
14001تیر  پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

یاراهن ارنژی
میثم پیله فروش

عضو هیات علمی مرکز ژپوهشهای مجلس



14002تیر  پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

ترکیب مصرف انرژی نهایی در کشور

خانگی و تجاری

35%

حمل و نقل

24%
صنعت

24%

کشاورزی

4%

ساير

13%

: مأخذ
كشورهیدروكربوری ترازنامه 



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

میزان كل تلفات فراورش، تبديل، انتقال و توزيع انرژی

معادلمیلیون بشكه 294/63حدود 1389سال 
از انرژی اولیه درصد 16/7و معادل نفت  خام 

معادلمیلیون بشكه 374/92حدود 1397سال 
اولیهاز انرژی درصد 15/99معادل خام نفت 



4صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

بخش های مختلف توزیع مصرف حامل های انرژی در 

بخش خانگی
برق

12%

گاز 

طبیعی

78%

ساير

2%

گاز مايع

4%

گازويیل

4%

بخش صنعت

گاز طبیعی

76%
گازويیل%14برق

5%

نفت كوره

3%

ساير

2%

بخش حمل و نقل

بنزين

47%

گازويیل

34%

گاز طبیعی

سوخت هوايی14%

3%

ساير

2%

بخش کشاورزی

برق

39% گازويیل

36%

گاز طبیعی

23%
ساير

2%



5صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

توزیع مصرف حامل های انرژی در بخش خانگی

برق

12%

گاز طبیعی

78%

ساير

2%

گاز مايع

4%

گازويیل

4%



6صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

توزیع مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت

نیستپتروشیمیصنايعخوراکشاملشیمیايیمحصوالتوموادبخشدرطبیعیگازمصرفمیزان•

گاز طبیعی

76%

%14برق

گازويیل

5%

نفت كوره

3%

ساير

2%



7صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

توزیع مصرف حامل های انرژی در بخش حمل و نقل

بنزين

47%

%34گازويیل

گاز طبیعی

14%

سوخت هوايی

3%

ساير

2%



8صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

کشاورزیتوزیع مصرف حامل های انرژی در بخش 

برق

39% %36گازويیل

گاز طبیعی

23%

ساير

2%
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مصارف داخلی برق

بخش خانگی

34%

بخش صنعتی

33%

بخش كشاورزی

15%

بخش عمومی

9%

ساير مصارف

7%

روشنايی معابر

2%
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1397طبیعی در سال مصارف گاز 

بخش خانگی

25%

صنايع عمده

19%

سی ان جی

تجاری4%

4%

صنايع غیر عمده

10%

كشاورزی

1%

قرائت نشده

5%

نیروگاه

32%
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1397گازوئیل در سال مصارف 
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1396گازوئیل در سال مصارف 

حمل و نقل

61%
كشاورزی

10%

صنايع

9%

نیروگاه

15%

ساير

5%
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مصارف بنزین

سواری

61%

وانت

21%
تاكسی

8%

موتور سیكلت

6%

كامیون و كامیونت

4%

آمبوالنس

0%

مینی بوس

0%

اتوبوس

0%
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مصارف آب شرب شهری

غیر خانگی

22%

خانگی

78%



15صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

:تتخمین یارانه پنهان به دو روش امكان پذیر اس•

از روش سرجمع مصرف نفت و گاز طبیعي. الف

از روش محاسبه قیمت حامل ها. ب

ددر این گزارش فقط از روش اول استفاده مي شو
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(تقريبی)ارز در قيمت های مختلف 1400يارانه پنهان نفت در سال 

با نرخ هر دالرشرح
تومان4200

با نرخ هر دالر 
تومان17000

25000با نرخ هر دالر 
تومان

2.272.272.27(ون بشكهمیلی) میانگین مصرف داخلی پاالیشگاهی روزانه نفت خام و میعانات گازی 

829829829(میلیون بشكه) مقدار مصرف ساالنه داخلی نفت 

656565(دالر بشكه)قیمت صادراتی هر بشكه نفت 

53.8653.8653.86(میلیارد دالر) فروش داخلی نفت بر اساس قیمت صادراتی ارزی ارزش معادل

110.800110.800110.800(میلیارد تومان)دریافتی خزانه از فروش داخلی نفت  

26.386.524.43(  میلیارد دالر)از  فروش داخلی نفت ارزی دریافتی خزانهمعادل

3285(دالر بشكه)قیمت فروش داخل هر بشكه نفت 

27.547.349.4(میلیارد دالر)ارزش دالری یارانه ضمنی نفت 

115,394804,7481,235,594(میلیارد تومان)ارزش ریالی یارانه ضمنی نفت 
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(تقریبی)در قيمت های مختلف ارز1400يارانه پنهان گاز طبيعی و برق در سال 

با نرخ هر دالرشرح
تومان4200

با نرخ هر دالر 
تومان17000

25000با نرخ هر دالر 
تومان

220220220(ميليارد متر مكعب)مصرف ساالنه گاز طبيعی 

0.110.110.11(متر مكعب/سنت )قيمت تقريبی گاز منطقه ای 

24.2024.2024.20(دالرميليارد) گاز طبيعی بر اساس قيمت منطقه ای معادل ارزی ارزش فروش داخلی 

471104711047110(ميليارد تومان)دريافتی خزانه از فروش داخلی گاز طبيعی 

212002120021200(ميليارد تومان)دريافتی خزانه از فروش داخلی برق 

16.264.022.73(  ميليارد دالر)معادل ارزی درآمد حاصل از  فروش داخلی گاز طبيعی و برق 

0.0740.0180.012(سنت به ازاء هر مترمكعب) ميانگين قيمت فروش داخلی گاز طبيعی

7.920.1821.5(ميليارد دالر)ارزش دالری يارانه ضمنی گاز طبيعی 

33,330343,090536,690(ميليارد تومان)ارزش ريالی يارانه ضمنی گاز طبيعی 
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قيمت های مختلف ارز  در 1400تخمين يارانه پنهان نفت و گاز طبيعی در سال

با نرخ هر دالرشرح
تومان4200

با نرخ هر دالر  
تومان17000

25000با نرخ هر دالر 
تومان

35.467.570.9(ميليارد دالر)يارانه ضمنی نفت و گاز طبيعی 

1491,1481,772(هزار ميليارد تومان)يارانه ضمنی نفت و گاز طبيعی 

در واقع يارانه پنهان متاثر از نرخ ارز است نه مصرف مردم
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1397تا 1387سهم بخش های مختلف اقتصادی از يارانه هيدروکربورها در سال های 
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1397تا 1387سهم هر کدام از فراورده های نفتی از مجموع يارانه ضمنی در سال های 



21صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

قیمتالزامات سیاست گذاری اصالح 
حامل های انرژی 



22صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

اصالح قیمت حامل های انرژی سیاست گذاری الزامات 

:انرژی و قطع ارتباط با نرخ ارزلزوم بازنگری در تعريف يارانه •

تنیسجهانیومنطقه ایانرژیحامل هایارزیقیمتباکشورداخلدرانرژیحامل هایقیمتتفاوتانرژی،یارانه
جزچیزیمرسومروشبهانرژییارانهنتیجه،در.می یابدافزایشانرژییارانهارزنرخهرسالهیاهرماههتغییربازیرا

.نیستارزنرخافزایش

انرژیبورسدرهاحاملشدهکشفقیمتباید،کشورداخلدرمصرفیانرژیارزشمحاسبهبرایمرجعقیمت
.باشد

:جامعهتحمل پذيری •

انرژیحامل هایهزینهبهمی توانراسرانهدرآمددرصدچندشودمشخصبایدحامل هاقیمتافزایشبرایلزوما
.رسیدآنبهزمانیبازهیكدرتادادتخصیص



23صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

اصالح قیمت حامل های انرژی سیاست گذاری الزامات 

:1396سالدرخانواربودجهدربارهايرانآمارمركزگزارشطبق•
.دارداختصاصگازوبرقبامرتبطهایهزینهبهخانوارناخالصهزینهدرصد4/3

:1396سالدرشهریخانوارناخالصهزينهدربارهمركزیبانكگزارشطبق•
.دارداختصاصنقلوحملبامرتبطهایهزینهبهخانوارناخالصهایهزینهدرصد10/6

شمالوخاورمیانهمنطقهدر2010سالدالرارزشاساسبرجهانیبانكگزارشطبق•
:آفريقا

.دارداختصاصانرژیبامرتبطهایهزینهبهخانوارمصرفیهزینهدرصد4
.دارداختصاصنقلوحملبامرتبطهایهزینهبهخانوارمصرفیهزینهدرصد7



24صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

اصالح قیمت حامل های انرژی سیاست گذاری الزامات 

:توجه به الزامات توسعه كشور•

کاهشبرایتولیدتكنولوژیتغییروبودهتولیدازحمایتبرایکشورروشهایموثرترینازیكیارزانانرژی
صورتکشوریافتگیتوسعهسطحوفنیتوانبامتناسببایدانرژیمصرف

:توجه به امكان جايگزينی•
صورت شرط موفقیت سیاست های قیمتی، امكان پذیری جایگزینی بین روشهای پر مصرف و کم کصرف است و در

.فقدان چنین امكانی، افزایش قیمت فقط منجر به افزایش هزینه ها خواهد شد

:وجود بسته تغییر فناوری•

اخلیدعلمیمراکزطریقازچهوارداتطریقازچهتكنولوژیتغییرامكانقیمتی،هایسیاستموفقیتشرط
است

مكملی،سیاستچنینفقداندراست،تكنولوژیتغییربرایهابنگاهمالیتامینروشهایبهتوجهبعدیالزام
.شدخواهدهاهزینهافزایشبهمنجرفقطقیمتافزایش



25صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

اصالح قیمت حامل های انرژی سیاست گذاری الزامات 

:توجه به عرضه انحصاری دولتی انرژی•

بهكهاینازقبلانرژیتلفات.می شودتلفانرژیتوزیعوتولیددرکشورانرژیازعمده ایبخش
کاهش.تاسنفتبشكهمیلیونیكمعادلازبیشتقریباروزانهبرسد،نهاییمصرف کنندهدست
اهشکراستایدرمهمبسیارگامیمی تواندخودانرژیمصرفتاتولیدزنجیرهدرتلفاتمیزان

.باشدانرژیمصرف

:توجه به سرمايه گذاری مورد نیاز عرضه انرژی•

عدم سرمایه گذری کافی در بخش عرضه انرژی، امنیت عرضه انرژی را به شدت مخدوش کرده و  
رکت ها ضروری است در هر سیاست اصالح قیمت انرژی، تخصیص منابع کافی به سرمایه گذاری ش

.مد نظر قرار گیرد



26صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

اصالح قیمت حامل های انرژی سیاست گذاری الزامات 

:عدم وابستگی به بودجه عمومی•

.هرگونه اصالح قمیتی نباید منجر به افزایش هزینه های بودجه عمومی شود

:ضرورت وجود بسته حمايتی•

با افزایش قیمت انرژی، هزینه خانوارهای کم درآمد زیاد شده و ضروری است روش بازتوزیع و  
.حمایت از آنها مد نظر قرار گیرد



27صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

حامل های انرژیاصالح قیمت الزامات سیاست گذاری 
( بخش صنعت و کشاورزی)

یحوزه هاهایزیربخشوهابخشبرایاستضروریانرژی،هایحاملقیمتاصالحگذاریسیاستپیچیدگیبهتوجهبا
:گیردقرارنظرمدزیرمحورهایمختلف

است؟چگونهتقاضاوعرضهمكانیسماست؟جهانیقیمتدارایمحصولآیا:بازارمتغیرهای•

ست؟ادیگریمزیتدارایقیمتارزانانرژیبهدسترسیازغیرکشوردرمحصولتولیدآیا:رقابتیهایمزيت•

هایاملحمصرفمیزانبرتولیدیمحصولوفناورینوعتأثیر:تولیدتكنولوژیسطحوفرايندهانوع•

است؟چگونهانرژی

ت؟اسچگونهکارگردستمزدوخوراكاولیه،موادنظیرتولیدهایهزینهسایرسهم:تولیدهایهزينهسبد•



28صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

الزامات اصالح تعرفه برق و گاز خانگی

:کهشودتنظیمگونه ایبهبایدخانگیگازوبرقتعرفه•

اقلیمهایدرومختلفدرآمدیسطوحدرخانوارهاسویازپرداختتوانایی–
باشدبرابرگوناگون

صورتهبپنهانیارانهخانوار،مصرفیگازیاوبرقبراییارانهپرداختصورتدر–
شودتوزیعخانوارهامیانبرابر



29صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

مساله کشور در مورد بنزین چیست؟

قاچاقبامبارزه•
مصرفکاهش•
پنهانیارانهکاهش•
بودجهبهکمك•
بازتوزیعبرایمنابعتامین•



30صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

بنزین اولویت اول مبارزه با قاچاق نیست

:كاالقاچاقبامبارزهستادبرآوردطبق•

قاچاقدرصد80ازبیشوگرفتهصورتكشورازخارجبهسوختقاچاقلیترمیلیون11.5حدودروزانه•

.دارداختصاصنفت گازقاچاقبهفراورده

.استمربوطگلخانه هاومرغداري هابهیافتهاختصاصسهمیهازسوء استفادهبهنفت گازقاچاقاكثر•

.مي گیردصورتكشوراستانیكازسوختقاچاقدرصد70•

.رفتخواهدبینازعمدهمصرف كنندگانبهفوبقیمتبهسوختفروشبانفتگازقاچاقمطلوبیتحذف•



140031تیر  پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

کاهش مصرف بنزین با راهكارهای غیر قیمتی محقق خواهد شد

، CNGجایگاه های خالی از ظرفیت استفاده •
با ارتقاء کیفیت موتوهای پایه گاز سوزسی ان جی سوزخودروهای گسترش •
؛گسترش خودروهای  ال پی جی سوز•
سترش خودورهای شخصی دیزلیگ•
برقی،موتورسیكلت های گسترش •
سوخت،کارت استفاده از•
،داخلکیفیت خودروهای تولید اصالح •
،به ویژه تاکسی و وانت هافرسودهخودروهای جایگزینی •
و برون شهری،درون سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل و نقل تخصیص •
.کالن شهر8حمل ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و توسعه •



140032تیر  پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

1396مصرف خودورها به تفكیك نوع سوخت در سال 

مصرف کل کل خودروها

لیتر/ گازوئیل مصرفی  لیتر/ بنزین مصرفی  مكعبمتر  / CNG نوع

17 6,598,031 3,085,511 تاکسی

4,214 53,460,414 5,967,375 سواری

654,624 18,568,312 8,646,723 وانت

- 152,998 539 آمبوالنس

5,149,144 520 629,512 اتوبوس

7,310,700 50,160 1,140 مینی بوس

9,513,641 3,805,442 2,387,489 کامیون و کامیونت

27,501,705 105 105 تریلی و کامیون کشنده

- 5,040,000 - موتور سیكلت

50,134,045 87,675,982 20,718,394 جمع کل



33صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

:راهكارهای غیر قیمتی کاهش مصرف بنزین
CNGاستفاده از ظرفیت خالی عرضه 

آمارطبق)داردوجودCNGروزدرمتر مكعبمیلیون39.6ارائهظرفیتكهحاليدر•

.مي شوداستفادهروزدرمتر مكعبمیلیون2.6فقط،(1397سال

نبنزیمصرفداد،افزایشروزدرمتر مكعبمیلیون12فقطراCNGمصرفبتواناگر•

.مي یابدكاهشروزدرلیترمیلیون10



140034تیر  پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

:راهكارهای غیر قیمتی کاهش مصرف بنزین
گسترش خودروهای سی ان جی سوز

پیش بینییابد،تغییرCNGبهبنزینازنقلیهوسیلهمیلیون3مصرفیسوختکهصورتیدر•
:می شود

هربرایسنت40قیمتفرضباکهیابدکاهشروزدرلیترمیلیون15ازبیشبنزین،مصرف•
.داردهمراهبهصرفه جوییدالرمیلیارد2ازبیشسالیانهبنزین،لیتر



140035تیر  پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

تعداد کل خودروها بر اساس نوع سوخت مصرفی



36صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

بی توجهی به تولید خودروهای دوگانه سوز



استفاده از كارت سوخت: راهكارهاي غير قيمتي كاهش مصرف بنزين



استفاده از كارت سوخت: راهكارهاي غير قيمتي كاهش مصرف نفتگاز



140039تیر  پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

اصالح مصرف خودروها: راهكار كاهش مصرف سوخت

وهاصورت اصالح مصرف خودردربنزين با ادامه روند کنونی و نمودار مصرف 



40صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

:راهكارهای کاهش مصرف سوخت
حمل و نقلتخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان 

درون و برون شهری

دیزلیخودروهایبهپیمایشاساسبرنفت گازکردمصوب1393سالدروزیرانهیئتهرچند•
ودرون شهریخودرویهزار520وشدهمجهزGPSبهاتوبوس هافقطامایابد،تخصیص
.هستندGPSفاقدراهداریوسایلوکامیون ها

میهسهازفقطونكردهفعالیتکهشده اندثبتبارحملو صیادیعناوینتحتلنجناهزار•
.می کننداستفاهنفت گار



41صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

: راهكارهای کاهش مصرف سوخت
توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری در کالن شهرها

امكانبهوجهتبنزین، مصرفمهاربرايقیمتيسیاست هايموفقیتدرتوجهقابلنكته•

.استقیمتافزایشبافنيجایگزني

هتوسعبامي توان.استعموميحمل و نقلشخصيخودرويجایگزین هايازیكي•

.كردفراهمرابنزینمصرفكاهشزمینهشهريقطاربامسافرحمل ونقل

•.



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

انتخاب رویكرد

گيردميصورتسياستگذارهدفبامتناسبرويكرد،انتخاب.

احیاءكردرويوداشتهاولويتگازوئيلاست،قاچاقمسالهحلسياستگذارهدفاگر
.استبهترينسوختكارت

روشهايهمراهبهبنديسهمیهاست،سوختمصرفكاهشهدفاگر
.استگزينهبهترينتقاضاكاهشقیمتيغیر

سهمئيلگازووبرقطبيعي،گازاست،پنهانیارانهبالسویهتوزیعهدفاگر
.داردبنزينازبيشتريبسيار

رستيدانتخابقیمتافزایشسناريوهاياست،ماليمنابعتامینهدفاگر
.است



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

كارت سوخت: رويكرد مبتنی بر كاهش تقاضا

كارت. سهميهبرمازادبنزينقيمتافزايشوخودروهربرايسهميهباسوخت1

كارت. سهميهربمازادبنزينقيمتافزايشوخانوارخودروييكبرايمكفيسهميهبابرخطسوخت2
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کارت سوخت با سهميه برای هر خودرو 
و افزايش قيمت بنزين مازاد
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مزایای کارت سوخت با سهمیه برای هر خودرو

مزایا

مهار تقاضا
آمادگی در  

م برابر تحری

واردات 

بنزین

محدود 

کردن جدی  

امكان 

قاچاق

امكان کنترل معاینه

فنی، پرداخت عوارض، 

بیمه و جرایم وسایل 

نقلیه

فراهم آوردن بستر 

مربوط به اخذ عوارض 

جدید از وسایل نقلیه 

پرمصرف

زیر ساخت آن 

آماده بوده و 

ات نیاز به تغییر

جدی ندارد

اطالعات مصرف خودروها 

به بعد 1392که از سال 

مخدوش شده است، 

.جمع آوری خواهد شد
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خودرومعایب کارت سوخت با سهمیه برای هر 

امكان نارضایتی به سبب ناکافی بودن سهمیه به ویژه در شهرهای بزرگ

ندسازوکار چند نرخی عرضه بنزین، تسویه حساب شرکت ملی پخش و جایگاه داران را پیچیده و دشوار می ک

همیه بیشتری سیستم کارت سوخت، سهمیه را برای خودرو، نه فرد در نظر گرفته در نتیجه یك فرد با چندین خودرو، س

داشته و امكان قیمت گذاری متفاوت، متناسب با سطح مصرف افراد را فراهم نمی کند

بوده و امكان تقلب را فراهم می کند(Offline)سیستم کارت سوخت آفالین 

درصد افزایش خواهد یافت5.2تومان، حداقل 3000نرخ تورم مصرف کننده با افزایش قیمت بنزین آزاد به 

درصد زیاد خواهد شد10.4تومان، حداقل 5000نرخ تورم مصرف کننده با افزایش قیمت بنزین آزاد به 

معایب
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کارت سوخت برخط با سهميه مكفی برای  
يك خودروی خانوار و افزايش قيمت بنزين مازاد بر سهميه
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کارت سوخت برخط برای یك خودروی خانوار و افزایش قیمت بنزین مازاد بر سهمیه

تعلقماهدرلیتر120اندازهبهخانوادههرخودرويیكبهسهمیهفرد، یاخودروبهسهمیهاعطاءجايبهطرح،ایندر•

.شدخواهدعرضهبیشترقیمتبهسهمیهبرمازادوگرفته

یكهبجایگاهدربنزینومیشودواریزخودرودارايخانوادهسرپرستحساببهتوماني1500بنزینلیتر120معادل•

.میشودعرضهقیمت

.شدخواهدگرفتهنظردرمناسبسهمیهعموميودولتيخودروهايهمهبراي•

.كردخواهدمحدودشدتبهرابنزینقیمتافزایشتورمياثراتمكفي،سهمیهتعیین•
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خانوارمزایای کارت سوخت برخط با سهمیه مكفی برای 

مزايا

مهار تقاضا

آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین

محدود کردن جدی امكان قاچاق

اطالعاتامكان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرایم وسایل نقلیه و جمع آوری
ر مصرف فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض جدید از خانواده پرمصرف، به گونه ای که اگر خانواده بیشت

کرد مالیات بیشتر بدهد

اثر تورمی بسیار کمتر از سایر سناریوها

دهدسهمیه را به یك خودرو در هر خانواده اختصاص می

قدرت اعمال افزایش قیمت بنزین فقط بر روی پرمصرف ها را فراهم می کند

تسویه حساب بین شرکت ملی پخش و جایگاه دار فقط با یك نرخ صورت می گیرد



50

معایب کارت سوخت برخط با سهمیه مكفی برای خانوار

معايب

قط یارانه بنزین ف

به دارندگان  

خودرو تعلق می  

گیرد

اگر اجازه فروش بنزین مازاد داده

افته نشود مصرف به شدت افزایش ی

ل و یا بازار غیر رسمی بزرگی شك

می گیرد

در صورت افزایش   

زین قابل توجه قیمت بن

آزاد، انگیزه ها برای 

داشتن خودرو و فروش

تر می سهمیه، بسیار بیش

شود



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

سهمیه به فرد: رويكرد مبتنی بر بازار

يارانه نقدي به همه ايرانيان و بازار انرژي•

به وانانرژي موسوم طرح توزيع عادالنه واحدهاي •
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يارانه نقدی به همه ايرانيان و بازار انرژی
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سهمیه به فرد: بازاررویكرد مبتنی بر 

.يگيردبه اندازه مشخصي اعتبار استفاده از بنزين به طور ماهيانه تعلق مبه هر ايراني داراي كد ملي 
.شودذاريبارگبانكيكارتياوافرادهوشمندمليكارتدرتواندميسوختكارتجايبههاسهميهاين

:اعتبار تخصيص يافته در كارت فقط قابليت پرداخت براي
هزينه بنزين در پمپ بنزينها،

پرداخت قبض برق و آب و گاز طبيعي خانوارها،
كرايه اتوبوس و مترو،

د ازدر طول ماه را داشته و در پايان ماه در صورت باقي ماندن اعتبار در كارت، به صورت نق
.خودپردازها قابليت برداشت خواهد داشت

انند مازاد همچنین مي توان بازاري آنالین به منظور خرید و فروش اعتبارات شكل بگیرد كه افراد بتو
.مصرف خود را از اعتبار تعیین شده تقاضا یا مازاد اعتبار خود را در این بازار عرضه كنند
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برای هر فردسهمیه مزایای 

مزایا

افراد فاقد 

خودرو نیز از 

یارانه بنزین 

برخوردار 

می شوند

مهار تقاضا

آمادگی در 

م برابر تحری

واردات  

بنزین

محدود  

کردن جدی 

امكان  

قاچاق

امكان شكل  

گیری بازار  

بنزین مازاد
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برای هر فردسهمیه معایب 

اثرات تورمی به سبب افزایش قیمت 
بنزین آزاد

امكان سیاستگذاری درباره قیمت 
بنزین بر اساس مصرف را فراهم 

نمی کند

رفاه خانوارهایی که سهمیه تعلق 
گرفته به آنها کمتر از سهمیه تعلق

گرفته به هر خودرو باشد به شدت  
کاهش می یابد

اثرات تورمی برای خانواده های 
های متوسط بسیار بیشتر از خانواده

فقیر

معایب



56

معايب طرح بازار آنالين بنزين

كاهش رفاه طبقه متوسط شهري
با افزايش شديد قيمت سوخت مطابق افزايش

قيمت فوب بنزين يا افزايش نرخ ارز، كرايه در  
شهرهاي

بزرگ آنچنان افزايش خواهد يافت كه ساكنان 
شهرهاي بزرگ را ناراضي خواهد كرد

ه وابسته كردن هرگونه افزيش قيمت بنزين ب
افزايش يارانه

زوابسته كردن قيمت انرژي به نرخ بي ثبات ار

فروش مازاد سهميه، يا خريد كسري سهميه، براي 
افرادي كه دانش و يا تجربه

استفاده از فناوريهاي جديد را ندارند، يك دردسر ديگر  
در ميان مشغله هاي متعدد روزانه شان خواهد

بود

معایب
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57

طرح توزیع عادالنه واحدهای انرژی
موسوم به وان



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

وانبه انرژی موسوم طرح توزيع عادالنه واحدهای 

تعریف  ( یا دوره ای)واحدی برای اندازه گیری یارانه های انرژی مختلف و ماهانه « وان»این طرح، در 
ه آحاد شده است که در آن تعداد معینی وان که معادل یارانه افراد است، بطور مساوی به حساب کلی

میزان وان حامل های انرژی از حساب وان افراد . واریز می شود( حساب وان سرپرست خانوار)جامعه 
.در زمان مصرف انرژی آنها پرداخت می شود

.برای اشخاص حقیقی متناسب با میزان تولید یا مسافت طی شده وان اختصاص می یابد



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

ابهامات طرح وان

این در  . در مقدمه این طرح وان واحدی برای اندازه گیری یارانه حامل های انرژی تعریف شده است
، کمترین میزان حق (وان)هر واحد انرژی »: آمده است( 1)ماده « 1»حالی است که در تبصره 

وان بر اساس یارانه  -1این دو تعریف متفاوت که . است« برخورداری اشخاص از حامل های انرژی
واحد یكسان برای تخصیص حامل های انرژی صرفنظر از نوع -2حامل های انرژی تعریف شود و یا 

قرار خواهد آن باشد، تحلیل ها پیرامون تبعات مستقیم و غیرمستقیم اجرای این طرح را تحت تأثیر
.   داد



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

انرژی غیر يكپارچهساختار حكمرانی 

درراحاملاینازحاصلسهیمهوکردصرفه جوییخودبرقدرمثالبرایمصرف کننده ایچنانچه
خودازنیموردوانمیزانتأمینبرایبنزینمصرف کنندهمقابلدروکردعرضهمعامالتیسامانه
آنتبعهبو)بنزینبیشترمصرفبرایشدهدادهانتقالوانمیزانازتوانیرشرکتنفعکرد،اقدام

وبودهیكپارچانرژیحكمرانیساختاراگر.نیستمشخص(پاالیشوپخششرکتدرآمدافزایش
زدندریكسانحساببهراحامل هافروشازحاصلدرآمدهایانرژیکنندهتأمیندولتشرکت های
.ی گرفتنمقرارتغییردستخوششرکت هامیانفوق الذکرمالیتوازنمی کردند،واریزکلخزانه داری

ی رود،مانتظارومی کنندفعالیتجداگانهمالیحساب  هایومستقلصورتبهشرکت هااینلكن
شودتدبیرجداگانهبصورتمختلفحامل هایبرایمعامالتیسامانه
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کیلو وات ساعتمتوسط مصرف ماهانه مشترکین برق 

447.9

300.0

137.9

پرمصرف  الگوی مصرف کم مصرف

کنندبیشتر از الگوی مصرف، برق استفاده می کمتر از الگوی مصرف، برق مصرف می کنند
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مصرفحساسیت بازار وان به تغییر الگوی 
میلیون کیلو وات ساعت

16168

53618

13494

75295

تقاضا عرضه

الگوی قدیم الگوی جدید

1398تغییر الگويی مصرف در سال 

افزایشکاهش قابل توجه تقاضا کنندگان و 

عرضه کنندگان وان و کاهش قیمت بازار

1397مجموع تقاضا طبق الگوی مصرف سال 
میلیارد كیلو واتساعت و  16بیش از 

میلیارد كیلو وات  53.5مجموعه عرضه بیش از 
ساعت خواهد بود
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وانمجموع عرضه و تقاضا برق در بازار 
میلیون کیلو وات ساعت

1028 750 5 42 2750

8160

48455

2221 156 1811

عادی 1گرمسیری نوع  2گرمسیری نوع  3گرمسیری نوع  4گرمسیری نوع 

تقاضا عرضه

رف اگر در يك روند ميان مدت يا بلندمدت مصا، :نتيجه
ميل باالتر از الگوي مصرف به الگوي مصرف اعالم شده
رار كند، در اين صورت، سامانه معامالتي در شرايطي ق

 كننده خواهد گرفت كه مشتركين قريب به اتفاق عرضه
سهميه بازار خواهند بود و در مقابل با تقاضايي براي خريد

مواجه نيستند
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موضوع ناظر و تنظیم گر بازار

.نشودستشكوناكاراييدچاربازارتاشودمشخصبايدبازاراينتنظيمونظارتمتولي

تفعاليگرفت،خواهدشكلطرحايناجرايباكهفعاليت هاييازيكيمثالبراي
انعرضه كنندگياوتقاضامقاديرجمع آوريباكهاست(Aggregators)تجميع كنندگان

.نمايدكسبدرآمدمحلاينازوبودخواهدخودبازاريقدرتافزايشدنبالبه

 بينيپيشطرحايندرآنتنظيميابزارهايهمچنينوبازارتنظيم گروناظرنهادوجود
.استنشده
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مشاغل و واحدهای تولیدی« وان»تعیین 

وغلمشابرايآنپايشومصرفالگويتعيينامكانطرحدراين•
.نداردوجودصنعتيفعاليت هاي

نوعبامتناسبصنعتيواحدهايبراياستالزمموفقيتبراي•
ولينكركمثال،براي.كردتعيينانرژيسهميهآنهاتوليديمحصوالت

وداخليبازارهايدارايكهاستسيمانصنعتمحصولدوسيمان
يناتوليددرانرژيمختلفحامل هايسهمبررسيلذا،.هستندخارجي

.گيردقرارارزيابيموردمستقلبه طوربايدمحصولدو
ظيرنمشخصاتيبامتناسبسيمانكارخانه هايدرانرژيويژهمصرف•

وادمفيزيكيمشخصاتودرياسطحازارتفاعقدمت،اسمي،ظرفيت
.استمصرفياوليه

سیمانكلینكرحاملمحصول

خاكستریسیمان

66110(KWh/ton)برق 

830830(KCal/Kg)سوخت 

300300(Liter/ton)آب 

سیمان سفید

84140(KWh/ton)برق 

12201220(KCal/Kg)سوخت 

600600(Liter/ton)آب 
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زمان اجرای طرح

خ ارز در شرايطي كه متغيرهاي اقتصادي كالن و نر
ح و بي ثبات است، در صورت اجراي اين طركشور در 

ن ملزم شدن دولت به پرداخت ميزان مصرف تعيي
رفشده براي مشتركين، و دامن زدن به افزايش مص

.  در آتش بي ثباتي دميده خواهد شد
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ابهام های طرح وان

ابهام

ف عدم تعیین تكلی
هزینه هاي تولید، 

ق و انتقال و توزیع بر
درآمدهاي عمومي و 
اختصاصي دولت در

بودجه سنواتي ق  چگونگي مبادالت در بخش بر
ميان مشتركين ميان مناطق  

مختلف

مشاغل« وان»تعيين 
و واحدهاي توليدي

زمان اجراي  
طرح

موضوع ناظر و تنظيم گر بازار

وليد، عدم تعيين تكليف هزينه هاي ت
انتقال و توزيع برق و درآمدهاي 

عمومي و اختصاصي دولت در بودجه
سنواتي

عدم تعيين تكليف كاهش
درآمدهاي شركت هاي دولتي 

ل صنعت برق در صورت تماي
مه  مشتركين به مصرف سهي

وان خود در قالب ساير 
حامل هاي انرژي
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مقايسه طرح ها 

طرح هاي مبتني بر بازار•

طرح سهميه به همه ايرانيان

طرح وان

:مهمترين ايراد
نكهايسبببهمصرفشديدافزايشاحتمال

مصرف،الگويسطحتاهامصرفكم
بازاردريا)ودادخواهندمصرفافزايش
(.كنندميعرضه

نرخصالاتباكشوربهمداومثباتيبيتزريق
ارزنرخبهسوخت

:طرح هاي كارت سوخت•

اختصاص سهميه به خودرو

 خانواراختصاص سهميه به

:مهمترين مزيت

فرصتايجادوتقاضاكاهش
جايگزينسوختبراي

اي تضمين موفقيت سياست ه
قيمتي



Click to edit Master title style
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پيشنهاد نهايی

ترکيب کارت سوخت و ماليات بر ارزش افزوده
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ترکیب کارت سوخت و مالیات بر ارزش افزوده: پیشنهاد نهایی درباره بنزین

برمالیاتقالبدرگذشتهسال هايدركهـمصرفبرمالیاتابزاربابنزینمصرفدربارهسیاستگذاريروشایندر•

برمالیاتدرصد20مشمولبنزینمصرفحاضر،حالدر).مي گیردصورتـاستشدهعملیاتيارزش افزوده

.(استشهرداريعوارضدرصد10وارزش افزوده

فقطمصرفایشافزباوگرفتهصورتتفكیكآنبرشدهوضعمالیاتوبنزینپایهقیمتبینسیاستتحققبراي•

.مي شوداضافهمالیاتمشمول

میزاناساسبرومي گرددمحاسبهسوختكارتتراكنش هاياساسبرنقلیهوسیلههرمصرفمقدارطرح،ایندر•

ختپرداهاشهرداريبهكه)خودروساالنهعوارضو(شدهتعریفدولتبرايكه)اضافهمصرفبرمالیاتمصرف،

.شدخواهداخذنقلیهوسیلهصاحبازپلكانيصورتبه(مي شود امكان سياستگذاري درباره  خودروي آالينده و خودروهاي وارداتي،  •

.امكان  سياستگذاري درباره آودگي هوا بدين صورت كه در روزهاي آلوده، قيمت بنزين افزايش مي يابد•
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ترکیب کارت سوخت و مالیات بر ارزش افزوده: پیشنهاد نهایی درباره بنزین

.استكردهرعایترامحدودیتاینطرحسوخت،كارتمكانیسمنرخيسهظرفیتبهتوجهبا•

.استپیچیدگيفاقدجایگاه دارانوپخشوپاالیشمليشركتبینتسویه حسابپیشنهادایندر•

ارت، كمصرفافزایشبازیراداشت،نخواهنددیگرانبهخودكارتدادناجارهبهرغبتي(افرادسایرو)دارجایگاه•

.كردخواهندپرداختبیشتريعوارض

.شدخواهدایجادهاشهرداريودولتبرايدرآمديجدیدمنبع•

داشتههابزرگراهوهاخیابانمانندعموميهايزیرساختازبیشترياستفادههمكهپرترددومصرفپرخودروهاياز•

.شدخواهددریافتبیشتريمالیاتوعوارضدارند،هواآلودگيدربیشترينقشهمو

.هستندمعافعوارضاینازخودروهااینگونهعمومينقلوحملبرفشارازجلوگیريمنظوربه•
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ترکیب کارت سوخت و مالیات بر ارزش افزوده: پیشنهاد نهایی درباره بنزین

اینازپیشگیريمنظوربهداشت،خواهدوجودبنزینوارداتاحتمالكشور،بنزینمصرفرشدمیزانبهباتوجه•

ازفادهاستزیرساخت هايوشودپیگیريبیشتريجدیتبابنزینجایگزینيسیاست هاياستالزمموضوع

.كندپیدابهبودسبكنقلوحملبخشدرCNGمانندسوخت هایي

ه جویيصرفبنزینصادراتازحاصلدرآمدمحلازخودروهادوگانه سوزكردنهدفبامي گرددپیشنهادراستاهمیندر•

.نمایدپرداختكمكارمزدباتسهیالتدولتشده،

زدوگانه سوبهاقدامتسهیالتاینمحلازكهخودروهایيدارندگانتوسطCNGمصرفازاطمینانبه منظورطرفياز•

.شدخواهدمحاسبهخودرو،CNGمصرفمیزانبامتناسبشدهدادهتسهیالتنرخمي كنند،خودخودرويكردن
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پيش نويس طرح
«ماليات تصاعدی بر مصرف سوخت و محاسبه عوارض ساالنه خودرو بر اساس پيمايش»

باصرفات هاموتورسیكلوخودروهابهنفتگازوبنزینعرضهكهكندعملایيگونهبهاستموظفنفتوزارت-1ماده•

مطابقگیريسوختنرخجایگاه،كارتازاستفادهصورتدروگرفتهصورتنقلیهوسیلههماناختصاصيسوختكارت

.مي شوداعمالطرحاین2مادهتبصره

هايسالدروبودهزیرجدولطبقمختلفمصارفمیزانازايبهدولتيوشخصيخودروهايساالنهعوارض-2ماده•

:شودميتعدیلوزیرانهیاتتوسطساالنه،تورمنرخبامتناسببعد
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پيش نويس طرح
«يشماليات تصاعدی بر مصرف سوخت و محاسبه عوارض ساالنه خودرو بر اساس پيما»

مقدار عوارض بر ازای هر لیتر مصرف بنزینمقدار مصرف

پرداخت عوارض ساالنه خودرو مطابق روال معموللیتر در ماه60تا 

لیتر75تا سقف 60تومان به ازای مصرف باالی 200لیتر در ماه75تا 61

لیتر90تا سقف 75تومان به ازای مصرف باالی 400لیتر در ماه90تا 76

لیتر105تا سقف 90تومان به ازای مصرف باالی 800لیتر در ماه105تا 91

لیتر120تا سقف 105تومان به ازای مصرف باالی 1600لیتر در ماه120تا 106

120تومان به ازای مصرف باالی 3200به باال121

دركهعوارضحداكثراساسبرزينبنقيمتمعادلثالث،شخصنامهبيمهفاقدنقليهوسايلوفنيمعاينهفاقدنقليهوسايلبرايدارجايگاهكارتبانفتگازوبنزينقيمت-تبصره

.شدخواهدتعييناست،ليترهرازايبهتومان3200بابرابر1400سال



75

پيش نويس طرح
«ماليات تصاعدی بر مصرف سوخت و محاسبه عوارض ساالنه خودرو بر اساس پيمايش»

ررسيبراطرحاینموضوععوارضپرداختخودرو،انتقالهنگامدرموظفندكشورامالكواسنادثبتسازمانوانتظامينیروي-3ماده•

.كننداقدامخودروانتقالبهنسبتآن،پرداختازپسوكرده

دهیاريوهاشهرداريسازمانبهتاخیرروز40باحداكثرراخودروهرماهانهمصرفاست،موظفپخشوپاالیشمليشركت-4ماده•

بهتاخیرروز20باحداكثرراخودروهرماهانهمصرفاستموظفنیزكشورهايدهیاريوهاشهرداريسازمان.كندارسالكشورهاي

مالكبهتاخیرروز20باحداكثرراخودروهرماهانهمصرفموظفندنیزهاشهرداري.دهدگزارشخودرومالكسكونتمحلشهرداري

.دهندپیامكخودرو

سوختگیريودخاختصاصيكارتباكهدولتيوشخصينقلیهوسایلمختلفمصارفمیزانازايبهبنزینافزودهارزشبرمالیات-5ماده•

:استزیرصورتبهكنند،مي

برمالیاتدرصد30مشمولموتورسیكلت،هربرايلیتر40تاماهدرلیتر20ولیتر100تاماهدرلیتر60ازباالتربنزینمصرف

.شدخواهدشهرداريعوارضدرصد15وارزش افزوده

درصد20وارزش افزودهبرمالیاتدرصد40مشمولموتورسیكلت هابرايلیتر40ازباالترودرماهلیتر100ازباالتربنزینمصرف

.شدخواهدشهرداريعوارض
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پيش نويس طرح
«ماليات تصاعدی بر مصرف سوخت و محاسبه عوارض ساالنه خودرو بر اساس پيمايش»

كردنخارجردهازبابتصرفا110512ً-1درآمديردیفدردولتسهمبنزینارزش افزودهبرمالیاتنرخافزایشازحاصلمنابع-6ماده•

باتسهیالتارائهوكردهدوگانه سوزراخودخودرويكهخودروهایيمالكانبهدرصد4سودباتسهیالتارائهسبك،فرسودهخودروهاي

.یابدميتخصیصكنند،برقيراخودهايموتورسیكلتكههایيموتورسیكتمالكانبهدرصد4سود

دارندقرارتسهیالتایندریافتاولویتدربارهاوانتوعموميخوودروهاي-1تبصره.

سيازدهاستفاعدمصورتدروشدهمستهلكجيانسيجایگاه هايدرسوخت گیريبارهرباصرفافقطتسهیالتاین-2تبصره

.شودميمحاسبهدرصد14سودباشدهارائهتسهیالتسودجي،ان

لحمل و نقگسترشبابتصرفاًشهرداري هاسهمارزش افزودهبرمالیاتنرخوخودروساالنهعوارضافزایشازحاصلمنابع-7ماده•

.یابدمياختصاصعمومي

اسباتمحدیوانبهوتهیهبودجهوبرنامهسازمانوكشوروزارتنفت، وزارتتوسطیكبارماهسههرقانوناینعملكردگزارش-8ماده•

یون هايكمیسبهراخودارزیابيوقانوناینعملكردگزارشآن،دریافتازبعدماهیكحداكثرمحاسباتدیوان.شودميارسالكشور

.كندميارسالمحاسباتوبودجهوبرنامهوانرژي
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روش های غیر قیمتی: مكمل سیاست کارت سوخت: جمع بندی

سایرزااستالزمتقاضاست،كاهشسیاست گذارهدفاگر.تقاضاستمهاربرايقیمتيغیرروشیكسوختكارت

:كنداستفادهنیززیرقیتيغیرابزارهاي

گازسوزخودروهايگسترش•

سوز؛جيپيالخودروهايگسترش•

گازسوز؛تمامتاكسيبافرسودهتاكسيجایگزیني•

كالن شهر؛8وتهراندرشهريقطاربامسافرنقلوحملتوسعه•

وفرسودهخودروهايباجایگزینيوداخليهايموتورسیكلتوخودروهادرمصرفكممحركهقوايتولیدطرح•

.مصرفپرهايموتورسیكلت
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بنزینمورد در نوع تصمیم هر در جهت کاهش آسیب نكاتی : جمع بندی

ت
نكا

استفاده از ظرفیت های خالی سی ان جی

ارائه تسهیالت برای دوگانه سوز کردن خودروها

ارائه تسهیالت برای گسترش ال پی جی

فراهم کردن اتوبوس برای انتقال مردم از شهرهای اقماری کالن شهرها

فراهم کردن سرویس برای حمل و نقل کارمندان و دانش آموزان

تهاتر نفت خام با وانت های کم مصرف

تهاتر نفت خام با ون های کم مصرف

ارائه تسهیالت ارزان برای جایگزینی وانت های پر مصرف با کم مصرف

ارائه تسهیالت ارزان برای جایگزینی موتورهای برقی با موتورهای بنزین سوز

تخصیص سهمه به خودروهای عمومی بر اساس پیمایش

کارت خوان  تخصیص سهمیه به تاکسی ها بر اساس تراکنش صورت گرفته توسط دستگاه های



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

روند ضریب جینی و یارانه نقدی ثابت 

0.3841
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ضریب جینی   یارانه نقدی



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

1395ارزش واقعی یارانه نقدی بر اساس قیمت های سال 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000
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(تومان)يارانه نقدی  ( تومان)ارزش واقعی يارانه نقدی



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

متوسط هزینه ماهیانه خانوار شهری

0
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1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000
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(تومان)متوسطهزینهماهیانهیکخانوارشهری



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 
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چهار نفرهشهری



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 
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1398نسبت یارانه نقدی به هزینه ماهیانه خانوار شهری در سال 



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

99و 98مبالغ پرداختی به مددجویان کمیته امداد در سال 

بعد خانوار
مستمری  

98سال  
مستمری سال

99
مستمری دوم

(ربدون تغيي)
يارانه دولت

(بدون تغيير)
سبد معيشتی

(بدون تغيير)
جمع کل پرداختی  

(تومان)98سال 
جمع کل پرداختی

(تومان)99سال 

63500730001085004550055000272500282000یك نفره

720008300021550091000103000481500492500دو نفره

8500098000289000136500138000648500661500سه نفره

98500113000384500182000172000837000851500چهار نفره

پنج نفره و
120000138000416500227500205000969000987000بیشتر



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

902893.0
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650000.0

700000.0

750000.0
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850000.0

900000.0
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متوسط هزينه خانوار شهری دهك اول

مجموع مستمری  كمیته امداد و يارانه يك خانوار چهار نفره

وسط میزان پوشش دهی مجموع مستمری کمیته امداد و یارانه نسبت به مت
(درصد92نسبت پوشش دهی )هزینه خانوار شهری دهك اول



پژوهش های مجلس شورای اسالمی مركز 

1400منابع و مصارف یارانه ها در قانون بودجه سال 
هزار میلیارد تومان

ماليات و هزينه شركت هاي توليدكننده انرژي80

هدفمندكردن يارانه ها177

حمايت از توليد44

كمك به بودجه عمومي33

334



87صفحه 1400تیر  مركز پژوهش های مجلس

با تشكر


