهاستتاتامینوتوزیع
سوختدرایناستانرااززبانحسینصادقیان،مدیرشرکتملیپخشفرآوردههای
نفتیاینمنطقهجویاشود.

معنا که درمواقع ضرور به منظورتامین سوخت
استانهایمجاور،بهعنوانیکمنطقهپشتیبان
عمل میکند .صادقیان با همان آرامش شروع
صحبتوابرازخرسندیازمسئولیتیکهبهعهده
دارد ،ادامه میدهد :شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان به عنوان یکی
از 6منطقهدرجهیککشور،مسئولیتنگهداشت
و ذخیرهسازی نزدیک به15درصد ازظرفیت
ذخیر هسازی کل کشور را به عهده
داردو30درصدسوخت مناطق واستانها را تامین
میکند.
این فعالیتها با چه زیرساختها و
ظرفیتهاییانجاممیشود؟
اینمنطقهعملیاتیشامل12ناحیه،تعدادی
انبارنفت،مخازنتعیبیهشدهدرآنهاوالبتهناوگانی
متشکلاز1762دستگاهتانکرنفتکشجادهپیما
با ظرفیتهای مختلف است که روزانه میلیونها
لیترانواع فرآورده نفتی را در اصفهان و دیگر
استانهای کشورجابه جامی کنند تا سوخت به
موقعدراختیارمصرفکنندگانقرارگیرد.
اشارهکردیدانبارنفتشهیدمنتظری،
ویژهاست؟اینویژگیدرچیست؟
بله .هم به لحاظ ظرفیت ذخیرهسازی
فرآوردههای نفتی درآن ویژه است و هم به لحاظ
حجم عملیات سوختگیری که در آن انجام
میشود ،آن را میتوان یک پایانه نفتی مهم
برشمرد به طورمعمول روزانه1500تانکر حمل
مواد سوختی با ظرفیتهای مختلف در آن
بارگیریمیکنندودرزمانهایاوجنیزپاسخگوی

بارگیری تا دو هزار تانکراست.
لطفادربارهحوزهعملیاتیخودبیشتر
توضیحدهید.
منطقه اصفهان به دلیل موقعیت راهبردی و
قرارگرفتن در مرکزکشور ،از اهمیت بسزایی
برخورداراست؛ همجواری باپاالیشگاه نفت
اصفهان ،اتصال خطوط لوله 16و 20اینچ
بندرعباس–انبارنفت شهید محمد منتظری
(ازطریقرفسنجان،یزدونائین)،ارسالفرآوردههای
نفتیبهانبارهاینفتری،مشهد،تبریزبهوسیله
خطوط لوله18و24اینچ ،همچنین بارگیری
وارسال محمولههای نفت کوره ازطریق خط آهن
به شمال و جنوب کشور مواردی است که به
اهمیت فعالیتهای شرکت ملی پخش
فرآوردههای منطقه اصفهان اشاره دارند.
خدمترسانیدرداخلاستاناصفهان
بهچهصورتیانجاممیشود؟
جمعیت بیش ازپنج میلیون نفری اصفهان
(بنابرآمارسال گذشته) به عنوان ششمین استان
پرجمعیت کشور ،همچنین معین بودن این
منطقه عملیاتی ،برای آمادگی درشرایط اضطرار
مسئولیت سنگینی را متوجه این منطقه کرده؛
ازاین روبا امکاناتی که ایجاد شده است ،تالش
میشود خدمات رسانی به مردم درحوزه
سوخترسانی به بهترین نحو ممکن انجام گیرد.
صادقیان آمارهمه چیز را در ذهن دارد؛ از
جایگاههایسوختومیزانمصرفگرفتهتاتوزیع
و نقاط توزیع آن؛ شاید به این خاطر باشد که آنها
را درجلساتی مشابه وبه کرات بازگو کرده است.

