جایگزینی  17هزار دستگاه اتوبوس دیزلی فرسوده درون شهری
با اتوبوسهای گازسوز
بــه اســتناد مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــرو ارتقــا نظــام
مالــی کشــور مصــوب  1394و آییننامــه اجرایــی آن ،طــرح جایگزینــی 17
ه ـزار اتوبــوس شــهری فرســوده دیزلــی بــا اتوبوسهــای گازســوز از ســوی
وزارت نفــت پیشــنهاد و پــس از تصویــب در شــورای محــرم اقتصــاد ،بــه
رشکــت بهینهســازی مــرف ســوخت تکلیــف شــده اســت.
ایــن طــرح بــا اهــداف کاهــش مــرف ســوخت و افزایــش بهــرهوری و
راندمــان انــرژی در نــاوگان حمــل و نقــل مســافری شــهری ،نتایــج زیســت
محیطــی قابــل توجــه و ارتقــای ســطح ایمنــی اج ـرا خواهــد شــد .در ایــن
طــرح تعــداد  17ه ـزار دســتگاه اتوبــوس دیزلــی شــهری فرســوده اســقاط
و از چرخــه فعالیــت در نــاوگان مســافری شــهری کشــور خــارج خواهنــد
شــد .بــا ورود ایــن تعــداد اتوبــوس شــهری متــام گازســوز جدیــد کــه طــی
ســالهای  1396الــی  1400اجرایــی خواهــد شــد ،همیــن تعــداد دســتگاه
از اتوبوسهــای شــهری دیزلــی فرســوده کــه دارای عمــر بیــش از  10ســال
هســتند از چرخــه نــاوگان حمــل و نقــل مســافری شــهری کشــور خــارج
خواهنــد شــد.
بـرآورد میگـردد کـه بـا اجـرای کامـل ایـن طـرح در طـول اجـرای طـرح (7
سـال) حـدود  5740/8میلیـون لیتر در مصرف نفـت گاز رصفهجویـی و 4/5
میلیـون تـن معـادل دی اکسـید کربـن کاهـش انتشـار آالیندههـای زیسـت
محیطـی محقـق گـردد .همچنیـن ارزش رصفهجویـی حاصلـه از جایگزینـی
 17هـزار اتوبـوس دیزلـی شـهری فرسـوده 1795 ،میلیـون دالر در طـی دوره

اجـرا تـا پایـان بازپرداخـت  1404بالـغ میگـردد کـه از محـل منابـع ناشـی از
صـادرات فرآوردههـای سـوختی رصفهجویـی شـده حاصـل از اجـرای طرح به
رشکتهـای رسمایهگـذار عامـل رصفهجویـی بازپرداخـت خواهـد شـد.
ارزش ســوخت رصفهجویــی شــده حاصــل از ایــن طــرح ،پــس از اندازهگیــری
و صحهگــذاری توســط رشکــت بهینهســازی مــرف ســوخت ،در بازههــای
زمانــی ســه ماهــه بــه رسمایهگــذاران عامــل رصفهجویــی پرداخــت خواهــد
شــد .تعهــد بازپرداخــت مبالــغ رصفهجویــی شــده از طریــق اجــرای
مصوبــه فــوق بــا اعــام شــهرداریهای متقاضــی و تاییــد وزارت نفــت
ای ـران ،از طریــق منابــع ناشــی از صــادرات (کاهــش واردات) ســوخت مایــع
رصفهجویــی شــده (نفــت گاز) طــی  7ســال مطابــق محاســبات ســامانه
مکانیــزه (بهســا) تــا ســقف تعهــدات دولــت ( 1795میلیــون دالر) بــه ازای
هــر کیلومــر پیامیــش متوســط تــا  22ســنت دالر و یــا معــادل ریالــی آن
بــه نــرخ رســمی اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ای ـران
در زمــان پرداخــت بــه رشکتهــای رسمایهگــذار عامــل رصفهجویــی طــرف
قـرارداد بــا شــهرداریها  /رشکتهــای واحــد اتوبورسانــی یــا عناویــن مشــابه
مــورد تاییــد شــهرداری ذیربــط بــه مــدت  7ســال بــه ازای هــر اتوبــوس 12
مــری پرداخــت خواهــد بــود .مبنــای پرداخــت ب ـرای اتوبوسهــای شــهری
 9مــری  0/7برابــر اتوبوسهــای  12مــری (تــا  15/4ســنت دالر) و بــرای
اتوبوسهــای  18مــری  1/7دهــم برابــر اتوبوسهــای  12مــری (تــا 27/4
ســنت دالر) خواهــد بــود.

طرح نوسازی  65هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده
باالی  10تن با سن باالی  35سال
به استناد ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیرو ارتقا نظام مالی کشور
مصوب  1394و آییننامه اجرایی آن ،طرح "نوسازی  65هزار دستگاه کامیون
و کشنده فرسوده باالی  10تن دارای سن باالتر از  35سال" از سوی وزارت
نفت پیشنهاد و پس از تصویب در شورای محرتم اقتصاد ،به رشکت بهینهسازی
مرصف سوخت تکلیف شده است.
این طرح با اهداف کاهش مرصف سوخت و افزایش بهرهوری و راندمان
انرژی در ناوگان باری جادهای کشور ،نتایج زیست محیطی قابل توجه و
ارتقای سطح ایمنی ترافیک جادهای و در مجموع افزایش بهرهوری در سطح
کالن کشور اجرا خواهد شد.
در این طرح تعداد  65هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده با حایز رشایط:
1.1دارا بودن کارت هوشمند ناوگان معترب و فعال (کارتهای موقت و
غیرفعال قابل قبول منیباشد).
2.2دارا بودن کارت سوخت معترب و فعال
3.3در مدت یک سال منتهی به تقاضای اسقاط و نوسازی در ناوگان حمل
و نقل فعال بوده،
4.4سن خودروی مورد نظر جهت اسقاط باالتر از  35سال و
5.5ظرفیت خودرو مورد نظر جهت اسقاط باالتر از  10تن،
اسقاط و از چرخه فعالیت در ناوگان باری کشور خارج خواهند شد .با ورود
این تعداد کامیون و کشنده جدید که طی سالهای  1395الی  1399اجرایی
خواهد شد ،همین تعداد دستگاه از کامیون و کشندههای فرسوده که دارای
عمر بیش از  35سال هستند ،از چرخه ناوگان حمل و نقل جادهای خارج
خواهند شد.
برآورد میگردد که با اجرای کامل این طرح در طول اجرای طرح ( 7سال)

حدود  9242میلیون لیرت در مرصف نفت گاز رصفهجویی و  25میلیون تن
معادل دیاکسید کربن کاهش انتشار آالیندههای زیست محیطی محقق
گردد .همچنین ارزش رصفهجویی حاصله از جایگزینی  65هزار کامیون و
کشنده فرسوده باالی  10تن دارای سن باالتر از  35سال 2762 ،میلیون دالر
در طی دوره اجرا تا پایان بازپرداخت  1404بالغ میگردد که از محل منابع
ناشی از صادرات فرآوردههای سوختی رصفهجویی شده حاصل از اجرای طرح
به رشکتهای رسمایهگذار بازپرداخت خواهد شد.
ارزش سوخت رصفهجویی شده حاصل از این طرح پس از اندازهگیری و
صحهگذاری توسط رشکت بهینهسازی مرصف سوخت ،در بازههای زمانی سه
ماهه به رسمایهگذاران عامل رصفهجویی پرداخت خواهد شد .مبنای پرداخت
سالیانه به متقاضی طرف قرارداد به ازای تحقق هر کیلومرت پیامیش ناوگان
برای رسته  10-18تن 5/5 ،سنت ،رسته  19-26تن 4/4 ،سنت و رسته  27تن
به باال  9/1سنت میباشد .تعهدات موضوع این طرح ،متناسب با اسقاط و
نوسازی ناوگان باری فرسوده ،با اعالم رسمایهگذار و تایید سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای و تایید نهایی وزارت نفت ،در رسرسیدها از سوی رشکت
ملی نفت ایران ،طی  7سال از محل رصفهجویی حاصله مطابق محاسبات
سامانه مکانیزه (بهسام) تا سقف مقرر ( 2762میلیون دالر) از طریق سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای در وجه رسمایهگذاران طرف قرارداد پرداخت
خواهد شد .در سال  1395برای جایگزینی  5000دستگاه کامیون و کشنده
 27تن به باال قرارداد پرداخت یارانه رصفهجویی فیمابین رشکت بهینهسازی
مرصف سوخت و مجتمع صنعتی ماموت به عنوان عامل رصفهجویی به امضا
رسیده و تاکنون بیش از  1000دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی  27تن
و با سن باالتر از  35سال اسقاط گردیده است.

