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مقام معظم رهبری:
تحق���ق جه���ش تولی���د هم تأثی���رات عمیق 
اقتص���ادی در کش���ور از جمل���ه در مس���ئله 
ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد 
به نف���س مل���ی، رضایتمن���دی عموم���ی و 

تضمین کننده امنیت ملی است. 
ایج���اد مش���وّق هایی از جمله مش���وّق های 
س���رمایه گذاری الزمه جهش تولید است، 
اوضاع کسب وکار در کشور باید به گونه ای 
باش���د که افراد به س���رمایه گذاری در تولید 
تش���ویق ش���وند و از افزای���ش هزینه ه���ای 

تولید جلوگیری شود. 
چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با 
حمایت های همه جانبه ی قانونی، دولتی و 
حکومت���ی از تولی���د و رفع موانع آن، همت 
کنن���د ک���ه امس���ال جهش تولی���د به معنی 

واقعی تحقق یابد.

نوروز 1400
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خام فروشی موضوعی است كه از دیرباز و در 
برهه های مختلف توس��ط افراد صاحب نظر 
مورد كارشناسی و مباحثه های متعددی قرار 
گرفته اس��ت؛ این درحالی بوده كه خروجی 
همه این محافل در محوریت نفت خالصه 
می شده است تا حدی كه منجر به این شد 
بخش دیگر كفه ترازوی انرژی كشور، یعنی 

گاز از تیررس واكاوی ها دور بماند.
از آنجای��ی كه ص��ادرات و تأمین بازارهای 
س��نتی مصرف كنن��دگان بعنوان دو گزینه 
س��نتی پیش روی این انرژی قرار داشت از 
س��ایر ملزوماتی كه می توانست جهت دهی 
دیگ��ری به س��یرمصرف گاز بدهد و منجر 
به تنوع بخشی در زنجیره مصرف آن شود، 

چشم پوشی شد.
 ش��اید بتوان عدم وج��ود یك رگوالتوری 
برای سروس��امان دادن و اولویت بندی در 
برنامه ه��ا را یك��ی از نقایص موجود در این 
پروس��ه معرفی كرد؛ اما خأل ء در س��اختار 
انرژی فقط به این امر ختم نمی ش��ود؛ اگر 
كم��ی كالن ت��ر و عمیق تر به موضوع نگاه 
شود یك چالش اساسی به نام تكثیر موانع 
تولید را نیز پیش روی خود مشاهده می كند 
ام��ری كه تعه��د به رفع این زنگار به ارتقاء 

بنیان مالی در طرح ها منجر می شود.
عقیم ماندن برخی صنایع از بهره مندشدن 
و بكارگیری انرژی گاز از جمله كمبودهایی 
اس��ت كه باید ب��رای جبران آن تصمیمات 
عاجل��ی را اتخ��اذ ك��رد؛ اما علی رغم اینكه 
اهمی��ت و فورس بودن ماجرا تاحدی برای 
اهل فن عیان و ش��فاف است متاسفانه گاه 
ب��ا تصمیمات جزیره ای ش��یرازه یك طرح 
اقتصادی از هم پاشیده می شود و درنهایت 
زیان ده��ی آن متوجه ب��ازار مصرف یعنی 

مردم و البته بخش خصوصی خواهد شد.
آمارهای اكتش��اف حكای��ت از آن دارد كه 
طی چهل س��ال گذش��ته 73 میدان نفت و 
گاز در كش��ور كش��ف ش��ده كه 37 میدان 
آن گازی بوده اس��ت؛ یعنی فارغ از میدان 
گازی پارس جنوبی كه س��هم 70 درصدی 
در تأمین س��وخت كشور را دارد و همچنین 
میادی��ن گازی دیگری در همس��ایگی آن 
همچون بالل و پارس شمالی ...، طی این 
س��ال ها میادین و مخ��ازن گازی دیگر نیز 
كش��ف ش��ده كه در آینده ای نه چندان دور 
به این سیاهه افزوده خواهند شد؛ بنابراین با 
توجه به انرژی بالقوه مذكور ضمن ضرورت 
كش��یدن زمام بی ش��ائبه مصرف سوخت و 

توج��ه ب��ه امر هوشمندس��ازی در موضوع 
بهینه س��ازی ان��رژی باید یك برنامه ریزی 
اساس��ی در ن��وع مصرف و ف��روش آن نیز 

صورت بگیرد.
باتوجه به نقشه ی تولید و مصرف گاز؛ فارغ از 
بخش های خانگی، تجاری و صنعتی، سهم 
بخش خودرو بعنوان واحدی مغفول در این 
ساختار برای بازپس گیری سهم خود از بازار 
گاز تا همین دوس��ال پیش بسیارناچیز بود؛ 
ت��ا اینكه پ��س از مصوبه ابالغی برای آغاز 
طرح دوگانه سوز شدن خودروهای عمومی 
البته با یك پلن تأمین مالی جدید این سهم 
درحاش��یه مانده احیا ش��د. این درحالی بود 
كه با افزایش مصرف سی ان جی كه عمده 
تركیبات آن را متان تش��كیل می دهد گام 
موث��ری نیز برای ممانعت از واردات بنزین 
و همچنین افزایش صادرات بنزین برداشته 

شد.
درهمی��ن چند صب��اح كارخانه های متعدد 
مخزن سازی و همچنین جایگاه های عرضه 
سوخت سی ان جی شروع به فعالیت كردند و 
در شهرهای مختلف با سرمایه گذاری هایی 
ك��ه ج��ذب آن یكی از اوج��ب واجبات در 
س��اختار اقتصادی كشور محسوب می شود 
روند كار را در یك شیب صعودی قرار دادند. 
ام��ا نقطه عط��ف ماجرا در جایی بود كه در 
چنین شرایطی یك هجمه رسانه ای براین 
ط��رح ش��كل گرفت و ب��ه انحاء مختلف بر 
فرآیند توسعه سوخت پاك در سبد سوخت 
خودرو ش��ائبه هایی ایجاد ش��د كه در نوع 
خود یك دلس��ردی و بی انگیزگی را برای 

سرمایه گذاران این طرح ایجاد كرد.
س��رانجام ماجرا به جایی رس��ید كه مجلس 
طرح ورود ال پی جی به سبد سوخت خودرو 
را كلی��د زد؛ ی��ك تصمیم پارادوكس وار كه 
هرچند به منظور اش��تغالزایی و فعال كردن 
س��رمایه بخش خصوصی اتخاذ ش��ده بود 
ول��ی ای��ن امر در عمل از افعال معكوس��ی 
ب��ه حس��اب می آم��د كه نه تنه��ا منجر به 
اشتغالزایی نمی شد بلكه با بسترسازی برای 
فرار س��رمایه در بخش نوپای س��ی ان جی 
مانعی برای دو فاكتور مهم یعنی اشتغالزایی 
و جذب س��رمایه در بدنه ی اقتصاد می شد. 
علت این تصمیم هرآنچه بود گویی درصدد 
بود چرخ توس��عه گاز در س��بد سوخت حمل 
و نق��ل را از ابت��دا اخت��راع كن��د! آن ه��م با 
تحمیل سرمایه ای مضاعف در این شرایط 
اقتصاد متورم ش��ده. تصمیمی شتابزده كه 

با نامگذاری سال 1400 توسط مقام معظم 
رهبری برمبنای اصل »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« در تضاد به نظر می رسید! 
و درنهایت با بررسی سازمان برنامه و بودجه 

كان لم یكن اعالم شد.
آنچه در این بین حائز اهمیت اس��ت تثبیت 
ی��ك پارادای��م در سیاس��تگذاری اج��رای 
طرح ها می باش��د؛ كه ای��ن اصل برمبنای 
استمرار در اجرای كامل طرح هایی است كه 
از كانال كارشناسان و صاحب نظران علمی و 
دانشگاهی عبور كرده و ضمن صرف زمان 
و بازاریاب��ی مناس��ب برای جان گرفتن آن 
هزینه ه��ای كالنی تخصیص می یابد. رها 
ك��ردن طرح��ی در نیمه راه كه هم به لحاظ 
اقتصادی و هم زیس��ت محیطی توجیه پذیر 
است آن هم با نگاه حزبی و سیاسی و شاید 
به تعبیری لج بازی فقط منجر به از دس��ت 
رفتن اعتماد و فرار س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی می ش��ود؛ صنف��ی كه امروز باید 
بیش از هر زمان دیگری مورد توجه و تفقد 
ق��رار بگیرند تا نبض بازارهای داخلی كه تا 
پی��ش از ای��ن حیات و مماتش��ان در گروی 
برنده��ای خارج��ی بود را زن��ده نگه دارند. 
وگرن��ه خالف حركت در این رودخانه فقط 
یك خروجی خواهد داشت آن هم گذراندن 
س��رمایه گذاران از تیغ بی اعتمادی خواهد 

بود.
 ب��رای ثب��ات گرفتن ای��ن جریان باید یك 
رگوالت��وری در بخش سیاس��ت گذاری و 
اجرای طرح های پیش��نهادی البته پس از 
ارزیابی ه��ای علم��ی و فنی ش��كل بگیرد، 
همچنین ضروری است با هماهنگی بیشتر 
كمیس��یون های تخصصی مجلس شورای 
اسالمی و بخش های مرتبط با بدنه دولتی 
ی��ك دورنمای كل��ی در تدوین برنامه های 
توسعه ای در سند ملی كه ازقضا هم اكنون 
در آستانه ورود این برنامه به هفتمین دوره 
خود قرار گرفته است لحاظ شود تا با داشتن 
یك خط مشی و قالب استاندارد بدون حاشیه 
و ات��الف زم��ان، تماِم وق��ت صرف اجرا و 
نظارت در طرح ها شود. این مهم باید بدون 
داش��تن تاریخ انقضاء در طرح های مصوب 
شده و صرف نظراز اینكه در چه دولتی شروع 
و در چه دولتی خاتمه می یابد ادامه پیدا كند 
ت��ا ازاین طری��ق اصل و محوریت كارها بر 
مانع زدای��ی و ارتق��اء كیفی و كمی آن قرار 
بگیرد و حتی المقدور از تفسیرهای به رأی 

اجتناب شود.

ساره راد 
روزنامه نگار حوزه انرژی

سرمقاله
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 رش���د مصرف بنزین در کش���ور باید با س���ی ان جی 
جایگزین شود

مدیرعامل شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با بیان اینكه در تالش��یم تا س��هم گاز به سهم قابل قبولی 
در س��بد س��وخت كشور برس��د، معتقد است: رشد مصرف 
بنزین در كشور باید با سی ان جی جایگزین شود، در غیر این 
صورت یكی از بزرگترین ظرفیت های كشور كه صادرات 
بنزین اس��ت از دس��ت می رود و مهمترین نقطه قوت در 

شرایط تحریم به نقطه ضعف تبدیل می شود.
وی با اشاره به اینكه با سرمایه گذاری یك میلیارد دالری 
می توان ۲0 میلیون لیتر بنزین را با س��ی ان جی جایگزین 
ك��رد، می افزاید: در صورتی كه بخواهیم ظرفیت پاالیش 
۲0 میلی��ون لیت��ر بنزی��ن را ایجاد كنیم به 1۵ میلیارد دالر 
سرمایه و پنج سال زمان نیاز است كه معادل سه پاالیشگاه 

اصفهان، تهران و الوان می شود.
ب��ه گفت��ه این مقام مس��ئول با ای��ن كار افزون بر تحمیل 
هزینه های بیش��تر، به مدت پنج س��ال عدم النفع صادرات 

بنزین نیز به كشور تحمیل می شود.

گ���ف���ت���گو

بایدها و نبایدهای 
سبد سوخت خودرو؛ 
بر اساس سند 20 ساله 
انرژی کشور

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تبیین کرد

در آخرین روزهای اسفند سال 1399 
سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل 
کشور تا افق 1420 از سوی شورای عالی 
انرژی کش��ور تصویب شد. چند روز 
قبل از آن علیرضا صادق آبادی، معاون 
وزیر نفت در امور پاالیش در حاشیه 
بازدی��د از بزرگتری��ن کارخان��ه تولید 
تأمی��ن مخازن گاز طبیعی فش��رده 
)سی ان جی( از تصویب این سند خبر 
داده و گفته بود: افزایش سهم گاز در 
سبد سوخت کشور در شورای انرژی 
مصوب شده است که منتظر تصویب 
آن در هیئت وزیران هستیم. به گفته 
وی با این اقدام س��هم سی ان جی در 
س��بد س��وخت خودروهای بنزینی، 
دیزل��ی و لوکوموتیوه��ا افزای��ش 
می یاب��د؛ در واق��ع گاز طبیع��ی یکی 
از مزیت های مهم کش��ور محس��وب 
می ش��ود که ای��ن مزیت را نمی توان 

نادیده گرفت، زیرا هیچ س��وختی از 
لحاظ اقتصادی و زیس��ت محیطی 
قاب��ل رقابت با س��ی ان جی در ایران 
نیس��ت. صادق آب��ادی ب��ا تاکید بر 
اینکه صدها میلیارد دالر برای ایجاد 
زیرس��اخت های الزم برای توس��عه 
ش��بکه گاز کش��ور هزینه شده است، 
می گوید: اکنون بیش از ۹۰ درصد از 
جمعیت کشور زیر پوشش شبکه گاز 
قرار دارند، گاز طبیعی، س��وخت ملی 
اس��ت و بیشترین سرمایه گذاری در 
کشور در این زمینه انجام شده است. 
وی همچنین در واکنش ورود مجدد 
گاز مایع به س��بد سوخت خودروها 
در کشور اظهار می دارد: بازگشت گاز 
مایع )ال پی جی( به س��بد س��وخت 
خودروه��ا هیچ مزی��ت اقتصادی، 
قیمتی و زیست محیطی برای کشور 

ندارد.

توزیع گاز مایع 
در کشور به 

عنوان سوخت 
خودروها هیچ 
مزیتی ندارد، 

منبع اصلی گاز 
مایع تولیدی 

در کشور 
پارس جنوبی 
است و از نظر 
قیمت نیز با 
بنزین قابل 

رقابت نیست 
و هزینه های 
زیادی را به 

کشور تحمیل 
می کند
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 بازگشت ال پی جی به سبد سوخت 
خودروه���ا هزینه ه���ای زیادی تحمیل 

می کند
علیرضا صادق آبادی نیز درباره بازگش��ت 
سوخت مایع به سبد سوخت خودروها كه 
به تازگی نیز از در قانون بودجه 1400 به 
آن اش��اره شده است، می گوید: توزیع گاز 
مایع در كشور به عنوان سوخت خودروها 
هی��چ مزیتی ن��دارد، منبع اصلی گاز مایع 
تولیدی در كش��ور پارس جنوبی اس��ت و 
از نظ��ر قیم��ت نیز با بنزی��ن قابل رقابت 
نیس��ت و هزینه های زیادی را به كش��ور 

تحمیل می كند.
وی می افزاید: حتی در فصل سرد، قیمت 
ال پی ج��ی از بنزی��ن نی��ز باالتر می رود و 
برای كش��ور هیچ منفعتی ندارد، در حالی 
ك��ه به ازای جایگزین��ی هر لیتر بنزین با 
یك متر مكعب سی ان جی 30 سنت، سود 

وجود دارد.
مدیرعامل شركت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران می گوید: از سوی 
دیگر این حجم ال پی جی باید در كش��ور 
توزیع شود؛ اگر با خطوط لوله و تلمبه خانه 
منتقل كنیم كه زیرساخت آن وجود ندارد، 
در حمل جاده ای نیز افزون بر اینكه یارانه 
پنه��ان گازوئی��ل را ب��اال می برد، س��بب 
ایجاد آلودگی و تصادف های جاده ای نیز 
می ش��ود، بنابراین طرح جایگزینی بنزین 
با ال پی جی اقتصادی و زیس��ت محیطی 

نیست.
به گفته صادق آبادی در علم اقتصاد وقتی 
منابع مالی محدود اس��ت، باید به س��متی 
رف��ت كه ثروت تولید ش��ود؛ از همین رو 
باید جایی سرمایه گذاری شود كه عایدی 
باش��د، اما این جایگزینی، منفی اس��ت و 

عایدی در پی ندارد.

وی می افزای��د: كش��ورهایی به دنب��ال ورود ال پی جی به 
س��بد س��وخت خودروها رفتند كه واردكننده بنزین بودند و 
می خواس��تند با این اقدام امنیت انرژی كشورش��ان را ارتقا 
دهند، اما در ایران به دلیل وجود گاز طبیعی هیچ سوختی 

با سی ان جی قابل رقابت نیست.

 جلوگیری از ورشکستگی صنعت سی ان جی
مع��اون وزی��ر نفت در ام��ور پاالیش و پخش با بیان اینكه 
در س��ال ۹۶ مصرف س��ی ان جی در كش��ور رو به كاهش 
بود و این صنعت به س��مت ورشكس��تگی می رفت، اظهار 
می كند: در حال حاضر، اما حدود یك چهارم از سبد سوخت 
خودروهای كشور سی ان جی است، مصوبه شورای اقتصاد 
برای تبدیل خودروهای عمومی اقدام بزرگی بود و با اینكه 
در همه بخش های كش��ور مش��كل نقدینگی وجود داشت 

اما از این طرح، به خوبی دفاع شد.

 س���ند جامع تأمین انرژی کش���ور در بخش حمل و 
نقل چیست؟

ش��وارای عال��ی ان��رژی كش��ور به موجب م��اده ۵ قانون 
اص��الح الگ��وی مصرف انرژی كه مصوب ۹۹/1۲/4 و در 
راستای سیاست گذاری، تنظیم و تدوین سیاست های كلی 
و راهبردی بخش انرژی كشور و سند ملی راهبردی انرژی 
كشور مصوب تیرماه 13۹۶ است، سند تأمین انرژی كشور 
در بخش حمل نقل تا افق 14۲0 را تصویب كرده است.

این سند كه با تاكید بر كارایی و بهینه سازی مصرف سوخت 
بنا شده، در اجرای بندهای 4 و 1۵ سیاست های كلی اقتصاد 
مقاومت��ی و نی��ز م��واد ۵ و ۹ قانون اصالح الگوی مصرف 
ان��رژی اس��ت كه با هدف تأمی��ن امنیت انرژی در بخش 
حمل و نقل داخلی تا افق 14۲0 به همراه سیاس��ت های 
 مرتب��ط ب��ا آن ب��ه وزارت خانه ه��ای ذیربط ابالغ ش��ده 

است.
اما آنچه كه درباره س��وخت ال پی جی در این س��ند به آن 
اشاره شده از این قرار است؛ سیاست ها برای نحوه استفاده 
از گاز مای��ع )ال پی ج��ی( صرفًا ب��رای مصارف پخت و پز 
خانوارهای��ی كه به ش��بكه گاز طبیعی دسترس��ی ندارند، 
انجام می ش��ود، بنابراین این س��وخت در سبد آتی سوخت 

خودروها در كشور سهمی ندارد.
سیاست های نحوه استفاده از سی ان جی به عنوان سوخت 
بخ��ش حم��ل و نقل عمومی نیز در 8 محور؛ جایگزینی به 
جای بنزین و نفت گاز، الزام به استفاده از آن در خودروهای 
سبك عمومی، ارائه مشوق های مالی و تسهیالت بانكی 
ارزان قیمت، اولویت برای مصرف سی ان جی در اتوبوس 
و مین��ی بوس ه��ای درون ش��هری، حف��ظ مزیت رقابتی 
قیمت آن با س��ایر سوخت ها، توسعه متناسب جایگاه های 
س��ی ان جی در كشور، تأمین سوخت سی ان جی در بخش 
راه آهن و حمایت از تولید خودروهای پایه گاز سوز سبك 

و سنگین با فناوری های نوین را شامل می شود.

 در حال 
حاضر، حدود 
یک چهارم از 
سبد سوخت 
خودروهای 

کشور 
سی ان جی 

است، مصوبه 
شورای اقتصاد 

برای تبدیل 
خودروهای 

عمومی اقدام 
بزرگی بود و با 
اینکه در همه 

بخش های 
کشور مشکل 

نقدینگی وجود 
داشت اما از 
این طرح، به 

خوبی دفاع شد
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 کارخانه تولید مخازن پر فشار کاوش قزوین
ای��ن كارخان��ه ب��ا ظرفیت تولید اس��می ۲00 هزار مخزن 
در س��ال، تنه��ا كارخان��ه موجود در ای��ران و دارای دو خط 
تولی��د همزم��ان اس��ت. این كارخانه ب��ا دارا بودن آخرین 
تكنولوژی های روز دنیا، توانایی تولید همه مخازن تحت 
فش��ار CNG و صنعتی، مخازن هوای فش��رده و مخازن 
حمل گاز را داراس��ت. محل این كارخانه در ش��هر صنعتی 
البرز قزوین واقع ش��ده و به عنوان یك صنعت س��بز در 

منطقه صنعتی فعالیت دارد. 
تولیدات این كارخانه ش��امل تمام مخازن 3۵ لیتری، ۶۲ 
لیت��ری، 7۵ لیت��ری، ۹1 لیتری، 101 لیتری، 113 لیتری 
و س��ایر مخازن سفارش��ی و صنعتی اس��ت. مواد اولیه این 
كارخانه لوله های بدون درز با قطرهای متنوع می باشد كه 
بر اساس سفارش مشتری مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
در این كارخانه مخازن CNG مطابق با اس��تاندارد 7۵۹8 
INSo طراحی، تس��ت و تولید می ش��وند. مخازن صنعتی 
نیزمطابق با استاندارد ISIRI 7۹07 طراحی، تست و تولید 

می شوند.

معرفی

 معرفی شرکت توسعه 
اندیشان اطلس )توانا(

w w w . t a v a n a - g r p . c o m

 تحقیق و توسعه
مهم ترین مش��خصه ش��ركت توانا، دارا 
ب��ودن نیروهای مس��تعد و وف��ادار در امر 
تحقی��ق و توس��عه اس��ت. ای��ن موضوع 
باعث گردیده این ش��ركت به عنوان یك 
مس��ئولیت اجتماعی، تحقق ایجاد پارك 
فناوری NGV را از اهداف خود قرار دهد. 
ما مصمم هس��تیم تا با تحقیق و توس��عه 
بتوانی��م، انواع موتورهای بنزینی و دیزلی 
را به خودروهای دوگانه سوز تبدیل نموده 
و میزان مصرف گاز را در سبد سوخت های 

جایگزین، تثبیت نماییم. واحد تحقیقات و 
مهندسی شركت با داشتن كادری مجرب 
و كارآزم��وده در هم��ه حوزه ه��ای فنی و 
مهندس��ی، حوزه ه��ای گاز، حوزه ه��ای 
متال��ورژی و كلیه تخصص های مرتبط با 
حوزه NGV توانسته است تحول بزرگی 
در حوزه انتقال گاز، هوای فشرده و صنایع 
مرتبط ایجاد كند. در حال حاضر ش��ركت 
توانا به عنوان یك ش��ركت دانش بنیان 
ثبت گردیده و در حال توسعه علوم و فنون 

حوزه NGV می باشد.

 کارخانه تولید 
مخازن پر فشار 
کاوش قزوین با 
ظرفیت تولید 

اسمی ۲۰۰ هزار 
مخزن در سال، 

تنها کارخانه 
موجود در ایران 
و دارای دو خط 
تولید همزمان 

است. این 
کارخانه با دارا 
بودن آخرین 

تکنولوژی های 
روز دنیا، 

توانایی تولید 
همه مخازن 
تحت فشار 

CNG و 
صنعتی، مخازن 

هوای فشرده 
و مخازن حمل 
گاز را داراست

ش��رکت توانا فعالیت خود را از س��ال ۱۳۸۶ در تهران آغاز نموده و با بررس��ی نیاز 
داخل کش��ور و تحقیقات گس��ترده علمی و صنعتی و به منظور انجام وظیفه 
اجتماعی خود در کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در سوخت خودرو، بر آن 
شد تا سهم بزرگی از پروژه ملی کشور به نام تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه 
س��وز را از آن خود کند. این ش��رکت دارای دو کارخانه تولیدی مخازن CNG در 
تایپ های مختلف نوع 1 و نوع ۲ می باش��د. کارخانه های تولیدی این ش��رکت 
با نام کاوش در قزوین و پرش��یا در تهران اس��ت. طراحی، س��اخت، نصب و راه 
اندازی و بهره برداری این کارخانجات با تکیه بر پرسنل مجرب این شرکت انجام 
گردیده است. این شرکت از سال ۱۳۹۹ دانش بنیان شده و همچنین از صاحبان 

ایده و استارتاپ ها در صنعت NGV حمایت می نماید.
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  کارخان���ه تولی���د مخ���ازن پ���ر فش���ار 
پرشیا

این كارخانه بر اساس دانش نیروی انسانی، 
طراح��ی، س��اخت، راه ان��دازی و به بهره 
برداری رسیده است. این مهم باعث شده 
تا با داش��تن توانمندی های باالی علمی 
خود یكی از با كیفیت ترین و چابك ترین 
خطوط تولید موجود در ایران را راه اندازی 
نماید. ظرفیت اس��می این كارخانه 100 
هزار مخزن در سال می باشد كه در حال 
رش��د و توس��عه خطوط تولید به میزان دو 
برابر می باش��د. محصوالت این كارخانه 
انواع مخازن نوع یك و نوع دو می باش��د 
كه در سایزهای مختلف نیم لیتری تا ۲00 
لیتری بر اس��اس س��فارش مشتری تولید 
و ب��ه بازار عرض��ه می گردد. این كارخانه 
همچنی��ن دارای خ��ط تولید مخازن نوع 

دو می باشد.

 اهداف و چشم انداز
شركت توانا، توسعه همه جانبه و مداوم را از الزامات اصلی 

پیشرفت و بقاء خود می داند.

 مأموریت شرکت به شرح زیر:
طراح��ی، تولی��د، تبدیل، تأمین محص��والت و تجهیزات 

)NGV( صنعت حمل و نقل گاز كشور

 ویژگی های شرکت توانا در سال تحقق چشم انداز 
)۱۴۰۵(

1- اولین مجتمع فناوری NGV در كشور
NGV ۲- بزرگ ترین مركز طراحی در صنعت 

 3- دانش بنیان در تولید انواع مخازن تحت فشار
 4- رتب��ه برت��ر كش��ور در تولید محص��والت و تجهیزات 

LNG و CNG
۵- ص��ادر كنن��ده برتر محص��والت و تجهیزات CNG و 

LNG به كشورهای همسایه
 ۶- انجام پروژه های صنعتی ملی

 زمینه های فعالیت
  تولی��د كنن��ده ان��واع مخازن CNG ن��وع یك و دو، در 

اندازه های مختلف
 تأمی��ن كنن��ده كیت ه��ای تبدیل دوگانه س��وز و كلیه 

تجهیزات تبدیل
 دارنده بزرگترین ش��بكه كارگاه های تبدیل خودروهای 

بنزینی به گاز سوز در سراسر كشور
 طراحی و ساخت تریلرهای حمل گاز و جایگاه گازرسانی 

به روش مادر-دختر

 کارخانه تولید 
مخازن پر 

فشار پرشیا بر 
اساس دانش 

نیروی انسانی، 
طراحی، 

ساخت، راه 
اندازی و به بهره 
برداری رسیده 

است. این مهم 
باعث شده 
تا با داشتن 

توانمندی های 
باالی علمی 

خود یکی از با 
کیفیت ترین 
و چابک ترین 
خطوط تولید 

موجود در ایران 
را راه اندازی 

نماید
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گیری به س��ادگی ایس��تگاه های سوخت گیری گازوییل و 
بنزین نبوده و نیازمند سرمایه گذاری اولیه باالتر و برنامه 
ریزی دقیق می باشد. تیم مجرب توانا، با حضور مداوم در 
تمام مراحل طراحی و ساخت جایگاه های CNG در كنار 
مشتریان خود، این فرآیند را برای آنها آماده نموده است. 
این شركت تجهیزات جایگاهی با باالترین استانداردها و 
با استفاده از بهترین تكنولوژی )كمپرسور، نازل( را طراحی 
و تحویل مشتریان نموده و جهت تعمیر و نگهداری و رفع 
ایرادات فنی تجهیزات جایگاهی در خدمت مشتریان عزیز 

خود می باشد.

 سبد هوای فشرده
س��بد هوای فش��رده توانا، متشكل از 4 مخزن می باشد كه 
حجم آبی حدود ۶00 لیتر را تأمین می كند. این سبد برای 
فش��ار كاری ۲7۵ بار طراحی ش��ده است و قابلیت استفاده 
برای حمل و ذخیره انواع گازهای طبیعی فشرده را دارد كه 
در صورت استفاده برای سایر گازها، باید الزامات استاندارد 
ملی 13103 را رعایت نمود. قابلیت تولید در ظرفیت های   طراح��ی و س���اخ���ت جایگاه ه��ای 

CNG سوخت رسانی
 حضور در پروژه های بزرگ ملی در قالب 

كنسرسیوم با همكاری فعاالن بازار
 طراحی مخازن پرفشار بدون درز تحت 

استانداردهای بین المللی
 طراحی و تجهیز آزمایشگاه های تست 

ادواری
 تولید مخازن مادون سرد

 مایع س��ازی حمل، احداث جایگاه های 
بارگیری و تخلیه اتان فشرده و مایع

 شتاب دهنده در صنعت NGV و حمایت 
از استارتاپ ها

 پروژه های انجام شده:

 تریلرهای حمل گاز
تریلرهای حمل گاز این ش��ركت تاكنون 
پروژه ه��ای زیادی در خصوص طراحی و 
ساخت سبدهای انبارش و حمل گازهای 
پرفش��ار را ب��ه نتیجه رس��انده اس��ت. از 
اصلی تری��ن پروژه های انتقال گاز جهت 
صنای��ع پتروش��یمی می توان ب��ه تولید 

كانتینرهای حمل گاز اتان اشاره نمود.

 پ�روژه تبدی�ل خودروهای بنزینی به 
دوگانه سوز

ش��ركت توانا با همكاری مراكز تبدیل در 
كشور توانایی انجام عملیات تبدیل خودرو 
را در اقصی نقاط كشور دارد. تأمین مخزن، 
كی��ت، پایه مخزن، كاور وانت و نیس��ان 

در این ش��ركت انجام می پذیرد. ش��ركت 
توانا با داش��تن توانمن��دی باال در تبدیل 
خودروها، یكی از مهمترین ش��ركت های 
طرف قرارداد با شركت پخش و پاالیش 
فراورده ه��ای نفت��ی می باش��د.  در حال 
حاضر ش��ركت توانا در 1۹ اس��تان تبدیل 
خودروهای بنزین س��وز به دوگانه سوز را 

به عهده دارد.
  

 تریلر حمل اتان
در س��ال 13۹7 ش��ركت توانا با سفارش 
یكی از ش��ركت های هولدینگ س��رمایه 
گذاری صنعت نفت، تریلرهای حمل گاز 
اتان را طراحی و تولید نموده است و تعداد 
30 عدد تریلر گاز اتان با فشار كاری 180 
بار را تحویل كارفرما نموده اس��ت. تریلر 
حمل گاز اتان، ش��امل دو س��ری متفاوت 
از مخ��ازن 14۵ لیت��ری و ۲00 لیت��ری 
می باش��د. در س��ری مخازن 14۵ لیتری، 
حج��م آبی ح��دود ۲0800 لیتر را تأمین 
می كند و در س��ری مخازن ۲00 لیتری، 
حج��م آبی ح��دود ۲3۲00 لیتر را تأمین 
می نمای��د. طراح��ی و تولی��د مخازن این 
محص��ول مطابق با اس��تاندارد ۹80۹-1 
ISO انجام گرفته است. تریلرهای حمل 
آنان در عس��لویه و ماهشهر بهره برداری 

شده اند.
 

 طراح�ی و س�اخت جایگاه س�وخت 
CNG گیری

طراحی و س��اخت ایستگاههای سوخت 

 در سال ۱۳۹۷ 
شرکت توانا با 
سفارش یکی 
از شرکت های 

هولدینگ 
سرمایه گذاری 
صنعت نفت، 

تریلرهای حمل 
گاز اتان را 

طراحی و تولید 
نموده است و 
تعداد ۳۰ عدد 
تریلر گاز اتان با 
فشار کاری ۱۸۰ 

بار را تحویل 
کارفرما نموده 

است
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۶00 – ۹00 - 1۲00 لیتری در شركت وجود دارد طراحی 
و تولید این محصول مطابق اس��تانداردهای ملی 13114 

انجام گرفته است.

 مخازن نوع ۲ )اتوبوسی(
این شركت با همكاری شركت مواد تركیبی نوید توانسته 
اس��ت در بهره برداری از الیاف كربن به تولید مخازن نوع 
۲ دس��ت یابد. الیاف كربنی با داش��تن مقاومت و س��بكی، 
موجب می گردد مخازنی با وزن كم، سفتی و سختی زیاد، 
مقاوم��ت ب��اال با ضریب انبس��اط حرارتی كم تولید گردد. 
در كش��ور فع��اًل این ن��وع محصول جهت بهره برداری در 

اتوبوس مورد استفاده قرار می گیرد.
 

 آزمایشگاه
واحد آزمایش��گاه شركت توس��عه اندیشان اطلس توانا به 
عن��وان مرج��ع آزمون های مخ��ازن CNG و صنعتی با به 
كارگیری اس��تانداردهای ملی و بین المللی تحت نظارت 
س��ازمان ملی اس��تاندارد فعالیت می نماید. این آزمایشگاه 
دارای گواهینام��ه تأیی��د صالحیت آزمایش��گاه همكار به 
شماره T/3۵۵7 از اداره كل استاندارد استان تهران و دارای 
تائیدی��ه از بخش ه��ای مختلف صنعت همچون واحد متد 

گروه صنعتی ساپكو نیز می باشد.

 مراکز تبدیل شرکت
شركت توانا در شبكه تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه 
سوز توانسته است با بیش از ۶0 مركز تبدیل در كشور عقد 
ق��رارداد نم��وده و ب��ا نظارت و كنترل آن ها چرخه تبدیل را 
كامل نماید. تأمین كیت، كاور، پایه مخزن و سایر تجهیزات 
مورد نیاز تبدیل توس��ط این ش��ركت انجام و در كل كشور 
توزیع می گردد. با توجه به قرارداد شركت پخش و پاالیش 
فراورده های نفتی با شركت توانا، كلیه مراكز طرف قرارداد 

در حال انجام این پروژه مهم ملی می باشند.
در مراكز تبدیل ش��ركت توانا انجام عملیات نصب مخزن 
و كیت با تأیید بازرس اداره اس��تاندارد صورت پذیرفته و 
این شركت درصدد افزایش این مراكز در كلیه شهرهای 

مهم كشور می باشد.

 
 شرکت های همکار

در حال حاضر كلیه ش��ركت های خودرو س��از شامل سایپا، 
ایران خودرو، زامیاد، شركت پخش و پاالیش فراورده های 
نفتی، ش��ركت اتوبوس��رانی و سایر شركت های همكار از 
توانمندی و ظرفیت این ش��ركت در دوگانه س��وز نمودن 
ناوگان های حمل و نقل خود اس��تفاده می نماید. ش��ركت 
توانا در صدد تأمین كلیه تجهیزات س��ی ان جی در كش��ور 
بوده و انشااهلل در سال های آتی شاهد توسعه قراردادهای 

بزرگ ملی در سطح كشور و منطقه خواهیم بود.
   

 واحد 
آزمایشگاه 

شرکت توسعه 
اندیشان 

اطلس توانا به 
عنوان مرجع 
آزمون های 

 CNG مخازن
و صنعتی با 
به کارگیری 

استانداردهای 
ملی و بین 

المللی تحت 
نظارت سازمان 
ملی استاندارد 

فعالیت 
می نماید
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كارمزدی كه به آن ها تعلق خواهد گرفت فوق العاده اندك 
خواه��د ب��ود؛ در نتیجه هیچ بخش خصوصی برای احداث 
این جایگاه ها اقدام نخواهد كرد و دولت برای احداث این 

جایگاه ها می بایست یارانه پرداخت كند.
این در حالی است كه مجموع ظرفیت جایگاه های موجود 
ب��رای خودروه��ای CNG 4۵ میلی��ون متر مكعب در روز 
می باش��د و روزانه تنها ۲0 الی ۲۵ میلیون متر مكعب گاز 
طبیعی در جایگاه های CNG س��وختگیری می ش��ود كه 
این به معنای بال اس��تفاده ماندن حدود نیمی از ظرفیت 

جایگاه های احداث شده CNG در كشور می باشد.
در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی بنزین در كشور 30۵ 
میلیارد لیتر اس��ت و میانگین مصرف روزانه این فرآورده 
حدود ۹0 میلیون لیتر در روز می باشد. در صورت ورود گاز 
مایع به سبد سوخت كشور بایستی حداقل به اندازه مصرف 
سی روزه كشور، ظرفیت ذخیره سازی گاز مایع در تمام نقاط 
كش��ور ایجاد ش��ود كه با توجه به تفاوت شرایط نگهداری 
LPG، بنزین، نفت گاز و دیگر فرآورده ها این موضوع نیز 
بایستی در نظر گرفته شود كه به دلیل مسائل فنی و نیاز 
ب��ه ایمنی بس��یار ب��اال، گاز مایع در مخازن كروی و تحت 
فش��ار ذخیره س��ازی می گردد كه احداث این مخازن فوق 
العاده هزینه بر اس��ت. ضمن اینكه به جهت اضافه ش��دن 
گاز مایع به س��بد س��وخت خودروها بایستی كامیون های 
گازكش اس��تاندارد به ناوگان حمل و نقل كش��ور اضافه 
ش��ود كه عالوه بر نیاز به تأمین آن ها و افزایش هزینه ها، 
ش��اهد رفت و آمد روزانه این كامیون ها در س��طح شهرها 
خواهیم بود كه با توجه به اش��تغال زایی بس��یار باالی این 
فرآورده، در صورت كوچكترین حادثه برای این گازكش ها، 
جان بس��یاری از كس��انی كه در محدوده حادثه هستند به 

خطر خواهد افتاد.
این در حالی اس��ت كه زیرس��اخت های الزم جهت توسعه 
به كارگیری از گاز طبیعی در كشور ما به طور گسترده ای 
مهیا شده و صدها كیلومتر خط لوله انتقال گاز موجود، ما 
را از هرگونه هزینه جدید در زمینه انبارش، انتقال و توزیع 
ب��رای جایگاه های CNG بی نیاز می س��ازد؛ ضمن اینكه 
مخاطرات عمومی مربوط به گاز كش های حامل LPG نیز 

در خصوص CNG كاًل فاقد موضوعیت می باشد.
ب��ه ط��ور كلی مقایس��ه اقتصادی ط��رح افزایش LPG یا 
CNG به س��بد س��وخت كشور از دو بعد ارزش جایگزینی 
صادرات��ی آن ه��ا با بنزین صادراتی و نیز هزینه های ایجاد 
زیرساخت مورد بررسی قرار می گیرد. یك معیار ساده برای 
این مقایس��ه این اس��ت كه قیمت فروش این دو نوع گاز، 
یعنی گاز مایع و گاز طبیعی با هم مقایسه شوند. اختالف 
قیم��ت جهان��ی ه��ر تن LPG بیش از ۲.۵ برابر هر تن گاز 
طبیعی می باش��د كه نش��ان می دهد گاز طبیعی فرآورده 
ارزان تری برای سوختن بودن و LPG محصول ارزشمندتر 

و سودآورتری از لحاظ صادرات می باشد.
 ب��رای مقایس��ه قیم��ت آن ه��ا از لحاظ محت��وای انرژی 
 )EFO( یكس��ان، از قیم��ت مع��ادل با هر تن نف��ت كوره

 مقایسه طرح های استفاده 
از گاز طبیعی و گاز مایع 
در سبد سوخت کشور و 
جایگزینی آن ها با بنزین

برای آنكه فرآورده ای وارد س��بد سوخت 
كش��ور شود، می بایست ابعاد مختلف آن 
اعم از ایمنی استفاده، ظرفیت مازاد قابل 
به��ره برداری، زیرس��اخت های موجود و 
هزینه های احداث زیرساخت های جدید، 
هزین��ه فایده جایگزینی با س��وخت های 
فعل��ی و ص��ادرات آن ه��ا و غی��ره مورد 
مطالع��ه علمی قرار گیرد. س��وخت جدید 
می بایست حداقل بخش قابل توجهی از 
ظرفیت سوخت مصرفی كشور را پوشش 
دهد؛ چراكه خودروها در مناطق مختلف 
جغرافیایی در حال حركت می باشند و به 
طور مثال تنها در تهران، شیراز، اصفهان 
یا ش��هرهای خاص نخواهند ماند و برای 
ورود فرآورده جدید به سبد سوخت كشور 
می بایست حداقل امكاناتی در تمام نقاط 
كش��ور برای اس��تفاده از این سوخت مهیا 

گردد.

در صورتی كه روزانه ۵ هزار تن گاز مایع 
مازاد را به س��بد س��وخت خودروها اضافه 
كنی��م، ب��ا توجه به مص��رف روزانه حدود 
1۵0 میلی��ون لیت��ری فرآورده های نفتی 
در بخ��ش حم��ل و نقل ایران، س��هم گاز 
مایع در سبد سوخت كشور حدود 4 درصد 

خواهد بود.
برای این سهم 4 درصدی از سبد سوخت 
كش��ور باید حداقل ۶00 جایگاه س��وخت 
LPG در كش��ور تأس��یس شود كه هزینه 
تم��ام ش��ده آن با توج��ه به بحث ایمنی و 
هزینه بر بودن ذخیره سازی LPG نسبت 
به جایگاه سوخت بنزین به مراتب بیشتر 
است. هزینه احداث هر جایگاه استاندارد 
و ایم��ن گاز مای��ع مانند جایگاه بیهقی به 
نرخ روز حدود 7۵ میلیارد تومان می باشد. 
از طرف دیگر با توجه به حجم كم فروش 
در این جایگاه ها، درآمد حاصل از دریافت 

 به طور کلی 
مقایسه 

اقتصادی طرح 
افزایش LPG یا 
CNG به سبد 
سوخت کشور 
از دو بعد ارزش 

جایگزینی 
صادراتی 

آن ها با بنزین 
صادراتی و نیز 

هزینه های 
ایجاد 

زیرساخت مورد 
بررسی قرار 

می گیرد

 

12w w w . e n e r j h i p a r s . i r

pماهنام��ه تخصصی صنع��ت انرژی  a r s e n e r g yس������ال دوم، ش���م����اره س��وم

کاری از واحد پژوهش و فناوری شرکت ملی 
پاالی���ش و پخ���ش فرآورده ه���ای نفت���ی ای���ران



اس��تفاده می كنیم. براس��اس اطالعات 
موسس��ه EIA طی ده س��ال گذش��ته در 
كش��ور آمریكا هم��واره قیمت EFO گاز 
مای��ع بی��ش از ۵ براب��ر قیمت EFO گاز 
طبیعی برای مصرف كنندگان بوده است 
و این نس��بت در س��الهای اخیر به دلیل 
رش��د روز افزون تقاضا برای گاز مایع به 
مراتب بیشتر هم شده است. به نحوی كه 
میانگین قیمت گاز مایع )EFO( نس��بت 
به EFO گاز طبیعی طی س��ال ۲01۹-

۲0۲0 ب��ه بی��ش از ۶.۵ براب��ر و طی بازه 

زمان��ی م��ارس ۲0۲0 تا مارس ۲0۲1 به 
۹.3 برابر افزایش پیدا كرده است. همین 
نسبت گویای این واقعیت می باشد كه بر 
اس��اس ارزش حرارتی یكسان، گاز مایع 
ف��رآورده خیلی گران تری نس��بت به گاز 
طبیعی برای سوزاندن می باشد. همانطور 
ك��ه مالحظه می فرمایید، اختالف قیمت 
جهانی هر تن LPG بیش از ۲.۵ برابر هر 
تن گاز طبیعی می باش��د لیكن این نسبت 
ب��رای مصرف كنندگان نهایی به مراتب 
باالتر اس��ت و دلیل ای��ن امر هزینه های 

در مقابل 
افزایش ظرفیت 

 CNG خودروهای
سوز با توجه به 
زیرساخت های 
موجود، صرفاً 
نیاز به تبدیل 
کارخانه ای یا 

کارگاهی خودروها 
را داشته و با 

سرمایه گذاری 
بسیار کمتر در 
مدت بسیار 

کوتاهی می تواند 
قابلیت اجرا پیدا 

کند

جهت تبدیل کاربری به LPGجهت تبدیل کاربری به CNGموضوع اصلیردیف

1.۵00.0001.۵00.000تعداد خودروهای قابل تغییر براساس ظرفیت های موجود1

01.۲00.000.000هزینه های ایجاد زیرساخت الزم در صنعت خودرو و قطعات وابسته )دالر(۲

380380هزینه تبدیل خودرو )دالر(3

0۶00حداقل تعداد جایگاه های مورد نیاز برای احداث4

700.000--هزینه احداث جایگاه جدید )دالر(۵

۵70.000.000۲.1۹0.000.000جمع هزینه ها )دالر(۶

میانگین قیمت بنزین 
اکتان 95

محاسبه میانگین قیمت بنزین اکتان
 87 طبق فرمول مصوب

میانگین
 قیمت گاز مایع

میانگین
 قیمت گاز طبیعی

343.87۲88.4۶344.۹۹137میانگین قیمت صادراتی در سال 13۹۹)دالر در هر تن(

باالت��ر نگه��داری، انتقال و توزیع گاز مایع نس��بت به گاز 
طبیعی می باشد. با این وجود كلیه ابعاد موضوع و مسائل 
دخیل در بررسی اقتصادی این دو طرح لحاظ شده است. 
م��وارد اصل��ی، اعداد و ارقام كالن و ضروری این دو طرح 

در جدول زیر به صورت اجمالی اشاره شده است.
ش��ایان ذكر اس��ت ك��ه هزینه احداث ه��ر جایگاه جدید 
توزیع LPG با رعایت كلیه مالحظات اس��تاندارد و ایمنی 
مش��ابه جایگاه بیهقی حدود 3 میلیون دالر می باش��د اما 
در محاس��بات زیر فقط حداقل ها در نظر گرفته ش��ده و در 
جدول زیر قیمت احداث هر جایگاه جدید LPG فقط 700 

هزار دالر لحاظ شده است.

 همانگونه كه در جداول فوق دیده می شود 
طرح افزودن LPG مازاد به سبد سوخت 
كشور نیازمند سرمایه گذاری ۲.4 میلیارد 
دالری در بخش ه��ای مختل��ف كش��ور 
می باش��د ضمن اینك��ه فرآیند ایجاد این 
زیرس��اخت ها عمل��ی زمان ب��ر بوده و در 
بهتری��ن حال��ت حداقل ۲ س��ال به طول 

خواهد انجامید.
در مقاب��ل افزای��ش ظرفیت خودروهای 
CNG س��وز با توجه به زیرس��اخت های 
موجود، صرفًا نیاز به تبدیل كارخانه ای یا 
كارگاهی خودروها را داش��ته و با سرمایه 
گذاری بسیار كمتر در مدت بسیار كوتاهی 
می تواند قابلیت اجرا پیدا كند. ضمن اینكه 
ب��ا توجه به زیرس��اخت ها می توان تعداد 
خودروهای بیش��تری را پوش��ش داده و 
ظرفی��ت صادرات بنزین تولیدی كش��ور 
ك��ه ب��ا CNG جایگزین می ش��ود تا 1۲ 

میلیون لیتر در روز افزایش داد. همچنین 
در محاسبات اقتصادی جامع، هر دو حالت 
بررسی س��ودآوری بر اساس قیمت های 
صادرات��ی بنزین با اكت��ان ۹۵ و بنزین با 
اكت��ان 87 پس از ایج��اد ظرفیت معادل 
 CNG س��وز و LPG توس��ط خودروهای

سوز مورد محاسبه قرار گرفته است.
همانگونه كه قباًل اش��اره ش��د با توجه به 
رش��د روز افزون تقاضا برای گاز مایع به 
خص��وص ب��ه دلیل افزای��ش مصرف در 
صنعت پتروشیمی، قیمت LPG افزایش 
چش��مگیری داش��ته به نح��وی كه طی 
س��ال گذش��ته قیمت فوب خلیج فارس و 
قیمت صادراتی این محصول نس��بت به 
بنزین بیشتر بوده، بنابراین جایگزینی این 
فرآورده با بنزین در سبد سوخت كشور از 
نظر ارزش جایگزین صادراتی خود به خود 
زیان ده تلقی می شود. ضمن اینكه عمده 

بنزین تولیدی ایران با اكتان 87 می باشد كه بیشتر صادرات 
بنزین ایران نیز از این نوع می باشد و اختالف قیمت هر تن 
LPG نسبت به هر تن بنزین با اكتان 87 به مراتب بیشتر 
بوده و از این منظر ضرر و زیان بیشتری در پی خواهد داشت. 
این در حالی اس��ت كه با توجه به قیمت بس��یار ارزانتر گاز 
طبیعی نس��بت به بنزین و حتی گاز مایع، با افزایش تعداد 
خودروهای CNG سوز كشور عالوه بر افزایش اشتغال و 
فعال شدن ظرفیت های بال استفاده موجود كشور در این 
بخش، امكان صادرات بنزین مازاد كش��ور تا 1۲ میلیون 
لیتر در روز فراهم می شود كه ارزش جایگزینی بر اساس 
ن��وع بنزی��ن صادرات��ی بین 3۲7 ت��ا 43۶ میلیون دالر در 
سال به درآمد ارزی كشور می افزاید. در جداول زیر نتیجه 
محاسبات اقتصادی این دو طرح ظرفیت سازی در بخش 
خودروهای LPG و CNG سوز و سودآوری آن ها بر اساس 
نوع بنزین صادراتی جایگزین شده توسط آن ها به صورت 
اجمالی ارائه ش��ده است. مفروضات اجرای طرح ها مبتنی 
بر س��رمایه گذاری دالری با هزینه س��رمایه / نرخ بهره 

ساالنه 7 درصد می باشد.
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IRRYears NpV 10
)$MM(

میانگین ده ساله ارزش حال شده 
)$MM( ساالنه )سود )زیان

درآمد ساالنه جایگزینی 
)$MM(Investment )MM$(ScenarioNo.

----1۹3۲-1۹33۶.71۲1۹0
طرح جایگزینی 

LPG با بنزین و صادرات 
بنزین ۹۵

1

ارزش حال شده زیان اجرای این طرح طی ده سال به طور میانگین سالیانه حدود 193 میلیون دالر خواهد بود. 

IRRYears NpV 10
)$MM(

میانگین ده ساله ارزش حال شده 
)$MM( ساالنه )سود )زیان

درآمد ساالنه جایگزینی 
)$MM(Investment )MM$(ScenarioNo.

----۲۶۹4-۲۶۹-71.8۲۲1۹0
طرح جایگزینی 

LPG با بنزین و صادرات 
بنزین 87

۲

ارزش حال شده زیان اجرای این طرح طی ده سال به طور میانگین سالیانه حدود ۲69 میلیون دالر خواهد بود.

IRRYears NpV 10
)$MM(

میانگین ده ساله ارزش حال شده 
)$MM( ساالنه )سود )زیان

درآمد ساالنه جایگزینی 
)$MM(Investment )MM$(ScenarioNo.

%7۶۲4۹۲۲4۹43۶۵70
طرح تبدیل 1.۵ میلیون 
خودرو جهت جایگزینی 

CNG با بنزین و صادرات 
بنزین اكتان ۹۵

3

ارزش حال شده سود اجرای این طرح طی ده سال به طور میانگین سالیانه حدود ۲49 میلیون دالر خواهد بود.

IRRYears NpV 10
)$MM(

میانگین ده ساله ارزش حال شده 
)$MM( ساالنه )سود )زیان

درآمد ساالنه جایگزینی 
)$MM(Investment )MM$(ScenarioNo.

%۵717۲71733۲7۵70
طرح تبدیل 1.۵ میلیون 
خودرو جهت جایگزینی 

CNG با بنزین و صادرات 
بنزین اكتان 87

4

ارزش حال شده سود اجرای این طرح طی ده سال به طور میانگین سالیانه حدود 173 میلیون دالر خواهد بود.
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طرح تولید محصوالت پتروشیمی از گاز مایع
برای تولید محصوالت پتروشیمی از LPG با ظرفیت ۵000 تن در روز دیاگرام فرآیندی ذیل مد نظر قرار گرفت

LPG شكل1. دیاگرام فرآیندی طرح تولید محصوالت پتروشیمی از

 

هم��ان گون��ه كه در ش��كل 1 مش��اهده 
می ش��ود، LPG با نس��بت وزنی ۵0/۵0 
ب��ه دو جری��ان پروپ��ان و بوتان تفكیك 
می شود. پروپان به واحد PDH و بوتان به 
واحد Steam Cracker ارسال می شود. 
 Steam و PDH پروپیل��ن در واحدهای
Cracker تولی��د و ب��ه عنوان خوارك به 
واحد تولید پلی پروپیلن ارس��ال می شود. 
 Steam همچنین اتیلن تولیدی در واحد
Cracker به عنوان خوراك به واحد تولید 
پلی اتیلن س��نگین ارسال می شود. دیگر 
محص��ول این واحد فرآیندی یعنی »بوتا 
دی��ان« ب��ه عنوان خوراك ب��ه واحد پلی 
بوتادین رابر ارسال می شود. عالوه بر سه 
محص��ول اصلی پلی پروپیلن، پلی اتیلن 
س��نگین و پلی بوتادین رابر، محصوالت 
جانبی نظیر هیدروژن، گازهای س��وختی 

و همچنین برش+c5 نیز در این مجتمع 
تولید خواهد شد.

ظرفی��ت تولی��د محصول در این واحدها، 
می��زان س��رمایه گذاری ثاب��ت، فروش 
س��االنه و همچنین س��ود خالص ساالنه 
قبل از كسر مالیات در جدول 1 ارائه شده 
اس��ت. س��ال كاری 3۶۵ روز لحاظ شده 
اس��ت. قیم��ت مواد اولی��ه و محصوالت 
براس��اس قیم��ت فوب خلی��ج فارس از 
نشریات معتبر همچون پلتس به تاریخ 4 
اكتبر ۲0۲0 اس��تخراج شده است. قیمت 
ه��ر تن پروپ��ان 37۲ دالر، هر تن بوتان 
380 دالر، ه��ر ت��ن HDPE ۹4۲ دالر، 
ه��ر ت��ن پلی پروپیل��ن ۹8۹ دالر، هر تن 
PBR 1۵00 دالر، هر تن +c5 ۲88 دالر 
)مع��ادل قیمت میعان��ات گازی(، هر تن 
متان 137 دالر و هر تن هیدروژن 1300 

دالر لحاظ شده است.
 IHS هزینه های س��رمایه گذاری ثابت واحدها از نش��ریه
استخراج و با مطالعات امكان سنجی اقتصادی واحدهای 
مش��ابه در ایران و س��ایر كشورها مقایسه شده است. برای 

محاسبه سود خالص ساالنه 3 روش در نظر گرفته شد:
1- هزینه های عملیاتی معادل ۵درصد س��رمایه گذاری 

ثابت به اضافه هزینه تأمین خوراك
۲- هزینه های عملیاتی با تسهیم 8۹ درصد هزینه تأمین 

خوراك و 11 درصد سایر هزینه ها
3- بررس��ی صورت های مالی حسابرس��ی شده واحدهای 

پتروشیمی با محصوالت مشابه در سامانه كدال.
از آنجاییكه محصوالت اتیلن، پروپیلن و بوتادین حاصل 
از واحدهای Steam Cracker و PDH در چرخه تولید 
ب��ه عنوان خوراك واحدهای بعدی مصرف می ش��وند در 
درآم��د ف��روش جدول زیر فقط یك ب��ار در فرآیند نهایی 
لحاظ ش��ده اند. جدول زیر بر اس��اس محاسبات روش دوم 

تكمیل شده است.

 هزینه های 
سرمایه گذاری 
ثابت واحدها 
 IHS از نشریه

استخراج و 
با مطالعات 

امکان سنجی 
اقتصادی 
واحدهای 

مشابه در ایران 
و سایر کشورها 
مقایسه شده 

است
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جدول 1. ظرفیت تولید محصوالت، میزان سرمایه گذاری ثابت، فروش ساالنه و همچنین سود ساالنه قبل از مالیات

LPG طرح تولید محصوالت پتروشیمی از IRR و NPV جدول ۲. مقادیر

هم��ان ط��ور ك��ه در جدول 1 مش��اهده 
می ش��ود، میزان س��رمایه گ��ذاری ثابت 
م��ورد نی��از برای این ط��رح ۲.4 میلیارد 
دالر، فروش س��الیانه 1.3۵ میلیارد دالر 
و س��ود س��الیانه قبل از كسر مالیات ۵۹۲ 

میلیون دالر است.
م��دت زمان س��اخت پروژه دو س��ال )با 
احتس��اب سال صفرم( و مدت زمان بهره 
برداری پروژه ۲0 سال در نظر گرفته شده 
است. سرمایه ثابت به نسبت 40 به ۶0 به 
ترتیب در س��ال اول و دوم س��اخت پروژه 

تس��هیم شده است. سرمایه گذاری تمامًا 
دالری با هزینه سرمایه / نرخ بهره 7درصد 

در سال لحاظ شده است.
مقادی��ر NPV و IRR پ��روژه در جدول ۲ 
ارائه ش��ده است. از آنجاییكه محل آورده 
نق��دی و می��زان فاینانس ط��رح و مدت 
زم��ان بازپرداخت اقس��اط وام، همچنین 
معافیت ه��ای مالیاتی با تغییر در درآمدها 
و هزینه ه��ا می توان��د میزان س��ودآوری 
طرح را تحت ش��عاع قرار دهد، بایس��تی 
موارد در محاسبات اقتصادی حسب مورد 

نوع س��رمایه گذاری لحاظ ش��وند. ش��ایان ذكر اس��ت كه 
س��ودآوری این طرح متناس��ب با نوس��انات قیمت نفت و 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی نیز متغیر خواهد بود. به 
عن��وان مث��ال، در حال حاض��ر علیرغم افزایش قیمت گاز 
مایع در مقایسه با اكتبر ۲0۲0، اما ارزش افزوده باالتری در 
قیمت محصوالت شاهد می باشیم؛ به طوریكه هم اكنون 
نس��بت قیمت محصول نهایی مانند پلی اتیلن س��نگین به 
قیمت گاز مایع بیش از 3 می باشد در حالی كه این نسبت 
در اكتبر ۲0۲0 حدود ۲ بوده است كه این مساله سودآوری 
ط��رح را ب��ه قدری افزایش داده كه IRR طرح با نرخ های 

اخیر به ۲۶.۶درصد رسیده است.

 بحث و نتیجه گیری
 CNG و LPG امكان سنجی افزودن  
به س��بد سوخت كشور با یكدیگر مقایسه 
و ارزش جایگزین��ی ظرفیت ایجاد ش��ده 
ب��رای صادرات انواع بنزین نیز محاس��به 
ش��د. این مطالعات نشان می دهد توسعه 
طرح CNG سوز كردن خودروهای كشور 
بس��یار سود آور با بازگشت سرمایه حدود 
یكس��ال و نیم را خواهد داشت در حالیكه 
افزودن LPG به س�بد س�وخت کش�ور 
عالوه بر نیاز به س�رمایه گذاری کالن، 

یک طرح زیان ده خواهد بود.
  بای��د در نظر داش��ت ك��ه عمده بنزین 
تولیدی كش��ور با عدد اكتان 87 می باشد 
و در صورت صادرات بنزین با عدد اكتان 

باالت��ر، ظرفی��ت عرضه بنزین س��وپر در 
داخل كش��ور كاه��ش می یابد. همچنین 
این نكته بس��یار حائز اهمیت می باشد كه 
افزای��ش ع��دد اكتان بنزین از 87 به ۹۵ از 
نظ��ر فنی پیچیدگی ه��ای خاص خود را 
داشته و نیاز به سرمایه گذاری اولیه جهت 
احداث واحدهای ارتقاء دهنده عدد اكتان 
بنزی��ن و نیز افزایش هزینه های عملیاتی 
از جمل��ه افزایش مص��رف انرژی در این 
واحدهای فرآیند می باشد؛ بنابراین قیمت 
تمام ش��ده تولید بنزین با اكتان ۹۵ بیش 
از قیم��ت تمام ش��ده بنزی��ن با اكتان 87 
می باش��د. لذا بایس��تی محدودیت های 
عملیات��ی و نی��ز م��وارد ف��وق الذكر را در 

بررسی سودآوری در نظر گرفت.

  امكان س��نجی انجام ش��ده برای اس��تفاده از LPG به 
عنوان خوراك واحدهای پتروش��یمی نش��ان می دهد كه 
این طرح از س��ود س��ازی بس��یار خوبی برخوردار بوده و 
ع��الوه ب��ر اینك��ه مدت زم��ان اجرای این ط��رح كمتر از 
مدت زمان طرح افزودن گاز مایع به س��بد س��وخت كشور 
می باشد، میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث واحدهای 
پتروشیمیایی برای تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر 
تقریبًا معادل سرمایه مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت برای 
 طرح خام س��وزی افزودن گاز مایع به س��بد سوخت كشور 

می باشد.
  طرح افزودن گاز مایع به سبد سوخت كشور عالوه به 
زیان ده بودن خود طرح، هم فرصت خلق س��ود ناش��ی از 
توس��عه طرح CNG و صادرات بنزین مازاد كش��ور را از ما 
می گیرد هم از ارزش افزوده جذاب در صنعت پتروشیمی 

جلوگیری می كند.

TotalpBRHDpeppSteam CrakerpDHUnit

18.25365915

350 Ethylene 
165 Propylene
18 Buladiene

118c5+
219gas

750 Propylene 

36.5 Hydrogen

128 Others

Product capacity(1000Tone/year)

240415455638510786Investment(MMS)

1354273458767927Annual Sale(MMS)

592Ner Annal Margin(MMS)

Net Annual Margin(MMS) ۵۹۲
NPV (MM$) 3.8۶۵ 

IRR % ۲۲.1۹
با توجه به سود ساالنه این طرح در بازه زمانی ۲0 ساله، عایدی بیش 11 میلیارد دالری برای كشور خواهد داشت.

 باید در نظر 
داشت که 

عمده بنزین 
تولیدی کشور با 
عدد اکتان 87 
می باشد و در 

صورت صادرات 
بنزین با عدد 
اکتان باالتر، 

ظرفیت عرضه 
بنزین سوپر در 
داخل کشور 

کاهش می یابد
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آثار توسعه 
صنعت سی ان جی 

در کشور
570 میلیون دالر س���رمایه گذاری در کل 

1300 میلیون دالر درآمد در هرسال

ق���درت  افزای���ش 
بنزی���ن  ص���ادرات 
کشور به میزان 10 
ت���ا 15 میلیون لیتر 

در روز

وابستگی دنیا 
به بنزین ایران

ب�������������ی نی����������ازی از 
واردکردن احتمالی 
بنزی���ن در آین���ده ب���ا 
توج���ه به روند رش���د 

مصرف
اشتغال زایی مولد 

کم���ک ب���ه رش���د تولید 
)gdp( ناخالص ملی
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گزارش

 شروع بازی برد-برد 
در هزارتوی اما و اگرها

 همسو با اجرای 
این طرح، ۶ 
هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان 
پول خالص در 
داخل کشور 

هزینه می شود 
و برای انجام 
آن حتی یک 

قطعه نباید وارد 
کشور شود، 
با اجرای آن، 

تقاضای خرید 
تجهیزات، 
قطعات و 

خدمات همگی 
داخلی هستند

پوشش گازی 95 درصد ازجمعیت کشور و ظرفیت 
ای��ده آل اس��تفاده از خودروهای گازس��وز در نقاط 
دور و نزدی��ک همان اصلی اس��ت ک��ه وزیر نفت با 
اس��تناد به آن ضرورت توس��عه سی ان جی را گوشزد 
ک��رده و از آن ب��ه عن��وان س��وختی ملی یاد می کند. 
ماحصل تصمیمات مربوط به توس��عه س��ی ان جی 
در س��بد س��وخت خودورها امضای یک تفاهم نامه 
برای تأمین مالی طرح توسعه و تولید کارخانه ای و 
کارگاهی خودروهای دوگانه س��وز بود که آذرماه 98 
بین ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی و بانک 
ملت منعقد شد. رویدادی قابل توجه که زمام ملی 
شروع واجرای فرآیند دوگانه سوز کردن خودورهای 
عمومی را در دست داشت. در آن مراسم بیژن زنگنه 
با اطمینان از روند مطلوب اقتصادی و اجرایی این 
طرح با بیان اینکه این بی انصافی است اگر کاری تمام 
می شود یک نفر بخواهد به نام خود تمام کند؛ این کار 
همه بوده و خیلی ها پشت صحنه زحمت می کشند؛ 
گفته بود: طراحی بسیار خوبی نیز در این برنامه شده 
اس��ت تا مردم اذیت نش��وند و کمترین رفت وآمد و 
بوروکراس��ی را داش��ته باشد، همچنین درباره نحوه 

بازپرداخت پول ها نیز برنامه ریزی شده است.

برگی از 

تاریخ صنعت 

سی ان جی

 

18w w w . e n e r j h i p a r s . i r

pماهنام��ه تخصصی صنع��ت انرژی  a r s e n e r g yس������ال دوم، ش���م����اره س��وم



 این طرح 
بزرگی است 
که همکارانم 

در شرکت ملی 
پاالیش و پخش 

فرآورده های 
نفتی و شرکت 

ملی پخش 
فرآورده های 
نفتی به طور 

حتم با جدیت 
همان طور که 
در گذشته نیز 
دیده ام، این 
طرح را دنبال 
می کنند، این 
طرح اشتغال 
باالیی برای 
سازندگان 

داخلی از جمله 
تولیدکنندگان 

مخازن 
سی ان جی، 

کیت ها، 
جعبه های 
تبدیل و... 
ایجاد می کند

 تصمیم���ی ک���ه بای���د در زم���ان خ���ود 
اجرا می شد

زنگنه با اش��اره به اینكه این طرح هم از 
مصادیق اقتصاد مقاومتی و هم در س��ال 
رونق تولید پاس��خی به ندای رهبر معظم 
انقالب است، افزود: همسو با اجرای این 
ط��رح، ۶ ه��زار و ۵00 میلیارد تومان پول 
خالص در داخل كش��ور هزینه می ش��ود 
و ب��رای انج��ام آن حت��ی یك قطعه نباید 
وارد كش��ور ش��ود، با اجرای آن، تقاضای 
خرید تجهیزات، قطعات و خدمات همگی 

داخلی هستند.
انج��ام این ط��رح پیش از این امكان پذیر 
نبود و باید در همین زمان انجام می ش��د. 
اخت��الف قیمت س��ی ان جی ب��ا یك لیتر 
بنزین پیش از اجرای طرح س��همیه بندی 
بنزی��ن ۶00 توم��ان بود، ام��ا هم اكنون 
حداق��ل قیمت یك لیتر بنزین به صورت 
س��همیه ای 1۵00 توم��ان و حداكث��ر 
به صورت آزاد 3 هزار تومان است كه این 

اختالف باز هم افزایش  یافته است.
ای��ن طرح فقط برای خودروهای عمومی 
اس��ت، اما ب��ا توافقی ك��ه وزارت نفت با 
سازمان استاندارد انجام داده، راه را برای 
كس��انی كه می خواهند خودروهایش��ان 
را ب��ا هزین��ه خودش��ان گازس��وز كنن��د 

بازكرده ایم.
هم اكن��ون ۲ ه��زار و ۶00 جایگاه عرضه 
س��ی ان جی در كش��ور وجود دارد، حدود 
۲0 ت��ا ۲۲ میلی��ون مترمكعب گاز تحویل 
مصرف كننده می ش��ود كه این جایگاه ها 

توان افزایش حداقل تا ۲ برابر این میزان 
تحویل سوخت را دارند. البته اگر الزم باشد 
جایگاه های جدید هم ایجاد می كنیم،  اما 
به نظر من فعاًل الزم نداریم و از همین ها 

می توانیم استفاده كنیم.

 س���اخت پاالیش���گاه بس���یار بسیار 
گران است

زنگنه با محاس��به و بیان هزینه س��اخت 
پاالیش��گاه گفته بود: س��اخت پاالیشگاه 
بس��یار بس��یار گران اس��ت و ب��رای هر 
بش��كه تصفیه نفت خام حداقل ۲0 هزار 
دالر در ی��ك پاالیش��گاه متع��ارف باید 
س��رمایه گذاری شود، یعنی با فرض یك 
پاالیشگاه 300 هزار بشكه ای كه مازوت 
آن حتی زیر 10 درصد نیاید، ۶ میلیارد دالر 
باید هزینه ش��ود كه چهار تا پنج س��ال نیز 
زم��ان می ب��رد و تنها ۲۵ درصد آن بنزین 

خواهد بود.
راه حل مسئله مصرف بنزین را باید در تولید 
خودرو جست وجو كرد، بخشی مربوط به 
ساخت كارخانه ای خودروهاست كه مقدار 
مصرف س��وخت پایین آید و بخش دیگر 
هم همین كار اس��ت كه برای سی ان جی 

انجام شده است.
سوخت ملی ما سی ان جی است، زیرا گاز 
ف��راوان داریم و همه جا ش��بكه های گاز 
ایجاد ش��ده اس��ت، هیچ كشوری در دنیا 
مانن��د ایران نیس��ت ك��ه ۹4 تا ۹۵ درصد 
جمعیت آن مستقیمًا در خانه هایشان از گاز 
طبیعی استفاده كنند و هیچ كشوری هم 

نیس��ت كه به تعداد ما خودرو سی ان جی س��وز داشته باشد. 
هم اكنون به طور كامل به فناوری ایستگاه های سی ان جی 
دست یافته ایم و ایستگاه ها كاماًل ایرانی هستند، با توجه به 
اینكه گاز در سرتاسر كشور وجود دارد و تمام تجهیزاتی كه 
الزم است در زنجیره سی ان جی مصرف شود ایرانی است، 
پس باید هرچه بیشتر فناوری استفاده از سی ان جی را در 
كشور باال ببریم تا سوخت درست تر مصرف و استاندارد آن 
مراعات شود و تعداد خودروهای سی ان جی سوز بیشتری 
داشته باشیم. این یكی از كارهایی است كه می تواند فشار 
مصرف بنزین و حتی نفت گاز را كاهش دهد. خودروهای 
عمومی همه در این طرح همانند گازرسانی روستایی برنده 
هستند، گازرسانی روستایی سبب قطع مصرف نفت سفید و 
گاز مایع از سوی مردم می شود و از این محل صرفه جویی، 

هزینه های گازرسانی بازپرداخت می شود.

 هم دولت و هم مردم سود می برند
وزیر نفت در بخش دیگر اظهارات خود با تأكید دوباره بر 
اینكه این طرح در واقع كاری اقتصادی است كه دولت و 
مردم در آن س��ود می برند، بیان كرده بود: البته این طرح 
سبب كاهش مصرف سوخت نمی شود، فقط تغییر سوخت 
می دهد كه اقتصادی است و برای كاهش مصرف سوخت 
بای��د همان ط��ور كه گفت��م در كارخانه ها و كل خط تولید 

خودرو كه خیلی مهم است دنبال راه حل بود.
ای��ن ط��رح بزرگی اس��ت كه همكارانم در ش��ركت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و شركت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی به طور حتم ب��ا جدیت همان طور كه 
در گذش��ته نی��ز دیده ام، این ط��رح را دنبال می كنند، این 
ط��رح اش��تغال باالیی برای س��ازندگان داخل��ی از جمله 
تولیدكنن��دگان مخازن س��ی ان جی، كیت ها، جعبه های 
تبدی��ل و... ایج��اد می كند. وزارت نفت به منظور باال بردن 
تمایل مردم به استفاده از خودروهای گازسوز دوباره پولی 
پرداخت خواهد كرد و جداگانه با كارخانه های تولیدكننده 
خودروهای گازسوز قرارداد خواهد داشت، این كار خیری 
اس��ت، امی��دوارم این طرح به خوبی پی��ش رود و به اتمام 
برس��د و ش��یرینی آن در ذائقه مردم بماند.  و س��خن پایانی 
وزیر نفت؛ فرآیند گازسوز كردن خودرو باید به طور كامل 
و به زبان روشن توضیح داده شود،  رسانه ها فرآیند گازسوز 
كردن خودروها را به خوبی برای مردم توضیح دهند، وزارت 
نف��ت هم بر واحده��ای تولیدكننده و تبدیل كننده نظارت 
می كند كه به مردم اجحافی نش��ود و با توجه به تقاضای 
زیاد، قیمت ها تغییر نكند، البته بسیاری از سازندگان دولتی 
هس��تند و آنه��ا هم به طور حت��م همكاری الزم را خواهند 
ك��رد. بای��د در پایان به این مهم اش��اره كرد كه این اتفاق 
از س��وی دس��ت اندركاران و مجریان امر پی گرفته ش��د و 
با گذش��ت زمانی قریب به 3 س��ال در امر اطالع رس��انی و 
فرهنگ سازی گام های مثبتی برداشته شد تا مردم كشور 
از غرب تا ش��رق و از جنوب تا ش��مال برای حضور دراین 

طرح عام المنفعه مشاركت داشته باشند.
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دیدگاه

 گاز طبیعی نعمتی 
که باید بیشتر شناخت

راحله صفیری
روزنامه نگار حوزه انرژی

 

 در مزیت گاز طبیعی بس��یار س��خن رفته و آثار مكتوب 
زیادی نوشته شده، اما در این نگاره سعی می شود در باب 
اثرات اجتماعی استفاده مطلوب از این نعمت خدادادی 

توصیفاتی ارائه گردد.
پ��س از افزای��ش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 13۹8، 
اس��ترس ناش��ی از كاهش قدرت خرید )و نه عدم توان 
پر كردن باك خودرو( جامعه را رو به ناآرامی سوق داد؛ 
دلیل این نگرانی چه بود جز تصور افزایش دفعی بهای 
همه كاالهایی كه متأثر از قیمت حمل و نقل خودروهای 
س��بك اس��ت؛ زیرا زمانی كه نرخ بنزین باال می رود، به 
علت آنكه قیمت تمام ش��ده كاال را برای توزیع كننده 
افزای��ش می ده��د، به تب��ع، وی نیز بهای همان كاال را 

افزایش می بخشد.

درحالی ك��ه عدم پیش��رفت قیمت بنزی��ن با قیمت جهانی و عدم 
تناسبش با نرخ دالر، قاچاق این محصول را با صرفه زیادی همراه 
كرده بود، اسراف در مصرف این فرآورده و حساس نبودن جامعه 
به اصالح وس��ایل نقلیه با مصرف باال دس��ت به دس��ت هم داد تا 
یك راه گریزی كه ش��اید به نوعی تنها راه برون رفت از بحران 
قیمت گذاری بنزین دركش��ور محس��وب می شد، )یعنی استفاده 
ناوگان حمل و نقل عمومی از س��وخت گاز طبیعی بجای بنزین( 
در دس��تور كار قرار گیرد. واضح اس��ت كه قیمت گاز طبیعی در 
حدود یك پنجم قیمت بنزین است و از طرفی به هیچ عنوان نیز 
قابلیت قاچاق ندارد؛ از اینرو چنانچه ناوگان حمل و نقل عمومی 
كش��ور از گاز طبیعی به عنوان س��وخت اس��تفاده كند، در صورت 
تصمیم حاكمیت بر اصالح قیمت بنزین، هیچ نگرانی برای عموم 
جامعه ناشی از گرانی كاالهای اساسی پیش نخواهد آمد. در واقع 
قیمت هرگونه كاال به طور كامل مستقل از قیمت بنزین خواهد 
بود و دلیلی بر افزایش قیمت آنها وجود نخواهد داشت؛ در نتیجه 
دولت قادر خواهد بود تصمیمات شجاعانه ای راجع به واقعی كردن 
قیمت بنزین اخذ كند. آثار اجتماعی مثبت دیگری كه گاز طبیعی 
می تواند در زندگی ما داشته باشد، تاثیرات غیر قابل انكار زیست 
محیطی آن است. می دانیم كه ذرات معلق مهمترین و اصلی ترین 
آالینده هوای كالنش��هرها در روزهای س��رد سال است. هرساله 
ش��اهدیم در روزهای س��رد اخبار، گزارش و برنامه های متعددی 
در رس��انه ملی خبرگزاری س��ایت ها و روزنامه های مختلف راجع 

به آلودگی هوا انتشار می یابد.
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معضل قاچاق فرآورده های نفتی، نیز مسئله ای 
اس��ت كه سال هاس��ت كش��ور با آن دست به 
گریبان است و تا هنگامی كه سوخت با یارانه 
زیاد در كش��ور توزیع می ش��ود و س��ودهای 
نجوم��ی نصیب قاچاقچیان می كند نمی توان 
انتظار داش��ت كه این مش��كل به راحتی حل 

شود، اما راه چاره چیست؟
ب��ا توجه ب��ه وضعیت اقتص��ادی و اجتماعی 
جامع��ه ای��ران حداقل در كوت��اه مدت امكان 
ح��ذف یارانه س��وخت مهیا نیس��ت؛ بنابراین 
فرآورده ه��ای دریافتی ب��ه علت ماهیت خود 
به راحتی قابل حمل و نقل و قاچاق هس��تند. 
گاز طبیعی فرآورده ای اس��ت كه اگر بخواهد 

به كش��ور دیگری قاچاق ش��ود یا نیاز به خط 
لول��ه دارد ی��ا تجهیزات بس��یار گ��ران قیمت 
مایع س��ازی؛ ازین رو ام��كان قاچاق آن صفر 
است. از طرف دیگر تفاوت قیمت گاز طبیعی 
عرض��ه ش��ده در داخل با قیم��ت جهانی این 
ف��رآورده ه��م به گونه ای نیس��ت كه حتی در 
آینده خرید و نصب تجهیزات مایع س��ازی به 
منظ��ور قاچاق این ف��رآورده را به صرفه كند. 
بنابراین به نظر می رسد یكی از راه های كوتاه 
م��دت و مؤثر در مبارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی جایگزین س��وخت خودروهای س��بك و 
سنگین از بنزین و گازوئیل به گاز طبیعی است 
در صورت تحقق هرچه بیش��تر این جابجایی 

میزان توزیع فرآورده های نفتی مایع در كشور 
ع��الوه بر صرفه های اقتصادی غیرقابل انكار 
آن امكان قاچاق فرآورده های نفتی نیز كاهش 

می یابد.
با یك نگاه گذرا بر آثار اجتماعی اس��تفاده از 
س��وخت گاز طبیعی ف��ارغ از اثرات اقتصادی 
آن متوجه می ش��ویم كه در صورت اس��تفاده 
مطل��وب و صحی��ح از این نعم��ت طبیعی كه 
حتی از آن به عنوان س��وخت ملی كش��ور یاد 
می شود، معضالت اجتماعی مربوط به سوخت 
را تا حدودی كاهش دهیم، بنابراین الزم است 
این نعمت را بیشتر شناخت و درباره آن آگاهی 

بخشی كرد.

 گاز طبیعی و موقعیت كاهش قاچاق فرآورده های نفتی

 همچنین می دانیم منبع اصلی ایجاد 
ذرات معلق، احتراق وس��ایل نقلیه با 
س��وخت مایع است در حالیكه میزان 
ذرات معلق تولید ش��ده در وس��ایل 
نقلیه گازس��وز صفر اس��ت؛ از این رو 
اگر وس��ایل نقلی��ه پر مصرف تبدیل 
به وس��ایل نقلیه گازسوز شوند، یكی 
از اصلی ترین معضالت كالنشهرها 
در روزهای س��رد سال مرتفع خواهد 
ش��د و چه بهتر ك��ه بجای برگزاری 
كنفران��س، میزگرد و گفتگوی ویژه 
راج��ع به آلودگی هوا از امروز به فكر 
باش��یم تا در زمس��تان آینده تا جای 
ممكن كمترین وس��ایل نقلیه تولید 
كننده ذرات معلق در س��طح شهرها 

را داشته باشیم.
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گفتگو

سود آوری 20برابری 
ال پی جی در پتروشیمی

ضرورت ورود سی ان جی به 
سوخت  ریلی 

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطرح کرد؛
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 ب���ه تازگ���ی نماین���دگان مجل���س ش���ورای اس���المی 
مصوبه ای را تصویب کرده اند که س���وخت ال پی جی 
در س���بد س���وخت خودروی کش���ور قرار گیرد، آیا این 
مصوبه باعث ایجاد مانع توسعه سوخت سی ان جی 

نمی شود؟
طرحی كه نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اس��المی 
به تصویب رس��انده اند به دنبال این اس��ت كه ال پی جی 
را در حم��ل و نق��ل دیزل��ی یا همان حمل و نقل ریلی قرار 
دهند كه ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز باید 
جایگاه های��ی را ب��رای این س��وخت فراهم كند؛ اما اینكه 
ال پی چی را ما بخواهیم وارد س��بد س��وخت خودرو كنیم 
یك مقوله اساس��ی اس��ت، زیرا كه در ابتدا باید نوع خودرو 
مورد تأیید استانداردها قرار گیرد و بدانیم چه خودروهایی 
امكان استفاده از سوخت ال پی جی دارند و سپس شركت 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی اقدام ب��ه راه اندازی جایگاه ها 

این نوع سوخت كند.
همچنی��ن اگ��ر بخواهیم س��وخت ال پی جی را وارد س��بد 
س��وخت خودرو كنیم با س��ند چش��م انداز توسعه كشور در 
حوزه سوخت مغایرت دارد، در سند چشم انداز آمده است 
كه آل پی چی سوخت صادراتی به حساب می آید و برای 

جایگزین كردن سوخت خودرو تعریف نشده است.
مصوب��ه مجلس محترم ش��ورای اس��المی را باید هیئت 
محترم وزیران طی یك بخشنامه ای به نهادهای مربوط 
اب��الغ كنن��د و در ص��ورت مغای��رت داش��تن باید مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظام به ای��ن موضوع ورود پیدا كند 
تا راهكاری برای اس��تفاده مطلوب تر از س��وخت خودرو در 

نظر گرفته شود.
در حال حاضر طی یك سال اخیر طرح دوگانه سوز كردن 

 چند سالی است که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اهداف 
کاهش آلودگی هوا، بهینه س��ازی مصرف س��وخت مایع، کاهش قاچاق 
سوخت و افزایش درآمد خانواده ها به توسعه سی ان جی در سبد سوخت 
خودرویی کش��ور اقدام کرده اس��ت. طرحی که از دو س��ال پیش تاکنون به 
ش��کل رایگان برای خودروهای عمومی مانند تاکس��ی و وانت بارها در حال 
اجرا و مورد اس��تقبال صاحبان خودرو اس��ت؛ به گونه ای که در مدت زمان 
یک س��ال گذش��ته حجم قابل توجهی از خودروهای عمومی از برکات این 
طرح رایگان بهره مند شده اند. این در حالی است که در مرحله بعد شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نظر دارد خودروهای مس��افرکش 
ش��خصی و حمل و نقل دیزلی )ریلی( را از نعمت س��وخت س��ی ان جی بهره 
مند کند؛ گرچه نمایندگان مجلس در اسفندماه سال گذشته در بودجه 1400 
عنوان کردند که دولت از گاز ال پی جی نیز در سوخت رسانی خودرو کسب 
درآمد کند، که البته این موضوع کمی با توسعه سوخت سی ان جی مغایرت 
دارد. برای اینکه بدانیم این روزها چه برنامه ای برای توسعه سی ان جی در 
سوخت خودرو وجود دارد، گفتگویی با حمید قاسمی ده چشمه قائم مقام 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام داده ایم.

سوخت 
سی ان جی 

را می توان از 
طریق لوله 

کشی به همه 
نقاط کشور 
انتقال داد، 
اما سوخت 
ال پی جی 

قابلیت جابه 
جایی به شکل 

 لوله کشی 
ندارد
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كشور فراهم است، اما در زمینه ال پی جی زیر ساخت های 
آن وج��ود ن��دارد و اگر هم بخواهیم این زیر س��اخت ها را 
فراهم كنیم زمان و هزینه زیادی می طلبد؛ حتی در زمان 
وق��وع ح��وادث رانندگی خودروهایی كه مخزن ال پی جی 
دارن��د همانن��د یك بم��ب متحرك می مانند كه هر لحظه 
احتمال انفجار آن وجود دارد، در حالی كه طبق آمارها در 
تزریق سوخت سی ان جی در جایگاه، هیچ خودرویی كه در 
مراكز مورد تأیید شركت پخش فرآورده های نفتی اقدام به 

دوگانه سوز كرده اند دچار حادثه نشده است.
همچنی��ن س��وخت س��ی ان جی را می ت��وان از طری��ق 
لوله كش��ی به همه نقاط كش��ور انتقال داد، اما س��وخت 
 ال پی ج��ی قابلی��ت جاب��ه جای��ی به ش��كل لوله كش��ی 

ندارد.

 آی���ا برنام���ه ای برای س���ی ان جی ک���ردن خودروهای 
سنگین نیز دارید؟

در حال حاضر راه اندازی سوخت سی ان جی در خودرو های 
س��نگین به ش��كل پایلوت در ش��ركت پارس ام سی اس و 
س��تاد فرمان حضرت امام )ره( آغاز ش��ده است؛ در صنعت 
س��ی ان جی خودرو های س��نگین با یك فناوری جدید هم 
زمان تركیب دو سوخت گازوئیل و سی ان جی وارد سیستم 
موتور خودرو سنگین می شود، كه هم كیفیت سوخت را باال 

می برد و هم آالیندگی را بسیار كاهش می دهد.
در حال حاضر ۲70 نمونه از تجهیزات دوگانه سوز كردن 
خودروهای س��نگین را در مرحله آزمایش قرار داده ایم تا 
بهترین گزینه كه مورد تأیید كارشناسان قرار دارد انتخاب 
ش��ود، این صنعت در كش��ورهای اروپایی مش��تری بسیار 
باالیی دارد و اروپایی ها در این نوع س��وخت خودروهای 
سنگین اقداماتی را انجام داده اند و این در حالی است كه 

خودروهای عمومی و دیزلی به سی ان جی 
ب��ه مرحل��ه اجرا در آمده اس��ت و به نوعی 
این طرح كمك بزرگی به اقتصاد كش��ور 
و اقتص��اد خانوار به عنوان مصرف كننده 
می كن��د و ب��ه اعتقاد بنده باید تمركزمان 
را روی توس��عه صنعت س��ی ان جی برای 

سوخت رسانی خودرو قرار دهیم.

 چ���ه برنام�������ه ای ب������������رای ت���وس���عه 
سوخت رس���انی سی ان جی به تمامی 

خودرو ها دارید؟
در اجرای دوگانه س��وز كردن خوروهای 
عموم��ی ما توانس��ته ایم ای��ن طرح را به 
ش��كل رای��گان به مرحله اج��را در آوریم 
و در نظ��ر داری��م حمل و نقل ش��خصی 
ش��امل سرویس های مدارس، آژانس ها، 
خودروهای مس��افركش اینترنتی و... نیز 
به طرح دو گانه سوز كردن خودرو افزوده 
شوند و هیچ محدودیتی در میزان استقبال 
مالكان خودرو وجود ندارد؛ در این طرح 7۵ 
درصد هزینه را دولت متحمل می ش��ود و 
۲۵ درصد را مصرف كننده پرداخت خواهد 
كرد. موضوع این اس��ت كه سهمیه بندی 
بنزین چه ادامه داشته باشد چه نداشته باشد 
خودروهایی كه از سوخت سی ان جی بهره 
مند هستند دغدغه ای برای تأمین سوخت 

خودروهای شان نخواهند داشت.
جا دارد این نكته را عنوان كنم كه در حال 
حاض��ر نزدیك ب��ه ۲ هزار و ۶00 جایگاه 

س��وخت س��ی ان جی در سراسر كشور راه 
اندازی ش��ده اس��ت و در نظر اس��ت 700 
جای��گاه دیگ��ر در نقاط گوناگون كش��ور 
احداث ش��ود تا مشكل سوخت رسانی در 
برخ��ی از جایگاه ه��ا كه باعث صف های 

طوالنی می شود را برطرف كند.
مصوب��ه 700 جایگاه جدید س��ی ان جی 
ك��ه ش��ورای محت��رم اقتص��اد تصویب 
ك��رد از س��وی وزیر محت��رم نفت، آقای 
زنگنه در تاریخ ۲1 فروردین ماه امس��ال 
ب��ه آقای نوبخت رئیس س��ازمان برنامه 
و بودجه ارس��ال ش��ده اس��ت كه امیدوار 
هس��تیم در تمام نقاط كشور كه احساس 
می ش��ود نیاز به سوخت سی ان جی بیشتر 
وجود دارد مانند پایانه های مس��افربری، 
میادین میوه و تره بار و...س��اخته ش��ود؛ 
م��ا انتظ��ار داریم با راه ان��دازی این 700 
جای��گاه جدی��د، ص��ف سوخت رس��انی 
 س��ی ان جی دیگر در كشور وجود نداشته 

باشد.

 سوخت سی ان جی با ال پی جی چه 
تفاوت هایی در سوخت رسانی خودرو 

دارند؟
تفاوت این امر بسیار زیاد است، نخستین 
دلیل��ی كه س��ی ان جی بس��یار به مراتب 
بهتر از ال پی جی است بر می گردد به زیر 
ساخت های آن زیراكه تمام زیرساخت های 
مصرف سی ان جی به شكل استاندارد در 

 تا زمانی که 
پارس جنوبی 
گاز استخراج 

می کند، 
سوخت 

سی ان جی 
کشور نیز فراهم 

است و هیچ 
گونه مشکلی 
در این زمینه 
وجود نخواهد 

داشت
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پتروش��یمی ها به شكل مستقیم از ال پی جی سوختشان را 
تأمین می كنند، مانند نخ لباس كه سوخت آن از ال پی جی 

تأمین می شود.
اگ��ر ال پی ج��ی را ع��دد یك در فروش خام در نظر بگیریم 
در صورتی كه وارد پتروشیمی شود عدد به دست آمده در 
فرآورده كردن این سوخت به ۲0 خواهد رسید یعنی ۲0 برابر 
ارزش افزوده بیشتر نصیب كشور خواهد شد؛ البته ناگفته 
نباشد كه سرمایه گذاری در پتروشیمی بسیار باالست كه 
در صورت ورود ال پی جی به پتروشیمی بازگشت سرمایه 
بیش��تر خواهد ش��د و به دنبال آن اش��تغال زایی صد درصد 

به وجود می آید.

 میزان تولید و مصرف س���ی ان جی در کش���ور به چه 
میزان است و برخی معتقدند اگر تمامی خودروهای 
کشور از سوخت سی ان جی استفاده کنند تا چندین 

دهه توان تأمین سوخت سی ان جی وجود دارد؟
بله همین طور اس��ت، روزانه یك میلیارد متر مكعب گاز 
در پارس جنوبی استخراج می شود، كل مصرف گاز كشور 
در روز ۲0 میلیون متر مكعب است، به عبارتی عدد ۲0 را 
تقسیم بر یك هزار كنیم می شود دو درصد و اگر این عدد 
بشود 4 درصد یعنی دو برابر مصرف گاز كشور هیچ تاثیری 
در میزان تولید نخواهد داشت وحاال تصور كنید یك درصد 
از مصرف گاز خانگی كاهش یابد می شود ۶ میلیون لیتر و 

می توان توزیع گاز 700 جایگاه جدید را تأمین كرد.
تا زمانی كه پارس جنوبی گاز اس��تخراج می كند، س��وخت 
سی ان جی كشور نیز فراهم است و هیچ گونه مشكلی در 

این زمینه وجود نخواهد داشت.
قائ��م مقام ش��ركت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ایران 
همچنین برخی از دس��تاوردهای حاصل ش��ده در صنعت 
س��ی ان جی را ش��امل احداث، تجهیز و راه اندازی جایگاه 
CNG، جایگزین��ی مص��رف روزانه بالغ بر ۲4 میلیون لیتر 
س��ی ان جی به جای بنزین، تدوین اس��تانداردهای صنعت 
CNG در ه��ر دو بخ��ش جایگاهی و خودرویی، حمایت از 
طرح های بومی سازی تجهیزات CNG و طراحی و تولید 
مورتوهای پایه گاز س��وز بر اس��اس تازه ترین فناوری ها، 
هوش��مند س��ازی جایگاه های سی ان جی دانسته، پیش تر 
گفته بود: صنعت سی ان جی در ایران در سال 7۹ پایه ریزی 
شد و در سال های بعد توسعه یافت، به نحوی كه تا پایان 
س��ال ۹۶، ۲ ه��زار و 413 جای��گاه  عرضه س��ی ان جی در 
كش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت كه از این تعداد، حدود یك 
هزار و 100 جایگاه به طور مش��ترك بنزین و س��ی ان جی 

توزیع می كنند.
وی در خاتمه اظهار كرد: متقاضیان استفاده از طرح رایگان 
دوگانه سوز كردن خودروهای عمومی می توانند در سامانه 
GCR.NIOPDC.IR ثبت ن��ام و انتخ��اب كارگاه نمایند؛ 
توصیه ما به تمام صاحبان خودروهای عمومی و شخصی 
ای��ن اس��ت كه حتمًا به مراكز خدم��ات فنی معتبر و مجاز 

برای نصب مخزن سی ان جی مراجعه كنند.

 متقاضیان 
استفاده از طرح 
رایگان دوگانه 

سوز کردن 
خودروهای 

عمومی 
می توانند در 
GCR. سامانه
NIOPDC.
IR ثبت نام 
و انتخاب 

کارگاه نمایند؛ 
توصیه ما به 

تمام صاحبان 
خودروهای 
عمومی و 
شخصی 
این است 
که حتماً به 

مراکز خدمات 
فنی معتبر 
و مجاز برای 
نصب مخزن 
سی ان جی 
مراجعه کنند

اروپایی ها از نعمت سوخت سی ان جی بی 
بهره هس��تند و در این زمینه خوب پیش 

رفته اند.

 تجهیزات س���ی ان جی کشور بومی 
سازی است؟ و اینکه چه میزان نیروی 
کار در صنعت سی ان جی مشغول به 

کار هستند؟
راه ان��دازی و توس��عه س��ی ان جی در 
سوخت رسانی خودرو چند سالی است كه 
به ش��كل تخصصی به آن پرداخته ش��ده 
است و توانسته ایم تجهیزات این صنعت 
را بوم��ی س��ازی كنیم و دول��ت محترم 
تم��ام حمایت ه��ا الزم را در ای��ن صنعت 
انج��ام می ده��د. هم اكن��ون ۶ پیمانكار 
وجود دارد كه تجهیزات مورد نیاز صنعت 
س��ی ان جی را فراهم می كنند، همچنین 
4 كارخان��ه و دو كارخانه فرعی مش��غول 
به تولید تجهیزات هستند كه در مجموع 
1۲ كارخانه در این صنعت مشغول به كار 
هستند كه در هریك از كارخانه ها به شكل 
متوس��ط 400 نفر مش��غول به اشتغال اند، 
همچنی��ن 4۲0 كارگاه تبدی��ل خودرو به 
دوگان��ه س��وز وجود دارد ك��ه در هر یك 
از این كارگاه ها تنها 10 نفر مش��غول به 
كار باشند، جمعًا حدود 4 هزار و ۲00 نفر 
در این كارگاه ها مش��غول به كار هس��تند، 
از س��وی دیگ��ر ۲ ه��زار و ۶00 جای��گاه 
وجود دارد كه حجم قابل توجهی نیروی 
 انس��انی در این جایگاه ها مش��غول به كار 
هستند. الزم به یاد آوری است كه ناظران، 
نیروه��ای آزمایش��گاه ها، كارشناس��ان 
استاندارد، مشاوران، محققان دانشگاهی، 

مجموعه های تولید ورق، اتحادیه ها و ... 
در این صنعت مش��غول به كار هستند كه 
نزدی��ك ب��ه ۲۵ هزار نفر در این صنعت به 
ش��كل مستقیم مش��غول به كار هستند و 
امیدواریم با توسعه این صنعت اشتغالزایی 
افزای��ش یاب��د و اگ��ر توس��عه ن��اوگان 
دیزلی كش��ور به س��ی ان جی تبدیل شود 
 ظرفی��ت ۲۵ هزار نفری اش��تغال صورت 

می گیرد.
 توس���عه صنع���ت س���ی ان جی چ���ه 
کمک���ی ب���ه موض���وع کاه���ش قاچ���اق 

سوخت می کند؟
ببینی��د، تنها س��وختی ك��ه امكان قاچاق 
آن وج��ود ن��دارد گاز اس��ت؛ بنابر این هر 
چقدر توس��عه سی ان جی را در دستور كار 
ق��رار دهیم س��وخت مایع كمتر در داخل 
كش��ور توزیع می ش��ود و كاهش قاچاق 
س��وخت مایع مانند بنزی��ن و گازوئیل را 
ب��ه وج��ود می آورد و طب��ق برنامه ای كه 
دول��ت در نظر دارد تا س��ال 14۲0 حجم 
قاب��ل توجه��ی از قاچاق س��وخت از بین 
خواهد رفت و صادرات س��وخت از طریق 
مبان��ی رس��می كش��ور رخ خواه��د داد و 
 ارز آوری ب��رای كش��ور ب��ه وجود خواهد 

آمد.

 به هر حال کشورمان از سوخت های 
گوناگون خدا دادی بهره مند است از 
جمله ال پی جی برای این نوع سوخت 

باید چه برنامه ای داشته باشیم؟
بهترین راه��كار برای مصرف ال پی جی 
اس��تفاده در تولید محصوالت پتروشیمی 
اس��ت، 70 ش��ركت زی��ر مجموع��ه در 
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گزارش

 مزیت های نسبی 
 NGV توسعه صنعت
نسبت به سایر صنایع 
در جمهوری اسالمی ایران

NGV توانمندی  ها، مشکالت و موانع حوزه

 

26w w w . e n e r j h i p a r s . i r

pماهنام��ه تخصصی صنع��ت انرژی  a r s e n e r g yس������ال دوم، ش���م����اره س��وم



كشور ایران منابع عظیم گاز طبیعی دارد و پس از روسیه 
دارای بیش��ترین منابع گاز طبیعی در جهان می باش��د. با 
توج��ه به این مزیت، س��رمایه گذاری ف��وق العاده باالیی 
در ح��وزه گاز طبیع��ی و اس��تفاده از آن در حم��ل و نق��ل 
انجام ش��ده اس��ت، كه ش��امل خط سراس��ری لوله كشی 
ب��ا فش��ار 70 ب��ار، بیش از ۲400 جای��گاه CNG، بیش از 
۵ میلی��ون خودرو دوگانه س��وز ب��ا گاز طبیعی، ۵ كارخانه 
 بزرگ تولید مخازن تحت فشار، 7 مجموعه كیت ساز و ... 

می شود.
 )CNG( ارزش حرارتی 1 متر مكعب گاز طبیعی فش��رده
نقریبا معادل 1 لیتر بنزین می باش��د. ارزش حرارتی یك 
لیت��ر بنزی��ن نیز حدوداً 1.۲7 برابر ارزش حرارتی یك لیتر 
گاز مای��ع )LPG( اس��ت. ب��ا توجه اینكه قیمت جهانی هر 
لیتر بنزین ۵1 سنت و قیمت جهانی هر لیتر LPG برابر ۲۵ 
سنت و قیمت هر متر مكعب گاز طبیعی ۹ سنت می باشد، 
در ص��ورت اس��تفاده از گاز طبیع��ی در كش��ور و صادرات 
سوخت ها ی مایع، سود فراوانی نصیب كشور خواهد شد. 
در حال حاضر یارانه باالیی برای مصرف بنزین و گاز مایع 
در كش��ور پرداخت می ش��ود كه موجبات قاچاق سوخت از 
كش��ور را فراهم كرده اس��ت.  لذا یكی دیگر از مزیت ها ی 
استفاده و توسعه گاز طبیعی در صنعت حمل و نقل می توان 
به جلوگیری از قاچاق سوخت كشور اشاره كرد.  در بودجه 
سال 1400 مبلغ باالیی برای گازرسانی به مناطق فاقد لوله 
كش��ی در نظر گرفته ش��ده است. با لوله كشی این مناطق 
دسترسی به گاز طبیعی، تقریبًا در تمام نقاط كشور فراهم 
خواه��د ش��د. بای��د این نكته را نیز م��ورد توجه قرار داد كه 
در ح��ال حاض��ر ۹۵ درصد ناوگان تاكس��ی رانی مجهز به 
CNG می باشد. الزم به توضیح است كه اگر موتور خودرو 
بر اساس گاز طبیعی طراحی و ساخته شود، گاز طبیعی به 
مراتب عملكرد بهتری از بنزین و گاز مایع خواهد داشت. 
نمونه موفق این مورد، خودرو ها ی با موتور پایه گاز س��وز 
EF7 می باشد كه هم آلودگی را به شدت كاهش می دهد 

و هم توان خودرو كاهش پیدا نمی كند.

مزیت ه�ای عمومی گازطبیع�ی ب�ه عن�وان س�وخت 
خودروها عبارت است از:

تاكنون 180 نوع خودرو CNG سوز كارخانه ای  )OEM NGVs(، توس��ط خودروس��ازان ارائ��ه 01
ش��ده است. تمایل شركت ها ی خودروساز به خودروهای 
گازس��وز در ح��ال افزایش اس��ت: فورد، اس��كانیا، اوپل، 
جنرال موتورز، مرس��دس بنز، تویوتا، هیوندای، تاتا، فیات 

نمونه های بارزی هستند
ب��ا اس��تفاده از خط��وط لول��ه مج��ازی ی��ا  ایس��تگاه ها ی م��ادر و دخت��ر، LNG\CNG در 02
مكان های��ی ك��ه هیچ خط لوله فیزیكی به دلیل مس��افت 
زیاد یا تقاضای پایین وجود ندارد، در دسترس قرار دارد.

 ،CNG در عم��وم جایگا ه های سوخت رس��انی جای��گاه داران برخ��الف پمپ ه��ای پنزی��ن/ 03

 مدار سوخت 
گاز طبیعی 

محصور است 
و هوا در سیکل 

بسته وجود 
ندارد. بنابراین 

هیچ احتراق 
خود به خودی 
وجود ندارد. 
برعکس، در 

مخازن سوخت 
مایع، همیشه 
مخلوط قابل 
اشتعال وجود 

دارد، زیرا 
دسترسی آن ها 

به جو، باز 
می باشد
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شكل و موقعیت آن در داخل خودرو، سیلندرها در صورت 
برخ��ورد بس��یار ك��م خطرتر از مخزن بنزین هس��تند. به 
عن��وان مث��ال، مخازن را با آتش و ش��لیك گلوله آزمایش 

می كنند.
باالتری نس��بت به بنزین اس��ت )1۲۵ در مقابل 20 گاز طبیعی برای وسایل نقلیه دارای عدد اكتان 
۹0(، چیزی كه باعث احتراق بدون خود اشتعالی می شود، 

حتی در موتورهای با فشرده سازی و بازده باالتر.
بع��الوه، احت��راق گاز طبیعی كامل اس��ت، زیرا  مخل��وط بی��ن گازطبیع��ی و ه��وا در هر دمای 21

محیط كامل است.
صورت اس��تفاده از گاز طبیعی آلودگی كمتری 22 روغن��ی ك��ه موت��ور را روغ��ن كاری می كند در 

دارد و فواصل بین تعویض روغن دو برابر بیشتر است.
هی��چ رس��وبی وجود ندارد و ش��مع ها تمیز نگه  داش��ته می شوند. دیواره های سیلندرهای موتور 23
شس��ته نش��ده اس��ت، كه در نتیجه روغن كاری بهتر و 

موثرتر انجام می شود.
گازه��ای احت��راق خورنده نیس��تند. با آس��یب  نرس��اندن به فلزات، عمر لوله اگزوز و صدا خفه 24

كن ها بیشتر است.
خودروه��ای گازس��وز تح��ت هر ش��رایط آب و  هوایی خوب كار می كند. از آنجا كه سوخت یخ 25
نمی زن��د - حت��ی در دم��ای پایین، خودرو همیش��ه آماده 
استفاده خواهد بود. اجزای NGV / CNG در طی فرایند 
تأیید در دمای 40- درجه سانتی گراد آزمایش می شوند.

 طرح های توسعه شرکت و اثرات آن 
اس��تفاده از موتورهای دوسوخته در خودروهای  سنگین و لكوموتیوها01
a. تبدی��ل اتوبوس ه��ا و كامیون ه��ای بی��ن ش��هری به 

دوسوخته
سوخت مورد استفاده در كلیه وسایل نقلیه سنگین و نیمه 
س��نگین در كش��ور در حال حاضر گازوییل اس��ت كه این 
مس��ئله منجر به وابس��تگی كامل حمل و نقل بین شهری 

و باری كشور به گازوییل شده است.
b. تبدیل لكوموتیوهای كشور به دوسوخته

لكوموتیوهای نقش بسیار مهمی در حمل و نقل مسافر و 
بار دارند و در عین حال از مصرف كنندگان عمده گازوییل 

در كشور هستند.
در صورتی كه با اس��تفاده از موتورهای دوس��وخته اهداف 

زیر می تواند تأمین گردد.
 جایگزینی حداقل ۵0% س��وخت گازوییل اتوبوس ها و 

كامیون ها با سوخت پاك، ارزان و فراوان گاز طبیعی
 ایج��اد تن��وع در س��بد س��وخت خودروهای س��نگین و 
نیمه س��نگین )كاهش وابس��تگی حمل و نقل به س��وخت 

گازوییل(
 افزایش كاربرد گاز با توجه به افزایش استخراج و تولید 

گازویی��ل مجبور نیس��تند ب��رای تأمین 
سوخت منتظر ورود كامیون ها باشند زیرا 
سوخت آن ها دائمًا توسط خط لوله تأمین 

می شود.
ب��رای برخ��ی از كارب��ران این  ك��ه 04 دارد  وج��ود  ام��كان 
اتومبیل های CNG س��وز خود را در خانه 
ش��ارژ كنند زیرا توزیع كننده هایی جهت 
س��وخت گیری در خانه با اس��تفاده از خط 

.)home fill( لوله سراسری وجود دارد
عن��وان هس��ته اصلی ماتریس 05 بیشتر دولت ها گاز طبیعی را به 
انرژی خود برای از بین بردن وابس��تگی 
حاص��ل از واردات س��وخت مای��ع دائمی 

تبلیغ می كنند.
گاز طبیعی تنها سوخت فراوان،  س��ازگار ب��ا محی��ط زیس��ت و 06
ب��ا  اقتص��ادی  صرف��ه  ب��ه  مق��رون 
زیرس��اخت های مورد نیاز ب��رای تأمین 
ن��اوگان خودرویی جهان برای 30 س��ال 

آینده است.
میانگین جهانی نش��ان می دهد  ك��ه رانندگی با خودروهای گاز 07
طبیع��ی )NGV( ۶۶درص��د ارزان ت��ر از 
استفاده از وسیله نقلیه بنزینی و 33درصد 
گازوئی��ل  از  صرفه ت��ر  ب��ه   مق��رون 

است.
موتورهای CNG در مقایس��ه با  بنزی��ن ب��ه می��زان ۹۵ درصد 08
انتش��ار  مونوكس��یدكربن،  انتش��ار 
هیدروكربن ها را 80 درصد و اكسیدهای 
نیتروژن را تا 30 درصد كاهش می دهند. 
CO۲ ب��ه دلیل اثر گلخانه ای به تغییرات 

آب و هوایی جهانی كمك می كند.
ح��اوی   CNG طبیع��ی  گاز  گوگ��رد، ذرات معلق، س��رب یا 09
فلزات س��نگین نیست )برخی موتورهای 
دیزلی 18/4 گرم در س��اعت گوگرد آزاد 

می كنند(.
 NGV / CNG س��یلندرهای ظروف كاماًل گازبند هس��تند و 10
هی��چ گونه نش��تی ندارن��د، در حالی كه با 
اس��تفاده از بنزی��ن، بخش��ی از آن - ك��ه 
درباك اس��ت - تبخیر می ش��ود. این امر 
تقریب��ًا نیمی از آلودگی هیدروكربن های 
مرتب��ط ب��ا كاربرد وس��ایل نقلیه را ایجاد 

می كند.
برخ��الف بنزی��ن، گاز طبیعی  11

مورد اس��تفاده در وس��ایل نقلیه، افزودنی 
س��می س��رب آلی یا بنزن را ندارد. بنزن 

بسیار سرطان زا است.
گاز طبیع��ی س��می ی��ا خورنده  نیس��ت و به هیچ وجه آب های 12
زیرزمین��ی را آل��وده نمی كن��د. به همین 
دلی��ل در ص��ورت نش��ت آن هی��چ خطر 

زیست محیطی وجود ندارد.
موتورهای گازس��وز با عملكرد  آرام و ب��ی ص��دا نس��بت ب��ه 13
موتوره��ای بنزین��ی و ب��ه خص��وص 
موتوره��ای دیزل��ی، آلودگ��ی صوتی را 

كاهش می دهند.
NGV / CNG ی��ك فن��اوری  جدید نیس��ت. 70 س��ال سابقه 14
دارد. به طور گس��ترده ای اثبات ش��ده و 
پیش��رفت های تكنولوژیك��ی آن ثاب��ت 

است.
با توجه به اینكه سبك تر از هوا  است، در صورت نشت احتمالی، 15
گاز طبیعی فش��رده باال رفته و به س��رعت 
پخش می شود. در عوض، بنزین می ریزد 
و ب��ه س��مت پایی��ن حرك��ت می كند كه 
باعث افزایش آتش س��وزی و انفجار در 

هنگام تصادف یا نشت می شود.
CNG ب��رای احت��راق به دمای  ۶00 درجه س��انتیگراد نیاز دارد 16
در حال��ی ك��ه بنزی��ن و گاز مایع در 4۵0 
درجه س��انتیگراد مش��تعل می شوند. این 
دلی��ل ای��ن اس��ت ك��ه در هر ش��رایطی 
احتم��ال آت��ش گرفت��ن CNG بس��یار 

غیرممكن است.
گاز طبیع��ی  م��دار س��وخت  محصور اس��ت و هوا در سیكل 17
بس��ته وجود ندارد. بنابراین هیچ احتراق 
خ��ود به خودی وجود ندارد. برعكس، در 
مخازن س��وخت مایع، همیش��ه مخلوط 
قابل اش��تعال وجود دارد، زیرا دسترس��ی 

آن ها به جو، باز می باشد.
بسیار س��خت تولید می شوند و 18 س��یلندرها ب��ا ضواب��ط ایمنی 
تح��ت آزمایش��اتی ق��رار می گیرن��د كه 
فشارهای بسیار بیشتری از فشارهای در 
هنگام پر كردن را تحمل می كنند. فش��ار 
طراحی و فش��ار آزمایش 300 بار اس��ت، 
مخازن تا فشار 4۶0 بار منفجر نمی شوند 

و فشار كاری ۲00 بار است.
ب��ه دلیل اس��تحكام، س��اختار،  19

 یکی از موانع 
استفاده از 
خودروهای 
گازسوز نبود 
جایگاه به 

تعداد کافی 
در کالنشهرها 
است، که علت 
اصلی آن گرانی 

زمین و نبود 
زمین با وسعت 

مورد نیاز 
جهت تأمین 
مالحظات 

ایمنی جایگاه 
است
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گاز طبیعی در سال های آتی )وجود حجم 
باالی گازهای سر چاهی(

 درآم��د زای��ی از عدم واردات/ صادرات 
گازوییل با توجه به اختالف قیمت جهانی 

گازطبیعی و گازوییل
 امكان تعدیل قیمت گازوییل با حداقل 

فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی
 كاهش قابل توجه ذرات معلق و به تبع 
آن هزینه ه��ا ی بهداش��تی و حذف خرید 

فیلترهای دوده
 كاه��ش آلودگ��ی صوت��ی موتورهای 

دیزل
موت��ور دوس��وخته ی��ا س��وخت تركیبی 
 Diesel Dual( گازوئی��ل و گازطبیع��ی
Fuel- DDF( به مفهوم تزریق همزمان 
گازطبیع��ی و دی��زل در درون س��یلندر 
می باش��د. مخل��وط گاز و ه��وا محفظ��ه 
س��یلندر را پ��ر می كنن��د و پاش��ش كمی 

چاش��نی گازوییل، آن را مشتعل می كند. 
میزان تزریق گازوییل و گاز توسط سیستم 
الكترونیكی )ECU( كنترل می ش��ود. با 
ای��ن روش ب��دون آن ك��ه تغییر غیرقابل 
بازگش��ت و بزرگی در موتور دیزل ایجاد 
ش��ود، مصرف گازوییل تا 40-۶0درصد 
كاه��ش می یابد و ت��وان موتور با كنترل 
صحی��ح مص��رف گازویی��ل و گاز حفظ 
می ش��ود. موتورهای دوسوخته بدون نیاز 
ب��ه فیلتر دوده، آالیندگی )خصوصًا ذرات 
معل��ق( را بصورت قابل توجه نس��بت به 
موت��ور دیزل كاهش می¬دهند و بدلیل 
كاهش آالیندگی و س��روصدا، مطلوبیت 
اجتماعی نیز دارا می باش��د. از نكات حائز 
اهمیت این است كه در هر زمان كه مخزن 
گاز خالی باشد یا راننده ترجیح دهد، بدون 
هی��چ مش��كلی موتور ب��ه حالت دیزل باز 

می گردد.

احداث جایگاه های سیار جهت موتورسیكلت ها یكی از وسایل نقلیه پرطرفدار در مناطق مركزی 02
و پرجمعیت ش��هرهای بزرگ، موتور س��یكلت ها هستند. 
علیرغم آن كه هر موتورسیكلت به تنهایی مصرف سوخت 
روزان��ه باالی��ی ندارد، تمركز تعداد زیادی از آن در مناطق 
مرك��زی ش��هرهای بزرگ، آن را به یك��ی از منابع اصلی 
آلودگی هوا تبدیل كرده است. برای حل این مشكل، دوگانه 
سوز كردن )گاز و بنزین( موتورسیكلت ها گزینه اقتصادی 
س��هل الوصولی اس��ت. در حال حاضر در كش��ور بیش از 
11 میلیون و در تهران بیش از ۲ میلیون موتورس��یكلت 
وجود دارد و ساالنه بیش از ۵00 هزار موتورسیكلت جدید 

اضافه می شود.
مشكل اساسی در مورد استفاده از گاز طبیعی )CNG( در 
مناطق مركزی شهرهای بزرگ، نبود زیر ساخت )جایگاه 
سوخت گیری CNG( در این مناطق می باشد و عمده این 
مش��كل ناش��ی از كمبود زمین جهت تخصیص به جایگاه 
اس��ت. جایگاه س��یار می تواند گزینه مناسبی جهت مقابله 
و حل س��ریع این مش��كل باش��د. در جایگاه سیار، از طریق 

 معنا دار نبودن 
تفاوت بین 
قیمت سایر 
سوخت ها 

)بنزین( با گاز 
مثالً حداقل 15 
سنت اختالف 
بین قیمت که 
برای مصرف 
کننده نهایی 

سود قابل توجه 
داشته باشد
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طبیعی راه اندازی ش��ده اس��ت كه با فرض سرمایه گذاری 
حداق��ل 1 میلی��ون دالری برای هر جایگاه، س��رمایه ای 
بالغ بر ۲400 میلیون دالر بال استفاده قرار خواهد گرفت. 
همچنین كارخانجات پیشرفته ساخت مخازن تحت فشار 
كه هر كدام با س��رمایه باال تجهیز و راه اندازی ش��ده اند از 
چرخه تولید باز خواهند ایستاد. به عنوان مثال پس از ركود 
بازار گاز طبیعی و عدم تعدیل قیمت ها ی سوخت خودرو ها 
در سال ها ی ۹۶ و ۹7 ضرر هنگفتی به كارخانجات تولید 
 CNG مخازن تحت فشار و سایر كارخانجات تولید قطعات
وارد گردید كه منجر به برشكس��تگی و متوقف ش��دن این 

كارخانجات گردید.
پ��س از تعدی��ل قیمت ه��ا و حمایت از طرح دوگانه س��وز 
كردن خودرو ها در اواخر س��ال ۹8، راه اندازی مجدد این 
كارخانجات هزینه باالیی را برای س��رمایه گذاران در بر 
داش��ته اس��ت. به عنوان مثال كارخانه تولید مخزن كاوش 
در اس��تان قزوین توسط ش��ركت توانا خریداری و مجدداً 

راه اندازی گردید.
یكی از موارد تغییر در اس��تراتژی كش��ور اضافه ش��دن گاز 
مای��ع ب��ا قیم��ت نامتعارف و غیر رقابتی ب��ا گاز طبیعی به 
سبد سوختی كشور می باشد. در طرح جدید مجلس برای 
ورود گاز مایع به س��بد س��وخت كشور، گاز مایع با اختالف 
ناچیزی نس��بت به قیمت گاز طبیعی عرضه می ش��ود. در 
صورت��ی ك��ه ارزش جهان��ی گاز مایع حدوداً 3.3 برابر گاز 

طبیعی است.
ب��ا توج��ه ب��ه اینكه در خودرو ها ی پای��ه بنزینی، گاز مایع 
برتری هایی نسبت به گاز طبیعی دارد. همچنین به دلیل 
ذهنیت بوجود آمده در زمان قیمت ۲40 تومانی گاز مایع، 
در ابتدای ورود LPG به س��بد س��وخت كشور، این سوخت 
به شدت مورد استقبال عموم قرار خواهد گرفت و احتمال 
جایگزین��ی به جای CNG بس��یار ب��اال خواهد بود. لذا در 
صورت تغییر مجدد سیاس��ت ها و استراتژی ها ی استفاده 
از سایر سوخت ها از جمله گاز مایع در حمل و نقل، عالوه 
ب��ر ای��ن كه ض��رر جبران ناپذیری به اقتصاد كش��ور وارد 
می ش��ود، مجدداً س��رمایه گذاران در حوزه گاز طبیعی نیز 
متضرر خواهند شد. عالوه بر آن حجم عظیمی از نیروی 

كار فعال در حوزه گاز طبیعی نیز بیكار خواهند شد.

با توجه به مطالب فوق به طور كلی می توان موانع موجود 
در توس��عه مص��رف س��هم گاز طبیع��ی در حمل و نقل به 

موارد زیر برشمرد:
ع���دم روش����نی و ثبات سیاست های مربوط  به حوزه انرژی )توسعه مصرف گاز(01
غی��ر واقعی بودن قیمت حامل ها ی س��وخت در  كشور )نبود انگیزه شركت های خصوصی برای 02
توس��عه و بهب��ود تكنول��وژی كی��ت و تبدی��ل و قیم��ت 

تجهیزات(
معن��ا دار نب��ودن تف��اوت بی��ن قیم��ت س��ایر  س��وخت ها )بنزین( با گاز مثاًل حداقل 1۵ س��نت 03

ذخی��ره گاز در مجموع��ه مخازن��ی كه بر 
روی یك خودرو باری قرار دارد و اتصال 
این مخازن به صفحه كنترل نوبت بندی، 
امكان سوخت گیری موتورسیكلتها وجود 

دارد.
كالنشهرها03 احداث جایگاه  های سیار جهت 
یك��ی از موان��ع اس��تفاده از خودروهای 
گازس��وز نب��ود جایگاه ب��ه تعداد كافی در 
كالنش��هرها اس��ت، كه علت اصلی آن 
گرانی زمین و نبود زمین با وس��عت مورد 
نیاز جهت تأمین مالحظات ایمنی جایگاه 
اس��ت. در این طرح در یك جایگاه مادر 
در خارج شهرتریلی ها بارگیری می شوند 
و در محل هایی كه از طرف شهرداری ها 
در اختیار قرار خواهد گرفت، تریلی مستقر 
شده و به سرویس دهی می پردازد. در این 
طرح با اتصال به خط لوله اصلی )70 بار( 
منجر به كاهش مصرف برق، كاهش سر 

وصدای داخل شهر می شود.
و  طبیع��ی  گاز  مایع س��ازی  مخازن حمل آن04
از آنجای��ی ك��ه انبار و حم��ل گاز طبیعی 
ب��ه ص��ورت فش��رده محدودیت ه��ای 
دارد. خیل��ی از كش��ورهای جه��ان از گاز 
طبیع��ی ب��ه ص��ورت مای��ع LNG برای 
سوخت خودروهای سنگین و جابه جایی 
حجم ه��ا ی باالی گاز اس��تفاده می كنند. 
در كشور ما نیز تاكنون چند پروژه ساخت 
كارخانه ها ی مایع سازی آغاز گردیده كه 
ب��ه علت وابس��تگی به فن��اوری خارجی 
نیمه كاره رها ش��ده اس��ت. ش��ركت توانا 
با همكاری كارشناسان داخلی در تالش 
برای بومی سازی فرآیند مایع سازی گاز 

طبیعی است.
پ��روژه بومی س��ازی لوله ها ی  05CNG بدون درز
ماده اولیه ساخت مخازن CNG لوله ها ی 
بدون درز اس��ت كه در حال حاضر نیاز به 
واردات آن از كش��ورهای خارج��ی وجود 
دارد. شركت توانا در صدد است با تكمیل 
فرآیند لوله سازی در كشور امكان استفاده 
از لوله ها ی س��اخت داخل را فراهم كند. 
ك��ه ای��ن امر منجر به كاهش خروج ارز و 
بومی س��ازی چرخه تولید مخازن نوع 1 

)تمام فلزی( می گردد.
تولید مخازن نوع ۲ اتوبوسی ش��ركت توان��ا تنه��ا دارن��ده 06

گواهینام��ه تولید مخازن نوع دو )فلزی با 
كمرپیچ كامپوزیتی( در كش��ور است. این 
مخ��ازن به عل��ت 30درصد كاهش وزن 
نس��بت به مخازن نوع 1 مورد اس��تفاده 
در اتوبوس ه��ا و خودروه��ای س��نگین 
قرار می گیرد. ش��ركت توانا در حال عقد 
قرارداد با ش��ركت اتوبوس��رانی تهران و 
مش��هد جهت تأمین ۲000 مخزن نوع ۲ 

مورد نیاز آن مجموعه ها است.
پ��روژه تأمی��ن اتوبوس ه��ا ی  درون ش��هری گازسوز از طریق 07

تهاتر نفت
گازویی��ل ب��ه عل��ت دوده و ذرات معلق 
یك��ی از مهمترین عوامل آلودگی هوا در 
ش��هرهای بزرگ اش��ت. به همین خاطر 
شركت توانا در صدد تأمین اتوبوس های 
گازسوز برای كالنشهرهای كشور است و 
تفاهم نامه ای در این خصوص با اتحادیه 
اتوبوس��رانی امضا كرده اس��ت. در ضمن 
آنكه در تالش در جهت بومی سازی موتور 

اتوبوس گازسوز نیز هست.
پروژه دوگانه س��وز نمودن ۲00  هزار خودروی عمومی08
در س��ال 13۹8 ش��ركت توانا با ش��ركت 
پاالی��ش و پخش قراردادی جهت تبدیل 
۲00 هزار خودروی عمومی امضا كرد كه 
با توجه حسن انجام كار، مذاكراتی جهت 

تمدید این قرارداد در حال انجام است.
انج��ام پروژه ه��ا ی NGV ب��ه  ص��ورت پیمان��كار عموم��ی- 09
پ��روژه تبدی��ل ۵0 هزار خودرو به انضمام 
ایستگا ه های CNG و كارگا ه های تبدیل 
در كش��ور ها ی همسایه به ارزش تقریبی 

100 میلیون دالر
كارگاه��ی  ك��ردن  هیبری��د  موتورسیكلت ها10
تولید موتورس��یكلت هیبرید با  هم��كاری كارخانه ه��ا ی تولید 11

موتورسیكلت

 موان���ع و چالش ه���ا ب���رای توس���عه 
NGV صنعت

با توجه به س��رمایه گذاری عظیم صورت 
گرفت��ه در ح��وزه گاز طبیعی، تغییرات در 
استراتژی سوخت خودرو ها موجب اثرات 
زیان بار و جبران ناپذیری به اقتصاد كشور 

خواهد شد.
حدود بیش از ۲400 جایگاه س��وخت گاز 

 پس از تعدیل 
قیمت ها و 

حمایت از طرح 
دوگانه سوز 

کردن خودرو ها 
در اواخر سال 
98، راه اندازی 

مجدد این 
کارخانجات 
هزینه باالیی 

را برای سرمایه 
گذاران در بر 
داشته است. 
به عنوان مثال 
کارخانه تولید 

مخزن کاوش در 
استان قزوین 
توسط شرکت 
توانا خریداری 
و مجدداً راه 
اندازی گردید
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اخت��الف بی��ن قیمت كه ب��رای مصرف 
كنن��ده نهای��ی س��ود قابل توجه داش��ته 

باشد
ریس��ك ب��اال ب��رای س��رمایه  گ��ذاری جدی��د در ای��ن حوزه 04

)ایجاد جایگاه جدید و..(
بدلیل غی��ر واقعی بودن قیمت  س��وخت، سهم بهای سوخت از 05
كل هزینه ای خودرو پایین اس��ت. برای 
همی��ن مص��رف كنن��ده نهای��ی )مالك 
خودرو( سود معنا داری را از تبدیل به گاز 

نمی برد
انتشار گاه و بیگاه خبرهای غیر  موث��ق در تخریب این صنعت و 06

تخریب اذهان عمومی
ع��دم وج��ود یك مرج��ع واحد  )سندیكا( حافظ منافع ذینفعان 07
 CNG فعال در اكو سیس��تم كس��ب و كار

ت��ا بتوان��د صدا واحد و بلندی را برای دیده 
و ش��نیده شدن توس��ط سیاست گذاران 

این حوزه
افزایش قیمت ها و تعرفه پایین  حق فروش گاز در جایگاه برای 08
مال��كان جایگاه )اقتصادی نبودن فعالیت 

جایگاه(
ش��ركت های خصوصی حذف  ش��ده قبل��ی و ع��دم تمایل به 09

))NGV ورود مجدد به این حوزه
بی��ن  مؤث��ر  ارتب��اط  نب��ود  صنعتكاران این حوزه و دانشگاه 10

و مراكز تحقیقی
و ش��تابدهنده  نب��ود حام��ی  ایده ها ی استارت آپی این حوزه 11

)NGV(
نب��ود مرج��ع مدیریت كالن و  مس��ئول برای ایجاد هماهنگی 12

بین ذینفعان
ناكاف��ی  ظرفی��ت  و  نامناس��ب  پراكندگ��ی  جایگا ه های موجود در كالنشهرها13
ممنوعی��ت جایگا ه ه��ای خانگی كه خصوصًا در  كالنش��هرها و نق��اط دورافت��اده ب��ه خاطر نبود 14

جایگاه كافی بسیار می تواند راهگشا باشد.
قیمت گذاری نامناس��ب CNG/LNG بر خالف  قان��ون هدفمندس��ازی یارانه ه��ا و عدم توجیه 15

اقتصادی برای مصرف كننده نهایی
ممنوعی��ت تبدی��ل كارگاه��ی ك��ه منج��ر به  مشكالت ایمنی و هزینه می گردد.16

 انتظارات از دولت، مجلس و نهادهای حمایتی
1- ثبات در سیاست گذاری انرژی در بلند مدت

۲- مدیریت یكپارچه انواع سوخت در كشور
3- حمایت از تش��كیل س��ندیكا و مشاركت دادن سندیكا 

در تصمیمات كلیدی
   

 از آنجایی که 
انبار و حمل 

گاز طبیعی به 
صورت فشرده 
محدودیت های 
دارد. خیلی از 

کشورهای جهان 
از گاز طبیعی 

به صورت 
 LNG مایع

برای سوخت 
خودروهای 

سنگین و جابه 
جایی حجم ها ی 

باالی گاز 
استفاده می کنند
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طور كامل بر بس��تر اینترنت فعال اس��ت، افزود: با توجه به 
زمان محدود مصوبه ش��ورای اقتصاد در این خصوص از 
دارندگان خودوهای عمومی خواست برای بهره مندی از 
مزایای این طرح از جمله تبدیل رایگان، استفاده از سوخت 

پاك و ارزان و ... استفاده كنند.

 95 هزار خودرو گازسوز شدند
باق��ری با اش��اره به اینكه تاكن��ون ۲۹8 هزار متقاضی در 
س��امانه دوگانه س��وز كردن خودروها ثبت نام كرده اند و 
ن��ود و پن��ج هزار خودرو نیز دوگانه س��وز ش��ده و 1۶800 
خودرو نوبت دهی شده و تعداد 14۵00 خودرو هم در حال 
انتخاب كارگاه برای دوگانه س��وز ش��دن هستند. باقری با 
یادآوری آغاز طرح تبدیل خودروهای مس��افر بر شخصی 
به دوگانه سوز از اواخر اسفند 13۹۹، گفت: اولویت در این 
طرح با ماشین های مسافربر شخصی پرمصرف است. وی 
افزود: فهرست اسامی این خودروها از جانب وزارت كشور 
اولویت بندی به وزارت نفت اعالم ش��ده و این خودروها 
می توانن��د از یاران��ه دولتی این ط��رح به میزان 7۵ درصد 
هزینه تبدیل برخوردار شوند. باقری ضمن تاكید بر اینكه 
در این مرحله فعاًل خودروهای پرمصرف فعال در ناوگان 
حمل و نقل عمومی شناس��ایی ش��ده اند، افزود: تنها برای 
این دسته از خودروها امكان ثبت نام وجود دارد كه بصورت 
پیامك به مالكین آنها اطالع رس��انی می ش��ود. وی گفت: 
خودروهایی پرمصرف مسافر بر شخصی شناسایی شده كه 
پیامك واجد ش��رایط بودن اس��تفاده از این طرح برای آنها 
 )GCR.NIOPDC.IR( ارس��ال شده می توانند به سامانه 
مراجعه و اقدام به ثبت نام كنند. الزم به توضیح است كه 
با توجه به محدودیت تبدیل اینگونه خودرو ها از نظر تعداد، 
اولوی��ت ب��ا مالكین خودرو هایی اس��ت كه بال فاصله پس 
از دریافت پیامك واجد ش��رایط بودن به س��امانه اعالمی 
مراجع��ه و فرآین��د ثبت ن��ام خود را انجام و نهایی نمایند و 
كارگاه مورد نظر خود جهت تبدیل ش��دن به دوگانه س��وز 

را انتخاب نمایند.

CNG پروژه هوشمند سازی جایگاه های 
مدی��ر طرح  س��ی ان جی افزود: در زمینه هوشمندس��ازی 
جایگاه های عرضه س��ی ان جی نیز اقدام های الزم انجام 
ش��ده و متقاضیان ش��ركت در مناقصه بر اساس فراخوان 

انجام شده اسناد مربوطه را ارسال كرده اند.
وی ب��ا بی��ان اینك��ه 1۲ متقاضی در این مناقصه ش��ركت 
كرده اند، گفت: مدارك ارسالی از سوی متقاضیان شركت 
در مناقصه در س��امانه س��تاد ثبت شده و در زمانهای مقرر 
قانون��ی پ��س آر بررس��ی های الزم، برندگان انجام پروژه 
هوشمند سازی مطابق قوانین و مقررات برگزاری مناقصات 
جهت اجرای كار بزودی معرفی خواهند ش��د. مدیر طرح 
س��ی ان جی ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی یادآور 
ش��د: بر اس��اس مصوبه ش��ورای محترم اقتصاد این طرح 
ب��ا ه��دف باال بردن س��طح ایمن��ی جایگاه های CNG و 

گفتگو

 کاهش 70 درصدی 
هزینه سوخت، 
حفظ محیط زیست و تأثیر 
قابل مالحظه بر اقتصاد

مدیر طرح های سی ان جی شرکت ملی پخش 
مزایای دوگانه سوز شدن خودروها را تشریح کرد

مدیر طرح های س��ی ان جی شركت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی ایران، كاهش 
70 درصدی هزینه سوخت، حفظ محیط 
زیس��ت و تأثیر مثبت بر اقتصاد كش��ور را 
از جمل��ه مزیت ه��ای اصلی طرح دوگانه 
 س��وز كردن خودروه��ای عمومی عنوان 

كرد.
محمدحس��ین باقری با اش��اره به اینكه 
اغل��ب خودروهای حم��ل و نقل عمومی 
با توجه به ماهیت كار و س��اعت كار كرد 
باال در روز خودروهای پرمصرفی هستند، 
افزود: اس��تفاده از س��وخت سی ان جی به 
جای بنزین در كاهش هزینه های سوخت 

این خودروها بسیار مؤثر است.
مدیر طرح های س��ی ان جی شركت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی با اش��اره به 
اختالف قیمت بنزین و سی ان جی گفت: 
در حال حاضر هر مترمكعب س��ی ان جی 
4۵3 توم��ان، ه��ر لیتر بنزی��ن یارانه ای 

1۵00 توم��ان و آزاد آن 3000 توم��ان به 
فروش می رسد كه با فرض كفایت بنزین 
س��همیه ای برای راننده خودرو باز هم به 
ازای هر لیتر ش��اهد اختالف هزار تومانی 

هستیم. 
وی ادام��ه داد: در م��ورد بنزی��ن آزاد این 
اخت��الف قیمت ب��ه ۲ هزار و ۵00 تومان 
می رس��د ك��ه با توجه ب��ه كاركرد باالی 
ای��ن خودروها، صرفه جویی انجام ش��ده 
در هزین��ه س��وخت در معیش��ت خان��وار 
تاثیرگذار اس��ت. باق��ری تأكید كرد: اگر 
بنزین یارانه ای در این خودروها جایگزین 
سی ان جی شود، تا ۶0 درصد و در صورت 
جایگزین��ی ب��ا بنزین آزاد تا 80 درصد در 
هزینه های س��وخت خ��ود صرفه جویی 
خواهند داش��ت. مدیر طرح س��ی ان جی 
ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
یادآوری اینكه سامانه ثبت نام خودروهای 
دوگانه س��وز )GCR.NIOPDC.IR( به 

 با توجه به 
محدودیت 

تبدیل اینگونه 
خودرو ها از نظر 
تعداد، اولویت 

با مالكین 
خودرو هایی 
است كه بال 

فاصله پس از 
دریافت پیامك 
واجد شرایط 

بودن به سامانه 
اعالمی مراجعه 
و فرآیند ثبت 

نام خود را 
انجام و نهایی 
نمایند و كارگاه 
مورد نظر خود 
جهت تبدیل 

شدن به دوگانه 
سوز را انتخاب 

نمایند
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خودروهای دوگانه سوز و مراجعه كنندگان 
به این جایگاه ها و در سراس��ر كش��ور اجرا 
خواهد شد. وی با بیان اینكه با اجرای طرح 
هوشمندسازی از بروز حوادث در جایگاه ها 
جلوگیری خواهد ش��د افزود: با هوش��مند 
ش��دن جایگاه های سی ان جی با مراجعه 
خودروه��ا به جای��گاه ابتدا پالك خوانده 
می شود و چنانچه پالك در سامانه معاینه 
فنی سیمفا به عنوان خودروی دوگانه سوز 
ثبت نشده باشد و خودرو دارای معاینه فنی 
معتبر نباش��د، امكان سوخت گیری برای 
اینگونه خودرو ها وجود نخواهد داش��ت. 
مدیر طرح سی ان جی شركت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی تصریح كرد: با جرای 

طرح هوش��من سازی جایگاه ها عالوه بر 
ارتقاء سطح ایمنی جایگاه ها، آمار رسمی 
خودروهای دوگانه سوز و همچنین میزان 
مصرف س��ی ان جی بصورت برخط انجام 
می ش��ود و از نتایج و بررس��ی های آماری 
این اطالعات برای تصمیم س��ازی های 
آتی استفاده خواهد شد و همچنین تعداد 
جایگاه ه��ای از لحاظ بهره برداری فعال 
و غی��ر فع��ال و دالیل ع��دم فعال بودن 
و كنت��رل بازرس��ی ادواری جایگاه ه��ا و 
برنامه ریزی برای تعمیرات و نگهداش��ت 
جایگاه ه��ا، س��اعات كاركرد تجهیزات و 
اجرای صددرص��د پرداخت الكترونیكی 

فراهم می شود.

 توزیع روزانه 23/9 میلیون مترمکعب سی ان جی 
در کشور

مدیر طرح  س��ی ان جی ش��ركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: به طور میانگین در س��ال 13۹۹ روزانه حدود 
۲3/۹ میلیون مترمكعب س��ی ان جی در كشور توزیع شده 
و رش��د ۵/۶ درصدی مصرف نس��بت به سال 13۹8 وجود 
دارد. وی با اشاره به استقبال از مصرف سی ان جی پس از 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین افزود: امیدواریم با اجرای 
طرح گازسوز شدن خودروهای عمومی، سهم سی ان جی 
 در س��بد س��وخت خودروه��ا در كش��ور باز ه��م افزایش 

یابد.
باق��ری همچینی��ن تصریح كرد: در ح��ال حاضر ظرفیت 
اس��می ایجاد ش��ده روزانه در جایگاه های س��ی ان جی در 
كشور حدود 40 میلیون متر مكعب و مصرف این سوخت 
حدود ۲4 میلیون متر مكعب در روز است كه نشان دهنده 
ظرفیت خالی ایست كه با تولید و تبدیل خودرو های دوگانه 
س��وز امكان اس��تفاده از این ظرفیت خالی فراهم می شود 
است. وی افزود: در تالش هستیم با اجرای طرح دوگانه 
س��وز كردن حدود یك میلیون و چهارصد هزار خودروی 
عمومی، به میزان حدود 10 میلیون متر مكعب به مصرف 

سی. ان. جی بیافزاییم.

 توس���عه جایگاه ه���ای عرض���ه س���ی ان جی نیازمن���د 
همکاری شهرداری ها

باقری تعداد جایگاه های فعال س��ی. ان. جی در كش��ور 
را ح��دود ۲400 جای��گاه عن��وان كرد و اف��زود:  با توجه به 
پراكندگ��ی جایگاه ه��ا در كش��ور، در ح��ال حاضر نیازمند 
احداث جایگاه در كالن ش��هرها هس��تیم و در ش��هرهای 
كوچكت��ر و جاده های بین ش��هری تقریبًا مش��كلی بابت 

جایگاه نداریم. 
وی ب��ا بی��ان اینك��ه ب��رای رفع این نیاز )اح��داث جایگاه 
در كالن ش��هرها( نی��ز س��اخت جایگاه ه��ای عرض��ه 
س��ی ان جی كوچك مقیاس در ش��هرهای بزرگ و مراكز 
اس��تان ها را در دس��تور كار ق��راردارد، تصری��ح ك��رد: اگر 
زمی��ن مح��ل احداث از س��وی ش��هرداری ها تخصیص 
 داده ش��ود، روند احداث به صورت جدی پیگیری خواهد 

شد. 
مدیر طرح س��ی ان جی ش��ركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اضافه كرد: 131 جایگاه نیز در حال ساخت است كه 
با راه اندازی آنها دسترسی مالكان خودروهای سی ان جی 

سوز به این سوخت پاك تسهیل می شود. 
وی گف��ت: ه��ر چن��د با توج��ه به تغییرات ش��دید قیمتی 
تجهیزات س��ی ان جی طی دو س��ه س��ال گذش��ته، كار 
اح��داث و راه ان��دازی جایگاه ه��ای جدید با كندی و تأخیر 
روبروس��ت ولی امیدواریم ش��رایطی فراهم شود تا بتوانیم 
 حمایت مناس��بی از س��رمایه گذاران در این بخش انجام 

دهیم.

 در حال حاضر 
ظرفیت اسمی 

ایجاد شده 
روزانه در 

جایگاه های 
سی ان جی در 
کشور حدود 
40 میلیون 

متر مکعب و 
مصرف این 

سوخت حدود 
24 میلیون 

متر مكعب در 
روز است که 
نشان دهنده 
ظرفیت خالی 
ایست كه با 

تولید و تبدیل 
خودرو های 
دوگانه سوز 

امكان استفاده 
از این ظرفیت 
خالی فراهم 
می شود است
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 مصرف گاز مایع در جهان طی س�ال های طوالنی 
اخی�ر رش�د م�داوم ۲.4 درص�د در س�ال را تجربه 
کرده است. این ماده اگرچه نسبت به سوخت های 
فسیلی دیگر مانند نفت سفید، دیرتر وارد تجارت و 
زندگی مردم شده است، اما توجه به محیط زیست 
و توس�عه پایدار در کش�ورهای در حال توس�عه، 

مصرف آن را روزافزون کرده است.
اولین تولید تجاری گاز مایع در دهه 1300-1310 
انجام شد و 30 سال بعد یعنی دهه 1330 نخستین 

تجارت بین المللی آن عملی شد.
تجارت دریایی آن که در سال 1339 کمتر از یک 
میلیون بود، رشد فزاینده ای داشته است به گونه ای 
که در س�ال 1379 به 48 میلیون تن در س�ال و ده 
سال بعد به ۲50 میلیون تن رسید و هم اکنون بیش 
از 300 میلی�ون تن اس�ت. یك�ی از مهمترین علل 
رشد مصرف گاز مایع توجه به سوخت های پاک به 
عنوان یكی از مهمترین برنامه های کشورهای روبه 
رش�د در جهت توس�عه پایدار اس�ت که جایگزین 
مصرف زغال س�نگ، چوب و س�ایر س�وخت های 

قدیمی شده است.
همچنی�ن یك�ی از س�اده ترین راه ه�ای کاه�ش 

گازه�ای گلخان�ه ای اس�تفاده از گاز مای�ع به جای 
نف�ت س�فید و نفت گاز اس�ت؛ به عن�وان مثال گاز 
مای�ع ب�ه ازای هر میلیون BTU انرژی حرارتی، 64 
کیلوگرم گاز کربنیک تولید می کند، در حالیكه نفت 
سفید 73 کیلو و نفت گاز 7۲ کیلو و زغال سنگ 95 
کیلو تولید می کند. گاز مایع در مقایسه با نفت گاز، 
اکسیدهای ازت و ریزگرد ناچیزی که باعث آلودگی 
هوا از نوع مه دود، در شهرها می شود تولید می کند. 
گاز مایع نقش مهمی در جلوگیری از جنگل زدایی 
در کشورهای آفریقایی و آمریكای جنوبی دارد. به 
عنوان مثال در کش�ور تانزانیا س�االنه یک میلیون 
ت�ن زغ�ال چوب مصرف می ش�ود ک�ه عمدتاً برای 
مصارف خانگی است و این مصرف منجر به کاهش 
س�االنه 373 ه�زار هكت�ار از جنگل های آن ش�ده 
اس�ت. محاسبات براس�اس مقدار انرژی حرارتی 
زغال و گاز مایع و بازده تجهیزات مصرفی نش�ان 
می ده�د که مصرف س�االنه ی�ک میلیون تن زغال 
چوب را می توان با ساالنه 3۲۲ هزار تن گاز مایع 
جایگزین و از جنگل ها و در نتیجه حیات کره زمین 

محافظت کرد.
ه�م اکن�ون توجه به محی�ط و جلوگیری از تخریب 

جنگل ه�ا، آفریقا و آمریكای جنوبی را 
ب�ه عنوان ب�ازار مهمی برای صادرات 

گاز مایع مطرح کرده است.
گفتنی است با توجه به نقش گاز مایع 
ب�ه عنوان س�وخت آن ه�م در مصارف 
خانگی و افزایش رفاه و کاهش آلوگی 
در نق�اط مختل�ف جهان، مصرف آن به 
عنوان س�وخت خانگی در آینده ادامه 
داش�ته و افزای�ش می یاب�د. در همین 
حال مصرف گاز مایع به عنوان خوراک 
پتروش�یمی و تولید مواد ش�یمیایی با 
س�رعت بیشتری افزایش می یابد؛ بر 
اس�اس پیش بینی ها مصرف گاز مایع 
به عنوان سوخت موتورها مقدار ثابتی 
باقی خواهد ماند و کشورهای آسیایی 
مهمترین مازاد گاز مایع باقی خواهند 
مان�د. کش�ور چین ب�ازار مهمی برای 
گاز مایع به ش�مار می رود، در مصارف 
س�وخت خانگی و خوراک پتروشیمی 

نیاز به واردات گاز مایع دارد.
مص�رف گاز مای�ع ب�ه عن�وان خوراک 

پتروشیمی نیز در سال های اخیر رشد 
چش�مگیری داشته اس�ت. هم اکنون 
ح�دود 13 درص�د خ�وراک واحدهای 
اولفی�ن  س�ازی را گاز مای�ع تش�كیل 
می ده�د و ب�ا توجه به افزایش مصرف 
پروپلی�ن پیش بینی می ش�ود مصرف 
گاز مایع برای خوراک اولفین سازی ها 
در آینده نیز سیر صعودی داشته باشد. 
در می�ان خوراک ه�ای مختلف اولفین 
 س�ازی ها مانند )اتان-گازمایع-نفتا-
نف�ت گاز( گاز مای�ع با تولید حدود 17 
درصد پروپلین بیشترین بازده را دارد 
و باتوج�ه به نوس�ان قیم�ت گاز مایع 
در فص�ول مختل�ف س�ال و افزای�ش 
تولی�د پروپیل�ن، بس�یاری از صنای�ع 
پتروشیمی طراحی را نسبت به خوراک 
انعطاف پذی�ر کرده ان�د ت�ا باتوجه به 
ش�رایط ب�ازار خ�وراک و محص�ول، 
اقتصاد واحد را بهبود بخش�ند. گرچه 
اتان ارزانترین خوراک اولفین س�ازی 
است اما به دلیل عدم تولید مواد دیگر 

مانند پروپیلن، بوتادین، بنزن و سایر 
اروماتیک ه�ا خوراک های دیگر مانند 
گاز مایع و نفتا برای اولفین س�ازی ها 
ضروری اس�ت؛ بنابرای�ن با افزایش 
تولی�د ات�ان نیاز به گاز مایع ادامه پیدا 
ک�رده و حت�ی مص�رف آن ب�ه عن�وان 
خوراک پتروش�یمی ش�تاب بیشتری 

خواهد گرفت.
در آمری�كای ش�مالی ک�ه تولی�د نفت 
ش�یل  منج�ر ب�ه افزایش تولی�د اتان 
ش�ده، مصرف ات�ان به عنوان خوراک 
پتروش�یمی جایگزی�ن نفت�ا گردیده 
اس�ت ول�ی مص�رف گاز مایع کاهش 
پی�دا نك�رده و س�یر صع�ودی دارد. 
ج�دول زیر درصد تولی�د مواد مختلف 
را از خوراک ه�ای متف�اوت )اتان- گاز 

مایع- نفتا-نفت گاز( نشان می دهد.
 در س�ایر مناط�ق دنی�ا مانن�د اروپ�ا و 
خاورمیان�ه نی�ز مصرف گاز مایع برای 
خوراک پتروشیمی روبه افزایش است 
و در کشور چین نیز که متانول به عنوان 

خوراک بس�یار رواج یافته اس�ت، گاز 
مای�ع نی�ز درحال افزایش اس�ت. در 
سایر کشورهای آسیا مصرف نفتا برای 
خوراک روبه افزایش است و در کنار آن 

گاز مایع نیز افزایش می یابد.
نكت�ه دیگ�ری ک�ه می ت�وان در مورد 
خ�وراک پتروش�یمی ها مط�رح ک�رد، 
هزین�ه انتق�ال گاز مای�ع اس�ت ک�ه 
باتوج�ه به هزینه حمل زیاد مخصوصاً 
گاز مای�ع در دم�ای محی�ط، این گونه 
پتروش�یمی ها در نزدیكی مراکز تولید 
گاز مایع س�اخته می شوند. باتوجه به 
افزای�ش مصرف پروپیل�ن واحدهای 
تولی�د پروپیل�ن از پروپ�ان هرس�ال 
اهمی�ت بیش�تری می یاب�د و ش�تاب 
مصرف آن برای تولید پروپیلن نسبت 

به اتیلن پیشی خواهد گرفت.
مصرف بوتان بیشتر به عنوان سوخت 
اس�ت و در صنع�ت پتروش�یمی برای 
تولی�د اتیلن و MTBE، انیدریدمالئیک 

و اولفین های چهارگزینه است. 

دیدگاه

آین���ده درخ����ش���ان گاز 
مایع در جهان به عنوان 
خوراک پتروشیمی ها 
و س���وخ����ت  خ����انگ���ی

شهاب الدین متاجی کجوری 
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی 

شرکت ملی پاالیش و پخش
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 مصرف گاز مایع در جهان طی س�ال های طوالنی 
اخی�ر رش�د م�داوم ۲.4 درص�د در س�ال را تجربه 
کرده است. این ماده اگرچه نسبت به سوخت های 
فسیلی دیگر مانند نفت سفید، دیرتر وارد تجارت و 
زندگی مردم شده است، اما توجه به محیط زیست 
و توس�عه پایدار در کش�ورهای در حال توس�عه، 

مصرف آن را روزافزون کرده است.
اولین تولید تجاری گاز مایع در دهه 1300-1310 
انجام شد و 30 سال بعد یعنی دهه 1330 نخستین 

تجارت بین المللی آن عملی شد.
تجارت دریایی آن که در سال 1339 کمتر از یک 
میلیون بود، رشد فزاینده ای داشته است به گونه ای 
که در س�ال 1379 به 48 میلیون تن در س�ال و ده 
سال بعد به ۲50 میلیون تن رسید و هم اکنون بیش 
از 300 میلی�ون تن اس�ت. یك�ی از مهمترین علل 
رشد مصرف گاز مایع توجه به سوخت های پاک به 
عنوان یكی از مهمترین برنامه های کشورهای روبه 
رش�د در جهت توس�عه پایدار اس�ت که جایگزین 
مصرف زغال س�نگ، چوب و س�ایر س�وخت های 

قدیمی شده است.
همچنی�ن یك�ی از س�اده ترین راه ه�ای کاه�ش 

گازه�ای گلخان�ه ای اس�تفاده از گاز مای�ع به جای 
نف�ت س�فید و نفت گاز اس�ت؛ به عن�وان مثال گاز 
مای�ع ب�ه ازای هر میلیون BTU انرژی حرارتی، 64 
کیلوگرم گاز کربنیک تولید می کند، در حالیكه نفت 
سفید 73 کیلو و نفت گاز 7۲ کیلو و زغال سنگ 95 
کیلو تولید می کند. گاز مایع در مقایسه با نفت گاز، 
اکسیدهای ازت و ریزگرد ناچیزی که باعث آلودگی 
هوا از نوع مه دود، در شهرها می شود تولید می کند. 
گاز مایع نقش مهمی در جلوگیری از جنگل زدایی 
در کشورهای آفریقایی و آمریكای جنوبی دارد. به 
عنوان مثال در کش�ور تانزانیا س�االنه یک میلیون 
ت�ن زغ�ال چوب مصرف می ش�ود ک�ه عمدتاً برای 
مصارف خانگی است و این مصرف منجر به کاهش 
س�االنه 373 ه�زار هكت�ار از جنگل های آن ش�ده 
اس�ت. محاسبات براس�اس مقدار انرژی حرارتی 
زغال و گاز مایع و بازده تجهیزات مصرفی نش�ان 
می ده�د که مصرف س�االنه ی�ک میلیون تن زغال 
چوب را می توان با ساالنه 3۲۲ هزار تن گاز مایع 
جایگزین و از جنگل ها و در نتیجه حیات کره زمین 

محافظت کرد.
ه�م اکن�ون توجه به محی�ط و جلوگیری از تخریب 

جنگل ه�ا، آفریقا و آمریكای جنوبی را 
ب�ه عنوان ب�ازار مهمی برای صادرات 

گاز مایع مطرح کرده است.
گفتنی است با توجه به نقش گاز مایع 
ب�ه عنوان س�وخت آن ه�م در مصارف 
خانگی و افزایش رفاه و کاهش آلوگی 
در نق�اط مختل�ف جهان، مصرف آن به 
عنوان س�وخت خانگی در آینده ادامه 
داش�ته و افزای�ش می یاب�د. در همین 
حال مصرف گاز مایع به عنوان خوراک 
پتروش�یمی و تولید مواد ش�یمیایی با 
س�رعت بیشتری افزایش می یابد؛ بر 
اس�اس پیش بینی ها مصرف گاز مایع 
به عنوان سوخت موتورها مقدار ثابتی 
باقی خواهد ماند و کشورهای آسیایی 
مهمترین مازاد گاز مایع باقی خواهند 
مان�د. کش�ور چین ب�ازار مهمی برای 
گاز مایع به ش�مار می رود، در مصارف 
س�وخت خانگی و خوراک پتروشیمی 

نیاز به واردات گاز مایع دارد.
مص�رف گاز مای�ع ب�ه عن�وان خوراک 

پتروشیمی نیز در سال های اخیر رشد 
چش�مگیری داشته اس�ت. هم اکنون 
ح�دود 13 درص�د خ�وراک واحدهای 
اولفی�ن  س�ازی را گاز مای�ع تش�كیل 
می ده�د و ب�ا توجه به افزایش مصرف 
پروپلی�ن پیش بینی می ش�ود مصرف 
گاز مایع برای خوراک اولفین سازی ها 
در آینده نیز سیر صعودی داشته باشد. 
در می�ان خوراک ه�ای مختلف اولفین 
 س�ازی ها مانند )اتان-گازمایع-نفتا-
نف�ت گاز( گاز مای�ع با تولید حدود 17 
درصد پروپلین بیشترین بازده را دارد 
و باتوج�ه به نوس�ان قیم�ت گاز مایع 
در فص�ول مختل�ف س�ال و افزای�ش 
تولی�د پروپیل�ن، بس�یاری از صنای�ع 
پتروشیمی طراحی را نسبت به خوراک 
انعطاف پذی�ر کرده ان�د ت�ا باتوجه به 
ش�رایط ب�ازار خ�وراک و محص�ول، 
اقتصاد واحد را بهبود بخش�ند. گرچه 
اتان ارزانترین خوراک اولفین س�ازی 
است اما به دلیل عدم تولید مواد دیگر 

مانند پروپیلن، بوتادین، بنزن و سایر 
اروماتیک ه�ا خوراک های دیگر مانند 
گاز مایع و نفتا برای اولفین س�ازی ها 
ضروری اس�ت؛ بنابرای�ن با افزایش 
تولی�د ات�ان نیاز به گاز مایع ادامه پیدا 
ک�رده و حت�ی مص�رف آن ب�ه عن�وان 
خوراک پتروش�یمی ش�تاب بیشتری 

خواهد گرفت.
در آمری�كای ش�مالی ک�ه تولی�د نفت 
ش�یل  منج�ر ب�ه افزایش تولی�د اتان 
ش�ده، مصرف ات�ان به عنوان خوراک 
پتروش�یمی جایگزی�ن نفت�ا گردیده 
اس�ت ول�ی مص�رف گاز مایع کاهش 
پی�دا نك�رده و س�یر صع�ودی دارد. 
ج�دول زیر درصد تولی�د مواد مختلف 
را از خوراک ه�ای متف�اوت )اتان- گاز 

مایع- نفتا-نفت گاز( نشان می دهد.
 در س�ایر مناط�ق دنی�ا مانن�د اروپ�ا و 
خاورمیان�ه نی�ز مصرف گاز مایع برای 
خوراک پتروشیمی روبه افزایش است 
و در کشور چین نیز که متانول به عنوان 

خوراک بس�یار رواج یافته اس�ت، گاز 
مای�ع نی�ز درحال افزایش اس�ت. در 
سایر کشورهای آسیا مصرف نفتا برای 
خوراک روبه افزایش است و در کنار آن 

گاز مایع نیز افزایش می یابد.
نكت�ه دیگ�ری ک�ه می ت�وان در مورد 
خ�وراک پتروش�یمی ها مط�رح ک�رد، 
هزین�ه انتق�ال گاز مای�ع اس�ت ک�ه 
باتوج�ه به هزینه حمل زیاد مخصوصاً 
گاز مای�ع در دم�ای محی�ط، این گونه 
پتروش�یمی ها در نزدیكی مراکز تولید 
گاز مایع س�اخته می شوند. باتوجه به 
افزای�ش مصرف پروپیل�ن واحدهای 
تولی�د پروپیل�ن از پروپ�ان هرس�ال 
اهمی�ت بیش�تری می یاب�د و ش�تاب 
مصرف آن برای تولید پروپیلن نسبت 

به اتیلن پیشی خواهد گرفت.
مصرف بوتان بیشتر به عنوان سوخت 
اس�ت و در صنع�ت پتروش�یمی برای 
تولی�د اتیلن و MTBE، انیدریدمالئیک 

و اولفین های چهارگزینه است. 
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ویژه ن��امه سب����د س���وخت



  قیاس مع الفارغ سیاس���ت تأمین س���وخت ایران 
با اروپایی ها

خاصه باف با اشاره به چگونگی تأمین گاز طبیعی مورد نیاز 
اروپا و عدم اس��تفاده آن ها از س��ی ان جی به عنوان سوخت 
خودروهای شان توضیح داد: حتمًا قضیه امنیت تأمین گاز 
در اروپا را شنیده اید كه اروپا از این حیث كاماًل وابسته به 
روس��یه اس��ت، روس��یه هم تأمین گاز اروپا را قضیه امنیت 
ملی خود می داند و به هیچ كش��وری اجازه نداده اس��ت كه 
خ��ط لول��ه ای برای صادرات گاز به اروپا احداث كند. دلیل 
این امر چه بوده اس��ت؟ پر واضح اس��ت تأمین گاز طبیعی 
برای كشورهای دیگر كار سختی است، كشورهای اروپایی 
اگ��ر بخواهن��د گاز م��ورد نیازش��ان را تأمین كنند یا باید از 
طری��ق خ��ط لوله اقدام كنند كه تنها مس��یر در دس��ترس 
روسیه هست و یا از طریق واردات ال ان جی ازكشورهایی 
همچون امریكا، قطر، اس��ترالیا و ... تأمین كنند. همانطور 
كه واضح اس��ت حجم قابل دس��ترس گاز طبیعی در اروپا 
در حدی نیس��ت كه بتواند بخش خودرو را وابس��ته به آن 
كند و در صورت انجام این كار امنیت تأمین انرژی آنها با 

چالش جدی روبرو خواهد شد.
وی تصری��ح ك��رد: ه��م اكنون در كش��ورمان حدود 1۲0 
-130 میلیون لیتر س��وخت، معادل بنزینی اس��ت كه در 
شرایط عادی و بدون وجود پاندمی كرونا مصرف می شود 
ك��ه ۲0 - ۲۵ میلی��ون متر مكعب )معادل ۲0-۲۵ میلیون 
لیتر بنزین( آن را سی ان جی و مابقی این حجم سوخت را 

بنزین تأمین می كند.
خاصه باف با اشاره محدودیت بازار فروش گاز طبیعی كشور 
و عدم بازاریابی مناس��ب برای صادرات آن افزود: در حال 
حاضر حدود یك میلیارد متر مكعب گاز به صورت روزانه 
در كشور تولید می شود كه بخشی از آن را صادر می كنیم 
ول��ی در فصول گرم س��ال باتوج��ه گاز مازاد گاهی اوقات 
این امر دردسرس��از می ش��ود. این در ش��رایطی اس��ت كه 
امكان صادرات آن میزان گاز وجود ندارد، چون بازاریابی 
مناس��بی شكل نگرفته است؛ بعنوان مثال عراق كشوری 
است كه گاز ما را خریداری می كند ولی پول آن را پرداخت 
نمی كند! وی با تاكید بر سود قابل توجه صادرات سوخت 
مایع بیان كرد: قیمت هر متر مكعب گاز طبیعی در بهترین 
حالت برای فروش بین 10 تا 1۵ سنت است در حالی كه 
س��وخت مایع مانند بنزین و گازوئیل به ازای صادرات هر 
لیتر حداقل در بدترین حالت بین 3۵ تا 4۵ سنت می تواند 
درامدزایی داشته باشد پس اگر نگاه كوچكی به این معادله 
داشته باشیم متوجه سود فوق العاده جایگزینی سی ان جی 

در سبد سوخت خودروها خواهیم شد.

گفتگو

 خیانت در حق منافع ملی 
با ورود ال پی جی به سبد 
سوخت خودرو

مدیرعامل شرکت پارس ام سی اس مطرح کرد؛

 مدیرعامل شرکت پارس ام سی اس با 
بیان اینکه در کشور ایران اضافه کردن 
ال پی جی به سوخت انواع خودروهای 
سبک، سنگین، خودروهای شخصی 
و عمومی خیانت در حق منافع ملی 
و اقتص��ادی ملی اس��ت، تاکید کرد: 
ال پی ج��ی را بای��د به س��مت صنایع 
پایین دس��ت پتروش��یمی سوق داد 
ت��ا به فرآورده های��ی با ارزش افزوده 
ب��اال تبدی��ل ش��وند، در خص��وص 
س��وخت خودروها نیز باید به سراغ 
سرمایه گذاری در سی ان جی و تولید 

خودروهای پایه گازسوز رفت.
نوی��د خاصه ب��اف با اش��اره به اینکه 
از بزرگتری��ن ذخای��ر گازی  ای��ران 

درجه��ان برخوردار اس��ت، گفت: با 
توجه به این مهم ضرورت اس��تفاده 
بهین��ه از این مناب��ع در بخش هایی 
که توجیه اقتصادی مناس��بی داشته 
باشند مطابق با سیاست های اتخاذ 
ش��ده کش��ور در بخش انرژی مطرح 

می شود.
وی تصری��ح ک��رد: یک��ی از مواردی 
ک��ه همزم��ان ب��ا آغاز طرح توس��عه 
سی ان جی در سبد سوخت خودروها 
مط��رح ش��د جایگزینی ال پی جی به 
جای س��ی ان جی و قیاس روش های 
س��ایر کش��ورها در ن��وع س��وخت 
مصرفی وس��ایل نقلیه ش��ان با سبد 

سوخت ایران بوده است.

 هم اکنون 
در کشورمان 

حدود ۱۲۰ -130 
میلیون لیتر 

سوخت، معادل 
بنزینی است 
که در شرایط 
عادی و بدون 
وجود پاندمی 
کرونا مصرف 

می شود که ۲۰ - 
۲۵ میلیون متر 
مکعب )معادل 
20-25 میلیون 
لیتر بنزین( آن 
را سی ان جی 
و مابقی این 

حجم سوخت 
را بنزین تأمین 

می کند
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 جای خالی بازگشت سرمایه با ورود 
ال پی جی به سبد سوخت

خاصه ب��اف ب��ا بیان اینكه ممكن اس��ت 
ای��ن بحث مطرح ش��ود ك��ه گاز مایع نیز 
سوختی است كه می توان آن را به عنوان 
س��وخت خودروه��ا اس��تفاده و درعمل 
س��ی ان جی را ح��ذف كرد، گف��ت: تغییر 
س��رمایه گذاری سبد س��وخت در جهتی 
كه منجر شود گاز مایع وارد سبد سوخت 
خودروها ش��ود چه خودروهای عمومی، 
چه خودروهای ش��خصی خیانت در حق 

منافع ملی است.
ب��ه گفت��ه وی دلی��ل آن ای��ن اس��ت كه 
ب��رای ورود ال پی جی به س��بد س��وخت 
بای��د میلیاردها تومان هزینه ش��ود چون 
ایمنی خودروها با سوخت گاز مایع بسیار 
مهم اس��ت؛ طراحی موتور ها و همچنین 
مخازن تغییر داده ش��وند و كلی الزامات 

دیگر رعایت شود.
خاصه ب��اف تاكی��د ك��رد: بای��د ی��ك 
صنع��ت  در  عظی��م  س��رمایه گذاری 
خودروس��ازی، سرمایه گذاری در ساخت 
در  كالن  س��رمایه گذاری  جایگاه ه��ا، 
سیس��تم حمل و نق��ل ال پی جی صورت 

بگی��رد تا در نهایت ال پی جی وارد س��بد 
س��وخت خودروها ش��ود كه از نظر قیمت 
هرت��ن در ح��دود ۲0 الی 30 دالر با بنزین 
اختالف قیمت دارد با این تفاسیر هرگونه 
این معادله را حساب كنیم به هیچ عنوان 
بازگش��ت سرمایه و س��ودی برای كشور 

نخواهد داشت.
وی گفت: این را در نظر بگیرید كه به ازای 
هر تن صادرات بنزین به جای ال پی جی 
۲0 تا 30 دالر می شود ولی از طرف دیگر 
مبالغ هنگفتی برای ساخت زیرساخت ها 

هزینه شده است.
او ال پی جی را فرآورده ای دانس��ت كه با 
هزینه خیلی كمتر نس��بت به مهیاكردن 
زیرس��اخت های ورودش به سبد سوخت 
خوردوها می توان به مواد پتروش��یمی  با 
ارزش ب��ا میانگین قیمتی هرتن 1000 تا 

1۵00 دالر تبدیل شود.
مدیرعام��ل ش��ركت پارس ام س��ی اس 
تصری��ح كرد: به عبارت دیگر فرآورده ای 
را كه می توان با س��وق دادن به س��مت 
صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی با یك 
س��رمایه گذاری ثاب��ت از قیمت حدودی 
تنی 400 دالر به ماده ای با ارزش 1000 

- 1۵00 دالری تبدی��ل ك��رد، در ص��ورت ورود به س��بد 
س��وخت خودروها با همان س��رمایه گذاری از كاالی 400 
دالری ب��ه م��اده ای بها ارزش حدوداً 430 دالری به ازای 

هر تن تبدیل خواهد شد!
به گفته وی اگر ال پی جی وارد س��بد س��وخت خودرو شود 
نهای��ت ای��ن اس��ت كه با بنزی��ن آن را جابجا كنند پس به 
جای اینكه ال پی جی تنی 400 دالری صادر شود، بنزین 
430 دالری صادر خواهد شد كه در كنار آن با هزینه های 
هنگفت زیرساخت های متعددی ایجاد شده است؛ دراین 
فرآین��د نهایت��ًا به ازای هر تن 30 دالر ارزش افزوده ایجاد 
می شود این درحالی است كه با همین پول این امكان وجود 
داشت تا فرآورده 400 دالری به فرآورده 1۲00 - 1300 

دالری تبدیل شود.
وی گفت: بنابراین عاقالنه تر این است كه باتوجه به وفور 
گاز طبیعی در كش��ور در س��بد س��وخت خودروها بر روی 
س��ی ان جی متمركز ش��د و از طرف دیگر به فكر آن بود 
تا ال پی جی را در جهت گس��ترش واحدهای پایین دس��ت 
پتروش��یمی مانند كراكینگ ها ) Cracking(، PDHها و 
... ب��ه كارگرف��ت و منجر به افزایش موادی چون بوتادین، 
بوتلین و پروپیلن ش��د كه در صنایع پایین دس��تی به پلی 
پروپیلن و انواع الستیك ها و االستومرها كه قیمت باالیی 

دارند تبدیل شوند.

 صادرات ال پی جی؛ تنها راهكار كوتاه مدت
خاصه باف در توضیح این موضوع كه آیا می توان در مقطع 
زمانی ش��روع س��رمایه گذاری تا آماده سازی زیرساخت ها 
برای ورود ال پی جی به صنعت پتروشیمی، بعنوان راهكاری 
كوتاه مدت از آن در سبد سوخت خودروها استفاده كرد نیز 
گفت: باتوجه به اینكه میزان س��رمایه گذاری و زمانی كه 
باید صرف شود تا ال پی جی وارد سبد سوخت خودروهای 
عمومی و ش��خصی ش��ود، بیشتر از زمان و هزینه ای است 
ك��ه باید صرف فرآین��د تبدیل ال پی جی به محصوالت با 
ارزش پتروش��یمی ش��ود، بنابراین به هیچ عنوان حتی در 
كوتاه مدت هم نمی توان ال پی جی را به عنوان بخشی از 

سبد سوخت در نظر گرفت.
این مقام مس��ئول تاكید كرد: پس در كوتاه مدت تاوقتی 
كه این سرمایه گذاری صورت بگیرد و ال پی جی در بخش 
پتروشیمی بعنوان سوخت مصرف شود؛ تنها راه كار موجود 

صادرات است.
خاصه باف در پایان با تاكید براینكه در كشور ایران اضافه 
ك��ردن ال پی ج��ی به س��وخت انواع خودروهای س��بك، 
س��نگین، خودروهای ش��خصی و عمومی خیانت در حق 
منافع ملی و اقتصادی ملی است، افزود: باتوجه به دالیل 
ذكر ش��ده باید ال پی جی را به س��مت صنایع پایین دس��ت 
پتروش��یمی س��وق داد تا به فرآورده هایی با ارزش افزوده 
باال تبدیل ش��وند، در خصوص س��وخت خودروها نیز باید 
به سراغ سرمایه گذاری در سی ان جی و تولید خودروهای 

پایه گازسوز رفت.

 اگر ال پی جی 
وارد سبد 

سوخت خودرو 
شود نهایت 
این است که 
با بنزین آن را 
جابجا کنند 
پس به جای 

اینکه ال پی جی 
تنی ۴۰۰ دالری 

صادر شود، 
بنزین ۴۳۰ 
دالری صادر 
خواهد شد 

که در کنار آن 
با هزینه های 

هنگفت 
زیرساخت های 
متعددی ایجاد 

شده است
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انجام ش��ود. بنابراین با ش��ركت های بزرگ تأمین كننده 
تجهیزاتسی ان جی، سازندگان جایگاه ها، پیمانكاران بهره 
بردار و تعمیر و نگهداشت جایگاه های سی ان جی و تبدیل 
كارگاه��ی خودروهای بنزین س��وز قراردادهای متعددی 
منعقد ش��د. در پی این اقدامات ضمن بسترس��ازی برای 
اج��رای ای��ن طرح با توجیه اقتصادی ب��اال و فاكتورهای 
زیس��ت محیطی اس��تانداردی كه داش��ت، بتواند در حدود 
40 هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

نیز ایجاد كند.

 صرفه جویی 75 میلیارد لیتر بنزین در سال 98
گفتنی است هم اكنون میزان فروش سی ان جی از ابتدای 
اجرای طرح تا پایان سال ۹8 بیش از 7۵ میلیارد لیتر صرفه 

جویی در مصرف بنزین كشور در پی داشته است.

براس�اس ای�ن گ�زارش در حوزه صنعت س�ی ان جی 
اقداماتی چون:

 احداث، تجهیز و راه اندازی ۲4۹3 تجهیز س��ی ان جی 
تا پایان سال ۹8

 حمایت از طرح بومی س��ازی س��اخت و تعمیر و نگهدا 
ش��ت تجهیزات جایگاهی و خودرویی سی ان جی ازسوی 

بخش خصوصی توانمند
 تدوین اس��تانداردهای مرتبط با صنعت س��ی ان جی با 

مشاركت سازمان ملی استاندارد
 ایجاد ناوگان خودروهای دوگانه س��وز به تعداد حدود 4 

گزارش

 اشتغالزایی 40 هزار نفری 
با پوست اندازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی

 ورود جدی س��ی ان جی به س��بد سوخت 
خودروها بعنوان سوخت ملی كشور از سال 
۹7 تاكنون تلنگری اساس��ی به سیس��تم 
حم��ل و نق��ل وارد كرده اس��ت. طی این 
مدت علی رغم هجمه ها و مخالفت های 
غیر علمی و بعضًا مغرضانه برای ممانعت 
از اس��تفاده این سوخت پاك در خودروها 
اقدامات متعددی از سوی عوامل اجرایی 
این طرح ش��كل گرفت تا عرصه را برای 
مردم و مالكان خودرو جهت اس��تفاده از 
این موقعیت فراهم و تسهیل كند. توجیه 
اقتص��ادی اج��رای این طرح ب��رای بازار 
مصرف همچنین كاهش آالیندگی های 
ناشی از احتراق سوخت در باك خودروها 
با فراگیر شدن سی ان جی در سبد سوخت، 
در كنار توجه به وجود منابع عظیم گازی و 
ایجاد زمینه برای استفاده از گازهای تولید 
ش��ده در این صنعت از جمله نكاتی بوده 
اس��ت كه ضرورت توسعه آن را مضاعف 
 می ك��رد. ای��ن درحالی اس��ت كه در پی 
اقدامات انجام شده در بازه زمانی مذكور 
بسترسازی مناسبی برای ایجاد حدود 40 
هزار فرصت ش��غلی به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم صورت گرفت.
 بدی��ن ترتی��ب ض��روری ب��ود ت��ا طرح 
ملی توس��عه صنعت س��ی ان جی كشور و 
همچنین پوش��ش سهم مصوب مصرف 
این سوخت پاك در سبد مصرف سوخت 
بوی��ژه در بخ��ش حمل و نقل عمومی به 

صورتی كاماًل عملیاتی شود.
ب��ا نگاه��ی به دس��تاوردهای اجرا ش��ده 
ای��ن ط��رح  می ت��وان مدعی ش��د؛ طرح 
توس��عه سی ان جی درحال حاضر یكی از 

بزرگترین و موفقیت آمیزترین طرح های 
در دس��ت اق��دام وزارت نفت، با مدیریت 
شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی محسوب  می شود.
بنابرای��ن ب��ا مصوب��ه ش��ورای اقتصاد و 
وظیف��ه ای ك��ه بر دوش متول��ی اجرای 
ای��ن طرح یعنی ش��ركت ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی جهت تبدیل 
خودرو های عمومی و مس��افربر شخصی 
بنزین س��وز به دوگانه سوز )كارخانه ای و 
كارگاهی( گذاش��ته ش��د، این جریان به 
صورتی جدی و رسمی در سراشیبی اجرا 
قرار گرفت؛ طرحی حس��اب شده كه این 
شركت مكلف شد تا اصل و فرع تسهیالت 
مال��ی را به مالكان خودرو ها یا كارخانه ها 
تا س��قف ۶۵00 میلیارد تومان تضمین و 

بازپرداخت كند.
اما دراین میان شاید یكی از مسائلی كه در 
بعد خبر و رسانه كمتر به آن پرداخته شده 
است فارغ از آمار و ارقام موجود مجموعه 
اقدام��ات و فعالیت هایی اس��ت كه برای 
تكمیل فرآیند توس��عه سی ان جی در سبد 

سوخت انجام شده است.
ب��رای احی��ای ای��ن طرح ك��ه قدم های 
نخس��تین آن در س��ال 8۲ برداشته شد و 
چند سال بعد یعنی در سال ۹1 به دالیل 
متعدد از جمله نزدیك ش��دن قیمت گاز 
به بنزین متوقف ش��د، ضروری بود تا در 
این ش��كاف زمانی ایجاد شده، مذاكراتی 
با تأمین كنندگان تجهیزات س��ی ان جی 
ص��ورت بگیرد و ب��رای تجهیزكارگاه ها 
جهت اجرای فرایند دوگانه س��وز ش��دن 
خودروه��ا اقدام��ات حس��اب ش��ده ای 

 با نگاهی به 
دستاوردهای 
اجرا شده این 
طرح  می توان 
مدعی شد؛ 
طرح توسعه 
سی ان جی 

درحال 
حاضر یكی 
از بزرگترین 
و موفقیت 
آمیزترین 

طرح های در 
دست اقدام 
وزارت نفت، 
با مدیریت 
شرکت ملی 

پاالیش و پخش 
فرآورده های 

نفتی محسوب 
 می شود

برگی از 

تاریخ صنعت 

سی ان جی
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میلیون خودرو تا پایان سال ۹8 از طریق 
تولید كارخانه ای و تبدیل كارگاهی

 ایج��اد زی��ر س��اخت های ال��زم جهت 
تولی��د قطعات كیت س��ی ان جی توس��ط 

شركت های داخلی
 آم��وزش اف��راد متخصص جهت انجام 
خدم��ات پس از ف��روش، تعمیرات، عیب 

یابی و ... در خصوص
خودرو ه��ای دوگان��ه س��وز و انج��ام 

بازرسی های دوره ای
 فعال سازی بیش از ۲00 كارگاه تبدیل 
و خدمات پس از فروش در سراسر كشور 

تحت استانداردهای ملی تدوین شده
 حمای��ت ازطراح��ی و تولید موتور ملی 

گاز سوز از سوی كارخانجات خودرو ساز 
داخلی

 حمای��ت از اح��داث و راه ان��دازی 
كارخانه های تولید مخزن س��ی ان جی در 

داخل كشور انجام شده است.

 برنامه های در دست اجرا
اما دراجرای این طرح به اقدامات مذكور 
بس��نده نشده است و برنامه های دیگری 
در س��ال جاری پیش روی مدیریت این 
طرح قرار گرفته اس��ت كه از جمله آن ها 
 می توان به مكان یابی، طراحی و احداث 
جایگاه های سی ان جی با مقیاس كوچك 
در ش��هرهای بزرگ، هوش��مند س��ازی 
جایگاه های سی ان جی، پژوهش و برنامه 
ریزی جهت استفاده از سوخت ANG در 
كنار س��ی ان جی به عنوان یك س��وخت 
ایم��ن ب��ا پیمایش بیش��تر، برنامه ریزی 
جهت توس��عه و اس��تفاده از خودروهای 

پایه گاز س��وز اس��تاندارد س��بك و س��نگین، برنامه ریزی 
جهت تبدیل خودروهای بنزینی عمومی )وانت و تاكسی( 
براس��اس مصوبه س��ازمان، برنامه و بودجه كشور به تعداد 
یك میلیون و 4۶0 هزار خودروی عمومی، برنامه ریزی و 
حمایت از اجرای طرح سالمت خودرو گاز سوز با مشاركت 
وزارتخانه های صمت، كش��ور و س��ازمان ملی استاندارد، 
بازطراحی جایگاه های سی ان جی جهت استفاده از ناوگان 
سنگین گاز سوز بین جاده ای، تداوم طرح احداث و توسعه 
جایگاه های سی ان جی به سبك موجود با استفاده از حضور 
بخش خصوصی توانمند، مطالعه اولیه در خصوص گاز سوز 
كردن موتورسیكلت ها، مطالعه اولیه در خصوص گازسوز 
كردن یا استفاده از موتورهای پایه گازسوز در حمل و نقل 

ریلی اشاره كرد.
گفتنی است براساس این گزارش تا كنون حدود 100 هزار 
خودروی عمومی، به صورت رایگان دوگانه س��وز شده اند 
و این طرح تا دوگانه س��وز ش��دن یك میلیون و 4۶0 هزار 
خودروی عمومی به صورت بی وقفه ادامه خواهد داشت 
تا صرفه جویی 80 درصدی درهزینه خانوارها را به صورتی 

فراگیر دراین طرح عملیاتی كند.
در حال حاضر ظرفیت جایگاه های س��ی ان جی 40 تا 4۵ 
میلیون متر مكعب در روز بوده و مصرف این سوخت نیز به 
۲۶ میلیون متر مكعب رسیده است كه در نهایت با تبدیل 
ی��ك میلی��ون و 4۶0 هزار خ��ودروی عمومی پیش بینی 
می ش��ود مص��رف 10 میلیون مت��ر مكعب در روز افزایش 
پیدا كند و با توجه به ظرفیت خالی در جایگاه ها مش��كلی 

در تأمین سوخت وجود نخواهد داشت.

 

 گفتنی است 
براساس این 

گزارش تا كنون 
حدود 100 

هزار خودروی 
عمومی، به 

صورت رایگان 
دوگانه سوز 

شده اند و این 
طرح تا دوگانه 
سوز شدن یک 
میلیون و ۴۶۰ 
هزار خودروی 

عمومی به 
صورت بی 
وقفه ادامه 

خواهد داشت 
تا صرفه جویی 
80 درصدی 

درهزینه 
خانوارها را به 
صورتی فراگیر 

دراین طرح 
عملیاتی کند
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  این صنعتگر به موضوع فرهنگ س��ازی 
در حوزه خودروهای دوگانه س��وز اش��اره 
كرد و گفت: در س��ال های اخیر فرهنگ 
س��ازی هایی ب��ه منظور تروی��ج تبدیل 
س��وخت خودرو به س��ی ان جی در جامعه 
صورت گرفت و به نوعی اش��تیاق جامعه 
را به این س��مت و س��و كش��اند، اما اینكه 
بخواهیم این روزها مجدداً سوخت رسانی 
خودرو را به ال پی جی تبدیل كنیم به نوعی 
دوباره كاری اس��ت و هزینه های فرهنگ 
سازی كه برای سی ان جی صورت گرفته 

از بین خواهد رفت.
  وی خاطرنش��ان ك��رد: كارخانه ه��ا و 
كارگاه ه��ای تجهی��زات س��ی ان جی در 
كشور این روزها با صدها هزار نفر مشغول 
به كار هس��تند و اگر ال پی جی وارد س��بد 

سوخت شود حجم قابل توجهی از نیروی 
كار این حوزه بیكار خواهند شد.

ب��ه گفت��ه وی در ح��ال حاض��ر دول��ت 
س��ی ان جی  از  را  الزم  حمایت ه��ای 
كرده اس��ت كه با ای��ن اقدام برنامه ریزی 
برای تمركز س��وخت خودرو در كش��ور از 
بین خواهد رفت و به نوعی پراكندگی به 

وجود می آید.

   بهتر اس���ت س���وخت ال پی جی در 
سایر حوزه ها مصرف شود

  عرب در پاس��خ به این س��ؤال كه با فرض 
اینك��ه آل پ��ی چ��ی نی��ز باید در كش��ور 
مورد اس��تفاده قرار گیرد، به اعتقاد ش��ما 
در چه حوزه ای مناس��ب تر اس��ت؟ پاسخ 
داد: ال پی ج��ی اگ��ر به عون پخت در نظر 

 هزینه فرهنگ سازی از بین می رود
  عرب با بیان اینكه یكی از مهم ترین اقدامات شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی در سال های اخیر توسعه سوخت 
س��ی ان جی بوده اس��ت، گفت: در چهارسال اخیر موضوع 
توسعه سوخت سی ان جی در خودروها با اهمیت بیشتری 
در دس��تور كار دولتمردان قرار گرفته اس��ت؛ از همین رو 
سرمایه گذاری های زیادی در این عرصه انجام و گام های 

بلندی برداشته شده است.
  وی افزود: در ابتدای اجرای طرح دوگانه كردن خودروها، 
بسیاری از تجهیزات از كشورهای گوناگون از جمله ایتالیا 
به كشور وارد می شد، اما این روزها با همت تولیدكنندگان 
صنعت سی ان جی تجهیزات این صنعت بومی سازی شده 
است و حال كه به نوعی این صنعت رو به رونق قرار دارد 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی ال پی جی را در سبد 
سوخت خودرو برای سال 1400 در نظر گرفته اند كه نوعی 

موازی كاری در این صنعت به حساب می آید.

گفتگو

   مصوبه اخیر مجلس 
مانعی برای تولید 

یک صنعتگر تجهیزات سی ان جی عنوان کرد

 چند سالی است که موضوع جایگزینی 
س��وخت س��ی ان جی به عنوان یک 
س��وخت پاک، ک��م هزینه تر از بنزین 
و به دلیل وفور آن در کشورمان برای 
خودرو ه��ا در دس��تور کار قرار گرفته 
اس��ت.   طبق پیش بینی کارشناسان 
نفت و گاز، ایران بزرگترین مخازن گاز 
طبیعی دنیا را داراس��ت که می تواند 
تمام س��وخت تمام��ی  خودروهای 
خ��ود را ب��ا تا ده ها س��ال تأمین کند؛ 
از همی��ن رو دول��ت تصمی��م گرفت 
از طری��ق مصوبه ش��ورای اقتصاد به 
دوگانه سوز کردن یک میلیون و ۴۶۴ 
هزار خودرو بپردازد. مرحله نخس��ت 
خودروهای عمومی را در دس��تور کار 
ق��رار گرفت که س��رمایه گذاری های 
قابل توجهی نیز در این حوزه صورت 
گرفت، اما در جریان تصویب قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰، طرحی در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد که دولت 
را ملزم به بازگشت سوخت ال پی جی 
به س��بد س��وخت خودروها می کند؛ 

اصرار بر بازگش��ت سوخت ال پی جی 
به سبد سوخت خودروها در شرایطی 
اس��ت که برخالف زیر س��اخت های 
توس��عه یافته عرضه س��ی ان جی در 
کش��ور، در زمین��ه عرض��ه ال پی جی 
ب��رای خودروه��ا هیچ زیرس��اخت 
اس��تانداردی در کشور وجود ندارد و 
ب��ه نوعی در س��الی ک��ه رهبر انقالب 
س��ال را ب��ه نام مان��ع زدایی در تولید 
محت��رم  نماین��دگان  گذاش��ته اند 
مجلس ش��ورای اسالمی برای تمرکز 
در محوریت تولید س��وخت خودرو 

مانع ایجاد کرده اند.
  ب��رای اینکه بدانی��م مصوبه مجلس 
ش��ورای اس��المی چه موانع��ی را در 
توس��عه سوخت پاک و ارزان قیمت 
س��ی ان جی ب��رای جایگزینی بنزین 
ب��ه وجود می آورد با علی عرب عضو 
هیئ��ت مدی��ره ش��رکت الکتروفن 
ب��ه عنوان نخس��تین تولی��د کننده 
تجهیزات سی ان جی در کشور انجام 

گفت و گو کرده ایم.

در سال های 
اخیر فرهنگ 
سازی هایی به 
منظور ترویج 

تبدیل سوخت 
خودرو به 

سی ان جی در 
جامعه صورت 

گرفت و به 
نوعی اشتیاق 
جامعه را به 
این سمت و 
سو کشاند، 
اما اینکه 

بخواهیم این 
روزها مجدداً 

سوخت رسانی 
خودرو را به 
ال پی جی 
تبدیل کنیم
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  این صنعتگر به موضوع فرهنگ س��ازی 
در حوزه خودروهای دوگانه س��وز اش��اره 
كرد و گفت: در س��ال های اخیر فرهنگ 
س��ازی هایی ب��ه منظور تروی��ج تبدیل 
س��وخت خودرو به س��ی ان جی در جامعه 
صورت گرفت و به نوعی اش��تیاق جامعه 
را به این س��مت و س��و كش��اند، اما اینكه 
بخواهیم این روزها مجدداً سوخت رسانی 
خودرو را به ال پی جی تبدیل كنیم به نوعی 
دوباره كاری اس��ت و هزینه های فرهنگ 
سازی كه برای سی ان جی صورت گرفته 

از بین خواهد رفت.
  وی خاطرنش��ان ك��رد: كارخانه ه��ا و 
كارگاه ه��ای تجهی��زات س��ی ان جی در 
كشور این روزها با صدها هزار نفر مشغول 
به كار هس��تند و اگر ال پی جی وارد س��بد 

سوخت شود حجم قابل توجهی از نیروی 
كار این حوزه بیكار خواهند شد.

ب��ه گفت��ه وی در ح��ال حاض��ر دول��ت 
س��ی ان جی  از  را  الزم  حمایت ه��ای 
كرده اس��ت كه با ای��ن اقدام برنامه ریزی 
برای تمركز س��وخت خودرو در كش��ور از 
بین خواهد رفت و به نوعی پراكندگی به 

وجود می آید.

   بهتر اس���ت س���وخت ال پی جی در 
سایر حوزه ها مصرف شود

  عرب در پاس��خ به این س��ؤال كه با فرض 
اینك��ه آل پ��ی چ��ی نی��ز باید در كش��ور 
مورد اس��تفاده قرار گیرد، به اعتقاد ش��ما 
در چه حوزه ای مناس��ب تر اس��ت؟ پاسخ 
داد: ال پی ج��ی اگ��ر به عون پخت در نظر 

 هزینه فرهنگ سازی از بین می رود
  عرب با بیان اینكه یكی از مهم ترین اقدامات شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی در سال های اخیر توسعه سوخت 
س��ی ان جی بوده اس��ت، گفت: در چهارسال اخیر موضوع 
توسعه سوخت سی ان جی در خودروها با اهمیت بیشتری 
در دس��تور كار دولتمردان قرار گرفته اس��ت؛ از همین رو 
سرمایه گذاری های زیادی در این عرصه انجام و گام های 

بلندی برداشته شده است.
  وی افزود: در ابتدای اجرای طرح دوگانه كردن خودروها، 
بسیاری از تجهیزات از كشورهای گوناگون از جمله ایتالیا 
به كشور وارد می شد، اما این روزها با همت تولیدكنندگان 
صنعت سی ان جی تجهیزات این صنعت بومی سازی شده 
است و حال كه به نوعی این صنعت رو به رونق قرار دارد 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی ال پی جی را در سبد 
سوخت خودرو برای سال 1400 در نظر گرفته اند كه نوعی 

موازی كاری در این صنعت به حساب می آید.

گرفته ش��ود، بیش��تر برای مصارف خانگی كه گاز شهری 
ندارند، استفاده می شود، اما از ال پی جی می توان در صنایع 

پتروشیمی به عنوان خوراك استفاده كرد.
  ای��ن صنعتگ��ر ی��ادآوری كرد: قبل از اینكه ب��ازار دوگانه 
س��وز كردن خودروها با س��وخت سی ان جی داغ شود چند 
كارخانه رو به تعطیلی كامل قرار داشتند، اما این روزها این 
كارخانه ها فعال هستند؛ این در حالی است كه اگر ال پی جی 
رقیب جدید در سوخت سی ان جی شود مجدداً شاهد از رونق 

افتادن تولید تجهیزات سی ان جی خواهیم بود.
  وی به موضوع صادرات نیز اشاره كرد، گفت: رهبر انقالب 
كه سال گذشته را جهش تولید نامگذاری كردند در حوزه 
صنعت تجهیزات س��ی ان جی اتفاقات خوبی رخ داد، هم 
اكن��ون تولی��د كنندگان این توانایی را دارند كه تجهیزات 

سی ان جی را تولید و حتی صادر كنند.
  عرب ادامه داد: هند و پاكس��تان نیز در حوزه س��ی ان جی 
اقداماتی را انجام داده اند؛ اما هنوز به پیشرفتی كه ایران در 
حوزه سی ان جی دست پیدا كرده است، نرسیده اند؛ این در 
حالی است كه تحریم های ظالمانه در كشورمان وجود دارد 
با این وجود صادرات مصنوعات سی ان جی از جمله مخازن 
س��ی ان جی به برخی از كش��ورها از جمله روس��یه صورت 
می گیرد و این توانایی وجود دارد كه محصوالت بیشتری 

از این صنعت را به بازارهای جهانی صادرات كنیم.
  وی كش��ورمان را به عنوان نخس��تین كش��ورهای دارای 
مناب��ع گاز طبیع��ی دانس��ت و در این ب��اره گفت: برخی از 
میادین گازی س��ی ان جی كش��ورمان به ش��كل مشترك 
با كش��ورهای همس��ایه اس��ت كه اگر ما در حوزه صنعت 
س��ی ان جی كم كاری هایی داش��ته باشد كشورهای دیگر 
كه منابع مشترك دارند این انرژی را استخراج می كنند و 
به نوعی سهم ایران از بازار انرژی عقب خواهد ماند، چرا 
ك��ه می ت��وان فراورده هایی نظی��ر بنزین و ال پی جی را به 
عن��وان محص��والت صادراتی در نظر گرفت و درآمدزایی 

مطلوبی را برای كشور به وجود آورد.
  عرب افزود: مس��ئوالن مربوطه باید س��بد سوخت و انرژی 
كشور را ارزشیابی كنند؛ به طور نمونه وقتی سی ان جی به 
عنوان ارزان ترین، فراوان ترین و كم آلوده ترین س��وخت 
خودرو به حساب می آید بهتر است كه این سوخت مهم ترین 
س��هم س��بد سوخت كش��ور را در برگیرد و سایر سوخت ها 
مانند بنزین، گازوئیل و آل پی چی كه به س��ختی تولید و 
فراهم می ش��ود و از ارزش افزوده قابل توجهی برخوردار 

است مورد استفاده در صادرات قرار گیرد.
  ای��ن عض��و هیئت مدیره ش��ركت الكتروف��ن كه بیش از 
40 س��ال فعالیت صنعتی دارد، در خاتمه گفت: الكتروفن 
تولیدات گوناگونی در حوزه صنعت دارد و به عنوان نخستین 
تولید كننده تجهیزات سی ان جی فعالیت می كند؛ و در حال 
حاضر نزدیك به ۲00 نفر به شكل مستقیم در این شركت 
مشغول به كار هستند؛ همچنین 100 نفر در نمایندگی این 
شركت اشتغال دارند و بیش از یك هزار نفر نیز به شكل 

غیر مستقیم مشغول به كار هستند.

 در حال 
حاضر دولت 
حمایت های 

الزم را از 
سی ان جی 

کرده است که 
با این اقدام 
برنامه ریزی 
برای تمرکز 

سوخت خودرو 
در کشور از 
بین خواهد 

رفت و به نوعی 
پراکندگی به 
وجود می آید
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یادداشت

 چالش های استفاده از ال پی جی 
در س���ب��������د س���وخ��������ت کش���ور

مهدی شریف زاده
دبیر "ستاد توسعه 

فناوری های آب و انرژی"
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 در س��ال های اخیر، طرح اس��تفاده از خودروهای دوگانه سوز 
با افزایش قیمت بنزین و مشكالت زیست محیطی ناشی از 
مصرف آن و همچنین اهمیت تنوع بخشی به سبد سوخت 

كشور مورد توجه قرار گرفته است.
Liquefied Petroleum Gas )ب��ه اختص��ار LPG( كه از 
آن به نام »س��وخت گازمایع« یاد می ش��ود در واقع تركیبی 
از گازهای پروپان و بوتان است كه از فرآیندهای تولید گاز 
طبیعی و تقطیر نفت خام به دس��ت می آید. س��وخت گازمایع 
بی رنگ، بدون بو، خورنده و غیره س��می اس��ت. همچنین 
ویسكوزیته كمی داشته و بنابراین احتمال نشت آن نسبت 
به سایر فرآورده های نفتی بیش تر است )1(. كشور ایران با 
بهره مندی از منابع عظیم نفت و گاز، با تولید ساالنه نزدیك 
به 10 میلیون تن ال پی جی )۲( به عنوان یكی از بزرگ ترین 
تولیدكنندگان این سوخت در جهان شناخته می شود. امروزه 
مص��رف ال پی ج��ی در جه��ان در حال افزایش اس��ت )3( و 
كشورهای چین و هند كه روابط تجاری و اقتصادی خوبی 
با ایران نیز دارند جزو بزرگ ترین مصرف كنندگان ال پی جی 

به شمار می آیند.
سی ان جی و ال پی جی دو سوخت جایگزین  شناخته شده در 
سطح جهان برای استفاده در بخش حمل ونقل اند. باتوجه به 
ش��رایط اقتصادی، منابع دردسترس، میزان توسعه فناوری 
و برخ��ورداری از زیرس��اخت های م��ورد نیاز، هر كدام از این 
سوخت ها می تواند به عنوان راهكاری برای تنوع بخشی به 

سبد انرژی كشورها مورد استفاده قرار گیرند.
در س��طح جهان، گازمایع پس از بنزین و گازوییل، س��ومین 
س��وخت متداول خودروهاس��ت. این س��وخت در مقایسه با 
بنزین، انتشار گازهای دی اكسید كربن، اكسیدهای نیتروژن 
و مونوكسیدكربن را به ترتیب به میزان 1۵، 30 و ۵0 درصد 
كاهش می دهد و به دلیل عدد اكتان باالتر، س��بب كاركرد 
روان تر موتور خودرو و در مواردی حتی كاهش هزینه های 
تعمیرونگهداری آن می شود. علی  رغم مزایای یادشده، برخی 
مسائل و مشكالت جانبی سبب شد  وزارت نفت از ادامه طرح 
جایگزینی گازمایع در بخش حمل ونقل صرفه نظر كرده و به 
مرور اقدام  به حذف این حامل انرژی از س��بد س��وخت كشور 
نماید. به تازگی این وزارت خانه با انتش��ار نس��خه مقدماتی 
س��ند تأمین انرژی بخش حمل ونقل تا افق 14۲0، س��وخت 
ال پی جی را به طور كامل از س��بد س��وخت بخش حمل ونقل 
كشور حذف كرده است. در این سند آمده است: »ال پی جی 
در س��بد آتی س��وخت خودروها در كش��ور جایگاهی ندارد و 
لذا می باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد كه )با اطمینان از 
عرضه ال پی جی برای مصارف عمدتاً پخت وپز خانوارهایی 
كه به شبكه گازطبیعی دسترسی ندارند( استفاده از ال پی جی 
به عنوان س��وخت خودروها برچیده شده و مصرف كنندگان 
فعلی ال پی جی به عنوان س��وخت خودرو، به تدریج به سمت 
مصرف س��ی ان جی هدایت/ حمایت ش��وند و تا آن زمان نیز 
هیچ تشویق و امتیازی برای مصرف ال پی جی در خودروها 

منظور و اعمال نشود«.
با این حال، مجلس ش��ورای اس��المی در اقدامی در خالف 

 عالوه بر موارد 
ذکرشده، 
با مطالعه 

کالن  روندهای 
حوزه حمل ونقل 

می توان 
دریافت که 
جهت گیری 

صنعت 
خودروسازی 

جهان به سمت 
جایگزینی 
خودروهای 
با موتورهای 

احتراق داخلی 
با خودروهای 

الکتریکی است
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جه��ت س��ند وزارت نفت، با اف��زودن بند 
جدی��دی ب��ه تبصره 1 قان��ون بودجه كل 
كش��ور در س��ال 1400، استفاده از گازمایع 
در ناوگان حمل ونقل كشور را به طور رسمی 
كلید زد. براساس بند ح از تبصره 1 این قانون 
»وزارتخانه ه��ای نفت و كش��ور موظفند 
امكان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده 
قانونمند از سوخت گازمایع )ال پی جی( در 
ناوگان حمل ونقل با اولویت ناوگان عمومی 
و حمل بار را به كمك بخش های خصوصی 
و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در 

سال فراهم كنند« )4(.
در ص��ورت بررس��ی نظره��ای خبرگان و 
كارشناس��ان این حوزه، حذف ال پی جی از 
سبد سوخت كشور تصمیمی كارشناسی شده 
و منطقی به نظر می آید كه در ادامه به تحلیل 

چندی از این دالیل پرداخته خواهد شد.
صنعت پتروش��یمی یك��ی از بخش های 
اساس��ی در زنجی��ره ارزش صنعت نفت و 
گاز محس��وب می شود كه نقش  به سزایی 
در جلوگیری از خام فروشی منابع ارزشمند 
هیدروكربنی، توس��عه صادرات غیرنفتی، 
اش��تغال زایی و افزایش تاب آوری كش��ور 
در ش��رایط تحریمی، دارد. مواد شیمیایی و 
پلیمرهایی هم چون پالستیك ها و فیبرها 
از جمل��ه محص��والت نهای��ی واحدهای 
پتروش��یمی هستند كه تقاضای روزافزون 
و بازار گس��ترده ای برای اس��تفاده از آن ها 
در فعالیت ه��ای اقتص��ادی و صنعت��ی از 
ساخت وس��از تا كش��اورزی، وج��ود دارد. 
ال پی ج��ی به عنوان یك��ی از خوراك های 
پرمص��رف در مجتمع ه��ای پتروش��یمی 
ب��رای تولی��د اتیلن، پروپیلن و پلی پروپیلن 
ك��ه داری كارب��رد و ارزش اف��زوده باالیی 
هس��تند، شناخته می ش��ود. در كنار كاربرد 

س��وخت گازمایع در صنایع پتروش��یمی و 
مزیت های صادراتی آن، طرح اس��تفاده از 
ال پی جی در س��بد س��وخت كشور در حالی 
طی قانون بودجه كل كشور سال 1400 به 
دولت ابالغ شده است كه در سال های اخیر 
باتوجه به مزایای گاز طبیعی )س��ی ان جی( 
هم چ��ون قیمت پایی��ن، میزان آالیندگی 
اندك و ش��بكه گس��ترده و ایمن انتقال و 
توزیع آن از طریق خطوط لوله سراس��ری، 
س��رمایه گذاری چش��مگیری برای ایجاد 
زیرساخت های الزم جهت توسعه استفاده 
از گاز طبیعی در ناوگان حمل ونقل كش��ور 
صورت گرفته اس��ت. وجود بیش از ۲۵00 
جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی خود موید 

این مدعاست )۵(.
 استفاده از ال پی جی در ناوگان حمل ونقل 
كشور در سه بخش انتقال، توزیع و مصرف 
با چالش های قابل توجهی روبه رو است. در 
بخ��ش انتقال، برخالف س��وخت های گاز 
طبیعی، بنزین و گازوییل كه حجم عمده ای 
از آن ه��ا از طریق خطوط ایمن لوله منتقل 
می ش��ود، برای انتق��ال و تأمین ال پی جی 
نیاز به اس��تفاده از تانكرهای حمل سوخت 
جاده پیما در سراسر كشور است كه به دلیل 
اشتعال زا بودن این مواد، خطرهای ویژه ای 

به همراه خواهد داشت.
در زمین��ه عرض��ه س��وخت ال پی جی نیز، 
ایجاد جایگاه های استاندارد و ایمن عرضه 
ال پی جی در كش��ور با هزینه  زیادی همراه 
اس��ت. از آن جایی كه ال پی جی در فش��ار 
اتمسفر و دمای محیط بخار می شود، نیاز به 
استفاده از مخازن تحت فشار فوالدی برای 

نگهداری از این سوخت خواهد بود.
از س��ویی دیگر، در حال حاضر استانداردی 
ب��رای تبدی��ل خودروهای تك گانه س��وز 

به دوگانه س��وزی ال پی جی و یا تولید كارخانه ای آن وجود 
ندارد كه تدوین این استانداردها و اجرای آن زمان بر خواهد 
ب��ود. افزون براین، باتوجه به اش��تعال زایی باالی ال پی جی 
می بایست الزامات ایمنی بیش تری برای خودرو رعایت شود 
كه نیاز به سرمایه گذاری ویژه بخش خودروسازی كشور در 

این زمینه خواهد بود.
عالوه ب��ر موارد ذكرش��ده، با مطالع��ه كالن  روندهای حوزه 
حمل ونق��ل می ت��وان دریاف��ت كه جهت گی��ری صنعت 
خودروس��ازی جه��ان به س��مت جایگزین��ی خودروهای با 
موتوره��ای احتراق داخلی با خودروهای الكتریكی اس��ت. 
خودروهای های الكتریكی نقشی حیاتی در دستیابی به اهداف 
زیست محیطی جهانی، توسعه پایدار كشورها و رفع معضل 
آلودگی ش��هرهای بزرگ دارند. پیش بینی می ش��ود تا سال 
۲030 تعداد این خودروها به ۲4۵ میلیون )30 برابر بیش تر 
از تعداد فعلی( برسد )۶(. ازاین رو، سیاست گذاری كالن كشور 
باید به سمت حمایت از سرمایه گذاری در توسعه فناوری های 
مرتبط با خودروهای الكتریكی باشد. طبق ادعای كمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی به دلیل عدم توانایی وزارت 
نف��ت در صادرات ال پی جی به علت ش��رایط تحریمی، این 
سوخت در خطوط لوله گاز طبیعی و مشعل ها سوزانده شده 
و به هدر می رود؛ لذا، طرح افزودن آن به سبد سوخت كشور 
در قانون بودجه 1400 ارائه  شده است. بااین حال، كارشناسان 
حوزه انرژی معتقداند ایجاد زیرس��اخت های هزینه بر باید با 
دید بلندمدت صورت گیرد، نه براساس تحوالت سیاسی و 
تحریمی كه ثبات چندانی نداش��ته و هر لحظه امكان دارد 
با تغییر ش��رایط فعلی، مزیت های این طرح به طور كلی از 

بین رود.
در حال حاض��ر، باتوجه ب��ه ارزش افزوده ال پی جی در صنعت 
پتروش��یمی و مزیت ه��ای صادرات��ی آن و با درنظرگرفتن 
س��رمایه گذاری های كالن صورت گرفته در توسعه استفاده 
از سوخت سی ان جی در ناوگان حمل ونقل كشور و همچنین 
تغیی��ر روندهای جهانی به س��مت اس��تفاده از خودروهای 
الكتریكی، سرمایه گذاری كالن و بلندمدت در اضافه كردن 
ال پی جی به سبد سوخت ناوگان حمل ونقل كشور اقتصادی 
به نظر نمی رسد و منجر به اتالف منابع و سرمایه های كشور 
می گ��ردد. بنابراین، به نظر می رس��د به عن��وان یك راهكار 
بلندمدت جهت بهره برداری از منابع ارزشمند گازمایع كشور، 
می توان س��رمایه گذاری در راس��تای اس��تفاده از ال پی جی 
جهت خوراك واحدهای پتروش��یمی را مدنظر قرار داد كه 
منجربه ایجاد محصوالتی با ارزش افزوده بیش تر می شود. 
همچنین، به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه های سنگین 
سرمایه گذاری جهت ایجاد جایگاه عرضه ال پی جی در سراسر 
كشور و در عین حال بازیابی بخشی از گازمایع هدررفته در 
مشعل ها، می توان اقدام به استفاده از گازمایع برای بخشی 
از ناوگان حمل ونقل عمومی از طریق تعداد معدودی جایگاه 
در س��طح چند ش��هر نزدیك به منابع ال پی جی در كشور، را 

مورد توجه قرارداد. 

 براساس بند 
ح از تبصره 1 
این قانون 

»وزارتخانه های 
نفت و کشور 

موظفند 
امکان احداث 

جایگاه ها و 
زیرساخت 
استفاده 

قانونمند از 
سوخت گازمایع 

)ال پی جی( 
در ناوگان 

حمل ونقل با 
اولویت ناوگان 
عمومی و حمل 
بار را به کمک 

بخش های 
خصوصی و 
عمومی، تا 

سقف مجموع 
۲ میلیون تن 

در سال فراهم 
کنند
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هزینه گزاف رقیب تراشی به روایت كارشناسان علم اقتصاد
اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن یك طرح، مس��ئله این اس��ت؛ طی س��ال های گذش��ته و ش��روع گمانه زنی ها برای ورود یك بازیگر 
تازه نفس به س��بد س��وخت خودروها علی رغم اما و اگرهایی كه برای ممانعت از اجرای این طرح از گذش��ته تاكنون خلق می ش��ده 
اس��ت؛ در زمینه های متعدد زیس��ت محیطی، اقتصادی، فنی و... نظرات و اظهارات مختلفی از تریبون اهل فن و صاحب نظران 
بیان شده كه ترجیع بند هریك از این سخنان تاكید بر ضرورت ادامه بقای حیات صنعت نوپای سی ان جی به عنوان سوختی پاك 
و البته با صرفه اقتصادی در س��بد س��وخت خودروها بوده اس��ت. از همین رو در این مقال س��عی ش��ده اس��ت تا اش��اره ای اجمالی به 
تعدادی از اظهارات مطرح ش��ده از س��وی كارشناس��ان و دس��ت اندركاران این امر ش��ود تا با یادآوری این محورها، الزام به وجود 
سوختی همچون سی ان جی و عواقب و خسارات ناشی از رقیب تراشی لجوجانه برای ورود ال پی جی در سبد سوخت حمل و نقل 

به صورتی شفاف روایت شود.
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ویژه ن��امه سب����د س���وخت



لزوم استفاده 
از سوخت سبز به خاطر 

نجات کره زمین

س��ید مصطف��ی میرس��لیم؛ عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام می گوید: سال 
1۹۹1 در اجالس محیط زیس��ت در ریو، 
توصی��ه ای به عن��وان محصول اجالس 
مبنی بر لزوم اس��تفاده از س��وخت س��بز 
)گاز طبیع��ی( ب��رای نجات ك��ره زمین 
اعالم شد. با توجه به اینكه ایران صاحب 
یك��ی از بزرگ ترین مخ��ازن گاز جهان 
اس��ت در سال های گذش��ته شاهد تغییر 
مصرف انرژی كش��ور از نفت به س��وی 
گاز بودی��م، به گونه ای كه اكنون ایران از 
جمله كشورهایی است كه شبكه ارزشمند 
سراس��ری گاز طبیعی را در اختیار دارد و 
س��ی ان جی توانسته با موفقیت گسترش 

پیدا كند.
میرس��لیم؛ پیش ت��ر با بی��ان اینكه حدود 
۲۶ درصد میزان مصرف س��وخت ایران 
مربوط به بخش ترابری است، اظهار كرده 
اس��ت: در سیاست های انرژی كشور، گاز 
به عنوان منبع اصلی انرژی كش��ور مورد 

تاكید قرار گرفته است.
ای��ن عض��و مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام بهتری��ن روش اس��تفاده از منابع 
هیدروكربوری را تولید محصوالت بادوام 
و بدترین نوع استفاده از این منابع طبیعی 
را مصرف در قالب س��وخت، عنوان كرده 
و گفته است: مردم گرایش و تمایل خود 
نس��بت به تحول در مصرف س��وخت از 

بنزین به گاز طبیعی را نشان داده اند.

بازگشت گاز مایع 
به سبد سوخت خودروها، 

غیر اقتصادی است

اس��تاد دانش��گاه صنعتی شریف با اشاره به 
اینك��ه هزینه ه��ای الزم برای مصرف دو 
میلی��ون ت��ن گاز مایع به عنوان س��وخت 
خودروها از درآمد آن بیش��تر اس��ت، گفت: 
یك حساب سرانگشتی نشان می دهد كه 
بازگشت سرمایه در این طرح 10 سال زمان 
می برد و از همین رو این طرح غیراقتصادی 
اس��ت. س��ید هاشم اورعی با اشاره به اینكه 
س��هم گاز مایع یا همان آل. پی. جی تنها 
3 درصد از سوخت های فسیلی است، ادامه 
داد: این سوخت، در سبد سوخت های جهان 
جدید نیس��ت و تركیبی از پروپان، بوتان و 
پنت��ان اس��ت. اورعی تاكید ك��رد: در یك 
حس��اب سر انگشتی مصرف ۲ میلیون تن 
گاز مایع در س��ال ب��ا فرض پیمایش 100 
كیلیومت��ری ه��ر خودرو، منجر به ۲ هزار و 
100 لیتر مصرف گاز مایع و جایگزینی هزار 
و 700 لیتر بنزین می شود كه با قیمت های 
واقعی در س��ال حدود هزار و 7۵0 میلیارد 
توم��ان درآم��د دارد. وی ادامه داد:  در مقابل 
اما تبدیل هر خودرو به دوگانه سوز آل. پی. 
جی 10 میلیون تومان هزینه دارد. همچنین 
از آنجایی كه آل. پی. جی قابلیت اش��تعال 
باال دارد، جایگاه های این فرآورده، استاندارد 
خاصی دارند و رعایت این استانداردها هزینه 
اح��داث را ب��اال می برد. ب��ه گفته اورعی، با 
رعای��ت اس��تانداردهای بین الملل��ی هر 
جای��گاه 7۵ میلی��ارد تومان هزینه دارد كه 
با ایرانی س��ازی تجهیزات این عدد به ۲3 
میلیارد تومان كاهش پیدا می كند و از آنجا 
ك��ه ب��رای توزیع ۲ میلیون تن آل. پی. جی 
در سال 1۵0 جایگاه نیاز داریم برای احداث 
این تعداد جایگاه به سرمایه گذاری 3 هزار 
و 300 میلی��ارد توم��ان ت��ا 11 هزار و ۲۵0 
میلی��ارد توم��ان نیاز خواهد بود. وی با بیان 

اینكه عالوه بر این هزینه ها، مشكل بزرگ 
هزینه حمل است زیرا تانكرهای حمل آل. 
پی. جی نیز باید اضافه شود، گفت: تا همین 
ج��ا و ب��دون در نظر گرفتن هزینه حمل نیز 
هم این طرح فاقد توجیه اقتصادی است زیرا 
بازگشت سرمایه در این طرح به باالی 10 
س��ال می رود. استاد دانشكده برق دانشگاه 
صنعتی شریف تاكید كرد: كار اقتصادی این 
اس��ت كه آل. پی. جی را به عنوان خوراك 
پتروشیمی ها بدهیم زیرا در زمستان معمواًل 
با كمبود خوراك گاز در پتروشیمی ها رو به 
رو هستیم. حتی اگر نخواهیم آل. پی. جی 
را به خوراك پتروشیمی تبدیل كنیم باز هم 
اقتصادی تر است كه صادرات این فرآورده 
انجام شود و بنزین در داخل به مصرف برسد. 
زی��را گاز مای��ع قیمت باالتری در بازارهای 
جهانی نس��بت به بنزین دارد. وی با اش��اره 
ب��ه اینكه میانگین قیمت بنزین ۲۹4 دالر 
در تن اس��ت، افزود:  در صورتی كه قیمت 
ه��ر ت��ن گاز مای��ع 3۲8 دالر در تن برآورد 
می شود. اورعی با تاكید بر اینكه افرادی كه 
استفاده از آل. پی. جی برای سوخت خودرو 
را در نظر می گیرند زیرساخت را نمی بینند، 
گفت: به طور مثال در ایتالیا كه مصرف گاز 
مایع در س��بد س��وخت خودروها باال است، 
در گذشته زیرساخت های الزم ایجاد شده 
اس��ت. امروز نباید از صفر شروع كنیم زیرا 
در گذش��ته در جای��گاه بنزین و گازوئیل و 
سی. ان. جی سرمایه گذاری كرده ایم و نباید 
نوع دیگری از س��وخت فسیلی را وارد سبد 

سوخت كنیم.

سند 20 ساله 
سبد سوخت کشور 

مطلوب است

معاون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان 
حفاظت محیط زیست می گوید: جایگزینی 
CNG به جای بنزین در سوخت خودروها 
ن��ه تنها می تواند نقش مؤثری در كاهش 

آالیندگی هوا داشته باشد بلكه این امكان 
را فراه��م می كند تا از محل صرفه جویی 
در مص��رف، آن را ص��ادر ك��رده و ب��رای 
كشور ارزآوری كرد. مسعود تجریشی اما 
در ارتباط با این كه چرا س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت خودروس��ازها را ملزم به 
دوگانه س��وز ك��ردن خودروهای خود در 
مبدأ نمی كند، معتقد اس��ت: ما نمی توانیم 
خودروس��از را ملزم كنیم چه ماش��ینی را 
تولید كند و یا تولید نكند. براساس حدود 
مجازی كه محیط زیس��ت تعیین می كند 
به همراه برنامه ریزی هایی كه وزارت نفت 
انجام می دهد ما را به عددی با عنوان سبد 
سوختی برای ماشین ها می رساند. به گفته 
وی با پیگیری وزارت نفت، سازمان برنامه 
و بودجه و سازمان محیط زیست در سند 
۲0 س��اله آین��ده به ع��دد خوبی به  عنوان 
س��بد س��وختی خودروها در كشور رسیده  
كه براس��اس آن روند مصرف س��وخت از 
بنزین به س��مت سی ان جی خواهد رفت. 
معاون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان 
حفاظت محیط زیست اذعان می كند: در 
دس��تورالعملی كه به تازگی با كنسرسیوم 
دانشگاه های برتر در ارتباط با خودروسازها 
داش��ته و به توافق رسیده ایم حدود مجاز 
آالیندگی برای گاز متان تغییراتی را ایجاد 
كردیم كه هزینه تمام ش��ده خودروهای 
دوگانه سوز به میزان قابل توجهی كاهش 
داده و مشكل زیست محیطی را هم ایجاد 

نخواهد كرد.

کاهش ۲۵ درصدی 
انتشار گازهای گلخانه ای 
با رونق مصرف سی ان جی

دبی��ر كل فدراس��یون صنعت نفت ایران 
با اش��اره به كاهش ۲۵ درصدی انتش��ار 
گازه��ای گلخان��ه ای كه با رونق مصرف 
سی ان جی، محقق می شود، گفت: دوگانه 
سوز كردن خودروها، آثار اقتصادی بسیار 
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مثبت��ی را برای كش��ور داش��ته و خواهد 
داشت.

وحی��د تقی خانی با اش��اره به اینكه امروز 
اس��تفاده از گاز طبیع��ی ب��ه عن��وان یك 
س��وخت جایگزین در برخی از كش��ورها 
رایج اس��ت و این موضوع به عنوان یك 
راهبرد درایران نیز به ش��كل جدی دنبال 
می ش��ود و پیش��رفت های خوبی در این 
زمینه حاصل ش��ده اس��ت، افزود: بحث 
جایگزینی گاز طبیعی از س��ال 1380 در 
كشور شروع كه اقدام های موثری در این 
زمینه انجام ش��ده اس��ت، تولید مخازن با 
استفاده از مواد هوشمند، كامپوزیت های 
پلیمری با هدف س��بك س��ازی و ایمن 
س��ازی مخ��ازن و تولی��د كیت ه��ای 
الكترونیك��ی ب��رای دوگانه سوزس��ازی 
خودروهای باپایه گاز س��وز و نیز افزایش 
تع��داد ایس��تگاه های سوخت رس��انی، از 
 جمله پیش��رفت های كشور در این حوزه 

است.
عضو هیات علمی دانشكده مهندسی نفت 
دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینكه هدف 
اصلی و مش��ترك در مباحث اس��تفاده از 
ان��واع س��وخت های جایگزی��ن، كاهش 
هزینه ه��ا، آلودگ��ی ه��وا و آالینده های 
ناش��ی از سوختن س��وخت های سنگین 
اس��ت، افزود: متان یا گاز طبیعی در بین 
س��وخت های هیدروكربن��ی، كمتری��ن 
آالیندگ��ی را دارد و می توان��د تا حدود ۲۵ 
درص��د كاهش گازه��ای گلخانه ای را به 

همراه داشته باشد.
تقی خان��ی ضم��ن تاكید ب��ر اینكه بحث 
استفاده از سوخت های جایگزین رویكرد 
صحیحی اس��ت و اثر مستقیم اجرای این 
طرح، موجب كاهش مصرف بنزین است 
ك��ه از مح��ل صرفه جوی��ی حاصل از آن 
درآم��د نصیب كش��ور می ش��ود، تصریح 
كرد: توس��عه این صنعت به ایجاد اشتغال 
كم��ك كرده و ی��ك اق��دام كارآفرینانه 
محس��وب می شود كه بسیاری از جوانان 
و متخصصان دانش��گاهی را به این س��و 
رهنم��ون می كن��د؛ همچنی��ن یك خط 
مش��ی را برای دانش��گاه ها و مراكز علمی 
و پژوهش��ی كش��ور ایجاد خواهد كرد كه 
در ای��ن زمین��ه موثرتر و باش��تاب تر گام 
بردارن��د ت��ا در نهایت كاه��ش هزینه ها 
 و رف��اه بیش��تر م��ردم را به دنبال داش��ته 

باشد.

خودروسازها و شهرداری ها برای توسعه 
سی ان جی همکاری کنند 

پاکستان و هند در حال سبقت 
از ایران در استفاده سی ان جی

استاد دانشگاه امیر كبیر با اشاره به ضرورت 
همكاری ش��هرداری و خودروس��ازها با 
هدف افزایش س��هم س��ی ان جی در سبد 
سوخت، گفت: كشورهایی نظیر پاكستان 
و هندوستان نیز در استفاده از سی ان جی 

در حال سبقت از ایران هستند.
فریبرز رش��یدی، استاد دانشگاه امیر كبیر 
ب��ا بیان اینكه تكنول��وژی به كار رفته در 
صنعت س��ی ان جی كه خیلی هم پیچیده 
نیس��ت، نیز بایس��تی كاماًل بومی باش��د، 
افزود: در این رابطه وزارت صمت می تواند 
راهگشا باشد و سازندگان داخلی را در این 

راه كمك كند.
رشیدی با بیان اینكه وزارت نفت توانسته 
اس��ت مصوبه ش��ورای اقتصاد در جهت 
توسعه سی ان جی در حمل و نقل كشور را 
اخذ كند، افزود: فعالیت های وزارت نفتدر 
راس��تای گسترش سوخت سی ان جی در 
حمل و نقل عمومی مش��هود اس��ت، اما 
در این میان نیاز اس��ت كه وزارت كش��ور 
و وزارت صم��ت ك��ه هر دو متولی این امر 

هستند، فعالیت موثرتری داشته باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه سال 
۹8 سی درصد به خودروهای سی ان جی 
سوز در كل دنیا افزوده شده است، گفت: 
باید پرس��ید از این میزان س��هم، چقدر به 

ایران تعلق دارد؟
وی ادامه داد: اینكه از سوخت سی ان جی 
برای حمل و نقل عمومی استفاده شود و 
وانت بارها، تاكسی ها و ون ها در اولویت 
نخست دوگانه سوز كردن باشند، در واقع 
مصداق این جمله تبدیل تهدید به فرصت 

تلقی می شود.
اس��تاد دانش��گاه امیر كبیر از كاهش ۹0 
درصدی گازهای س��وخت س��ی ان جی 

به نس��بت بنزی��ن در خودروها به عنوان 
مهمترین مزیت این نوع س��وخت نام برد 
و افزود: این میزان از كاهش آالیندگی به 
حفظ محیط زیس��ت كمك بسیار بزرگی 

می كند.
وی اف��زود: ه��م اكنون در كش��ورهای 
آمری��كای جنوبی و ش��مالی اس��تفاده از 
س��ی ان جی ب��ه عنوان س��وخت خودرو 
ش��تاب گرفته اس��ت و حتی كشورهایی 
نظیر پاكس��تان و هندوس��تان نیز در حال 

سبقت از ایران هستند.

 اضافه شدن آل پی جی به سبد سوخت 
خودروها یک اشتباه بزرگ؛
توسعه سی ان جی
 در دستور کار است

رئیس كمیس��یون انرژی و محیط زیست 
اتاق بازرگانی تهران با بیان اینكه »اضافه 
شدن LPG به سبد سوخت خودروها هیچ 
مزیتی ن��دارد«، اظهار كرد: اینكه دوباره 
LPG را به س��بد سوخت خودروها اضافه 

كنیم یك اشتباه بزرگ است.
چن��دی پی��ش رضا پدی��دار گفت: هرچه 
در بین فاكتورهای مختلف برای بدس��ت 
آوردن مزای��ای ورود LPG ب��ه س��بد 
س��وخت خودروها جستجو كردم، چیزی 
 LPG پیدا نكردم؛ در واقع اضافه ش��دن
 به س��بد س��وخت خودروه��ا هیچ مزیتی 

ندارد.
وی با بیان اینكه وقتی صحبت از مزایای 
ی��ك طرح می كنی��م یكی از فاكتورهای 
مه��م، مزی��ت اقتص��ادی طرح اس��ت و 
مباح��ث قیمت��ی مطرح می ش��ود؛ یكی 
دیگ��ر از فاكتوره��ای مزیت��ی، مباحث 
زیس��ت محیط��ی اس��ت و از هیچ كدام 
از این ابعاد، اضافه ش��دن LPG به س��بد 
س��وخت دارای مزیت نیست، خاطرنشان 
كرد: در طی س��الها در كشور روی توسعه 

CNG كار ش��ده اس��ت؛ به خصوص در 
10 س��ال اخیر روی توسعه تولید مخازن 
CNG در كش��ور كارهای زیادی صورت 
گرفته و موفقیت های قابل توجهی در این 

زمینه داشته ایم.
وی ادامه داد: افزایش س��هم گاز در س��بد 
س��وخت كشور یك استراتژی ملی است 
و طرح��ی ب��ود كه در كمیس��یون انرژی 
ات��اق بازرگان��ی روی آن كار كرده بودیم 
و در جلس��اتی كه در این زمینه داش��تیم، 
مدیران وقت ش��ركت ملی گاز ایران نیز 
روی توس��عه CNG و سرمایه گذاری در 
تأمین مخازن و افزایش س��هم CNG در 
س��بد سوخت كشور با اعضای كمیسیون 
انرژی همنظر بودند و در جلسات شورای 
عالی انرژی كش��ور نیز توس��عه CNG و 
افزایش س��هم این نوع س��وخت در سبد 

سوخت خودروهای كشور تصویب شد.
پدیدار با اشاره به مزیت CNG نسبت به 
LPG در س��بد سوخت خودروهای كشور 
گفت: ما مدتهاس��ت سوخت CNG را به 
س��بد سوخت خودروهای كشور آورده ایم 
و بس��یاری از خودروهای ما نیز با تبدیل 
وضعیت، CNG سوز شده اند؛ در صورتی 
كه در بخش LPG چنین زیرساختی ایجاد 

نشده است.
وی اف��زود: حت��ی كاره��ای مطالعات��ی 
نی��ز انجام ش��ده و طرح��ی مطالعاتی نیز 
در ای��ن زمینه به كمیس��یون انرژی اتاق 
بازرگان��ی آمد كه عالوه بر CNG س��وز 
ش��دن خودروه��ای بنزین��ی و دیزل��ی، 
لوكوموتیوهای كش��ور نیز CNG س��وز 

شوند.
رئیس كمیس��یون انرژی و محیط زیست 
اتاق بازرگانی تهران با بیان اینكه برنامه 
ری��زی ش��ده ب��ا توجه به موضوع رش��د 
مص��رف بنزی��ن و ض��رورت جایگزینی 
بخش��ی از آن در س��بد س��وخت كش��ور، 
س��هم CNG افزایش یاب��د، گفت: برای 
توس��عه CNG و تحقق جایگزینی آن با 
بخش��ی از مصرف بنزین كشور، سرمایه 
گذاری زیادی در طی ۲ دهه اخیر صورت 
گرفت��ه؛ ح��ال كه ظرفی��ت عظیم و قابل 
 CNG  توجهی در همه ابعاد برای توسعه
در س��بد سوخت كش��ور ایجاد شده، چرا 
 بای��د ب��رای توس��عه LPG از ابتدا هزینه 

كنیم؟
وی ادامه داد: با جایگزینی CNG با بنزین، 
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هم قیمت تمام شده تأمین سوخت برای 
مصرف كننده كاهش می یابد و هم مازاد 
بنزین��ی از این جایگزینی خواهیم داشت 
كه می توانیم آن بنزین مازاد تولیدی را به 
عن��وان یك نقطه قوت در شرایط تحریم 

برای صادرات تخصیص دهیم.
پدیدار با بیان اینكه بحث رقابت در قیمت 
تمام شده در اجرای هر طرحی بسیار مهم 
اس��ت، گف��ت: LPG از نظر قیمتی نیز با 
CNG قابل رقابت نیست؛ LPG بر اساس 
وزن در هر كیلو بیش از ۶00 تومان است 
و از نظ��ر وزن��ی، قیمتی بیش از ۲.۵ برابر 

CNG دارد.
به گفته وی حتی در فصل سرما نیز قیمت 
LPG افزایش قابل توجهی پیدا می كند و 
توجیه اقتصادی جایگزینی LPG با بنزین 

را زیرسوال می برد.
پدی��دار تاكی��د كرد: وقتی م��ا می توانیم 
ب��دون هزینه های سنگینی كه در آوردن 
LPG به سبد سوخت خودروها وجود دارد، 
هم��ان مزای��ا و نتایج مثب��ت مورد نظر را 
ب��ا توسع��ه سه��م CNG در سبد سوخت 
بدس��ت آورده و محق��ق كنیم، چرا باید به 
دنبال صرف زمان و تحمیل هزینه توسعه 
زیرساختهای LPG باشیم؟؛ از اینرو هیچ 
مزیتی برای توزیع LPG در بخش حمل 

و نقل كشور وجود ندارد.

 گاز سوز کردن 
ناوگان حمل و نقل؛ گامی 

در جهت توسعه پایدار

ی��ك است��اد دانشگاه گف��ت: نقش بسیار 
مه��م دو وزارتخان��ه نفت و نیرو در تأمین 
سالم��ت مردم جامع��ه و رفع مشكالت 
زیس��ت محیط��ی به واسط��ه استفاده از 
سوخت ه��ای پاكت��ر و تولید وسایل نقلیه 

الكتریكی قابل انكار نیست.

علی محمد رنجبر، می گوید: ایران دارای 
مناب��ع عظیم گ��از بوده و تقریبًا 17 تا 18 
درص��د منابع گاز طبیعی جهان در اختیار 
كش��ور عزیزمان قرار دارد؛ اما متاسفانه با 
در اختی��ار داشت��ن این میزان منابع سهم 
اندكی در صادرات گاز در جهان از آن ایران 
اس��ت؛ بنابرای��ن یكی از رویكردهایی كه 
می ت��وان بیشتر روی آن سرمایه گذاری 
كرد، مصرف داخلی این منبع انرژی ارزان 
ب��ه جای سوخت های مایع و گران قیمت 
است؛ از جمله این موارد استفاده از سوخت 
سی ان ج��ی در خودروه��ای شخص��ی و 

عمومی است.
ام��روزه بنزی��ن به عنوان ی��ك فرآورده 
استراتژی��ك نق��ش به سزای��ی در حمل 
حم��ل و نق��ل عموم��ی و خودروه��ای 
شخص��ی دارد؛ همچنی��ن وان��ت بارها و 
تاكسی ه��ای درون شهری كه از سوخت 
بنزین استفاده می كنند عالوه بر مصرف 
باالی این كاالی مهم و استراتژیك، تأثیر 
مستقیم بر اقتصاد كشور دارند؛ از این رو 
گازس��وز كردن ای��ن وسایل حمل و نقل 
تأثی��ر مستقیم ب��ر كاهش میزان مصرف 

بنزین خواهد داشت.
سوخت سی ان جی به عنوان سوخت پاكتر 
و ارزان ت��ر می تواند ب��ه خوبی جایگزین 
سوخ��ت بنزی��ن در خودروها و وانت های 
حم��ل بار شود بنابراین با همین رویكرد، 
شورای اقتصاد در نشست مورخ ۹8/۹/11 
ب��ر اساس پیشنهاد وزارت نفت و سازمان 
برنام��ه و بودج��ه به استناد ماده 1۲ قانون 
رف��ع موان��ع تولید، مصوب��ه ای با عنوان 
»حمای��ت از تولید و تبدی��ل كارخانه ای 
و كارگاه��ی ی��ك میلی��ون و چهارصد و 
شص��ت و چهار ه��زار دستگاه خودروی 
تاكس��ی، ون )تاكس��ی(، وانت و مسافربر 
شخص��ی بنزینی ب��ه سی ان جی سوز » را 

تصویب كرد.
این مصوبه از آن جهت دارای اهمیت است 
كه این تسهیالت وارد چرخه تولید كشور 
ش��ده و نقش تورمی ب��ر اقتصاد نخواهد 
داشت؛ همچنین این طرح عالوه بر ایجاد 
اشتغال برای جوانان در كارگاه های تولید 
مخ��ازن و كیت تبدیل، انگیزه دارندگان 
خودروهای بنزینی را جهت گاز سوز كردن 
خودروه��ای خ��ود افزایش داده و كاهش 
قاب��ل توجهی در مصرف بنزین به همراه 

داشته و خواهد داشت.

 ضرر ۱۷۰۰ میلیارد تومانی 
بازگشت گاز مایع به سبد 

سوخت خودروها

محس��ن جوهری، رئی��س هیئت مدیره 
انجمن صنفی سی.ان.جی كشور با اشاره 
ب��ه اینكه قیم��ت بنزین در مقایسه با گاز 
مای��ع در جهان ارزان تر است معتقد است 
ك��ه به فرض اینكه بنزی��ن صرفه جویی 
شده با بازگشت گاز مایع به سبد سوخت 

خودروها، صادر شود، با دالر ۲۵ هزار 
تومان��ی، ساالنه ضرری حدود یك هزار و 
700 میلیارد تومان در پی خواهد داشت.

برخی نظرات كارشناسی این مقام مسئول 
منتش��ر شده در رسانه ه��ا درباره سوخت 
سی ان جی و ال پی جی به قرار زیر است؛

 ت��ا ام��روز مصرف غیرقانونی و غیر ایمن 
گ��از مایع ب��ه عنوان سوخ��ت خودروها 
در كش��ور از معضالت��ی ب��ود كه منجر به 
آتش سوزی های متعدد در مكان های غیر 
استان��دارد عرضه گاز مایع و آتش سوزی 
مهیب مخازن در زمان تصادفات و به تبع 
آن خسارت ه��ای جان��ی و مالی شده كه 
ای��ن معضل ب��ه كرات در رسانه ها منتشر 
ش��ده است. با ط��رح جدید مجلس برای 
تخصی��ص ساالانه ۲ میلیون تن سوخت 
گ��از مای��ع ب��ه خودروه��ا، به ج��ای حل 
معضالت گذشته، با دست خود معضالت 
جدیدی را با ظاهر قانونی ایجاد می كنیم 
ك��ه زیان های گسترده ای برای كشور به 

دنبال دارد.
ب��ا اشاره به تصویب طرح توسعه سی.ان.
ج��ی در مجل��س دهم، ط��رح عرضه گاز 
مای��ع مغایر با ای��ن مصوبه قانونی است؛ 
یك��ی از ادله موافقان طرح تخصیص گاز 
مایع به سبد سوخت خودروها، جایگزینی 
آل. پی.ج��ی با بخش��ی از مصرف بنزین 
كش��ور اس��ت در حالی كه این جایگزینی 
در صورت تحقق، اقتصادی نیست و حتی 
اگر گاز مایع به سبد سوخت خودروها ورود 

كن��د، برخالف تص��ور این قشر، به جای 
كاه��ش مص��رف بنزین، از سهم مصرف 
سی.ان.ج��ی كاست��ه می ش��ود چ��را كه 
بخشی از مالكان خودروهایی كه مایل به 
دوگانه  سوزك��ردن خودروی خود هستند، 
به ج��ای مصرف سی.ان.جی به مصرف 

آل. پی.جی تمایل پیدا خواهند كرد.
به نظر می رسد پیشنهاد دهندگان این طرح 
توجه��ی به سرمایه گذاری و تالش هایی 
كه برای توسعه سی.ان.جی كشیده شده 
نداشته اند و عالوه بر این به موضوع مهم، 
امكان صادراتی مایع در مقایسه با سی.ان.

جی توجهی نشده است.
با توجه به وجود منابع عظیم گاز و شبكه 
گست��رده خط��وط انتقال گ��از و ظرفیت 
عرض��ه ح��دود ۵0 میلی��ون مترمكعبی 
سی.ان.ج��ی در كشور و محدودیت های 
صادرات گاز طبیعی به دلیل تحریم های 
آمریكا، اجرای این طرح موجب جایگزینی 
گاز مایع با سی.ان.جی به عنوان سوخت 
خودروها و نوعی خود تحریمی در كشور 
از س��وی مجلس ش��ورای اسالمی شده 

است.
نزدیك به ۲ هزار و ۵00 جایگاه سی.ان.

ج��ی در كش��ور وج��ود دارد، در حالی كه 
جایگاه ه��ای استاندارد آل. پی.جی كمتر 
از انگشت��ان دست اس��ت و برای ساخت 
جایگاه های گاز مایع سرمایه گذاری بسیار 
زیادی نیاز است؛ برای احداث جایگاه های 
سی.ان.جی این ظرفیت با سرمایه گذاری 
دول��ت و بخ��ش خصوص��ی ایجاد شده 
اس��ت و در حال حاضر ۵0 درصد ظرفیت 
عرضه جایگاه های سی.ان.جی كشور بال 

استفاده مانده است.
جایگ��اه داران سی.ان.ج��ی در سال های 
اخی��ر به دلیل تبعات ناشی از تحریم های 
آمریكا ب��ا مشكالت بسیار زیادی مواجه 
بوده ان��د و با وج��ود شعارهای مسووالن 
ذی ربط و نام گذاری سی.ان.جی به عنوان 
سوخت ملی توسط وزیر نفت همچنان این 
جایگاه ه��ا فاقد صرفه اقتصادی است؛ در 
ای��ن شرایط اضاف��ه شدن آل. پی.جی به 
سبد سوخت خودروها و احتمال جایگزینی 
آن با بخشی ازمیزان عرضه فعلی سی.ان.

ج��ی موجب نگران��ی شدید جایگاه  داران 
سی.ان.ج��ی ش��ده است و ع��دم اعتماد 
بخ��ش خصوصی ب��ه سرمایه گذاری در 
كش��ور خصوصًا در ح��وزه سی.ان.جی را 
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در پی خواهد داشت.
ارزش صادرات��ی آل. پی.جی به مراتب از 
بنزین و گازطبیعی بیشتر است و به عنوان 
یك س��وخت لوكس در جهان ش��ناخته 
می ش��ود. متقاضیان آل. پی.جی در بازار 
جهانی بیش��تر از متقاضیان گازطبیعی و 
بنزین هس��تند زیرا ارزش حرارتی باالی 
این سوخت و همچنین كاربردهای متنوع 
آن به خصوص در صنعت پتروشیمی، این 
ف��رآورده را به فرآورده ای پرتقاضا تبدیل 
ك��رده اس��ت؛ اگر ما ب��ه جای تخصیص 
گاز مای��ع ب��ه پتروش��یمی و ی��ا صادرات 
آن، بخش��ی از گازمای��ع تولی��دی خود را 
در موتور خودروها بسوزانیم، در واقع كم 
ارزش ترین راه مصرف گازمایع را انتخاب 

كرده ایم.
میانگی��ن قیم��ت صادراتی گازمایع 3۲8 
دالر و میانگی��ن قیم��ت صادراتی بنزین 
۲۹4 دالر در هر تن اس��ت؛ اگر ۲ میلیون 
تن در س��ال گازمایع را به جای صادرات، 
به س��وخت خودروه��ا تخصیص دهیم و 
ب��ا ف��رض اینكه تمام ای��ن ۲ میلیون تن، 
از مص��رف بنزی��ن بكاه��د و م��ا بنزین 
صرفه جویی شده را صادر كنیم، به معنای 
آن اس��ت كه درآمد ۵88 میلیون دالری 
را جایگزی��ن درآم��د ۶۵۶ میلیون دالری 
كرده ای��م و ای��ن به معنای آن اس��ت كه 
ضرر ساالنه حاصل از مابه التفاوت قیمت 
گازمای��ع صادراتی ب��ا بنزین صادراتی با 
احتس��اب دالر ۲۵ هزار تومانی، 1.7 هزار 

میلیارد تومان است.
ب��ا اضاف��ه ش��دن ۲ میلیون تن در س��ال 
س��وخت آل. پی.جی به س��بد س��وخت 
خودروه��ای كش��ور، به همی��ن میزان از 
مصرف سی.ان.جی كم كرده و تأثیر قابل 
توجهی در مصرف بنزین نداشته باشد، به 
جز زیان هایی كه به صنعت س��ی.ان.جی 
كش��ور وارد می ش��ود، با احتساب فروش 
۲ ه��زار میلی��ارد تومانی گازمایع در داخل 
كشور، زیان ساالنه كشور از عدم صادرات 
گاز مایع و فروش آن در داخل، بیش از 14 

هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بح��ث زیرس��اخت ارائ��ه آل. پی.جی به 
خودروه��ا، بحث بس��یار مهمی اس��ت؛ 
دولت در یك مرحله در س��الهای گذشته 
جایگاه های عرضه آل. پی.جی را تعطیل 
كرد و همه برنامه ها برای توسعه سی.ان.

جی متمركز شد، حال چرا باید با بازگشت 
به گذش��ته، زیرساخت های ایجاد شده و 
هزینه های ملی در صنعت س��ی.ان.جی 
را نادی��ده بگیری��م و ب��ه دنبال آغاز ایجاد 
زیرساخت در عرضه آل. پی.جی باشیم؟

در ش��رایطی كه هیچ زیرس��اختی برای 
عرضه آل. پی.جی به صورت اس��تاندارد 
وجود ندارد و استانداردی نیز برای تبدیل 
خودروه��ا ب��ه دوگانه س��وز آل. پی.جی 
نداریم؛ آغاز عرضه آل. پی.جی به معنای 

خسارت پشت خسارت است.
ب��رای تحق��ق تخصیص ۲ میلیون تن در 
سال آل. پی.جی به سبد سوخت خودروها، 

باید 1۵0 جایگاه فعال آل. پی.جی داشته 
باش��یم ك��ه میانگین هزین��ه احداث هر 
جایگاه با اس��تاندارد جهانی بدون هزینه 
زمی��ن جای��گاه، بالغ بر ۵0 میلیارد تومان 

است.
كل هزین��ه ایج��اد جایگاه های اتوگاز در 
كش��ور با اس��تاندارد جهانی به 7.۵ هزار 
میلیارد تومان می رسد؛ به این هزینه باید 
هزین��ه ۲0 ه��زار میلیارد تومانی تبدیل ۲ 
میلیون دستگاه خودرو به دوگانه سوز آل. 
پی.جی و هزینه ۵00 میلیارد تومانی حمل 
گاز مای��ع با تانكر در جاده های كش��ور را 
اضافه كرد. بنابراین كل هزینه این طرح 
با احتس��اب هزینه اح��داث جایگاه های 
استاندارد جهانی، ۲8 هزار میلیارد تومان 
می ش��ود كه این س��ؤال مطرح اس��ت آیا 
محل تأمین این هزینه و محل بازگش��ت 
س��رمایه گ��ذاری در چنی��ن طرحی دیده 

شده است؟
همچنین احتمال آتش س��وزی س��وخت 
آل. پی.جی از بنزین و سی.ان.جی بیشتر 
است و وقتی بخواهیم در نبود استانداردها، 
به خودروهای آل. پی.جی س��وز رسمیت 
بدهی��م، اینكار به معنای افزایش حوادث 

است.
از س��وی دیگر، س��وخت ایمن س��ی.ان.
جی هم اكنون با توجه به زیرساخت های 
ایجاد ش��ده، با نیمی از ظرفیت اس��می در 
ح��ال خدمات ده��ی اس��ت و در حالی كه 
می توانیم با كمترین هزینه، سهم سوخت 

سی.ان.جی را به عنوان یك سوخت پاك 
و ایمن، در سبد سوخت خودروها افزایش 
دهی��م، تصویب طرحی برای آوردن آل. 
پی.جی به سبد سوخت خودروها و كاهش 
بیش از پیش سهم سی.ان.جی هم از نظر 
اقتص��ادی و ه��م از نظر اجتماعی، كاری 
اش��تباه و اقدامی زیان آور برای كش��ور 

خواهد بود.
پرس��ش اینجاست در شرایطی كه تقریبًا 
تمام كارشناسان صاحب نام در این زمینه 
مخالف اجرای این طرح هستند، این طرح 
چطور مطرح و چرا با این سرعت به قانون 
تبدیل ش��د كه موجب جلوگیری از صادر 
نش��دن این محصول استراتژیك و ضرر 
حدود 14 هزار میلیارد تومانی س��االنه به 

اقتصاد كشور می شود.

خودروهای دوگانه سوز؛ 
انتخاب سناریوی برتر 

در توسعه پایدار 

ی��ك اس��تاد دانش��گاه ته��ران گف��ت: 
س��وخت های مصرفي بنزین و گازوئیل 
كه وزن مخصوص آن ه��ا به ترتیب 7۵ 
درصد و 84 درصد است، در مقایسه با 
گاز مایع به وزن مخصوص ۵۵ درصد 
و گاز طبیعي، سوخت ه��ای سنگین تری 
به حساب می آین��د؛ هر چه مولكول های 
تشكیل دهنده سوخت از هیدروكربن های 
بزرگ ت��ری ساخته ش��ده باشد، به هنگام 
انجام  ناقص ت��ری  احتراق  مصرف، 
می ش��ود و درنتیج��ه مونوكسید كربن و 
هیدروكربورهای نسوخته بیشتری وارد 

هوا می شود.
 BTG ابوعلی گلزاری، محقق در شركت
هلند و مشاور محیط زیست سازمان برنامه 
و بودج��ه اظهار ك��رد: از زمانی كه بحث 
ك��ارت سوخت بنزی��ن خودروها جدی تر 
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و ف��از عملیات��ی آن آغاز ش��د، استقبال از 
خودروه��ای دوگانه س��وز نی��ز در كشور 
افزای��ش یافت؛ ب��ه این ترتیب با كاهش 
سهمیه ه��ای بنزی��ن و توج��ه به صرفه 
اقتصادی در مصرف سی ان جی رانندگان 
ب��رای دوگانه سوز كردن خودروهای خود 
اقدام كردند به گونه ای كه با ادامه این روند 
مالكان بیشتری خودروهای دوگانه سوز را 
بر خودروهای بنزینی ترجیح دادند و این 

امر شتاب بیشتری گرفت.
وی اف��زود: مسئله پیچیده آلودگی هوای 
كالن شهرها كه براثر عوامل مختلفی در 
طی چند دهه اخیر به شكل كنونی درآمده 
نیازمن��د شناختی دقی��ق از عواملی است 
ك��ه موجب انتش��ار آن شده است؛ دراین 
می��ان هرچند سیاست گذاری دولت برای 
ترغیب مالكان خودروهای بنزین سوز به 
دوگانه سوز خ��ود می تواند مسیری برای 
كاه��ش آلودگی باشد ام��ا مصوبه جدید 
شورای اقتصاد كه محدود به دوگانه سوز 
ك��ردن خودروه��ای حمل ونقل عمومی 
اس��ت به طور حتم نمی تواند منجر به رفع 

آلودگی از كالن شهرهای كشور شود.
ای��ن فارق التحصی��ل دانشگ��اه صنعتی 
توكی��و و دانشگ��اه ته��ران تصریح كرد: 
درصورتی ك��ه گازسوز ك��ردن خودروها 
از سط��ح خودروهای حمل ونقل عمومی 
ب��ه خودروه��ای س��واری توسع��ه پیدا 
كن��د، امی��د آن می رود ك��ه بتوان سطح 
آلودگ��ی در شهره��ا را به واسطه كاهش 
خودروه��ای بنزین��ی )به عن��وان یكی از 
 منشاء های آلودگی كالن شهرها( كاهش 

داد.
ب��ه گفته وی مطالعات و اندازهگیریهای 
انجام شده روی غلظت آالینده ها در نقاط 
مختلف شهرهای پرترافیك نشان داده 
است كه در خیلي از موارد هوایي كه تنفس 
می كنی��م ازنظر منواكسید كربن و ذرات 
معل��ق به مراتب ازحد مجاز آلوده تر است؛ 
دولت ها و صاحبان صنایع امروزه به دنبال 
آن دست��ه از حامل های انرژی هستند كه 
آالینده ه��ای كمت��ری تولید می كنند، به 
همی��ن دلیل جهان ب��ه گاز طبیعی روی 

آورده است.
گل��زاری خاطرنشان ك��رد: در ایران نیز، 
متخصصان و كارشناسان به علت آلودگي 
بسیار باالی محیط زیس��ت خصوص��ًا در 
شهرهای بزرگ و مصرف و تولید باالی 

خودرو و نهایتًا مصرف باالی سوخت، به 
دنبال سوختي ارزان و پاك برای كاربرد در 
كنار بنزین بودند كه درمجموع سی ان جی 
موردتوج��ه قرار گرفت؛ هم اكنون برنامه 
تبدیل خودروهای دوگانه س��وز در كشور 
برای ناوگان عمومي به ص��ورت رایگان 
با حمایت دولت در حال اجرا اس��ت و 
همان طور كه شاهد هستیم خودروسازان 
ایراني، بیش از ه��ر خودروساز دیگری در 
دنیا، خودروی دوگانه سوز تولید كرده اند و 
این تجربه متفاوت و منحصربه فرد صنعت 

سی ان جی در ایران است.
وی اف��زود: تأثی��رات مثبت این تغییر 
می تواند در محیط زیست و هوای شهرها 
به سرع��ت نمود پیدا كند؛ زیرا سی ان جی 
در بیشتر مناطق كشور در دسترس است، 
ع��اری از گوگرد، آروماتیك، اولفین است 
و ب��ه علت سبك ب��ودن، ذرات معلق كه 
یك��ی از بزرگتری��ن منشأهای آلودگی در 

كالنشهرهاست را تولید نمی كند.

5 مزیت اصلی افزودن گاز طبیعی به 
سبد سوخت خودرو

محقق شرك��ت سی ان جی هلند تصریح 
ك��رد: متولیان خودروه��ای دوگانه سوز، 
حداق��ل ب��ه پنج مزیت اصل��ی استفاده از 
گ��از طبیعی به عنوان سوخت در خودروها 
اش��اره می كنن��د ك��ه اول، گ��از طبیعی 
تمام��ی استانداردهای آالیندگی اروپایی 
و آمریكای��ی و آژان��س )EPA( را پوشش 
می ده��د و از اغل��ب سوخت های موجود 

پاك تر است.
وی ادام��ه داد: گ��از به عنوان یك سوخت 
بدون سرب هیچ گونه اكسیدهای سولفور 
و ی��ا ذرات معلق تولی��د نمی كند؛ به طور 
متوس��ط، استفاده از گاز طبیعی به عنوان 
سوخت میزان انتشار آالینده های مختلف 
را به شدت كاهش می دهد؛ همچنین انتشار 
طبیعی بخار سوخت های مایع از سیستم 
باك خودرو كه همواره به عنوان یك منبع 
آلودگی مطرح بوده در خودروهای گازسوز 
تقریبًا صفر است، دلیل این امرنیز ایمنی 
باالی به كاررفته درسیستم این خودروها 
اس��ت كه از نش��ت هرگونه گاز به بیرون 

جلوگیری می كند.
م��درس دانشگاه تهران در تشریح مزیت 
دوم اف��زودن گازطبیع��ی به سبد سوخت 
خ��ود افزود: هرچند بعضی تصور می كنند 

خودروه��ای گازسوز ناام��ن هستند، اّما 
تجرب��ه نشان داده خودروهای گازسوز از 
خودروه��ای بنزین سوز به مراتب ایمن تر 
هستند؛ نسبت هوا به سوخت برای اشتعال 
گ��از طبیعی ۵ تا 1۵ درصد حجمی است، 
درحالی ك��ه گ��از طبیعی ازه��وا سبك تر 
است و به سرعت پراكنده می شود؛ دمای 
اشتعال این مخلوط نیز حدود 700 درجه 
سانتی گ��راد درمقابل دمای اشتعال حدود 
4۵0 درج��ه سانتی گراد بنزین است و گاز 
طبیع��ی نسبت به بنزین جرقه قوی تری 
نی��ز سی ان ج��ی را برای اشتعال نیاز دارد؛ 
مخ��ازن بسته به سازن��ده مخزن، دارای 
ضخامت��ی ح��دود 1 ت��ا ۲ سانتیمتر است 
و جن��س آن ه��ا نیز از فوالد، آلومینیم و یا 
فیبركربن است كه تمامی آن ها )در یك 
تصادف مشابه( نسبت به یك باك بنزین 
استان��دارد ساخته شده از یك ورق نازك 

فوالدی، مقاومت بسیار بیشتری دارند.
وی ب��ا بی��ان اینكه مزیت سوم این است 
ك��ه سوخت گاز طبیعی یك سوخت پاك 
و عاری از ناخالصی است و در خودروهای 
پایه گازسوز، هزینه نگهداری و تعمیرات 
خودرو را كاهش می دهد و روغن و شمع ها 
نی��از به تعویض كمتری نیاز دارند، درباره 
مزی��ت چهارم گفت: تأمی��ن گاز طبیعی 
نسب��ت ب��ه دیگر سوخت ه��ای اتومبیل 
برای مص��ارف آینده تضمین شده است؛ 
براساس میزان مصرف فعلی، گاز طبیعی 
ب��رای ۶۵ ت��ا 70 سال آینده باقیمت های 
كنون��ی تأمین ش��ده است كه ب��ا در نظر 
گرفت��ن منابع بازیافت��ی گاز طبیعی، این 
تخمین به 170 سال نیز می رسد. چراكه 
هرچند گ��از طبیعی عمومًا به عنوان یك 
سوخت فسیلی شناخته می شود، اّما متان 
را می ت��وان از محص��والت كش��اورزی، 
فض��والت انسان��ی و زباله نیز تولید كرد، 
ام��ری كه با موفقی��ت در سوئد و فرانسه 

انجام شده است.
گل��زاری در تشریح مزی��ت پنجم اظهار 
كرد: تقریبًا درجهان قیمت گاز طبیعی از 
بنزین ارزان تر است. یك مطالعه در سال 
1۹۹۶ نشان داد كه قیمت گاز طبیعی در 
11 كش��ور از 1۲ كشور اروپایی، 77-14 
درص��د كمتر از بنزی��ن و 1۲-74 درصد 
كمت��ر از گازوئی��ل است. در این كشورها 
مالی��ات مربوط به هر سوخت، مهم ترین 
عامل تعیین كننده قیمت آن است كه این 

ام��ر به دلیل مالی��ات پایین تر گاز طبیعی 
نسبت به بنزین است.

 اولویت توسعه ۱۰۰ درصد 
با سوخت سی ان جی است
 صادرات؛ راهکار 

ال پی جی مازاد

علی محمودیان، رئیس اتحادیه كشوری 
سوخت های جایگزین و خدمات وابسته با 
بیان اینكه »توسعه سی ان جی یك رفتار 
خردمندان��ه است كه بای��د اتفاق بیفتد«، 
معتقد است: با درنظر گرفتن تمام شرایط 
فعل��ی كشورم��ان، اولوی��ت توسعه 100 

درصد با سوخت سی ان جی است.
ب��ه گفته وی اتحادی��ه اروپا برنامه ریزی 
كرده كه تا سال ۲030 تعداد خودروهای 
گازس��وز سی ان جی را در این اتحادیه 10 
براب��ر كند، همچنی��ن هندوستان برنامه 
ری��زی ك��رده ت��ا س��ال ۲030 تعداد 10 
ه��زار جایگ��اه سی ان جی به جایگاه های 
موج��ود خود اضافه كند؛ كشورهای واقع 
شده در امریكای جنوبی از جمله كلمبیا و 
آرژانتین هم برنامه هایی در زمینه توسعه 
سوخت های جایگزین دارند و بسیاری از 
كشورها توسعه سوخت های سی ان جی، 
ال پی ج��ی و برق��ی را در دست��ور كار خود 

دارند.
محمودی��ان با بی��ان اینكه »ایران نیز در 
مسی��ر توسعه سوخت ه��ای جایگزین از 
ابت��دای ده��ه 80 حركت ك��رده«، گفته 
است: در كشور ما بحث توسعه سی ان جی 
ب��ه عنوان سوخت اصلی جایگزین بنزین 
مطرح شده كه با توجه به اینكه ذخایر قابل 
توجه گازطبیعی در كشور داریم و همچنین 
شبك��ه انتق��ال گاز به ص��ورت گسترده و 
مویرگ��ی در تمام كشور گسترش یافته و 
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دسترسی آسان به جایگاه های سی ان جی 
داریم؛ این سه مزیت موجب شده تا توسعه 
سی ان جی ج��زو اولویت های كشور قرار 
گی��رد. تكنول��وژی ساخ��ت تجهیزات و 
قطع��ات مورد نیاز صنعت سی ان جی بعد 
از گذشت ۲0 سال در كشور بومی سازی 
ش��ده و ام��روز توان تولید بهترین مخازن 
تیپ یك را در كشور داریم؛ كارخانه هایی 
در كشور روی مخازن تیپ 4 در حال كار 
هستن��د و قطعه س��ازان بزرگی داریم كه 
ه��م تولیدكننده و هم صادركننده هستند 
و تجهی��زات سی ان جی را در كشور تولید 

می كنند.
وی تاكی��د می كن��د: در شرای��ط فعلی بر 
اساس محاسب��ات و مسائل كارشناسی، 
توسع��ه سی ان جی یك رفتار خردمندانه 

است كه باید اتفاق بیفتد.
سی ان ج��ی ج��زو اولویت ه��ای توسعه 
سوخت ه��ای جایگزی��ن ب��وده و ارزش 
اف��زوده فراوان��ی دارد؛ ما ام��روز با توجه 
ب��ه زیرساخت ه��ای موج��ود، معادل 40 
میلیون مترمكعب در روز ظرفیت عرضه 
سی ان ج��ی داری��م كه فع��اًل از حدود ۲۲ 
میلی��ون مترمكعب آن استفاده می كنیم؛ 
یعن��ی مع��ادل 18 میلی��ون مترمكع��ب 
ظرفی��ت خالی در ای��ن بخش وجود دارد 
ك��ه ب��ا استف��اده از این ظرفی��ت خالی و 
جایگزین��ی بیشت��ر سوخت سی ان جی با 
سوخت بنزی��ن، می توانیم ارزش افزوده 

بیشتری را رقم بزنیم.
محمودی��ان همچنین ب��ا اشاره به اینكه 
»سوخ��ت ال پی ج��ی نی��ز ب��ا توج��ه به 
ظرفیت ه��ا و پتانسیل های استفاده از گاز 
طبیع��ی در كشور، در مقطعی زمانی مورد 
استف��اده قرار می گرف��ت«، معتقد است: 
ب��ا توج��ه به شرایط سیاس��ی و اقتصادی 
كش��ور و منطقه، مناسب است تا تدابیری 
اتخ��اذ ش��ود كه با توجه ب��ه اینكه تولید 
م��ازاد ال پی ج��ی در كشور داریم، اقدامی 
هوشمندان��ه انجام دهیم و بستر استفاده 
از سوخ��ت ال پی ج��ی را ب��ا فروش آن به 

كشورهای همسایه ایجاد كنیم.
اگ��ر شرایط استفاده از سوخت ال پی جی 
نی��ز همچون سی ان جی در كشور فراهم 
ش��ود، استف��اده از این ن��وع سوخت هم 
مناس��ب است؛ ام��ا در شرایط فعلی یكی 
از راهكارهایی كه می تواند ارزش افزوده 
اقتص��ادی در بخ��ش ال پی ج��ی ایجاد 

كن��د و بهتری��ن راهكار اس��ت، این بوده 
ك��ه ال پی ج��ی م��ازاد تولی��دی كشور را 
ص��ادر كنیم و در كنار ال پی جی، خدمات 

مهندسی نیز همراه آن صادر كنیم.
رئی��س اتحادی��ه كش��وری سوختهای 
جایگزی��ن و خدم��ات وابست��ه ب��ا بیان 
اینك��ه »مسائ��ل اقتص��ادی همیشه در 
اقتص��اد ان��رژی برای تمام��ی كشورها 
اهمی��ت دارد«، می گوی��د: ما صادركننده 
گازطبیع��ی هستیم، ام��ا كشورهایی هم 
هستن��د ك��ه واردكننده گاز هستند، با این 
ح��ال در ح��وزه استفاده از گ��از به عنوان 
سوخ��ت خ��ودرو، برنامه دارند. با توجه به 
زیرساخت ه��ای كشور، اولویت توسعه با 
سوخت سی ان جی است و با دالیل متعدد، 
توسعه سوخت سی ان جی برای كشورمان 

بسیار حائز اهمیت است.
وی می افزای��د: خوشبختان��ه یك��ی از 
طرح ه��ای بزرگ كه ب��ا انجام مطالعات 
جام��ع انجام شد، طرح توسعه سی ان جی 
اس��ت كه در ابت��دای توسعه، طرح جامع 
1000 صفح��ه ای داش��ت؛ در این طرح 
تعری��ف ش��ده كه اگر مانع��ی برای رشد 
سی ان ج��ی نگذاریم، ت��ا ۶0 درصد سبد 
سوخ��ت كشور اعم از سبد سوخت بنزین 
و گازوئی��ل می تواند با سوخت سی ان جی 

جایگزین شود.

 با سی ان جی 
مردم دیگر نگران 

قیمت بنزین نباشند

سعی��د لی��الز به عن��وان ی��ك تحلیلگر 
اقتص��ادی در رابط��ه با طرح دوگانه سوز 
ك��ردن خودروهای عمومی می گوید: این 
یك  كمك بالعوض دولت به مردم است 
ك��ه در مقابل هرگونه تغییر قیمت بنزین 

بیمه می شوند.
ب��ه گفت��ه وی مصوبه ش��ورای اقتصاد با 
موضوع سی ان جی منجر به ایجاد صدها 

ه��زار شغل می شود و می تواند از سوختن 
ده ه��ا ه��زار سوخت فسیلی ك��ه تبدیل 
ب��ه دود، آالیندگ��ی و سرط��ان می شود، 
جلوگیری كند. عالوه بر این، این موضوع 
به بهب��ود وضعیت ترافیكی، آالیندگی و 
زیست محیط��ی كشور كمك می كند و از 
همه مهم تر كاماًل به نفع اقشار فرودست 
جامع��ه اس��ت؛ چراك��ه اساس��ًا گازسوز 
ش��دن خودروها در خودروهایی همچون 
وانت باره��ا و یا خودروهای ارزان قیمت و 
متوسط صورت می گیرد كه این موضوع 
می توان��د ب��ه نف��ع مصرف كنندگان نیز 

باشد.
وی ب��ا بی��ان اینك��ه حمل ونقل عمومی 
كش��ور نی��ز بیم��ه می ش��ود، می افزاید: 
ف��رض كنید تم��ام مسافركش ها و همه 
خودروه��ای اینترنتی مشمول این طرح 
ق��رار بگیرن��د. با توجه به اینكه اكنون نیز 
اقدامات بزرگ��ی در صنایع خودروسازی 
ب��زرگ و در قسمت های پایین دستی این 
صنایع یعن��ی قطعه سازها انجام می شود 
ای��ن اقدام می تواند نقش بسیار باالیی در 

جهت تحقق اهداف مدنظر باشد.
به گفته وی، این اقدام دولت یك انقالب 
كام��ل است ك��ه در هیاهوی گران شدن 
بنزی��ن و تحوالت بعدی آن دیده نشد به 
همی��ن دلی��ل الزم است ك��ه رسانه ها به 
ای��ن مصوبه توج��ه ویژه ای داشته باشند. 
چراكه این طرح گام بسیار بزرگی در جهت 

كاهش آالیندگی ها برمی دارد.

 آینده صنعت گاز 
روشن است

رئی��س هیئ��ت مدی��ره انجم��ن صنفی 
ته��ران ب��ا اشاره به اینكه بیش از 14 هزار 
میلی��ارد توم��ان در صنع��ت سی ان جی 
سرمایه گ��ذاری شده، معتق��د است: این 

سوخ��ت با هیچ یك از سوخت های دیگر 
مانند ال پی جی یا سوخت های مشابه قابل 
مقایسه نیست، از همین رو مبنای سوخت 
اصلی در حمل و نقل سبك و سنگین باید 

سی ان جی باشد.
اردشی��ر دادرس با اش��اره به اینكه كشور 
ایران دومین ذخایر گازی دنیا را در اختیار 
دارد و همچنی��ن ب��ا عنایت به گستردگی 
شبكه گازی كشور كه امروزه ضریب نفوذ 
گاز شهری حدود ۹8 درصد و ضریب نفوذ 
گاز روستایی حدود 88 تا ۹0 درصد را به 
خود اختصاص داده و بهترین سوختی كه 
می تواند گزینه اصلی سوخت ملی در آینده 
باشد، گاز است، می گوید: تاكنون در ایران 
بیش از 14 هزار میلیارد تومان در صنعت 
سی ان جی سرمایه گذاری صورت گرفته 
اس��ت؛ بی��ش از 8 كارخانه سازنده كیت و 
تجهیزات، شش كارخانه سازنده مخازن، 
4 كارخان��ه سازن��ده كمپرس��ور و بیش از 
80 درصد قطعات و تجیهزات سی ان جی 

بومی سازی شده است.
ب��ه گفت��ه وی درح��ال حاض��ر می توان 
ال پی ج��ی را ب��ا قیمت��ی در حدود هر تن 
4۵0 ت��ا ۵00 دالر ص��ادر و ب��رای كشور 
درآمدزایی كرد، به همین جهت باید گفت 
سی ان جی سوخت اصلی در سبد سوخت 

خودروها است.
دادرس آینده صنعت گاز را روشن دانسته، 
می افزای��د: تمام ۵ حلقه زنجیره مصارف 
خانگ��ی، صنعتی، تجاری، اداری و حمل 
و نق��ل همگی به سمت گاز طبیعی تغییر 
مسی��ر می دهند. ضمن اینكه گاز طبیعی 
مشتقاتی دارد كه هنوز روی آن كار نشده 
است. به عنوان مثال می توان آل. ان. جی 
را از گاز طبیعی گرفت، تبدیل ال ان. جی به 
سی ان جی، اس ان جی و ... از فرآورده های 
پایین دست��ی گاز است كه وزارت نفت جا 
دارد صنایع پایین دستی گاز را تقویت كند 
تا محور اصلی توسعه، صنایع پایین دستی 

گاز قرار گیرد.
وی ب��ا اش��اره به اینكه در پتروشیمی این 
ام��ر در دفتر توسع��ه پایین دستی صنایع 
پتروشیمی وجود دارد ولی در گاز این خأل 
ح��س می شود، می گوید: بهتر است دفتر 
توسع��ه صنایع پایین دستی گاز یا مرجعی 
ج��دا در چارت سازمانی وزارت نفت دیده 
ش��ود و درای��ن موض��وع تمرك��ز شود تا 

بهره وری های بهینه ای شكل بگیرد.
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مانیفست

بیانیه کارفرمایان صنعت سی ان جی در حمایت 
از طرح ه���ای توس���عه جه���ت جایگزینی بنزین

اهمیت و ضرورت توسعه پایدار صنعت سی ان جی باتوجه به منابع عظیم گازی كشور و با عنایت به اقدامات گسترده 
صورت گرفته در این خصوص طی س��ال های گذش��ته، انجمن كارفرمایان صنعت س��ی ان جی به عنوان یكی از اركان 
گس��ترش دهنده این نقش��ه اقتصادی در س��اختار انرژی كش��ور، بیانیه ای را طی بهمن ماه سال 99 منتشر كرد. دراین 
بیانیه كه ش��رح آن را در ادامه خواهید خواند به محورهای اصلی این طرح و اهمیت افزایش ظرفیت های تولیدی 
زنجیره صنعت س��ی ان جی، توس��عه ش��رکت های دانش بنیان و افزایش سرعت دستیابی به فن آوری های پیشرفته 

در طرح هوشمندسازی با استانداردهای نوین جهانی و ... پرداخته شده است؛
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 انج�����م���ن ک�����������ارفرمای���ان صنع���ت 
سی ان جی

عرص��ه ان��رژی كش��ور پ��س از اجرای 
طرح ه��ای مه��م تاریخی در وزارت نفت 
ام��روز سربلن��د از جلوگی��ری وابستگی 
و حق��ارت و عقب ماندگی ه��ای تأمین و 
توزیع حامل های انرژی به مرز خودكفایی 
و استقالل در تولیدات داخلی رسیده است. 
در پرت��و رویك��رد مق��ام عظمای والیت 
رهبر معظم انقالب و پیاده سازی اقتصاد 
مقاومت��ی در حوزه انرژی، امروزه صنعت 
سی ان جی و صنایع وابسته با بهره گیری 
از سرمای��ه انسانی خالق، اندیشمندان و 
متخصص��ان متعهد، به مرحله شكوفایی 
و رشد توسعه صنعت سی ان جی ورود پیدا 

كرده است؛

ب�ا اج�رای درس�ت »س�ه ط�رح ملی و 
اس�تراتژیک صنع�ت س�ی ان جی« که 

شامل:
ط��رح هوشمندس��ازی ۲۵00  جایگ��اه سی ان ج��ی )طب��ق 01

مصوبه ۹7/1۲/۲۵ هیات وزیران(
طرح پرداخ��ت كارت اعتباری  سوخت گاز )طبق مصوبه مرجع 02

ملی صنعت سی ان جی كشور(

ط��رح پرداخت »۶۵00 میلیارد  تومان« كمك بالعوض جهت 03
گ��از س��وز نمودن یك میلیون و چهارصد 
و شص��ت و چه��ار هزار خودروی تاكسی 
– حم��ل و نق��ل عموم��ی )طبق مصوبه 
ش��ورای اقتص��اد در آذر م��اه ۹8( در این 
راستا شاهد عظمت و پویایی این فرآورده  
ع��ام المنفعه )با جایگزینی و عدم واردات 
بنزی��ن، اصالح الگ��وی مصرف انرژی، 
بهین��ه س��ازی مصرف سوخت در كشور( 
در مقاب��ل جهانی��ان هستیم. از آنجائیكه 
میه��ن عزیزم��ان ایران در بخش مخزن 
س��ازی دارای ۵ كارخان��ه ب��ا ظرفی��ت 
سالیان��ه مجم��وع یك میلی��ون عدد و در 
حوزه كمپرسورسازی دارای 4 كارخانه با 
ظرفیت بیش از 300 عدد سالیانه است و 
در صنع��ت خودروسازی توان تولید بیش 
از ۵00 ه��زار خ��ودروی دوگان��ه سوز در 
س��ال را دارا می باش��د كه اجرای این سه 
ط��رح ملی، موجبات« امنیت اقتصادی و 
توسع��ه پای��دار« این صنع��ت را به دنبال 

خواهد داشت.
ب��ا توج��ه به توان افزای��ش ظرفیت های 
تولیدی در پنج حلقه اصلی زنجیره صنعت 
سی ان جی در بخش های مختلف و رشد و 
توسعه شركت های دانش بنیان و افزایش 
سرع��ت دستیاب��ی ب��ه ف��ن آوری های 

پیشرفته در طرح هوشمندسازی كه با استانداردهای نوین 
جهانی )اینترنت اشیاء IOT( و متناسب با پاسخگویی به نیاز 
صنعت سی ان جی طراحی و تدوین شده است، با عنایت به 
خداون��د متعال، امروزه جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
كش��ور خودكف��ا در تأمین حامل های انرژی و صادركننده 
بنزی��ن و گ��از طبیع��ی و گاز مایع به عن��وان قدرت برتر و 
بالمن��ازع در منطق��ه تبدیل و در تراز انرژی نیز حرف اول 

در منطقه را بیان می نماید.
 با توجه به قابلیت ها، مزیت ها و ویژگی های فراوان صنعت 
سی ان جی، به این باور معتقدیم كه شكوفایی این صنعت، 
الهام بخ��ش سای��ر بخش ها به ویژه حوزه اقتصاد و صنعت 
خواه��د ب��ود و با توجه به اشتغ��ال زایی بیش از 1۲0 هزار 
نف��ر در ای��ن ح��وزه و صرفه جوی��ی ۲0 میلیون لیتر بنزین 
ك��ه ب��ا اج��رای طرح های مذك��ور و افزایش ۵0 درصدی 
ب��ه بی��ش از 30 میلی��ون لیتر صرفه جوی��ی بنزین در روز 
خواهد رسید، كه نماد »اقتدار در ایران و رونق تولید ملی 
» در دوره بح��ران اقتص��ادی و تحریم ه��ای شدید ایران 
 است، موجبات بالندگی و شكوفایی مردم عزیزمان خواهد 

بود.
در پایان با سپاس ویژه از مقام معظم رهبری كه با صبوری 
و خویشتن داری و رهنمودهای عالمانه و منویات و فرامین 
به موقع خود، از تشدید و توسعه بحران انرژی جلوگیری 
نمودن��د و از طرف��ی ب��ا توجه به اج��رای درست و منضبط 
ط��رح سهمیه بندی بنزین توسط كاركنان و مدیران خادم 
وزارت نف��ت ب��ه وی��ژه وزیر محترم نف��ت آقای مهندس 
نامدار زنگنه و مدیران و فعاالن صنعت سی ان جی جهت 
گست��رش طرح های این صنعت به عنوان حوزه راهبردی 
و حس��اس ك��ه همت و تالش گست��رده ی نمودند، تقدیر 
و تشك��ر نم��وده و خ��دا را شاكریم ك��ه این صنعت مجدداً 
جایگ��اه اصل��ی خ��ود را پیدا می نمای��د و بی تردید صنعت 
سی ان جی با برخورداری و حمایت رهبری، دولت و بخش 
خصوصی، قابلیت پاسخگویی به نیازهای مردم عزیزمان 

را برآورده می سازد.
ل��ذا در ای��ن راستا فعاالن، دس��ت اندركاران و كارفرمایان 
حوزه صنعت سی ان جی بر خود الزم می دانند از حمایت ها و 
اقدامات مجدانه و منطبق با اصول كارشناسی وزارت نفت 
جهت تسریع و اجرای طرح های توسعه صنعت سی ان جی 
كه موجبات نجات« 4 میلیون و ۵00 هزار خودروی دوگانه 
سوز« )به ویژه تاكسی ها و حمل و نقل عمومی( را فراهم 
آورده و گره گش��ای« ۲۵00 جایگ��اه سوختگیری گاز »و 
همچنی��ن دعاگوی��ی« 1۲0 هزار نفر كاركنان و شاغالن 
مستقی��م و غی��ر مستقی��م« در این صنع��ت شده است را 
برحس��ب اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی مشترك، 

سپاسگزاری نماید.
امید است كه شاهد توفیق الهی و بركات بی شمار احیاء و 
توسع��ه صنعت سی ان جی در اقصی نقاط كشور عزیزمان 

باشیم.

عرصه انرژی 
کشور پس از 

اجرای طرح های 
مهم تاریخی 

در وزارت نفت 
امروز سربلند 
از جلوگیری 
وابستگی 
و حقارت و 

عقب ماندگی های 
تأمین و توزیع 

حامل های انرژی 
به مرز خودکفایی 

و استقالل در 
تولیدات داخلی 

رسیده است
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یافت و جایگاه ها با استفاده از تسهیالت مختلف در سراسر 
كش��ور رش��د كردند. حمایت ها نیز از ساخت داخل افزایش 
یاف��ت ب��ه طوری كه در س��ال 1384 اولین كارخانه تولید 

مخ��ازن سی ان جی در كشور راه اندازی شد و اكنون 
8 كارخانه سازنده مخازن سی ان جی و بیش 

از ۲480 باب جایگاه در كشور موجود است 
كه در مقایسه با 4000 باب جایگاه بنزین 

دارای ظرفیت مناسبی می باشد.
رش��د چشمگیر مص��رف سی ان جی در 

كش��ور همزم��ان شد ب��ا باالترین 
میزان مصرف بنزین در سال 

138۵ و اج��رای طرح 
سهمیه بن��دی 

همراه  به 

سعه  تو
سی ان جی سبب 

شد ت��ا مص��رف بنزین 
كاه��ش محسوس یابد و 10 

س��ال بعد یعن��ی در سال 13۹۵ 
ب��ه همان میزان س��ال 1384 برسد. 

ب��ه سبد از س��ال 1384 و با ورود جدی سی ان جی 
سوخ��ت كش��ور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به 
جای بنزین، مصرف بنزین را مهار كرده و واردات بی رویه 
بنزین را تا حد خوبی كاهش دهد كه این مهم تاكنون سبب 
صرفه جوی��ی بی��ش از 4۵ میلیارد دالری در واردات بنزین 
شده است. در سال 13۹1 كه كشور نیاز به واردات بنزین 
داشت، سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروهای 
سب��ك كشور تا ۲۵درصد نیز 

افزایش یافت.
مصرف سی ان ج��ی از سال 13۹1 

ت��ا كن��ون تقریب��ًا ثابت شده ب��ود و حتی در 
ش��ش ماه��ه اول سال جاری، با كاهش ۵ درصدی 

نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت 

دیدگاه

 ضرورت توسعه سی ان جی 
و کاهش نقش بنزین در 
اقتصاد کشور

با اجرای طرح تبدیل خودروهای خدماتی، 
تمامی وانت ها و بخش عمده خودروهایی 
ك��ه در خدم��ات جابجایی مسافر فعالیت 
می كنن��د، دوگانه سوز خواهند شد. در این 
ص��ورت آن بخش  های��ی از اقتصاد كه با 
بنزین ارتباط دارد، به تدریج ارتباط آن ها 

با بنزین كمرنگ خواهد شد.
ایران كشوری است كه حدود یك درصد 
جمعی��ت جه��ان و یك درصد از مساحت 
خشكی های كره خاكی را در اختیار دارد. 
به این صورت مقدر شده است كه 7 درصد 
از مناب��ع طبیع��ی جه��ان متعلق به مردم 
ای��ران باشد كه در این میان میزان ذخایر 
ثابت ش��ده گاز طبیعی كشور 17 درصد و 
میزان ذخایر ثابت شده نفت خام متعارف 
كش��ور 11 درص��د از كل جهان می باشد. 
ب��ه عبارت��ی ایران 17 برابر بیشتر از سهم 
عادالنه ای كه از گاز طبیعی باید نصیبش 
می شد را داراس��ت. پس سیاست گذاری 
استفاده بهینه از گاز طبیعی باید 17 برابر 
نسبت به دیگر حامل های انرژی در كشور 

ارجحیت داشته باشد.

مطالعه بر روی سی ان جی از سال 137۹ 
در ای��ران شروع شد و استانداردهای 

مربوط به خودروهای دوگانه سوز 
نیز به طور همزمان در دست 

تدوی��ن ق��رار گرفت. از 
شس��ال 1381 و ب��ا 

تبدی��ل  ش��روع 
ه��ی  گا ر كا

خودروهای 
بنزین��ی با 

تسهیالت ویژه، سه جایگاه سوخت گیری 
سی ان ج��ی نی��ز ب��ه ص��ورت آزمایشی 
راه ان��دازی شد. در س��ال 138۲ عملیات 
توسع��ه سی ان جی به ك��ل كشور تعمیم 

 حمایت ها 
نیز از ساخت 
داخل افزایش 

یافت به 
طوری که در 
سال 1384 

اولین کارخانه 
تولید مخازن 
سی ان جی در 

کشور راه اندازی 
شد و اکنون 
8 کارخانه 

سازنده مخازن 
سی ان جی و 

بیش از 2480 
باب جایگاه 
در کشور 

موجود است 
که در مقایسه 
با 4000 باب 

جایگاه بنزین 
دارای ظرفیت 

مناسبی 
می باشد

عباس ملکی 
استاد گروه سیستم های انرژی 
دانشگاه صنعتی شریف

 

محمد جواد ساکت
کارشناس ارشد سیستم های 
انرژی دانشگاه صنعتی شریف
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عمده این موضوع، كاهش اختالف قیمت 
بنزین و سی ان جی و افزایش عمر ناوگان 
سی ان ج��ی و كاه��ش 
تولی��د  شدی��د 

خودروهای 
دوگان��ه سوز بود. 
همین عوامل نیز سبب 
توق��ف رشد سری��ع تولید و 
تبدیل خودروهای دوگانه سوز و 
تمای��ل كمتر بخش خصوصی برای 
ساخ��ت جایگاه ه��ای عرضه سی ان جی 
ش��د و از ظرفی��ت 40 میلیون مترمكعبی 
جایگاه ه��ای سی ان ج��ی تنها حدود ۲0 
میلی��ون مترمكع��ب مورد استف��اده قرار 
می گرف��ت. پ��س از اج��رای مجدد طرح 
سهمیه بن��دی بنزین، تقاضا برای استفاده 
از این سوخت پاك، به مقدار قابل توجهی 
افزایش یافت كه بیشتر آن ها خودروهای 
حمل و نقل عمومی و بار می باشند و پاسخ 
صحی��ح به ای��ن تقاضای جدید، می تواند 
زمینه ساز جهش دوم در توسعه سی ان جی 

كشور باشد.
در همی��ن راستا شورای اقتصاد در جلسه 
فوق الع��اده روز دوشنبه 11 آذرماه 13۹8 
بن��ا ب��ر پیشنهاد مشت��رك وزارت نفت و 
سازم��ان برنامه و بودجه با هدف حمایت 
و كاهش هزینه های حمل و نقل عمومی 
و بهب��ود ه��وای شهرها، ب��ه استناد ماده 
1۲ قان��ون رف��ع موان��ع تولید، مصوبه ای 
ب��ا عن��وان »حمای��ت از تولی��د و تبدیل 
كارخان��ه ای و كارگاه��ی ی��ك میلیون و 
4۶0 ه��زار دستگ��اه خ��ودروی تاكسی، 
ون )تاكس��ی(، وانت و مسافربر شخصی 
بنزین��ی ب��ه سی ان جیسوز« را تصویب 

كرد كه در آن شركت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ایران ب��رای تبدیل 
خودروه��ای عمومی و مسافربر شخصی 
بنزین سوز ب��ه دوگانه سوز )كارخانه ای و 
كارگاه��ی(، اصل و فرع تسهیالت مالی 
را ك��ه ب��ه مالك��ان خودروه��ا یا 

كارخانه ها تا سقف ۶۵00 میلیارد تومان 
تضمی��ن و بازپرداخ��ت پرداخت می كند. 
ب��ر اساس این مصوبه، قرار است كه یك 
میلی��ون و 4۶4 ه��زار خ��ودرو به صورت 
رایگ��ان دوگانه س��وز شوند. از این مقدار، 
1 میلی��ون و 100 ه��زار دستگ��اه وان��ت 
می باشند كه تا كنون دوگانه سوز نشده اند 
ك��ه مص��رف بنزین آن ها ت��ا 1۵ میلیون 
لیت��ر در روز ب��رآورد می ش��ود. بازگشت 
سرمای��ه تبدیل تاكسی ه��ا و وانت های 
تك سوخت��ی، از مح��ل اختالف سهمیه 
آن ها در حالت تك سوختی و دوگانه سوز 
تأمین خواهد شد. از طرفی سود حاصل از 
تبدیل تاكسی ها و وانت های تك سوختی 
برای رانندگان حدود 400 هزار تومان در 
م��اه است ك��ه ساالنه تقریبًا به ۵ میلیون 
توم��ان می رس��د. پیش بینی می شود كه 
در پای��ان اج��رای این ط��رح، 18 میلیون 
لیت��ر بنزی��ن در روز صرفه جویی شود كه 
صرف��ه اقتصادی آن در صورت صادرات 
این مقدار به سالیانه حدود 3 میلیارد دالر 

می رسد.
با اجرای طرح تبدیل خودروهای خدماتی، 
تمامی وانت ها و بخش عمده خودروهایی 
ك��ه در خدم��ات جابجایی مسافر فعالیت 
می كنن��د، دوگانه سوز خواهند شد. در این 
ص��ورت آن بخش  های��ی از اقتصاد كه با 
بنزین ارتباط دارد، به تدریج ارتباط آن ها با 
بنزین كمرنگ شده و دیگر قیمت گذاری 
بنزی��ن، تأثیر خاصی ب��ر اقتصاد نخواهد 
گذاشت و بنزین صرفًا یك كاالی رفاهی 
و سی ان ج��ی نیز به عنوان سوخت اصلی 
بخش خدمات شناخته خواهد شد. از طرفی 
با توجه به ظرفیت پایین كشور در صادرات 
گ��از طبیع��ی، جایگزینی حداكثری آن با 

سوخت های مایع كه قابل جابجایی زمینی را دارند، سبب 
ایجاد فرصت صادرات سوخت های مایع و درآمدزایی ارزی 
برای دولت خواهد شد كه این موضوع، قدرت بیشتری به 

بانك مركزی برای مدیریت بازار ارز را خواهد داد.
از دیگ��ر مزیت ه��ای اجرای این طرح، رونق گرفتن مجدد 
تولی��د داخ��ل با فعال شدن كارخانه ه��ای مخزن سازی با 
ظرفیت سالیانه یك میلیون مخزن و كارخانجات سازنده 
كیت ه��ای تبدیل و همچنین كارگاه های تبدیل می باشد 
كه زمینه ساز اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم می سازد. 
از طرف��ی ب��ا توجه به اینكه بخشی از این مصوبه 
ب��ه یكسان س��ازی قیم��ت خودروهای 
دوگانه س��وز ب��ا تك سوخ��ت توس��ط 
شركت ه��ای خودروس��ازی می باشد، 
افزایش تولیدات كارخانه ای خودروهای 
دوگانه سوز می تواند تثبیت این صنعت 
را ب��رای 1۵ س��ال آت��ی فراه��م 

سازد.

 

 با اجرای 
طرح تبدیل 
خودروهای 
خدماتی، 

تمامی وانت ها 
و بخش عمده 
خودروهایی 

که در خدمات 
جابجایی 

مسافر فعالیت 
می کنند، 

دوگانه سوز 
خواهند شد
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راهبرد

تدوین یك سند راهبردی برای 
بهینه س���ازی مصرف سوخت

ش��ورای عالی انرژی کش��ور، سند تأمین 
ان��رژی بخ��ش حمل و نقل کش��ور تا افق 

۱۴۲۰ را با چهار محور تصویب كرد.
ای��ن ش��ورا مهرم��اه س��ال گذش��ته در 
راس��تای سیاست گذاری، تنظیم و تدوین 
سیاس��ت های کلی و راهبردی در بخش 
انرژی »س��ند تأمی��ن انرژی بخش حمل 

و نقل کش��ور تا افق ۱۴۲۰« را به تصویب 
رساند؛

الزم ب��ه ذكر اس��ت این س��ند ب��ا تاکید بر 
کارایی و بهینه س��ازی مصرف سوخت در 

چهار بخش:
 1( سیاست های )ترکیب سبد( حمل و نقل 

بار و مسافر در درون و برون شهرها

 ۲( سیاست های بهینه سازی سبد سوخت 
ب��رای مص��ارف حمل و نقل بار و مس��افر

 ۳( سیاست  های تولید انواع خودروهای 
س��بک، نیمه س��نگین و موتورس��یکلت

 ۴( سیاس��ت های نوس��ازی و بازس��ازی 
ناوگان حمل ونقل جاده ای تدوین ش��ده 

است.
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در س��ند اش��اره ش��ده، ابت��دا روند 
موج��ود مصرف س��وخت در بخش 
حمل و نقل بررسی و سپس تقاضای 
س��وخت این بخ��ش در گزینه ادامه 
رون��د موجود تا افق ۱۴۲۰ پیش بینی 
ش��ده اس��ت و با ارزیابی گزینه های 
پیشنهادی، گزینه مطلبوب به فراخور 
سطح فناوری، ظرفیت های صنعتی 
و شرایط اجتماعی، انتخاب و احکام 
ض��روری جهت تحق��ق گزینه مزبور 
)س��بد بهین��ه بخش حم��ل و نقل با 
افزای��ش تدریجی قیمت حامل های 
انرژی طی ۱۰ س��ال تا ۱۴۱۰ به همراه 
اعمال سیاس��ت های غیرقیمتی(، در 

بخش پایانِی سند قید شده است.
براین اساس الزامات الزم جهت اجرای 
این مصوبه پس از تأیید کمیس��یون 
تخصصی شورای عالی انرژی کشور، 
توس��ط وزارت نفت به هیئت وزیران 
ارائه می ش��ود. گفتنی اس��ت س��ند 
تأمی��ن ان��رژی بخ��ش حمل ونقل 
کش��ور تا افق ۱۴۲۰ در هش��ت فصل 
از س��وی معاونت برنامه ریزی وزارت 

نفت تدوین شده است؛
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اس��ت ك��ه همه ذینفع��ان از جمله دولت، تولید كنندگان و 
به��ره ب��رداران در بخش ه��ای مختلف باید به عنوان یك 

الزام ملی برای كنترل این روند همت گمارند.
ه��دف اصل��ی از این سند، تأمی��ن امنیت انرژی در بخش 
حمل و نقل داخلی تا افق 14۲0 است. بدین منظور ارتقای 

كارایی بهینه سازی مصرف انرژی در 
بخش حمل و نقل كشور به عنوان 

ی��ك ضرورت اجتناب ناپذیر 
مورد توجه بوده است.

ای��ن سن��د نه تنها ناظر بر 
جلوگی��ری از هدررف��ت 
مناب��ع تجدیدناپذیر نفت، 
كاه��ش آلودگ��ی هوا و 
الزامات زیست محیطی 
در سط��ح جهان��ی و 
مل��ی اس��ت، بلكه از 
جمله دیگر اهداف 
آن، فراه��م كردن 
امك��ان سرمای��ه 

گذاری ه��ای 

در  هدفمن��د 
بخ��ش پاالیش��ی 
كشور برای توسعه 
اقتصادی  ت��وان 

ملی می باشد.
در سند حاضر، با توجه به اهمیت و 

سهم مصرف سوخت حمل و نقل زمینی 
)ج��اده ای-ریلی(، سیاست ه��ای غیرقیمتی 

بهینه س��ازی مصرف سوخت در چهار بخش اصلی 
شامل موارد زیر تنظیم شده است؛

بخش اول: سیاست های )تركیب سبد( حمل و نقل بار و 
مسافر در درون و برون شهرها

بخش دوم: سیاست های بهینه سازی سبد سوخت برای 
مصارف حمل و نقل بار و مسافر

بخش سوم: سیاست های تولید انواع خودروهای سبك، 
نیمه سنگین و موتور سیكلت

سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل 
کشور تا افق ۱۴۲۰ با تاکید بر کارایی و 
بهینه سازی مصرف سوخت

 مقدمه:
نگاه��ی گذرا به جری��ان انرژی در كشور 
نشان دهنده آن است كه در سال 13۹۶، 
روزان��ه نزدی��ك ب��ه ۹/۲ میلیون بشكه 
معادل نفت خام انرژی تولید شده و از این 
میزان حدود ۶ میلیون بشكه معادل نفت 
خ��ام در روز مص��رف بخش های مصرف 
كنن��ده نهایی در كشور بوده است، شدت 
مص��رف نهایی انرژی نی��ز همواره رشد 
صع��ودی داشت��ه و در سال های اخیر به 
می��زان 1/7۶ بشكه ب��ه ازای هر میلیون 
ری��ال تولید ناخالص داخلی رسیده است. 
بخش های عم��ده مصرف كننده انرژی 
شام��ل بخش های خانگی، حمل و نقل، 
نیروگاه ه��ای حرارتی و صنایع می باشند، 
ادام��ه این روند افزایشی مصرف و شدت 
ان��رژی، در آین��ده نزدی��ك ناپایداری در 
امنیت ان��رژی، آالیندگی فزاینده محیط 

زیست را در پی خواهد داشت.
از جمل��ه بخش های مهم مصرف كننده 

ان��رژی كه مص��رف غیرمتعارف داشته و 
شاخص های مصرف در آن با  استانداردهای 
جهانی فاصله بسیاری دارد، بخش حمل 
و نق��ل می باش��د. مص��رف فرآورده های 
نفت��ی مای��ع در بخ��ش حمل و نقل بیش 
از ۶۵ درص��د كل مص��رف فرآورده های 
نفت��ی مای��ع است و با انتشار بیش از 1۲7 
میلی��ون ت��ن معادل دی اكسید كربن بعد 
از نیروگاه ه��ای حرارتی، بیشترین میزان 
انتشار آالینده های زیست محیطی ناشی 
از مص��رف نهایی سوخت های فسیلی را 
دارد. در ای��ن می��ان میزان مصرف بنزین 
موت��ور در كشور كه در مرداد سال 13۹8 
ب��ه حدود 10۵ میلیون لیتر در روز رسیده 
بود، می تواند به نوبه خود در آینده نزدیك، 
امنیت غرفه سوخت در كشور را با مشكل 
ج��دی مواج��ه نمای��د. بنابراین مدیریت 
تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل به 
وی��ژه حمل و نقل زمینی )جاده ای ریلی( 
از اولویت ه��ای ضروری و غیرقابل انكار 

 از جمله 
بخش های 

مهم مصرف 
کننده انرژی 
که مصرف 
غیرمتعارف 

داشته و 
شاخص های 

مصرف در آن با  
استانداردهای 
جهانی فاصله 
بسیاری دارد، 

بخش 
حمل و نقل 

می باشد
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بخ�ش چهارم: سیاست های نوسازی و 
بازسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای

ب��ه منظور بررسی نتایج حاصل از اجرای 
سیاست های بهینه سازی مصرف سوخت 
)غیر قیمتی و قیمتی(، از مجموعه به هم 
پیوست��ه مدل ه��ای پشتیب��ان براساس 
ساخت��ار برنامه ریزی بلند مدت در بخش 
تقاض��ا، عرضه و اقتص��اد كالن استفاده 
ش��ده است. با استف��اده از مدل مزبور 
می��زان تقاض��ای سوخ��ت در 
بخ��ش حم��ل و نقل زمینی 
ابت��دا ب��رای گزینه سبد 
بهینه سوخت براساس 
اعمال سیاست های 
قیمت��ی  غی��ر 

بهینه سازی مصرف و سپس برای گزینه 
سب��د بهین��ه سوخت با اص��الح تدریجی 
قیم��ت حامل ه��ای انرژی تا سال 1410 
و اعم��ال سیاست ه��ای غیرقیمتی بطور 
همزم��ان، پی��ش بینی و م��ورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفته است.
 

 سی����اس���ت های غ���ی�������ر ق��������پیمتی 
بهینه سازی مصرف سوخت

 بخش اول- سیاست های )تركیب سبد( 
حمل و نقل بار و مسافر در درون و برون 

شهرها
سیاست ه��ا و طرح ه��ای مص��وب كه در 
اج��رای سیاستهای كل��ی ابالغی بخش 
حم��ل و نق��ل و نیز احك��ام برنامه ششم 
توسعه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی 
مص��وب 138۶/۹/18 مجل��س شورای 
اسالم��ی به منظور باال بردن سهم حمل 
و نق��ل عموم��ی درون شهری با اولویت 
توسع��ه مترو در ك��الن شهرها و 
توسع��ه ناوگ��ان اتوبوس- 

مین��ی ب��وس در دیگر شهره��ا و توسعه حمل و نقل ریلی 
ب��رای ب��ار و مسافر بین شه��ری و نیز نوسازی و بازسازی 
ناوگ��ان عموم��ی حمل ب��ار و مسافر بین شهری و توسعه 
حمل و نقل عمومی درون شهری باید با جدیت پیگیری 

و عملیاتی شود.
مهم ترین این سیاست ها و طرح ها به شرح زیر می باشد:

 1( بن��د )ب( م��اده 17 قانون برنامه ششم: در طول اجرای 
قانون برنامه ششم باید سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل 
ب��ه 30 درص��د و سه��م حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به 

۲0 درصد برسد.
 ۲( م��اده )7( قان��ون توسع��ه حمل و نقل عمومی: افزایش 
سه��م حم��ل و نقل عموم��ی درون شهری به گونه ای كه 
7۵ درص��د سفره��ای درون شهری با حمل و نقل عمومی 
)40درص��د مینی بوس-اتوبوس، ۲۵درصد تاكسی و ون، 

10درصد قطار شهری( پوشش داده شود.
 3( توسعه حمل و نقل مسافر با مترو در تهران و هشت كالن 
شهر موضوع مصوبه شماره 11۹3۵۲۶ مورخ 13۹۶/03/8 

شورای اقتصادی
4( توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن موضوع 

مصوبه ۲8۲۹۶8 مورخ 13۹4/10/۲ شورای اقتصاد
۵( جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل دیزلی درون 
شه��ری و ب��رون شهری موضوع مصوبه شماره 1۲884۵ 

مورخ 13۹7/03/۲0 شورای اقتصاد
۶( جایگزینی 1۲۹ هزار دستگاه تاكسی فرسوده 
با انواع گاز سوز، برقی و هیبریدی با پیمایش 
باال موض��وع مصوبه شماره 777۲۵4 
ش��ورای   13۹8/1۲/۲8 م��ورخ 

اقتصاد

بخ�ش دوم - سیاست ه��ای 
بهینه سازی سبد سوخت برای 
مص��ارف حم��ل و نق��ل بار و 

مسافر
در این بخش، سیاست های 
استف��اده از سوخت ه��ای 

گ��از گ��از مای��ع، LNG و CNG، بنزی��ن، نفت 
ب��رق در ان��واع خودروه��ای شخصی و موتور سیكلت ها و 
نی��ز خودروه��ای عموم��ی حمل بار و مساف��ر و در ادامه 
سیاست های نحوه تأمین سوخت لكوموتیوهای راه آهن 

و كشتی ها تعیین شده است.
1 - ۲ سیاست ه��ای نح��وه استف��اده از CNG به عنوان 

سوخت بخش حمل و نقل عمومی:
سیاست های نحوه استفاده از CNG به عنوان سوخت بخش 

حمل و نقل عمومی به ترتیب زیر تعیین می گردد:
CNG ) 1 ب��ه عن��وان سوخ��ت پ��اك، در دست��رس و 
اقتص��ادی كش��ور، در حمل و نق��ل عمومی در نظر 
گرفت��ه می ش��ود و تا حد امكان باید جایگزین بنزین 

و نفت گاز شود.

 به منظور 
بررسی نتایج 

حاصل از اجرای 
سیاست های 
بهینه سازی 

مصرف سوخت 
)غیر قیمتی 
و قیمتی(، از 
مجموعه به 
هم پیوسته 
مدل های 
پشتیبان 
براساس 

ساختار برنامه 
ریزی بلند 

مدت در بخش 
تقاضا، عرضه 
و اقتصاد کالن 
استفاده شده 

است
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۲( استف��اده از سوخ��ت LNG در بخ��ش ق��وای محركه 
 Mini لوكوموتیوهای راه آهن با احداث واحدهای كوچك
LNG – در شهرها با اولویت تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، 

مشهد و بندر عباس حمایت خواهد گردید.
 3( استف��اده از سوخ��ت LNG در خودروه��ای سنگی��ن 
)كامیون ها در شهرهای مابین مراكز مهم تولید و مشرف 
 Mini- عل��ی الخصوص بنادر با اولویت أحداث واحدهای
LNG در مراكز مزبور در قالب ارائه تسهیالت صرفه جویی 

سوخت حمایت خواهد گردید.
 3 - ۲ سیاس��ت استف��اده از خودروها و موتورسیكلت های 

برقی/ هیبریدی
سیاس��ت استفاده از خودروه��ا و موتورسیكلت های برقی 

هیبریدی به ترتیب زیر تعیین می گردد:
تولید داخلی خودروها و موتورسیكلت های برقی هیبریدی 
ب��ا اولوی��ت اشتراكی و نیز واردات ای��ن نوع وسایط نقلیه 
بای��د م��ورد حمایت قرار گی��رد و برای تشویق تولید آن ها 
س��ود بازرگانی واردات اج��رای این نوع خودروها و موتور 

 ۲( ال��زام ب��ه استف��اده از CNG به عنوان 
سوخ��ت اصل��ی در خودروه��ای سبك 
عمومی و ناوگان مسافر شهری )اتوبوس 
و مینی بوس( و تشویق سایر خودروهای 

شخصی به استفاده از این نوع سوخت
3( ارائ��ه مشوق ه��ای مالی و تسهیالت 
بانك��ی ارزان قیم��ت دس��ب م��ورد ب��ه 
مالك��ان وانت ه��ا و خودروهای سواری 
عموم��ی )مانن��د تاكسی ها و سامانه های 
تاكسی ه��ای اینترنت��ی( ب��رای تبدی��ل 

CNG سوخت این خودروها به
4( ب��ا توج��ه به مشكل ب��ودن استفاده از 
CNG در خودروه��ای نیم��ه سنگی��ن 
)اتوبوس ه��ا و كامیون ه��ا( كه در خارج از 
شهرها تردد می كنند، اولویت در مصرف 
CNG برای اتوبوس ها و مینی بوس های 

درون شهری قرار می گیرد.
 CNG ۵( مزی��ت رقابت��ی قیمت سوخت 
ب��رای تشویق استفاده كنندگان این نوع 
سوخت نسبت به سایرسوخت ها )بنزین( 

حفظ شود. ۶( توسعه متناسب جایگاه های 
عرضه سوخت CNG با تعداد خودروهای 
این ناوگان و استفاده از جایگاه های سیار 
در نواح��ی فاق��د توجیه اقتصادی احداث 

جایگاه های جدید.
 7( تأمی��ن سوخ��ت CNG در بخش راه 
آهن در صورت برتری اقتصادی این نوع 

سوخت به سوخت LNG انجام پذیرد.
8( حمای��ت از تولی��د خودروهای پایه گاز 
سوز سبك و سنگین )اتوبوس( از طریق 
توسع��ه فناوری موت��ور و پلتفرم صورت 

پذیرد.
 LNG ۲ - ۲ سیاست های نحوه استفاده از 
به عنوان سوخت خودروها و لكوموتیوها 

و كشتی ها:
سیاست ه��ای نح��وه استفاده از LNG به 
عن��وان سوخ��ت خودروها، لكوموتیوها و 

كشتی ها به ترتیب زیر تعیین می گردد:
1( استف��اده از LNG در سب��د سوخ��ت 

خودروهای سبك مورد نظر نیست

 تولید داخلی 
خودروها و 

موتورسیکلت های 
برقی هیبریدی با 

اولویت اشتراکی و 
نیز واردات این نوع 
وسایط نقلیه باید 
مورد حمایت قرار 

گیرد و برای تشویق 
تولید آن ها سود 
بازرگانی واردات 
اجرای این نوع 

خودروها و موتور 
سیکلت ها باید به 
صورت ترجیحی 

مورد توجه 
قرار گیرد
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سیكلت ه��ا باید به صورت ترجیحی مورد 
توجه قرار گیرد.

۲- سیاست ه��ا ب��رای نح��وه استفاده از 
گ��از مای��ع )LPG( ب��ه عن��وان سوخت 

خودروها:
سیاست ه��ا ب��رای نحوه استف��اده از گاز 
مای��ع ))LPG به عنوان سوخت خودروها 

به ترتیب زیر تعیین می گردد:
عرض��ه LPG صرفًا برای مصارف عمدتًا 
پخ��ت و پ��ز خانوارهایی كه به شبكه گاز 
طبیعی دسترسی ندارند انجام می شود، لذا 
این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها 

در كشور سهمی ندارد.
 ۵ - ۲ سیاست ه��ا ب��رای نحوه استفاده از 

نفت گاز در بخش حمل و نقل:
سیاست ها برای نحوه استفاده از نفت گاز 
در بخش حمل و نقل به ترتیب زیر تعیین 

می گردد:
ب��ا توج��ه به مخاط��رات زیست محیطی 
استف��اده از سوخ��ت نشت گ��از در داخل 
شهرها، استفاده از این سوخت به ناوگان 
سنگی��ن و نیمه سنگین، ریلی و بصورت 
مح��دود كشتی ها محدود می شود. از این 
رو نفت گاز سهمی در ناوگان سواری های 
سب��ك علی الخص��وص سواری ه��ای 
عموم��ی )ب��ه استثن��ای وانت های نیمه 

سنگین( ندارد.
 1 - ۲ نح��وه تأمی��ن بهینه سوخت حمل 
و نق��ل ریلی تأمی��ن سوخت حمل و نقل 

ریلی
تأمین سوخت حمل و نقل ریلی به ترتیب 

اولویت های ذیل تعیین می شود:
ال��ف - تأمی��ن حداقل 70 درصد سوخت 
لوكوموتیوه��ا از طری��ق LNG ت��ا اف��ق 

14۲0
مح��رك  ان��رژی  نی��از  تأمی��ن  ب- 
لكوموتیوهای راه آهن كشور و قطارهای 

پرسرعت با برق تا افق 14۲0
ج- ادامه استفاده از نفت گاز

بخ�ش س�وم- سیاست های تولید انواع 
خ��ودرو سب��ك و نیمه سنگی��ن و موتور 

سیكلت
تولی��د ان��واع خودرو سبك و نیمه سنگین 
و متورسیكل��ت ب��ه ش��رح ذی��ل تعیین 

می گردد:
1( ال��زام ب��ه تولی��د حداق��ل ۵0درص��د 
خودروه��ای شخصی-س��واری ساخت 
داخ��ل ب��ا قابلیت فنی CNG سوز شدن و 

أعمال مشوق های الزم برای خریداران در 
راستای استفاده از خودروهای گازسوز

 ۲( الزام به تولید كلیه خودروهای سواری 
 CNG ب��رای مصارف عمومی با سوخت
برقی از طریق الزام خودروسازان به نصب 

گیت گاز سوز / برقی در این خودرو ها
 3( ال��زام ب��ه اختص��اص حداق��ل 30 
درص��د تولی��دات خودروسازان داخلی به 

خودروهای دوگانه سوز تا افق 14۲0
4( افزایش سهم تولید موتورسیكلت های 
برق��ی به حداق��ل میزان 30درصد تا افق 
14۲0 در سبد تولید موتورسیكلت سازان 
كشور و ترغیب و تشویق مصرف كنندگان 

به استفاده از موتور سیكلت های برقی
كلی��ه  بروزرسان��ی  و  بازنگ��ری   )۵
استاندارده��ا و معیارهای مصرف سوخت 
موتورسیكلت ه��ا، خودروه��ای سبك و 
سنگی��ن بنزینی، دیزلی، گازسوز و برقی 
هیبری��دی متناس��ب با شرای��ط توسعه 
فناوری حداقل هر سه سال یكبار و ارزیابی 
نح��وه اجرا و اثربخش��ی بصورت ساالنه 
انج��ام و متناسب��ا محصوالت پر مصرف 
مطابق هدفگذاری استانداردهای مذكور 

از چرخه تولید خارج می شوند.
بخش چهارم - سیاست های نوسازی و 

بازسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای
سیاست ه��ای نوسازی و بازسازی ناوگان 
حم��ل ونق��ل جاده ای به شرح ذیل تعیین 

می گردد:
 1( اعطای تسهیالت مالی به منظور اسقاط 
خودروه��ای سب��ك و سنگین فرسوده و 
جایگزین��ی و نوس��ازی ناوگان مربوطه با 
همك��اری دستگاه های اجرایی مرتبط با 

تأكید بر اجرای مصوبات موجود.
 

 س���بد بهینه س���وخت بخش حمل و 
نق���ل زمینی )جاده ای- ریلی-دریایی( 

تا افق ۱۴۲۰
ب��ه منظ��ور مدیریت مص��رف سوخت، 
كاه��ش آالیندگی كالن شهرها و حفظ 
امنی��ت عرض��ه سوخت در بخش حمل و 
نق��ل كشور )ج��اده ای- ریلی- دریایی(، 
نی��از ضروری به برنام��ه ریزی بلندمدت 
جه��ت ایج��اد تن��وع در سب��د سوخت��ی 
متك��ی بر اج��رای سیاست ه��ای تبیین 
شده بهینه س��ازی مصرف سوخت حمل 
و نق��ل وج��ود دارد. بر اس��اس مطالعات، 
ارزیابی ه��ا و بررسیه��ای وزارت نفت در 

قال��ب سب��د سوخ��ت بخ��ش حمل و نقل ت��ا افق 14۲0، 
بهتری��ن تركی��ب ممك��ن در سبد سوخ��ت بخش حمل و 
نقل زمینی )ریلی – جاده ای- دریایی( كه می تواند با اعمال 
سیاست ه��ای بهینه سازی مصرف سوخت )سیاست های 
غی��ر قیمتی و اص��الح تدریجی قیمت حامل های انرژی( 
در اقتصادی تری��ن حال��ت، امنیت عرضه سوخت را حفظ 
نموده، تنوع سبد سوختی را به همراه داشته باشد و منجر 
به كاهش آالیندگی كالن شهرها شود، با پیش فرض های 

ذیل پیش بینی شده است.

  پیش فرض ها:
  نرخ رشد اقتصادی متوسط ۵/۶ درصد

  ن��رخ رش��د جمعی��ت متوس��ط 1 / 1 درص��د طی دوره 
۲0 ساله تا 14۲0

  بهب��ود قاب��ل مالحظه در فناوری خودروهای تولیدی و 
ارتق��اء سط��ح معیار و استانداردهای مصرف انرژی آن ها و 
توسعه و افزایش سهم حمل و نقل عمومی درون شهری 
و برون شهری به گونه ای كه تا پایان برنامه هفتم توسعه 
7۵درص��د سفره��ای درون شهری با وسائط حمل و نقل 

عمومی انجام شود.
 افزایش سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به 30 درصد و 
افزایش سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به ۲0 درصد 

تا سال1400
 توسع��ه خط��وط مترو كالن شهرهای كشور به گونه ای 
ك��ه حداق��ل 10 درصد سفره��ای درون شهری بویژه در 

كالن شهرها را دربربگیرد.
 بهب��ود به��ره وری ان��رژی در ناوگان حمل و نقل باری 

كشور حداقل ساالنه 1/۵ درصد
 اسق��اط وسای��ل نقلیه شخصی و عمومی طبق مقررات 
قانون��ی موج��ود - افزایش سهم موتور سیكلت های برقی 
ب��ه حداق��ل 30 درص��د از تولیدات موتور سیكلت كشور تا 

افق 14۲0
 افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز-برقی-هیبریدی 
در سبد تولید خودرو ازان به گونه ای كه كلیه خودروهای 

سواری عمومی از نوع گازسوز-برقی-هیبریدی باشند.
 افزای��ش سه��م موتورسیكل��ت- خودروه��ای برقی-
هیبریدی در سبد تولید خودرو سازان به گونه ای كه تیراژ 

حداقل 100 هزار وسیله نقلیه در سال باشد.
 انج��ام معاین��ه فنی دوره ای برای وسایل نقلیه شخصی 

و عمومی طبق ضوابط و مقررات جاری
 اج��رای موفق طرح های بهینه سازی و نوسازی ناوگان 
حم��ل و نق��ل سبك و نیمه سنگی��ن طبق زمانبندی های 

پیش بینی شده
 اصالح تدریجی قیمت فراورده های نفتی بر مبنای پیش 
فرض ه��ای فنی با اعم��ال كلیه سیاست های غیر قیمتی 
و بهینه س��ازی مصرف سوخت اعمال می شود. همچنین، 

قیمت گاز طبیعی نیز به طور تدریجی اصالح می شود.

 بهبود قابل 
مالحظه 

در فناوری 
خودروهای 

تولیدی و ارتقاء 
سطح معیار و 
استانداردهای 
مصرف انرژی 
آن ها و توسعه 

و افزایش 
سهم حمل و 
نقل عمومی 
درون شهری 
و برون شهری 
به گونه ای که 
تا پایان برنامه 
هفتم توسعه 

۷۵درصد 
سفرهای 

درون شهری با 
وسائط حمل 
و نقل عمومی 

انجام شود
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  در ج��داول ف��وق سوخت ه��ای هوایی و 
دریایی لحاظ نشده است.

در گزینه اصالح تدریجی قیمت سوخت 
تا سطح قیمت منطقه ای بیشترین كاهش 
از لح��اظ می��زان مصرف سوخت حا صل 
شده و سهم CNG در سبد سوخت حمل 
و نق��ل ت��ا حدود ۲3درصد در سال 14۲0 
رشد خواهد داشت. همچنین سهم بنزین 
نی��زار ح��دود ۵1درصد كنون��ی به حدود 
40درص��د در سال 14۲0 كاهش می یابد 
و سهم وسایط نقلیه برقی-هیبریدی نیز 
ت��ا ۶درصد افزای��ش چشم گیری خواهد 
یاف��ت. در این گزین��ه می توان با اصالح 
تدریج��ی قیمت سوخ��ت طی یك دوره 
زمانی طوالنی، اثرات ناخواسته اجتماعی 
ناش��ی از اصالح یكباره قیمت سوخت را 
به حداقل رساند. در نهایت مقایسه ارقام 

و اطالع��ات گزینه ه��ای مختلف بیانگر 
ای��ن واقعیت اس��ت كه ادامه روند كنونی 
طی سال های آتی نتایج نامطلوب و زیان 
باری به همراه خواهد داشت و بیانگر این 
واقعی��ت است كه اعم��ال سیاست های 
بهینه س��ازی مص��رف بای��د در اولوی��ت 
تصمیم گیران ملی قرار گیرد و به صورت 
یك طرح اقدام الزامی، با جدیت پیگیری 
شود گزینه اصالح تدریجی قیمت سوخت 
ب��ه همراه اعمال سیاست های غیرقیمتی 
بهینه س��ازی مصرف، بهترین نتیجه را از 
لح��اظ مدیریت مص��رف، توسعه حمل و 
نق��ل عمومی، ارتقاء بهره وری در ناوگان 
حمل ونقل باری و مسافری، تأمین امنیت 
سوخت و بهبود در شاخصهای عملكری 
در برداشت��ه و برنام��ه ریزی های الزم به 
منظ��ور تحقق سبد بهینه سوخت بخش 

حمل و نقل زمینی كشور )ریلی - جاده ای دریایی( مبتنی 
ب��ر ای��ن گزینه، احتیاج به حصول رشد اقتصادی متوسطه 
ارتق��اء سطح فن��اوری خودروهای تولیدی و ضع مقررات 
ال��زام آور ت��ردد وسایط نقلیه، توسعه حمل و نقل عمومی، 
اج��رای طرح ه��ای بهینه سازی مصرف سوخت بر اساس 
اتخ��اذ سیاست ه��ای پیشنهادی قیمت��ی و غیر قیمتی به 
ص��ورت تجمیع��ی در حوزه مدیریت و بهینه سازی حمل و 
نق��ل ب��ار و مسافر، تركیب سبد سوخت، تولید، بازسازی و 
نوسازی ناوگان می باشد. الزم به توضیح است كه این سند 
می بایست��ی متناسب با بازخوردها، شرایط و سیاست های 
ج��اری و همچنی��ن می��زان عملكرد و تحق��ق سبد بهینه 
سوخت بخش حمل و نقل، هر پنج سال یكبار مورد ارزیابی، 
ب��ه روزرسان��ی و بازنگری قرار گیرد. عالوه بر این در سند 
حاضر به طور طبیعی، گزینه های پیشنهادی تأمین انرژی 
بخ��ش حم��ل و نقل با توجه ب��ه پیوستگی سطح فناوری 
و بهب��ود تدریج��ی آن تهی��ه شده اس��ت، اما اگر تحوالت 
فن��اوری و ن��وآوری اساسی در نح��وه تأمین منابع انرژی 
بخ��ش حم��ل و نقل ص��ورت پذیرد و فناوری های نوین و 
منابع برق خورشیدی كاربرد گسترده پیدا كند یا تغییرات 
ساخت��اری تعیی��ن كننده در ساختار عرضه و تقاضای این 
بخش ایجاد شود، یقینًا تقاضای داخلی بازار انرژی، نحوه 
مص��رف، ن��وع سوخت و قدرت خری��د مصرف كنندگان، 
ب��ر می��زان عرضه منابع سوخت ه��ای فسیلی تأثیر جدی 
می گذارد كه در این سند امكان منظور كردن آثار و پیامد 
ای��ن رخداده��ا فراه��م نبوده اس��ت. در صورتی كه چنین 
تحوالتی به اندازه ای اثرگذار باشند كه بر بازار داخلی كشور 
نی��ز تأثی��ر قابل توجهی بگذارند، در آینده باید این تاثیرات 
را نیز در برآورد تقاضای سوخت های فسیلی بخش حمل 

و نقل، مورد لحاظ قرار داد.
مصوب ۲1 مهرماه 1399
شورای عالی انرژی کشور  

در گزینه اصالح 
تدریجی قیمت 

سوخت تا 
سطح قیمت 

منطقه ای 
بیشترین 

کاهش از لحاظ 
میزان مصرف 

سوخت حا صل 
شده و سهم 

CNG در سبد 
سوخت حمل 
و نقل تا حدود 
۲۳درصد در 

سال ۱۴۲۰ رشد 
خواهد داشت

 نوع سوخت
گزینه بهینه همراه با اصالح 

تدریجی قیمت سوخت تا قیمت منطقه ای

13۹8141014۲0
33/0۶34/۶۶34/48 بنزین

۲1/۹۲3/4۵۲۵/33نفت گاز

CNG۹/۹1۶/331۹/40

LNG0/000/3۶0/8۲

LPG0/010/000/00

0/04۲/80۵/11هیبرید و الكتریسیته

64/9177/685/14جمع کل

جدول ترکیب سبد سوخت بخش حمل و نقل زمینی )ریلی- جاده ای(
تا افق 1420- گزینه بهینه با اصالح تدریجی قیمت سوخت تا قیمت منطقه ای )واحد: درصد(

 نوع سوخت
گزینه بهینه همراه با اصالح تدریجی 

قیمت سوخت تا قیمت منطقه ای

13۹8141014۲0
۵0/۹344/۵740/۵0 بنزین
33/7۵30/3۲۲۹/7۶نفت گاز
CNG1۵/۲۵۲1/04۲۲/78
LNG0/000/4۶0/۹۶
LPG0/010/000/00

0/0۶3/۶1۶/00هیبرید و الكتریسیته
100100100جمع كل
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جدول مراکز تبدیل شرکت توانا در سراسر کشور

آدرستلفناسم کارگاه نام مسئول کارگاهردیف

مشهد - بلوار رسالت گاز نبش رسالت ۹1۵3084۲۵838اطلس طوس شرق)توانا 1(جواد خجسته1

حدفاصل پل والیت و میدان امام حسین جنب مسجد المهدی حكمت آباد طبقه ۹188314737كارگاه عبدی)توانا ۲(جلیل عبدی۲
همكف

كاشان - شهدای نوش آباد -كوچه اندیشه چهارم -بلوار شهدای نوش آباد۹133۶۲0۲8۹آذرخش)توانا 3(حمید رضا طحانی3

همدان - پل هوایی - خیابان پلیس - بلوار آیت اله هاشمی رفسنجانی - طبقه ۹1881۲808۶مركز خدمات cng درخشان)توانا 4(محمدطاهر رستگاری4
همكف

قزوین -خیابان ولی عصر بلوار ایت اهلل خامنه ای گاراژ قائم۹1۲7848۹۹0قائم )توانا ۵(محمد حقیقت جو۵

كاشمر- شهرك صنعتی -خیابان ایران خودرو خیابان مبتكران۹1۵۹1۵11۹۲یكتا پرست )توانا ۶(محمد رضا یكتا پرست۶

مراغه - انزاب - خیابان انزاب -بلوار شهید مقدم-۹14177۵۲30قاسم زاده)توانا 7(صالح قاسم زاده7

بناب -خیابان چمران بعد از میدان تره بار۹14۶711۹31كارگاه خدیوی)توانا 8(عبداهلل خدیوی خوشمهر8

پیرانشهر -آزادگان كوچه آزاده خیابان پاسداران۹3۵۹488۲0۵كارگاه بیكی)توانا ۹(عبدالرحمن معروف بیكی۹

شیراز-باالتر از دروازه قران -روبه روی آب زنگی۹17738۹۹8۵گاز سوز مركزی میرزائی)توانا 10(احسان میرزائی10

بروجرد -بلوار امام خمینی كوچه كانال۹1۶8۶۹703۲كارگاه یار احمدی)توانا 11(بهزاد یار احمدی11

دورود- ابتدای بلوار شهید بهشتی بین ایران خودرو و میدان ابوالفضل۹1۶3۶۵3۶00كارگاه محسن CNG)توانا 1۲(احمد شاهوردی1۲

سبزوار-بلوار سربداران روبه روی خانه های اداره راه۹1۵1704401بهران خودرو )توانا 13(محمد رسولی زاده13

ارومیه كمال آباد خیابان شهید ورمزیار ]كمالیه[ بلوار شیخ شلتوت طبقه همكف۹14140۵۵7۶گاز خودرو ارومیه)توانا 14(قادر قانع14

بلوار امیركبیر ترمینال باربری ۲0 متری یقطین كوچه ۹17111700۹11پاك سوز موتور شیراز)توانا 1۵(بهمن روحانی1۵

تبریز دیزل آباد روبروی شكالت آیدین اول اتوبان شهید كسایی۹1۲7۵344۶4ساواالن گاز)توانا 17(علی احمد نژاد1۶

احمدگوراب خیابان توحید بلوار شهید محمد حسین افتخاری طبقه همكف۹118۲۵4843سید مریم بشیری)توانا 18(عباس نیك اندیش17

مشهد كمربندی صد متری پل فجر نبش خیابان نظام دوست حاشیه كمربندی۹1۵۵13۲734سرای اختر توس)توانا1۹(محمد سعید درخشی18

بلوار شهید ابو ترابی جنب تعاونی درود گران۹1۲4813۵۶0كیانی نیا)توانا ۲۲(علی كیانی نیا1۹

»قائم شهر بعد از عبور متان كال بلوار صالحی مازندرانی مركز خدمات فنی بلبلی۹11۲۲34۹37مركز خدمات فنی بلبلی)توانا ۲3(تهمینه بلبلی بشمنی۲0

پاسكی محله روستای باال خیابان لیتكوه پاسكی محله خیابان شهید نعیمی طبقه ۹11۹۲۲۲4۵4میر صابری)توانا ۲4(هادی میر صابری۲1
همكف«

ساری كمربند شرقی جنب خیابان شهدای گمنام۹111۵8۲۲73رمضانی)توانا۲۵(حمزه رمضانی صاحبی۲۲

تهران-خیابان 17 شهریور جنوبی ۲0متری حاج اسماعیل رضایی نرسیده به چهارراه ۹1۲1۲0۹7۹۲رها سپنتا بهسوز )توانا۲۶(علی حسكوییان۲3
مظاهری -پالك770 شركت رها سپنتا بهسوز
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میدان بهشتی- كوچه فضای سبز- بلوار جانبازان- طبقه همكف۹13۲8308۵۵هادی محبوبی)توانا ۲7(هادی محبوبی۲4

پیشوا- میدان بسیج- خیابان راه و ترابری- جنب یگان ویژه-پالك ۹1۲407۲4۵۶38مركز تبدیل cng محجوب )توانا ۲8(علی محجوب۲۵

خیابان جلیلی روبروی مسجد امام حسن۹۲14۵4۹4۶4بهمنی)توانا 30(مهدی بهمنی۲۶

مولوی كوچه سروش شمالی 40 كوچه سید حسن داودی طبقه همكف۹13۹۲0۲۹78امید فرهمندیان )توانا 3۲(امید فرهمندیان۲7

اصفهان  فالورجان- پیربكران ورودی شهر جنب كارواش۹1311474۶۲مهرداد ابراهیمی)توانا33(مهرداد ابراهیمی۲8

جاده اصفهان شیراز جاده قلعه شور كیلومتر 7 گاراژ تكنیكوم ۲ خدمات فنی پارتاك۹13۹77۵۲۲7گاز خودرو پارتاك)توانا 34(محمد جواد صیف نیا۲۹

بوشهر تنگك اول جاده نیروگاه كوچه سایپا طبقه همكف۹17773۲0۲۵خدمات فنی اطمینان)توانا3۶(لقمان اطمینان30

پاكدشت -بلوار امام خمینی خیابان نیایش دوم طبقه همكف۹1۲77001۶۹كارگاه تبدیل ثانی )توانا38(علی اكبر كارگر ثانی31

 مرو دشت پل مدرس بلوار مدرس خیابان گلستان شمالی طبقه همكف واحد ۹173۲83۶41۲خدمات فنی تقوی)توانا40(آیت اله تقوی3۲

آمل كمربندی هراز به هزار سنگ روبه روی تاالر نارنجستان۹1178۲7۹13كارگاه تبدیل قلی پور)توانا 44(میالد قلی پور33

بابل بلوار امام رضا كوچه شهید سبز علی خداداد ۹1111۵7۶1۵31كارگاه سی ان جی نادر)توانا 4۵(نادر باباجان پور34

آبش بستان آباد خیابان ملت روبروی میدان ملت۹148۹777۹7گازسوز خودروی بستان آباد)توانا4۶(سعید صادقی اقدم3۵

مركز خدمات فنی خودرو های گازسوز مرتضی شهیدزاده3۶
شهرستان نكاء كیلومتر ۲ جاده نكاء به بهشهر روبروی عبور روستای گل خیل جنب ۹118۵4۹۵۹3شهیدزاده)توانا47(

معاینه فنی خودروهای سبك گل خیل

مركز خدمات فنی خودروهای گازسوز شعبان عزتی37
شهرستان محمودآباد شهر سرخرود بلوار بهار دور میدان معلم جنب سایپا یدك عزتی ۹11113881۵عزتی)توانا48(

پالك ۶

شهرستان پارس آباد مغان بلوار شهید بهشتی جنوبی نرسیده به اجیرلو روبروی جایگاه ۹143۵۵310۲مركز خدمات فنی گازسوز قاسم وند)توانا4۹(جهانگیر قاسم وند38
CNG

كیلومتر 1 جاده اردبیل به آبی بیگلو جنب تعاونی جهاد كشاورزی۹1۲0471۲۵۲بهروش)توانا۵0(مرتضی بهروش3۹

گرگان خیابان جرجان جرجان ۹113707۲34۲۲گلستان تبدیل )توانا۵1(محمد محسن باقری40

كرمانشاه -جوانرود خیابان قاضی كوچه تالش۹11۵۵43۹۹0۹مركز سهیل گستر جوانرود )توانا۵3(ابوالفضل كاكه خانی41

گلستان -شهرگنبد كاووس -تقی آباد روستای فجر خیابان نگارستان جاده گنبد۹114۲3۲01۶خدمات فنی cng شجاعی )توانا ۵۵(لیال شجاعی4۲

اذربایجان شرقی -شهرستان میانه خیابان ارتش كوچه ۲۲ بهمن۹331۲071۶8خدمات فنی cng آسمان آبی )توانا ۵۶(مهدی اسالمی43

اصفهان ورودی دهق -روبه روی قطب صنعتی جنب معاینه فنی شهر دهق۹13۹30۶483مركز تبدیل cng شتاب )توانا ۵7(داود هاشمی دهقی44

جاده سد روبه روی درب گورستان عمومی۹14180۶478كارگاه تبدیل بستی)توانا ۵8(ایوب بستی4۵

اصفهان -كمربندی تیران روبه روی ایران خودرو۹13133۲3۵7خدمات cng شهاب )توانا ۵۹(ایوب صادقی جاللی ابادی4۶

كرمان-جیرفت-شهرك صنعتی كوچه زنبق ۹13148۲001۵مجتمع cng جاودانی)توانا ۶0(عبدالعظیم جاودانی47

 ارومیه- جاده سلماس باالتراز روستای گرد آباد جنب تاالر امپراطور۹14341811۵پارسیان )توانا۶1(محمد نوروزی زاد48

 اهواز-سخیریه خیابان قیبتی بلوار پاسداران پالك ۹1744۹1۶311۶۲پرشین گاز )توانا ۶۲(صالح محمدی جو4۹

 اصفهان اندوان كوچه باغ خیابان مقداد ۹133۲۶8771۲خدمات فنی لطیفی محمد رضا لطیفی خوراسگانی۵0

یزد میدان امام حسین بلوار شهید بهشتی نبش كوجه ۹13۲۵8713۹7خدمات فنی محبوبمحمدداود محبوب۵1

تهران -تهران نو خیابان دماوند خیابان شهید كریم غفاری نسب پالك ۹1۲۲444311۶خدمات فنی صنعت رهام ارشادی توانا ۲4داوود میدری۵۲
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