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مقدمه
 بــا ادامــه رونــد ســریع افزایــش میــزان مصــرف بنزیــن و به تبــع آن واردات ایــن فــرآورده نفتــی در 
گرفتــن زمزمه هــای تصویــب طــرح تحریــم فــروش بنزیــن توســط آمریــکا، طــرح  ســال 1385 و قــوت 
کارت ســوخت در ســال 1386 اجــرا شــد. رونــد تقاضــای بنزیــن طــی ســال های  ســهمیه بندی 
کــه میــزان آن از حــدود 33 میلیــون لیتــر  1375 تــا 1385 همــواره ســیر صعــودی داشــته، به طــوری 
در روز در ســال 1375 بــه 73.6 میلیــون لیتــر در روز در ســال 1385 افزایــش یافــت. بنابرایــن لــزوم 

کشــور و جلوگیــری از اتــاف آن احســاس شــد.1 کنتــرل مصــرف ســوخت در 
 در ســال 1386 مجلــس شــورای اســامی در بنــد »و« تبصــره »13« قانــون بودجــه 1386، موضــوع 
ــا اجــرای شــدن ایــن  کــرد. ب ســهمیه بندی بنزیــن را در بســتر ســامانه هوشــمند ســوخت مصــوب 
کاهــش یافــت. منفعــت  طــرح، رونــد فزاینــدۀ قاچــاق و مصــرف بنزیــن متوقــف شــد و واردات نیــز 
اقتصــادی مســتقیم و غیرمســتقیم ناشــی از اجــرای ایــن طرح در مدت 8 ســال، حــدود 100 میلیارد 
دالر بــرآورد شــده اســت کــه 75 میلیــارد دالر آن به طــور مســتقیم ناشــی از کاهــش مصــرف و واردات 

بنزیــن اســت.2
کارت هوشــمند ســوخت، اولیــن  مرکــز پژوهش هــای مجلــس نیــز بــا بررســی دســتاوردهای طــرح 
کــه بنــا بــر  کــرده اســت؛ به گونــه ای  دســتاورد ایــن طــرح را جلوگیــری از قاچــاق ســوخت اعــام 
اظهــارات مســئولین ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، پس از اجرای طرح کارت ســوخت، قاچاق 
ــا اجبــاری شــدن عرضــه بنزیــن از  گرفــت. ب ــه خــود  ــد معکــوس ب بنزیــن متوقــف و در مــواردی رون
یــع  کــه بنزیــن یارانــه ای را از شــبکه توز طریــق کارت هوشــمند ســوخت، شــبکه های قاچــاق بنزیــن 
کار خــود شــدند.  کشــورهای همســایه قاچــاق می کردنــد مجبــور بــه توقــف  رســمی خــارج و بــه 
هرچنــد از میــزان قاچــاق بنزیــن در قبــل از اجــرای طــرح ســهمیه بندی بنزیــن، آمــار دقیقــی در 
کــه مقــدار آن بیــن 3 تــا 10 میلیــون لیتــر  دســت نیســت ولــی آمارهــای غیررســمی نشــان می دهــد 

در روز بــوده اســت.3
کــه در ابتــدا از موافقــان ایــن طــرح بــود، اجــرای آن را تــا خردادمــاه ســال 94 ادامــه داد.  وزیــر نفــت 
امــا بــه یکبــاره و در یــک تغییــر رویکــرد اساســی، وزارت نفــت در ابتــدای تابســتان 95 بــا مصوبــه ای 

گزارش 14729 1.   مرکز پژوهش های مجلس / 
2.   همان
3.   همان

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/955244
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/955244
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/955244
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کــرد.  کــه از دولــت گرفــت، ســهمیه بندی بنزیــن را متوقــف و ایــن فــرآورده نفتــی را تک نرخــی اعــام 
کارت ســوخت  کارکــرد 16 میلیــون  هم زمــان بــا ایــن اقــدام تردیدهــا و گمانه زنی هایــی دربــاره تــداوم 
کارت هــای ســوخت جذابیــت  بنزیــن مطــرح شــد.1 رفته رفتــه بــا یکسان ســازی قیمــت بنزیــن، 
کــه مــردم مــی توانســتد بــا اســتفاده از کارت جایــگاه داران و بــا قیمتــی  خــود را از دســت دادنــد؛ چــرا 

کننــد. مشــابه، ســوخت دریافــت 
کارت ســوخت،  کاال و ارز در آبــان مــاه 94 بــه منظــور حفــظ ســامانه  ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
کارت ســوخت  کــه طــی آن، مالــکان خــودرو در ازای اســتفاده از  کــرد  پیشــنهادی بــه دولــت ارائــه 
جایــگاه داران ملــزم بــه پرداخــت هزینــه ای بیشــتر می شــدند؛ امــا ایــن طــرح نیــز بــا بی اعتنایــی 

وزارت نفــت مواجــه شــد.
کارت ســوخت، موافقــان و  یــه مســئولین وزارت نفــت در نــوع مواجهــه بــا ســامانه هوشــمند  رو
کــه در ادامــه ســعی شــده اســت بــه  کــرد  مخالفــان ایــن ســامانه را بــه اظهارنظــر در ایــن مــورد ترغیــب 

محــور اســتدالل های مطرح شــده از ســوی هــر یــک از طرفیــن اشــاره شــود.

کد خبر 81791460 1.   خبرگزاری ایرنا / 

http://www.irna.ir/fa/News/81791460/
http://www.irna.ir/fa/News/81791460/
http://www.irna.ir/fa/News/81791460/
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کارت سوخت نظرات موافقان سامانه 

جلوگیری از قاچاق بنزین [
ســامانه هوشــمند ســوخت یــک ابــزار کاربــردی بــرای مقابلــه بــا قاچــاق فرآورده هــای نفتــی اســت. 
هزینــه تهیــه ســوخت در کشــور معــادل نــرخ فــوب خلیج فــارس بــه عــاوه 30 درصد این نرخ اســت. 
ــر مصــرف بنزیــن و نفــت گاز  کشــورهای همســایه وضــع مالیــات ب ــه اینکــه در برخــی از  ــا توجــه ب ب
)گازوئیــل( و عــوارض زیســت محیطی موجــب شــده قیمــت ایــن ســوخت 2.5 تــا 3 برابــر قیمــت 
فــوب خلیج فــارس باشــد، هنــوز قاچــاق ســوخت بــرای برخــی افــراد بــه صرفــه اســت. بنابرایــن 
کنتــرل مصــرف هنــوز نیــاز بــه ابــزاری ماننــد ســامانه هوشــمند ســوخت  بــرای مبــارزه بــا قاچــاق و 
کارت ســوخت، جمــع آوری، یکپارچه ســازی  کارایی هــای  اســت1. همچنیــن یکــی از مهم تریــن 
کان ملــی را بــا دقــت  کــه بــر مبنــای آن هــا می تــوان برنامه ریزی هــای  و شــفافیت اطاعاتــی اســت 

بیشــتری انجــام داد.2

امکان کنترل مصرف بنزین [
کــه می توانــد بــه مدیریــت مصــرف بنزیــن و اصــاح ســبد ســوخت  کارت ســوخت ابــزاری اســت 
کنــد. مصــرف ســوخت را می تــوان بــا دو  کمــک  خودرو هــا از طریــق افزایــش ســهم ســی. ان. جــی 
راهــکار مدیریتــی و قیمتــی کنتــرل کــرد. در راهــکار مدیریتی، مصرف ســهمیه بندی می شــود.3 در 
کــه عرضــه و تقاضــا متناســب شــود. بــرای مثــال بــا  راهــکار قیمتــی نــرخ تــا حــدی افزایــش می یابــد 
کارت ســوخت و اجــرای ســهمیه بندی زمینه ســازی تغییــر قیمــت بنزیــن 100 تومانــی  بهره گیــری از 
در طــی هشــت ســال بــه قیمــت 1000 تومــان فراهــم شــده کــه ایــن تغییــر در بســتر کارت ســوخت و بــا 

1.   روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت / خبرگزاری تسنیم
   عربعلی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / خبرگزاری فارس

   محمدخانی سرپرست معاونت زیربنایی و امور تولید مرکز پژوهش های مجلس / روزنامه همشهری
   خورشیدی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت / خبرگزاری ایسنا

کار شناس انرژی و استاد دانشگاه الزهرا )س( / خبرگزاری ایلنا    نوفرستی 
   هاشمی معاون سابق ستاد سوخت / سایت خبری تحلیلی اخبار خودرو

2.   هاشمی معاون سابق ستاد سوخت / خبرگزاری فارس نیوز
3.   روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت / خبرگزاری تسنیم

   محمدخانی سرپرست معاونت زیربنایی و امور تولید مرکز پژوهش های مجلس / روزنامه همشهری
   ریاحی معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / ایرنا

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/24/769111/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940820000864
http://www.hamshahrionline.ir/details/324846/Economy/energy
http://isna.ir/fa/news/95012711431/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/351043-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.donyayekhodro.com/90246/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941120001321
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/24/769111/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
http://www.hamshahrionline.ir/details/324846/Economy/energy
http://www.irna.ir/fa/News/81779251/
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اســتفاده از اعمــال ســهمیه بندی بنزیــن امکان پذیــر شــده اســت.1 بــر این اســاس ســامانه هوشــمند 
کمیــت قــرار می دهــد. کــه هــر دو راهــکار را در اختیــار حا ســوخت یــک ابــزار دو وجهــی اســت 

کنتــرل رشــد مصــرف بنزیــن، در ایجــاد فرهنــگ درســت  همچنیــن نظــام ســهمیه بندی ضمــن 
کشــور نســبت بــه دوره زمانــی  کــرده اســت.2 تعــداد خودروهــای  کــردن نقــش مهمــی ایفــا  مصــرف 
ــًا  ــور تقریب کش ــن  ــرف بنزی ــی مص ــت ول ــده اس ــر ش ــوخت، 2.5 براب کارت س ــرح  ــرای ط ــدای اج ابت
افزایــش نیافتــه اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه مدیریــت مصــرف بنزین بــا انجــام اقدامات 
مناســبی ماننــد مدیریــت مصــرف توســط خــود مــردم، اســتفاده از خودروهــای دوگانه ســوز، اســقاط 
گرفتــه اســت و ایــن  خودروهــای فرســوده و توســعه حمل ونقــل عمومــی در ایــن زمینــه صــورت 
گــردد،  کــه وقتــی از طریــق ســهمیه، محدودیتــی بــرای مصــرف بنزیــن ایجــاد  اطمینــان وجــود دارد 
کارت خــود اســتفاده  کــه صرفــًا از ســهمیه های  ایــن موضــوع بــار روانــی بــرای مــردم ایجــاد می کنــد 

کننــد.3

امکان تغییر قیمت سوخت متناسب با تغییرات قیمت جهانی [
کارت هوشــمند ســوخت منحصر به عرضه چند نرخی بنزین نیســت. درســت  فلســفه وجودی 
کنــون بنزیــن تک نرخــی شــده امــا بایــد دقــت کــرد کــه هنــوز نــرخ بنزیــن و گازوئیــل امکان  اســت کــه ا
کارت  ــه همیــن دلیــل حتمــًا بایــد سیســتم  کنــد. ب تغییــر دارد و ایــن امــر می توانــد مشــکل ایجــاد 

ســوخت حفــظ شــود تــا بتــوان در آینــده بــه ایــن سیســتم متکــی بــود.4

امکان استفاده از اطالعات این سامانه برای سیاست گذاری در بخش حمل ونقل [
ــر مبنــای اطاعــات آن  ــوان ب کــه می ت ــی اســت  ــگاه مهــم اطاعات ســامانه هوشــمند ســوخت پای
عــاوه بــر مدیریــت مصــرف ســوخت نســبت بــه سیاســت گذاری در بخــش حمل ونقــل نیــز اقــدام 
کارت هوشــمند صرفــًا بــرای ســوخت گیری نیســت بلکــه بــا ایــن ســامانه می تــوان  کاربــرد  کــرد. 

1.   ریاحی معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / ایرنا
2.   هاشمی معاون سابق ستاد سوخت / خبرگزاری فارس نیوز

   شفیعی قائم مقام ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت / خبرگزاری فارس
3.   شفیعی قائم مقام ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت / خبرگزاری فارس

4.   محمدخانی سرپرست معاونت زیربنایی و امور تولید مرکز پژوهش های مجلس / روزنامه همشهری
   هاشمی معاون سابق ستاد سوخت / سایت خبری /تحلیلی اخبار خودرو

کار شناس انرژی و استاد دانشگاه الزهرا )س( / خبرگزاری ایلنا    نوفرستی 

http://www.irna.ir/fa/News/81779251/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941120001321
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940616000982
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940616000982
http://www.hamshahrionline.ir/details/324846/Economy/energy
http://www.donyayekhodro.com/90246/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/351043-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ــه دســت آورد.1 کشــور را ب ــاوگان حمل ونقــل و آمــار دقیــق خودرویــی  میــزان مصــرف ســوخت ن

امکان حذف یارانه پنهان بنزین پرمصرف ها در بستر کارت سوخت [
کــه  کــه بــرای بنزیــن و همــه حامل هــای انــرژی یارانــه پرداخــت می شــود، اقشــاری  از آنجایــی 
ــه همیــن میــزان،  ــه پنهــان محــروم هســتند. ب از آن فــرآورده اســتفاده نمی کننــد، عمــًا از ایــن یاران
کــه از بنزیــن و یــا ســایر حامل هــای انــرژی بیشــتری نســبت بــه الگــوی  گروه هایــی  دهک هــا و 
مصــرف اســتفاده می کننــد، از یارانــه پنهــان بیشــتری برخوردارنــد. در ایــن شــرایط می تــوان بــا 
کارت ســوخت، نســبت بــه حــذف تدریجــی یارانــه انــرژی در پله هــای مصرفــی باالتــر  زیرســاخت 
کــه هیــچ یارانــه ای بــه بنزیــن داده نشــود و  کارت ســوخت زمانــی قابــل حــذف اســت  اقــدام نمــود. 

قاچــاق ســوخت هــم وجــود نداشــته باشــد.2

کارایی جانبی کارت سوخت برای سایر نهادهای کشور [
ســامانه هوشــمند کارت  ســوخت در حــوزه امنیتــی و نیروی انتظامی نیز کاربــرد دارد.3 همچنین 
کســیرانی اســت. در حــال  یکــی از مهم تریــن کاربردهــای کارت ســوخت اعمــال کنتــرل در حــوزه تا
کــه بــا اعمــال ســهمیه بندی  حاضــر نظارتــی بــر خودروهــای مســافرکش شــخصی وجــود نــدارد 

کــرد.4 می تــوان از حقــوق ایــن قشــر از جامعــه حمایــت 

1.   محمدخانی سرپرست معاونت زیربنایی و امور تولید مرکز پژوهش های مجلس / روزنامه همشهری
    شفیعی قائم مقام ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت / خبرگزاری فارس

کار شناس انرژی و استاد دانشگاه الزهرا )س( / خبرگزاری ایلنا 2.   نوفرستی 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی / خبرگزاری مجلس شورای اسالمی 3.   سلطانی عضو 

کشور / خبرگزاری فارس 4.   جعفرپور مدیر حمل ونقل ترافیکی سازمان شهرداری  های وزارت 

http://www.hamshahrionline.ir/details/324846/Economy/energy
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940616000982
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/351043-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.icana.ir/Fa/News/295109
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940601000436
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کارت سوخت نظر مخالفان سامانه 

از بین رفتن کارایی کارت سوخت به دلیل تک نرخی بودن [
از نظــر زنگنــه، وزیــر نفــت و ســجادی، مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده های نفتــی، عرضه 
بنزیــن دونرخــی در هــر صــورت منجــر بــه فســاد خواهــد شــد؛ بــه ایــن معنــی کــه خودروهــای عمومــی 
کننــد، آن را بــه فــروش  کار  کســی ها، وانت بارهــا و آژانس هــا، بــدون اینکــه بــا ســهمیه خــود  اعــم از تا
گذشــته عرضــه ســهمیه ای را متوقــف و  می رســانند1. بــا ایــن اســتدالل، هیئــت دولــت از ســال 
کــه ایــن موضــوع اســتفاده از  کنــون بنزیــن در جایگاه هــا بــه صــورت تک نرخــی عرضــه می شــود  هم ا

کارت ســوخت را بــه حاشــیه بــرده اســت.
کارت  در شــرایط فعلــی، مــردم عمــًا هیچ گونــه انگیــزه ای بــرای خریــد بنزیــن بــا اســتفاده از 
کمتــر از 5 درصــد مــردم در زمــان ســوخت گیری از  هوشــمند ســوخت شــخصی خــود ندارنــد و 
ــا  ــن ب ــد بنزی ــای خری ــن محدودیت ه ــد2. همچنی ــتفاده می کنن ــان اس ــوخت خودروی ش کارت س
کارت هــای ســوخت جایــگاه داران در برخــی از جایگاه هــا ســبب افزایــش مدت زمــان  اســتفاده از 

ســوخت گیری و شــکل گیری صف هــای نســبتًا طوالنــی شــده اســت3.
کــه مصــرف بنزیــن  بــه نظــر مســئوالن وزارت نفــت اســتفاده از کارت ســوخت در زمانــی آغــاز شــد 
کارت  کــه وضعیــت مصــرف از طریــق  کشــور بــاال و میــزان تولیــد پاییــن بــود؛ بنابرایــن نیــاز بــود  در 
ســوخت کنتــرل شــود. امــا امــروز میــزان تولیــد بســیار افزایــش یافته و مشــکلی در تأمین بنزیــن وجود 

گذاشــت.4 کنــار  نــدارد و می تــوان آن را 

کاهش رشد مصرف بنزین و بی نیازی نسبت به این کارت [
ســجادی مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران در اظهاراتی بیان کرده اســت 
کنــون  کاهــش رشــد مصــرف بنزیــن و اصــاح قیمت هــا تــا قیمــت 1000 تومــان، هم ا کــه بــا توجــه بــه 
ــن  ــًا از مدافعــان ای گفتنــی اســت وی قب ــدارد.  کارت هــا وجــود ن ــرای اســتفاده از ایــن  ــی ب ضرورت

1.   زنگنه وزیر نفت / فارس
    سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / فارس

2.   سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران / سایت خبری تحلیلی عصر ایران
کارفرمایی صاحبان جایگاه های سوخت / فرصت امروز کانون انجمن های صنفی     رئیسی فرد، رئیس 

کارفرمایی صاحبان جایگاه های سوخت / باشگاه خبرنگاران جوان کانون انجمن های صنفی  3.   رئیسی فرد، رئیس 
   حاج محمدرضا رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت / ایسنا و پایگاه خبری تحلیلی صنعت حمل ونقل و  تجارت نیوز

کاظمی معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی / تسنیم    .4

http://www.farsnews.com/13950205001326
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950310000478
http://www.asriran.com/fa/news/452180/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://forsatnet.ir/news/report/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF.html
http://www.yjc.ir/fa/news/5519425/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://www.tejaratnews.com/Pages/News-24096-%D8%AD%D8%AF%D9%81_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_.aspx
file:///E:\ایتان\عیار%20آنلاین\رصد\گزارش%20کارت%20سوخت\ر
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/14/1018468/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ــارت و  ــرای نظ ــزاری ب کارت اب ــن  ــه »ای ک ــود  ــرده ب ک ــام  ــوخت اع کارت س ــد  ــود و در تأیی ــامانه ب س
تهیــه آمارهــای مختلــف از میــزان مصــرف اســت و برنامــه ای بــرای حــذف آن وجــود نــدارد«. وی 

کشــور می دانســت.1 همچنیــن ایــن ســامانه را پشــتوانه مهمــی بــرای فنــاوری اطاعــات 

توقف قاچاق بنزین و بی نیازی نسبت به کارت سوخت [
کنــون  کاهــش قیمــت جهانــی بنزیــن مــازم بــا توقــف قاچــاق ایــن فــرآورده نفتــی اســت و هم ا
از  پــس  نــدارد.2  وجــود  کشــور  در  بنزیــن  قاچــاق  بــرای  اقتصــادی  انگیــزه  و  جاذبــه  هیچ گونــه 
تک نرخــی شــدن بنزیــن در ســال 94، میــزان مصــرف بنزیــن در نواحــی مــرزی کشــور 3 تــا 4 درصــد 
کــه نشــان می دهــد جذابیــت قاچــاق بنزیــن کاهــش یافتــه اســت و لــذا ضرورتــی بــرای  پاییــن آمــده 

ــدارد.3 ــا قاچــاق وجــود ن ــرای مقابلــه ب کارت ســوخت ب ــداوم اســتفاده از  ت

تحمیل هزینه اضافی به کشور با استفاده از سامانه کارت سوخت [
کار را  کارت ســوخت بنزیــن نیســت و ادامــه ایــن  کــرد موافــق ادامــه اســتفاده از  وزیــر نفــت اعــام 
ــادی را  ی کارت هــای ســوخت، هزینــه ز ــر ندانســت. وی مدعــی شــد ادامــه اســتفاده از  توجیه پذی
کارت هــا را خواســتار  کشــور تحمیــل می کنــد امــا برخــی اعضــای دولــت تــداوم اســتفاده از ایــن  بــه 
کارت هــا را همــراه بــا اطاعــات ســودمندی ندانســته و  شــده اند. ایشــان همچنیــن اســتفاده از ایــن 
گفتــه اســت کــه بــرای حفــظ ایــن ســامانه فقــط پــول اضافــی بــرای نگاه داشــتن کارت های ســوخت 

بنزیــن هزینــه خواهــد شــد.4

1.   سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران / سایت خبری تحلیلی عصر ایران
    سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران / خبرگزاری تسنیم

2.   سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران / سایت خبری تحلیلی عصر ایران
کاظمی معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی / تسنیم    .3

4.   زنگنه وزیر نفت / ایرنا

http://www.asriran.com/fa/news/402519/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/11/1015932/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.asriran.com/fa/news/452180/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/14/1018468/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/81972103/
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جمع بندی و نتیجه گیری
کشــور و وزارت راه و  بنــا بــر اذعــان مســئولین ســتاد مدیریــت حمل ونقــل و ســوخت، وزارت 
کارت هوشــمند ســوخت عــاوه بــر اینکــه منافــع بــزرگ اقتصــادی بــرای  شهرســازی، اجــرای طــرح 
کشــور بــه همــراه داشــت، قاچــاق بنزیــن را نیــز متوقــف نمــود. امکان بــرآورد انــواع خودروهــای فعال و 
غیرفعــال کشــور، شناســایی خودروهــای فرســوده، شناســایی خودروهــای پرمصــرف و کم مصــرف، 
کرایــۀ حمل ونقــل  کســب اطمینــان از عــدم قاچــاق در جایگاه هــای ســوخت، محاســبۀ نــرخ 
عمومــی در شــهرهای مختلــف و همچنیــن اصــاح داده هــای ترددشــمارهای جــاده ای بــرای 

کارکردهــای ایــن طــرح اســت. ــرآورد تقاضــای ســفر و پیش بینــی مصــرف ســوخت از دیگــر  ب
در طــرف مقابــل، امــکان فســاد بــه واســطه عرضــه چنــد نرخــی بنزیــن، جدی تریــن انتقــاد برخــی 
مســئولین ارشــد وزارت نفــت بــه ایــن طــرح بــود. بــه عقیده این دســته از مســئولین، برخــی خودروها 
)بویــژه در بخــش حمل ونقــل عمومــی( بــا سوءاســتفاده از ســهمیه های تخصیص یافتــه، آن هــا را بــا 

نــرخ آزاد بــه فــروش می رســانند.
ایــن طــرح و حفــظ ســامانه هوشــمند  نقــاط مثبــت  کارشناســان معتقدنــد ضمــن پذیــرش 
ســوخت، بایــد بــرای مقابلــه بــا فســادهای ناشــی از عرضــه چنــد نرخی بنزین نیــز چاره جویی شــود. 
کارت ســوخت را بــه عنــوان راهــکار مناســبی در ایــن  کارت هوشــمند خــودرو و  ایــن افــراد، تلفیــق 

زمینــه برشــمردند.
بــا توجــه بــه نظــرات کارشناســان، نماینــدگان مجلــس نهــم در جریــان بررســی الیحــه بودجــه ســال 
کارت ســوخت و دونرخــی شــدن قیمــت بنزیــن،  95، بــه طرحــی پیشــنهادی مبنــی بــر لــزوم حفــظ 
ــار  ــر چه کث ــت حدا ــف اس ــت مکل ــه، دول ــن مصوب ــی ای ــد. ط ــت دادن ــاه رأی مثب در 31 فروردین م
گازوئیلــی و  کلیــه وســایل نقلیــه ســبک و ســنگین اعــم از بنزینــی،  مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون 
دوگانه ســوز را بــه کارت ســوخت مجهــز کنــد و از آن تاریــخ عرضــه هرگونــه ســوخت بــه کلیــه وســایل 

کارت مذکــور انجــام  پذیــرد. نقلیــه صرفــًا بــا اســتفاده از 
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پیشنهادات
کارت ســوخت، راهکارهــای مختلفــی بــرای تشــویق  بــا توجــه بــه مزایــای قابــل توجــه ســامانه 
ــه  ک ــت  ــده اس ــه ش ــامانه ارائ ــی س کارای ــای  ــن ارتق ــخصی و همچنی ــای ش کارت ه ــتفاده از  ــه اس ب

مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از:
- تلفیــق کارت هوشــمند خــودرو و کارت ســوخت بــه منظــور کاهــش فســاد ناشــی از عرضه چند 

نرخــی بنزین
- حذف یارانه انرژی برای دهک های مصرفی باالتر به واسطه عرضه بنزین چند نرخی

- اخــذ عــوارض آالیندگــی، تعمیــر و نگهــداری زیرســاخت ها و توســعۀ حمل ونقــل عمومــی و 
ریلــی از مشــتریان پرمصــرف بنزیــن.

- تعیین نرخ باالتر و همچنین تعیین سقف روزانه برای سوخت گیری با کارت جایگاه ها
کارت ســوخت  اجــرای ایــن راهکارهــا می توانــد از طریــق افزایــش انگیــزۀ مــردم بــرای اســتفاده از 
کســب اطاعــات  ــا ضمــن  کنــد ت ــز تضمیــن  شــخصی، حیــات ســامانه هوشــمند ســوخت را نی
کشــور، زمینــۀ قاچــاق بنزیــن از بیــن بــرود. همچنیــن از محــل  روزآمــد و مفیــد از نظــام حمل ونقــل 

ــود. ــران نم ــامانه را جب ــداری س ــای نگه ــوان هزینه ه ــده، می ت ــوارض یادش ع
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کارت سوخت پیوست )1(: جدول نظرات موافقان 

دیدگاهسمتنام

روحانی
مدیر سامانه 

هوشمند سوخت

- سامانه هوشمند سوخت یک ابزار کاربردی برای مقابله با 
قاچاق فرآورده های نفتی است.

- کارت سوخت می تواند به مدیریت مصرف سوخت بنزین 
و اصاح سبد سوخت خودرو ها از طریق افزایش سهم سی. 

ان. جی کمک کند.

عربعلی
سخنگوی 

شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی

- حفظ کارت هوشمند سوخت و استفاده از آن برای 
جلوگیری از قاچاق بنزین است.

محمدخانی

سرپرست معاونت 
زیربنایی و امور تولید 

مرکز پژوهش های 
مجلس

- مشکل افرادی که با کارت سوخت مخالفت می کنند از 
نقش مثبت این سامانه اطاعاتی در جلوگیری از قاچاق بنزین 

نشأت می گیرد.
- کاربرد کارت هوشمند صرفًا برای سوخت گیری نیست 
بلکه با این سامانه می توان مدیریت مصرف سوخت ناوگان 
حمل ونقل کشور و آمار دقیق خودروی کشور را به دست آورد.

نوفرستی
کار شناس انرژی و 
استاد دانشگاه الزهرا 

)س(

- قیمت کنونی بنزین در کشور ما هنوز یارانه ای است و کارت 
سوخت می تواند در جلوگیری از قاچاق سوخت مؤثر واقع شود.
- حذف سامانه کارت سوخت اشتباه بزرگی است که 

موجب ازدست رفتن فرصت های طایی بسیاری مانند کنترل 
مصرف فرآورده های انرژی می گردد.

- با سقوط قیمت جهانی نفت و به دنبال آن قیمت بنزین 
در حال حاضر نرخ فروش داخلی بنزین به قیمت فوب 

خلیج فارس و باال تر از آن رسیده اما قابل پیش بینی نیست که 
قیمت فعلی نفت تا چه زمانی پایدار خواهند ماند

- کارت سوخت زمانی قابل حذف است که هیچ یارانه ای 
به بنزین داده نشود و قاچاق سوخت هم نداشته باشیم
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هاشمی
معاون سابق ستاد 

سوخت

تی در کشور  - کارت سوخت زمینه ساز ایجاد مشکا
می شود که مهم ترین آن افزایش قاچاق سوخت است.

- از طریق کارت سوخت می توان رهگیری خودروها و میزان 
مصرف سوخت را به طور دقیق در اختیار داشت که منجر به 

کنترل و کاهش قاچاق سوخت خواهد شد.
- نظام سهمیه بندی در کنترل مصرف و ایجاد فرهنگ 

درست مصرف کردن نقش مهمی ایفا کرده است
- هرچه قیمت بنزین باال می رود، میزان یارانه ای که دولت 

پرداخت می کند بیشتر است به همین دلیل حتمًا باید 
سیستم کارت سوخت حفظ شود تا بتوانیم در آینده به این 

سیستم متکی باشیم.
- ساختار اقتصادی کشور و لزوم حذف یارانه پرمصرف ها 

اقتضا می کند تا قیمت حمایتی بنزین در قالب سهمیه بندی 
حفظ شود و نرخ دوم برای پرمصرف ها با در نظر گرفتن 

عوارض و سایر هزینه ها اعمال شود
- کمک به یکپارچه شدن اطاعات و شفافیت اطاعات 
را از جمله مزایای حفظ کارت های سوخت می توان دانست. 
که از آمار و اطاعات آن به  کارت سوخت این اشکال را دارد 

شکل مناسب استفاده نشده تا بتوان در تصمیم گیری ها از آن 
استفاده کرد

ریاحی
معاون مدیرعامل 
شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی

- اطاعات جمع آوری شده از طریق این کارت به مدیریت 
مصرف سوخت در کشور کمک می کند

- با بهره گیری از کارت سوخت و اجرای سهمیه بندی، 
بنزین 100 تومانی در طی هشت سال به قیمت 1000 تومان 

افزایش یافت که این تغییر در بستر کارت سوخت و با 
استفاده از اعمال سهمیه بندی بنزین امکان پذیر بود
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شفیعی
قائم مقام ستاد 

مدیریت حمل ونقل 
و سوخت

- یکی از ابزارهایی که توانست جلوی رشد مصرف بنزین را 
بگیرد، اجرای سیستم سهمیه بندی با استفاده از کارت های 

سوخت بود
- وقتی از طریق سهمیه، محدودیتی برای مصرف بنزین 

ایجاد می کنیم، این موضوع بار روانی برای مردم ایجاد می کند 
که سعی می کنند صرفًا از سهمیه های خود استفاده کنند.

- کارت سوخت عاوه بر مدیریت و کاهشی که در مصرف 
بنزین ایجاد کرد، ابزار پایش بسیار مفیدی برای دولت بود تا 

بداند هر خودرو و هر کارتی دقیقًا چقدر مصرف کرده است تا 
برای تأمین سوخت کشور برنامه ریزی کند.

خورشیدی
مدیرکل دفتر مبارزه 

با قاچاق سوخت

-کارت سوخت به دلیل مزایایی مانند جلوگیری از قاچاق 
سوخت و در اختیار گذاشتن آمار مصرف سوخت به تفکیک 

وسایل نقلیه باید حفظ شود.

سلطانی
عضو کمیسیون 

انرژی مجلس شورای 
اسامی

- اینکه با تک نرخی شدن قیمت بنزین این کارت ها 
حذف شود، یک اقدام عجوالنه است.کارت های سوخت 
عاوه بر کنترل سوخت تولیدی کاربردهای دیگری در حوزه 

نیروی انتظامی دارند

جعفرپور

مدیر حمل ونقل 
ترافیکی سازمان 
شهرداری های 

وزارت کشور

- یکی از مهم ترین کاربردهای کارت سوخت اعمال 
کسیرانی است. در حال حاضر نظارتی بر  کنترل در حوزه تا
خودروهای مسافرکش شخصی وجود ندارد که با اعمال 

سهمیه بندی می توان از حقوق این قشر از جامعه حمایت کرد
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کارت سوخت پیوست )2(: نظر مخالفان 

دیدگاهسمتنام

وزیر نفتزنگنه

- موافق ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین نیستم و 
به نظر من این کار هیچ توجیهی ندارد. ادامه استفاده از 

کارت های سوخت بنزین، هزینه زیادی را به کشور تحمیل 
می کند اما برخی اعضای دولت تداوم استفاده از این 

کارت ها را خواستار شده اند.

کاظمی
معاون وزیر نفت در 
امور پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی

- پس از تک نرخی شدن بنزین، میزان مصرف بنزین در 
نواحی مرزی کشور سه تا چهار درصد پایین آمده که نشان 

می دهد جذابیت قاچاق بنزین کاهش یافته است و ضرورتی 
برای تداوم استفاده از کارت سوخت برای مقابله با قاچاق 

وجود ندارد.

سجادی
مدیرعامل شرکت 

ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران

- با توجه به کاهش رشد مصرف بنزین و اصاح قیمت ها 
هم اکنون ضرورتی برای این کارت ها وجود ندارد.

کی از  - گزارش های استخراج شده از استان های مرزی حا
آن است که در تمامی استان های مرزی رشد مصرف بنزین 

به مراتب کمتر از دو درصد بوده است.
- هم اکنون با کاهش قیمت جهانی بنزین، عمًا قاچاق 

این فرآورده نفتی متوقف شده است. به عبارت دیگر، 
هم اکنون هیچ گونه جاذبه و انگیزه اقتصادی برای قاچاق 

بنزین در کشور وجود ندارد.
- با توجه به عرضه تک نرخی و حذف سهمیه ها، مردم 

عمًا هیچ گونه انگیزه ای برای خرید بنزین با استفاده از کارت 
هوشمند سوخت شخصی خود ندارند.
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رئیسی فرد

رئیس کانون 
انجمن های صنفی 
کارفرمایی صاحبان 
جایگاه های سوخت

- در حال حاضر کمتر از 5 درصد مردم از کارت سوخت 
خودروی شان در زمان سوخت گیری استفاده می کنند. این 

طرح موجب ایجاد فساد و تحمیل ناهنجاری به جامعه شده 
است و تداوم اجرای آن تنها به جایگاه داران و مردم ضرر 

اقتصادی خواهد رساند.
- با تک نرخی شدن بنزین ضرورتی برای تداوم آن وجود 

ندارد.

حاج محمدرضا
رییس اتحادیه 

جایگاه داران سوخت

- سیستم استفاده از کارت هنگام سوخت گیری تنها برای 
6 ماه طرح ریزی شده بود که متأسفانه بیش از 8 سال از آن 

می گذرد.
- سوخت گیری با استفاده از کارت تنها بر مشکات 

جایگاه ها افزوده است. بعد از تک نرخی شدن بنزین و حذف 
سهمیه بندی آن در اوایل خردادماه امسال، سهم کارت 

سوخت جایگاه داران در توزیع بنزین کشور در ماه های اخیر به 
شدت افزایش پیدا کرده است.

- انجام امور عملیاتی در زمینه سیستم کارت های سوخت 
خارج از توان جایگاه ها است و ادامه این طرح غیرمنطقی 

است و خسارت های مالی را در پی داشت.
گر دولت می خواهد استفاده از سامانه سوخت را ادامه  - ا

دهد و از این طریق آمارهای الزم خود را به دست آورد با هزینه 
خود سیستم را نوسازی کند.

- سیستم سوخت گیری با این روش حتی در کشورهای 
آفریقایی و آمریکایی نیز منسوخ شده است. حذف کارت 

سوخت نیاز نیست، بلکه ضرورت است.
کارآمد بود و در  - ایجاد کارت سوخت یک طرح بسیار نار 
جایگاه ها باعث هدر رفت وقت می شد و از نظر کیفی هیچ 

مزیت برای جایگاه های سوخت نداشت.
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