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 تکمیل فاز اول پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در سال جاری

مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
ف��رآورده ه��ای نفتی گف��ت: تا پی��ش از پایان 
س��ال جاری فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج 
ف��ارس به طور کامل در م��دار بهره برداری قرار 
می گی��رد و تا پیش از پایان س��ال ۹۷ ش��اهد 
تکمی��ل و بهره ب��رداری کام��ل از ف��از دوم این 
پاالیشگاه خواهیم بود. عباس کاظمی در گفتگو 
با تس��نیم، اظهار کرد: بی��ش از 300 میلیون لیتر 
بنزین تولیدی در فاز نخس��ت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به شبکه توزیع بنزین کشور ارسال 
ش��ده و در حال حاضر نیز روزانه ۷ میلیون لیتر 
بنزی��ن در این پاالیش��گاه تولید می ش��ود. وی 
اف��زود: پی��ش بینی م��ی کنیم تا پی��ش از پایان 
تابستان میزان تولید روزانه بنزین در فاز نخست 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 11 میلیون لیتر 
در روز برسد. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
 پخش فرآورده های نفت��ی ایران تصریح کرد: با 
بهره برداری کامل از فاز دوم پاالیش��گاه ستاره 
خلی��ح ف��ارس می��زان بنزی��ن تولی��دی در این 
پاالیشگاه به روزی 24 میلیون لیتر خواهد رسید. 

شمار خریداران هندی نفت خام ایران 
به ۷ شرکت رسید 

تفاهم-گروه نف��ت و انرژی: ای��ران در ماه 
ژوئیه )تیر- مردادماه( ۵02 هزار بش��که نفت خام 
به شرکت های دولتی و خصوصی هند صادر کرده 
اس��ت. در حالی ک��ه خبرگزاری ه��ای بین المللی 
از کاهش خرید نفت هن��د از ایران خبر می دهند، 
آمارها نش��ان می دهد مقدار خری��د نفت خام این 
کشور از ایران نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایشی 
بوده است. هند در ماه ژوئیه ۵02 هزار بشکه نفت 
خام از ایران خریداری کرده است که این رقم نسبت 
به ماه پیش از آن )ژوئن( ۸3 هزار بشکه افزایش را 
نشان می دهد. بررسی آمار صادرات نفت ایران به 
هند از سال 201۵ نیز حاکی از روند افزایشی خرید 
نفت خام این کشور از ایران بوده است؛ ایران در سال 
201۵ و 201۶ به طور متوسط روزانه معادل 1۸۹ 
هزار و 4۵1 هزار بشکه به هند نفت خام صادر کرده 
است. میانگین صادرات نفت خام ایران به هند در نه 
ماهه سال 201۷ نیز 43۸ هزار بشکه در روز بوده 
است که با توجه به این که هنوز سه ماه به پایان سال 
مانده، امکان تغییر این رقم  وجود دارد. مش��تریان 
هن��دی نفت ایران نیز از 3 ش��رکت به ۷ ش��رکت 
افزایش یافته اند که می توان از ریالنس و اس��ار به 
عنوان مطرح ترین آنها نام برد که هیچ کاهش��ی در 

برداشت نفت خام از ایران نداشته اند.

تشکیل کمیته ویژه فنی برای 
استانداردهای بین المللی بازیافت آب 

 »Water Reuse: TC2۸2« کمیته فنی متناظر ایزو
با هدف تدوین استانداردهای بین المللی در زمینه 
بازیافت آب در پژوهش��گاه استاندارد تاسیس و 
آغاز به کار کرد. به گزارش تفاهم، نشست تاسیس 
کمیته فنی متناظر ای��زو )بازیافت آب( با حضور 
کارشناسان بخش آب و فاضالب و محیط زیست 
اداره ه��ای کل آب و فاضالب و محیط زیس��ت 
سراسر کش��ور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت، وزارت نفت، وزارت 
دفاع و پش��تیبانی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و 
آزمایش��گاه های معتبر در دفتر مطالعات تطبیقی 
و مشارکت در تدوین اس��تانداردهای بین المللی 
سازمان ملی اس��تاندارد ایران برگزار شد. در این 
نشست پس از رای گیری میان اعضای حاضر در 
جلسه، ناهید رش��تچی از شرکت آب و فاضالب 
استان البرز به عنوان رییس کمیته، رامین عزتی- 
عض��و هیات علمی دانش��گاه خوارزمی به عنوان 
نای��ب ریی��س و ش��کوفه ش��ارخی رضایی- از 
پژوهش��گاه اس��تاندارد به عنوان دبیر این کمیته، 
انتخاب ش��دند. این کمیته فن��ی در زمینه تدوین 
استانداردهای بین المللی در بخش بازیافت آب، 
با مشارکت همه ذینفعان در کشور فعالیت می کند. 
دبیرخانه این کمیته فنی، در پژوهشگاه استاندارد 
مستقر ش��د. گفتنی است؛ پژوهشگاه استاندارد به 
عنوان مهم ترین مرجع پژوهشی و تحقیقاتی نظام 
استانداردسازی در کش��ور و نیز پل ارتباطی بین 
مرکزهای تولید و بکارگیری علم شناخته می شود.

خبرنامه

گسترش ظرفیت تولید نفت وگاز 
گچساران 

مدی��ر عامل ش��رکت به��ره ب��رداری نفت 
و گاز گچس��اران گف��ت: ظرفیت تولی��د نفت در 
این ش��رکت روزانه 20 هزار بشکه افزایش پیدا 
 کرد .به گزارش ایس��نا، هوشنگ صیدالی افزود: 
هم اکنون روزانه ۶3۵ هزار بشکه نفت در شرکت 
بهره برداری نفت وگاز گچس��اران تولید و صادر 
می شود. وی با بیان اینکه ظرفیت تولید تاسیسات 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نیز در 
حال گس��ترش است، خاطرنش��ان کرد: در یک 
ماه اخیر واحد نمک زدایی گچس��اران 3 به طور 
 آزمایش��ی در م��دار قرار گرفت��ه و نمک زدایی 
ب��ی ب��ی حکیمه نی��ز تا چند م��اه آین��ده انجام 
می ش��ود. با به��ره ب��رداری کامل ای��ن دو طرح 
 نمک زدایی، ظرفی��ت تولید نیز افزایش می یابد. 
گفتنی اس��ت؛ ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز 
گچس��اران در چه��ار اس��تان فارس، بوش��هر، 

کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان فعالیت دارد.

 اقدام زیست محیطی پاالیشگاه تهران 
با بهره گیری از دانش فنی ایرانی 

تفاهم- گروه نفت وانرژی: مدیر عملیات 
شرکت پاالیش نفت تهران از نصب یک دستگاه 
اکونومای��زر روی یکی ازدیگ ه��ای بخار این 
ش��رکت برای نخستین بار در کش��ور )با توجه 
ب��ه نوع بویلر( خب��ر داد، که ای��ن اقدام کاهش 
انتش��ار گازهای گلخان��ه ای و صرفه جویی در 
مصرف س��وخت را در پ��ی دارد. احمد خیری 
با اش��اره به هش��ت دس��تگاه بویلر به ظرفیت 
14۵ ت��ن در س��اعت در ش��رکت پاالیش نفت 
ته��ران، تصریح کرد: هفت دس��تگاه از آن ها به 
دلی��ل قدیم��ی ب��ودن طراح��ی، دارای ظرفیت 
نصب دس��تگاه بازیافت حرارت��ی )اکونومایزر( 
از دود خروج��ی دودکش هس��تند. وی افزود: 
مطاب��ق راهبرد و اهداف تعیین ش��ده، طراحی و 
نصب یک دس��تگاه اکونومایزر روی دیگ بخار 
C پاالیش��گاه جنوبی در دس��تور کار مهندسی 
طرح ه��ای این ش��رکت قرار گرف��ت . به گفته 
وی، از دیگ��ر دس��تاوردهای مه��م ای��ن طرح 
می توان به کاهش انتش��ار س��االنه حدود 100 
 2 CO تن اکس��یدهای گوگ��ردی و ۸۶00 تن
اشاره کرد. وی همچنین از نصب و بهره برداری 
دومین اکونومایزر در شرکت پاالیش نفت تهران 
خبر داد و گف��ت: با توجه به موفقیت آمیز بودن 
این پ��روژه برنامه ریزی الزم برای نصب دومین 
اکونومای��زر همراه ب��ا تعمیرات اساس��ی واحد 

آیزوماکس و ئیدروژن انجام گرفته است.

  پاالیشگاهای آمریکا 
به دنبال جایگزینی نفت ونزوئال با کانادا

پاالیشگاه های دولتی کاراکاس مستقر در 
ایاالت متحده آمریکا تحت تاثیر بحران به وجود 
آمده در تولید نف��ت ونزوئال به دنبال جایگزین 
کردن آن با نفت کانادا هستند. به گزارش ایسنا، 
شرکت پتروشیمی سیتگوی ونزوئال که در زمینه 
پاالیش نف��ت در تگ��زاس و لوییزانای آمریکا 
فعالیت می کند، به تازگی درخواست خرید نفت 
کانادا را داده اس��ت. طبق گزارشی از بلومبرگ، 
س��طح تولید نفت ونزوئ��ال در ژوئیه به کمترین 
میزان خود در 14 س��ال گذشته رسید و دولت 
این کش��ور را وادار کرد که به منظور جلوگیری 
از قصور در پرداخت بدهی وام های بین المللی، 
ش��رکت سیتگو مقاصد صادرات نفت خود را به 
کش��ورهای هند و چین تغییر دهد.  نفت کانادا 
نیز دقیقا همانند نفت ونزوئال س��نگین و دارای 
مقادیر زیادی از س��ولفور است و این امر آن را 
جایگزین مناسبی برای نفت ونزوئال که شرکت 
س��یتگو را تغذی��ه و تامین می ک��رد، تبدیل می 
س��ازد و اگر س��یتگو که یک ش��رکت تابعه از 
شرکت نفت دولتی ونزوئال )PDVSA( است، 
برای خرید نفت با کانادا قراردادی را امضا کند، 
این نخستین باری است که پاالیشگاه های لیک 
چارلز، لوییزانا، کورپوس کریستی و تگزاس از 
نفت کانادایی استفاده می کنند.البته حمل و نقل 
نف��ت از کانادا به پاالیش��گاهای ایاالت متحده 
امریکا ک��ه همگی در نزدیک��ی خلیج مکزیک 

هستند، نیز یک مانع بزرگ به شمار می رود. 

خبرنامه

تفاهم- گروه گزارش: مدیر برنامه ریزی و توسعه 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم شتاب 
بخشی در ساخت و تکمیل طرح های در حال ساخت 
و نیمه تمام پتروشیمی، اظهار کرد: همواره به شرکت ها 
اعالم کرده ایم که در کنار آنها هستیم و نهایت همکاری 
و کمک را در روند س��اخت با طرح ها را براس��اس 
دستورالعمل ها و قوانین موجود خواهیم داشت. فرناز 
علوی افزود: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
ب��ا هدف ایجاد ارزش افزوده و کاهش خام فروش��ی، 
مصمم به تکمیل طرح ها هستیم و تحقق افزایش تولید، 
همگام با افزایش صادرات، از راهبرد های مهم در مسیر 

توسعه صنعت پتروشیمی ایران است.
 عل��وی با بیان این که از س��ال ۹3 با همراهی 
مجریان طرح ها چندین طرح بزرگ در استان های 
مختل��ف به به��ره ب��رداری رس��یده اس��ت، گفت: 
خوش��بختانه با رایزنی های انجام ش��ده بس��یاری 
از مش��کالتی که در روند س��اخت طرح ها موجود 
بود، کاهش یافته و ش��اهد تس��هیل درساخت و یا 
 تکمیل طرح های مختلف پتروش��یمی هستیم. مدیر 
برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ادامه داد: صنعت پتروشیمی در راه تحقق جهش دوم 
توسعه خود، موتور محرک فرآیند توسعه صنعتی و 
اقتصادی کشور است و برنامه ریزی های شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی پس از برجام، همکاری و تعامل 
با  شرکت های معتبر این صنعت در راستای اجرای 
پروژه های آتی، با استفاده از به روزترین دانش های 
فنی، باالترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن است. 

عل��وی رویکرد اصلی ای��ن ش��رکت را ادامه روند 
حداکثر بهره مندی ها از توانمندی های داخلی و نیز 
انتقال فناوری ها در طول اجرای پروژه ها دانست و 
تصریح کرد: همدلی و همکاری میان هلدینگ های 
پتروشیمی می تواند منجر به افزایش راندمان و رفع 
برخی از چالش های موجود در صنعت ش��ود. وی 
تصریح کرد: در برنامه شش��م توس��عه و در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی، بارزترین اهداف شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی افزون بر ساخت و تکمیل طرح های 
توس��عه ای، حضور قدرتمند در بازار و ایجاد زنجیره 
تامی��ن در کل صنعت اس��ت؛ به همین منظور حضور 
قطعی در ب��ازار هدف، ایجاد تنوع بیش��تر و تکمیل 
زنجیره ها، عمده ترین راهکارهای دستیابی به اهداف 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. 

ای��ران به عنوان بزرگ ترین دارنده مخازن گازی 
جه��ان قدم جدی خود را ب��رای صادرات گاز طبیعی 
برداشته است، به طوری که میزان صادرات گاز طبیعی 
از س��ال 13۹4 تا س��ال 13۹۶ بیش از 2 برابر رشد 
داش��ته و از 30 میلی��ون مترمکعب در روز در س��ال 
13۹4 به ۷۸ میلیون مترمکعب در روز تا پایان س��ال 
13۹۶ خواهد رسید. بر اس��اس برنامه ریزی وزارت 
نفت، میزان صادرات گاز طبیعی تا پایان س��ال 13۹۹ 
به 1۹۵ میلیون مترمکعب خواهد رس��ید. به گزارش 
ایسنا، میزان صادرات گاز به ترکیه در سال 13۹4، 30 
میلیون مترمکعب در روز بوده که این میزان براس��اس 
ق��راردادی که وج��ود دارد تا س��ال 13۹۹ افزایش یا 
کاهش��ی نخواهد داش��ت. صادرات گاز به عراق که 
از س��ال 13۹۵ و با پنج میلی��ون مترمکعب در روز 
آغاز شده در سال 13۹۶ به 2۵ میلیون مترمکعب در 
روز خواهد رس��ید و طی سال های 13۹۷، 13۹۸ و 
13۹۹ به ترتیب به 40، ۵0 و ۵0 میلیون مترمکعب 

در روز می رسد. 
صادرات گاز به عمان از س��ال 13۹۷ و با 10 
میلیون مترمکعب در روز آغاز خواهد ش��د که این 
می��زان در س��ال های 13۹۸ و 13۹۹ به 2۵ میلیون 
مترمکعب در روز خواهد رس��ید. ص��ادرات گاز به 
پاکستان نیز در سال 13۹۶ با 1۵ میلیون متر مکعب 
در روز آغاز خواهد شد که این میزان در سال  13۹۷ 
حفظ خواهد ش��د اما  در سال های 13۹۸ و 13۹۹، 
2۵ میلی��ون مترمکعب در روز خواهد بود. صادرات 
گاز به صورت ال ان جی در سال 13۹۷ با 11 میلیون 

مترمکعب در روز آغاز می شود و در سال های 13۹۸ 
و 13۹۹ به 21 میلیون متر مکعب در روز می رس��د. 
بر اس��اس این گزارش، بهره مندی روستاییان از گاز 
طبیع��ی در خردادماه س��ال 13۹2، ۵۵ درصد بود که 
این میزان در اس��فندماه 13۹2 به ۵۸، در اسفندماه سال 
13۹3 به ۶3، در اردیبهش��ت ماه سال 13۹4 به ۶3، در 
اسفندماه س��ال 13۹4 به ۷4 درصد رسید و بهره مندی 
روستاییان از گاز طبیعی تا پایان سال 13۹۶، ۹۶ درصد 
خواهد بود. سهم سوخت مایع نیروگاه های کشور در سال 
13۹2 مع��ادل 42 درصد و در س��ال 13۹3 معادل  2۷ 
درصد بوده است، این میزان که روند کاهشی داشته است 
در س��ال های 13۹4، 13۹۵ و 13۹۶ به ترتیب 1۹، 1۵ 
و 14 درصد بوده است. این میزان قرار است در سال های 
13۹۷، 13۹۸ و 13۹۹ به 12، 11 و 10 درصد برسد. 

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشریح کرد

 حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از تکمیل طرح های توسعه ای 

جزئیات افزایش صادرات گاز به روزانه ۱۹۵میلیون مترمکعب

 ایران؛ بزرگ ترین دارنده 
مخازن گازی جهان

 جهش دوباره 
مصرف برق 

ثبت پیک ۵3 ه��زار و 1۶2 مگاواتی مصرف 
برق در روز ش��نبه نسبت به پیک روزانه روز جمعه 
 یعنی در فاصله زمانی حدوداً 24 س��اعت، افزایشی

۶ ه��زار و ۶02 مگاوات��ی داش��ت و این مس��ئله 
نش��ان دهنده رش��د قابل توجه مصرف برق وسایل 
سرمایشی بود. به گزارش تسنیم، پیک مصرف برق 
با کاهش قابل توجه نسبت به روزهای قبل در روز 
جمعه )بیس��تم مردادماه( به 4۸ هزار و ۶۸ مگاوات 
رس��ید. نکته قابل توجهی که در ثبت پیک مصرف 
روز جمعه مشاهده می شود، ثبت این رقم در ساعت 
20 و ۵4 دقیقه و پیشی گرفتن پیک شبانه از پیک 
روزانه در ای��ن روز بود. با کاهش قابل توجه پیک 

روز )4۶ هزار و ۵۶0 مگاوات( در روز جمعه، پیک 
ش��بانه از پیک روزانه سبقت گرفت و این به معنای 
افزایش مصرف برق در ساعات اولیه شب نسبت به 
مصرف برق وسایل سرمایشی در ساعات میانه روز 

بود. اما بار دیگر با افزایش مصرف برق در ساعات 
پیک روزانه )12 تا 1۶( در روز شنبه  پیک مصرف 
ب��رق در ابتدای هفته در س��اعت 14 و 4۶ دقیقه به 
میزان ۵3 هزار 1۶2 مگاوات به ثبت رسید. این رقم 

که نسبت به پیک روزانه روز قبل یعنی حدود 24 
ساعت قبل، افزایشی ۶ هزار و ۶02 مگاواتی داشت، 
نشان دهنده رش��د قابل توجه مصرف برق وسایل 
سرمایشی بود. همچنین در ساعات پیک شبانه روز 
 شنبه )20 تا 23( ش��اهد ثبت پیک شبانه به میزان

۵1 ه��زار و 100 م��گاوات بودیم ک��ه این رقم نیز 
نسبت به پیک شبانه روز جمعه، افزایشی 3 هزار و 
32 مگاواتی داشت. از اینرو ضروری است در جهت 
مدیریت مصرف برق، مشترکان خانگی در مصرف 
برق وسایل سرمایشی در میانه روز و عدم استفاده از 
وسایل برقی پرمصرف در ساعات پیک )12 تا 1۶ و 

20 تا 23( توجه الزم را داشته باشند.

برق

شرکت بازرگاني پالس 
یك شرکت معتبر پخش و بازرگاني )پالس( در راستاي تكمیل کادر خود از افراد دارای شرایط در ردیف 

شغلي زیر در تهران، محدوده جمهوري دعوت به همكاري مي نماید.

مسلط به كدينگ كاال1 - حسابدار 
مسلط به صدور اسناد مربوط به انبار و انبارگرداني

مسلط به تهیه كاردكس انبارگرداني
مسلط به تهیه گزارشات مربوطه

مسلط به اكسل
اولويت با خانم ها مي باشد 

با دقت و با استعداد2 - كمك حسابدار
آشنا به اكسل

اولويت با خانم ها مي باشد

مسلط به پي گیري و وصول مطالبات و 3CRM - كارشناس مطالبات
داراي روابط عمومي باال

اولويت با خانم ها مي باشد 

درخاست کنندگان محترم میتوانند رزومه خود را با بیان ردیف شغلي مورد نظر خود به آدرس ایمیل زیر 
ارسال و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایند.

تلفن: 02166762607  
   plasmobile@yahoo.com :آدرس ایمیل

سازمان اموال امالك بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي
به اطالع درخاستگران محترم استخدام سازمان اموال )خراسان شمالي( ميرساند ثبت نام اين آزمون رايگان در رشته 
كارشناس امور مالي و كارشناس آمار و اطالعات در خراسان شمالي تا ساعت ۲۴ تاريخ ۹۶/۰۵/۲۷ امكانپذير ميباشد.

1- كارشناس امور مالي با شرايط زير:
داراي سن ۳۵ سال تمام براي مدارك فوق ليسانس و باالتر و ۳۰ سال تمام براي مدارك ليسانس

مقطع تحصيلي ليسانس و باالتر
رشته هاي تحصيلي :حسابداري ) كليه گرايش ها( ، حسابرسي و مديريت مالي

سابقه كار : ۳ سال براي مقطع ليسانس و 1 سال براي مقطع فوق ليسانس و باالتر
ساير شرايط : آشنايي با نرم افزارهاي حسابداري و امور كارگزيني

شهر محل خدمت : خراسان شمالي- بجنورد
۲- كارشناس آمار و اطالعات با شرايط زير:

داراي سن ۳۵ سال تمام براي مدارك فوق ليسانس و باالتر و ۳۰ سال تمام براي مدارك ليسانس
مقطع تحصيلي ليسانس و باالتر

رشته هاي تحصيلي: مهندسي كامپيوتر ) كليه گرايش ها( ، مهندسي فناوري اطالعات و آمار
سابقه كار : ۳ سال براي مقطع ليسانس و 1 سال براي مقطع فوق ليسانس و باالتر

ساير شرايط: آشنايي با مفاهيم شبكه نرم افزار هاي آماري و ساير نرم افزار هاي مرتبط
شهر محل خدمت : خراسان شمالي- بجنورد

درخاس��تگران محترم ميتوانند از طريق وب س��ايت موسس��ه تحقيق و توس��عه دانش��مند برای ثبت نام تا س��اعت ۲۴ تاريخ 
۹۶/۰۵/۲۷ به لينك زير مراجعه نمايند. مهلت ثبت نام تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد.

http://18۵.۲1.۷۶.۳۵/register/register :وبسايت

تفاه��م – گروه نف��ت و انرژی: طبق آماری که مس��ئوالن 
 ش��رکت ملی پخش ف��رآورده  های نفت��ی ایران ارائه ک��رده  اند، طی 
یک  س��ال و نیم اخیر، حدود 100 درخواست احداث جایگاه به آن 
ش��رکت واصل شده است. بر خالف آنچه که در وهله  نخست به نظر 
می  رسد، با توجه به مؤلفه  های کنونی سی  ان  جی نظیر فروش، قیمت 
و کارمزدها، همچنان بخش خصوصی راغب به مش��ارکت در توسعه  
جایگاه  های س��ی  ان  جی اس��ت که این میزان ب��ا افزایش کارمزدها 
بیش��تر خواهد ش��د. بخش خصوصی به طور ماهوی به دنبال کسب 
سود است و تمام تالش شرکت ملی پخش و وزارت نفت بر آن است 
که جذابیت  های الزم برای ورود بخش خصوصی را تأمین کند.  طبق 
آمارهای موجود، هم اکنون چهار میلیون خودرو گازس��وز در کشور 
وجود دارد که حدود 2.۷ میلیون دس��تگاه آن ها شماره دار شده  اند. 
در کارت خودرو، عبارت دوگانه سوز درج شده و حدود ۹00 هزار 
خودرو هم از طریق طرح، دوگانه س��وز شده  اند که عبارت فوق در 
کارت خودروی آن  ها ثبت نگردیده اس��ت. هم اکنون میزان کارمزد 
ویژه در ش��هرهای کوچک، معادل 120 تومان به  ازای هر مترمکعب 
و برای کالن  شهرهایی مثل تهران، 140 تومان به  ازای هر مترمکعب 
تعیین شده است. ارقام فوق نسبت به کارمزد ۷0 تومانی و ۸0 تومانی 
که پرداخت می  شود، اختالف فاحشی دارد. دولت این مشوق را برای 
هفت س��ال پرداخت می  کند تا س��رمایه  گذاری در بخش تجهیزات 
برگش��ت داده شود. به طور متعارف، میزان سرمایه  گذاری مورد نظر، 
بیش از 1 میلیارد تومان برآورد ش��ده که این سرمایه  با لحاظ شرایط 
در طول مدت و با فروش مناسب، در شرایط متعارف مستهلک شده 
و همراه با س��ود مناسب به سرمایه  گذار بازگشت داده می  شود.  در 
صورتی که زمین مناس��بی در اختیار کس��ی قرار داش��ته باش��د، می 
 تواند به مناطق ش��رکت ملی پخش فرآورده  های نفتی مراجعه کرده 
 و تقاض��ای خ��ود را برای احداث جایگاه س��ی  ان  ج��ی ارائه دهد. 

هیچ گونه منعی برای احداث وجود ندارد و وزارت نفت و شرکت ملی 
پخش از این تقاضاها اس��تقبال کرده و در تمامی مراحل تا حد توان، 
برای پیش برد طرح یاری خواهد نمود. بر اس��اس اظهارات مقامات 
مسئول در وزارت نفت، در حال  حاضر، دو شرکت در اصفهان و کرج 
از طریق خط تولید و مونتاژ خود، به امر س��اخت تجهیزات اش��تغال 
دارند. به طور کلی، محدودیت و یا مشکلی در ساخت و تأمین مخزن 
نیز در کش��ور وجود ندارد. تجهی��زات خاص این صنعت )مانند ابزار 
دقیق و ضدانفجار( نیز بدون هیچ منعی از خارج وارد می  ش��وند. در 
صورتی  که ظرفیت مخزن خودرو افزایش یابد، در این صورت تعداد 
دفعات مراجعه به جایگاه  ها کم  تر و رغبت به استفاده از سی  ان  جی 
بیش  تر می  شود، اما در حال حاضر خودروساز داخلی، خودرویی با 

این مشخصات تولید نکرده است. اما با تمام تنگناهای موجود در 
حوزه تولید داخل، امکان واردات چنین خودروهایی نیز وجود دارد. 
دول��ت نیز به  نوبه  خود باید در ص��ورت واردات این نوع خودروها، 
تخفیف  های تعرفه  ای متناسب قائل شود تا خودروی دوگانه  سوزی 
که این مش��خصه  ها را دارد، ارزان  تر از خودروی بنزینی تمام شود. 
در این صورت، جذابیت الزم برای اقشار مختلف مردم ایجاد خواهد 
ش��د. نکته بس��یار مهم این است که فضاس��ازی  های غلطی پیرامون 
ایمن��ی خودروها و مخازن CNG در میان مردم پدید آمده اس��ت. 
مراجعه به س��وابق نش��ان می  دهد که در طول س��ال  ها، هیچ  گونه 
حادثه  ای گزارش نش��ده اس��ت. این بدان معنی اس��ت که طی مدت 
13 س��ال گذشته، حمل مخزن استاندارد CNG حادثه  ای را در پی 
نداش��ته است. تنها ریس��ک موجود، بحث خورد گی داخل و خارج 
مخزن و بازرسی ادواری است که عمده حوادث مربوط به خوردگی 
در اس��تفاده نادرست از وانت  ها اس��ت. در حال حاضر مذاکراتی با 
  CNGمراجع ذی  صالح صورت گرفته ت��ا معاینه فنی خودروهای
به صورت مستقل از معاینه  ی فنی خودروهای بنزینی صورت گیرد. 
لذا طرحی در جایگاه محمدش��هر کرج اجرا ش��ده که طی آن بتوان 
اپراتور را نیز از دیسپنسر دور نگاه داشت تا در صورت وقوع حادثه، 
اپراتور مصدوم نشود .در این طرح، اتومبیل  ها به  صورت یک گروه 
وارد جایگاه شده و پارک می  شوند. در آن صورت، اپراتورها اتصال 
را انجام می  دهند و س��پس از طریق اتاق کنترل، س��وخت  گیری آن 
 گروه اتومبی��ل به طور هم  زمان از طریق کلیدهای مخصوصی انجام 
می  شود. الزامات قانونی در راستای تعمیم این طرح نیز لحاظ گردیده 
اس��ت. در این طرح، یک تأخیر بس��یار اندک در امر سوخت  گیری 
محتمل است که در مقایسه با ایمنی بسیار باالی طرح، به  هیچ عنوان 
قابل مقایس��ه نیس��ت. هزینه این طرح نیز در براب��ر ایمنی آن، قابل 

اغماض است. 

، حامی متقاضیان احداث جایگاه های سی ان جی  وزارت نفت

    

    

    

    


