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دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن

چکيده
با ادامه روند سريع افزايش ميزان مصرف بهتبع آن واردات بنزين در سال  1385و قوت گرفتن
زمزمههاي تصويب طرح تحريم فروش بنزين توسط آمريكا در اين سال و از طرف ديگر با توجه به
شكلگيري زمينههاي الزم براي سهميهبندي بنزين با استفاده از سامانه هوشمند سوخت ،مجلس
شوراي اسالمي در بند «و» تبصره « »13قانون بودجه  ،1386اين موضوع را مصوب کرد.
با اجراي اين طرح ،روند فزاينده قاچاق و مصرف بنزين متوقف شد و واردات نيز کاهش يافت.
منفعت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي اين طرح در مدت  8سال ،حدود  122ميليارد
دالر برآورد شده است که  75ميليارد دالر آن بهطور مستقيم ناشي از کاهش مصرف و واردات بنزين
است.
به اذعان مسئوالن ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت ،وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي ،از
اطالعات سامانه هوشمند سوخت براي برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال کشور ،شناسايي خودروهاي
فرسوده ،کسب اطمينان از عدم قاچاق در جايگاههاي سوخت ،محاسبه نرخ کرايه حملونقل عمومي در
شهرهاي مختلف و همچنين اصالح اطالعات ترددشمارهاي جادهاي براي برآورد تقاضاي سفر و
پيشبيني مصرف سوخت در زمانهاي اوج سفر استفاده ميشود .بر همين اساس نيز ضرورت دارد در
شرايط فعلي (تکنرخي شدن بنزين) هم ،استفاده از اين کارتها تداوم يابد.
در اين گزارش ،راهكارهاي مختلفي براي ادامه استفاده از کارت هوشمند سوخت مانند تعيين نرخ
اضطراري بنزين براي سوختگيري با کارت جايگاهها ،وضع عوارض ثابت براي سوختگيري با کارت
جايگاهها ،اخذ عوارض توسعه حملونقل عمومي و ريلي از مشتريان پرمصرف بنزين و تعيين سقف
روزانه براي سوختگيري با کارت جايگاهها مورد بررسي قرار گرفتهاند .اجراي اين راهكارها ميتواند از
طريق افزايش انگيزه مردم براي استفاده از کارت سوخت شخصي ،حيات سامانه هوشمند سوخت را
تضمين کرد تا ضمن کسب اطالعات روزآمد و مفيد از ناوگان حملونقل کشور ،زمينه قاچاق نفتگاز و
بنزين از بين برود.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
مقدمه
يكي از بزرگترين و مهمترين طرحهاي اجرا شده در حوزه فناوري اطالعات در سالهاي اخير طرح
کارت هوشمند سوخت بود .موضوعاتي مانند ضرورت کنترل مصرف بنزين و نفتگاز در کشور ،کنترل
قاچاق و کاهش واردات از داليل روي آوردن دولت و مجلس به اجراي طرح سهميهبندي و عرضه
سوخت با کارت هوشمند بود .در اين مطالعه سعي بر آن است که ويژگيهاي کارت هوشمند سوخت و
تفاوت آن با سامانههاي مشابه در جهان مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
چالشهاي چگونگي مصرف سوخت نظير رشد بيرويه يارانه (بيش از  12ميليارد دالر در سال در
بخش حملونقل) 1،تخصيص آن به دهکهاي باالي درآمدي (عدم توزيع عادالنه بودجه) 2،سوءاستفاده
از منابع محدود کشور ،نبود انگيزه براي صرفهجويي در مصرف سوخت و عدم توليد وسائط نقليه با
مصرف سوخت مناسب و استاندارد و قاچاق سوخت به کشورهاي مجاور باعث شد که در سال 1383
طبق بند «ص» تبصره « »12قانون بودجه ،شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي مكلف شود
به عرضه بنزين موتور و نفتگاز در جايگاهها با استفاده از کارت هوشمند اقدام نمايد .بدين ترتيب
سامانهاي طراحي ،پيادهسازي و راهاندازي شد که سوخت وسائط نقليه بنزينسوز و گازوئيلسوز در
جايگاههاي عرضه فرآوردههاي نفتي با استفاده از کارت هوشمند سوخت عرضه شود.
شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي براي استفاده از کارت هوشمند با برگزاري مناقصه
محدود از بين شرکتهاي توانمند داخلي و تعيين پيمانكار تقريباً از اواخر سال  1383کار اجرايي اين
پروژه را آغاز کرد .شرکت صنايع مخابراتي راه دور ايران در شيراز پيمانكار منتخب اين پروژه بود.
هرچند در سال  1383موضوع سهميهبندي سوخت جزئي از کارت هوشمند سوخت قرار گرفت ،اما در
سال  1384مهمترين بخش اين پروژه ملي اجرا

گرديد3.

بدين ترتيب ،سرانجام عمليات اجرايي انجام و پيادهسازي سامانه هوشمند سوخت از سال 1384
آغاز شد .با توجه به مشكالتي که درخصوص سوخت اعم از بنزين و گازوئيل براي کشور بهوجود آمد
عزم جديتري براي حل بحران بنزين و توسعه حملونقل عمومي در کشور شكل گرفت و در تبصره
« »13قانون بودجه سال  1385که به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد ،لحاظ گرديد .در بند «و»
اين تبصره آمده بود« :به دولت اجازه داده ميشود پس از توسعه حملونقل عمومي شهري و افزايش
سهم خودروهاي دوگانهسوز ،در صورت لزوم ،با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميهبندي بنزين و
تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام کند».

 .1داوود دانشجعفری ،نفت و یارانههای نفتی در اقتصاد ایران ،پايگاه اطالعرساني دولت.
 .2همان.
 .3مزاياي كارت هوشمند سوخت ،شبكه كانونهاي تفكر ايران ـ ايتان.

با ادامه روند سريع افزايش واردات بنزين در سال  1385و قوت گرفتن زمزمههاي تصويب طرح
تحريم فروش بنزين به ايران توسط آمريكا در اين سال و از طرف ديگر ،با توجه به آمادهسازي برخي از
زمينههاي الزم براي سهميهبندي بنزين با استفاده از سامانه هوشمند سوخت در سال  ،1385مجلس
شوراي اسالمي در بند «و» تبصره « 13قانون بودجه  »1386اين موضوع را مصوب کرد 1.هرچند
تصويب اين بند از قانون بودجه با توجه به درخواست دولت براي گرفتن مجوز اجراي طرح
سهميهبندي بنزين (همين بند از تبصره « »13در اليحه بودجه) صورت گرفته بود ولي تفاوتهاي
مهمي هم داشت و آن اين بود که دولت صرفاً اجازه اجراي اين طرح را از مجلس درخواست و محدوده
زماني خاصي را نيز براي اجراي آن ،پيشنهاد نكرده بود.
 .1ويژگيهای کارت هوشمند سوخت و تفاوت آن با عابربانکها
تنها تجربهاي که در آن سالها (اواسط دهه  )82در زمينه کارتهاي الكترونيكي در کشور وجود
داشت ،کارتهاي مغناطيسي بانكي با طراحي ويژه خودشان بود .پس از اينكه کارت به دستگاه
کارتخوان بانک وارد شد ،براي خريد و يا دريافت پول بايد با مرکز ارتباط برقرار کند و در صورت
تأييد ،دريافت پول مجاز ميشود ،گاهي بهعلت عدم برقراري ارتباط با مرکز ،امكان برقراري خدمات
ميسر نخواهد شد .همچنين با توجه به اينكه اين طراحي و اين سيستم جوابگوي اهداف طرح
سهميهبندي بنزين نبود ،تصميم گرفته شد که بهجاي کارت مغناطيسي بانکها از کارت هوشمند و از
سيستمي با طراحي ويژهاي استفاده شود .خصوصيات اين کارت هوشمند و طراحي خاص آنها بهشرح
ذيل است:
الف) تراشه نصب شده بر روي کارتهاي هوشمند يک رايانه کوچک کامل شامل يک مرکز
پردازنده ( ،)CPUحافظه ،قابليت اجراي برنامه ،ذخيرهسازي اطالعات و انجام محاسبه بوده و همه
اطالعات سوختگيري فرد را نگهداري ميکند.
ب) سيستم کارتهاي هوشمند بدين صورت است که وقتي فردي کارت را وارد دستگاه ميکند،
دستگاه از روي اطالعات موجود در تراشه ،آن کارت را شناسايي و براساس اطالعات موجود در کارت
که شامل مشخصات خودرو و موجودي سوخت است ،به شخص اجازه سوختگيري ميدهد ،اطالعات
سوختگيري همه خودروها از کارتخوانهاي نصب شده در تلمبهها به رايانههاي نصب شده در دفاتر
جايگاهها منتقل ميشود و از آنجا از طريق ارتباط تلفني و يا ماهوارهاي به مرکز داده در تهران ارسال

 .1بند «و» تبصره « »13قانون بودجه « :1331دولت موظف است حداکثر از ابتداي خردادماه سال 1331؛ بنزين را بـه صـورت
سهميهبندي با اولويت استفاده از کارت هوشمند به قيمت هر ليتر يک هزار ( )1111ريال عرضه نمايد».
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ميشود ،بهعبارت ديگر ،نظام سوختگيري که در اليههاي پايين آن مردم هستند ،به ارتباطات تلفني
وابسته نيست و مردم بدون دغدغه سوختگيري ميکنند و اين طراحي رمز موفقيت پروژه بوده

است1.

ج) با توجه به پراکندگي جايگاههاي سوخت در سراسر کشور ،اين سامانه طوري طراحي و
برنامهريزي شده که بتواند در بدترين شرايط ممكن بهکار خودش ادامه داده و هيچ عاملي (غير از
اشكال در تلمبه) نبايد مانع ارائه سوخت به مصرفکنندگان شود و بر همين اساس ،سامانه هوشمند
سوخت بهگونهاي طراحي شد که بهصورت «آفالين» فعال گردد و اين موضوع يكي از ويژگيهاي
منحصر به فرد اين سيستم در نوع خود در دنياست.
 .4تفاوتهای کارت هوشمند سوخت با سامانههايي با کارکرد مشابه آن در جهان
شرايط محيطي ،سياسي و امنيتي طرح کارت هوشمند سوخت در ايران بهگونهاي آغاز و تداوم يافت
که به جرئت ميتوان ادعا کرد که مشابه اين سيستم در هيچ کشوري در جهان اجرا نشده است .داليل
اين موضوع عبارتند

از2:

الف) تعداد جايگاهها و تعداد اپراتورهای توزيع و فروش
در ساير کشورها ،چندين شرکت نفتي نظير بريتيش پتروليوم ( ،)BPشل ،توتال ،اکسان موبيل و،...
خدمات توزيع و فروش الكترونيكي سوخت را از طريق جايگاهها متعلق به خود انجام ميدهند (آن هم
اختياري) و تعداد جايگاههاي متعلق به هر شرکت محدود و در بيشترين تعدادش حدود  222جايگاه
است .درحالي که در ايران تنها شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي است که متولي توزيع بنزين ميان
تمامي  3222جايگاه سوخت است و مسئوليت مديريت و فروش از طريق کارت سوخت را برعهده
دارد3.

ب) عدم وجود سهميهبندی و تهديدهای امنيتي
در ساير نقاط جهان سهميهبندي وجود ندارد و همه شرکتهاي نفتي سعي ميکنند بدون محدوديت،
سوخت را تقريباً با يک قيمت واحد به همه مشتريان خود بفروشند و عمالً از نظر امنيتي
دستاندرکاران فروش جايگاه در شرايط تهديد قرار ندارند .درحالي که در ايران بهعلت ارزاني سوخت و
وجود نرخهاي مختلف ،چندين الگوريتم براي محاسبه سهم انواع خودروها و موتورسيكلتها وجود

 .1توضيحات پيمانكار پروژه.
 .2محمود سحابی ،بازخوانی تجربه موفق اقتصاد مقاومتی ،پايگاه تحليلي عيار.
 .3آژانس بينالمللي انرژي و آمارنامه مصرف فرآوردههاي نفتي انرژيزا.

دارد .بنابراين تهديدهاي امنيتي بهمنظور اختالل در کاربرد کارت هوشمند باالست و بايد سامانه کارت
هوشمند از هوشمندي و امنيت بااليي براي مقابله با اينگونه تهديدها برخوردار باشد.
ج) وجود زيرساختها و دسترسي به تجهيزات و فناوریهای روز
در ساير کشورها عمالً مشكالت دسترسي به فناوري و زيرساختهاي شبكه ارتباطي و موانعي از اين
قبيل وجود ندارد ،درحالي که در ايران مشكالت ارتباطي و مخابراتي در شهرهاي کوچک ،روستاها و
جادهها وجود داشته و عدم دسترسي به تجهيزات و فناوريهاي روز بهعلت تحريم بر اين مشكالت
افزوده است و ايجاد شبكه يكپارچه اختصاصي (اينترانت) را با مشكل روبرو ميکند.
د) آشنايي کاربران با کاربردهای سامانههای الکترونيکي
دانش ديجيتالي رانندگان و مردم ساير کشورهاي استفادهکننده از کارت هوشمند در قياس با مشتريان
ايراني باالتر بود ،بهخصوص اينكه در هنگام اجراي اين طرح (سال  )1386دستاندرکاران تحويل
سوخت در جايگاهها و رانندگان و صاحبان خودرو کمتر با کاربرد سامانههاي الكترونيكي نظير
کارتهاي هوشمند آشنايي داشتند.
عالوهبر موارد اشاره شده ،در آن زمان عناصري از کشورهاي خارجي و بعضاً داخلي همواره درصدد
ايجاد مشكالت سياسي و ناامني و ضربه زدن به اين طرح بزرگ و ملي بودند ،درحالي که ساير کشورها
با اين نوع مشكالت روبرو نبودهاند.
 .0مراحل اجرايي طرح سهميهبندی بنزين ،مشکالت و راهحلهای آنها
مراحل اجرايي طرح سهميهبندي بنزين و نهايتاً اجراي آن از اوايل تيرماه  ،1386مشكالت و موانعي
پيش روي خود

داشت1:

براي اجراي پروژه سامانه هوشمند سوخت ،يک پيمانكار اصلي وجود داشت که حدود  52پيمانكار
داخلي و  2پيمانكار بزرگ خارجي بهعنوان پيمانكاران نسل دوم با وي همكاري ميکردند ،همچنين
همزمان چندين مشاور داخلي و خارجي در اين پروژه فعاليت ميکردند .عالوهبر اين ،اين پروژه ملي
اعضا و ذينفعان (ذينفعاني همچون نهادهاي امنيتي و انتظامي ،شرکت مخابرات ،اداره پست و پليس
راهنمايي و رانندگي ،سيستم بانكي) زيادي داشت .پروژه سهميهبندي بنزين از طريق کارت هوشمند
سوخت ،زيرپروژههاي بزرگ زيادي داشت که اجراي آنها بهعنوان مقدمات اجراي اين پروژه عظيم
ضروري بود .برخي از مهمترين زيرپروژههاي مذکور ،عبارتند از:
 .1مزاياي كارت هوشمند سوخت ،شبكه كانونهاي تفكر ايران  -ايتان.
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ـ اتصال جايگاههاي سوخت در سراسر کشور به سامانه هوشمند کارت سوخت،
ـ جمعآوري و تجميع همه اطالعات خودروها و موتورسيكلتها و مالكين آنها،
ـ صدور و توزيع کارت هوشمند سوخت و رساندن آن به دست مالكان آنها (در شروع اجرا ،براي
حدود هشت ميليون خودرو و چهار ميليون موتورسيكلت و حدود  622هزار دستگاه خودروي باري و
مسافري درون و برونشهري نفتگازسوز).
الف) مشکالت مربوط به صدور کارت هوشمند سوخت به نام مالک هر خودرو و توزيع آن
با توجه به اعالم پليس راهور مبنيبر به روز نبودن بانک اطالعاتش درباره مشخصات خودروها و نشاني
مالكين آنها ،شخصيسازي کارتهاي هوشمند سوخت با پيچيدگيهاي خاصي همراه بود .به همين
دليل ،وزارت نفت با هماهنگي اداره راهنمايي و رانندگي و شرکت پست ،فراخواني را طراحي کردند تا
مشخصات خودرو و آخرين نشاني دقيق مالک خودروها را بهدست آورند .از طرف ديگر ،در آن زمان
هنوز امكانات الزم براي شخصيسازي کارتهاي هوشمند سوخت در کشور وجود نداشت و بنابراين
تصميم گرفته شد که اطالعات خودروها و مالكانشان را براي شخصيسازي کارتها به خارج از کشور
ارسال شود که مسئولين امنيتي کشور با اين امر مخالفت کردند ،سپس با بررسيهايي انجام گرفته
مشخص شد که يكي از شرکتهاي وابسته به وزارت دفاع (شرکت صنايع الكترونيک شيراز)
ماشينآالت اين کار را وارد کرده ،اما هنوز نصب نكرده است 6 ،ماه طول کشيد تا با استفاده از
کارشناسان آلماني ،چيني و ايراني اين ماشينآالت براي کار آماده شوند و بهدنبال آن براي نخستين
بار شخصيسازي کارتهاي هوشمند در مقياس وسيع انجام شد .پس از شخصيسازي کارت همه
خودروها ،مشخص شد که تعداد زيادي خودرو وجود دارد که هيچ آدرسي از آنها وجود ندارد تا
کارتهاي سوخت براي مالكان آنها ارسال شود ،ازاينرو مشخصات خودروها به همراه نشاني باجه
پستي در روزنامههاي کثيراالنتشار و سايتها و همچنين از طريق تلفن ( )29627به اطالع عموم رسيد
و اعالم شد صاحبان خودروها از اين طريق ميتوانند کارت خود را پيدا کنند ،با اين همه ،باز هم 2
ميليون کارت هوشمند در دست مجريان طرح باقي ماند که اطالعاتشان در سيستم بود و عليرغم
صدور کارت ،خودرويي وجود نداشت.
ب) مشکالت مربوط به صدور کارت هوشمند سوخت موتورسيکلتها و ساماندهي آنها
برخالف خودروها ،در بخش موتورسيكلتها تقريباً هيچ اطالعاتي درباره مشخصات و مالكين آنها وجود
نداشت و حتي از تعداد آنها اطالعات دقيقي در دسترس نبود ،به همين خاطر ،براساس قراردادي که با
شرکت ناجي وابسته به نيروي انتظامي منعقد شد ،موتورسواران ملزم شدند که براي دريافت کارت

هوشمند سوخت ،اطالعات خود و موتورشان را به يكسري از کالنتريهاي خاص در سطح شهرها ارائه
کنند ،اما با اين وجود هم تنها يک ميليون و دويست هزار موتورسيكلت مراجعه کردند .سرانجام براي
دريافت اطالعات موتورسواران نيز با يک فراخوان عمومي اعالم گرديد که همه آنها نيز بايد در سايتي
که به همين منظور راهاندازي شده است ،ثبتنام کنند تا بتوانند از بنزين سهميهبندي استفاده کنند.
اين موضوع با استقبال وسيع و غيرقابل پيشبيني مردم مواجه شد و در زماني کوتاه بيش از 4/5
ميليون موتور سوار در اين سايت ثبتنام کردند.
ج) مشکالت مربوط به آمادهسازی زيرساختهای مخابراتي و کامپيوتری و فني در
جايگاههای سوخت
پياده کردن سهميهبندي و کارت هوشمند سوخت به زيرساختهاي مخابراتي همچون وجود خط تلفن
در همه جايگاههاي سوخت کشور نياز داشت ،درحالي که در بررسيهاي اوليه مشخص شد که  522تا
 622جايگاه کشور اصالً خط تلفن ندارند ،به همين منظور دستور داده شد تا به هر طريق ممكن به
اين جايگاهها خط تلفن داده شود ،اما با وجود تالشهاي مديران شرکت مخابرات باز هم حدود 422
جايگاه که بيشترشان در جادههاي بين راهي و يا روستاها بود ،بدون خط تلفن ماندند که سرانجام آنها
هم با نصب « 1»VSATبه سيستم ماهوارهاي مجهز شدند.
از طرف ديگر ،براي آغاز به کار سيستم کارتهاي هوشمند سوخت ،کارهاي اجرايي زيادي
ازجمله ايجاد شبكه و انجام کابلکشي از همه تلمبههاي موجود در جايگاهها به کامپيوتر موجود در
دفتر جايگاهها انجام شد و در اين ميان ،فناوري تلمبههاي موجود در جايگاهها بعضاً به دهه 72
ميالدي مربوط ميشد که ديجيتالي شدن آنها ضروري بود .از طرفي جايگاهداران نگران بودند که اگر
سيستم کارت هوشمند اجرايي شود و بنزين سهميهبندي گردد ،ميزان فروش و در نتيجه کارمزدشان
کاهش مييابد ،ازاينرو در برابر پيادهسازي اين سيستم بعضاً مقاومتهايي وجود داشت .به همين دليل
و براي رفع نگراني از جايگاهداران بابت نصب زيرساختهاي اجراي سيستم کارتهاي هوشمند سوخت،
شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران مصوبهاي را تصويب کرد که براساس آن اگر فروش
جايگاهداران با اجراي اين سيستم کاهش يافت ،دولت به اندازه کارمزد سال گذشته به اضافه  12درصد
بيشتر ،به آنها کارمزد پرداخت کند.
همچنين در زمان استفاده از طرح سامانه کارت هوشمند سوخت ،سعي شد از تجهيزات
جايگاههاي موجود بيشترين بهرهبرداري صورت گرفته و تجهيزات آنها با استفاده از توليدات داخلي به
روز شود .به همين دليل ،به جاي خريد ،واردات و استفاده از تلمبههاي جديد مجهز به کارتخوان
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(سادهترين روش انجام کار) ،تجهيز و بهروزسازي تدريجي جايگاهها در دستور کار قرار گرفته و
دستگاههاي کارتخوان بر تلمبههاي موجود جايگاهها نصب و آنها با هم همخوان و يكپارچه گرديدند.
براي انجام اين کار ،از طراحي ويژه و بينظيري استفاده شده و بدون اينكه تلمبههاي موجود از رده
خارج شوند ،آنها به ترمينال کاري هوشمند سوخت مجهز شدند.
نهايتاً ،با وجود تمام مشكالتي که در راه سهميهبندي بنزين از طريق کارت هوشمند سوخت بود و
بر اثر تالش فراوان نهادهاي درگير در اين موضوع و بهخصوص وزارت نفت ،اجراي اين طرح با حدود
يک ماه تأخير از مهلت تعيين شده در قانون بودجه سال  1386و حدود دو ماه قبل از تاريخ پيشبيني
شده براي آغاز طرح ،از ساعت  24روز  6تيرماه  1386شروع بهکار کرد.
با توجه به زيرساختهاي موجود در کشور ،نهادهاي نظارتي ،مشاوران و پيمانكاران خارجي خيلي
اميدوار به اجراي اين پروژه نبودند و اجراي آن را ناموفق پيشبيني ميکردند .اين نااميدي تا حدي بود
که وقتي مديرعامل وقت شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران (مهندس نعمتزاده)،
نظر يكي از اين مشاوران را بهعنوان «ارزيابي نهايي قبل از راهاندازي پروژه» پرسيدند ،اين مشاور
خارجي گفت :شما به هيچ وجه امكان ندارد بتوانيد اين پروژه را اجرايي

کنيد1.

خبر اجراي اين طرح ،سه ساعت پيش از اجرايي شدن آن اعالم گرديد و شرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران توانست در کمتر از  24ساعت بيشتر پمپ بنزينها را به مدار باز گرداند .برخي
از نمايندگان مجلس در جلسه علني  6تيرماه (تنها چند ساعت بعد از اجراي طرح سهميهبندي بنزين
مطابق با قانون مصوب مجلس) طرحي سهفوريتي براي توقف اجراي طرح سهميهبندي بنزين ارائه
کردند که در آن جلسه اعالم وصول نگرديد و بعدها منتفي شد .دو روز بعد ( 8تيرماه  ،)1386مقام
معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت دولت و مديران اجرايي کشور ،با اعالم رضايت از اجراي طرح
سهميهبندي بنزين ،انجام اين کار توسط دولت را «شجاعانه» خوانده و خواستار استمرار آن شدند.
 .2الزامات اجرای طرح سامانه هوشمند سوخت
بر سر راه اجراي اين پروژه الزاماتي قرار داده شد که در اينجا به چند مورد از آنها اشاره ميشود:
ـ ايجاد قابليت عرضه سوخت براساس سياستهاي اتخاذ شده (سهميهبندي)،
ـ اعمال کنترلهاي الزم در فرآيند عرضه سوخت (کاهش قاچاق)،
ـ امكان استفاده از گزارشهاي آماري بهمنظور سياستگذاري در زمينه مصرف سوخت،
ـ امكان پرداخت الكترونيكي وجه سوخت در جايگاهها.

Never ever you are not be able to implement this project

1.

با شكلگيري سامانه هوشمند تمامي آن الزامات حاصل شده و قدم بزرگي در جهت رشد
زيرساختهاي اطالعاتي و آماري کشور برداشته شد .روند افزايشي مصرف سوخت کامالً متوقف شد که
اين امر يكي از بزرگترين دستاوردهاي سامانه هوشمند سوخت بود که در ادامه مورد بحث قرار
ميگيرد.
 .5آمار مصرف و واردات بنزين پيش از راهاندازی سامانه هوشمند سوخت
روند فزاينده مصرف سوخت و آمار واردات بنزين پيش از راهاندازي سامانه هوشمند سوخت نشاندهنده
ضرورت اجراي اين طرح بود.
الف) رشد سريع تقاضای بنزين در سالهای  1075تا 1035
نمودار زير کل تقاضاي بنزين موتور طي سالهاي  1375تا  1386را نشان ميدهد .بهدليل عدم امكان
برآورد دقيق قاچاق ،مجموع مصرف و قاچاق بنزين تحت عنوان تقاضاي بنزين بيان ميشود.
نمودار  .1روند کل تقاضای بنزين در سالهای قبل از اجرای طرح کارت سوخت

مأخذ :آمارنامه مصرف فرآوردههاي نفتي انرژيزا.1386 ،

همانطور که در نمودار فوق مشخص است متأسفانه روند تقاضاي بنزين موتور طي سالهاي
 1375تا  1385همواره سير صعودي داشته ،بهطوري که ميزان آن از حدود  33ميليون ليتر در روز در
سال  ،1375به  73/6ميليون ليتر در روز در سال  1385افزايش يافت .بنابراين لزوم کنترل مصرف
سوخت در کشور و جلوگيري از اتالف آن ،بهشدت احساس شد و عليرغم ارائه طرحها و لوايح مختلف
در فصول بودجه و تبادل نقطه نظرات ميان دولت و مجلس در ادوار گذشته ،برنامه جامعي براي
رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب در مورد آن مدون نشده بود و بهنظر ميرسيد با عنايت
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به اينكه سياست کالن نظام ،مبتنيبر افزايش قيمتها و حذف يكباره يارانه نيست بنابراين ،تنها راهحل
باقيمانده ،ايجاد محدوديت سيستم نظارت بر مصرف آن با استفاده از سيستم اطالعاتي قدرتمند ،جهت
کنترل مصرف براساس کاربري خودروها بود تا عالوهبر جلوگيري از تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي
کنترل مصرف ،نوعي فرهنگسازي و برنامهريزي مصرف را نيز در بين شهروندان ايجاد کند.
ب) روند رو به رشد واردات بنزين و افزايش ضربهپذيری کشور
با توجه به افزايش مصرف بنزين ،واردات اين فرآورده نفتي در نيمه اول دهه هشتاد روند فزايندهاي به
خود گرفته بود (نمودار  .)2اين مسئله سبب خروج مقادير زيادي ارز از کشور ميشد و الزم بود مصرف
بنزين و درنتيجه واردات آن کاهش يابد.
نمودار  .4روند افزايشي واردات بنزين قبل از اجرای طرح کارت سوخت

همچنين با توجه به اينكه زمزمههاي تحريم واردات بنزين در سالهاي منتهي به اجراي طرح
کارت هوشمند سوخت قوت گرفته بود ،الزم بود تدابيري انديشيده شود که وابستگي کشور به واردات
بنزين به حداقل برسد .با توجه به اينكه امكان ساخت پااليشگاه جديد در کوتاهمدت وجود نداشت و
افزاي ش غيرهدفمند قيمت بنزين نيز اثر چنداني در کاهش مصرف نداشت ،سياست سهميهبندي براي
جلوگيري از ضربهپذيري کشور در مقابل تهديدهاي دشمنان طراحي و اجرا شد .الزم بهذکر است
وابستگي کشور به واردات بنزين به آنجا رسيده بود که از کل  73/6ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين
در سال  27/5 ،1385ميليون ليتر ( 37درصد از کل تقاضاي روزانه بنزين) از طريق واردات تأمين
ميشد .اجراي طرح کارت سوخت توانست با کاهش تقاضاي بنزين ،نياز به واردات را کاهش دهد که
در ادامه توضيح داده ميشود.

 .6دستاوردهای طرح کارت هوشمند سوخت
اجراي طرح کارت هوشمند دستاوردهاي علمي ـ فني ـ مديريتي قابل توجهي نيز داشته است که به
تعدادي از اين موارد اشاره

ميشود1:

الف) جلوگيری از قاچاق سوخت
پس از سهميهبندي بنزين بنابر اظهارات مسئولين ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 2و همچنين براساس
اطالعات موثق واصله از مناطق مرزي کشور ،قاچاق بنزين متوقف شد؛ بلكه در مواردي قاچاق اين
فرآورده روند معكوس بهخود گرفت و بنزين وارد کشور شد.
با اجباري شدن عرضه بنزين از طريق کارت هوشمند سوخت ،قاچاق اين فرآورده تا حدود زيادي
مهار شد زيرا که براي اولين بار ،ارقام مجموع بنزين فروخته شده به خودروها و موتورسيكلتها
بهدست آمد و شبكههاي قاچاق بنزين که از فاصله پااليشگاهها تا انبارهاي سوخت تا جايگاهها ،بنزين
يارانهاي را از شبكه توزيع رسمي خارج و به کشورهاي همسايه قاچاق ميکردند 3،مجبور به توقف کار
خود شدند .هرچند از ميزان قاچاق بنزين در قبل از اجراي طرح سهميهبندي بنزين ،آمار دقيقي در
دست نيست ولي آمارهاي غيررسمي نشان ميدهد که مقدار آن بين  3تا  12ميليون ليتر در روز بوده
است .بررسيهاي ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حاکي از آن است که با اجراي اين طرح ،عرضه اين
فرآورده در خارج از شبكه و در نتيجه قاچاق آن به کشورهاي همسايه در سالهاي اخير تا حدود
زيادي کاهش يافته و تقريباً درحال حاضر به صفر رسيده است .البته الزم بهذکر است که افزايش
قيمت بنزين همزمان با اجراي فاز اول قانون هدفمند کردن يارانهها و همچنين خطرات بالقوه قاچاق
آن براي قاچاقچيان مانند خوداشتعالي هم در کاهش شديد قاچاق اين فرآورده با وجود سودآوري
اقتصادي آن مؤثر بوده است.
ب) صرفهجويي در مصرف سوخت در ابعاد ملي
آمارها نشان ميدهد صرفه جويي ارزي قابـل تـوجهي از طريـق اعمـال سياسـتهـاي سـهميهبنـدي و
قيمتگذاري توسط سامانه هوشمند سوخت حاصل شد .جدول و نمودار زيـر گـواهي مـيدهنـد کـه بـا
اجراي سهميهبندي و عرضه بنزين با کارت هوشمند سوخت ،رشد مصرف بنزين متوقف شـد کـه رونـد
آن در جدول زير مشاهده ميشود.
 1و .3گزارش سامانه هوشمند كارت سوخت شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي طي نامه  112221/116مـور
 1311/3/21به دفتر انرژي ،صنعت و معدن مركز پژوهشهاي مجلس.
 .2مهدی ابویی ،معاون وقت پيشگيری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز (خبرگـزاری شـانا 7 ،مردادمـاه : )1312
«پس از اجرای سامانه هوشمند کارت سوخت و سهميهبنـدی بنـزین ،در سـالهـای اخيـر ،تقریبـا مشـل قاچـاق بنـزین در
کشور منتفی است».
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جدول ميزان مصرف بنزين با توجه به پروژه کارت سوخت
سال

مصرف واقعي بنزين

رشد مصرف واقعي

(ميليون ليتر در روز)

بنزين (درصد)

مصرف واقعي CNG

مصرف واقعي سوخت (بنزين +

(ميليون مترمکعب در روز)  )CNGمعادل ميليون ليتر در روز

1376

35/5

6/22

2/2

35/5

1377

37/7

7/7

2/2

37/7

1378

39/1

3/7

2/2

39/1

1379

42/5

8/7

2/2

42/5

1382

45/8

7/8

2/2

45/8

1381

52/5

12/3

2/2

52/5

1382

56/3

11/5

2/2

56/3

1383

62/7

7/8

2/2

62/7

1384

67

12/4

2/8

67/8

1385

73/6

9/9

1/4

75/2

1386

64/4

-12/5

2/8

67/2

1387

66/9

3/9

5/2

71/9

1388

64/8

-3/1

9/3

74/1

1389

61

-5/8

15/2

76/5

1392

59/9

-1/8

16/8

67/7

1391

63/5

6

19/2

82/5

1392

68/4

7/7

19/2

87/4

1393

69/5

1/6

19/2

88/1

مأخذ :گزارش سامانه هوشمند کارت سوخت شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي طي نامه  162229/625مورخ  1394/8/22به دفتر
انرژي ،صنعت و معدن مرکز پژوهشهاي مجلس.

نمودار  .0مقايسه روند فرضي تقاضای بنزين با فرض عدم اجرای سهميهبندی و کارت سوخت و مقايسه آن با روند واقعي

مأخذ :گزارش سامانه هوشمند کارت سوخت شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي طي نامه  162229/625مورخ  1394/8/22به دفتر انرژي ،صـنعت و
معدن مرکز پژوهشهاي مجلس.

آمار جدول فوق نشان ميدهد با آغاز اجراي سهميهبندي ،انگيزه بااليي براي استفاده از CNG

ايجاد شد که بهنوبه خود نقش مضاعفي در کاهش تقاضاي بنزين داشت .البته الزم بهذکر است کاهش
تقاضاي بنزين صرفاً وابسته به جايگزين  CNGنيست؛ زيرا مجموع مصرف بنزين و  CNGدر طول اين
سالها کاهش قابل توجه داشت (نمودار .)4
نمودار  .2توقف روند رشد مجموع مصرف بنزين و  CNGبعد از اجرای طرح کارت سوخت

کامالً واضح است که با اجراي طرح کارت سوخت ،عالوهبر اينكه بخشي از تقاضاي بنزين به گاز
طبيعي فشرده انتقال پيدا کرد ،با توجه به کاهش قاچاق و نقشآفريني سهميهبندي بهعنوان اهرم
رواني کاهش مصرف ،مجموع تقاضاي سوخت (بنزين  )CNG +نيز کاهش يافت .نمودار فوق نشان
ميدهد روند رشد مصرف سوخت نيز نسبت به سالهاي قبل از اجراي سامانه هوشمند کاهش يافت.
چنانچه اين سياستها مورد استفاده قرار نميگرفت در سال  1393ميزان نياز به سوخت (بنزين +
 )CNGحدود  158ميليون ليتر در روز ميشد که از اين مقدار معادل  19ميليون ليتر توسط  CNGو
نياز به بنزين موتور به  139ميليون ليتر در روز افزايش مييافت که دو برابر ميزان کنوني مصرف
بنزين موتور ميباشد .کامالً مشخص است که با بهکارگيري سامانه هوشمند ،رشد غيرمعمول مصرف
سوخت متوقف و مجموع مصرف بنزين و گاز طبيعي فشرده در سال  1393حداکثر به حدود 92
ميليون ليتر (معادل بنزين) در روز رسيد .بر اين اساس مجموع صرفهجويي ناشي از کاهش مصرف
بنزين در  8سال اخير حدود  122ميليارد دالر بوده که از اين ميزان حدود  32ميليارد دالر بهعلت
توسعه  1CNGو  72ميليارد دالر ناشي از اجراي طرح سهميهبندي بوده است.

 .1منصور ریاحی ،صرفهجويی  31ميليـارد دالری اسـتفاده از «سـی .ان .جـی» بجـای بنـزين ،باشـگاه خبرنگـاران جـوان (بـه نقـ از
شانا) ،تيرماه 1313.
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ج) بازگشت سرمايه بسيار سريع
بيگمان طرح کارت هوشمند را بايد طرحي نادر در ارزيابيهاي مالي و اقتصادي طرحهاي فني و
مهندسي بهشمار آورد .اين طرح تنها در مدت کوتاه  15روز پس از راهاندازي «بازگشت سرمايه» داشته
و «شاخص سودآوري» و «ارزشافزوده» بينظيري از خود در ميان کليه طرحهاي اجرا شده تا حال
حاضر داشته

است1.

د) کاهش واردات بنزين و زمينهسازی برای بياثر کردن تحريم واردات
همانطور که اشاره شد ،کاهش چشمگير مصرف بنزين و همچنين جايگزيني بخشي قابل توجهي از آن با
گاز طبيعي فشرده ،منفعت اقتصادي بزرگي براي کشور به همراه داشت .زيرا اجراي طرح کارت سوخت
سبب توقف روند فزاينده واردات بنزين شد و مانع خروج مقادير زياد ارز از کشور گرديد .نمودار زير نشان
ميدهد پس از اجراي سهميهبندي در سال  ،1386ميزان واردات بنزين بالفاصله کاهش يافته است .ادامه
روند کاهش واردات در سالهاي  1387تا  1391مرهون گسترش  CNGو توليد ريفرميت (براي افزايش
حجم و اکتان بنزين) در پتروشيميهاي داخلي است.
نمودار  .5کاهش چشمگير واردات بنزين با اجرای طرح کارت سوخت

همچنين با توجه به سهم باالي واردات در تأمين بنزين کشور ( 37درصد از کل مصرف) و با درنظر
داشتن اينكه بنزين يک کاالي استراتژيک است ،بيم اين ميرفت که تحريم واردات بنزين توسط دشمنان،
موجب ايجاد آشوب اجتماعي شود .با اجراي طرح کارت سوخت و کنترل عرضه ،رشد تقاضاي کاذب بنزين
متوقف شد و ميزان مصرف کاهش يافت .در نتيجه وابستگي کشور به واردات بنزين کمتر شد و در نهايت
نيز با توسعه خودروهاي دوگانهسوز و افزايش توليد بنزين در پتروشيميها ،توطئه دشمنان کامالً بياثر شد.
 .1گزارش بررسي طرح در دفتر مطالعات انرژي ،صنعت و معدن مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.

هـ) ايجاد بستر الزم برای افزايش قيمت بنزين تا سطح نرخهای بينالمللي
پيادهسازي طرح کارت هوشمند سوخت بنبست نگراني دولتهاي پيشين از باال بردن قيمت بنزين در
سالهاي گذشته را با رويكرد نويني در هم شكست و امكان دونرخي و چندنرخي شدن اين فرآورده را
هموار ساخت .ازاينرو با بهرهگيري از قابليتهاي سامانه ،تا پايان سال  1393با چندنرخي کردن
قيمتها با شيبي آرام ،بنزين را به قيمتهاي واقعي (جهاني) نزديک نموده و بار سنگين يارانه بنزين را
از دوش اقتصاد کشور برداشت .اتخاذ رويكرد قيمتگذاري دونرخي سبب شد افزايش قيمت بنزين بدون
بروز تنشهاي اجتماعي تحقق يابد.
و) اثبات کارآمدی قيمتگذاری چندنرخي در شرايط خاص
اجراي موفق سهميهبندي بنزين نشان داد که اين شيوه قيمتگذاري ،درصورتي که درست اجرا شود
ميتواند در مواردي بسيار کارآمد و مؤثر باشد.
ز) ايجاد تنوع در سبد سوخت کشور و افزايش مصرف CNG

يكي از مهمترين طرحهايي که از سال  1379براي کاهش مصرف بنزين و کاهش آلودگي هوا در کشور
دنبال ميشد ،جايگزيني بنزين با  CNGبود .اين طرح با تصويب تبصره « »13قانون بودجه سال ،1385
ازسوي دولت بهصورت جديتري دنبال شد و زيرساختهاي الزم براي توسعه استفاده از آن در کشور
بهصورت سريعتري فراهم شد ،اما با اين وجود تا قبل از اجراي طرح سهميهبندي بنزين در تيرماه ،1386
تقاضاي زيادي ازسوي مردم براي استفاده از اين سوخت وجود نداشت و همين موضوع سبب شده بود که
بنزين 98 ،درصد سبد سوخت سواريهاي کشور را در اختيار بگيرد و اين پاشنه آشيل ميتوانست با تحريم
فروش بنزين به ايران ،به يک بحران جدي تبديل شود.
شرايط فوق با اجراي طرح سهميهبندي بنزين بهشدت تغيير پيدا کرد و تقاضاي بااليي توسط مردم
براي استفاده از اين سوخت ايجاد شد .اين اتفاق موجب گرديد که توسعه زيرساختهاي الزم براي عرضه
اين سوخت مانند راهاندازي کارگاههاي مجاز دوگانهسوز کردن خودروها ،طراحي موتور پايه گازسوز و توسعه
جايگاههاي عرضه  CNGدر اقصينقاط کشور ،سرعت زيادي يافته و مصرف  CNGبه جاي بنزين در بين
سالهاي  1386تا  1389بهشدت و با سرعت زيادي افزايش پيدا کند .هرچند اين روند با اجراي قانون
هدفمند کردن يارانهها و افزايش نسبي قيمت  CNGدر مقايسه با بنزين ،کُند شد ولي با اين وجود و در
نتيجه اين اقدامات ،هماکنون سهم  CNGدر سبد سوخت کشور به  22درصد رسيده است و اين موضوع
هم باعث کاهش واردات بنزين و کماثر شدن تهديدات و اقدامات دشمنان در تحريم فروش بنزين شد و هم
به عدم ايجاد مشكالت در زندگي مردم و عدم احساس محدوديت در آنها براي حملونقل بهخاطر
سهميهبندي بنزين ،کمک شاياني کرد.
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ح) کسب تجربه مديريت يکپارچه طرحهای بزرگ
انجام پروژهاي در ابعاد طرح کارت هوشمند سوخت تجربه مديريتي بينظيري را براي کشور بر جاي
نهاده است .اين پروژه موجب شد تا تجربه جديدي از پيادهسازي استاندارد مديريت پروژه به ثبت برسد
و مديريت و کنترل يكپارچه پروژه بهبود يابد .واقعيت اين است که با مديريت سنتي نميتوان چنين
پروژههايي که نياز به همكاري دستگاههاي دولتي و خصوصي مختلفي دارد را پيش برد و اين آمادگي
وجود دارد که در صورت اجراي پروژههاي مشابه در کشور ،تجربيات مرتبط با برنامهريزي و کنترل اين
طرح را در قالب «دانش فني مديريت طرحهاي فناوري اطالعات» به ساير طرحها انتقال داد.

ط) ايجاد بانک اطالعات روزآمد از وسايل نقليه
اجراي طرح کارت هوشمند سوخت بيگمان آغازي براي طراحي بانک اطالعاتي وسايل نقليه کشور
بهشمار ميآيد .واقعيت اين است که در گذشته اطالعات جامع و کاملي از وضعيت وسايل نقليه درحال
تردد و از رده خارج گرديده و نيز تعداد و مشخصات آخرين وضعيت خودروهاي تاکسي ،آژانس،
مسافربر و ...وجود نداشت و يا بهروزرساني نگرديده بود و پيادهسازي طرح کارت هوشمند ،عالوهبر
گردآوري و طبقهبندي اطالعات ،موجب شد که بهصورت اتوماتيک کليه اطالعات خودروهاي درحال
تردد و موجود ،روزآمد شده و بستر مناسبي براي تسريع در ساماندهي حملونقل عمومي و افزايش
امنيت اجتماعي شهروندان فراهم شود.
همچنين طبق اعالم نظر مسئوالن حوزه حملونقل در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي ،پس
از اجراي طرح کارت سوخت تمام اطالعات مربوط به تقاضاي سفر و اوج بار ترافيک بينشهري در ايام
خاص تابستان و نوروز ،که تا قبل از آن با ترددشمارهاي جادهاي ثبت ميشد با استفاده از اطالعات اين
سامانه اصالح و بهروز شد.
ی) ايجاد بستر الزم برای اعمال انواع سياستهای تنظيمي
همانطور که گفته شد سامانه هوشمند با در اختيار قرار دادن اطالعات ارزشمند ،توانمندي قابل
توجهي در مديريت حملونقل و برنامهريزي و اقدام درست به دولت ميدهد .بهعبارت ديگر ،اين سامانه
«دانايي» دولت و در نتيجه «توانايي» دولت را براي اجراي انواع سياستها در بخش حملونقل جادهاي
(درون و برونشهري) افزايش ميدهد.
ازسوي ديگر ،سامانه هوشمند ،خود بستري براي اجراي سياستهاي قيمتي است .بهعنوان مثال،
تخصيص سهميه بيشتر به وسايل نقليه کممصرفتر و يا وسايل نقليه زير  5سال ،مديريت بر
خودروهاي فرسوده ،اخذ ماليات و عوارض از مصرفکنندگان پرمصرف بنزين ،ايجاد امنيت و اعمال

کنترلهاي امنيتي ،بيمه و ...همگي از سياستهايي هستند که تنها با وجود زيرساخت کارت سوخت
بهطور کامل تحققپذير است .همچنين افزايش قيمت تدريجي سوخت تا نزديكي قيمتهاي بينالمللي
در  8سال اخير تنها با وجود بستر کارت سوخت امكان اجرايي شدن پيدا کرد .درواقع مجموعه سامانه
هوشمند بهمثابه يک «سختافزار» است که «نرمافزارهاي سياستي» متعددي را ميتوان بر روي آن
راهاندازي و اجرا کرد.
ك) ارتقای سطح فناوری در حوزه اطالعات و ارتباطات در کشور (کارت هوشمند
الکترونيکي) و ايجاد فرصتهايي برای صادرات فناوری و خدمات فني
شخصيسازي کارتهاي مورد استفاده در طرح کارت هوشمند بهدليل حجم و طراحي خاص مورد نيـاز
يک گام به جلو در کشور محسوب شده و دانش فني بهوجود آمده بدون شک گنجينه ارزشمندي بـراي
طرحهاي مشابه خواهد بود.
برخي از دستاوردهاي ناشي از اين اعتماد به نفس در روند توسعه و بوميسازي بخشهاي مختلف
اين طرح در سالهاي اخير مشاهده ميشود .بهعنوان مثال ،در دنيا مرسوم است که کارتهاي
هوشمند با سيستم عامل و همراه با نرمافزار متناسب با آن خريداري شود ،درحالي که کشورمان با
بهکارگيري نيروهاي انساني در شرکتهاي سازنده براي يادگيري اصول کار ،در اواخر سال  1392موفق
شد که نرمافزارهاي مورد استفاده را بومي کرده و آنها را بر روي کارتهاي هوشمند سوخت نصب
نمايد .همچنين اجراي موفق سامانه هوشمند سوخت سبب شد تا فرصتهايي براي صادرات فناوري و
خدمات فني براي کشور ايجاد گردد بهگونهاي که کشورهاي سوريه ،ونزوئال و عراق که در آنها قاچاق
سوخت معنادار است ،متقاضي استفاده از تجربيات و همكاري ايران در زمينه ايجاد سامانه هوشمند
سوخت در کشورهاي خود هستند و به همين دليل ،مذاکراتي بين طرفين صورت گرفته و
موافقتنامههايي نيز امضا شده است.
در زمينه تجارب ساير کشورها در استفاده از کارت براي سوختگيري بايد گفت استفاده از کارت
سوخت در اين کشورها ،گستردگي سيستم کارت سوخت ايران را نداشته و بهلحاظ عملكردي نيز
پيچيدگي اين سيستم ابداعي را ندارد .تمامي سيستمهاي مشابه مورد استفاده در ساير نقاط دنيا ،تنها
براي پرداخت پول بهصورت برخط ( )Onlineاستفاده ميگردد (مشابه فرآيندي که در دستگاههاي
خودپرداز بانكي اتفاق ميافتد) ولي سامانه هوشمند سوخت ايران ،تنها سامانه سوختگيري با طراحي
غير برخط ( )Offlineدر دنيا ميباشد .طراحي پشتيباني کارت هوشمند سوخت براساس استاندارد
« 1»ITILطراحي شده است که بهترين استاندارد براي پشتيباني از طرحهاي حوزه فناوري اطالعات
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محسوب ميشود .همين ويژگيهاي طرح سامانه هوشمند کارت سوخت و معماري و فناوري خاص
بهکار رفته در آن ،ضمن شگفتي کشورهاي غربي موجب شد که اين طرح که به اعتقاد بسياري از
کارشناسان بزرگترين پروژه فناوري اطالعات ( )ITدر منطقه غرب آسيا بود ،در سال  2211ميالدي
ازسوي آکادمي « »EAsia Awardعنوان طرح برتر را دريافت کند .موضوعات مذکور و اجراي
موفقيتآميز اين طرح عظيم ،اعتماد به نفس زيادي را در دستاندرکاران صنعت  ITايران ايجاد و
بهواسطه آن امكان اجراي طرحهاي بزرگتر ميسر شد.
ل) حل مشکل مخابراتي برخي از روستاهای کشور
اجراي سياست سهميهبندي و کارت هوشمند سوخت به زيرساختهاي مخابراتي همچون وجود خط
تلفن در همه جايگاههاي سوخت کشور نياز داشت و اين درحالي بود که  522تا  622جايگاه کشور
فاقد خط تلفن بودند .به همين علت و با همكاري شرکت مخابرات ،بسياري از اين جايگاهها که در
نقاط خارج از شهر و در جادههاي مواصالتي کشور و بعضاً در مسيرهاي صعبالعبور و روستاهاي
دورافتاده واقع شده بودند ،به خط تلفن مجهز شدند .هوشمندي و فرصتشناسي شرکت مخابرات در
استفاده از ظرفيتهاي مخابراتي براي اجراي اين بخش از طرح ،سبب شد که مشكل مخابراتي بسياري
از روستاهاي نزديک به جايگاه هم برطرف شود .البته الزم بهذکر است با وجود تالشهاي شرکت
مخابرات حدود  422جايگاه که بيشترشان در جادههاي بينراهي و يا روستاها بود ،بدون خط تلفن
باقي ماندند که سرانجام ارتباط آنها هم با نصب « »VSATبه سيستم ماهوارهاي تأمين شد.
م) ايجاد امکان مديريت عرضه سوخت در شرايط بحران و وقوع حوادث طبيعي
يكي از مزاياي وجود زيرساخت کارت سوخت ـ مستقل از اينكه سهميهبندي باشد و يا نباشد -اين است که
امكان کنترل عرضه بنزين ،نفتگاز و گاز طبيعي فشرده در شرايط بحراني را فراهم ميکند .بهعنوان مثال
اگر در اثر رخ دادن حوادثي مثل سيل ،زلزله ،انفجار و آتشسوزي بخشي از پااليشگاهها و يا مخازن سوخت
آسيب ببينند ،ميتوان عرضه سوخت را مديريت کرد .اين مديريت در شرايط بروز بحرانهاي بينالمللي از
قبيل جنگ و يا تحريم واردات بنزين با مشكل تأمين نفتگاز و گاز طبيعي فشرده نيز با استفاده از
زيرساخت سامانه هوشمند بسيار راحتتر است.

 .7داليل موفقيت اين پروژه
برخي داليل اجراي موفقيتآميز طرح سهميهبندي بنزين از طريق کارت هوشمند سوخت عبارتند از:
الف) تبديل شدن اجرای پروژه به يک دغدغه ملي و اصلي برای مسئولين کشور
بهلحاظ زيانهاي هنگفتي که نظام جمهوري اسالمي ايران از محل قاچاق سوخت ،مصرف بيرويه
بنزين و پايين بودن نرخ سوخت نسبت به قيمت تمام شده آن و ...متحمل شد ،اين پروژه براي دولت
دغدغه اصلي شد ،بهگونهاي که با مشارکت اعضاي هيئت دولت در جلسات ،وضعيت اجراي پروژه
پيگيري و رصد گرديد و ساير نهادهاي ذيربط نظير وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،نيروي انتظامي
و  ،ملزم به تأمين نيازهاي فني ،زيرساختي و اطالعات پروژه شدند .اين درحالي است که ساير
پروژههاي بزرگ و ملي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات ،هنوز بهعنوان دغدغه ملي و اصلي دولت
و مجلس قرار نگرفته است و به همين دليل ،معموالً اجراي اينگونه پروژهها با نخستين برخورد به
مشكالت فرادستگاهي متوقف ميشوند .البته الزم به تذکر است که تصميم جدي مجلس به اجراي
طرح سهميهبندي بنزين و پيگيري ،همكاري و حمايت مجلس شوراي اسالمي از اين طرح ،نقش
مهمي در اجراي اين طرح داشت.
ب) همکاری وسيع همه نهادهای ذينفع و ذيربط
در اجراي اين طرح تمامي نهادها و دستگاههاي ذينفع و مرتبط اعم از واحدهاي دستاندرکار در
صنعت نفت و ساير نهادها و وزارتخانهها مانند شرکت مخابرات و نيروي انتظامي ،همكاري وسيع و
مناسبي داشتند .بهنظر ميرسد يكي از داليل اصلي شكلگيري اين همكاري ،وجود پايههاي استداللي
قوي درباره ضرورت اجراي اين طرح بود که موجب همفكري و وفاق مديريتي و بدنه کارشناسي کشور
و شكلگيري عزم ملي و کار گروهي شد .الزم به يادآوري است که در اجراي اين طرح بيش از 22
دستگاه ازجمله وزارت نفت ،اداره پست ،شرکت مخابرات ،نيروي انتظامي ،وزارت کشور ،تعدادي از
کارخانجات مختلف الكترونيک ،مكانيک و ...بهطور مستقيم درگير بودند و اگر يكي از آنها کار خود را
درست انجام نميداد ،اين طرح با شكست روبرو ميشد.
ج) همکاری و همراهي مناسب مردم با دولت برای راهاندازی اين طرح و رفع نواقص آن
اجراي اين طرح ملي ،بر بخشهاي مختلف زندگي مردم تأثيرگذار بوده و باعث ايجاد تغييرات و
محدوديتهايي براي آنها شد .اين تغييرات و محدوديتها براي بخشي از مردم که در بخش حملونقل
درون يا برونشهري فعاليت داشته و يا از وسايل نقليه شخصي يا وسايل حملونقل عمومي بهطور
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گستردهاي استفاده ميکردند ،بيشتر بود .با اين وجود ،مردم با صبر و شكيبايي با اجراي اين طرح
همكاري کردند.
د) جذب همکاری و استفاده مطلوب و اثربخش از شرکتهای خصوصي داخلي
بخش خصوصي در بخشهاي مختلف اين طرح مانند ساخت نرمافزارها ،استقرار زيرساختهاي شبكه و
پيادهسازي سامانه هوشمند سوخت و همچنين راهاندازي کارخانههاي توليد مخازن  CNGنقش مهم
و تأثيرگذاري را عهدهدار بودند .عالوهبر اين ،در توليد و راهبري نرمافزارهاي مربوط به سامانه هوشمند
سوخت از توان کارشناسان داخلي و خارجي بهصورت مؤثري استفاده شد.
هـ) حضور مديراني دلسوز و باتجربه در مديريت طرح
اجراي اين طرح به حضور مديراني توانمند ،باتجربه و ريسکپذير نياز داشت و خوشبختانه اين چنين
مديراني در اجراي آن حضور داشتند.
و) توجه مناسب به راهحلهای جانبي و مکمل (توسعه صنعت )CNG
در صورتي که پيشزمينهها و زيرساختهاي الزم براي توسعه استفاده از  CNGبهعنوان سوخت
جايگزين همزمان با اجراي طرح سهميهبندي بنزين فراهم نشده بود ،بخشي از مردم بهخصوص فعاالن
حملونقل عمومي درونشهري در نتيجه اجراي اين طرح با مشكالت جدي مواجه و يكي از مهمترين
اهداف طرح يعني کاهش و کنترل ميزان مصرف بنزين ،بهخوبي محقق نميگرديد .اما خوشبختانه در
نتيجه پيشبينيها و تالشهاي مناسبي که در اين زمينه صورت گرفت ،هم نياز مردم به سوخت براي
وسايل نقليه تأمين گرديد و هم محدوديتهاي ناشي از سهميهبندي بنزين تا حدود زيادي توسط
مردم احساس نشد و هم کاهش و کنترل ميزان مصرف بنزين ،به خوبي محقق شد.
 .3زمينهسازی برای ناکارآ شدن با تکنرخي شدن بنزين
عليرغم تمامي آنچه در مورد آثار سهميهبندي بنزين ذکر شد ،دولت در خرداد سال  ،1394بنزين را
تکنرخي کرد .فارغ از مثبت يا منفي بودن تصميم فوق ،اين اقدام سبب شده است مردم بهجاي
سوختگيري با کارت شخصي خود ،با کارت جايگاهها سوختگيري کنند و اين عمل به معناي به خطر
افتادن زيرساخت کارت سوخت است .زيرا همانطور که گفته شد سامانه هوشمند سوخت زماني
اطالعات ارزشمند و مفيد بهدست ميدهد که مردم با کارت سوخت مخصوص خودروي خود
سوختگيري نمايند و نه با کارت جايگاهها.

 .1راهکارهای حفظ کارت هوشمند سوخت
از آنچه تاکنون گفته شد مشخص ميشود ،فارغ از اينكه دولت قصد دارد «سهميهبندي بنزين» را در
آينده اجرا نمايد يا آن را متوقف کند ،در هر حال بايد از زيرساخت کارت سوخت صيانت شود؛ به اين
معني که بايد عرضه سوخت بهگونهاي باشد که همه مردم انگيزه کافي براي استفاده از کارت شخصي
خود را داشته باشند و استفاده از کارت جايگاهها به حداقل برسد .حداقل فايده حفظ سامانه هوشمند،
حتي بدون سهميهبندي بنزين ،اين است که از قاچاق اين فرآورده ارزشمند جلوگيري بهعمل آيد .در
پذيرش اين موضوع هيچ ترديدي وجود ندارد که اصالح قيمت حاملهاي انرژي در کشور به صورت
کامل اجرا نشده است و در صورت افزايش مجدد قيمت نفت (و بهتبع آن افزايش فاصله قيمت بنزين
داخلي با کشورهاي همسايه) و يا وقوع هر اتفاقي از قبيل حوادث طبيعي و يا تحريم ،ميتوان عرضه
بنزين را بهتر مديريت کرد .با حفظ اين زيرساخت ،اطالعات سامانه هوشمند نيز بهروز باقي ميماند.
برخي کارشناسان ،به ضعفهاي نرمافزاري سيستم ،قابليت نفوذ به نرمافزار و امكان جعل کارت
اشاره ميکنند و آن را دليلي براي جمعآوري کارتهاي سوخت ميشمرند .بايد در نظر داشت يک
سامانه عظيم در ابعاد ملي ،نميتواند بدون نقص باشد؛ اما نواقص بايد رفع شوند و نبايد بهعلت وجود
درصدي خطا در يک سامانه بزرگ ،از مزاياي آن صرفنظر کرد که اين در واقع پاک کردن صورت
مسئله است .بنابراين حفظ انگيزه مردم براي استفاده از کارت شخصي ضروري است.
اما هزينههاي نگهداري و تعمير تجهيزات سامانه هوشمند اصليترين دليل مخالفان کارت سوخت
براي اتمام اجراي اين طرح است .گرچه به اذعان مسئوالن دولتي ،هزينههاي جاري حفظ سامانه در
قياس با صرفهجويي هاي حاصل از کنترل قاچاق و مصرف بنزين ناچيز است اما در بخش بعد ،منابع
مالي براي تأمين مخارج آن نيز پيشنهاد ميگردد .بنابراين از نظر هزينههاي نگهداري سيستم نيز
نگراني وجود ندارد.
پيش از هر اقدامي الزم است دولت تمامي وسايل نقليه (اعم از وارداتي يا توليد داخل با هر حجم
موتور) را به کارت سوخت مجهز نمايد و براي دريافت درخواستهاي جديد و صدور کارتهاي المثني
بهاندازه کافي مهلت قانوني تعيين نمايد .در مرحله بعد ،براي حفظ سامانه هوشمند و افزايش انگيزه مردم به
استفاده از کارت شخصي و تأمين هزينههاي مربوطه ،ضروري است يكي از سياستهاي زير اتخاذ شود:
الف) تعيين نرخ اضطراری بنزين برای سوختگيری با کارت جايگاهها (همانند گازوئيل)
بنا بر پيشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به هيئت دولت ،ميتوان بهازاي هر ليتر سوختگيري با
کارت جايگاهها درصدي عوارض( 1يا حتي قيمت تمام شده بنزين و هزينههاي جانبي آن را) از
 .1ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين عوارض را به ميزان  21درصد پيشنهاد داده است.
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مشتريان اخذ کنند .درواقع همه مردم با استفاده از کارت سوخت شخصي خود ميتوانند با همان
قيمت مصوب ( 1222تومان در سال  )1394بنزين دريافت کنند و تنها کساني که به هر دليلي از
کارت مخصوص خودروي خود استفاده نميکنند مشمول پرداخت عوارض اضافي هستند و بنزين را با
«نرخ اضطراري» دريافت ميکنند .در اين شيوه ،همچنان بنزين به صورت تکنرخي عرضه ميشود و
افزايش قيمت بنزين هم وجود ندارد .ضمناً چون کارت سوخت جايگاهها ويژه است و توسط دستگاه
کارتخوان به عنوان کارت خاص شناسايي ميشود ،تمام تراکنشهايي که با اين کارت صورت ميگيرد
جداگانه ثبت ميشود و امكان فساد و سوء استفاده وجود ندارد .الزم به ذکر است اکنون همين سياست
تحت عنوان نرخ اضطراري در مورد گازوئيل بهخوبي درحال اجراست .در اين طرح ،دريافت گازوئيل
 322توماني است و با استفاده از کارت شخصي هيچ محدوديتي ندارد و صرفاً افرادي که بارنامه ندارند
و يا از کارت جايگاهها استفاده ميکنند براي گازوئيل مبلغ  622تومان ميپردازند که اين عمالً به
معناي تکنرخي بودن گازوئيل است .عوايد حاصل از اين عوارض نيز ميتواند صرف تعمير ،نگهداري و
نوسازي و ارتقا و به روزرساني سامانه هوشمند شود و بخشي از آن نيز براي جبران هزينهها به
جايگاهدارها تعلق گيرد.
ب) اخذ عوارض انتشار آاليندگي و عوارض ترافيکي و استفاده از زيرساختهای جادهای از
مصرفکنندگان پرمصرف بنزين
اصليترين سياست براي حفظ انگيزه استفاده از کارت سوخت شخصي اخذ عوارض انتشار آاليندگي و
ترافيكي از افرادي است که بيشترين بهرهبرداري را از زيرساختهاي جادهاي مينمايند ،است.
شرايط کشور همواره بهگونهاي است که تأمين و تخصيص منابع مورد نياز براي طرحهاي عمراني
با مشكل مواجه است .ضمن اينكه در علم اقتصاد وضعيت به صورتي است که نميتوان هزينه مربوط
به کاالها و خدمات عمومي را از مصرفکنندگان دريافت کرد .بنابراين اگر بتوان مكانيسمي طراحي
کرد تا هزينه استفاده از کاالهاي عمومي اخذ گردد ،ميتوان در ارائه بهتر و مناسبتر اينگونه کاالها و
خدمات تغييرات اساسي ايجاد کرد .کارت هوشمند سوخت اين قابليت را دارد که بتوان از آن دسته از
مصرفکنندگاني که سوخت بيشتري مصرف ميکنند عوارض مربوط به آن را دريافت کرد.
کارت هوشمند سوخت و استفاده از آن توسط خودروها باعث ميشود که پيگيري اجراي چندين
سياست ديگر در کشور فراهم شود .بهعبارت ديگر ميتوان شرط دارا بودن معاينه فني خودرو ،بيمه
شخص ثالث و ...را ازجمله شرايط اخذ کارت هوشمند قرار داد .اين باعث ميشود برخي از تخلفات
کاهش يابد.

 .13شيوههای تأمين هزينههای نگهداری و تعميرات سامانه
همان طور که اشاره شد ،مسلماً زيان ناشي از افزايش قاچاق بنزين بيش از هزينههاي نگهداري سامانه
هوشمند است .اما در عين حال ،براي تأمين هزينههاي نگهداري آن راهكارهاي زير پيشنهاد ميشود:
 .1اختصاص عوارض استفاده از کارت جايگاه به تعمير ،نگهداري و ارتقاي سامانه (که در قسمت
قبل بيان شد).
 .2افزايش نرخ اضطراري گازوئيل و اختصاص مابهالتفاوت قيمت ،به تعمير و نگهداري سامانه .با
اتخاذ همزمان اين دو راهكار ميتوان هزينه هاي نگهداري سيستم را تا حد زيادي پوشش داد .بنابراين
نبايد به بهانه هزينهبر بودن سامانه ،آن را از دور خارج کرد.
جمعبندی و نتيجهگيری
 .1ضرورتهای ملي کارت سوخت
توزيع عادالنه يارانه بهعنوان يكي از محوريترين خواست مردم از ابتداي انقالب شكوهمند اسالمي،
موجب شد که دولتهاي گذشته و حال (بعد از انقالب) همواره در بخشهاي مختلف و بهويژه انرژي،
خواهان برنامهريزي جهت توزيع عادالنه يارانه باشند .البته دولتها ،همواره بر ساماندهي و بازمهندسي
نحوه توزيع سوخت ،بهعنوان تنها راهحل برونرفت از وضعيت نامطلوب مصرف سوخت در سيستم
حملونقل ،تأکيد داشتند.
همچنين ،ضرورت مبارزه مؤثرتر با قاچاق سوخت ،لزوم سياستگذاري سريع دولت در صورت
تشديد تحريمهاي احتمالي بينالمللي و نيز ضرورت يكپارچهسازي مديريت توزيع بنزين و ساير
حاملهاي انرژي ،زمينه را براي بازنگري در روند گذشته و بهکارگيري سامانهاي با قابليت پاسخگويي
به چنين ضرورتهايي بيش از پيش هموار کرد.
 .4مديريت توزيع سوخت
بهمنظور پاسخگويي به «چشمانداز»« ،مأموريت» و «اهداف» مدون شده شرکت ملي پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي و شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،جهت «توزيع سوخت در بستر
فرآيندهاي بهينه» ،استفاده از راهحلهاي الكترونيكي بهعنوان عامل کليدي در تحقق اهداف راهبردي
شرکت ،امري ضروري بود.
بدونشک ،پاسخگويي به کليه نيازهاي بهبود در شرکت ملي پخش با استفاده از يک راهحل
مبتنيبر فناوري اطالعات امكانپذير نبوده و بايد با دستهبندي مسائل کليدي مديريت توزيع،
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راهحلهاي متنوع اما يكپارچه در دستور کار اين شرکت قرار ميگرفت .بخشي از نيازهاي مديريت
شرکت به قرار ذيل بوده است:
ـ برنامهريزي توزيع و مصرف سوخت ،در بخش حملونقل (تقريباً  26درصد مصرف نهـايي انـرژي
کشور را بهخود اختصاص ميدهد) در جهت کمکهاي مـؤثر بـه تصـميمگيـري و تصـميمسـازيهـاي
مديريتي و حاکميتي.
ـ افزايش امكانات کنترلي و نظارتي شرکت ملي پخش بر جايگاهها و کاهش هزينههاي مربوط.
ـ ساماندهي اطالعات کليه مصرفکنندگان (مشتريان) در بخش حملونقـل و سـهولت دسترسـي
سريع ،دقيق و بهروز به ميزان واقعي مصرف سوخت وسائط نقليه به تفكيک مناطق جغرافيايي کشـور و
نوع کاربري (عمومي ،خصوصي ،دولتي و.)...
ـ ايجاد تغييرات سريع بهصورت همزمان و هماهنگ در قيمت يا سياستگذاريها ،براساس کـاربري
وسايل نقليه.
جهت پاسخگويي به نيازهاي ياد شده بايد سيستم اطالعاتي قدرتمندي در اختيار شرکت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي قرار ميگرفت تا از يكسو امكان اعمال سياستهاي متنوع را در اختيار دولت
قرار دهد و ازسوي ديگر کمکهاي مؤثري در جهت مديريت توزيع فرآورده فراهم آورد.
بنابر اذعان مسئولين ستاد مديريت حملونقل و سوخت ،وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي،
عالوه بر اينكه اجراي طرح کارت هوشمند سوخت منافع بزرگ اقتصادي براي کشور بهدنبال داشته و
قاچاق بنزين را متوقف نموده ،از اطالعات سامانه هوشمند براي برآورد انواع وسايل نقليه فعال و
غيرفعال کشور ،شناسايي وسايل نقليه فرسوده ،شناسايي وسايل نقليه پرمصرف و کممصرف ،کسب
اطمينان از عدم قاچاق در جايگاههاي سوخت ،محاسبه نرخ کرايه حملونقل عمومي در شهرهاي
مختلف و همچنين اصالح دادههاي ترددشمارهاي جادهاي براي برآورد تقاضاي سفر و پيشبيني
مصرف سوخت استفاده ميشود.
راهكارهاي مختلفي براي ادامه استفاده از کارت هوشمند سوخت نيز وجود دارد که پس از تجهيز
همه وسايل نقليه (در هر کالس) ميتوان اعمال کرد .اينها عبارتند از :تعيين نرخ اضطراري بنزين براي
سوختگيري با کارت جايگاهها ،وضع عوارض ثابت براي سوختگيري با کارت جايگاهها ،اخذ عوارض
انتشار آاليندگي هوا و ايجاد تراکم ترافيكي و استفاده از زيرساختهاي جادهاي از مشتريان پرمصرف
حاملهاي انرژي در سيستم حملونقل.
اجراي اين راهكارها ميتواند از طريق افزايش انگيزه مردم براي استفاده از کارت سوخت شخصي،
حيات سامانه هوشمند را تضمين نمايند تا ضمن کسب اطالعات روزآمد و مفيد از نظام حملونقل

کشور ،زمينه قاچاق بنزين و نفتگاز از بين برود .همچنين از محل عوارض ياد شده ،ميتوان
هزينههاي نگهداري سامانه را جبران کرد.
يكي ديگر از سياستهايي که ميتوان از طريق کارت هوشمند سوخت اجرا کرد مديريت و کنترل
معاينه فني وسايل نقليه ،داشتن بيمهنامه شخص ثالث همه وسايل نقليه و محدوديتهاي جرائم
رانندگي ميباشد.
داشتن آمار به روز وسايل نقليه کشور نيز يكي از ويژگي استفاده از کارت هوشمند سوخت است
که ميتواند دولت را در سياستگذاري براي مديريت بر حملونقل و سوخت کشور تجهيز کند.
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