
جایگزینی 17 هزار دستگاه اتوبوس دیزلی فرسوده درون شهری
 با اتوبوس های گازسوز

ــام  ــا نظ ــرو ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان ــتناد م ــه اس ب

ــی 17  ــی آن، طــرح جایگزین ــه اجرای ــی کشــور مصــوب 1394 و آیین نام مال

ــای گازســوز از ســوی  ــا اتوبوس ه ــی ب ــوس شــهری فرســوده دیزل ــزار اتوب ه

ــه  ــاد، ب ــرم اقتص ــورای مح ــب در ش ــس از تصوی ــنهاد و پ ــت پیش وزارت نف

ــت. ــده اس ــف ش ــوخت تکلی ــرف س ــازی م ــت بهینه س رشک

ــوخت و افزایــش بهــره وری و  ــرف س ــداف کاهــش م ایــن طــرح بــا اه

ــج زیســت  ــاوگان حمــل و نقــل مســافری شــهری، نتای ــرژی در ن راندمــان ان

ــن  ــی اجــرا خواهــد شــد. در ای ــای ســطح ایمن ــل توجــه و ارتق محیطــی قاب

ــی شــهری فرســوده اســقاط  ــوس دیزل ــتگاه اتوب ــزار دس ــداد 17 ه طــرح تع

ــد  ــارج خواهن ــور خ ــهری کش ــافری ش ــاوگان مس ــت در ن ــه فعالی و از چرخ

ــه طــی  ــد ک ــوس شــهری متــام گازســوز جدی ــن تعــداد اتوب ــا ورود ای شــد. ب

ــتگاه  ــداد دس ــن تع ــد، همی ــد ش ــی خواه ــی 1400 اجرای ــال های 1396 ال س

ــش از 10 ســال  ــر بی ــه دارای عم ــی فرســوده ک از اتوبوس هــای شــهری دیزل

ــارج  ــور خ ــهری کش ــافری ش ــل مس ــل و نق ــاوگان حم ــه ن ــتند از چرخ هس

ــد شــد. خواهن

بـرآورد می گـردد کـه بـا اجـرای کامـل ایـن طـرح در طـول اجـرای طـرح )7 

سـال( حـدود 5740/8 میلیـون لیـر در مـرف نفـت گاز رصفه جویـی و 4/5 

میلیـون تـن معـادل دی اکسـید کربـن کاهـش انتشـار آالینده هـای زیسـت 

محیطـی محقـق گـردد. همچنیـن ارزش رصفه جویـی حاصلـه از جایگزینـی 

17 هـزار اتوبـوس دیزلـی شـهری فرسـوده، 1795 میلیـون دالر در طـی دوره 

اجـرا تـا پایـان بازپرداخـت 1404 بالـغ می گـردد کـه از محـل منابـع ناشـی از 

صـادرات فرآورده هـای سـوختی رصفه جویـی شـده حاصـل از اجـرای طرح به 

رشکت هـای رسمایه گـذار عامـل رصفه جویـی بازپرداخـت خواهـد شـد.

ارزش ســوخت رصفه جویــی شــده حاصــل از ایــن طــرح، پــس از اندازه گیــری 

ــای  ــوخت، در بازه ه ــرف س ــازی م ــت بهینه س ــط رشک ــذاری توس و صحه گ

زمانــی ســه ماهــه بــه رسمایه گــذاران عامــل رصفه جویــی پرداخــت خواهــد 

اجــرای  طریــق  از  شــده  مبالــغ رصفه جویــی  بازپرداخــت  تعهــد  شــد. 

مصوبــه فــوق بــا اعــام شــهرداری های متقاضــی و تاییــد وزارت نفــت 

ایــران، از طریــق منابــع ناشــی از صــادرات )کاهــش واردات( ســوخت مایــع 

ــق محاســبات ســامانه  ــی 7 ســال مطاب ــت گاز( ط ــی شــده )نف رصفه جوی

مکانیــزه )به ســا( تــا ســقف تعهــدات دولــت )1795 میلیــون دالر( بــه ازای 

ــی آن  ــادل ریال ــا مع ــنت دالر و ی ــا 22 س ــط ت ــش متوس ــر پیای ــر کیلوم ه

ــران  ــوری اســامی ای ــک مرکــزی جمه ــرخ رســمی اعامــی از ســوی بان ــه ن ب

ــی طــرف  ــذار عامــل رصفه جوی ــه رشکت هــای رسمایه گ ــان پرداخــت ب در زم

قــرارداد بــا شــهرداری ها / رشکت هــای واحــد اتوبورسانــی یــا عناویــن مشــابه 

مــورد تاییــد شــهرداری ذیربــط بــه مــدت 7 ســال بــه ازای هــر اتوبــوس 12 

ــرای اتوبوس هــای شــهری  ــای پرداخــت ب ــود. مبن مــری پرداخــت خواهــد ب

ــرای  ــنت دالر( و ب ــا 15/4 س ــری )ت ــای 12 م ــر اتوبوس ه ــری 0/7 براب 9 م

ــا 27/4  ــری )ت ــای 12 م ــر اتوبوس ه ــم براب ــری 1/7 ده ــای 18 م اتوبوس ه

ــود. ســنت دالر( خواهــد ب



طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده
 باالی 10 تن با سن باالی 35 سال

به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقا نظام مالی کشور 

مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن، طرح "نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون 

و کشنده فرسوده باالی 10 تن دارای سن باالتر از 35 سال" از سوی وزارت 

نفت پیشنهاد و پس از تصویب در شورای محرم اقتصاد، به رشکت بهینه سازی 

مرف سوخت تکلیف شده است.

راندمان  و  بهره وری  افزایش  و  سوخت  مرف  کاهش  اهداف  با  طرح  این 

و  توجه  قابل  محیطی  زیست  نتایج  کشور،  جاده ای  باری  ناوگان  در  انرژی 

ارتقای سطح ایمنی ترافیک جاده ای و در مجموع افزایش بهره وری در سطح 

کان کشور اجرا خواهد شد.

در این طرح تعداد 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده با حایز رشایط:

و . 1 موقت  )کارت های  فعال  و  معترب  ناوگان  هوشمند  کارت  بودن  دارا 

غیرفعال قابل قبول منی باشد.(

دارا بودن کارت سوخت معترب و فعال. 2

در مدت یک سال منتهی به تقاضای اسقاط و نوسازی در ناوگان حمل . 3

و نقل فعال بوده،

سن خودروی مورد نظر جهت اسقاط باالتر از 35 سال و. 4

ظرفیت خودرو مورد نظر جهت اسقاط باالتر از 10 تن،. 5

اسقاط و از چرخه فعالیت در ناوگان باری کشور خارج خواهند شد. با ورود 

این تعداد کامیون و کشنده جدید که طی سال های 1395 الی 1399 اجرایی 

خواهد شد، همین تعداد دستگاه از کامیون و کشنده های فرسوده که دارای 

ناوگان حمل و نقل جاده ای خارج  از چرخه  از 35 سال هستند،  عمر بیش 

خواهند شد.

این طرح در طول اجرای طرح )7 سال(  با اجرای کامل  برآورد می گردد که 

حدود 9242 میلیون لیر در مرف نفت گاز رصفه جویی و 25 میلیون تن 

محقق  محیطی  زیست  آالینده های  انتشار  کاهش  کربن  دی اکسید  معادل 

و  کامیون  هزار   65 جایگزینی  از  حاصله  ارزش رصفه جویی  همچنین  گردد. 

کشنده فرسوده باالی 10 تن دارای سن باالتر از 35 سال، 2762 میلیون دالر 

در طی دوره اجرا تا پایان بازپرداخت 1404 بالغ می گردد که از محل منابع 

ناشی از صادرات فرآورده های سوختی رصفه جویی شده حاصل از اجرای طرح 

به رشکت های رسمایه گذار بازپرداخت خواهد شد.

و  اندازه گیری  از  پس  طرح  این  از  حاصل  شده  رصفه جویی  سوخت  ارزش 

صحه گذاری توسط رشکت بهینه سازی مرف سوخت، در بازه های زمانی سه 

ماهه به رسمایه گذاران عامل رصفه جویی پرداخت خواهد شد. مبنای پرداخت 

سالیانه به متقاضی طرف قرارداد به ازای تحقق هر کیلومر پیایش ناوگان 

برای رسته 18-10 تن، 5/5 سنت، رسته 26-19 تن، 4/4 سنت و رسته 27 تن 

به باال 9/1 سنت می باشد. تعهدات موضوع این طرح، متناسب با اسقاط و 

نوسازی ناوگان باری فرسوده، با اعام رسمایه گذار و تایید سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای و تایید نهایی وزارت نفت، در رسرسیدها از سوی رشکت 

از محل رصفه جویی حاصله مطابق محاسبات  ایران، طی 7 سال  نفت  ملی 

سامانه مکانیزه )به سا( تا سقف مقرر )2762 میلیون دالر( از طریق سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای در وجه رسمایه گذاران طرف قرارداد پرداخت 

خواهد شد. در سال 1395 برای جایگزینی 5000 دستگاه کامیون و کشنده 

27 تن به باال قرارداد پرداخت یارانه رصفه جویی فی مابین رشکت بهینه سازی 

مرف سوخت و مجتمع صنعتی ماموت به عنوان عامل رصفه جویی به امضا 

رسیده و تاکنون بیش از 1000 دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی 27 تن 

و با سن باالتر از 35 سال  اسقاط گردیده است.


