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اخبار

مديرعامل هلدينگ انرژي سپهر خبر داد

جذب  100ميليون يورو سرمايه خارجي
در پتروشيمي دنا

مديرعامل هلدينگ انرژي سپهر از امضاي تفاهمنامه همکاري
 100ميليون يورويي با سرمايهگذار خارجي براي طرح پتروشيمي
دنا خبر داد و گفت :با جذب اين سرمايهگذاري خارجي ،پيشرفت
 25درصدي پتروشيمي دنا در يک سال پيشرو رقم خواهد خورد
و عقبماندگيهاي سالهاي گذشته جبران ميشود.داود باقري
ديروز (شنبه ،يکم آذرماه) در حاشيه امضاي تفاهمنامه همکاري
با سرمايهگذار خارجي به خبرنگار شانا گفت :در چند سال اخير
جديترين مشکل پتروشيمي دنا که به پيشرفت ُکند پروژه منجر
شده بود ،نبود منابع کافي و تأمين مالي بود که خوشبختانه با
پيگيريهاي انجامشده و برنامهريزي مناسب براي ارائه طرحهاي
اقناعي به سرمايهگذاران ،امروز موفق به امضاي تفاهمنامه همکاري
با سرمايهگذار خارجي به مبلغ  100ميليون يورو شدهايم تا تمامي
مشکالت  6ساله طرح را برچينيم و شاهد پيشرفت پروژه باشيم.وي
با اشاره به اينکه پتروشيمي سبالن به عنوان پيشقراول پروژههاي
انرژي سپهر با پيشرفت حدود  97درصدي ،امسال به بهرهبرداري
ميرسد ،افزود :جذب اين سرمايه  100ميليون يورويي نيز نويد
افتتاح پيش از موعد پتروشيمي دنا را ميدهد تا ساالنه يک
ميليون و  650هزار تن متانول به سبد توليدي پتروشيمي کشور
اضافه شود.مديرعامل هلدينگ انرژي سپهر ادامه داد :با جذب اين
سرمايهگذار خارجي ،پيشرفت  25درصدي در يک سال پيش رو
را براي پروژه پيشبيني کردهايم و همه توان خود را بهکار خواهيم
بست تا عقبماندگيهاي سالهاي گذشته را جبران و دنا را پيش
از موعد به عملياتي کنيم.

تعميق کاهش توليد اوپک پالس
به تعويق ميافتد

مدير يکي از پااليشگاههاي نفت ژاپن پيشبيني کرد که اوپک
پالس برنامه تسهيل کاهش توليد نفت خود در ماه ژانويه را به
تأخير بيندازد.تي سوتومو سوگيموري ،رئيس اتحاديه نفت ژاپن
( )PAJروز جمعه ( 30آبانماه) در کنفرانسي خبري پيشبيني
کرد که سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش
(اوپک پالس) برنامه تسهيل کاهش توليد خود در ماه ژانويه را
به تأخير مياندازند و کاهش توليد کنوني اين ائتالف را تمديد
ميکنند ،اوپک پالس اکنون  7ميليون و  700هزار بشکه در روز
از توليد خود ميکاهد.وي اعالم کرد :با توجه به کاهش تقاضاي
نفت همزمان با موج جديد همهگيري ويروس کرونا ،احتمال دارد
اوپک پالس محدوديتهاي توليد کنوني خود را پس از ماه ژانويه
نيز حفظ کند.
نشست بعدي اوپک و متحدانش  30نوامبر و يکم دسامبر
(دوشنبه و سهشنبه  10و  11آذرماه) برگزار ميشود.
توافق کاهش توليد اوپک پالس در اوايل سال جاري ميالدي
و براي تالش بهمنظور مقابله با تأثير کاهش تقاضاي ناشي از
همهگيري ويروس کرونا در سراسر جهان انجام شد.
برخي منابع معتقدند که اعضاي اين ائتالف اکنون متمايل
هستند برنامه توافقشده پيشين براي تسهيل کاهش توليد به مقدار
حدود  2ميليون بشکه در روز در ماه ژانويه را به تعويق بيندازند.
مدير پااليشگاه انوس ،بزرگترين پااليشگاه نفت ژاپن ،افزود:
به دليل افزايش اخير در موارد ابتال به ويروس کرونا ،ممکن است
تقاضاي بنزين ژاپن در ماه دسامبر و ژانويه بار ديگر کاهش يابد.
انتظار ميرود تقاضاي بنزين ژاپن در ماه نوامبر نسبت به
پارسال تنها  2درصد کاهش يابد.
سوگيموري گفت :امکان دارد اين کاهش تقاضا در ماه دسامبر
و ژانويه تا  9درصد افزايش يابد.
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انرژی

 5مزيت اصلي افزايش سهم سي.ان.جي در سبد سوخت

مشاور محيط زيست سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پنج مزيت
اصلي افزايش سهم سي.ان.جي در سبد سوخت خودروها گفت :اين مزايا
شامل کاهش آاليندگي ،ايمني باالتر ،کاهش هزينه تعميرات خودرو،
تضمين پايداري تامين سوخت و اقتصادي بودن سي.ان.جي است.
«ابوعلي گلزاري» روز شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه از
زماني که بحث کارت سوخت بنزين خودروها جديتر و فاز عملياتي آن
آغاز شد ،استقبال از خودروهاي دوگانهسوز(سي.ان.جي  -بنزين) نيز در
کشور افزايش يافت ،افزود :به اين ترتيب با کاهش سهميههاي بنزين و
توجه به صرفه اقتصادي در مصرف سي.ان.جي رانندگان براي دوگانهسوز
کردن خودروهاي خود اقدام کردند ،به گونهاي که با ادامه اين روند
مالکان بيشتري خودروهاي دوگانهسوز را بر خودروهاي بنزيني ترجيح
دادند و اين امر شتاب بيشتري گرفت.
وي بيانداشت :مساله پيچيده آلودگي هواي کالنشهرها که بر
اثر عوامل مختلفي در چند دهه اخير به شکل کنوني درآمده ،نيازمند
شناخت دقيق از عواملي است که موجب انتشار آن شده است ،در اين
ميان هرچند سياستگذاري دولت براي ترغيب مالکان خودروهاي
بنزينسوز به دوگانهسوز خود ميتواند مسيري براي کاهش آلودگي
باشد اما مصوبه جديد شوراي اقتصاد که محدود به دوگانهسوز کردن
خودروهاي حملونقل عمومي است بهطور حتم نميتواند منجر به رفع
آلودگي از کالنشهرهاي کشور شود.
اين استاد دانشگاه تصريحکرد :درصورتيکه گازسوز کردن خودروها
از سطح خودروهاي حملونقل عمومي به خودروهاي سواري توسعه يابد،
اميد ميرود که بتوان سطح آلودگي در شهرها را با کاهش خودروهاي
بنزيني (به عنوان يکي از منشاء هاي آلودگي کالن شهرها) کاهش داد.
وي ادامهداد :مطالعات و اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎي انجامشده روي ﻏﻠﻈﺖ
آاليندهها در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺮﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در بسياري
از ﻣﻮارد ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻔﺲ ميکنيم از نظر ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ذرات معلق
به مراتب ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز آلودهتر اﺳﺖ ،امروزه دولتها و صاحبان صنايع به
دنبال آن دسته از حاملهاي انرژي هستند که آاليندههاي کمتري توليد
ميکنند ،به همين دليل جهان به گاز طبيعي روي آورده است.
گلزاري خاطرنشان کرد :در اﻳﺮان نيز ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و کارشناسان
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﺎﻟي محيط زيست بهويژه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و
ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺎﻟي ﺧﻮدرو و در نهايت ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺎﻟي ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﻮﺧﺘﻲ ارزان و ﭘﺎک ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در ﻛﻨﺎر ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در مجموع
سي.ان.جي موردتوجه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وي خاطرنشانکرد :هماکنون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮدروﻫﺎي دوگانهسوز
در ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ بهصورت راﻳﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ در ﺣﺎل
اﺟﺮاست و همانطور ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻳﺮاﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از هر
خودروساز دﻳﮕﺮي در جهان ﺧﻮدروي ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ کردهاند و اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت و منحصربهفرد ﺻﻨﻌﺖ سي.ان.جي در اﻳﺮان اﺳﺖ.
مشاور محيط زيست سازمان برنامه و بودجه افزود :تاثيرات ﻣﺜﺒﺖ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ميتواند در محيطزيست و هواي ﺷﻬﺮﻫﺎ بهسرعت ﻧﻤﻮد پيدا
کند ،زﻳﺮا سي.ان.جي در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر در دﺳﺘﺮس بوده ،عاري از
گوگرد ،آروماتيک و الفين است و به علت سبک بودن ،ذرات معلق که
يکي از بزرگترين منشاهاي آلودگي در کالنشهرهاست را توليد نميکند.
کاهش آلودگي هوا با استفاده از سي.ان.جي
گلزاري تاکيد کرد :متوليان خودروهاي دوگانهسوز ،دستکم به پنج مزيت
اصلي استفاده از گاز طبيعي بهعنوان سوخت در خودروها اشاره ميکنند که
نخست ،گاز طبيعي همه استانداردهاي آاليندگي اروپايي و آمريکايي و آژانس
( )EPAرا پوشش ميدهد و از اغلب سوختهاي موجود پاکتر است.
وي ادامهداد :گاز بهعنوان يک سوخت بدون سرب هيچگونه
اکسيدهاي سولفور يا ذرات معلق توليد نميکند ،بهطور متوسط استفاده
از گاز طبيعي بهعنوان سوخت ميزان انتشار آاليندههاي مختلف را

بهشدت کاهش ميدهد ،همچنين انتشار طبيعي بخار سوختهاي مايع
از سيستم باک خودرو که همواره بهعنوان يک منبع آلودگي مطرح بوده
در خودروهاي گازسوز به طور تقريبي صفر است ،دليل اين امر نيز ايمني
باالي بهکار رفته درسيستم اين خودروها است که از نشت هرگونه گاز به
بيرون جلوگيري ميکند.
اين مدرس دانشگاه تهران ،در تشريح مزيت دوم افزودن گازطبيعي به
سبد سوخت خود گفت :هرچند بعضي تصور ميکنند خودروهاي گازسوز
نا امن هستند ،اما تجربه نشان داده خودروهاي گازسوز از خودروهاي
بنزينسوز بهمراتب ايمنتر هستند.
وي توضيحداد :نسبت هوا به سوخت براي اشتعال گاز طبيعي پنج تا 15
درصد حجمي است ،درحاليکه گاز طبيعي از هوا سبکتر است و بهسرعت
پراکنده ميشود ،دماي اشتعال اين مخلوط نيز حدود  700درجه سانتيگراد
در مقابل دماي اشتعال حدود  450درجه سانتيگراد بنزين است و گاز طبيعي
نسبت به بنزين جرقه قويتري نيز  CNGرا براي اشتعال نياز دارد ،مخازن
بسته به سازنده مخزن داراي ضخامتي حدود يک تا دو سانتيمتر است و
جنس آنها نيز از فوالد ،آلومينيم يا فيبر کربن است که همه آنها (در يک
تصادف مشابه) نسبت به يک باک بنزين استاندارد ساختهشده از يک ورق
نازک فوالدي ،مقاومت بسيار بيشتري دارند.
گلزاري ادامهداد :مزيت سوم اين است که سوخت گاز طبيعي يک
سوخت پاک و عاري از ناخالصي است و در خودروهاي پايه گازسوز ،هزينه
نگهداري و تعميرات خودرو را کاهش ميدهد و روغن و شمعها نياز به
تعويض کمتري نياز دارند.
مشاور محيط زيست سازمان برنامه و بودجه تصريحکرد :در مزيت
چهارم ،تامين گاز طبيعي نسبت به ديگر سوختهاي اتومبيل براي مصارف
آينده تضمين شده است؛ براساس ميزان مصرف فعلي ،گاز طبيعي براي
 65تا  70سال آينده با قيمتهاي کنوني تامين شده است که با در نظر
گرفتن منابع بازيافتي گاز طبيعي ،اين تخمين به  170سال نيز ميرسد،
زيرا هرچند گاز طبيعي بهعنوان يک سوخت فسيلي شناخته ميشود ،اما
متان را ميتوان از محصوالت کشاورزي ،فضوالت انساني و زباله نيز توليد
کرد؛ امري که با موفقيت در سوئد و فرانسه انجامشده است.
گلزاري در تشريح مزيت پنجم گفت :بهطور تقريبي در جهان قيمت
گاز طبيعي از بنزين ارزانتر است ،يک مطالعه در سال  1996نشان داد
که قيمت گاز طبيعي در 11کشور از  12کشور اروپايي 77-14 ،درصد
کمتر از بنزين و  74-12درصد کمتر از گازوئيل است .در اين کشورها
ماليات مربوط به هر سوخت ،مهمترين عامل تعيينکننده قيمت آن است
که اين امر به دليل ماليات پايينتر گاز طبيعي نسبت به بنزين است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :سوختهاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻨﺰﻳﻦ و
ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﻛﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص آنها ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  75درﺻﺪ و  84درﺻﺪ اﺳﺖ ،در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص  55درﺻﺪ و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ،سوختهاي
سنگينتري بهحساب ميآيند؛ ﻫﺮ ﭼﻪ مولکولهاي تشکيلدهنده ﺳﻮﺧﺖ
از هيدروکربنهاي بزرگتري ساختهشده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ،اﺣﺘﺮاق

ناقصتري اﻧﺠﺎم ميشود و در نتيجه مونوکسيد ﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي
ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي وارد ﻫﻮا ميشود.
وي ادامهداد :ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺮده ﻳﺎ متان ( )CH4مزاياي ﺑﺴﻴﺎري
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ دارد .نخست ،خوش سوز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮب بهعنوان ﻣﺎده
خوشسوز کننده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ميشود ،اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد .دوم ،از
انجايي که ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ بهطور ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮط ميشود ،ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ
ميسوزد و دودﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد نميآورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ بر عمر ﻣﻮﺗﻮر ميافزايد
و ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮدرو ﭘﺎﻳﻴﻦ ميآيد .با
استفاده از ﺧﻮدروﻫﺎيي ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ  CNGميتوان آﺛﺎر ﻣﺨﺮب گلخانهاي
 CO2را  20درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد .
اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎي گازسوز
مشاور محيط زيست سازمان برنامه و بودجه اضافهکرد :ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
از ﻫﻮا سبکتر اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ در ﺻﻮرت ﻧﺸﺖ ﮔﺎز از ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه
ﺳﻮﺧﺖ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰا بهسرعت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺎﻟ ﺣﺮﻛﺖ ميکند .دﻣﺎي اﺷﺘﻌﺎل
ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ بهطور تقريبي دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ميشود ﺧﻄﺮ
اﻧﻔﺠﺎر ﻳﺎ آتشسوزي خودروهاي ﮔﺎزﺳﻮز بهشدت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .همچنين
ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ نيز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ باکهاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮدروﻫﺎ
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.
گلزاري با بيان اينکه همه مخازن ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﺎز ميتواند ﺑﻪ ﺷﻴﺮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺮﻳﺎن بيش از حد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج ﮔﺎز اقدام کنند ،گفت :موارد ذکر شده ﻧﺸﺎن ميدهد
دوگانهسوز ﻛﺮدن ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﺧﻮدروﻫﺎي ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺮدد ﺑﺴﻴﺎري
در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ دارﻧﺪ موجب ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آاليندهها ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪه
و در ﻛﺎﻫﺶ آﺎﻟﻳﻨﺪﮔﻲ و ﺳﺎﻠﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان تاثير ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن
ميداﻧﻴﻢ ﺗﺮدد در ﺷﻬﺮﻫﺎ به علت ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻛﻨﺪي ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  NEDCميزان نشرآاليندگي در ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ
و ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ مييابد و اﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر در ﺧﻮدروﻫﺎي دوگانهسوز کارخانهاي
و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ در تستهاي انجامشده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ايرانخودرو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
دانشگاهها ثابتشده اﺳﺖ.
وي ادامهداد :گاز طبيعي را ميتوان بهطور مستقيم ازطريق يک کمپرسور
و برپايه سوختگيري آرام (از پنج دقيقه تا هشت ساعت) يا از طريق مخزن
ذخيره ،درسه تا پنج ( )Multipleچندگانه دقيقه سوختگيري کرد .بسياري
از ايستگاههاي سوختگيري ترکيبي ازروشهاي سوختگيري سريع و آرام را
بسته به نيازهاي ناوگان ،استفاده ميکنند.
مدرس دانشگاه تهران تصريحکرد :يک مترمکعب گاز فشرده در
خودرويي که طراحي موتور آن بر اساس گاز طبيعي انجامشده ،بهطور
تقريبي معادل يک ليتر بنزين است و همان پيمايش را براي خودرو
خواهد داشت و پيمايش کلي يک خودرو در حالت گازسوز به ظرفيت
مخزن يا مخازن آن و نيز عملکرد آن بستگي دارد ،اما بهطورمتوسط
توان خودروهاي دوگانهسوز در حالت گاز حدود  10درصد کمتر از بنزين
است ،زيرا گاز طبيعي نسبت به سوختهاي مايع حجم بيشتري را اشغال
ميکند و در نتيجه اکسيژن کمتري نسبت به حالت بنزين سوز وارد موتور
ميشود .البته اين مساله فقط براي خودروهاي دوگانهسوز مطرح است و
به دليل عدد اکتان باالتر گاز طبيعي ،يک موتور پايه گازسوز بازدهي
بيشتري نسبت به يک موتور پايه بنزيني دارد .در ضمن هرچقدر موتور
بزرگتر و قويتر باشد ،اين افت توان ناچيزتر خواهد بود.
پيش از اين وزير نفت اعالم کرده بود که گاز سوخت ملي ايران است و
از همين رو در اين مدت نالش شده تا سهم گاز در سبد سوخت افزايش پيدا
کند .از همين رو گازرساني به روستاها و صنايع و نيروگاه ها با شتاب
دنبال شده است .همچنين با مصوبه شوراي اقتصاد قرار است يک ميليون
و  460هزار خودرو عمومي دوگانه سوز شود که بر اساس برآوردها تا
10ميليون مترمکعب به مصرف فعلي سي.ان.جي اضافه مي کند.

