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راهكارهاي مديريت مصرف و قاچاق سوخت

چكيده
بيتوجهي به اجراي قانون «توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» و قانون
«اصالح الگوي مصرف انرژي» ،كه با هدف ايجاد زمينه الزم براي مهار افزايش مصرف
بنزين با بهكارگيري سياستها و ابزارهاي غيرقيمتي مصوب شدهاند ،زمينهساز افزايش
سريع مصرف بنزين در كشور شده است.
تفاوت قيمتي بين فراوردههاي نفتي در ايران و كشورهاي همسايه نيز قاچاق
فراوردهها (عمدتاً نفتگاز) را سرعت بخشيده است.
در صورتي كه سوخت مصرفي  3ميليون وسيله نقليه از بنزين به  CNGتغيير يابد،
مصرف بنزين بيش از  15ميليون ليتر در روز كاهش خواهد يافت .به عالوه ،در حالي كه
ظرفيت عرضه  39/6ميليون مترمكعب در روز  CNGوجود دارد ،فقط  20/6ميليون
مترمكعب در روز استفاده ميشود .اگر بتوان مصرف  CNGرا فقط  12ميليون مترمكعب
در روز افزايش داد ،مصرف بنزين  10ميليون ليتر در روز كاهش مييابد.
همچنين ،بهبود تكنولوژي توليد خودروهاي داخل و كاهش ميانگين مصرف خودروها
نقش بسزايي در كاهش مصرف بنزين داشته و جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي
نو ،مصرف سوخت را كاهش خواهد داد .در حال حاضر ،كاميونها به ازاي  100كيلومتر

1

2

_______________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي

پيمايش  70ليتر نفتگاز مصرف كرده كه با جايگزيني آنها با كاميونهاي نو ميتوان
مصرف نفتگاز را به  30ليتر به به ازاي  100كيلومتر پيمايش كاهش داد.
نصب  GPSبر روي كاميونها ،وسايل راهداري ،لنجها و خودروهاي ديزلي درون و
برونشهري و فروش سوخت به قيمت فوب به مصرفكنندگان عمده (از جمله نيروگاهها)
نقش بهسزايي در كاهش مطلوبيت قاچاق خواهد داشت.
توسعه حملونقل مسافر با قطار شهري در تهران و  8كالنشهر امكان جايگزيني
خودروي شخصي را فراهم كرده و الزمه موفقيت سياستهاي قيمتي است.
 .1بررسي وضعيت موجود
وضعيت مصرف انرژي نهايي در سال  1395نشان ميدهد ،كل مصرف انرژي نهايي معادل
 1348.65ميليون بشكه نفت خام در سال بوده كه  35درصد آن در بخش خانگي ـ
تجاري 24 ،درصد صنعت 17 ،درصد كشاورزي (خوراك پتروشيمي و ساير) و  24درصد
در بخش حملونقل صورت گرفته است.
تركيب مصرف انرژي نهايي در سال  1395در بخش حملونقل به شرح زير بوده
است :بنزين  46/7درصد ،نفتگاز  35/3درصد14/9CNG ،درصد و ساير سوختها
(شامل نفت كوره و سوخت جت) حدود  3/1درصد.
اين تركيب در سال  1396و  1397نيز كم و بيش به همين ترتيب است .در ادامه
به توضيح مهمترين ويژگيهاي وضعيت كنوني مصرف سوخت در كشور ميپردازيم.

___________________________________________________

 .1-1بيتوجهي به اجراي قانون توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
قانون توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در سال  1386مصوب شد.
طبق ماده ( )1اين قانون ،دولت مكلف است در جهت توسعه حملونقل درونشهري و
برونشهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت اقدامات زير را انجام دهد:
 يكپارچهسازي و ساماندهي مديريت حملونقل،
 بهسازي و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده سبک و سنگين مسافري و باري
درون و برونشهري،
 تبديل خودروهاي بنزينسوز و گازوئيلسوز به دوگانهسوز،
 توسعه ناوگان حملونقل همگاني ون و مينيبوس و مديبوس و اتوبوس،
 استفاده از سامانه هوشمند حملونقل،
عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حملونقل و صنعت و كشاورزي با اولويت
كارت هوشمند سوخت،
 احداث جايگاههاي عرضه گاز،
 حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت،
 بهينهسازي توليد خودرو از طريق توليد خودروهاي گازسوز
 حمايت از توليد خودروهاي برقي ،دونيرويي (هيبريدي) و كممصرف،
 استانداردسازي توليد خودروي سبک و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت
و كاهش آاليندگي،
 خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي ،حداكثر از ابتداي سال  1391هجري شمسي.
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 .1-2بيتوجهي به اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي در سال  1389تصويب شد .طبق ماده ( )11قانون
مذكور ،معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشينآالت
انرژيبر و فرايندهاي صنعتي ،معدني و كشاورزي ،همچنين استاندارد كيفيت انواع
سوختهاي مصرفي و برق به ترتيبي كه توليدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم
به رعايت آن باشند توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي نفت ،نيرو،
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ،مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران و سازمان حفاظت محيطزيست و وزارتخانههاي ذيربط تدوين ميشود و به تصويب
هيئت وزيران ميرسد .مسئوليت كارگروه موضوع اين ماده در زمينه سوخت و احتراق ،با
وزارت نفت و در زمينه انرژي الكتريكي با وزارت نيرو است.
همچنين ،طبق ماده ( )33قانون مذكور ،شهرداريها موظفند نسبت به ساماندهي
معابر و تسهيل عبور و مرور عابران پياده و دوچرخهسواران در شهرهاي كشور اقدام نمايند.
در ماده ( )34كليه دستگاههاي اجرايي موظفند فقط نسبت به خريد و بهكارگيري
خودروهاي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده ( )11اين قانون ،اقدام نمايند.
طبق ماده ( )35قانون مذكور ،وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاهها و
سازمانهاي ذيربط با به كارگيري خودروهاي عمومي واجد معيارها و مشخصات فني
موضوع ماده ( )11اين قانون ،خودروهاي فاقد معيارهاي فوق را از رده خارج نمايد و
خودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق ،قابل شمارهگذاري است.
در ماده ( )36وزارت صنايع و معادن موظف است بهمنظور ارتقاي كارايي مصرف
سوخت ،نسبت به همكاري و نظارت جهت توسعه توليد ،عرضه و خدمات پس از فروش
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خودروهاي ديزلي سبک با اولويت خودروهاي عمومي بار و مسافر ،مطابق با استانداردهاي
روز دنيا و معيارها و مشخصات فني موضوع ماده ( )11اين قانون اقدام نمايد.
 .1-3افزايش رشد مصرف
نكته قابل توجه در مصرف سوخت در بخش حملونقل ،افزايش نرخ رشد آن در سالهاي
اخير است .مصرف بنزين در سال  1393روزانه  69/6ميليون ليتر گزارش شده كه در سال
 1394به  71/2ميليون ليتر رسيد (نرخ رشد  2/3درصد) .در سال  1395مصرف بنزين
به روزانه  75ميليون ليتر و نرخ رشد به  5/3درصد افزايش يافت .در سال  1396مصرف
به روزانه  80ميليون ليتر و نرخ رشد به  6/7درصد صعود كرد .با تحقق مصرف  88ميليون
ليتر در روز در سال  1397نرخ رشد به  10درصد بالغ خواهد شد .اگر نگاهي به رشد
خودرو سبک در كشور داشته باشيم بعيد به نظر ميرسد نرخ رشد بنزين در سال 1397
با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتماالً افزايش نرخ رشد داليل ديگري دارد.
جدول  .1نرخ رشد مصرف بنزين و خودروهاي سبك
سال

مصرف روزانه بنزين

نرخ رشد

تعداد خودروي سبك

نرخ رشد

(ميليون ليتر)

(درصد)

(ميليون عدد)

(درصد)

-
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اين وضعيت در مصرف نفتگار نيز ديده ميشود .مصرف نفتگاز در بخش حملونقل
از  47/7ميليون ليتر در روز در سال  1395به  50/2ميليون ليتر در سال  1396رسيده
كه رشدي بيش از  5درصد داشته است .اين در حالي است كه نرخ رشد خودرو سنگين
در كشور در سال  1396كمتر از دو درصد بوده است.
جدول  .2نرخ شد مصرف نفتگاز در بخش حمل و نقل و خودورهاي سنگين
سال

مصرف روزانه نفتگاز

نرخ رشد

تعداد خودروي سنگين

نرخ رشد

(ميليون ليتر)

(درصد)

(هزار عدد)

(رصد)

6 36
7 59
7
مأخذ :ترازنامه هيدروكربوي كشور.

___________________________________________________
نمودار  .1مصرف نفتگاز در بخش حملونقل

ميليون ليتر در روز

الزم به ذكر است ،با وجود افزايش مصرف نفتگاز در بخش حملونقل ،سرجمع مصرف در
حال كاهش بوده و از بيش از  100ميليون ليتر در روز در سال  1392به حدود  80ميليون
ليتر در روز در سال  1397رسيده است.
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جدول  .3مصرف نفتگاز در بخشهاي مختلف از سال  1390تا 1397

عمده كاهش مصرف نيز در مصرف نيروگاهي صورت گرفته به طوري كه از حدود
 30ميليون ليتر در روز در سال  1392به حدود  14ميليون ليتر در سال  1397كاهش
يافته است.

___________________________________________________
نمودار  .2مصرف نفتگاز در بخش نيروگاه

 .1-4خودروهاي پرمصرف
كاهش مصرف سوخت خودرو با تكيه بر دو فناوري بهينهسازي موتور و كاهش اتالف حين انجام
كار به منظور انتقال حداكثري توان توليد شده به چرخهاي محرك انجام ميگيرد .نتايج بررسيها
نشان ميدهد ميزان مصرف سوخت در خودروي توليد داخل در مقايسه با بسياري از خودروهاي
خارجي و يا وارداتي با حجم موتور يكسان ،باالتر است .براي مثال در خصوص خودروي تيبا با
حجم موتور  1/5ليتر ،متوسط مصرف سوخت در حدود  6/95ليتر در  100كيلومتر است ،در
حالي كه متوسط مصرف سوخت در مورد تعدادي از خودروهاي خارجي و وارداتي 1با حجم
موتور  1/5ليتر در حدود  5/96ليتر در  100كيلومتر است.

 .1اين خودروها شامل فورد فوكوس هاچبك ،مزدا 2هاچبك و تويوتا ياريس است.
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 .1-5قاچاق گسترده نفتگاز
تفاوت قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه زمينه قاچاق اين كاال را بهوجود آورده
است .هرچند درباره مقدار قاچاق فراوردهها اطالعات دقيقي در دسترس نيست ،اما طبق
برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كاال ،روزانه حدود  11/5ميليون ليتر قاچاق سوخت به خارج
از كشور صورت گرفته و بيش از  80درصد قاچاق فراورده به قاچاق نفتگاز اختصاص دارد.
در مورد نفتگاز شايان ذكر است كه در سال جاري روزانه حدود  104ميليون ليتر نفتگاز
در كشور مصرف شده و  54ميليون ليتر از مصرف نفتگاز در حملونقل و  50ميليون ليتر
در مصارف صنعتي و كشاورزي صورت ميگيرد .اكثر قاچاق نقتگاز به سوءاستفاده از سهميه
اختصاص يافته به مرغداريها و گلخانهها مربوط است .طبق اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق
كاال 70 ،درصد قاچاق سوخت از يک استان كشور صورت ميگيرد.
جمعبندي وضعيت كنوني
در جمعبندي وضعيت كنوني ميتوان گفت تقريباً همه منابع حاصل از افزايش قيمت
حاملهاي انرژي چه به صورت يارانه نقدي و چه به صورت ساير خدمات دولتي (طرح
سالمت ،سبد كاال ،قير رايگان ،افزايش مستمري و )...به مردم برميگردد و شركتهاي
عرضهكننده انرژي در تأمين منابع الزم براي سرمايهگذاري دچار مضيقه هستند .با
سختتر شدن تحريمها ،تأمين مالي از خارج نيز دشوارتر شده است .به عالوه ،ساير اهداف
قانونگذار از افزايش قيمت انرژي در سال  1389در جهت افزايش بهرهوري انرژي و كاهش
مصرف ناكام ماند .در نتيجه با فقدان برنامههاي كاهش مصرف چه از طريق گسترش
سوخت هاي جايگزين و چه از طريق توليد خودروهاي برقي و ثابت ماندن ظرفيت توليد
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بنزين كشور ،افزايش شكاف توليد و مصرف بنزين نياز به افزايش واردات و افزايش كسري
دولت را در پي خواهد داشت.
بهعالوه ،در شرايط كنوني هر فردي كه تحرك و جابهجايي بيشتري داشته باشد،
چه با استفاده از وسايل نقليه عمومي چه با استفاده از وسايل شخصي ،از بنزين ارزان
بيشتري استفاده ميكند و برعكس آنان كه نياز به سفر درونشهري يا برونشهري كمتري
دارند از يارانه پنهان كمتري استفاده ميكنند.
شايان ذكر است كه ذخيرهسازي و حملونقل فراوردههاي نفتي در كشور بيش از
ظرفيت اسمي آنها انجام شده و گسترش اين ظرفيت نيازمند سرمايهگذاري در
ذخيرهسازي و انتقال است .در واقع زيرساخت كنوني شركت پااليش و پخش ،براي پخش
حدود  70ميليون ليتر در روز طراحي شده و با زيرساخت موجود امكان اضافه شدن
ساليانه  10درصد به مصرف بنزين وجود ندارد.
نكته مهم بعدي اينكه طبق اطالعات منتشر شده توسط شركت ملي پااليش و پخش
ايران ،مصرف ميانگين بنزين در  6ماه اول سال  1397حدود  88ميليون ليتر در روز
است .هر چند با اتمام فاز يک و دو پااليشگاه ستاره خليج فارس ،ميانگين توليد 6ماهه
 1397در حدود  88ميليون ليتر در روز است .با سرعت  10درصدي افزايش مصرف
بنزين ،حتي با اتمام فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس ،توليد داخل جوابگوي مصرف
نخواهد بود و سرعت افزايش مصرف قطعاً بيشتر از سرعت احداث پااليشگاهها خواهد بود.
به طوريكه ،بهراحتي پيشبيني ميشود در دو سال آينده مصرف بنزين بيش از 120
ميليون ليتر در روز و ظرفيت توليد داخل حدود  105ميليون ليتر در روز خواهد بود.
عالوه بر اين ،طبق اطالعات راهنمايي و رانندگي در سال  1396حدود  17/4ميليون
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خودرو بنزيني و حدود  2/9ميليون خودرو گازسوز در كشور وجود دارد 1.در حاليكه در
سال  1390خودروهاي بنزيني  10/7ميليون و خودروهاي گازسوز  2/4ميليون بودند.
بي توجهي به رشد خودروهاي گازسوز و ارتقاي فني آنها يكي از داليل مؤثر در افزايش
مصرف بنزين بوده است.
ويژگيهاي برشمرده ،لزوم اتخاذ راهكارهايي براي مهار مصرف سوخت را نشان ميدهد.
 .2راهكارهاي كاهش مصرف بنزين و مهار قاچاق نفتگاز
 .2-1استفاده از ظرفيت جايگاههاي  ،CNGگسترش خودروهاي دوگانهسوز و
موتورسيكلتهاي برقي
شرط موفقيت كاهش مصرف بنزين با افزايش قيمت ،امكان جايگزيني بنزين با ساير
حاملهاي انرژي و يا ساير روشهاي حملونقل است .با توجه به اينكه با افزايش قيمت
بنزين ،احتمال و امكان جايگزيني حاملهاي ديگر نظير  CNGو  LPGبراي اين نوع
خودروها وجود دارد ،لذا بايد امكانات زيرساختي كه در ادامه توضيح داده ميشود ،مد نظر
قرار گيرد.
 استفاده از ظرفيت خالي عرضه CNG
در حالي كه ظرفيت ارائه  39/6ميليون مترمكعب در روز  CNGوجود دارد ،فقط 20/6

 1اطالعات ارائه شده فقط مربوط به دادههاي درج شده در كارت خودرو است و ممكن است در عمل
خودروهاي گازسوز در حدود  4ميليون و خودروهاي بنزيني حدود  16ميليون باشند.
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ميليون مترمكعب در روز استفاده ميشود .گفتني است ،اگر بتوان مصرف  CNGرا فقط 12
ميليون مترمكعب در روز افزايش داد ،مصرف بنزين  10ميليون ليتر در روز كاهش مييابد.
 دوگانهسوز كردن خودروها
طبق اطالعات شركت ملي پااليش و پخش خودروهاي بنزيني كشور حدود  16ميليون
خودرو و مصرف بنزين آنها حدود  83ميليون ليتر در روز است ،در صورتي كه سوخت
مصرفي  3ميليون وسيله نقليه از بنزين به  CNGتغيير يابد ،پيشبيني ميشود مصرف
بنزين ،بيش از  15ميليون ليتر در روز كاهش يابد كه با فرض قيمت  40سنت براي هر
ليتر بنزين ،ساليانه بيش از  2ميليارد دالر صرفهجويي به همراه دارد.
همچنين ،براي توسعه سريع  CNGدر نظر گرفتن تسهيالت مناسب جهت تبديل
خودروهاي بنزيني موجود به دوگانهسوز ،سرمايهگذاري بر روي بهبود فناوري خودروهاي
دوگانهسوز و افزايش ظرفيت مخزن گاز ضروري است.
 گسترش  LPGو موتورهاي برقي
نكته مهم بعدي در اين زمينه ،توجه جدي به  LPGاست LPG .سوختي مناسب براي
خودرو بوده و الزم است جايگاه مناسبي در شبكه توزيع شركت ملي پخش فراوردههاي
نفتي پيدا كند.
همچنين با توجه به مصرف  5ميليون ليتر بنزين توسط موتورسيكلتها ،برقي كردن
موتورسيكلتها نيز ميتواند سهم قابل توجهي در كاهش مصرف بنزين داشته باشد.
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 .2-2احياي كارت سوخت بدون سهميهبندي
همانطور كه اشاره شد ،تفاوت قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه زمينه قاچاق
گسترده اين كاال را بهوجود آورده كه نياز به تدبير مناسب دارد .يكي از راهكارهاي مواجهه
با اين موضوع ،الزام استفاده از كارت سوخت خودرو در هنگام سوختگيري و ممنوعيت
هرگونه مبادله بنزين خارج از اين سامانه است .در شكل يک مشاهده ميشود استفاده از
كارت سوخت و اختصاص نفتگاز بر اساس پيمايش ،مصرف آن در بخش حمل و نقل را از
حدود  54ميليون ليتر در روز در سال  1393به كمتر از  48ميليون ليتر در روز در سال
 1394رساند.
به عالوه ميتوان با استفاده از انواع فناوريها از جمله نصب دوربينهاي پالكخوان
در جايگاهها براي كنترل و تأييد ورود خودروها يا فناوري  1RFIDهر كارت سوخت را
منحصر به يک خودرو كرد و از استفاده از كارت خودروي ديگر جلوگيري كرد.
به عالوه ،همان طور كه ذكر شد ،بيش از  70درصد قاچاق سوخت از يک استان
صورت ميگيرد .الزام سوختگيري در آن استان با كارت سوخت و كدينگ كارتهاي
سوخت بهگونهاي كه فقط خودروهاي همان استان بتوانند در جايگاهها ،سوختگيري
كنند( ،با در نظر گرفتن تسهيالتي براي مسافران) يک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است.
 .2-3احياي كارت سوخت به همراه سهميهبندي
برآورد رشد  10درصدي مصرف بنزين در سال جاري و سال آينده ،لزوم توجه به

1. Radio-frequency Identification
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رويكردهاي مهار تقاضاي بنزين با ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي را ضروري كرده است.
حتي با بهره برداري كامل از پااليشگاه ستاره خليج فارس ،ظرفيت توليد بنزين در كشور
به حدود  105ميليون ليتر در روز خواهد رسيد و اين توليد فقط تا اسفندماه 1397
جوابگوي مصرف كشور خواهد بود و در سال آينده تأمين اعتبار براي واردات بنزين مورد
نياز كشور (فارغ از مشكالت لجستيكي) مسئله حياتي خواهد شد.
مكانيسم كارت سوخت با سهميهبندي ،روشي غيرقيمتي براي مهار تقاضاست .الزام
استفاده از كارت سوخت شخصي در جايگاهها به همراه سهميهبندي و تعيين قيمت دوم
براي مصارف فراتر از سهميه ،راهحل تجربه شدهاي براي كاهش مصرف است .استفاده از
اين روش در سال  1386مصرف بنزين را به شدت كاهش داد ،به طوري كه مصرف بنزين
از روزانه  73/6ميليون ليتر در سال  1385به روزانه  64/5ميليون ليتر در سال  1386و
به كمتر از  60ميليون ليتر در سال 1390

رسيد1.

 .1آمارنامه مصرف فراوردههاي نفتي ،شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ،سال .1395
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نمودار  .3مصرف بنزين در كشور

به عالوه ،آمادگي در برابر تحريم واردات بنزين و مقاوم ساختن اقتصاد كشور در برابر
تحريمهاي احتمالي واردات بنزين ،استفاده از مكانيسم سهميهبندي در كشور را
اجتنابناپذير ساخته است .با استفاده از كارت سوخت امكان سهميهبندي در مواقع
ضروري فراهم ميشود.
محدوديت جدي امكان قاچاق ،امكان كنترل معاينه فني ،پرداخت عوارض ،بيمه و
جرائم وسايل نقليه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و ماليات جديد از وسايل
نقليه پرمصرف از ديگر مزاياي استفاده از كارت سوخت

است1.

 .1يكي از مهمترين اشكاالت روش قبلي سهميهبندي ،آفالين بودن سامانه كارت سوخت بود .اما در شرايط
كنوني ،تقريباً همه جايگاههاي عرضه بنزين به دستگاههاي  POZمجهز شدهاند .اين سيستمها آنالين بوده
و به شبكه بانكي كشور متصل است و بهجاي پرداخت نقدي هزينه سوخت ،امكان استفاده از كارت بانكي
را براي پرداخت فراهم كرده است.
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 .4-2اصالح كيفيت خودروهاي توليد داخل و جايگزيني خودروهاي فرسوده
با اصالح تكنولوژي موتور خودروهاي توليد داخلي و كاهش مصرف آن ،نه تنها مصرف
كنوني بنزين به شدت كاهش خواهد يافت ،بلكه امكان صادرات گسترده بنزين نيز فراهم
خواهد شد.
به عال وه ،جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي نو ،مصرف سوخت را كاهش
خواهد داد .در حال حاضر ،كاميونها به ازاي  100كيلومتر پيمايش  70ليتر نفتگاز
مصرف كرده كه با جايگزيني آنها با كاميونهاي نو ميتوان مصرف نفتگاز را به  30ليتر
به به ازاي  100كيلومتر پيمايش كاهش

داد1.

 .2-5تخصيص سوخت بر اساس پيمايش به ناوگان حملونقل ديزلي درون و برونشهري
اختصاص سوخت به وسايل حملونقل عمومي ،كاميونها ،وسايل راهداري ،لنجها و
خودروهاي ديزلي درون و برون شهري متناسب با پيمايش يكي از راهكارهاي مديريت
مصرف و قاچاق سوخت است.
هرچند هيئت وزيران در سال  1393مصوب كرد نفتگاز بر اساس پيمايش به
خودروهاي ديزلي تخصيص يابد ،اما فقط اتوبوسها به  GPSمجهز شده و  520هزار
خودروي درونشهري و كاميونها و وسايل راهداري فاقد  GPSهستند.
هرچند هيئت وزيران در سال  1393مصوب كرد نفتگاز بر اساس پيمايش به
خودروهاي ديزلي تخصيص يابد ،اما فقط اتوبوسها به  GPSمجهز شده و  520هزار
 .1جايگزيني بخاريهاي نفتي مدارس با بخاريهاي كممصرف نيز نقش بسزايي در كاهش مصرف سوخت
خواهد داشت.
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خودروي درونشهري و كاميونها و وسايل راهداري فاقد  GPSهستند.
به عالوه ،هزارن لنج تحت عناوين صيادي و حمل بار ثبت شدهاند كه فعاليت نكرده
و فقط از سهميه نفتگار استفاه ميكنند .هرچند راههاي متنوعي براي تخصيص سهميه
به اين لنجها در نظر گرفته شده است ،اما به نظر ميرسد ،اختصاص سوخت متناسب با
تردد واقعي لنجها راهحل اساسي مهار قاچاق در اين بخش است.
 .6-2حذف مطلوبيت قاچاق با فروش سوخت به قيمت فوب به مصرفكنندگان عمده
همان طور كه ذكر شد ،روزانه حدود  50ميليون ليتر نفتگاز در بخشهاي صنعتي و
كشاورزي مصرف ميشود .از سال  1389اختصاص سوخت به اين قبيل مصرفكنندگان
با معرفي وزارتخانههاي مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت ميگيرد .اما
اين سازوكار نتوانسته از قاچاق نفتگاز به طور كامل جلوگيري كند.
بر اساس آمار صنعت برق ايران در سال  ،1396نيروگاهها  69ميليارد مترمكعب گاز
طبيعي 5 ،ميليارد ليتر نفتگاز (روزانه حدود  14ميليون ليتر) و  3/7ميليارد ليتر نفت
كوره (روزانه حدود  14ميليون ليتر) مصرف نمودهاند .طبق آييننامه اجرايي تبصره «»14
قانون بودجه سال ( 1396كه در سال  1397نيز استمرار داشت) بهاي سوخت براي
نيروگاهها  50ريال به ازاي هر ليتر نفت گاز و نفت كوره و هر مترمكعب گاز طبيعي (به
طور يكسان) در نظر گرفته شد .با توجه به تفاوت قيمت عظيم بين سوخت نيروگاهها و
قيمتهاي فوب خليج فارس كمترين انحراف از سوخت تخصيص يافته مطلوبيت زيادي
براي قاچاق چيان ايجاد ميكند.
يک پيشنهاد اساسي براي ريشهكن كردن قاچاق ،تعميم سازوكار تسويه با
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پااليشگاهها به مصرفكنندگان عمده نفتگاز است .در حال حاضر ،نفت خام  95درصد
قيمت فوب به پااليشگاهها فروخته شده و فراوردهها نيز به قيمت فوب از آنها خريداري
ميشود .اين تصميم زمينه قاچاق از پااليشگاهها را به طور اساسي از بين برده است .تعميم
اين روش به همه مصرفكنندگان عمده از جمله نيروگاهها ،مرغداريها و گلخانهها ميتواند
مطلوبيت قاچاق را از بين ببرد .به عالوه براي جلوگيري از افزايش قيمت محصوالت نهايي
اين قبيل توليدكنندگان ميتوان مابهالتفاوت قميت نفتگاز بر مبناي فوب و نرخ كنوني
را ( 300تومان به ازاي هر ليتر) مستقيماً به توليدكننده پرداخت كرد.
گفتني است با يكسان بودن قيمت سوخت ،در عمل تفاوتي بين هزينه سوخت
نيروگاههاي با راندمان باال (چرخه تركيبي با راندمان  ،)44/3با راندمان متوسط (بخار با
راندمان  )37/8و با با راندمان پايين (گازي با راندمان  )31/4وجود نداشته و لذا
سرمايهگذاريهاي آتي به سمت تأسيس نيروگاه با بازدهي پايين هدايت ميشود .اما وقتي
قيمت سوخت واقعي شد ،تفاوت راندمان خود را در هزينههاي متفاوت نشان داده و
انگيزههاي واقعي براي افزايش راندمان شكل ميگيرد.
شايان ذكر است با يكسان بودن قيمت سوخت ،در عمل تفاوتي بين هزينه سوخت
نيروگاههاي با راندمان باال (چرخه تركيبي با راندمان  ،)44/3با راندمان متوسط (بخار با
راندمان  )37/8و با با راندمان پايين (گازي با راندمان  )31/4وجود نداشته و لذا
سرمايهگذاريهاي آتي به سمت تأسيس نيروگاه با بازدهي پايين هدايت ميشود .اما وقتي
قميت سوخت واقعي شد ،تفاوت راندمان خود را در هزينههاي متفاوت نشان داده و
انگيزههاي واقعي براي افزايش راندمان شكل ميگيرد.
شايان ذكر است راهكارهاي ديگري براي مديريت مصرف امكانپذير است از جمله:
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 انتقال اطالعات ديسپچينگ به سامانه «ارسال و رسيد» نيروگاهها بري كنترل

ساعت و تاريخ ورود و خروج نفتكش به نيروگاه ،وزن خالي و پر و وزن محموله ورودي؛
 تجهيز همه مخازن شركت ملي پخش به  LG/TGبراي ثبت اطالعات مربوط به دما،
آب ته نشينشده ،چگالي و حجم انبارهاي شركت به صورت مداوم در پايگاه داده ديسپچينگ؛
 تجهيز نقاط بارگيري شركت ملي پخش به ميتر؛
 تجهيز همه مخازن جايگاه هاي عرضه سوخت به  LG/TGبراي ثبت اطالعات
آنها در پايگاه داده ديسپچينگ؛
 برقراي ارتباط سيستمي سامانههاي پنجره واحد خدمات كشاورزي وزارت جهاد
كشارزي ،سامانه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب و سامانه تجارت آسان شركت
ملي پخش براي تخصيص سهميه نفتگاز در بخشهاي كشاورزي ،ماكيان و دامپروري؛
 برقراي ارتباط سيستمي سامانه بهينياب وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سامانه
تجارت آسان شركت ملي پخش براي تخصيص سهميه نفتگاز در بخش صنعت.
 .2-7توسعه حملونقل مسافر با قطار شهري در تهران و 8كالنشهر
نكته قابل توجه در موفقيت سياستهاي قيمتي براي مهار مصرف بنزين ،توجه به امكان
جايگزني فني با افزايش قيمت است .يكي از جايگزينهاي خودروي شخصي حملونقل
عمومي است .بر اساس قانون كشوري شهرهاي با جمعيت باالي  500هزار نفر كالنشهر
محسوب ميشوند و هماكنون  8شهر تهران ،تبريز ،شيراز ،مشهد ،اهواز ،كرج ،اصفهان و
اراك كالنشهر هستند و الزم است با توسعه حملونقل مسافر با قطار شهري زمينه كاهش
مصرف بنزين فراهم شود.
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جمعبندي
تبيين وضعيت كنوني براي سياستگذاران و افكار عمومي قدم اول موفقيت هر راهكاري
است .جمعبندي وضعيت موجود حاكي از مسائل زير است:
 بيتوجهي به اجراي قانون توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت،
 بيتوجهي به اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي،
 افزايش رشد مصرف،
 خودروهاي پرمصرف،
 واردات اجتنابناپذير در سالهاي آينده،
 فقدان زيرساخت مورد نياز براي پخش با افزايش مصرف،
 قاچاق گسترده نفتگاز،
 توزيع يارانه پنهان براساس جابهجايي،
 بيتوجهي به رشد خودروهاي گازسوز و ارتقاي فني آنها.
راهكارهاي كاهش مصرف بنزين و مهار قاچاق نفتگاز را ميتوان تحت عناوين زير
خالصه كرد:
ـ استفاده از ظرفيت جايگاههاي  ، CNGگسترش خودروهاي دوگانهسوز و
موتورسيكلتهاي برقي،
ـ احياي كارت سوخت بدون سهميهبندي،
ـ احياي كارت سوخت به همراه سهميهبندي،
ـ اصالح كيفيت خودروهاي توليد داخل و جايگزيني خودروهاي فرسوده،
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ـ تخصيص سوخت بر اساس پيمايش به ناوگان حملونقل ديزلي درون و برونشهري،
ـ حذف مطلوبيت قاچاق با فروش سوخت به قيمت فوب به مصرفكنندگان عمده،
ـ توسعه حملونقل مسافر با قطار شهري در تهران و 8كالنشهر.

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16356 :

عنوان گزارش :راهكارهاي مديريت مصرف و قاچاق سوخت

نام دفتر :مطالعات انرژي ،صنعت و معدن (گروه انرژي)
تهيه و تدوين :ميثم پيلهفروش
مدير مطالعه :فريدون اسعدي
همكار :اميرسامان اقتصاد
ناظر علمي :حسين افشين
متقاضي :كميسيون انرژي
ويراستار تخصصي :ـــــ
ويراستار ادبي :ـــــ

واژههاي كليدي :ـــــ

تاريخ انتشار1397/12/15 :

