
 

 

 

           

              

 

   



 

 

 

«خبرنامه شرکت پاالیش نفت رازی»  

 

سیصد و نود و هشت مرداد ماه هزار و  

 سال اول، شماره یک

 

                    «افتتاح دفتر جدید شرکت پاالیش نفت رازی در ارومیه»

 

 

 

 شعار ما اندیشه جهانی است.

 

                 

 غربی شمال و شمالی مرزهای به تاسیس تازه

 فاصله نیز تبریز پاالیشگاه. است تر آسان

 تاسیس تازه دفتر این با اندکی جغرافیایی

 متقاضیان به رسانی خدمت متعاقبا و دارد

 پاالیشگاه این های فراورده دیگر و گازوئیل

 .شود می تسهیل

 و است شدن جهانی رازی نفت پاالیش هدف

 دفترهای احداث با را خود ارتباطات

 خارج و داخل در مجرب کارکنان با نمایندگی

       .کند می گسترده ایران مرزهای از

 را خود جدید دفتر رازی نفت پاالیش شرکت

. کرد اندازی راه غربی آذربایجان استان در

 ارومیه دفتر در رازی نفت پاالیش نمایندگان

 حوزه در خدمات ارائه آماده و اند شده مستقر

 متقاضیان و مشتریان به صادرات و بازرگانی

 دفتر. هستند شیمیایی مواد و نفتی مشتقات

 منظور به رازی نفت پاالیش شرکت تازه

 شرکت این ارتباطات شبکه شدن تر گسترده

 دسترسی. است شده احداث کشور سطح در

               مجموعه این

 

 «ما ها و محصوالتفعالیت»

رازی در دیرهنگامی است که پاالیش نفت 

 حوزه صادرات مشتقات نفتی فعال است.

پاالیش نفت رازی تامین کننده و 

تولیدکننده محصوالتی از قبیل؛ وایت 

اسپریت و انواع حالل ها، گازوئیل، بنزین در 

اکتان های مختلف، روغن پایه، هیدروکربن 

ال پی جی، قیر، گاز های سبک و سنگین، 

 طبیعی و ... می باشد.

زی توانایی ارائه امکانات حمل پاالیش نفت را

 و نقلی مختلف می باشد.

 



 

 

 

 

 "بارگیری گازوئیل پاالیشگاه تبریز"

 که هاستسال دیگریک به متقابل تعهدی با و اندمانده ما کنار در اند،بوده ما همراه همیشه که مشتریانی از کنیم تشکری باید چیز همه از پیش

 و تاخیر باید چهآن از بیش مانکاری مسیر در و ایمکرده بدقولی کنندمی گمان که مشتریانی از البته و. زنیممی رقم را جهانی تجارت از ایگوشه

 .نباشند خاطرآزرده رازی نفت پاالیش از هاآن باشیم امیدوار و کنیم عذرخواهی تراشیدلیل و جوییبهانه به نیاز بدون داشتیم، وقفه

 کوشیده همیشه منظور همین به و است شیمیایی مواد و نفتی مشتقات صادرات حوزه در فعالیت مشغول که هاستسال رازی نفت پاالیش شرکت

 از ایمرحله هیچ در و برساند محصول آن مشتری دست به وقت اسرع در را کیفیت بهترین با محصولی یعنی باشد؛ بهترین خود کار در که است

 .نکند قصور کار

 جبران جهت در امیدواریم. میدهیم نوید را وقفه بدون بارگیری خریداران به و نموده اعالم تبریزرا پاالیشگاه از گازوییل بارگیری شروع افتخار با ما

 .برآییم تاخیر

 .نماییممی پافشاری شدن جهانی سوی به بلند هاییگام پیمودن جهت در مداوم ما و است جهانی اندیشه رازی نفت پاالیش شعار

 

 

 

 



 

 

 

«اخبار مهم نفت و گاز تیر ماه»  
 

ایران و جهان در ماه ای از اخبار نفت و گاز خالصه توانیددر این بخش می

را مطالعه نمایید. گذشته  

 است «اویل لوک» با همکاری خواستار عربستان. 

 یافت کاهش لیبی نفتی درآمد. 

 شد کند آمریکا شیل نفت تولید رشد. 

 ربایدمی روسیه از هم را اوکراین بازار آمریکا. 

 کشتیرانی آزادی برای عراق به ایران تضمین 

 امسال پایان تا گاز انتقال خط کیلومتر ۸۰۰ اجرای 

 کندمی تخریب را آمریکا انرژی بازار ایران با جنگ 

 خزر دریای حاشیه کشورهای اقتصادی مجمع نخستین 

 شودمی برگزار

 آمریکا در نفت حفاری های دکل کاهش 

 نفت وزارت آپ استارت بخش کار شروع 

 لیبی نفتی میدان ترینبزرگ در العادهفوق وضع اعالم 

 14 فاز پاالیشگاهی واحد نخستین اندازی راه 

 بازگشت اوپک با توافق مورد سطح به روسیه نفت تولید 

 خام نفت صنایع توسعه هایطرح برای مجوز صدور 

 پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه جدید هاب طراحی 

 کاهش نفت تولید کاهش جهانی توافق به اوپک پایبندی 

 یافت

 منصوب ایران نفت ملی شرکت مناقصات کمیسیون دبیر 

 شد

 نیست جهان انرژی امنیت تهدیدکننده ایران: زنگنه 

 پتروشیمی پروژه یک برای یورویی میلیارد 2.2 فاینانس 

 شد ایران راهی دیده آسیب نروژی نفتکش 

 شودمی واکسینه خوردگی برابر در گاز لوله خطوط 

 کنند عادت اوپک تولید کاهش به نباید بازار فعاالن 

 شودمی دنبال سیاسی اهداف با نفت وزارت تخریب 

 ضایعات از محیط پاکسازی در الوان منطقه بلند گام 

 غیرصنعتی و صنعتی

 آمریکا ازسوی نفتی هایتحریم به ونزوئال اعتراض 

 سنگین خام نفت بشکه میلیون ۲ میزبان انرژی بورس 

 شودمی

 در متانول تولیدکنندگان میان همگرایی و اتحاد لزوم 

 ایران

 پاکستان در گاز قیمت درصدی 200 افزایش 

 



 

 

 

 تماس با ما
 

 

 

 

 و مشتریان با تماس در آنالین، صورت به روز، ساعات دیگر در و تلفنی، صورت به اداری، ساعات در روزه همه رازی نفت پاالیش

 اشتراک به شما با مستمر صورت به را مانارتباطی هایدرگاه شما دسترسی راحتی سبب به منظوربدین. است خود متقاضیان

 .گذاریممی

 

 پاالیش نفت رازی

Info@razi-refinery.com 

www.razi-refinery.com 

www.instagram.com/razioilrefinery 

https://t.me/razioilrefinery 

www.linkedin.com/in/razirefinery 
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