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خالصه مدیریتی

مقدمه:

نگاهی گذرا به جریان انرژی در کشور نشان دهنده آن است که در سال ١٣٩٦، روزانه نزدیک به ٩/٢ 
میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تولید شده و از این میزان حدود ٦ میلیون بشکه معادل نفت خام 
در روز، مصرف بخش های مصرف کننده نهایی در کشور بوده است. شدت مصرف نهایی انرژی نیز همواره 
رشد صعودی دارد و در سال های اخیر به میزان ١/٧٦ بشکه به ازای هر میلیون ریال تولید ناخالص 
داخلی رسیده است. بخش های عمده مصرف کننده انرژی شامل بخش های خانگی، حمل و نقل، 
نیروگاه های حرارتی و صنایع می باشند، ادامه این روند افزاینده مصرف و شدت انرژی، در آینده نزدیک 

ناپایداری در امنیت انرژی، آالیندگی فزاینده محیط زیست را در پی خواهد داشت. 

از جمله بخش های عمده مصرف کننده انرژی که مصرف غیرمتعارف داشته و شاخص های مصرف در 
آن با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد، بخش حمل و نقل می باشد. مصرف فرآورده های نفتی 
مایع در بخش حمل و نقل بیش از ٦٥ درصد کل مصرف فرآورده های نفتی مایع است و با انتشار بیش 
از ١٢٧ میلیون تن معادل دی اکسید کربن بعد ازنیروگاه های حرارتی، بیشترین میزان انتشار آالینده 
های زیست محیطی ناشی از مصرف نهایی سوخت های فسیلی را دارد. در این میان میزان مصرف 
بنزین موتور در کشور که در مرداد سال ١٣٩٨ به حدود ١٠٥ میلیون لیتر در روز رسیده بود، می تواند 
به نوبه خود در آینده نزدیک امنیت عرضه سوخت در کشور را با مشکل جدی مواجه نماید. بنابراین 
مدیریت تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل زمینی (جاده ای-ریلی) از اولویت 
های ضروری و غیر قابل انکار است که همه ذی نفعان از جمله دولت، تولیدکنندگان، بهره برداران در 

بخش های مختلف باید به عنوان یک الزام ملی برای کنترل این روند همت گمارند. 

هدف اصلی از تدوین این سند، تامین امنیت انرژی در بخش حمل  و نقل داخلی تا افق ١٤٢٠ است. 
بدین منظور ارتقای کارایی/ بهینه سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور به عنوان یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر در تمام گزینه های پیشنهادی مورد توجه بوده است. 
این سند نه تنها ناظر بر جلوگیری از هدررفت منابع تجدید ناپذیر نفت، کاهش آلودگی هوا و الزامات 
زیست محیطی در سطح جهانی و ملی است، بلکه از جمله دیگر اهداف آن ، فراهم کردن امکان 

سرمایه گذاری های هدفمند در بخش پاالیشی کشور برای توسعه توان اقتصادِی مّلی می باشد. 
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٧

در سند حاضر، ابتدا روند موجود مصرف سوخت در بخش حمل و نقل بررسی و سپس تقاضای سوخت 
این بخش در گزینه ادامه روند موجود تا افق ١٤٢٠ پیش بینی شده است. در ادامه با توجه به اهمیت و 
سهِم مصرف سوخِت حمل و نقل زمینی (جاده ای- ریلی)، سیاست های غیرقیمتی بهینه سازی مصرف 

سوخت در چهار بخش اصلی شامل موارد زیرتنظیم شده است :
   سیاست های (ترکیب سبد) حمل و نقل بار و مسافر در درون و برون شهرها، 

   سیاست های بهینه سازی سبد سوخت برای مصارف حمل و نقل زمینی بار و مسافر،
   سیاست های تولید انواع خودرو و موتورسیکلت و 

   سیاست های نوسازی و بازسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای 

به منظور بررسی نتایج حاصل از اجرای سیاست های بهینه سازی مصرف سوخت (غیرقیمتی 
و قیمتی)، از مجموعه به  هم  پیوسته مدل های پشتیبان براساس ساختار برنامه ریزی بلندمدت 
در بخش تقاضا، عرضه و اقتصاد کالن بهره برداری شده است. با استفاده از مدل مزبور میزان 
تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل زمینی ابتدا برای گزینه  سبد بهینه سوخت براساس 
اعمال سیاست های غیر قیمتی بهینه سازی مصرف و سپس برای گزینه سبد بهینه سوخت 
با افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی طی ١٠ سال تا ١٤١٠ و اعمال سیاست های غیر 
قیمتی به طور همزمان، پیش بینی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیاست نحوه تامین 
سوخت مصرفی حمل و نقل دریایی و هوایی که دارای سهم ناچیزی از میزان مصرف سوخت 

بخش حمل و نقل کشور می باشند نیز به طور اجمالی تبیین گشته است. 

در نهایت، با ارزیابی گزینه های پیشنهادی، بهترین گزینه ممکن با در نظر گرفتن شرایط 
کنونی کشور به لحاظ سطح فناوری و ظرفیت های صنعتی و شرایط اجتماعی، انتخاب واحکام 
ضروری جهت تحقق گزینه مزبور (سبد بهینه بخش حمل و نقل با افزایش تدریجی قیمت 
حامل های انرژی طی ١٠ سال تا ١٤١٠ به همراه اعمال سیاست های غیرقیمتی)، در بخش 

پایانِی این سند آورده شده است.
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فصل اول- ادامه روند موجود در بخش حمل و نقل زمینی

در شرایط ادامه روند موجود، وضعیت کنونی بدون انجام برنامه های اصالحی تداوم می یابد که 
منجر به تشدید شرایط نامطلوب حاضر در آینده خواهد شد. براساس مدل سازی، ادامه شرایط 
موجود در عوامل تأثیرگذار بر میزان مصرف سوخت از جمله میزان تولید و واردات خودرو، نرخ 
اسقاط، پیمایش خودرو، فناوری تولید و شاخص های اقتصادی، نرخ رشد مصرف بنزین به طور 
متوسط معادل ٤/٦ درصد تا سال ١٤١٠ و معادل ٣/٤ درصد تا سال ١٤٢٠ و متوسط نرخ رشد 

مصرف نفت گاز معادل ٢/٥ درصد تا ١٤١٠ و ٢ درصد تا ١٤٢٠ خواهد بود. 

در صورت ادامه این روند، مصرف بنزین از متوسط ٩٠ میلیون لیتر در روز در سال ١٣٩٨ 
به حداقل ٢١٧ میلیون لیتر در روز در سال ١٤٢٠ (در هفته های اوج مصرف به حدود ٢٨٠ 
میلیون لیتر در روز) خواهد رسید. همچنین میزان مصرف نفت گاز در بخش حمل ونقل از 
متوسط ٥٢ میلیون لیتر در روز در سال ١٣٩٨ به حدود ٨٦ میلیون لیتر در روز در سال ١٤٢٠ 
افزایش می یابد. سهم بنزین در ناوگان بخش حمل ونقل از حدود ٥٠٪ به حدود ٦٤٪ افزایش 
یافته و متعاقبًا سهم گاز طبیعی در بخش حمل و نقل زمینی نه تنها رشد و توسعه نخواهد یافت 
بلکه از ١٥٪ به ٧٪ کاهش خواهد داشت. در چنین شرایطی بیشترین رشد مصرف مربوط به 
بنزین و نفت گاز خواهد بود و استفاده از سوخت های جایگزین اقبالی نخواهد داشت. بدیهی 
است که تحت این شرایط، سبد سوختی کشور با حداقل تنوع مواجه بوده و امنیت عرضه 

سوخت با وابستگی مسلم به بنزین دچار مخاطره خواهد شد.

همچنین در شرایط ادامه روند موجود، به منظور پاسخ گویی به نیاز سوخت در بخش های 
مختلف به ویژه حمل ونقل احتیاج به افزایش ظرفیت پاالیشگاه ها از ٢/٠٤ میلیون بشکه نفت 
خام و میعانات گازی در روز در سال ١٣٩٨ به بیش از دو  برابر این مقدار تا سال ١٤٢٠ می باشد 
و در صورت عدم تحقق این حجم عظیم ظرفیت تولید پاالیشگاهی ظرف چند سال آینده، 
کشور وابستگی شدید به واردات بنزین(حداقل ١١٠ میلیون لیتر در روز واردات برای تامین 
مازاد تقاضای بنزین) پیدا خواهد نمود. نتایج حاصل از گزینه ادامه روند موجود در جداول ذیل 

ارایه شده است.
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٩

جدول ١. سبد سوخت بخش حمل و نقل زمینی (ریلی- جاده ای) تا افق ١٤٢٠-
گزینه ادامه روند موجود(واحد: میلیارد لیتر معادل بنزین)

نوع سوخت
گزینه ادامه روند موجود

١٣٩٨١٤١٠١٤٢٠

٣٣/٠٦٥٦/٧١٧٩/٢٣بنزین

٢١/٩٢٩/٤٥٣٥/٩٠نفت گاز

CNG٩/٩٩/٩٥٨/٥٣

LNG٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠

LPG٠/٠١٠/٠٠٠/٠٠

٠/٠٤٠/٠٥٠/٠٦هیبرید و الکتریسیته

٦٤/٩١٩٦/١٦١٢٣/٧٢جمع کل

جدول ٢. ترکیب سبد سوخت بخش حمل و نقل زمینی (ریلی- جاده ای) 
تا افق ١٤٢٠-گزینه ادامه روند موجود (واحد: درصد)

نوع سوخت
گزینه ادامه روند موجود

١٣٩٨١٤١٠١٤٢٠

٥٠/٩٣٥٨/٩٧٦٤/٠٤بنزین

٣٣/٧٥٣٠/٦٤٢٩/٠٣نفت گاز

CNG١٥/٢٥١٠/٣٤٦/٨٩

LNG٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠

LPG٠/٠١٠/٠٠٠/٠٠

٠/٠٦٠/٠٥٠/٠٤هیبرید و الکتریسیته

١٠٠١٠٠١٠٠جمع کل
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١٠

فصل دوم- سیاست های بهینه سازی مصرف سوخت حمل و نقل زمینی
                   (جاده ای- ریلی)-(سیاست های غیر قیمتی)

این سیاست ها در چهار بخش زیر تنظیم و ارائه شده است:
  بخش اول- سیاست های (ترکیب سبد) حمل و نقل بار و مسافر در درون و برون شهرها
بخش دوم- سیاست های بهینه سازی سبد سوخت برای مصارف حمل و نقل    

زمینی بار و مسافر
  بخش سوم- سیاست های تولید انواع خودرو و موتورسیکلت 

  بخش چهارم- سیاست های نوسازی و بازسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای 

بخش اول- سیاست های(ترکیب سبد)حمل ونقل بار 
         و مسافردردرون وبرون شهرها

نظربه:
  لزوم توسعه حمل و نقل عمومی در جابجایی بار و مسافر به منظور کاهش شدت مصرف 

سوخت در بخش حمل و نقل بار و مسافر و افزایش بهره وری
  تأثیر باالی توسعه استفاده از روش های متنوع حمل و نقل عمومی از جمله قطار شهری، 

تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و ون
  تأثیر مدیریت تعداد خودروهای عمومی درون شهری برای کاهش استفاده از خودروهای 

شخصی، در مدیریت مصرف سوخت
  تأثیر قابل توجه حمل و نقل ریلی در کاهش شدت مصرف سوخت جابجایی بار و مسافر

لذا با توجه به مراتب باال :
سیاست ها و طرح های مصوب که در اجرای سیاست های کلی ابالغی بخش حمل و نقل و 
نیز احکام برنامه ششم توسعه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب ١٣٨٦/٩/١٨ مجلس 
شورای اسالمی به منظور باال بردن سهم حمل و نقل عمومی درون شهری با اولویت توسعه 
مترو در کالن شهرها و توسعه ناوگان اتوبوس/مینی بوس در دیگر شهرها و توسعه حمل و نقل 
ریلی برای بار و مسافر بین شهری و نیز نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی حمل بار و مسافر 
بین شهری و توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری باید با جدیت پیگیری و عملیاتی شود.
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١١

مهم ترین این احکام و طرح ها به شرح زیر احصا  می شود:
١) در طول اجرای قانون برنامه ششم باید سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به ٣٠ درصد و 
سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به ٢٠ درصد برسد. (بند ب ماده ٥٧ قانون برنامه ششم)

٢)افزایش سهم حمل و نقل عمومی درون شهری به گونه ای که ٧٥٪  سفرهای درون شهری 
با حمل و نقل عمومی (٤٠٪ مینی بوس/اتوبوس، ٢٥٪ تاکسی و ون، قطار شهری) پوشش داده 

شود. (ماده ٧ قانون توسعه حمل و نقل عمومی)
شماره  مصوبه  موضوع  کالنشهر  و هشت  تهران  در  مترو  با  مسافر  توسعه حمل و نقل   (٣

١١٩٣٥٢٦ مورخ ١٣٩٦/٣/٨ شورای اقتصاد، 
٤) توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن موضوع مصوبه ٢٨٣٩٦٨ مورخ ١٣٩٤/١٠/٢ 

شورای اقتصاد،

بخش دوم- سیاست های بهینه سازی سبد سوخت 
                    برای مصارف حمل و نقل زمینی بار و مسافر

در این بخش، سیاست های استفاده از سوخت های CNG، بنزین، نفت گاز، گاز مایع، LNG و 
برق در انواع خودروهای شخصی و موتور سیکلت ها و نیز خودروهای عمومی حمل بار و مسافر 

و در ادامه سیاست های نحوه تأمین سوخت لکوموتیوهای راه آهن تعیین شده است.
٢-١ سیاست های نحوه استفاده ازCNG  به عنوان سوخت خودروها و موتورسیکلت ها

نظر به :
 حجم باالی ذخایر و گستردگی شبکه گاز طبیعی در ایران

و  خودروها  سوخت  عنوان  به  مصرف  برای  بنزین  به  نسبت   CNG بهتر  اقتصاد    
موتورسیکلت ها

دوره بازگشت سرمایه به مراتب کوتاه تر موتورسیکلت CNG سوز نسبت به موتورسیکلت برقی   
آثار زیست محیطی بهتر مصرف CNG نسبت به بنزین و نفت و گاز   

وجود زیربنای با ارزش ایجاد شده برای تأمین CNG (تعداد قابل توجه جایگاه های    
سوخت CNG در کشور) و امکان توسعه آن به سادگی

قابلیت ساخت تجهیزات مورد نیاز همه زنجیره CNG در داخل کشور (کمپرسورها،    
(CNG دیسپنسرها، مخازن و کیت های تبدیل

توسعه تولید موتورهای پایه گازسوز برای خودروها در کشور و قابلیت ساخت کارخانه های    
خودروی دوگانه سوز

امکان صادرات ساده تر بنزین نسبت به گازطبیعی   
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١٢

سیاست استفاده از CNGبه عنوان سوخت خودروها و موتورسیکلت ها به ترتیب 
زیر تعیین می گردد:

١) CNG به عنوان سوخت ملی تعیین می شود که تا حد امکان باید جایگزین بنزین و نفت 
شود.

٢) باید اصل بر این باشد که خودروهای سبک عمومی مکلف به استفاده از CNG و سایر 
خودروهای شخصی، تشویق به استفاده از این سوخت شوند.

٣) باید برای تبدیل سوخت وانت ها و خودروهای سواری عمومی به CNG (مانند تاکسی ها و 
سامانه های تاکسی های اینترنتی)، مشوق های مالی و تسهیالت بانکی ارزان قیمت حسب 

مورد به مالکان آن ها اعطا شود.
٤) با توجه به اقتصاد بهتر موتورسیکلت های CNG سوز نسبت به موتورسیکلت های برقی و 
بنزینی، باید تمرکز بر CNG سوز کردن موتورسیکلت ها با رعایت مالحظات ایمنی آن باشد.

٥) تحقیقات کافی برای تبدیل سوخت موتورسیکلت ها به CNG سوز با همکاری وزارت 
نفت و دستگاه های ذیربط به انجام برسد و روش های جدید و ساده برای سوخت گیری 
موتورسیکلت ها باید طراحی و اجرا شود و همزمان نیز استاندارد مربوطه نیز باید نهایی و 

ابالغ شود.
و  (اتوبوس ها  نیمه سنگین  خودروهای  در   CNG از استفاده  بودن  مشکل  به  توجه  با   (٦
کامیون ها) که در خارج از شهرها تردد می کنند، اولویت در مصرف CNG برای اتوبوس ها 
و مینی بوس های درون شهری و تا حد ممکن کامیون های با تردد در داخل شهرها قرار 

می گیرد.
 ،CNG ٧) به منظور حفظ جذابیت اقتصادی و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از سوخت

باید مشوق قیمتی کنونی برای این سوخت پابرجا بماند.
٨) به تناسب توسعه خودروهای CNG سوز، ظرفیت جایگاه های عرضه این سوخت نیز باید 
توسعه پیدا کند و برای تسهیل در سوخت گیری موتورسیکلت  ها، جایگاه های سیار / مادر-

دختر در نقاط پر تردد موتورسیکلت ها احداث شود.

تبصره - سوخت CNG برای لکوموتیوها در صورت برتری اقتصادی آن نسبت به LNG و 
درخواست دست اندرکاران راه آهن، قابل تامین است.

٢-٢ سیاست های نحوه استفاده از LNG به عنوان سوخت خودروها و لکوموتیوها 
نظر به:

اقتصاد بهتر LNG نسبت به نفت گاز برای ایران   
آثار زیست محیطی بهتر مصرف LNG نسبت به نفت گاز   

CNG نسبت به LNG نداشتن هیچ محدودیت پیمایشی در سوخت   
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 Mini-LNG گستردگی شبکه گاز طبیعی در ایران همراه با توسعه فناوری های ساخت   
در جهان که امکان احداث سریع این گونه واحدها را در نقاط بسیار نزدیک به مصرف 

فراهم ساخته است
LNG /امکان صادرات ساده تر نفت گاز نسبت به گاز طبیعی   

Cryogenic دستیابی به فناوری های مربوط به فوالدها و تجهیزات   
امکان تولید تجهیزات اصلی مربوط به واحدهای Mini-LNG در داخل کشور   

سیاست استفاده ازLNGبه عنوان سوخت خودروها و لکوموتیوها به ترتیب زیر 
تعیین می گردد:

١) با توجه به اقتصاد بهتر استفاده از CNG برای خودروهای سبک، اصل بر این است که عمده 
خودروهای سبک عمومی مکلف به استفاده از CNG و سایر خودروهای شخصی، تشویق 
به استفاده از این سوخت شوند. لذا استفاده از LNG در سبد سوخت خودروهای سبک 

مورد نظر نیست.
٢) بهترین مصرف کننده LNG لکوموتیوها می باشندکه از یک طرف دارای مصارف حجیم بوده 
و از طرف دیگر با احداث چند واحد Mini-LNG در ایستگاه های اصلی راه آهن می توان همه 
لکوموتیوها را تغذیه کرد. لذا هدف گذاری اصلی برای مصرف LNG، لکوموتیوها می باشند. 
بر این پایه در ایستگاه هایی مانند تهران، اصفهان، تبریز اهواز، مشهد و بندرعباس باید 
نیاز لکوموتیوها را تأمین  واحدهای کوچک Mini-LNG احداث کرد که سوخت مورد 
کنند. تغییرات الزم نیز باید برای مخازن لکوموتیوها و تبدیل موتورهای پایه نفت گازسوز 

لکوموتیوها به گازسوز پیش بینی شود.
 CNG ٣) چون برای اتوبوس ها و کامیون هایی که درون شهرها حرکت می کنند امکان استفاده از
وجود دارد، لذا مصرف LNG را باید برای کامیون هایی در نظر گرفت که در مسیرهای مشخص 
بین جاهایی مثل بنادر و مراکز مهم تولید و مصرف به صورت رفت و آمدی (Shuttle)، تردد 
می کنند. درچنین حالتی با احداث چند جایگاه ویژه سوخت گیری در مسیرهای مشخص 
می توان سوخت این کامیون ها را تأمین کرد. چه با حمل LNG و چه با احداث واحدهای 

Mini-LNG در کنار یا نزدیک جایگاه ها
البته احداث باک جدید و تجهیزات الزم دیگر برای تبدیل موتورهای اینگونه اتوبوس ها و 
کامیون ها، الزامی است که هزینه این کار، در شرایط فعلی قیمت نفت گاز، باید به صورت 

یارانه ای از سوی دولت تأمین شود.

٢-٣ سیاست استفاده از خودروها و موتورسیکلت های برقی/ هیبریدی به ترتیب 
زیرتعیین می گردد:

« با توجه به اینکه خودروها و موتورسیکلت های برقی/ هیبریدی، فقط با تکیه بر مسایل 
اقتصادی دارای رجحانی نسبت به خودروهای مشابه با مصرف گاز طبیعی فشرده نمی باشند، 
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١٤

لذا از این منظر نمی توان آن ها را مشمول حمایت های مالی موضوع ماده ١٢ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر قرارداد. اما از منظر بهبود محیط زیست به ویژه در کالن شهرها کماکان تولید 
داخلی و نیز واردات خودروها و موتورسیکلت های برقی/ هیبریدی باید مورد حمایت بوده و برای 
تشویق تولید آن ها سود بازرگانی واردات اجزای این نوع خودروها و موتورسیکلت ها باید به 

صورت ترجیحی مورد توجه قرار گیرد.»

٢-٤ سیاست های برای نحوه استفاده از گاز مایع به عنوان سوخت خودروها 
نظر به:

CNG به عنوان سوخت خودروها نسبت به LPG ضعیف تر بودن اقتصاد   
تصمیم اقتصادی و محیط زیستی دایر بر اینکه CNG به عنوان سوخت ملی گسترش یابد   

مشکالت جابجایی و حمل ونقل LPG و حجم اشغال جاده ها با کامیون های حامل آن    
CNG برای مصارف سوخت خودروها، با توجه به موجود بودن همه تأسیسات زیربنایی

چالش های قیمت گذاری و مجدداً پذیرش پرداخت دراز مدت یک یارانه جدید   
ضرورت سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت های الزم برای استفاده استاندارد ازگاز مایع    

به عنوان سوخت خودروها
استاندارد نبودن و خطرناک بودن نحوه استفاده غیرفنی و غیر اصولی کنونی از گاز مایع    

در خودروها 

سیاست استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها به ترتیب زیر تعیین می گردد:
LPG در سبد آتی سوخت خودروها در کشور جایگاهی ندارد و لذا می باید برنامه ریزی ها به 
گونه ای باشد که (با اطمینان از عرضه LPG برای مصارف عمدتًا پخت و پز خانوارهایی که به 
شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند) استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها برچیده شده و 
مصرف کنندگان فعلی LPG به عنوان سوخت خودرو، به تدریج به سمت مصرف CNG هدایت 
/ حمایت شوند و تا آن زمان نیز هیچ تشویق و امتیازی برای مصرف LPG در خودروها منظور 

و اعمال نشود.

٢-٥ نحوه تأمین بهینه سوخت حمل و نقل ریلی به شرح ذیل تعیین می شود:
الف- استفاده از LNG که می تواند بیش از ٧٠٪ سوخت لکوموتیوها را تا افق ١٤٢٠ پوشش بدهد.
ب- استفاده از برق که بر پایه بررسی  های وزارت راه و شهرسازی می تواند تا افق ١٤٢٠ سهم 

مشخصی از نیاز انرژی محرک لکوموتیوهای راه آهن کشور را تأمین کند.
ج- ادامه استفاده از نفت گاز
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١٥

بخش سوم- سیاست های تولید انواع خودرو سبک و نیمه سنگین 
           و موتورسیکلت

نظر به:
وضعیت نامطلوب میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی داخل کشور و ناوگان در    

حال بهره برداری
اولویت اقتصادی و زیست محیطی CNG نسبت به سایر سوخت های جایگزین    

وجود زیرساخت های تولید موتورهای پایه گازسوز و قابلیت ساخت کارخانه های خودروهای    
دوگانه سوز

امکان تولید داخل مخازن و کیت تبدیل CNG و قابلیت ارتقاء ظرفیت تولید آن ها   
تاثیر قابل توجه تنوع سبد سوخت در امنیت عرضه سوخت و تأثیر باالی نوع سوخت    

پایه جهت طراحی خودرو و قابلیت تبدیل سریع سوخت در میزان مصرف
تأثیر باالی رده مصرف انرژی خودروهای ناوگان سبک و نیمه سنگین در میزان مصرف    
سوخت و سطح پایین رده های مزبور در خودروهای تولیدی در مقایسه با استانداردهای 

جهانی

سیاست های مرتبط با تولیدداخلی وسائط نقلیه موتوری به شرح ذیل تعیین می گردد:
CNG ١) تولید کلیه خودروهای شخصی/ سواری ساخت داخل می بایست با قابلیت فنی
سوزشدن (بدون الزام خودروساز به نصب کیت گازسوز و مخزن) و اعمال مشوق های الزم 

برای خریداران در راستای استفاده از خودروهای گازسوز صورت پذیرد. 
٢) کلیه خودروهای سواری برای مصارف عمومی باید صرفًا با سوخت CNG و با الزام خودروساز 

به نصب کیت گازسوز و مخزن در خودروی سوای تولید و عرضه شوند. 
٣) سهم تولید موتورسیکلت های گازسوز به میزان ٣٠٪ در سبد تولید موتورسیکلت سازان 
کشور وترغیب و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از موتورسیکلت های گازسوز می بایست 

افزایش یابد. 
٤) از تولید هرگونه خودروهای سواری بنزینی/گازسوز خارج از رده مصرف استاندارد ملی 
شماره ٢-٤٢٤١ با آخرین بازنگری در سال ١٣٩٣ ممانعت به عمل آید و شماره گذاری این 

دسته از خودروها متوقف شود.
می بایست بهبود معیار مصرف خودروهای تولیدی حداقل تا رده C و D و رده های باالتر   (٥

براساس استاندارد ملی شماره ٢-٤٢٤١  ارتقا یابد. 
٦) از تولید هرگونه موتورسیکلت های خارج  از رده مصرف استاندارد ملی شماره ٢-٦٦٢٦ مورخ 
١٣٨٤ بازنگری ١٣٩٤ ممانعت به عمل آید و شماره گذاری این دسته از موتورسیکلت ها 

متوقف شود.
٧) می بایست بهبود معیار مصرف سوخت موتورسیکلت های تولیدی حداقل تا رده C و D و 
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١٦

رده های باالتر براساس استاندارد ملی شماره ٢-٦٦٢٦  بازنگری شده در سال ١٣٩٤ ارتقا یابد. 
از تولید هرگونه خودروهای دیزلی خارج از رده مصرف استاندارد ملی شماره ٢-٤٢٤١  با   (٨
آخرین بازنگری در سال ١٣٩٣ ممانعت بعمل آید و شماره گذاری این دسته از خودروها 

متوقف شود.
از تولید هرگونه وانت های خارج از رده مصرف استاندارد ملی شماره ٢-٤٢٤١ بازنگری   (٩

١٣٩٣ ممانعت بعمل آید و شماره گذاری این دسته از خودروها متوقف شود.
١٠) می بایست بهبود معیار مصرف وانت های تولیدی حداقل تا رده C و D و رده های باالتر بر 

اساس استاندارد ملی شماره ٢-٤٢٤١  بازنگری شده در ١٣٩٣ ارتقا یابد. 
١١) از تولید هرگونه خودروهای نیمه سنگین دیزلی خارج از رده مصرف استاندارد ملی شماره 
٨٣٦١ با آخرین بازنگری در سال ١٣٩٣ ممانعت به عمل آید و شماره گذاری این دسته از 

خودروها متوقف شود.
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١٧

بخش چهارم- سیاست های نوسازی و بازسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای 
نظر به:

  عمر باالی ناوگان خودروهای نیمه سنگین کشور شامل کامیونت، کامیون و کشنده
  عمر باالی ناوگان مینی بوس و اتوبوس های درون و برون شهری
  تعداد باالی خودروهای سواری فرسوده  در حال تردد در کشور
  تعداد باالی موتورسیکلت  های غیر مجاز و فرسوده در حال تردد

  تأثیر باالی نوسازی ناوگان و اسقاط به موقع وسائط فرسوده در میزان مصرف سوخت 
بویژه بنزین و نفت گاز و همچنین کاهش آلودگی هوا بویژه در کالنشهرها

سیاست های مرتبط با نوسازی و بازسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای به شرح ذیل 
تعیین می گردد:

١) تأکید بر اجرای دقیق و به موقع اجرای دقیق مصوبه شماره ٩٥٢٠٠/ ت ٥٥٠٧٤ هـ مورخ 
١٣٩٧/٧/١٨ هیئت وزیران موضوع اسقاط وسائط نقلیه فرسوده در خصوص؛ کلیه خودروهای 
(شخصی و عمومی)، خودرو شخصی، خودرو دولتی، موتورسیکلت ها، اتوبوس درون شهری و 

برون شهری، مینی بوس، میدل باس، وانت های باری، کامیونت، کامیون و کشنده
به شماره  انجام معاینه فنی  اجرایی نحوه  آیین نامه  به موقع  بر اجرای دقیق و  تأکید   (٢

٣٣٤٦١/٣/٣٧ مورخ ١٣٩٣ (اجرای الزام اخذ گواهی معاینه فنی بصورت ساالنه)
٣) اعطای تسهیالت مالی به منظور اسقاط خودروهای سبک و سنگین فرسوده و جایگزینی 
و نوسازی ناوگان مربوطه با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط با تأکید بر اجرای مصوبات زیر:
 جایگزینی ١٢٩ هزار تاکسی فرسوده با گازسوز موضوع مصوبه شماره ٧٧٧٢٥٤ مورخ 

١٣٩٨/١٢/٢٨ شورای اقتصاد، 
 تبدیل ١٤٦٤ هزار دستگاه خودرو عمومی به گازسوز موضوع مصوبه شماره ٥٣٧٥٧٣ 

مورخ ١٣٨٨/٩/٢٣ شورای اقتصاد، 
 نوسازی ٨٦ هزار کامیون، ٣٤ هزار کشنده و ٦٠٠٠ کامیونت موضوع مصوبه شماره 

١٢٨٨٤٥ مورخ ١٣٩٧/٣/٢٠ شورای اقتصاد، 
 نوسازی ١٩٠٠٠ اتوبوس درون شهری با نوع پایه گازسوز موضوع مصوبه شماره ١٢٨٨٤٥ 

مورخ ١٣٩٧/٣/٢٠ شورای اقتصاد، 
برون شهری دیزلی موضوع مصوبه شماره ١٢٨٨٤٥ مورخ  اتوبوس  نوسازی ٩٠٠٠   

١٣٩٧/٣/٢٠ شورای اقتصاد، 
 نوسازی ٤٨٥٠٠ مینی بوس دیزلی موضوع مصوبه شماره ١٢٨٨٤٥ مورخ ١٣٩٧/٣/٢٠ 

شورای اقتصاد، 
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١٨

فصل  سوم- معرفی ساختار مدل تقاضای بخش حمل و نقل

به منظورپیش بینی تراز و تدوین سبد سوخت پیشنهادی بخش حمل ونقل، ازمجموعه به  هم 
 پیوسته مدل های پشتیبان براساس ساختار پایین به باال برای برنامه ریزی بلندمدت در بخش 
تقاضا و ساختار باال به پایین برای شاخص های کالن اقتصادی و همچنین ساختار بهینه یابی در 

بخش عرضه استفاده شده است.

در بخش مدل  اقتصادی (باال-پایین) از مدل های چندبخشی و تعادل عمومی (DCGE) که 
به رابطه بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصاد تأکیددارند، بهره برداری شده است. این 
مدل ، تصویر کاملی از اقتصاد ارائه می کند و عوامل اقتصادی مؤثر در عرضه و تقاضای انرژی را 
شبیه سازی می نماید. در بخش تقاضا نیز از ابزار مدلسازی بلندمدت Leap برای برآورد تقاضای 
انرژی موردنیاز در سال های آتی استفاده  شده است. در این مدل اطالعات جمعیت شناختی، 
اقتصاد کالن، انرژی بخش های مختلف عرضه و تقاضا،  همچنین اطالعات هزینه ای و میزان 
انتشارات آالینـده های هر بخش، در گزینه های مختلف، برای ترسیـم وضعیت موجـود و آینده 
میان  مدت وبلند مدت،  تصویر شده است. ساختار به کاررفته در مدل مزبور برای روش های 
مختلف حمل و نقل شامل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی بوده و در زیر مدل حمل و نقل 
زمینی (جاده ای-ریلی)، جابجایی مسافر و بار به تفکیک درون و برون شهری برای کلیه ناوگان 
سبک، نیمه سنگین، مینی بوس/اتوبوس، موتورسیکلت و ریلی مورد شبیه سازی قرار گرفته اند. 

پارامترهای اساسی تاثیرگذار بر میزان تقاضای انرژی بخش حمل و نقل شامل: تعداد وسائط 
نقلیه و نرخ تولید، کیفیت و فناوری خودروهای تولیدی، طول عمر ناوگان و نرخ اسقاط، 
اطالعات رشد جمعیتی، رشد اقتصادی، قیمت سوخت و سایر عوامل موثر بر تقاضا در قالب 
گزینه های مختلف با لحاظ سیاست های غیرقیمتی و قیمتی بهینه سازی مصرف سوخت مورد 
توجه قرار گرفته و در نهایت پیش بینی تراز سوخت بخش حمل و نقل تا افق ١٤٢٠ شبیه سازی 

و ارائه شده است. 
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١٩

فصل چهارم- سبد بهینه سوخت بخش حمل ونقل زمینی (جاده ای- ریلی) تا 
افق ١٤٢٠براساس اعمال سیاست های بهینه سازی مصرف سوخت (سیاست های 

غیر قیمتی)

به منظور مدیریت مصرف سوخت، کاهش آالیندگی کالن شهرها و حفظ امنیت عرضه 
سوخت در بخش حمل ونقل زمینی کشور (جاده ای- ریلی) نیاز ضروری به برنامه ریزی بلندمدت 
جهت ایجاد تنوع در سبد سوختی متکی بر اجرای سیاست های تبیین شده بهینه سازی مصرف 
سوخت حمل و نقل وجود دارد. بر اساس مطالعات، ارزیابی ها و بررسی های وزارت نفت در قالب 
سبد سوخت بخش حمل ونقل زمینی تا افق ١٤٢٠ بهترین ترکیب ممکن در سبد سوخت 
بخش حمل ونقل زمینی (ریلی- جاده ای) که می تواند با اعمال سیاست های بهینه سازی مصرف 
سوخت در اقتصادی ترین حالت، امنیت عرضه سوخت را حفظ  نموده، تنوع سبد سوختی را 
به همراه داشته باشد و منجر به کاهش آالیندگی کالن شهرها شود، با پیش فرض های ذیل 

پیش بینی شده است:

پیش فرض ها:
- بهبود قابل مالحظه در فناوری خودروهای تولیدی و ارتقاء سطح معیار و استانداردهای 

مصرف انرژی آن ها
  توسعه و افزایش سهم حمل ونقل عمومی (درون شهری و برون شهری) به گونه ای که 
ظرف پنج سال ٧٥٪  سفرهای درون شهری با وسائط حمل و نقل عمومی انجام شود. 

  افزایش سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به ٣٠ درصد و افزایش سهم حمل و نقل ریلی 
مسافر حداقل به ٢٠ درصد تا سال ١٤١٠

  توسعه خطوط مترو کالن شهرهای کشور به گونه ای که حداقل ١٠ درصد سفرهای 
درون شهری بویژه در کالن شهرها را در بر بگیرد.

  بهبود بهره وری انرژی در ناوگان حمل ونقل باری کشور حداقل ساالنه ١/٥ درصد
  اسقاط وسایل نقلیه شخصی و عمومی طبق مقررات قانونی موجود 

  افزایش سهم موتورسیکلت های گازسوز تا ٣٠ درصد سبد تولید موتورسیکلت سازان و 
تبدیل سوخت ١٥ درصد از موتورسیکلت های موجود به گازسوز

  افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز در سبد تولید خودروسازان به گونه ای که کلیه 
خودروهای سواری عمومی از نوع گازسوز باشند

  انجام معاینه فنی دوره ای برای وسایل نقلیه شخصی و عمومی طبق ضوابط و مقررات 
جاری

  اجرای موفق طرح های بهینه سازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل سبک و نیمه سنگین 
طبق زمانبندی های پیش بینی شده
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٢٠

گزینه بهینه با رشد اقتصادی متوسط (رشد اقتصادی ٥/٦ درصد)
به منظور برآورد تقاضای آتِی انرژی در بخش حمل و نقل درصورتی که اقدامات بهینه سازی و 
بهبود وضعیت مصرف در کشور انجام شوند، طراحی شده است. در این گزینه، وضعیت مطلوب، 
مبتنی بر بهبود فناوری تولید خودرو و اجرای سایر برنامه های تعیین شده دولت و نیل به 
استانداردها و معیارهای مصرف انرژی می باشد. در این گزینه سعی شده فرضیات به گونه ای 
تعریف شوند که بر اساس شرایط کنونی کشور و همچنین داده های تاریخی، قابل دستیابی 
با این گزینه، سطح آالیندگی بویژه در کالن  و تحقق پذیر باشند.با اجرای اقدامات مرتبط 
شهرها به میزان حداقل ٢٨٪ نسبت به شرایط ادامه روند موجود کاهش خواهد یافت و شدت 
مصرف انرژی نهائی از ١/٧٦ بشکه به ازای هر یک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی در سال  
١٣٩٨ (قیمت پایه سال ١٣٧٦) به میزان ٥٠ درصد تا مقدار ٠/٨٨ بشکه به ازای هر میلیون 
ریال در سال ١٤٢٠ کاهش می یابد. همچنین کل مصرف سوخت در بخش حمل ونقل حدود 
٣٠٪ نسبت به شرایط ادامه روند موجود کاهش می یابد و امکان تأمین سوخت مورد نیاز 
بخش حمل ونقل به همان نسبت کمتر به افزایش ظرفیت پاالیشگاهی وابسته بوده و با اجرای 
طرح های ارتقاء فعلی، میسر خواهد بود.نتایج حاصل از گزینه بهینه با رشد اقتصادی متوسط در 

جداول ذیل ارایه شده است.
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٢١

جدول ٣. سبد سوخت بخش حمل و نقل زمینی (ریلی- جاده ای) تا افق ١٤٢٠
گزینه بهینه با رشد اقتصادی متوسط (واحد: میلیارد لیتر معادل بنزین)

نوع سوخت
گزینه بهینه با رشد اقتصادی متوسط (٥/٦ درصد)

١٣٩٨١٤١٠١٤٢٠

٣٣/٠٦٣٩/٥٨٤٣/٢١بنزین

٢١/٩٢٤/٦٩٢٦/٠٦نفت گاز

CNG٩/٩١٥/٢٣١٧/٤٠

LNG٠/٠٠٠/٣٦٠/٨٢

LPG٠/٠١٠/٠٠٠/٠٠

٠/٠٤٠/٤٢٠/٩٣هیبرید و الکتریسیته

٦٤/٩١٨٠/٢٨٨٨/٤٢جمع کل

جدول ٤. ترکیب سبد سوخت بخش حمل و نقل زمینی (ریلی- جاده ای) 
تا افق ١٤٢٠-گزینه بهینه با رشد اقتصادی متوسط (واحد: درصد)

نوع سوخت
گزینه بهینه با رشد اقتصادی متوسط (٥/٦ درصد)

١٣٩٨١٤١٠١٤٢٠

٥٠/٩٣٤٩/٣٠٤٨/٨٧بنزین

٣٣/٧٥٣٠/٧٦٢٩/٤٧نفت گاز

CNG١٥/٢٥١٨/٩٧١٩/٦٨

LNG٠/٠٠٠/٤٥٠/٩٣

LPG٠/٠١٠/٠٠٠/٠٠

٠/٠٦٠/٥٢١/٠٥هیبرید و الکتریسیته

١٠٠١٠٠١٠٠جمع کل
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٢٢

فصل پنجم- سبد بهینه سوخت بخش حمل ونقل با افزایش تدریجی قیمت 
حامل های انرژی طی ١٠ سال تا ١٤١٠ به همراه اعمال سیاست های غیر قیمتی 

گزینه افزایش تدریجی قیمت نفت تا سطح FOB خلیج فارس طی ١٠ سال تا ١٤١٠ بر مبنای 
پیش فرض های فنی مشابه با گزینه بهینه (با اعمال کلیه سیاست های غیرقیمتی) است با این 
تفاوت که در گزینه افزایش قیمت حامل های انرژی، فرض شده که قیمت نفت گاز و بنزین تا 
سال ١٤١٠ به صورت تدریجی افزایش یابد تا به قیمت FOB خلیج فارس (قیمت نفت خام 
بشکه ای ٦٠ دالر) عرضه گردند و قیمت گازطبیعی نیز طی ١٥ سال تا ١٤١٥ به طور تدریجی 
افزایش یابد تا به قیمت معادل صادرات گاز به ترکیه برسد. در این گزینه بیشترین کاهش از 
لحاظ میزان مصرف سوخت حاصل شده و تحقق آن منوط به اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش 
قیمت سوخت خواهد بود.نتایج حاصل از اجرای گزینه افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی 

به همراه اعمال سیاست های غیر قیمتی در جداول ذیل ارائه شده است.
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٢٣

جدول ٥. سبد سوخت بخش حمل و نقل زمینی (ریلی- جاده ای) تا افق ١٤٢٠-
گزینه بهینه با افزایش تدریجی قیمت سوخت تا FOB (واحد: میلیارد لیترمعادل بنزین)

نوع سوخت
١٤١٠خلیج فارس تا سال ١٤١٠خلیج فارس تا سال ١٤١٠ FOB گزینه افزایش تدریجی قیمت سوخت تاFOB گزینه افزایش تدریجی قیمت سوخت تاFOB

١٣٩٨١٤١٠١٤٢٠

٣٣/٠٦٣٦/٩٣٨/٤٦بنزین

٢١/٩٢٣/٤٥٢٥/٣٣نفت گاز

CNG٩/٩١٦/٣٣١٩/٤٠

LNG٠/٠٠٠/٣٦٠/٨٢

LPG٠/٠١٠/٠٠٠/٠٠

٠/٠٤٠/٤٩١/١٣هیبرید و الکتریسیته

٦٤/٩١٧٧/٦٨٥/١٤جمع کل

جدول ٦. ترکیب سبد سوخت بخش حمل و نقل زمینی (ریلی- جاده ای) 
FOB تا افق ١٤٢٠-گزینه بهینه با افزایش تدریجی قیمت سوخت تا

(واحد: درصد)

نوع سوخت
١٤١٠خلیج فارس تا سال ١٤١٠خلیج فارس تا سال ١٤١٠ FOB گزینه افزایش تدریجی قیمت سوخت تاFOB گزینه افزایش تدریجی قیمت سوخت تاFOB

١٣٩٨١٤١٠١٤٢٠

٥٠/٩٣٤٧/٥٥٤٥/١٧بنزین

٣٣/٧٥٣٠/٣٢٢٩/٧٦نفت گاز

CNG١٥/٢٥٢١/٠٤٢٢/٧٨

LNG٠/٠٠٠/٤٦٠/٩٦

LPG٠/٠١٠/٠٠٠/٠٠

٠/٠٦٠/٦٣١/٣٣هیبرید و الکتریسیته

١٠٠١٠٠١٠٠جمع کل
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٢٤

فصل ششم- سیاست برای نحوه تامین سوخت مصرفی 
             حمل و نقل دریایی وهوایی

در بخش حمل و نقل هوایی کشور، سوخت مورد نیاز عمدتًا Jet Kerosene می باشد که 
افزایش رشد مصرف آن غالبًا وابسته به میزان نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. همانگونه که در 
جدول زیر مالحظه می گردد در روند مصرف سوخت هوایی جت در گزینه بهینه سازی با ثبات 
قیمت ها و گزینه بهینه سازی به همراه تغییر تدریجی قیمت ها، تفاوت چندانی به دلیل یکسان 

بودن نرخ رشد اقتصادی در هر دوی آن ها، وجود نداشته است. 

به همین ترتیب عمده سوخت مورد استفاده در بخش حمل و نقل دریایی در کشتی های 
اقیانوس  پیما عمومًا نفت کوره و در لنج ها عمومًا نفت  گاز می باشد. در این بخش که نقش 
موثری در جابجایی بار دارد، سیاست استفاده از سوخت LNG/CNG در حمل و نقل دریایی 
می تواند بستری مناسب جهت مدیریت کارا و اثربخش مصرف سوخت های مایع ایجاد نماید 
و همچنین منجر به تنوع بخشی سبد سوختی در این ناوگان شده و به عنوان اهرمی در 
سیاست های غیر قیمتی و گزینه های مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته و لحاظ گردد. نکته 
قابل توجه اینکه ارتقای کیفیت سوخت نفت کوره براساس استانداردهای جدید بین المللی 

می بایست مورد توجه قرار گیرد. 

در خصوص سوخت هوایی، با توجه به سهم ناچیز این سوخت در کل سبد بخش حمل و نقل 
و ظرفیت های موجود پاالیشگاهی در تامین آن، چالشی در آینده قابل تصور نیست. در جدول 
ذیل میزان تقاضای دو فرآورده نفت کوره و سوخت هوایی در گزینه های مختلف نمایش داده 

شده است.
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٢٥

جدول ٧.مقایسه میزان تقاضای نفت کوره و سوخت هوایی در سبد سوخت حمل و نقل 
دریایی و هوایی در گزینه های مختلف
(واحد: میلیارد لیتر معادل بنزین)

١٣٩٨١٤١٠١٤٢٠گزینهسوخت

نفت کوره

١/٢٩١/٤٢١/٥٢ادامه روند موجود

بهینه سازی  با رشد اقتصادی متوسط 
١/٢٩١/٤٥١/٥٠(٥/٦ درصد)

بهینه سازی با افزایش تدریجی قیمت 
FOB١/٢٩١/٤١١/٤٨سوخت تا FOBسوخت تا FOB خلیج فارس تا سال 

سوخت هوایی 

١/٨٤٢/١٦٢/٤٩ادامه روند موجود

بهینه سازی  با رشد اقتصادی متوسط 
١/٨٤٢/٣١٢/٧٦(٥/٦ درصد)

بهینه سازی با افزایش تدریجی قیمت 
FOB١/٨٤٢/٢٢٢/٧٠سوخت تا FOBسوخت تا FOB خلیج فارس تا سال 
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٢٦

فصل هفتم-  نتیجه گیری و پیشنهادها

همانگونه که مورد بحث قرار گرفت،ادامه روند موجود در بخش حمل و نقل و تداوم وضعیت 
کنونی بدون انجام برنامه های اصالحی، منجر به تشدید شرایط نامطلوب حاضر در آینده خواهد 
شد. همچنین سطح مصرف سوخت و انتشار آالینده های زیست محیطی به  ویژه در کالن شهرها 
افزایش یافته و ناپایداری و عدم تعادل در سیستم انرژی کشور افزایش خواهد یافت. با ادامه روند 
موجود، مصرف بنزین و نفت گاز در بخش حمل ونقل افزایشی چشم گیرمی یابد و فرصت استفاده 
از سوخت های جایگزین ارزان و پاک تر همچون CNG محدود می گردد. در چنین شرایطی،سهم 
بنزین در ترکیب سبد سوخت از حدود ٥١٪ کنونی به حدود ٦٤٪ در سال ١٤٢٠ افزایش یافته 
و سهم CNG از ١٥٪ کنونی به حدود ٧٪ در سال ١٤٢٠ تقلیل خواهد یافت.در گزینه ادامه روند 
موجود رشد اقتصادی کشور و متعاقبا توسعه و سازندگی در کنار اشتغالزایی به مخاطره افتاده و 

امنیت عرضه سوخت با وابستگی مسلم به بنزین دچار چالش خواهد شد. 
در گزینه رشد اقتصادی متوسط (رشد اقتصادی ٥/٦ درصد) که به منظور برآورد تقاضای آتی 
سوخت در بخش حمل و نقل براساس اجرای سیاست های غیرقیمتی بهینه سازی مصرف سوخت 
طراحی شده است، وضعیت مطلوب مبتنی بر توسعه حمل و نقل عمومی، توجه به ظرفیت های 
بالقوه داخلی در توسعه استفاده از CNG به عنوان سوخت ملی، استفاده از LNG در ناوگان 
خودروهای نیمه سنگین و حمل و نقل ریلی، بهبود فناوری تولید خودرو، نوسازی و بازسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر و نیل به استانداردها و معیارهای مصرف انرژی قابل تحقق 
می باشد. درگزینه مزبور، فرضیات به گونه ای تعریف شده اند که بر اساس شرایط کنونی کشور و 
همچنین داده های تاریخی، قابل دستیابی و تحقق پذیر باشند.با اجرای اقدامات مرتبط با این گزینه، 
رشد مصرف بنزین به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته و سهم بنزین در ترکیب سبد سوخت از 
حدود ٥١٪ کنونی به حدود ٤٩٪ در سال ١٤٢٠ می رسد. همچنین سهم CNG به عنوان سوخت 
پاک و ارزان از حدود ١٥٪ کنونی به حدود ٢٠٪ افزایش خواهد یافت. در این گزینه بدلیل کاهش 
چشم گیر نرخ رشد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل امکان تأمین سوخت مورد نیاز بدون 

افزایش ظرفیت پاالیشگاهی و تنها با اجرای طرح های ارتقاء فعلی، میسر خواهد بود.
در گزینه افزایش تدریجی قیمت سوخت تا سطح FOB خلیج فارس طی ١٠ سال تا ١٤١٠ که 
بر مبنای پیش فرض های فنی مشابه با گزینه بهینه و همزمان با اعمال سیاست های غیر قیمتی 
بهینه سازی مصرف سوخت در کنار سیاست های قیمتی اجرا شده است، بیشترین کاهش از لحاظ 
میزان مصرف سوخت حاصل شده وسهم CNG در سبد سوخت حمل و نقل تا حدود ٢٣٪ در 
سال ١٤٢٠ رشد خواهد داشت. همچنین سهم بنزین نیز از حدود ٥١٪ کنونی به حدود ٤٥٪ در 
سال ١٤٢٠ کاهش می یابد. در این گزینه می توان با افزایش آرام آرام قیمت سوخت طی یک دوره 
زمانی طوالنی، اثرات ناخواسته اجتماعی ناشی از افزایِش یکباره قیمت سوخت را به حداقل رساند.
درنهایت مقایسه ارقام و اطالعات گزینه های مختلف بیانگر این واقعیت است که ادامه روند کنونی 
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٢٧

طی سال های آتی نتایج نامطلوب و زیان باری به همراه خواهد داشت و بیانگر این واقعیت است 
که اعماِل سیاست های بهینه سازی مصرف باید در اولویت تصمیم گیران ملی قرار گیرد و به صورت 

یک طرح اقداِم الزامی با جدیت پیگیری شود.
طبیعتًا از بین گزینه های ارائه شده، گزینه افزایش تدریجی قیمت سوخت به همراه اعمال 
سیاست های غیرقیمتی بهینه سازی مصرف، بهترین نتیجه را از لحاظ مدیریت مصرف، توسعه 
حمل و نقل عمومی، ارتقاء بهره وری در ناوگان حمل ونقل باری و مسافری، تامین امنیت سوخت 
و بهبود در شاخص های عملکردی در برداشته و برنامه ریزی های الزم به منظور تحقق سبد 
بهینه سوخت بخش حمل ونقل زمینی کشور (ریلی- جاده ای) مبتنی بر این گزینه، احتیاج به 
حصول رشد اقتصادی متوسط، ارتقاء سطح فناوری خودروهای تولیدی، وضع مقررات الزام آور تردد 
وسائط نقلیه، توسعه حمل ونقل عمومی، اجرای طرح های بهینه سازی مصرف سوخت بر اساس 
اتخاذ سیاست های پیشنهادی قیمتی و غیر قیمتی به صورت تجمیعی در حوزه مدیریت 
و بهینه سازی حمل و نقل بار و مسافر، ترکیب سبد سوخت، تولید، بازسازی و نوسازی 

ناوگان می باشد.
الزم به توضیح است که این سند می بایستی متناسب با بازخوردها، شرایط و سیاست های 
جاری و همچنین میزان عملکرد و تحقق سبد بهینه سوخت بخش حمل ونقل، هر پنج 

سال یکبار مورد ارزیابی، به روزرسانی و بازنگری قرار گیرد.
عالوه بر این در سند حاضر به طور طبیعی، گزینه های پیشنهادِی تامین انرژی بخش حمل ونقل 
با توجه به پیوستگی سطح فناوری و بهبود تدریجی آن تهیه شده است، اما اگر تحوالت فناوری 
و نوآوری برافکن (رادیکال) در نحوه تأمین منابع انرژی بخش حمل و نقل صورت پذیرد و فناوری 
خودروهای برقی/هیبریدی و منابع برق خورشیدی کاربرد گسترده پیدا کند یا تغییرات ساختاری 
تعیین کننده در ساختار عرضه و تقاضای این بخش ایجاد شود، یقینًا تقاضای داخلی بازار انرژی، 
نحوه مصرف، نوع سوخت و قدرت خرید مصرف کنندگان، بر میزان عرضه منابع سوخت های 
فسیلی تأثیر جدی می گذارد که در این سند امکان منظور کردن  آثار و پیامد این رخدادها فراهم 
نبوده است. در صورتی که چنین تحوالتی به اندازه ای اثرگذار باشند که بر بازار داخلی کشور نیز 
تأثیر قابل توجهی بگذارند، در آینده باید این تاثیرات رانیز در برآورد تقاضای سوخت های فسیلی 

بخش حمل و نقل، ملحوظ نمود.
در جدول ذیل نتایج حاصل از پیش بینی سبد سوخت بخش حمل و نقل زمینی کشور (جاده ای- 

ریلی)  درافق ١٤٢٠ درقالب سه گزینه مورد مطالعه به شرح ذیل، تجمیع و ارایه شده است.
الف- گزینه ادامه روند موجود

غیرقیمتی  اعمال سیاست های  براساس  و  اقتصادی متوسط  با رشد  بهینه  ب- گزینه 
بهینه سازی مصرف سوخت بخش حمل و نقل

ج- گزینه افزایش تدریجی قیمت تا FOBخلیج فارس تا سال ١٤١٠ و اعمال سیاست های 
غیرقیمتی به طور همزمان
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٢٨

جدول ٨.جدول نهایی سبدسوخت بخش حمل ونقل زمینی (جاده ای- ریلی) 
درافق١٤٢٠واحد: میلیارد لیتر معادل بنزین در سال

(م ل ر: میلیون لیتر در روز)- (م م ر: میلیون مترمکعب در روز)

١٣٩٨١٤١٠١٤٢٠گزینهسوخت

بنزین

٣٣/٠٦ادامه روند موجود
٩١ م ل ر

٥٦/٤٦
١٥٥م ل ر

٧٩/٠٥
٢١٧ م ل ر

بهینه سازی + ثبات قیمت سوخت 
٦(رشداقتصادی ٦(رشداقتصادی ٥/٦ درصد)

٣٣/٠٦
٩١ م ل ر

٣٩/٥٨
١٠٨ م ل ر

٤٣/٢١
١١٨ م ل ر

بهینه سازی + افزایش تدریجی قیمت 
FOBسوخت تا FOBسوخت تا FOB خلیج فارس تا سال 

٦(رشداقتصادی ٦(رشداقتصادی ٥/٦ درصد) ١٤١٠

٣٣/٠٦
٩١ م ل ر

٣٦/٩
١٠١ م ل ر

٣٨/٤٦
١٠٥ م ل ر

نفت گاز

٢١/٩ادامه روند موجود
٦٠ م ل ر

٢٩/٥٣
٨١  م ل ر

٣٥/٤٣
٩٧ م ل ر

بهینه سازی + ثبات قیمت 
٦سوخت(رشداقتصادی ٦سوخت(رشداقتصادی ٥/٦ درصد)

٢١/٩
٦٠ م ل ر

٢٤/٦٩
٦٨ م ل ر

٢٦/٠٦
٧١ م ل ر

بهینه سازی + افزایش تدریجی قیمت 
FOBسوخت تا FOBسوخت تا FOB خلیج فارس تا سال 

٦(رشداقتصادی ٦(رشداقتصادی ٥/٦ درصد) ١٤١٠

٢١/٩
٦٠ م ل ر

٢٣/٤٥
٦٤ م ل ر

٢٥/٣٣
٦٠ م ل ر

CNG

٩/٩ادامه روند موجود
٢٧ م م م ر

٩/٩٥
٢٧ م م م ر

٨/٥٣
٢٣ م م م ر

بهینه سازی + ثبات قیمت 
٦سوخت(رشداقتصادی ٦سوخت(رشداقتصادی ٥/٦ درصد)

٩/٩
٢٧ م م م ر

١٥/٢٣
٤٢ م م م ر

١٧/٤٠
٤٨ م  م م ر

بهینه سازی + افزایش تدریجی قیمت 
FOBسوخت تا FOBسوخت تا FOB خلیج فارس تا سال 

٦(رشداقتصادی ٦(رشداقتصادی ٥/٦ درصد) ١٤١٠

٩/٩
٢٧ م م م ر

١٦/٣٣
٤٤/٧ م  م م ر

١٩/٤٠
٥٣/١ م م 

م ر

جمع کل 
( شامل 

فرآورده های باال 
LNG، LPG وLNG، LPG وLNG، LPG
و هیبرید و 
الکتریسیته)

٦٤/٩١ادامه روند موجود
١٧٨ م ل ر

٩٥/٩٩
٢٦٢ م ل ر

١٢٣/٠٧
٣٣٧ م ل ر

بهینه سازی + ثبات قیمت 
٦سوخت(رشداقتصادی ٦سوخت(رشداقتصادی ٥/٦ درصد)

٦٤/٩١
١٧٨ م ل ر

٨٠/٢٨
٢٢٠ م ل ر

٨٨/٤٢
٢٤٢ م ل ر

بهینه سازی + افزایش تدریجی قیمت 
FOBسوخت تا FOBسوخت تا FOB خلیج فارس تا سال 

٦(رشداقتصادی ٦(رشداقتصادی ٥/٦ درصد) ١٤١٠

٦٤/٩١
١٧٨ م ل ر

٧٧/٦
٢١٣ م ل ر

٨٥/١٤
٢٣٣ م ل ر

فصل هشتم-  احکام ضروری جهت تحقق سبد بهینه سوخت 
             بخش حمل و نقل کشور

در این فصل، احکام ضروری برای تحقق سبد بهینه سوخت بخش حمل و نقل کشور با هدف 
تحقق گزینه افزایش تدریجی قیمت تا FOBخلیج فارس تا سال ١٤١٠ و اعمال سیاست های 

غیرقیمتی ارائه شده است.

در دست تکمیل...

             بخش حمل و نقل کشور             بخش حمل و نقل کشور
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