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آمار دقیق امروز، پشتوانه برنامه ریزی صحیح فردا

اگر بزرگ ترین و مهم ترین وظیفه مدیران را اتخاذ تصمیم بدانیم، بی ش��ک آمار و اطالعات 
دقیق از مهم ترین ابزارهای تصمیم گیری مدیران به ش��مار می آید. در دس��ت داش��تن آمار و 
اطالعات برای مدیران به منزله چراغی اس��ت که فر روی آنها را روش��ن می کند.امروزه آمار و 
سنجش های آماری نقش مهمی را در برنامه ریزی در عرصه های مختلف اجتماعی- اقتصادی 
بازی می کنند و به عنوان اولین و بنیادی ترین عنصر هر برنامه ریزی به شمار می روند. تمام افرادی 
ک��ه در بخش های مختلف جامعه، چه خصوصی و چ��ه دولتی فعالیت می کنند، برای تصمیم 
گیری ها، برنامه ریزی ها، بس��تن قراردادها و سایر فعالیت های خویش از داده های آماری استفاده 
می کنند. مش��کل بتوان تصور کرد فردی به عنوان یک مدیر موفق در زمینه ای از رش��ته های 
اقتصادی، بازرگانی و خدماتی فعالیت کند بدون آنکه ش��ناخت خوبی نس��بت به تجزیه تحلیل 
آماری داش��ته باشد. س��اختار و چگونگی برنامه ها را آمار مش��خص می کند. هر چه ما با آمار 
دقیق تر و مش��خص تر روبرو باش��یم، در برنامه ریزی های خود دقیق تر و مش��خص تر عمل 
می کنیم. کش��وری که دارای بانک های اطالعاتی و آماری صحیح باش��د در نیل به اهدافش 
موفق تر عمل خواهد کرد. جامعه ای که بتواند از یافته های صحیح آماری بهره گیرد، بی شک 
از برتری قابل توجهی برخوردار خواهد بود. میزان توس��عه یافتگی کشورها ارتباط تنگاتنگی با 
حجم و کیفیت آمار و اطالعات تولید شده توسط آنها دارد. در عصر حاکمیت اطالعات، قدرت 
از آن کس��انی است که بیش��ترین و جامع ترین اطالعات را داشته باشند. امروزه اکثر قریب به 
اتفاق تصمیم گیری ها بر مبنای اطالعات است. بنابراین کدام مدیر است که بخواهد سرنوشت 

سازمان خود را به خاطر عدم استفاده از آمار و اطالعات به خطر بیندارد. 
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مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا درسال 1386

مص��رف انواع فرآورده هاي نفتي انرژي زا ش��امل گازمایع، بنزین موتور، نفت س��فید، نفتگاز، 
نفتکوره، نفت جت وبنزین جت درسال 1386 به سطح 85/5 میلیارد لیتر )روزانه به طور متوسط 
234 میلیون لیتر( رس��ید که نسبت به س��ال 1385 یک درصد کاهش داشت. علت اصلي این 
کاهش علیرغم افزایش مصرف در س��ه فرآورده نفت سفید، نفتگاز ونفتکوره، مربوط به کاهش 
چشمگیر مصرف بنزین موتور به لحاظ عرضه این فرآورده از4 تیرماه سال 86 با کارت هوشمند 
س��وخت بوده اس��ت. مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا معادل 39 درصد انرژي مصرفي کل 
کش��ور بوده اس��ت. از مجموع مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا، نفتگاز با سهم 38/2 درصد 
)32/7 میلی��ارد لیتر درس��ال(، بنزین موتور با س��هم 27/5 درصد )23/5 میلیاردلیتر درس��ال(، 
نفتکوره با س��هم 19/3 درصد )16/5 میلیارد لیتردرس��ال(، نفت سفید با سهم 8/7 درصد) 7/4 
میلیاردلیتر درس��ال(، گازمایع با س��هم 4/7 درصد )4 میلیارد لیتر درسال( و انواع سوخت هاي 
هوایي با س��هم 1/5 درصد )1/3 میلیارد لیتر درس��ال( به ترتیب رتبه اول تا شش��م را به خود 

اختصاص داده اند.
مجموع یارانه پنج فرآورده عمده جمعا به سطح 369،565 میلیارد ریال )معادل 39/7 میلیاردالر( 
رس��ید. ازاین میزان یارانه 26/7 درصد به بنزین موتور، 10/3 درصد نفت س��فید، 45/3 درصد 
نفتگاز، 13/9 درصد نفتکوره و 3/8 درصد به گازمایع اختصاص داش��ته اس��ت. نکته قابل تامل 
یارانه بس��یار سنگیني است که به لحاظ قیمت بس��یار پایین )تقریبا مجاني( فرآورده هاي نفت 
س��فید، نفتگاز، نفتکوره وگازمایع تعلق گرفته است بنابراین منطقي نمودن قیمت فرآورده هاي 

نفتي، یکي از اولویت هاي اصلي اقتصاد کشور خواهد بود.

مصرف بنزین موتور

پ��س ازس��الها بحث وبررس��ي درخصوص چگونگي کنت��رل مصرف بي روی��ه بنزین موتور، 
س��رانجام بستر الزم جهت اجرایي ش��دن مصوبه مجلس شوراي اسالمي درخصوص سهمیه 
بندي بنزین موتور با اس��تفاده از کارت هوش��مند س��وخت فراهم گردید و پس از طي مراحل 
آزمایش��ي از 4 تیرماه 1386 عرضه بنزین س��همیه بندي ش��ده با اس��تفاده ازکارت هوشمند 
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س��وخت رس��ما آغاز گردید؛ ودرهمان ماه نخس��ت تاثیر خود را ب��رروي کاهش مصرف این 
فرآورده بر جاي گذاشت به طوریکه مصرف این فرآورده از 79/4 میلیون لیتر درروز در خرداد 
م��اه 86 ب��ا 19/7 میلیون لیتر کاهش، به 59/7 میلیون لیت��ر درروز درتیرماه 86 تنزل یافت. 
بدین ترتیب مصرف بنزین موتور طي ماههاي باقي مانده س��ال نیز کنترل گردید و درنهایت 
مصرف بنزین موتور کل کشور درسال 1386 به سطح 64/5 میلیون لیتر درروز رسید )62/9 
میلیون لیتر بنزین معمولي+1/6 میلیون لیتر بنزین س��وپر( که نس��بت به سال گذشته 12/5 

درصد کاهش رش��د داش��ت. 

واردات بنزین موتور

روند افزایش��ي واردات بنزین موتور که از س��الها پیش آغاز گردیده بود با عرضه بنزین موتور 
با کارت هوش��مند س��وخت ودرنتیجه کاهش مصرف عمال متوق��ف گردید واز 27/5 میلیون 
لیتر در روز درس��ال 1385 با 31 درصد کاهش به س��طح 19 میلیون لیتر درسال 1386 تنزل 
یافت از این میزان 1/1 میلیون لیتر از بنادر نوشهر و نکا و مابقي از بنادر جنوبي وارد گردیده 
اس��ت. درس��ال 1386 بالغ بر 6/9 میلیارد لیتر بنزین موتور ب��ه ارزش بیش از4 میلیارد دالر 
وارد کش��ورگردید که بدین ترتیب 29/5 درصد بنزین مورد نیاز کشور ازطریق واردات تامین 

گردیده اس��ت .

یارانه بنزین موتور

میزان یارانه بنزین موتور درسال 1386 بالغ بر 988/18 میلیارد ریال )معادل 10/6 میلیارد دالر( 
گردید که نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشت. این میزان یارانه 26/7 درصد کل یارانه 
پنج فرآورده عمده را شامل میشود. سرانه یارانه بنزین موتور در این سال به 1،381،445 ریال 
رس��ید. درعین حال سرانه مصرف بنزین موتور از 382 لیتر در سال 1385 با 53 لیترکاهش به 
329 لیتردرس��ال 1386 تنزل یافت. که علت عمده آن عرضه بنزین موتور درسال 86 با کارت 
هوش��مندبوده است. در بین اس��تانهاي کشور استان تهران با سهم 22/2 درصد بیشترین یارانه 

بنزین را به خود اختصاص داده است. 
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مصرف نفت سفید

روند نزولي مصرف نفت سفید که ازسال 1381 آغاز گردیده بود درسال 1386 متوقف گردید. درسال 
1386 مصرف روزانه نفت سفید به سطح 20/4 میلیون لیتر رسید که نسبت به سال قبل 3/7 درصد 
رشد داشت. علت افزایش مصرف نفت سفید در این سال سرماي بي سابقه و قطع واردات گازطبیعي 
از ترکمنستان بود. درنتیجه تعدادي ازاستانهاي کشور با قطعي موقت گازطبیعي مواجه گردیدند و مردم 
براي تامین س��وخت مورد نیاز خود به ناچار رو به مصرف نفت سفید آوردند. در بین استانهاي کشور 
بیش��ترین مصرف نفت سفید به ترتیب به اس��تانهاي آذربایجان غربي، خراسان رضوي و کردستان 

اختصاص داشته است .
نفت سفید دربخشهاي مختلف شامل صنایع، کشاورزي، ارتش، اصناف، خانگي و ادارات به مصرف 

میرسد که 94 درصد آن دربخش خانگي و شش درصد بقیه در سایر بخشها به مصرف مي رسد. 

یارانه نفت سفید

درس��ال 1386 مبل��غ یارانه اختصاص یافته به نفت س��فید 38،199 میلی��ارد ریال معادل )4/1     
میلیارد دالر( بود که این میزان 10/3 درصد یارانه پنج فرآورده عمده را شامل مي شود. دراین 

سال سرانه یارانه نفت سفید به ازاء هر نفر 534،015 ریال بود.

مصرف نفتگاز

روند صعودي مصرف نفتگاز که ازسالها پیش آغاز گردیده بود درسال 1386 نیز ادامه یافت دراین 
سال مصرف نفتگاز کشور روزانه به سطح 89/7 میلیون لیتر رسید که نسبت به سال گذشته 4/1 
درصد رش��د داشت. باتوجه به اینکه مصرف نفتگاز درس��ال 1386 دربخش نیروگاهي درمقایسه 
باسال 1385 رشدي نداشته است بنابراین علت عمده افزایش مصرف نفتگاز مربوط به جایگزیني 
نفتگاز با گازطبیعي درفصل حداکثر س��رما به لحاظ قطعي گازطبیعي درس��ایر بخشها بوده است. 
دربین استانهاي کشور بیشترین مصرف نفتگاز به استان تهران با سهم 11/5 درصد تعلق داشته 

است. 
نفتگاز به لحاظ داشتن قابلیت مصرف در بخش هاي مختلف نسبت به سه فرآورده دیگراز تنوع 
باالتری برخوردار می باشد. دراین سال 54 درصد نفتگاز دربخش حمل ونقل، 13 درصد دربخش 
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کش��اورزي، 13/6 درصد دربخش نیروگاهي، 10 درصد درصنایع وبقیه در سایربخشها به مصرف 
رسیده است. 

واردات نفتگاز

واردات نفتگاز که ازسال 1377 قطع گردیده بود به لحاظ پیشي گرفتن مصرف از تولید مجددا 
ازس��ال 1385 آغاز گردید. درس��ال 1386 می��زان واردات نفتگاز با احتس��اب 1/1 میلیون لیتر  
HEAVY-END به س��طح 8/05 میلیون لیتر درروز رس��ید که نسبت به سال گذشته 58 درصد 

رش��د داشت. ازاین میزان 1/8 میلیون لیتر از بنادرش��مالي )نوشهر ونکا( ومابقي ازبنادر جنوبي 
وارد گردیده اس��ت. دراین س��ال جمعا 2/9 میلیارد لیتر نفتگاز وارد کشور شد که بدین ترتیب 9 

درصد نیاز کشور ازطریق واردات تامین گردیده است. 

یارانه نفتگاز

درسال 1386 میزان یارانه اختصاص یافته به نفتگاز 167،306 میلیارد ریال )معادل 18 میلیارد 
دالر( بود که نسبت به سال قبل ازرشدي معادل 21 درصد برخوردار بود. این مبلغ 45/3 درصد 
کل یارانه پنج فرآورده عمده را ش��امل مي ش��ود. آنچه موجب گردیده چنین مبلغ هنگفتي به 
یارانه نفتگاز تعلق گیرد عرضه این فرآورده به قیمت بسیار پایین )160 ریال به ازاء  هرلیتر(  مي باشد 
آشکاراس��ت با چنین قیمت پاییني کمترمصرف کننده اي را مي توان یافت که نسبت به بهینه 
نم��ودن مص��رف این فرآورده اقدام نماید. انتظار مي رود با هدفمند ش��دن یارانه ها قیمت این 
فرآورده نیز منطقي گردیده وبه قیمت واقعي نزدیک شود. دراین سال سرانه یارانه نفتگاز به ازاء  
هرنفر 2،338،888 ریال بوده است. در بین استانهاي کشور سه استان تهران، اصفهان و خوزستان 

به ترتیب با سهم 11/5، 9/1، 6/6 درصد بیشترین میزان مصرف نفتگاز را داشته اند. 

مصرف نفتکوره

روند صعودي مصرف نفتکوره که ازسال 1382 آغاز گردیده بود درسال 1386 نیز ادامه یافت 
وبه س��طح 45/3 میلیون لیتر در روز رس��ید که نسبت به س��ال قبل 5/7 درصد رشد داشت. 
عل��ت عمده افزایش مصرف نفتکوره اختصاص بیش��تر این فرآورده به س��وخت نیروگاهها و 

صنایع درفصل حداکثر س��رما به علت کافي نبودن گازطبیعي بوده اس��ت. 
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دربین اس��تانهاي کشور سه استان اصفهان، هرمزگان و قزوین به ترتیب با سهم 15/5، 9/8 
و 8/2 درص��د بیش��ترین میزان مصرف نفتکوره را داش��ته اند. همچنی��ن 51 درصد نفتکوره 
درنیروگاهها، 36 درصد درصنایع، 6 درصد دربخش اصناف و بقیه درس��ایر بخشها به مصرف 

رس��یده  ا  س��ت. 

یارانه نفتکوره

درس��ال 1386 مبلغ اختصاص یافته به نفتکوره بالغ بر 51293 میلیاردریال ) 5/5 میلیارد دالر(
گردید که نس��بت به س��ال قبل 26 درصد رشد داشت. این میزان یارانه حدود 13/9 درصد کل 

یارانه پنج فرآورده عمده بوده است. 

مصرف نیروگاهها

الف :  نفتگاز

درس��ال 1386، می��زان 4/45 میلیارد لیتر )روزان��ه 12/2 میلیون لیتر( نفت��گاز درنیروگاهها به 
مصرف رسید که نسبت به سال قبل رشدي نداشت. افزایش تعداد نیروگاهها درسالهاي آینده، 
افزایش هرچه بیش��تر مصرف نفتگاز درفصل حداکثر سرما را درپي خواهد داشت، که ضروري 
اس��ت ازهم اکنون راهکارهاي الزم درخصوص تامین نفتگاز نیروگاه ها )درصورت عدم تامین 
گازطبیعي آنها(  اندیشیده شود. همچنین دراین سال 13/6 درصد نفتگاز عرضه شده درنیروگاهها 

به مصرف رسید.
نکته قابل مالحظه اینکه 75 درصد نفتگاز مصرف ش��ده در نیروگاه ها درچهار ماه پایاني سال 
1386 به علت س��رماي بي س��ابقه وع��دم تحویل گازطبیعي به میزان کاف��ي به نیروگاه ها به 

مصرف رسید که تامین آن یکي ازچالش هاي اصلي شرکت پخش درسال 1386 بود. 

ب: نفتکوره 

مصرف نفتکوره نیروگاهها درسال 1386 به سطح 8/5 میلیارد لیتر رسید ) روزانه 23/2 میلیون 
لیتر( که نسبت به سال گذشته 10/2 درصد رشد داشت. جایگزین شدن نفتکوره بیشتر به جاي 
گازطبیعي درنیروگاهها درفصل حداکثر سرما که گازطبیعي تولیدي کفاف نیاز کشور را ننمود از 
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دالیل اصلي افزایش مصرف نفتکوره دراین سال بود. همچنین دراین سال 51 درصد نفتکوره 
به مصرف سوخت نیروگاهها رسید. 

یارانه سوخت نیروگاهها

درسال 1386 یارانه اختصاص یافته به سوخت نیروگاهها به شرح زیربوده است : 
الف- یارانه نفتگاز : 23،140 میلیاردریال معادل 2/5 میلیارد دالر.

ب-یارانه نفتکوره :26،813 میلیارد ریال معادل 2/9 میلیارد دالر.

جمع یارانه: 49،953 میلیاردریال معادل 5/4 میلیارد دالر.

پیشگفتار


