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مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا در سال 1388

مصرف فرآوردههاي نفتي انرژيزا شامل بنزينموتور ،نفتسفيد ،نفتگاز ،نفتكوره ،گازمايع و
سوختهاي هوايي درسال  1388جمعا به سطح  86/4ميليارد ليتر( 237ميليون ليتر درروز)
رسيد كه نسبت به سال قبل  1/4درصد كاهش مصرف داشته است .علت اصلي كاهش
مصرف اين فرآوردهها عمدتا به علت كاهش مصرف بنزينموتور بوده است .اين ميزان
مصرف حدود  36درصد انرژي مصرفي كل كشور بودهاست.
ازمجموع مصرف فرآوردههاي نفتي انرژيزا نفتگاز با سهم  39/2درصد (  33/9ميلياردليتر)،
بنزين موتور با سهم  27/4درصد ( 23/7ميلياردليتر) ،نفتكوره باسهم  19درصد (16/4
ميلياردليتر) ،نفت سفيد با سهم  7/5درصد ( 6/5ميلياردليتر) ،گازمايع با سهم  5/1درصد (4/4
ميلياردليتر) و سوخت هاي هوايي با سهم  1/7درصد (  1/5ميلياردليتر) به ترتيب رتبه اول تا
ششم را به خود اختصاص دادهاند.
يارانه فرآورده هاي نفتي انرژي زا در سال 1388

مجموع يارانه پنج فرآورده عمده جمعا به سطح  292،978ميليارد ريال (معادل 31/5
ميليارددالر) رسيد كه در مقايسه با سال قبل  33/3درصد كاهش داشته است .علت اصلي
كاهش يارانهها با وجود پايين آمدن مصرف در اين سال كاهش قيمت نفتخام و در نتيجه
پايين آمدن قيمت فرآوردههاي نفتي بوده است .از اين ميزان يارانه 25/8 ،درصد سهم بنزين موتور،
 8/3درصد سهم نفت سفيد 44/2 ،درصد سهم نفتگاز 18 ،درصد سهم نفتكوره و  3/7درصد
سهم گازمايع بوده است .
نكته حائز اهميت اينكه در سال  1388ميزان يارانه تخصيص يافته به سوختهاي مايع بيش
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از بودجهي عمراني كشور بوده است ،از اين رو منطقي كردن قيمت حاملهاي سوخت يكي از
مهمترين اقدامات جهت كاهش اين هزينهها و صرف آن در بخشهاي عمراني كشور مي باشد.
مصرف بنزين موتور

مصرف بنزينموتور درسال  1388به  64/8ميليون ليتر ( 62/1ميليون ليتر بنزين معمولي و
 2/7ميليون ليتر بنزينسوپر) در روز رسيد كه نسبت به سال قبل  3/3درصد كاهش مصرف
داشته است .كاهش سهميه بنزينموتور و جايگزيني  CNGبه جاي بنزينموتور به ميزان 9/3
ميليون مترمكعب در روز درسال  1388علت اصلي اين كاهش بوده است .متوسط مصرف
روزانه هر خودرو با احتساب مصرف هر  3/5موتور سيكلت معادل يك خودرو دراين سال 5
ليتر بوده است .همچنين دراين سال سرانه مصرف بنزينموتور به ازاي هر نفر به سطح 330
ليتر رسيد.
واردات بنزين موتور

واردات بنزينموتور درسال  1388به سطح  21ميليون ليتر در روز رسيد كه نسبت به سال
گذشته ( 20/6ميليون ليتر در روز) به ميزان  1/9درصد رشد داشته است .دليل اصلي افزايش
واردات اين فرآورده باتوجه به روند ثابت توليد پااليشگاههاي كشور و كاهش مصرف بنزين موتور
درسال مذكور ،باالبردن موجودي انبارهاي نفت براي مقابله با بحرانهاي احتمالي بوده است.
از اين ميزان حدود  720هزار ليتر آن از بنادر شمالي( نوشهرونكا) و مابقي آن از بنادر جنوبي
(بندرعباس و ماهشهر) وارد گرديده است .دراين سال بالغ بر  7/7ميليارد ليتر بنزين موتور به
ارزش تقريبي  3/5ميليارد دالر وارد كشور گرديد كه بدين ترتيب حدود  32/4درصد بنزين
موتور مورد نياز كشور ازطريق واردات تامين گرديده است.
يارانه بنزين موتور

ميزان يارانه بنزينموتور درسال  1388بالغ بر  75،634ميليارد ريال (معادل  8/1ميليارد دالر)
گرديد كه نسبت به سال گذشته  28/2درصد كاهش داشته است .اين ميزان  25/8درصد كل
يارانه پنج فرآورده عمده مي باشد .سرانه يارانه بنزينموتور به ازاي هر نفر در اين سال به 1057
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هزار ريال رسيد .همچنين در اين سال سرانه يارانه بابت هردستگاه خودرو  5/8ميليون ريال
بوده است .در بين استانهاي كشور استان تهران با سهم  22/8درصد بيشترين يارانه بنزين
موتور را به خود اختصاص داده است.
مصرف نفت سفيد

مصرف نفتسفيد درسال  1388به سطح  17/8ميليون ليتر در روز رسيد كه نسبت به سال
قبل  3/3درصد كاهش داشته است .علت كاهش مصرف اين فرآورده توسعه هرچه بيشتر
شبكه گازرساني و همچنين زمستان معتدل سال  1388بوده است .دربين استانهاي كشور
بيشترين مصرف اين فرآورده به ترتيب به استانهاي آذربايجان غربي ،خراسان رضوي و
گيالن اختصاص داشته است .نفت سفيد در بخشهاي مختلفي از قبيل صنايع ،ارتش ،اصناف،
خانگي و ادارات به مصرف ميرسد كه دراين سال  96درصد آن در بخش خانگي و مابقي در
ساير بخشها به مصرف رسيد.
يارانه نفت سفيد

در سال  1388يارانه اختصاص يافته به نفتسفيد بالغ بر  24،329ميليارد ريال (معادل 2/6
ميليارد دالر) بوده كه اين ميزان يارانه  8/3درصد يارانه پنج فرآورده عمده را شامل ميشود.
درسال مذكور سرانه يارانه نفتسفيد  345هزار ريال و سرانه مصرف آن  88ليتر بوده است.
مصرف نفتگاز

مصرف نفتگاز درسال  1388به ميزان  92/8ميليون ليتر در روز رسيد كه نسبت به سال قبل
 0/3درصد رشد داشت .دربين استانهاي كشور بيشترين مصرف به استان تهران با سهم 10/7
درصد تعلق داشته است .
نفتگاز به لحاظ داشتن قابليت مصرف دربخشهاي مختلف ،داراي تنوع مصرف بيشتري نسبت
به ساير فرآوردههاي ديگر ميباشد .دراين سال 53 ،درصد نفتگاز در بخش حمل ونقل17 ،
درصد دربخش نيروگاهي 13 ،درصد دربخش كشاورزي 9 ،درصد در صنايع و مابقي در ساير
بخشها به مصرف رسيده است.
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واردات نفتگاز

درسال  1388ميزان واردات نفتگاز با احتساب برداشت روزانه  1/53ميليون ليتر Heavy-End

از مجتمعهاي پتروشيمي به سطح  6/41ميليون ليتر در روز رسيد كه نسبت به سال گذشته
 37درصد كاهش داشته است .از اين ميزان  260هزارليتر از بنادر نوشهر ونكا و مابقي از بنادر
جنوبي وارد گرديده است .دراين سال جمعا  2/3ميليارد ليتر نفتگاز وارد كشور شد كه معادل با
 6/9درصد از مصرف كل كشور بوده است.
يارانه نفتگاز

درسال  1388ميزان يارانه اختصاص يافته به نفتگاز بالغ بر  129،424ميليارد ريال (معادل 13/9
ميليارد دالر) بوده كه نسبت به سال قبل  38/4درصد كاهش داشته است .اين مبلغ برابر با 44/2
درصد از كل يارانه اختصاص داده شده به پنج فرآورده عمده ميباشد .عرضه نفتگاز با قيمت
پايين ،عدم كنترل صحيح مصرف آن دربخش حمل ونقل و فرسوده بودن ماشين آالت صنعتي
باعث مصرف بي رويه اين فرآورده دربخشهاي مختلف اقتصادي و صرف هزينههاي سنگين
جهت اختصاص به يارانه اين فرآورده شده است  .منطقي نمودن قيمت نفتگاز يكي از مهمترين
راهكارهاي ممكن جهت كنترل مصرف بهينه اين فرآورده در بخشهاي مختلف ميباشد.
دراين سال سرانه يارانه نفتگاز به ازاي هر نفر  1،809هزار ريال بوده است و دربين استانهاي
كشور سه استان تهران ،اصفهان و خوزستان به ترتيب با سهم  9/2،10/7و  7/5درصد
بيشترين ميزان يارانه نفتگاز را به خود اختصاص دادهاند.
مصرف نفتكوره

مصرف اين فرآورده درسال  1388به سطح  45ميليون ليتر در روز رسيد كه نسبت به سال
قبل  4/7درصد كاهش داشته است .درسال  1388حدود  59درصد نفتكوره عرضه شده در
بخش نيروگاهي و مابقي در ساير بخشها به مصرف رسيده است .دربين استانهاي كشور سه
استان اصفهان ،آذربايجان شرقي و قزوين به ترتيب  8/5 ،15/6و  8/2درصد بيشترين ميزان
مصرف را داشتهاند.
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يارانه نفتكوره

درسال  1388مبلغ  52,846ميليارد ريال (  5/7ميليارد دالر) يارانه بابت عرضه نفتكوره پرداخت
شده است كه ازاين ميزان بالغ بر  59درصد آن به نيروگاهها اختصاص يافته است.
بانكرينگ

روند صعودي ميزان بانكرينگ كه از سالهاي گذشته شروع شده بود در سال  1388نيز ادامه داشته
و در اين سال به سطح 3/3ميليون تن رسيد كه نسبت به سال گذشته  57/1درصد رشد داشته است.
پيش بيني ميگردد با گسترش دامنه عرضه سوخت بانكر در بنادر ماهشهر  ،قشم  ،عسلويه و چابهار
و همچنين وضع قوانين مالي مناسب روند صعودي فروش بانكرينگ ادامه داشته باشد.
صادرات نفت سفيد  ،نفتگاز و نفت جت

در سال  1388مقدار  942ميليون ليتر فرآورده به كشورهاي عراق و افغانستان صادر گرديد كه
از اين ميزان  909ميليون ليتر نفتگاز  23 ،ميليون ليتر نفت سفيد و  9ميليون ليتر نفت جت
بوده است.
سوآپ نفتكوره

در سال  1388جمع ًا مقدار  495هزار تن نفتكوره سوآپ گرديد  .كه از اين ميزان 359هزارتن
آن از كشورهاي همسايه شمالي جهت تامين بخشي از نفتكوره مورد نياز نيروگاه نكا از بندر نكا
و  136هزارتن مابقي از كشور عراق جهت مصرف نيروگاههاي غرب كشور (مفتح-بيستون-
سهند) با نفتكش وارد كشور گرديده است.
تعداد جايگاههاي عرضه كننده گاز طبيعي ()CNG

به منظور متنوع نمودن سبد سوخت خودروها و همچنين كاهش واردات بنزين موتور  ،ساخت
جايگاههاي  CNGدر دستور كار قرار گرفت  .تعداد جايگاههاي احداث شده تا سال 1384
برابر با  64باب بود.از اين سال به بعد پروژه احداث جايگاهها با سرعت بيشتري پيگيري گرديد
به طوريكه تعداد آنها در سال  1386به  395باب  ،در سال  1388به  1191باب و در  7ماهه
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اول سال  1389اين تعداد به سطح  1478باب رسيد و پيش بيني ميگردد تا پايان سال 1389
تعداد جايگاههاي  CNGبه سطح  1700باب برسد.
مصرف گاز طبيعي ( )CNGخودروها

افزايش تعداد جايگاههاي عرضه كننده گاز طبيعي در اقصي نقاط كشور از يك سو و همچنين
افزايش تعداد خودروهاي دوگانه سوز و پايين بودن قيمت گاز طبيعي از سوي ديگر موجب گرايش
هرچه بيشتر صاحبان اين خودروها به استفاده از گاز طبيعي گرديد .بطوريكه مصرف گاز طبيعي
روزانه از  0/8ميليون مترمكعب در سال  1384به سطح  9/3ميليون مترمكعب در سال 1388
رسيد .در طي  5سال گذشته جمع ًا  6ميليارد ليتر بنزين موتور با  CNGجايگزين گرديده است
كه همين امر عالوه بر اينكه موجب كاهش مصرف بنزين موتور گرديده  ،كاهش واردات آن را
نيز به دنبال داشته است.
مصرف سوخت نيروگاهها
الف :نفتگاز

درسال  1388حدود  4/9ميليارد ليتر نفتگاز (  13/5ميليون ليتر درروز)  ،معادل  17درصد نفتگاز
عرضه شده  ،در نيروگاهها به مصرف رسيد كه نسبت به سال گذشته  16/4درصد افزايش
داشته است .علت اصلي افزايش اين مصرف كاهش تحويل گازطبيعي به نيروگاهها و همچنين
در سرويس قرار گرفتن نيروگاههايي همچون گلستان ،كاشان ،نوشهر و خرمشهر بوده است.
ب :نفتكوره

درسال  1388حدود  9/5ميليارد ليتر نفتكوره ( 26ميليون ليتر درروز)  ،معادل  59درصد
نفتكوره عرضه شده به مصرف نيروگاهها رسيد كه نسبت به سال گذشته  7/4درصد افزايش
داشت .علت اصلي افزايش مصرف اين فرآورده استفاده بيشتر از نيروگاههاي بخاري به جاي
نيروگاههاي برق آبي به لحاظ كاهش نزوالت آسماني جهت تامين برق كشور بوده است.
ج :گازطبيعي

درسال  1388روزانه به طور متوسط  111ميليون مترمكعب گازطبيعي درنيروگاهها به مصرف
رسيد كه اين ميزان  28/7،درصد مصرف گازطبيعي كل كشور را شامل ميشود.
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يارانه سوخت مايع نيروگاهها

درسال  1388يارانه اختصاص يافته به نيروگاهها به شرح ذيل بوده است :
فرآورده
الف) نفتگاز

ب) نفتكوره

جمع

ميزان مصرف

(ميلياردليتر)

4/9
9/5
14/4

يارانه

(ميليارد ريال)

19،313
31،344
50،657

يارانه

(ميليون دالر)

2،077
3،370
5،447
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