او میگوید:براساسآخرین تقسیماتکشوری،
استان اصفهان دارای 24شهرستان است و سوخت
مورد نیازساکنان آنها با پوششدهی 12ناحیه
سوخت رسان ،تامین و توزیع میشود.
چهتعدادجایگاهعرضهسوختدرحوزه
عملیاتیشمافعالاست؟
دراین حوزه عملیاتی  267باب جایگاه عرضه
فرآوردههای نفتی 159 ،جایگاه عرضه گازطبیعی
فشرده (سی ان جی)و127فروشندگی نفت سفید
فعالاست؛مجموعهاینزنجیرهتالشمیکنندکه
سوخترسانیبهمشترکاندربهترینشکلوشرایط
انجام شود .وی از توزیع انواع فرآورده نفتی میگوید:
در 9ماه امسال دومیلیارد و 490میلیون و715
هزارو 800لیترانواعفرآوردهنفتیشاملبنزین،نفت
گاز ،نفت کوره ونفت سفیدتوزیع شده که نزدیک به
یک میلیارد و 580میلیون لیتر آن بنزین ،یک
میلیارد و 866میلیون لیتر آن نفت گاز و بقیه نفت
سفید و نفت کوره بوده است.
سهمتوزیعبنزینیورو 4دراینکالنشهر
چقدربودهاست؟
دربازهزمانییادشده( 9ماهامسال)نزدیکبهیک
میلیارد و 324لیتر بنزین یورو 4ودرهمین مدت
نیزبیشاز 309میلیونلیترنفتگازیورو 4توزیعشد.
صادقیان ادامه میدهد :بنزین یورو 4درهمه
شهرستانهایاستاناصفهانتوزیعوبهاستانهای
همجواری مانند چهار محال و بختیاری ،قم و فارس
ارسال میشود.
پستالشبرایسالمسازیمحیطزیست
همدردستورکارقراردارد؟
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،عامل
توزیع فرآوردههای نفتی است ودخالتی درتولید
ندارد؛ اما به طورحتم بهبود محیط زیست با
فعالیتهایکهدرچرخهتولیدصورتمیگیرد،موید
اینواقعیتاستکهمحیطزیست،نکته مهمواین
نکته مورد توجه همه مسئوالن است .تولید بنزین و
نفتگاز با استاندارد یورو 4و توزیع آن درکالنشهرها
همچنین گسترش آن در دیگر شهرهای کشور از
همین توجه حکایت دارد .درهمین زمینه
(بهبودمحیط زیست)جمع آوری بخارات بنزین
درقالبطرحکهاب(کاهش،هدایت،انتقالوبازیافت
بخارات بنزین) اجرا میشود .این طرح در انبارهای

نفت ،نفتکشهای جاده پیما و جایگاههای عرضه
سوخت دیده شده است و افزون بر صرفههای
اقتصادی ،برمحیط زیست انسان نیز تاثیربسزایی
دارد .با اجرای طرح کهاب درانبارنفت شهید
منتظری ازانتشار روزانه مقادیر قابل توجهی
بخاربنزین(روزانه12هزارلیتر)درفضای این
انبارجلوگیری و گام مهمی درجهت سالم سازی
محیطزیستبرداشتهشدهاست.
خارجازاستاناصفهان،چقدرسوختبه
مبادیمصرفارسالشدهاست؟
همانطورکه پیش ترتوضیح داده شد ،انبارنفت
شهید منتظری این منطقه عملیاتی به خط لوله
متصل وحجم فعالیت جابه جایی سوخت درآن
باالست .با توجه به همین موضوع وهمجواری آن با
پاالیشگاه نفت ،همچنین بهرهگیری ازمزیت ریلی
برایانتقالسوخت،در9ماهامسالازمنطقهاصفهان
به 22استان کشورازجمله فارس ،کرمان ،بوشهر،
ایالم،یزد،اهوازتبریزوکرمانشاه،سوختارسالشده
است.
اصفهانیکیازمناطق پیشتاردراجرای
طرح جایگاههای تک تلمبه است ،این
طرحباچههدفیاجراشد؟
بله ،اشاره درستی به این موضوع داشتید .ایجاد
جایگاههای تک تلمبه و به عبارتی تک سکو با
بهرهبرداری از18جایگاه ازاین نوع ،برای نخستین بار
دراصفهان کلید خورد .این طرح با در نظرگرفتن
چندهدفکهبهبودکیفیتهوایکالنشهراصفهان
وکاهشمصرفسوختازجملهآنهاست،باهمکاری
شهرداری اصفهان اجرا شد .صادقیان افزایش این
گونه جایگاهها در سطح شهر که راهکاری مناسب
برایکاهشترددخودروبهشمارمیآید،هدفدیگر
برای اجرای جایگاههای تک تلمبه برمیشمارد و
میگوید :ایجاد تعادل بین نیازشهروندان به
جایگاههای سوخت و افزایش کیفیت هوا ،نکته
دیگرتعریف شده دراین طرح است .اوحرف خود را
این گونه کامل میکند :صرفهجویی در مصرف
سوخت به دلیل کاهش سفرهای درون شهری
وجلوگیری از ترددهای اضافه برای سوختگیری
خودروها،کمکبهکاهشآلودگیهوابهدلیلتجهیز
جایگاهها به سیستم بازیافت بخارات بنزین که در
درازمدت موجب کاهش بیماریها میشود،
همچنین کاهش زمان سوختگیری وکوتاه شدن

صف در جایگاههای عرضه سوخت ،عمدهترین
اهدافی است که مبنای شکل گرفتن طرح
جایگاههایتکسکوواجرایآندرشهراصفهانشد.
هوای اتاق گرم است ،اما بیرون ازاین فضا به لطف
عواملی مثل گرم شدن کره زمین ودالیل
زمینشناسی و هواشناسی ،هواسرد نیست ،اما
خنکای خود را دارد .به نظر میآید با وجود
پیشرفتهترین تجهیزات هیچ چیز قابل پیشبینی
نیست ،حتی هوای روزگار.
باسرمایزمستانکهالبتهاینروزهاکمتر
شاهدش هستیم ،چه میکنید و چه
تمهیداتیرادرنظرگرفتهاید،بهویژهدر
مناطقسختگذر؟
سالهای کار و کسب تجربه درحوزه انرژی ،برای
همهبخشهایمتولیتامینانرژیکشور،آموزههایی
داشته است؛ دراین بخش نیز بنابر اهمیت تجربیات
والبتهروزآمدشدنبسیاریازتجهیزات،تالششده
است تا دغدغه مصرفکنندگان به ویژه آنها که در
مناطق دور دست و گاه سخت گذر ساکن هستند،
بهکمترینسطحممکنبرسد.برهمیناساسقبل
از آغاز دوره سرما ،ذخیرهسازیهای الزم و مناسبی
انجام میشود تا گذر از زمستان با چالشی رو به رو
نباشد .درباره مناطق سخت گذر و روستاها نیز به
گونهای عمل میشود که نفت سفید پیش ازشروع
دوره سرما در اختیار مصرفکنندگان قرارگیرد؛ این
مهم با اعالم کاالبرگ وتوزیع آن ازطریق
فروشندگیهای مستقردر مناطق روستایی انجام
میشود .درمجموع127فروشندگی فعال درسطح
منطقهوجودداردکهشماریازآنهابهتوزیعسوخت
درمناطق روستایی اختصاص دارد.
صادقیان اضافه میکند :موضوع تامین سوخت
درهمه مقاطع زمانی مهم است وزمستان وتابستان
ندارد .هوا سرد باشد یا گرم ،این چرخه باید حرکت
کند؛حرکتیمستمروبدونهیچگونهتوقف.
زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده و
تعطیالت نوروز نیزدرپیش است؛ برای
ورود به این دوران چه تدابیری
درنظرگرفتهمیشود؟
برای هرمقطع زمانی باید متناسب با آن عمل
شود .با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ،کم کم
مسافرتهای نوروزی شروع میشود و همه اینها
میطلبدتاهمهشرکتهایسیو هفتگانهپخش

فرآوردههای نفتی از جمله اصفهان برای
خدمترسانیدرچنینروزهاییآمادهشوند .دراین
آمادگیها بایدچند نکته مورد توجه قرار گیرد؛
نخست ذخیرهسازی به موقع و مناسب برای
پاسخگویی به نیازشهروندان استان اصفهان و
مسافران عبوری ودوم آمادگی جایگاههای عرضه
سوخت درون شهری و جادهای .درباره موضوع
نخست یعنی ذخیرهسازی ،این مهم باتوجه به
برنامهریزی ستاد انجام میشود ،اما درباب آمادگی
جایگاههایعرضهسوختنیزتمهیداتیدرنظرگرفته
میشود که مراجعان به مجاری عرضه سوخت با
مشکلیروبهرونباشند.
کمیبیشترتوضیحمیدهید.
ارزیابی جایگاههای عرضه سوخت ازجنبههای
مختلفمانندسالمتتجهیزاتجایگاهی(دیسپنسر،
تلمبه ،شماره انداز و )...نمازخانه ،نظافت جایگاه،
زیباسازیآن،فعالبودندوربینمداربستهوتمیزی
سرویسهای بهداشتی ،برخورد کارکنان جایگاه با
مراجعان،ازجملهمواردیاستکهبهوسیلهتیمهای
گلگشت ستاد ومنطقه انجام میشود وتا پایان
تعطیالتاینمهمادامهمییابد .صادقیانبرایننکته
نیزتاکیدمیکند:البتهاینرصدهادرطولسالانجام
میشود ،اما در موسمی مانند نوروز که جادههای
کشورمملو از مسافراست ،این پیگیریها نیزبرای
سوخترسانیمطلوبتربیشترمیشود.
مطلبناگفتهایهستکهبخواهیداضافه
کنید؟
اصفهان شهرجاذبههاوتاریخ است وگردشگران
داخلیوخارجیبهآنسفرمیکنند؛بههمیندلیل
تالشاینمجموعههمایناستکهباانجاموظیفه،
درحد انتظار ظاهر شود و از این خدمت رسانی
یادگاری خوش برجای ماند.
از صدای سخن
عشق ند ید م
خوشتر!
یادگاری که
دراین گنبد دوار
بماند.
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