راهاندازی ١٠جایگاه
عرضهسیانجیدرکشور
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از راهانداز ی  ١٠جایگاه عرضه
د با ظرفیت  ١٦هزار مترمکعب در کشور خبر داد که حاال با این حساب تعداد
سیانجی جدی 
جایگاههای سیانجی در کشور به  ٢هزار و  ٣٦٠جایگاه رسیده است .به گزارش خبرنگار مشعل ،علی
مهرابی ،ظرفیت جایگاههای سیانجی در کشور را  ٤٠میلیون مترمکعب اعالم کرد که هماکنون از ٢١
میلیون مترمکعب آن استفاده میشود.

به گفته مهرابی  ١٠جایگاه عرضه سیانجی در شهرهای دهلران،
داراب ،تهران ،ارومیه ،مازندران (ساری ،شیرود ،مرزی کال) ،بوشهر،
همدان ،خوزستان راهاندازی شده است .وی با اشــاره به این که گاز
ســی ان جی حدود  ٢٤درص د از مصرف ســوخت حملونقل کشور
را به خو د اختصاص داده اســت ،گفت :امیدواریم بــا برنامههای آتی
سهم ســیانجی از مصرف سوخت در کشــور به  ٥٠درصد افزایش
یابد .مهرابی در ادامه تعداد جایگاههای بخش خصوصی سیانجی
را  ٤٤جایگاه اعالم کرد و گفت :تقاضا برای احداث  ٣٥جایگاه جدید
ازســوی بخش خصوصی در شــرکت وجو د دارد .وی اعالم کرد :از
تعداد جایگاههای کشــور  ٢هزار و  ٣٠٠جایگاه از سوی دولت تجهیز
شده است که براساس ســرمایهگذاری دولت و تقسیمات شهری و
کالنشهری ،کارمز د  ٧٠تا  ٨٠تومان در نظر گرفته شده است .وی ادامه
داد :این کارمزد برای جایگاههای سیانجی خصوصی  ١٤٠تومان به
ازای هر متر مکعب است که در مدت هفت سال سرمایهگذاری صورت
گرفته بازگردانده میشود.

بررسی افزایش کارمزد در شورای اقتصاد

مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
با اشاره به افزایش کارمزد جایگاهها از سال  ٩٢گفت :بیش از سه سال
است که کارمزد جایگاهداران سیانجی افزایشی نداشته است که با
پیگیری و پیشنهاد دولت به دنبال افزایش کارمزد هستیم.
مهرابی ادامه داد :پیشنهاد شرکت برای افزایش کارمزد این است

که این افزایش در  ٢بخش با اختیار شــرکت پخش افزایش یابد؛ به
طوری که بخش نخست به همسان سازی و استاندار د سازی تجهیزات
و جایگاهها اختصاص یاب د و در بخش بعدی براساس تورم هرسال شاهد
افزایش کارمزد برای تامین هزینههای جایگاهداران باشیم.
وی گفت :این پیشنها د در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده
است و منتظر تصویب آن در هیئت دولت و ابالغ از سوی شورای
اقتصاد برای اجرا هستیم.
مهرابی با اشــاره به اختالف انــدک میان قیمت
بنزین و ســیانجی گفت :برای ایجاد اقبال عمومی
برای استفاده از گاز سیانجی باید به سمت افزایش
اختالف قیمــت میان بنزین و ســیانجی حرکت
کنیم.
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآور دههای
نفتی ادامه داد :بهترین گزینه برای جذاب کردن استفاده از این
سوخت پاک ،ثابت نگه داشتن قیمت ســی ان جی و افزایش قیمت
بنزین و افزایش منطقی کارمزدها در کشور است.
وی تعدا د خودروهای گازسوز در کشــور را حدو د چهار میلیون
خودرو اعالم کرد و گفت :خودروهای گاز سوز از نظر ایمنی بیشترین
امنیت را در مقابل خودروهای بنزین سوز دارند و تاکنون هیچ اتفاقی
برای خودروهای گازسوز تولیدی در کشور نیفتاده است.سیانجی
هم در خودروهای بنزینسوز که موتور آنها برای استفاده از سیانجی
اصالح شده و هم در خودروهایی که با موتور اختصاصا سیانجی سوز

ساخته شدهاند ،استفاده میشود .در سال  ۲۰۱۳بیش از  ۱۸میلیون
خودرو سیانجی فعال بودهاند .ایران بزرگترین ناوگان خودروهای
سیانجی سوز را در اختیار دار د  .پاکســتان و آرژانتین نیز با بیش از
دو میلیون و برزیل ،چین و هند با بیش از یک و نیم میلیون خودروی
سیان جیسوز در رتبههای بعد قرار دارند.

فولکس واگن برای ساخت خودروهای گازسوز در ایران

مهرابی از استقبال شرکتهای خارجی برای ساخت تجهیزات و
ماشینهای پایه گاز ســوز در ایران خبر داد و افزود :به تازگی شرکت
فولکس واگن نمونه گازسی ان جی از ایران را درخواست کرده است
که با آزمایش آن برنامه ســاخت خودروهای پایه گاز ســوز در ایران
اجرایی میشود.
به گفته وی ،شرکتهای خارجی برای تولی د و فروش تجهیزات در
ایران باید اقدام به ساخت کارخانه در داخل کنند.
مهرابی تصریح کرد :با توجه به شعار اقتصا د مقاومتی و توانمندی
ســازندگان داخل ،اجازه هیچ گونه واردات تجهیزات سیانجی به
داخل کشور داده نمیشو د و سازندگان خارجی ملزم به تولی د و ساخت
کارخانه در ایران هستند.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآور دههای نفتی
ایران با اشاره به این که  ٧٠درصد تجهیزاتسیانجی ازسوی
سازندگان داخلی تامین میشود ،گفت :تجهیزات سیانجی
بیشتر از کشــورهای اروپایی از جمله آرژانتین ،ایتالیا ،آلمان،
روســیه و کره جنوبی وارد کشــور شده اســت که هماکنون
تجهیزات کره جنوبی بومی ســازی شــده و روسیه خواستار
تولی د تجهیزات در ایران است .موتورهای پایه گازسوز ()OEM
موتورهای گازسوز کارخانهای در اصطالح به موتورهایی گفته
میشو د که به صورت اولیه و پایه گازســوز در کارخانه تولید
میشــود و کلیه قطعات موتور جهت این نوع سوخت طراحی
شدهاست ،به این معنا که تغییراتی مانند تغییر نسبت تراکم،
مقاوم ســازی بلوک سیلندر ،سرســیلندر ،تغییر در ساختار
سیستم سوخت رسانی ،سیستم جرقه ،میل بادامک ،سیستم
خنک کاری ،روغــن کاری ،جانمایی موتــور ،مخازن ،کیت
گازسوز و  ...به صورت اولیه و اصلی در هنگام تولی د درکارخانه
طراحی شدهاســت.در این نوع موتورها به دلیل تولید اولیه به
صورت گازسوز مشــکالت ،افت توان ،گشتاور ،آالیندگی باال،
مشــکل خنک کاری موتور و  ...تا حدود بسیار زیادی
برطرف شدهاست.
موتورهای گازسوز تبدیلی موتورهای تبدیلی
به موتورهایی گفته میشود که سیستم از حالت
اولیه و اصلی دیزل و یا اتو به سیســتم گازسوز
تبدیل میشود.
در این موتورها به دلیل طراحی اولیه بر
اساس سیکل دیزل اتو ،نمیتوان از سوخت
گاز طبیعی اســتفاده کرد؛ از ایــن رو منظور
میبایست تغییراتی در ســاختار سیستم سوخت،
سیستم خنک کاری و  ...ایجاد شــود .با وجود تغییرات ایجاد
شده در موتور و سایر قسمتهای خودرو ،به دلیل اینکه ساختار
اصلی و طراحی موتور همانن د حالت اولیه است؛ کارایی سیستم
گازســوز تا حدی کاهش یافته ،به طوری که توان و گشــتاور
خودرو دچار افت  ۱۵تا  ۲۰درصدی گشته و آالین دههای خودرو
به حد مطلوب نمیرســد و در اثر افزایش وزن خودرو به دلیل
اضافه شدن تجهیزات کیت گازسوز ،مصرف سوخت خودرو در
حالت بنزینی نیز افزایش مییابد.
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