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معرفی شبکه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

این شبکه، 10 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

یکی از انواع تولیدات شبکه »گزارش سیاستی« است که با هدف طرح مختصر و مفید 
یک مسئله و ارائه راهکار برای حل آن، ویژه تصمیم گیران تهیه می شود. گزارش سیاستی 
حاضر نیز در قالب برنامه »ساماندهی بخش انرژی« در شبکه، در همین چارچوب تهیه 

شده است.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در 
ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعالیت های شبکه 

ارائه نمایند. 
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الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال های 1386 تا 1394 بر بستر 
کارت سوخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنترل قاچاق داشت. با این 
وجود، افرادی که خودرو نداشتند یا کم مصرف بودند، در این الگو مدنظر قرار نگرفته 
و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا نگردید؛ چرا که عماًل بنزین یارانه ای تنها به 
افراد دارای خودرو و موتور سیکلت تعلق می گرفت و این مصداق تخصیص ناعادالنه 

و غیربهینه منابع بود. 

حال که دولت بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال نماید و از مزایای آن بهره ببرد، 
ضروری است در الگوی اجرای آن بازنگری صورت گیرد. الگوی پیشنهادی جایگزین، 
»تخصیص سهمیه به هر فرد بر بستر کد مّلی سرپرست خانوار« است. بر این اساس، 
پیشنهاد می شود سهمیه بنزین یارانه ای به صورت »ماهانه 30 لیتر بنزین 1000 تومانی 
به ازای هر فرد« در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد مّلی، به سرپرست خانوار 
تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز )نرخ آزاد( در بازاری که بین مردم برای 

خرید و فروش سهمیه شکل می گیرد، تعیین گردد. 

در این الگو، افرادی که مصرف بنزین ندارند یا کم مصرف هستند، می توانند با فروش 
سهمیه خود در بازاری متشّکل از طریق سازوکارهای نرم افزاری، از مابه التفاوت نرخ 
آزاد و نرخ یارانه ای بنزین به صورت مستقیم منتفع شوند؛ لذا مسئله پرداخت یارانه 
نقدی دیگر برای دولت وجود نخواهد داشت و به صورت خودکار این یارانه تخصیص 
می یابد. همچنین از آنجا که در این سازوکار، نرخ آزاد یارانه چندانی ندارد، مشکل 

قاچاق و تخصیص یارانه پنهان انرژی به پرمصرف ها نیز مرتفع می گردد.

خالصه مدیریتی



در قالب این الگو در صورت لزوم، امکان مدیریت بازار و تعیین نرخ آزاد به صورت 
تکلیفی نیز توسط دولت وجود دارد. در واقع دولت می تواند به صورت گام به گام و با 
اتخاذ سیاست های هوشمندانه، نرخ دوم را تدریجاً به سمت قیمت فوب خلیج فارس 

سوق دهد و از آزادسازی ناگهانی آن بپرهیزد. 

منافاتی  سوخت،  کارت  احیای  در  دولت  اخیر  اقدام  که  ضروریست  نکته  این  ذکر 
با الگوی پیشنهادی یعنی تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد ندارد؛ چرا که همچنان 
می توان سهمیه افراد صاحب خودرو را به یک کارت سوخت منتقل نمود تا از آن برای 
سوخت گیری استفاده شود؛ سایر افراد نیز می توانند با استفاده از کد مّلی و رمز عبور، 

از سهیمه خود استفاده نمایند.
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بخش اول 
مقدمه

افزایش بی رویه مصرف و قاچاق بنزین در ماه های اخیر سبب گردید با وجود رشد 
چشمگیر تولید بنزین در داخل، همچنان کشور از صادرات بنزین و کسب درآمد ارزی 

از این مسیر محروم بماند. 

مجموع مصرف و قاچاق بنزین در تابستان 97 در بعضی مقاطع تا بیش از 120 میلیون 
لیتر در روز نیز افزایش یافت. آخرین آمارها از مصرف بنزین نشان می دهد میانگین 
مصرف در تیرماه سال جاری به حدود 92 میلیون لیتر در روز رسیده که رشد 8.5 

درصدی نسبت به سال گذشته داشته است1. 

با توجه به این رشد مصرف و قاچاق بنزین طی ماه های اخیر، پیش بینی می شود که 
میانگین تقاضای بنزین در سال جاری به حدود 90 میلیون لیتر در روز برسد. این رقم 
معادل رشد بیش از 12 درصدی نسبت به میانگین مصرف بنزین در سال گذشته بوده 

و بسیار نگران کننده است.

اما  است،  تخمینی  رقم ها  و  عدد  گرچه  سوخت،  قاچاق  دقیق  میزان  خصوص  در 
برآوردها حاکی از آن است که قاچاق سوخت در کشور در سال جاری به صورت 
لجام گسیخته افزایش یافته است. طبق اظهارنظر رسمی معاون پیشگیری ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قاچاق روزانه سوخت 10 تا 13 میلیون لیتر بوده که معادل 

تقریبا 1 میلیارد لیتر قاچاق تنها در 3 ماهه تابستان است 2 و 3. 

با توجه به اینکه همواره مقدار قاچاق گازوئیل به دلیل سوددهی باال و خطر کمتر، بیشتر 

1. میانگین مصرف بنزین کل کشور در تیرماه به 92 میلیون لیتر رسید )خبرگزاری شانا؛ 2 مرداد 97(
2.  قاچاق روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت )خبرگزاری صداوسیما؛ 29 آبان 97(

3.  قاچاق ۱ میلیارد لیتر سوخت در سه ماهه اخیر )خبرگزاری ایسنا؛ ۱8 مهر 97(
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از بنزین است، قاچاق بنزین در بهترین حالت حدود 5 میلیون لیتر در روز برآورد می 
شود. در نتیجه با فرض قیمت تقریباً 3600 تومانی بنزین در منطقه4 ضرر روزانه دولت 
از قاچاق بنزین 13 میلیارد تومان در روز برآورد می گردد که مجموع ساالنه آن حدود 

5 هزار میلیارد تومان می شود. 

عامل اصلی رشد قاچاق، اختالف نرخ بنزین با کشورهای همسایه در اثر جهش قیمت 
نبود  و  بنزین  نسبی  ارزانی  نیز  مصرف  رشد  اصلی  عامل  دیگر  از سوی  است؛  ارز 
سازوکارهای بازدارنده در مصرف است. لذا به عقیده عموم کارشناسان، اصالح قیمت 

بنزین ضروری است؛ هرچند در روش های اصالح اختالف نظر وجود دارد.

برای همه مردم که توسط  قیمت  ناگهانی  افزایش  اقتصادی کشور،  فعلی  در شرایط 
برخی پیشنهاد شده است، فشار مضاعفی بر اقشار مختلف به ویژه دهک های پایین 
وارد می کند. لذا این مسئله، استفاده از سازوکار سهمیه بندی بنزین جهت مدیریت نرخ 

مصارف عمومی را ضروری می نماید. 

سناریوهای مختلفی بر محور سهمیه بندی بنزین قابل ارائه است. »تخصیص سهمیه به 
هر خودرو«، »تخصیص سهمیه به یک خودرو از هر خانوار دارای وسیله نقلیه« و در 
نهایت »تخصیص سهمیه به هر نفر«، الگوهای مختلفی هستند که برای سهمیه بندی 

بنزین متصّور است؛ که هر کدام مزایا و چالش های خاص خود را دارد.

ابتدا الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که در سال های  در این گزارش 
1386 تا 1394 در کشور اجرا گردید، ارزیابی شده و سپس الگوی پیشنهادی یعنی 
نیز  بهینه، تشریح می گردد. در نهایت  الگوی  تخصیص سهمیه به هر فرد به عنوان 

مالحظات اجرایی و آثار اجرای الگوی بررسی می شود.

4. قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس برابر 4۰ سنت و هر دالر معادل 9۰۰۰ تومان طبق نرخ سامانه نیما در نظر گرفته شده است.
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بخش دوم 
ارزیابی الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو

افزایش ناگهانی نرخ ارز و رشد شتابان مصرف و قاچاق بنزین در ماه های اخیر موجب 
شد سهمیه بندی بنزین و استفاده از نظام دونرخی، به عنوان راهکاری با کمترین تبعات 

اجتماعی، مجددا مورد بحث میان کارشناسان و مسئولین قرار گیرد. 

یکی از الگوهای مطرح در این زمینه، تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو است که 
طی سال های 1386 تا 1394 نیز اجرا شده بود. بررسی ها نشان می دهد این روش 
انرژی  یارانه  بهینه کردن توزیع  بر کنترل قاچاق، کاهش مصرف و  قبولی  قابل  تاثیر 

داشت؛ اما دارای ایراداتی نیز هست که از منظر کارشناسی قابل بررسی است. 

این موارد عبارتند از:

یک- اعطای سهمیه به هر خودرو به نوعی دادن یارانه به افراد دارای خودرو است 
و لذا افراد بدون خودرو یا کم مصرف، از آن منتفع نمی شوند. این در حالی است که 
قریب به اتفاق افراد بدون خودرو از خانوارهای دهک های پایین جامعه هستند. در 
این میان حتی برخی خانوارها چندین خودرو دارند. بنابراین تخصیص سهمیه به هر 

خودرو عادالنه نیست.

به  دو- در الگوی تخصیص سهمیه به هر خودرو چون منفعت بنزین آزاد مستقیماً 
مردم نمی رسد، نمی توان نرخ دوم را کاماًل آزادانه تعیین کرد. درنتیجه تعیین نرخ دوم 
به صورت تکلیفی، مشکل قاچاق و یارانه انرژی را به طور کامل حل نمی کند. به عنوان 
مثال اگر فرض کنیم قیمت بنزین فوب خلیج فارس 4000 تومان باشد و نرخ دوم 
1500 تومان تعیین گردد، همچنان در برخی مناطق مرزی عطش قاچاق وجود خواهد 

داشت و پرمصرف ها یارانه انرژی زیادی دریافت می کنند. 
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سه- در الگوی تخصیص سهمیه به هر خودرو، درآمد حاصل از اجرا در اختیار دولت 
قرار می گیرد. سپس دولت باید این درآمد را میان همه مردم و یا دهک های کم درآمد 
توزیع کند و در زیرساخت ها هزینه نماید. تجربه توزیع منابع هدفمندی در سال های 
گوناگون  دولت های  میان  منابع  این  توزیع  مورد  در  همواره  دهد  می  نشان  گذشته 
عموما  و  دارد  وجود  کشمکش  و  نظر  اختالف  اسالمی  شورای  مجلس  همچنین  و 
رویکردهای سیاسی به جای نظرات کارشناسی غالب می شود. لذا حتی اگر وضعیت 
بنزین اصالح شود، توزیع عادالنه و منطقی منابع آن خود معضل جدیدی است؛ به 
عالوه وجود منابع در دست دولت، توقعاتی در مردم ایجاد می کند که حتی در صورت 

پرداخت یارانه، باز هم سبب نارضایتی عمومی خواهد شد.

این موارد نشان می دهد حتی اگر به هر خانوار تنها به ازای یک خودرو سهمیه بنزین 
تخصیص یابد، گرچه نسبت به الگوی تخصیص سهمیه به هر خودرو عادالنه تر است، 

اما مشکالت ریشه ای و الینحل آن همچنان پابرجاست.
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بخش سوم 
تشریح الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد

راهکار حل معضالت موجود در سهمیه بندی بنزین با شیوه گذشته، یعنی تخصیص 
سهمیه به هر خودرو، استفاده از الگویی است که باعث شود بنزین یارانه ای به هر فرد 

تخصیص یابد.

بر این اساس الگوی »تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد بر بستر کد مّلی سرپرست 
خانوار«، پیشنهاد می شود؛ میزان و نرخ سهمیه و روش تعیین نرخ آزاد، از جمله موارد 

مهم در این الگو بوده که جزئیات آن به قرار زیر است:

میزان و نرخ سهمیه: در این الگو به ازای هر نفر ماهانه 30 لیتر بنزین 1000 تومانی 
)هر نفر 1 لیتر در روز( در نظر گرفته می شود و بر اساس کد مّلی، به سرپرست خانوار 
اختصاص می یابد. در نتیجه به عنوان مثال، یک خانواده 4 نفره در هر ماه 120 لیتر 
بنزین 1000 تومانی در اختیار خواهد داشت. در این شرایط، سرپرستان خانوارهایی 
که کم مصرف هستند یا خودرو ندارند، می توانند مازاد سهمیه خود را در یک بازار 
متشّکل با نرخ آزاد عرضه  کنند5 و سایرین، مصارف مازاد خود را از این بازار خریداری 
نمایند. درنتیجه خرید و فروش سهمیه به صورت شفاف و قانونی صورت می گیرد. 
نرخ سهمیه ای بنزین می تواند در ابتدای هر سال توسط دولت و با مالحظه تورم و 

شرایط اجتماعی، اصالح شود.

روش تعیین نرخ آزاد: برای تعیین نرخ بنزین آزاد، دو سناریو وجود دارد؛ در سناریوی 
اصلی، نرخ آزاد در بازار خرید و فروش سهمیه به صورت طبیعی شکل می گیرد. در 
این شرایط حتی افرادی که مایل به انتقال سوخت به خارج از کشور هستند نیز باید 
به بازار ورود کنند و بنزین خریداری نمایند؛ دولت هم می تواند در این بازار روزانه 

5. در صورتی که نرخ آزاد به عنوان مثال ۳۰۰۰ تومان باشد، به ازای هر لیتر 2۰۰۰ تومان عاید خانوار فروشنده سهمیه بنزین می شود.
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مقدار مشخصی بنزین عرضه نماید. در سناریوی دیگر، این دولت است که قصد دارد 
بازار را کنترل کند. در این صورت دولت می تواند با تعیین تکلیفی نرخ آزاد بر مبنای 
هزینه تولید یا قیمت فوب خلیج فارس به صورت ثابت یا متغیر و همچنین با تعیین 
سقف سوخت گیری روزانه و سقف ذخیره بنزین در هر کد مّلی، بازار را کنترل کرده 
و از قاچاق و یا سفته بازی در سوخت جلوگیری نماید. به عنوان مثال دولت می تواند 
نرخ آزاد را به عنوان مثال برابر 2000 تومان تعیین و سقف سوخت گیری روزانه را 
برابر 100 لیتر و سقف ذخیره سهمیه در حساب هر سرپرست خانوار را برابر 400 لیتر 

قرار دهد. 
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بخش چهارم 
ابعاد الگو و مالحظات اجرایی

یکی از مهم ترین مزایای الگوی پیشنهادی این است که به هزینه قابل توجهی برای 
ایجاد زیرساخت جدید نیاز ندارد. در واقع این الگو صرفاً با ایجاد یک بانک داده و 

پیاده سازی نرم افزار آن، قابل اجراست. 

با این وجود، برخی ابعاد اجرایی و فنی و مالحظاتی که در این الگو الزم است مدنظر 
قرار گیرد، عبارتند از:

تخصیص سهمیه با کد مّلی: در این طرح بدون استفاده از کارت سوخت و صرفاً با 
وارد کردن کد مّلی سرپرست خانوار و رمز عبور در دستگاه کارتخوان پمپ بنزین، اقدام 
به سوخت گیری می شود. در نتیجه در صدور کارت سوخت و کارت سوخت  المثنی به 
هنگام مفقودی نیز صرفه جویی خواهد شد. در این قالب، اقدام دولت در راستای احیای 
افراد ندارد و می توان همچنان  به  با تخصیص سهمیه  مجدد کارت سوخت، منافاتی 
سهمیه افراد دارای خودرو را به یک کارت سوخت منتقل و از آن برای سوخت گیری 
استفاده کرد. همچنین برای ایجاد رمز در اولین مرحله می توان از اکانت های موجود در 
موبایل بانک ها، اینترنت بانک ها و عابربانک ها جهت اعالم رمز کارت سوخت به مردم 

استفاده نمود. چرا که در این سیستم ها قبال احراز هویت صورت گرفته است.

بستر ارتباطی: برای قرائت میزان سهمیه متعّلق به هر فرد، جایگاه ها باید برخط باشند. 
گرچه بستر ارتباطی فعلی سامانه هوشمند بنزین پایداری کافی برای استفاده برخط 
اتصال برخط  نتیجه  بانکی و در  به کارتخوان  همه جایگاه ها مجهز  تقریباً  اما  ندارد، 
هستند و بنابراین مشکلی برای تراکنش برخط نخواهند داشت. هم اکنون جایگاه های 
فروش گازوئیل برخط هستند و از بستر بانکی موجود در جایگاه برای تبادل اطالعات 

سهمیه استفاده می کنند.
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بازار فروش سهمیه: برای فروش سهمیه، در صورتی که سناریوی تعیین نرخ در بازار 
خرید و فروش انتخاب شود، افرادی که مایل به عرضه و فروش سهمیه بنزین خود 
هستند، مقدار سهمیه قابل عرضه و حداقل قیمت فروش خود را ثبت می کنند؛ متقاضیان 
خرید سهمیه نیز مقدار بنزین مورد نیاز خود به همراه حداکثر قیمت پیشنهادی را اعالم 
می نمایند. سپس معامله در قیمت های مشترک صورت گرفته و سهمیه عرضه کنندگان 
به  به متقاضیان منتقل می شود و مبلغ نقدی مابه ازای آن از حساب کاربری خریدار 
فروشنده منتقل می گردد. همچنین در صورتی که سناریوی تعیین نرخ توسط دولت 
انتخاب شود، نرخ خرید و فروش ثابت بوده و عرضه کنندگان تنها میزان فروش سهمیه 
را ارائه کرده و متقاضیان نیز بر اساس نیاز به مقدار الزم خریداری می نمایند. در مورد 
بازار تبادل سهمیه باید گفت با وجود انواع اپلیکیشن ها و شیوه های گوناگون نرم افزاری 
بر بستر اینترنت، پیاده سازی این بازار به سهولت امکانپذیر است؛ اکثر مناطق کشور 
نیز به نسل های جدید اینترنت مجهز هستند و در نهایت در مناطقی که دسترسی کافی 
به امکانات برخط وجود ندارد، این گونه اقدامات در دهیاری ها یا برخی مراکز خدماتی 

متمرکز قابل انجام است. 

کنترل نرخ حمل و نقل عمومی: همزمان با اجرای این طرح، به منظور جلوگیری از 
اثرگذاری نرخ آزاد بنزین بر هزینه های عمومی، باید نرخ حمل و نقل عمومی کنترل 
شود. این مهم با رفع موانع توسعه سی.ان.جی در کشور امکان پذیر است چراکه تقریبًا 
همه تاکسی ها دوگانه سوز هستند. ذکر این نکته ضروری است که توسعۀ سی.ان.جی 
)و حتی ال.پی.جی در نیمۀ شمالی کشور( نه فقط برای تاکسی ها بلکه برای همۀ افراد و 
شرکت های خدماتی که فعالیت آن ها وابسته به حمل ونقل است، مفید واقع خواهد شد. 
به این معنی که اگر موانع و معضالتی که پیش روی سوخت های جایگزین است رفع 
شود، اقشار گوناگون بسته به میزان منفعتی که از جایگزینی بنزین با سی.ان.جی دارند، 
از این بازار استقبال خواهند کرد. عالوه بر این، برای اطمینان بیشتر می توان تخصیص 
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سهمیه ویژه به تاکسی ها را نیز مانند گذشته در دستور کار قرار داد. اگر نرخ حمل و 
نقل عمومی ثابت بماند، عمده تبعات روانی نرخ آزاد بنزین بر سایر هزینه های خانوار 

قابل کنترل خواهد بود. 

اجرای گام به گام و تدریجی: اجرای هر گونه اصالحات که بر نرخ و شیوه تخصیص 
بنزین اثر می گذارد، مستلزم اقدامات تکمیلی و مقدماتی است تا تبعات اجتماعی و 
روانی آن مدیریت شود. مهم ترین نکته که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد، »اجرای 
گام به گام و تدریجی« است. به عنوان مثال می توان در مرحله ابتدایی، صرفاً سوخت گیری 
با کد مّلی را بدون محدودیت راه اندازی نمود و سپس سقف سوخت گیری روزانه، نرخ 
آزاد و امکان خرید و فروش را اجرایی کرد. این نوع عملکرد باعث خواهد شد امکان 
مدیریت فضا پس از اجرای سیاست ها وجود داشته باشد و تبعات و نارسایی های 

احتمالی به حداقل برسد.
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بخش پنجم
 مزیت های الگوی پیشنهادی برای مردم و دولت

تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد بر بستر کد مّلی خانوار، مزایای متعددی نسبت به 
الگوی تخصیص سهمیه به هر خودرو برای مردم و دولت دارد. این مزایا عبارتند از:

یک- به عدالت نزدیک تر است؛ چرا که خانوارهای بدون خودرو یا کم مصرف نیز از 
دریافت سهمیه بنزین خود منفعت کسب می کنند و لذا همه خانوارها، از یارانه بنزین 

بهره مند می شوند.

دو- مشکل قاچاق و یارانه پنهان بنزین پرمصرف ها را به صورت دائمی حل می کند. 
چرا که نرخ آزاد تعیین شده با هر سناریو، به نرخ کشورهای همسایه نزدیک بوده و 
لذا انتقال بنزین به کشورهای همسایه به صورت شفاف و با قیمت منصفانه صورت 

می گیرد. پرمصرف ها نیز یارانه اضافی دریافت نمی کنند.

سه- افزایش یارانه نقدی مازاد بر 45 هزار تومان فعلی در کار نخواهد بود. در واقع 
در اختیار خود مردم قرار  از اختیار دولت خارج شده و مستقیماً  یارانه نقدی  منابع 
خواهد گرفت و از اقشار پردرآمد و دهک های باال به اقشار کم درآمد منتقل می شود. 

چهار- یارانه نقدی به صورت مستقیم و کاماًل هدفمند به خانوارهای نیازمند منتقل 
می شود. در واقع دیگر ضرورت ندارد دولت در تشخیص خانوار های نیازمند دخالت 
کند؛ بلکه یارانه بنزین به صورت خودکار از اقشار پردرآمد و پرمصرف به خانوارهای 
نقلیه  وسیله  بدون  خانوارهای  مشخصا  می شود.  منتقل  کم مصرف  یا  خودرو  بدون 
بیشترین منفعت نقدی را از اجرای این طرح خواهند داشت. به عنوان مثال در صورتی 
یک خانواده 4 نفره سهمیه بنزین خود را به نرخ 2000 تومان بفروشد، ماهانه 240 هزار 

تومان منفعت نقدی خواهد داشت.
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پنج- نارضایتی عمومی از تغییر نرخ بنزین ایجاد نمی شود؛ چرا که اگر نرخ آزاد بنزین 
به هر دلیل کاهش یابد، بخشی از جامعه رضایت بیشتری خواهند داشت و بخشی دیگر 
درآمدشان کم می شود؛ اگر نرخ آزاد بنزین گران شود نیز درآمد دهک های پایین افزایش 
می یابد و در مقابل به هزینه بنزین پرمصرف ها افزوده می شود. در نتیجه همواره بخشی 

از جامعه منتفع هستند و نارضایتی عمومی شکل نخواهد گرفت.

شش- در این مدل، روزانه تقریباً 80 میلیون لیتر بنزین سهمیه ای توزیع می شود. اگر 
تولید فعلی بنزین در داخل روزانه 95 میلیون لیتر در نظر گرفته شود، دولت روزانه 15 
میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد در بازار داخل خواهد فروخت یا آن را با همین قیمت 
آزاد  با فرض اختالف قیمت 2000 تومانی نرخ فروش  صادر خواهد کرد. درنتیجه 
نسبت به نرخ سهمیه، دولت روزانه 30 میلیارد تومان و ساالنه حدود 11 هزار میلیارد 
تومان افزایش درآمد نسبت به وضعیت فعلی خواهد داشت. این درآمد به طور کامل 
می تواند برای ارتقاء زیرساخت ها، تقویت حمل ونقل عمومی، حمایت از سوخت های 

جایگزین و بهسازی راه های روستایی مورد استفاده قرار گیرد.
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بخش ششم 
جمع بندی

بررسی ها نشان می دهد تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد بر بستر کد مّلی خانوار، 
مناسب ترین الگو برای حل وفصل مشکالت مرتبط با قاچاق و مصرف باالی بنزین، 

همزمان با رعایت مالحظات اجتماعی است.

بر این اساس پیشنهاد می شود سهمیه بنزین یارانه ای به صورت »ماهانه 30 لیتر بنزین 
1000 تومانی به ازای هر فرد« در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد مّلی، به 
سرپرست خانوار تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز )نرخ آزاد( در بازاری 
که بین مردم برای خرید و فروش سهمیه شکل می گیرد، تعیین شود و یا به صورت 

تکلیفی متناسب با نرخ فوب خلیج فارس توسط دولت اعالم گردد. 

در این الگو، افرادی که خودرو ندارند یا کم مصرف هستند، می توانند با فروش سهمیه 
خود در بازاری متشّکل از طریق سازوکارهای نرم افزاری، از مابه التفاوت نرخ آزاد و 
بنزین به صورت مستقیم منتفع شوند؛ لذا مسئله پرداخت یارانه دیگر  نرخ یارانه ای 

وجود نخواهد داشت و به صورت خودکار انجام می شود. 

همچنین با توجه به اینکه نرخ آزاد یارانه قابل توجهی نخواهد داشت، مشکل قاچاق و 
تخصیص یارانه پنهان انرژی به پرمصرف ها نیز مرتفع می گردد. لذا این الگو به عدالت 
نزدیک تر بوده و با توجه به کارآمدی آن، معایب سایر روش های سهمیه بندی بنزین 

را نیز نخواهد داشت.




