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مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا در سال 1388

مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز، نفتكوره، گازمایع و 
سوخت هاي هوایي درسال 1388 جمعا به سطح 86/4 میلیارد لیتر)237 میلیون لیتر درروز( 
اصلي کاهش  داشته  است. علت  قبل 1/4 درصد کاهش مصرف  به سال  نسبت  رسید که 
میزان  این  بوده   است.  بنزین موتور  مصرف  کاهش  علت  به  عمدتا  فرآورده ها  این  مصرف 

مصرف حدود 36 درصد انرژي مصرفي کل کشور بوده  است.
ازمجموع مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا نفتگاز با سهم 39/2 درصد ) 33/9 میلیاردلیتر(، 
 16/4( درصد   19 باسهم  نفتكوره  میلیاردلیتر(،   23/7( درصد   27/4 سهم  با  موتور  بنزین 
میلیاردلیتر(، نفت سفید با سهم 7/5 درصد )6/5 میلیارد لیتر(، گازمایع با سهم 5/1 درصد )4/4 
میلیاردلیتر( و سوخت هاي هوایي با سهم 1/7 درصد ) 1/5 میلیارد لیتر( به ترتیب رتبه اول تا 

ششم را به خود اختصاص داده اند.

یارانه فرآورده هاي نفتي انرژي زا در سال 1388
 31/5 )معادل  ریال  میلیارد   292،978 سطح  به  جمعا  عمده  فرآورده  پنج  یارانه  مجموع 
میلیارددالر( رسید که در مقایسه با سال قبل 33/3 درصد کاهش داشته است. علت اصلي 
کاهش یارانه ها با وجود پایین آمدن مصرف در این سال کاهش قیمت نفت خام و در نتیجه 
پایین آمدن قیمت فرآورده هاي نفتي بوده است. از این میزان یارانه، 25/8 درصد سهم بنزین موتور، 
8/3 درصد سهم نفت سفید، 44/2 درصد سهم نفتگاز، 18 درصد سهم نفتكوره و 3/7 درصد 

سهم گازمایع بوده است .
نكته حائز اهمیت اینكه در سال 1388 میزان یارانه تخصیص یافته به سوخت هاي مایع بیش 

پیشگفتار



10

آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا -1388

پیشگفتار

از بودجه ي عمراني کشور بوده است، از این رو منطقي کردن قیمت حامل هاي سوخت یكي از 
مهمترین اقدامات جهت کاهش این هزینه ها و صرف آن در بخش هاي عمراني کشور مي باشد.

مصرف بنزین موتور
مصرف بنزین موتور درسال 1388 به 64/8 میلیون لیتر )62/1 میلیون لیتر بنزین معمولي و 
2/7 میلیون لیتر بنزین سوپر( در روز رسید که نسبت به سال قبل 3/3 درصد کاهش مصرف 
داشته است. کاهش سهمیه بنزین موتور و جایگزیني CNG به جاي بنزین موتور به میزان 9/3 
بوده است. متوسط مصرف  این کاهش  میلیون مترمكعب در روز درسال 1388 علت اصلي 
روزانه هر خودرو با احتساب مصرف هر 3/5 موتور سیكلت معادل یك خودرو دراین سال 5 
لیتر بوده است. همچنین دراین سال سرانه مصرف بنزین موتور به ازاي هر نفر به سطح 330 

لیتر رسید.

واردات بنزین موتور
لیتر در روز رسید که نسبت به سال  واردات بنزین موتور درسال 1388 به سطح 21 میلیون 
گذشته )20/6 میلیون لیتر در روز( به میزان 1/9 درصد رشد داشته است. دلیل اصلي افزایش 
واردات این فرآورده باتوجه به روند ثابت تولید پاالیشگاه هاي کشور و کاهش مصرف بنزین موتور 
درسال مذکور، باالبردن موجودي انبارهاي نفت براي مقابله با بحران هاي احتمالي بوده است. 
از این میزان حدود 720 هزار لیتر آن از بنادر شمالي) نوشهرونكا( و مابقي آن از بنادر جنوبي 
)بندرعباس و ماهشهر(  وارد گردیده است. دراین سال بالغ بر 7/7 میلیارد لیتر بنزین موتور به 
ارزش تقریبي 3/5 میلیارد دالر وارد کشور گردید که بدین ترتیب حدود 32/4 درصد بنزین 

موتور مورد نیاز کشور ازطریق واردات تامین گردیده است.

یارانه بنزین موتور
میزان یارانه بنزین موتور درسال 1388 بالغ بر 75،634 میلیارد ریال )معادل 8/1 میلیارد دالر( 
گردید که نسبت به سال گذشته 28/2 درصد کاهش داشته است. این میزان 25/8 درصد کل 
یارانه پنج فرآورده عمده مي باشد. سرانه یارانه بنزین موتور به ازاي هر نفر در این سال به 1057 
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هزار ریال رسید. همچنین در این سال سرانه یارانه بابت هردستگاه خودرو 5/8 میلیون ریال 
بوده است. در بین استان هاي کشور استان تهران با سهم 22/8 درصد بیشترین یارانه بنزین 

موتور را به خود اختصاص داده است.

مصرف نفت سفید
مصرف نفت سفید درسال 1388 به سطح 17/8 میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال 
بیشتر  توسعه هرچه  فرآورده  این  است. علت کاهش مصرف  داشته  قبل 3/3 درصد کاهش 
شبكه گازرساني و همچنین زمستان معتدل سال 1388 بوده است . دربین استان هاي کشور 
و  رضوي  خراسان  غربي،  آذربایجان  استان هاي  به  ترتیب  به  فرآورده  این  مصرف  بیشترین 
گیالن اختصاص داشته است. نفت سفید در بخش هاي مختلفي از قبیل صنایع، ارتش، اصناف، 
خانگي و ادارات به مصرف مي رسد که دراین سال 96 درصد آن در بخش خانگي و مابقي در 

سایر بخش ها به مصرف رسید.

یارانه نفت سفید
در سال 1388 یارانه اختصاص یافته به نفت سفید بالغ بر 24،329 میلیارد ریال )معادل 2/6 
میلیارد دالر( بوده که این میزان یارانه 8/3 درصد یارانه پنج فرآورده عمده را شامل مي شود. 

درسال مذکور سرانه یارانه نفت سفید 345 هزار ریال و سرانه مصرف آن 88 لیتر بوده است.

مصرف نفتگاز
مصرف نفتگاز درسال 1388 به میزان 92/8 میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال قبل 
0/3 درصد رشد داشت. دربین استان هاي کشور بیشترین مصرف به استان تهران با سهم 10/7 

درصد تعلق داشته است .
نفتگاز به لحاظ داشتن قابلیت مصرف دربخش هاي مختلف، داراي تنوع مصرف بیشتري نسبت 
به سایر فرآورده هاي دیگر مي باشد. دراین سال ، 53 درصد نفتگاز در بخش حمل ونقل، 17 
درصد دربخش نیروگاهي، 13 درصد دربخش کشاورزي، 9 درصد در صنایع و مابقي در سایر 

بخش ها به مصرف رسیده است.
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واردات نفتگاز
 Heavy-End درسال 1388 میزان واردات نفتگاز با احتساب برداشت روزانه 1/53 میلیون لیتر
از مجتمع هاي پتروشیمي به سطح 6/41 میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال گذشته 
37 درصد کاهش داشته است. از این میزان 260 هزارلیتر از بنادر نوشهر ونكا و مابقي از بنادر 
جنوبي وارد گردیده است. دراین سال جمعا 2/3 میلیارد لیتر نفتگاز وارد کشور شد که معادل با 

6/9 درصد از مصرف کل کشور بوده است.

یارانه نفتگاز
درسال 1388 میزان یارانه اختصاص یافته به نفتگاز بالغ بر 129،424 میلیارد ریال )معادل 13/9 
میلیارد دالر( بوده که نسبت به سال قبل 38/4 درصد کاهش داشته است. این مبلغ برابر با 44/2 
درصد از کل یارانه اختصاص داده شده به پنج فرآورده عمده مي باشد. عرضه نفتگاز با قیمت 
پایین، عدم کنترل صحیح مصرف آن دربخش حمل ونقل و فرسوده بودن ماشین آالت صنعتي 
باعث مصرف بي رویه این فرآورده دربخش هاي مختلف اقتصادي و صرف هزینه هاي سنگین 
جهت اختصاص به یارانه این فرآورده شده است .  منطقي نمودن قیمت نفتگاز یكي از مهمترین 

راهكارهاي ممكن جهت کنترل مصرف بهینه این فرآورده در بخش هاي مختلف مي باشد.
دراین سال سرانه یارانه نفتگاز به ازاي هر نفر 1،809 هزار ریال بوده است و دربین استان هاي 
درصد   7/5 و   9/2 ، 10/7 سهم  با  ترتیب  به  خوزستان  و  اصفهان  تهران،  استان  سه  کشور 

بیشترین میزان یارانه نفتگاز را به خود اختصاص داده اند.

مصرف نفتکوره
مصرف این فرآورده درسال 1388 به سطح 45 میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال 
قبل 4/7 درصد کاهش داشته است. درسال 1388 حدود 59 درصد نفتكوره عرضه شده در 
بخش نیروگاهي و مابقي در سایر بخش ها به مصرف رسیده است. دربین استان هاي کشور سه 
استان اصفهان، آذربایجان شرقي و قزوین به ترتیب 15/6، 8/5 و 8/2 درصد بیشترین میزان 

مصرف را داشته اند.
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یارانه نفتکوره
درسال 1388 مبلغ 52,846 میلیارد ریال ) 5/7 میلیارد دالر( یارانه بابت عرضه نفتكوره پرداخت 

شده است که ازاین میزان بالغ بر 59 درصد آن به نیروگاه ها اختصاص یافته است.

بانکرینگ  
روند صعودي میزان بانكرینگ که از سال هاي گذشته شروع شده بود در سال 1388 نیز ادامه داشته 
و در این سال به سطح 3/3میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته 57/1 درصد رشد داشته است. 
پیش بیني میگردد با گسترش دامنه عرضه سوخت بانكر در بنادر ماهشهر ، قشم ، عسلویه و چابهار 

و همچنین وضع قوانین مالي مناسب روند صعودي فروش بانكرینگ ادامه داشته باشد.

صادرات نفت سفید ، نفتگاز و نفت جت
در سال 1388 مقدار 942 میلیون لیتر فرآورده به کشورهاي عراق و افغانستان صادر گردید که 
از این میزان 909 میلیون لیتر نفتگاز ، 23 میلیون لیتر نفت سفید و 9 میلیون لیتر نفت جت 

بوده است.

سوآپ نفتکوره 
در سال 1388 جمعًا مقدار 495 هزار تن نفتكوره سوآپ گردید . که از این میزان 359هزارتن 
آن از کشورهاي همسایه شمالي جهت تامین بخشي از نفتكوره مورد نیاز نیروگاه نكا از بندر نكا 
و 136 هزارتن مابقي از کشور عراق جهت مصرف نیروگاه هاي غرب کشور )مفتح-بیستون-

سهند( با نفتكش وارد کشور گردیده است.

)CNG( تعداد جایگاه هاي عرضه كننده گاز طبیعي 
به منظور متنوع نمودن سبد سوخت خودروها و همچنین کاهش واردات بنزین موتور ، ساخت 
جایگاه هاي CNG در دستور کار قرار گرفت . تعداد جایگاه هاي احداث شده تا سال 1384 
برابر با 64 باب بود.از این سال به بعد پروژه احداث جایگاه ها با سرعت بیشتري پیگیري گردید 
به طوریكه تعداد آنها در سال 1386 به 395 باب ، در سال 1388 به 1191 باب و در 7 ماهه 
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اول سال 1389 این تعداد به سطح 1478 باب رسید و پیش بیني مي گردد تا پایان سال 1389 
تعداد جایگاه هاي CNG به سطح 1700 باب برسد.

مصرف گاز طبیعي )CNG( خودروها
افزایش تعداد جایگاه هاي عرضه کننده گاز طبیعي در اقصي نقاط کشور از یك سو و همچنین 
افزایش تعداد خودروهاي دوگانه سوز و پایین بودن قیمت گاز طبیعي از سوي دیگر موجب گرایش 
هرچه بیشتر صاحبان این خودروها به استفاده از گاز طبیعي گردید. بطوریكه مصرف گاز طبیعي 
روزانه از 0/8 میلیون مترمكعب در سال 1384 به سطح 9/3 میلیون مترمكعب در سال 1388 
رسید. در طي 5 سال گذشته جمعاً 6 میلیارد لیتر بنزین موتور با CNG جایگزین گردیده است 
که همین امر عالوه بر اینكه موجب کاهش مصرف بنزین موتور گردیده ، کاهش واردات آن را 

نیز به دنبال داشته است. 

مصرف سوخت نیروگاه ها
الف: نفتگاز

درسال 1388 حدود 4/9 میلیارد لیتر نفتگاز ) 13/5 میلیون لیتر درروز( ، معادل 17 درصد نفتگاز 
عرضه شده ، در نیروگاه ها به مصرف رسید که نسبت به سال گذشته 16/4 درصد افزایش 
داشته است. علت اصلي افزایش این مصرف کاهش تحویل گازطبیعي به نیروگاهها و همچنین 

در سرویس قرار گرفتن نیروگاه هایي همچون گلستان، کاشان، نوشهر و خرمشهر بوده است.
ب: نفتکوره

درصد   59 معادل   ، درروز(  لیتر  میلیون   26( نفتكوره  لیتر  میلیارد   9/5 حدود   1388 درسال 
نفتكوره عرضه شده به مصرف نیروگاه ها رسید که نسبت به سال گذشته 7/4 درصد افزایش 
داشت. علت اصلي افزایش مصرف این فرآورده استفاده بیشتر از نیروگاه هاي بخاري به جاي 

نیروگاه هاي برق آبي به لحاظ کاهش نزوالت آسماني جهت تامین برق کشور بوده است.
ج: گازطبیعي

درسال 1388 روزانه به طور متوسط 111 میلیون مترمكعب گازطبیعي درنیروگاه ها به مصرف 
رسید که این میزان ،28/7 درصد مصرف گازطبیعي کل کشور را شامل میشود.
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یارانه سوخت مایع نیروگاه ها
درسال 1388 یارانه اختصاص یافته به نیروگاه ها به شرح ذیل بوده است :

فرآورده
میزان مصرف

)میلیاردلیتر(

یارانه

)میلیارد ریال(

یارانه

)میلیون دالر(
4/919،3132،077الف( نفتگاز
9/531،3443،370ب( نفتکوره

14/450،6575،447جمع

پیشگفتار
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