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 راهكارهاي مديريت مصرف و قاچاق سوخت
 

 
 

 

 

 چكيده

قانون و  «نقل عمومي و مديريت مصرف سوختوتوسعه حمل»توجهي به اجراي قانون بي

مهار افزايش مصرف كه با هدف ايجاد زمينه الزم براي  ،«يمصرف انرژ ياصالح الگو»

ساز افزايش زمينه اند،مصوب شده ابزارهاي غيرقيمتي ها وكارگيري سياستبا به بنزين

 .است سريع مصرف بنزين در كشور شده

هاي نفتي در ايران و كشورهاي همسايه نيز قاچاق تفاوت قيمتي بين فراورده

 .از( را سرعت بخشيده استگها )عمدتاً نفتفراورده

تغيير يابد،  CNGميليون وسيله نقليه از بنزين به  3في مصر سوخت كه صورتي در 

عالوه، در حالي كه  به يافت. خواهد كاهش روز در ليتر ميليون 15 بيش از بنزين مصرف

ميليون  6/20وجود دارد، فقط  CNGمكعب در روز ميليون متر 6/39 عرضهظرفيت 

مكعب ميليون متر 12را فقط  CNGشود. اگر بتوان مصرف مكعب در روز استفاده ميمتر

 يابد.ميليون ليتر در روز كاهش مي 10در روز افزايش داد، مصرف بنزين 

و كاهش ميانگين مصرف خودروها داخل خودروهاي  تكنولوژي توليدهمچنين، بهبود  

جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي  و داشتهكاهش مصرف بنزين  نقش بسزايي در

كيلومتر  100ها به ازاي نو، مصرف سوخت را كاهش خواهد داد. در حال حاضر، كاميون
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توان هاي نو ميگاز مصرف كرده كه با جايگزيني آنها با كاميونليتر نفت 70پيمايش 

 كيلومتر پيمايش كاهش داد. 100ليتر به به ازاي  30گاز را به مصرف نفت

ها و خودروهاي ديزلي درون و ها، وسايل راهداري، لنجبر روي كاميون  GPSنصب 

ها( )از جمله نيروگاه كنندگان عمدهفروش سوخت به قيمت فوب به مصرفشهري و برون

 سزايي در كاهش مطلوبيت قاچاق خواهد داشت.نقش به

امكان جايگزيني  شهركالن 8در تهران و  يونقل مسافر با قطار شهرسعه حملتو 

 هاي قيمتي است.خودروي شخصي را فراهم كرده و الزمه موفقيت سياست

 

 وضعيت موجودبررسي . 1

دهد، كل مصرف انرژي نهايي معادل نشان مي 1395وضعيت مصرف انرژي نهايي در سال 

ـ  بخش خانگيدرصد آن در  35ميليون بشكه نفت خام در سال بوده كه  1348.65

درصد  24درصد كشاورزي )خوراك پتروشيمي و ساير( و  17درصد صنعت،  24تجاري، 

 نقل صورت گرفته است.ودر بخش حمل

نقل به شرح زير بوده ودر بخش حمل 1395تركيب مصرف انرژي نهايي در سال  

ها درصد و ساير سوختCNG 9/14درصد،  3/35گاز درصد، نفت 7/46است: بنزين 

 درصد. 1/3امل نفت كوره و سوخت جت( حدود )ش

نيز كم و بيش به همين ترتيب است. در ادامه  1397و  1396اين تركيب در سال  

 پردازيم.هاي وضعيت كنوني مصرف سوخت در كشور ميترين ويژگيبه توضيح مهم
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 مصرف سوخت تيريو مد ينقل عموموتوسعه حملتوجهي به اجراي قانون . بي1-1

مصوب شد.  1386نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در سال وقانون توسعه حمل

و  يشهرنقل درونودولت مكلف است در جهت توسعه حمل( اين قانون، 1) مادهطبق 

  اقدامات زير را انجام دهد:بر مصرف سوخت  تيريكشور و مد يشهربرون

 نقل،وحمل تيريمد يو سامانده يسازكپارچهي 

 يو بار يمسافر نيفرسوده سبک و سنگ يخودروهاكردن و از رده خارج  يبهساز 

  ،يشهردرون و برون

 سوز،سوز به دوگانهليسوز و گازوئنيبنز يخودروها ليتبد 

 بوس و اتوبوسيبوس و مدينيون و م يهمگان نقلوتوسعه ناوگان حمل، 

 نقل، واستفاده از سامانه هوشمند حمل 

تيبا اولو ينقل و صنعت و كشاورزوحمل يهادر بخش ليو گازوئ نيعرضه بنز 

 كارت هوشمند سوخت، 

 عرضه گاز،  يهاهگاياحداث جا 

 و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت، اتاز ابداع تيحما 

 گازسوز يخودروها ديتول قيخودرو از طر ديتول يسازنهيبه 

 مصرف،( و كميديبري)ه ييرويندو ،يبرق يخودروها دياز تول تيحما 

 سوخت  رفدر مص كلتيو موتورس نيسبک و سنگ يخودرو ديتول ياستانداردساز

 ،يندگيو كاهش آال

 ي.شمس يهجر 1391سال  يحداكثر از ابتدا ،يتياز سبد حما ليو گازوئ نيخروج بنز 
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 يمصرف انرژ يقانون اصالح الگوتوجهي به اجراي بي .2-1

( قانون 11) ادهتصويب شد. طبق م 1389ي در سال مصرف انرژ يقانون اصالح الگو

 آالتنيو ماش زاتيتجه يانرژ يو استاندارد اجبار يو مشخصات فن ارهايمع مذكور،

انواع  تيفياستاندارد ك نيهمچن ،يو كشاورز يمعدن ،يصنعت يندهاايو فر بريانرژ

و واردكنندگان موارد مذكور ملزم  دكنندگانيكه تول يبيو برق به ترت يمصرف يهاسوخت

 رو،ينفت، ن يهاوزارتخانه ندگانيمتشكل از نما يگروهآن باشند توسط كار تيبه رعا

 يصنعت قاتيجمهور، مؤسسه استاندارد و تحقسيرئ يو نظارت راهبرد يزيرمعاونت برنامه

 بيتصو به و شوديم نيتدو ربطيذ يهاو وزارتخانه ستيزطيو سازمان حفاظت مح رانيا

سوخت و احتراق، با  نهيماده در زم نيكارگروه موضوع ا تيولئمس .رسديم رانيوز تيئه

 .است رويبا وزارت ن يكيالكتر يانرژ نهيوزارت نفت و در زم

 يموظفند نسبت به سامانده هايشهردار( قانون مذكور، 33) مادههمچنين، طبق 

 .نديكشور اقدام نما يسواران در شهرهاو دوچرخه ادهيعبور و مرور عابران پ ليمعابر و تسه

 يريگكارو به ديموظفند فقط نسبت به خر يياجرا يهادستگاه هيكل( 34) مادهدر 

 .نديقانون، اقدام نما ني( ا11) موضوع ماده يو مشخصات فن ارهايواجد مع يخودروها

ها و ( قانون مذكور، وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاه35) مادهطبق 

كارگيري خودروهاي عمومي واجد معيارها و مشخصات فني ربط با بههاي ذيسازمان

 ( اين قانون، خودروهاي فاقد معيارهاي فوق را از رده خارج نمايد و11موضوع ماده )

 .گذاري استابل شمارهخودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق، ق

منظور ارتقاي كارايي مصرف ( وزارت صنايع و معادن موظف است به36در ماده )

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 

 ( اين قانون اقدام نمايد.11معيارها و مشخصات فني موضوع ماده )روز دنيا و 

 

 افزايش رشد مصرف .3-1

هاي نقل، افزايش نرخ رشد آن در سالونكته قابل توجه در مصرف سوخت در بخش حمل

ميليون ليتر گزارش شده كه در سال  6/69روزانه  1393اخير است. مصرف بنزين در سال 

مصرف بنزين  1395درصد(. در سال  3/2تر رسيد )نرخ رشد ميليون لي 2/71به  1394

مصرف  1396درصد افزايش يافت. در سال  3/5ميليون ليتر و نرخ رشد به  75به روزانه 

ميليون  88درصد صعود كرد. با تحقق مصرف  7/6ميليون ليتر و نرخ رشد به  80به روزانه 

خواهد شد. اگر نگاهي به رشد درصد بالغ  10نرخ رشد به  1397در روز در سال  ليتر

 1397رسد نرخ رشد بنزين در سال نظر مي خودرو سبک در كشور داشته باشيم بعيد به

 با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتماالً افزايش نرخ رشد داليل ديگري دارد.

 

 نرخ رشد مصرف بنزين و خودروهاي سبك. 1 جدول

 سال
 مصرف روزانه بنزين 

 ()ميليون ليتر

 نرخ رشد 

 )درصد(

 تعداد خودروي سبك 

 )ميليون عدد(

 نرخ رشد

 )درصد( 

 

-  
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نقل وگاز در بخش حملشود. مصرف نفتگار نيز ديده مياين وضعيت در مصرف نفت 

رسيده  1396در سال  ميليون ليتر 2/50به  1395در روز در سال  ميليون ليتر 7/47از 

درصد داشته است. اين در حالي است كه نرخ رشد خودرو سنگين  5كه رشدي بيش از 

 صد بوده است.تر از دو دركم 1396در كشور در سال 

 

 و خودورهاي سنگين در بخش حمل  و نقل . نرخ شد مصرف نفتگاز2جدول 

 سال
 گازمصرف روزانه نفت

 )ميليون ليتر( 

 نرخ رشد 

 )درصد(

 تعداد خودروي سنگين 

 )هزار عدد(

 نرخ رشد 

 )رصد(

6 36 

7 59

7

-  

 .ترازنامه هيدروكربوي كشور خذ:أم
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 نقلو. مصرف نفتگاز در بخش حمل1 نمودار

 
 

صرف در سرجمع م نقل،والزم به ذكر است، با وجود افزايش مصرف نفتگاز در بخش حمل

ميليون  80به حدود  1392در روز در سال  ميليون ليتر 100بيش از ال كاهش بوده و از ح

 رسيده است.  1397در سال  ليتر در روز

 

  

وز
ر ر

 د
تر

 لي
ون

يلي
م
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 1397تا  1390هاي مختلف از سال . مصرف نفتگاز در بخش3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمده كاهش مصرف نيز در مصرف نيروگاهي صورت گرفته به طوري كه از حدود 

كاهش  1397ميليون ليتر در سال  14به حدود  1392ميليون ليتر در روز در سال  30

 يافته است.
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 نيروگاه. مصرف نفتگاز در بخش 2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودروهاي پرمصرف .4-1

سازي موتور و كاهش اتالف حين انجام كاهش مصرف سوخت خودرو با تكيه بر دو فناوري بهينه

ها گيرد. نتايج بررسيانجام ميهاي محرك كار به منظور انتقال حداكثري توان توليد شده به چرخ

دهد ميزان مصرف سوخت در خودروي توليد داخل در مقايسه با بسياري از خودروهاي نشان مي

خارجي و يا وارداتي با حجم موتور يكسان، باالتر است. براي مثال در خصوص خودروي تيبا با 

كيلومتر است، در  100ليتر در  95/6ليتر، متوسط مصرف سوخت در حدود  5/1حجم موتور 

با حجم  1حالي كه متوسط مصرف سوخت در مورد تعدادي از خودروهاي خارجي و وارداتي

 كيلومتر است. 100ليتر در  96/5ليتر در حدود  5/1موتور 

                                                 
 .است هاچبك و تويوتا ياريس 2اين خودروها شامل فورد فوكوس هاچبك، مزدا .1
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 گازگسترده نفت قاچاق .5-1

ه دوجود آورتفاوت قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه زمينه قاچاق اين كاال را به

اما طبق ها اطالعات دقيقي در دسترس نيست، هرچند درباره مقدار قاچاق فراوردهاست. 

ميليون ليتر قاچاق سوخت به خارج  5/11برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كاال، روزانه حدود 

گاز اختصاص دارد. درصد قاچاق فراورده به قاچاق نفت 80از كشور صورت گرفته و بيش از 

گاز ميليون ليتر نفت 104ن ذكر است كه در سال جاري روزانه حدود گاز شايادر مورد نفت

ميليون ليتر  50نقل و وگاز در حملميليون ليتر از مصرف نفت 54در كشور مصرف شده و 

استفاده از سهميه گاز به سوءگيرد. اكثر قاچاق نقتدر مصارف صنعتي و كشاورزي صورت مي

ها مربوط است. طبق اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق نهها و گلخااختصاص يافته به مرغداري

 گيرد.درصد قاچاق سوخت از يک استان كشور صورت مي 70كاال، 

 

 بندي وضعيت كنونيجمع

توان گفت تقريباً همه منابع حاصل از افزايش قيمت بندي وضعيت كنوني ميدر جمع

صورت ساير خدمات دولتي )طرح صورت يارانه نقدي و چه به هاي انرژي چه به حامل

هاي گردد و شركتسالمت، سبد كاال، قير رايگان، افزايش مستمري و...( به مردم برمي

گذاري دچار مضيقه هستند. با بع الزم براي سرمايهكننده انرژي در تأمين مناعرضه

عالوه، ساير اهداف  ها، تأمين مالي از خارج نيز دشوارتر شده است. بهتر شدن تحريمسخت

وري انرژي و كاهش در جهت افزايش بهره 1389قانونگذار از افزايش قيمت انرژي در سال 

كاهش مصرف چه از طريق گسترش هاي مصرف ناكام ماند. در نتيجه با فقدان برنامه

هاي جايگزين و چه از طريق توليد خودروهاي برقي و ثابت ماندن ظرفيت توليد سوخت
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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.

تري داشته باشد، جايي بيشعالوه، در شرايط كنوني هر فردي كه تحرك و جابهبه 

چه با استفاده از وسايل نقليه عمومي چه با استفاده از وسايل شخصي، از بنزين ارزان 

تري شهري كمشهري يا برونكند و برعكس آنان كه نياز به سفر درونتري استفاده ميبيش

 كنند. تري استفاده ميكم يارانه پنهاندارند از 

هاي نفتي در كشور بيش از نقل فراوردهوسازي و حملذخيرهشايان ذكر است كه  

گذاري در ظرفيت اسمي آنها انجام شده و گسترش اين ظرفيت نيازمند سرمايه

واقع زيرساخت كنوني شركت پااليش و پخش، براي پخش  سازي و انتقال است. درذخيره

افه شدن ضارساخت موجود امكان يميليون ليتر در روز طراحي شده و با ز 70حدود 

 درصد به مصرف بنزين وجود ندارد. 10انه يسال

طبق اطالعات منتشر شده توسط شركت ملي پااليش و پخش نكته مهم بعدي اينكه  

ميليون ليتر در روز  88حدود  1397ماه اول سال  6ايران، مصرف ميانگين بنزين در 

ماهه 6ميانگين توليد  است. هر چند با اتمام فاز يک و دو پااليشگاه ستاره خليج فارس،

درصدي افزايش مصرف  10ميليون ليتر در روز است. با سرعت  88در حدود  1397

بنزين، حتي با اتمام فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس، توليد داخل جوابگوي مصرف 

ها خواهد بود. تر از سرعت احداث پااليشگاهبيش نخواهد بود و سرعت افزايش مصرف قطعاً

 120شود در دو سال آينده مصرف بنزين بيش از بيني ميراحتي پيشكه، بهريبه طو

  ميليون ليتر در روز خواهد بود. 105ميليون ليتر در روز و ظرفيت توليد داخل حدود 

ميليون  4/17حدود  1396بر اين، طبق اطالعات راهنمايي و رانندگي در سال  عالوه 
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كه در در حالي 1.ودرو گازسوز در كشور وجود داردميليون خ 9/2خودرو بنزيني و حدود 

بودند.  ميليون 4/2و خودروهاي گازسوز  ميليون 7/10خودروهاي بنزيني  1390سال 

توجهي به رشد خودروهاي گازسوز و ارتقاي فني آنها يكي از داليل مؤثر در افزايش بي

 مصرف بنزين بوده است. 

 دهد.راهكارهايي براي مهار مصرف سوخت را نشان ميهاي برشمرده، لزوم اتخاذ ويژگي 

 

 گاز. راهكارهاي كاهش مصرف بنزين و مهار قاچاق نفت2

سوز و ، گسترش خودروهاي دوگانهCNGهاي . استفاده از ظرفيت جايگاه1-2

 هاي برقيموتورسيكلت

شرط موفقيت كاهش مصرف بنزين با افزايش قيمت، امكان جايگزيني بنزين با ساير 

نقل است. با توجه به اينكه با افزايش قيمت وهاي حملهاي انرژي و يا ساير روشحامل

براي اين نوع  LPGو  CNGهاي ديگر نظير بنزين، احتمال و امكان جايگزيني حامل

شود، مد نظر انات زيرساختي كه در ادامه توضيح داده ميخودروها وجود دارد، لذا بايد امك

 قرار گيرد. 

 

  استفاده از ظرفيت خالي عرضهCNG 

 6/20وجود دارد، فقط  CNGمكعب در روز ميليون متر 6/39در حالي كه ظرفيت ارائه 

                                                 
هاي درج شده در كارت خودرو است و ممكن است در عمل اطالعات ارائه شده فقط مربوط به داده 1

 ميليون باشند. 16ميليون و خودروهاي بنزيني حدود  4خودروهاي گازسوز در حدود 
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 12را فقط  CNGشود. گفتني است، اگر بتوان مصرف مكعب در روز استفاده ميميليون متر

 يابد. ميليون ليتر در روز كاهش مي 10مكعب در روز افزايش داد، مصرف بنزين ميليون متر

 

 سوز كردن خودروهادوگانه 

ميليون  16طبق اطالعات شركت ملي پااليش و پخش خودروهاي بنزيني كشور حدود 

ميليون ليتر در روز است، در صورتي كه سوخت  83خودرو و مصرف بنزين آنها حدود 

شود مصرف بيني ميتغيير يابد، پيش CNGميليون وسيله نقليه از بنزين به  3مصرفي 

سنت براي هر  40اهش يابد كه با فرض قيمت ميليون ليتر در روز ك 15بنزين، بيش از 

 جويي به همراه دارد.ميليارد دالر صرفه 2ليتر بنزين، ساليانه بيش از 

در نظر گرفتن تسهيالت مناسب جهت تبديل  CNGهمچنين، براي توسعه سريع  

گذاري بر روي بهبود فناوري خودروهاي سوز، سرمايهخودروهاي بنزيني موجود به دوگانه

 سوز و افزايش ظرفيت مخزن گاز ضروري است.هدوگان

 

  گسترشLPG و موتورهاي برقي 

سوختي مناسب براي  LPGاست.  LPGنكته مهم بعدي در اين زمينه، توجه جدي به 

هاي خودرو بوده و الزم است جايگاه مناسبي در شبكه توزيع شركت ملي پخش فراورده

 نفتي پيدا كند. 

ها، برقي كردن ميليون ليتر بنزين توسط موتورسيكلت 5همچنين با توجه به مصرف  

 تواند سهم قابل توجهي در كاهش مصرف بنزين داشته باشد.ها نيز ميموتورسيكلت
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 بندي. احياي كارت سوخت بدون سهميه2-2

تفاوت قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه زمينه قاچاق طور كه اشاره شد، همان

كه نياز به تدبير مناسب دارد. يكي از راهكارهاي مواجهه  هدوجود آورهگسترده اين كاال را ب

با اين موضوع، الزام استفاده از كارت سوخت خودرو در هنگام سوختگيري و ممنوعيت 

شود استفاده از هرگونه مبادله بنزين خارج از اين سامانه است. در شكل يک مشاهده مي

مايش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از كارت سوخت و اختصاص نفتگاز بر اساس پي

ميليون ليتر در روز در سال   48به كمتر از  1393ميليون ليتر در روز در سال  54حدود 

 رساند. 1394

خوان هاي پالكها از جمله نصب دوربينتوان با استفاده از انواع فناوريعالوه مي به

هر كارت سوخت را  RFID1ا فناوري ها براي كنترل و تأييد ورود خودروها يدر جايگاه

 منحصر به يک خودرو كرد و از استفاده از كارت خودروي ديگر جلوگيري كرد.

درصد قاچاق سوخت از يک استان  70عالوه، همان طور كه ذكر شد، بيش از  به 

هاي گيري در آن استان با كارت سوخت و كدينگ كارتگيرد. الزام سوختصورت مي

گيري ها، سوختكه فقط خودروهاي همان استان بتوانند در جايگاه ايگونهسوخت به

 كنند، )با در نظر گرفتن تسهيالتي براي مسافران( يک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است.

 

 بندي. احياي كارت سوخت به همراه سهميه3-2

لزوم توجه به مصرف بنزين در سال جاري و سال آينده،  يدرصد 10برآورد رشد 

                                                 
1. Radio-frequency Identification 
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 كرده است. را ضروريمتي و غيرقيمتي يبنزين با ابزارهاي ق رويكردهاي مهار تقاضاي

برداري كامل از پااليشگاه ستاره خليج فارس، ظرفيت توليد بنزين در كشور حتي با بهره

 1397ميليون ليتر در روز خواهد رسيد و اين توليد فقط تا اسفندماه  105به حدود 

مورد  بنزينبراي واردات مين اعتبار أود و در سال آينده تجوابگوي مصرف كشور خواهد ب

 شد. مسئله حياتي خواهد  )فارغ از مشكالت لجستيكي( نياز كشور

ست. الزام براي مهار تقاضا ، روشي غيرقيمتيبنديبا سهميه مكانيسم كارت سوخت 

دوم  بندي و تعيين قيمتها به همراه سهميهاستفاده از كارت سوخت شخصي در جايگاه

اي براي كاهش مصرف است. استفاده از حل تجربه شدهبراي مصارف فراتر از سهميه، راه

به طوري كه مصرف بنزين ، شدت كاهش داد بنزين را بهمصرف  1386در سال  اين روش

و  1386ميليون ليتر در سال  5/64به روزانه  1385ميليون ليتر در سال  6/73از روزانه 

 1رسيد. 1390ون ليتر در سال ميلي 60 تر ازكم به

 

 

  

                                                 
 .1395هاي نفتي، سال فراوردههاي نفتي، شركت ملي پخش . آمارنامه مصرف فراورده1
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 . مصرف بنزين در كشور3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاوم ساختن اقتصاد كشور در برابر تحريم واردات بنزين و  برابر در عالوه، آمادگي به 

بندي در كشور را واردات بنزين، استفاده از مكانيسم سهميه هاي احتماليتحريم

بندي در مواقع هيسهم. با استفاده از كارت سوخت امكان ناپذير ساخته استاجتناب

 د.شوميضروري فراهم 

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 

  1از كارت سوخت است. نقليه پرمصرف از ديگر مزاياي استفاده

                                                 
بندي، آفالين بودن سامانه كارت سوخت بود. اما در شرايط ترين اشكاالت روش قبلي سهميهيكي از مهم .1

ها آنالين بوده اند. اين سيستممجهز شده POZهاي هاي عرضه بنزين به دستگاهكنوني، تقريباً همه جايگاه

جاي پرداخت نقدي هزينه سوخت، امكان استفاده از كارت بانكي و به شبكه بانكي كشور متصل است و به
 .را براي پرداخت فراهم كرده است
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 . اصالح كيفيت خودروهاي توليد داخل و جايگزيني خودروهاي فرسوده2-4

با اصالح تكنولوژي موتور خودروهاي توليد داخلي و كاهش مصرف آن، نه تنها مصرف 

شدت كاهش خواهد يافت، بلكه امكان صادرات گسترده بنزين نيز فراهم  كنوني بنزين به

 خواهد شد. 

وه، جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي نو، مصرف سوخت را كاهش عال به 

گاز ليتر نفت 70كيلومتر پيمايش  100ها به ازاي خواهد داد. در حال حاضر، كاميون

ليتر  30گاز را به توان مصرف نفتهاي نو ميمصرف كرده كه با جايگزيني آنها با كاميون

 1داد. كيلومتر پيمايش كاهش 100به به ازاي 

 

 شهرينقل ديزلي درون و برونو. تخصيص سوخت بر اساس پيمايش به ناوگان حمل5-2

ها و ها، وسايل راهداري، لنجنقل عمومي، كاميونواختصاص سوخت به وسايل حمل

شهري متناسب با پيمايش يكي از راهكارهاي مديريت خودروهاي ديزلي درون و برون

 مصرف و قاچاق سوخت است.

گاز بر اساس پيمايش به مصوب كرد نفت 1393هرچند هيئت وزيران در سال  

هزار  520مجهز شده و  GPSها به خودروهاي ديزلي تخصيص يابد، اما فقط اتوبوس

 هستند.  GPSفاقد  وسايل راهداريها و شهري و كاميونخودروي درون

مايش به گاز بر اساس پيمصوب كرد نفت 1393هرچند هيئت وزيران در سال 

هزار  520مجهز شده و  GPSها به خودروهاي ديزلي تخصيص يابد، اما فقط اتوبوس

                                                 
مصرف نيز نقش بسزايي در كاهش مصرف سوخت هاي كمهاي نفتي مدارس با بخاريجايگزيني بخاري .1

 داشت.خواهد 
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 هستند.  GPSفاقد  وسايل راهداريها و شهري و كاميونخودروي درون

اند كه فعاليت نكرده حمل بار ثبت شده عالوه، هزارن لنج تحت عناوين صيادي وبه  

هاي متنوعي براي تخصيص سهميه د. هرچند راهكننگار استفاه ميو فقط از سهميه نفت

رسد، اختصاص سوخت متناسب با نظر ميها در نظر گرفته شده است، اما به به اين لنج

 حل اساسي مهار قاچاق در اين بخش است.ها راهتردد واقعي لنج

 

 كنندگان عمده. حذف مطلوبيت قاچاق با فروش سوخت به قيمت فوب به مصرف2-6

هاي صنعتي و گاز در بخشميليون ليتر نفت 50كه ذكر شد، روزانه حدود همان طور 

كنندگان اختصاص سوخت به اين قبيل مصرف 1389شود. از سال كشاورزي مصرف مي

گيرد. اما هاي مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت ميبا معرفي وزارتخانه

 طور كامل جلوگيري كند.  گاز بهاين سازوكار نتوانسته از قاچاق نفت

ميليارد مترمكعب گاز  69ها ، نيروگاه1396بر اساس آمار صنعت برق ايران در سال  

ميليارد ليتر نفت  7/3ميليون ليتر( و  14گاز )روزانه حدود ميليارد ليتر نفت 5طبيعي، 

« 14»ره نامه اجرايي تبصاند. طبق آيينميليون ليتر( مصرف نموده 14كوره )روزانه حدود 

نيز استمرار داشت( بهاي سوخت براي  1397)كه در سال  1396قانون بودجه سال 

گاز و نفت كوره و هر مترمكعب گاز طبيعي )به ريال به ازاي هر ليتر نفت 50ها نيروگاه

ها و طور يكسان( در نظر گرفته شد. با توجه به تفاوت قيمت عظيم بين سوخت نيروگاه

ترين انحراف از سوخت تخصيص يافته مطلوبيت زيادي ارس كمهاي فوب خليج فقيمت

 كند.براي قاچاق چيان ايجاد مي

كن كردن قاچاق، تعميم سازوكار تسويه با يک پيشنهاد اساسي براي ريشه 
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درصد  95گاز است. در حال حاضر، نفت خام كنندگان عمده نفتها به مصرفپااليشگاه

ها نيز به قيمت فوب از آنها خريداري شده و فراورده ها فروختهقيمت فوب به پااليشگاه

طور اساسي از بين برده است. تعميم  ها را بهشود. اين تصميم زمينه قاچاق از پااليشگاهمي

تواند ها ميها و گلخانهها، مرغداريكنندگان عمده از جمله نيروگاهاين روش به همه مصرف

الوه براي جلوگيري از افزايش قيمت محصوالت نهايي ع مطلوبيت قاچاق را از بين ببرد. به

گاز بر مبناي فوب و نرخ كنوني التفاوت قميت نفتتوان مابهاين قبيل توليدكنندگان مي

 تومان به ازاي هر ليتر( مستقيماً به توليدكننده پرداخت كرد. 300را )

خت گفتني است با يكسان بودن قيمت سوخت، در عمل تفاوتي بين هزينه سو 

(، با راندمان متوسط )بخار با 3/44هاي با راندمان باال )چرخه تركيبي با راندمان نيروگاه

( وجود نداشته و لذا 4/31( و با با راندمان پايين )گازي با راندمان 8/37راندمان 

شود. اما وقتي هاي آتي به سمت تأسيس نيروگاه با بازدهي پايين هدايت ميگذاريسرمايه

هاي متفاوت نشان داده و واقعي شد، تفاوت راندمان خود را در هزينهقيمت سوخت 

 گيرد. هاي واقعي براي افزايش راندمان شكل ميانگيزه

ذكر است با يكسان بودن قيمت سوخت، در عمل تفاوتي بين هزينه سوخت شايان   

(، با راندمان متوسط )بخار با 3/44هاي با راندمان باال )چرخه تركيبي با راندمان نيروگاه

( وجود نداشته و لذا 4/31( و با با راندمان پايين )گازي با راندمان 8/37راندمان 

شود. اما وقتي سمت تأسيس نيروگاه با بازدهي پايين هدايت ميهاي آتي به گذاريسرمايه

هاي متفاوت نشان داده و قميت سوخت واقعي شد، تفاوت راندمان خود را در هزينه

 گيرد. هاي واقعي براي افزايش راندمان شكل ميانگيزه

 شايان ذكر است راهكارهاي ديگري براي مديريت مصرف امكانپذير است از جمله: 
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  ها بري كنترل نيروگاه« ارسال و رسيد»انتقال اطالعات ديسپچينگ به سامانه

 ساعت و تاريخ ورود و خروج نفتكش به نيروگاه، وزن خالي و پر و وزن محموله ورودي؛ 

  تجهيز همه مخازن شركت ملي پخش بهTG/LG  ،براي ثبت اطالعات مربوط به دما

 شركت به صورت مداوم در پايگاه داده ديسپچينگ؛شده، چگالي و حجم انبارهاي آب ته نشين

 تجهيز نقاط بارگيري شركت ملي پخش به ميتر؛ 

  تجهيز همه مخازن جايگاه هاي عرضه سوخت بهTG/LG  براي ثبت اطالعات

 آنها در پايگاه داده ديسپچينگ؛

 هاي پنجره واحد خدمات كشاورزي وزارت جهاد برقراي ارتباط سيستمي سامانه

تخصصي مديريت منابع آب و سامانه تجارت آسان شركت زي، سامانه شركت مادركشار

 هاي كشاورزي، ماكيان و دامپروري؛گاز در بخشملي پخش براي تخصيص سهميه نفت

 ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه برقراي ارتباط سيستمي سامانه بهين

 گاز در بخش صنعت.تتجارت آسان شركت ملي پخش براي تخصيص سهميه نف

 

 شهركالن8در تهران و  يونقل مسافر با قطار شهرسعه حمل. تو7-2

توجه به امكان  هاي قيمتي براي مهار مصرف بنزين،نكته قابل توجه در موفقيت سياست

نقل وهاي خودروي شخصي حملجايگزني فني با افزايش قيمت است. يكي از جايگزين

 شهركالن  هزار نفر 500كشوري شهرهاي با جمعيت باالي  بر اساس قانونعمومي است. 

 و اصفهان اهواز، كرج، مشهد، شيراز، تبريز، تهران، شهر 8 اكنونهم و شوندمي محسوب

زمينه كاهش  يهرشونقل مسافر با قطار سعه حملشهر هستند و الزم است با توكالن اراك

 مصرف بنزين فراهم شود.



 

 ___________________________________________________  
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 بنديجمع

كنوني براي سياستگذاران و افكار عمومي قدم اول موفقيت هر راهكاري تبيين وضعيت 

 بندي وضعيت موجود حاكي از مسائل زير است:است. جمع

 مصرف سوخت تيريو مد ينقل عموموتوجهي به اجراي قانون توسعه حملبي، 

 ي،مصرف انرژ يتوجهي به اجراي قانون اصالح الگوبي 

 افزايش رشد مصرف، 

 ،خودروهاي پرمصرف 

 هاي آينده،ناپذير در سالاجتناب واردات 

 فقدان زيرساخت مورد نياز براي پخش با افزايش مصرف، 

 گازقاچاق گسترده نفت، 

 جايياساس جابهتوزيع يارانه پنهان بر، 

 فني آنها يتوجهي به رشد خودروهاي گازسوز و ارتقابي. 

توان تحت عناوين زير گاز را ميهار قاچاق نفتراهكارهاي كاهش مصرف بنزين و م 

 خالصه كرد:

سوز و ، گسترش خودروهاي دوگانه CNGهاي ـ استفاده از ظرفيت جايگاه 

 هاي برقي،موتورسيكلت

 بندي،ـ احياي كارت سوخت بدون سهميه 

 بندي،ـ احياي كارت سوخت به همراه سهميه 

 جايگزيني خودروهاي فرسوده،ـ اصالح كيفيت خودروهاي توليد داخل و  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________ 
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 شهري،نقل ديزلي درون و برونوـ تخصيص سوخت بر اساس پيمايش به ناوگان حمل 

 كنندگان عمده،ـ حذف مطلوبيت قاچاق با فروش سوخت به قيمت فوب به مصرف 

 .شهركالن8در تهران و  يونقل مسافر با قطار شهرسعه حملـ تو 

 

 



 

 

 

 

 

 

 16356مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش

 راهكارهاي مديريت مصرف و قاچاق سوخت عنوان گزارش:
 

 

 

 (انرژي مطالعات انرژي، صنعت و معدن )گروه :نام دفتر

 فروشميثم پيله تهيه و تدوين:

 فريدون اسعديمدير مطالعه: 

 اميرسامان اقتصادهمكار: 

 حسين افشين ناظر علمي:

 كميسيون انرژيمتقاضي: 

 ـــــ ويراستار تخصصي:

 ـــــويراستار ادبي: 
 

 

 

 ـــــ :هاي كليديواژه
 

 

 

 15/12/1397: تاريخ انتشار
 


