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 چكيده  

لكن اجراي صحيح آن   ،شودعنوان يكي از راهكارهاي بهبود كيفيت هوا شناخته ميهرچند اسقاط وسايل نقليه فرسوده به

ده است برآوردي از مزاياي شهمراه داشته باشد. در گزارش حاضر سعي  تواند مزاياي اقتصادي متعددي را نيز براي كشور به مي

ها كاهش  ترين مزيت اقتصادي اين طرحهاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده در كشور ارائه گردد. اصلياقتصادي اجراي طرح 

ن دالر تخمين زده ميليو  574ونقل كشور است كه براساس اطالعات موجود ساليانه حداقل  مصرف سوخت در بخش حمل 

توان اين مبلغ را بستر قانوني مناسبي است كه طبق آن مي  زيست  سازي انرژي و محيط نامه ايجاد بازار بهينهينيآشود.  مي

عنوان يك سازوكار تشويقي براي مالكان وسايل نقليه فرسوده در نظر گرفت. همچنين جويي انرژي و بهدر قالب گواهي صرفه

هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده  مركز اسقاط(، احياي طرح   220توجه به زيرساخت گسترده موجود در كشور )حداقل    با

آهن در كشور   نتُ  135000  حداقل  ساليانه  شغل غيرمستقيم و بازيافت   18000شغل مستقيم و    11،000معناي ايجاد  به

لكن   ،ارائه گواهي اسقاط با هدف حمايت از اين صنايع در كشور صورت گرفتهاست. هرچند معافيت توليدكنندگان داخلي از 

ها در بسياري از كشورها با هدف رونق صنعت وسايل نقليه و خروج از ركود صورت گرفته  براساس تجربيات جهاني اين طرح

تواند  وسايل نقليه فرسوده، ميهاي اسقاط  كاهش آلودگي هواي تهران در اثر اجراي طرح   انجام شدهبراساس برآورد  است.  

  عالوه بر موارد فوق،  همراه داشته باشد.ميليون دالري را در بخش سالمت شهر تهران به  1081تا    38كاهش خسارت تقريبي  

جمله زامزاياي اقتصادي گسترده ديگري نيز  به  توان  ها مينگرانه و وجود نقشه راه اجراي اين طرح با استفاده از رويكرد آينده

 اي در كشور اشاره كرد.  توسعه ترانزيت جاده

 

 مقدمه 

شهرها بوده است.  مطالعات پيشين در كشور بيانگر تأثير غيرقابل انكار اسقاط وسايل نقليه فرسوده بر بهبود كيفيت هواي كالن

گونه كه  هايي بوده است. هماننشيببررسي تعداد خودروهاي اسقاط شده در دهه اخير در كشور بيانگر فراز و  اين  با وجود  

عوامل متعددي  وسايل نقليه فرسوده رخ داده است.  كاهش چشمگيري در اسقاط    1397مشخص است از سال    1در شكل  

عدم تناسب ماهيت نظارتي ستاد مديريت    نظير عدم وجود سازوكار جامع قانوني درخصوص اسقاط وسايل نقليه فرسوده،

تخصيص ، قيمت اندك گواهي اسقاط، عدم  جايگاه ساختاري كنوني، تناقضات سازوكارهاي قانوني موجودونقل و سوخت با  حمل 

و عدم لحاظ ميزان مصرف و آاليندگي خودرو در تعيين نرخ بيمه و عوارض خودرو تسهيالت براي مالكان وسايل نقليه فرسوده  

 همراه داشته است. را بهوضعيت نامطلوب موجود 
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 شده طی ساليان اخير   . آمار خودروهای از رده خارج1شكل  

 
 

 

 مزایای اقتصادی اسقاط وسایل نقليه فرسوده 

تواند مزاياي اقتصادي لكن اجراي صحيح آن مي  ، شودراهكارهاي بهبود كيفيت هوا شناخته ميعنوان يكي از  هرچند اسقاط وسايل نقليه فرسوده به

هاي اسقاط ده است برآوردي از برخي مزاياي اقتصادي اجراي طرح شهمراه داشته باشد. در گزارش حاضر سعي  متعددي را نيز براي كشور به 

 د.شووسايل نقليه فرسوده در كشور ارائه 

 هش مصرف سوخت . كا1

ميزان    1ونقل كشور دانست. جدول  هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده را كاهش مصرف سوخت در بخش حمل ترين مزيت اقتصادي طرح شايد بتوان اصلي 

  قيمت سوخت فوب خليج   درصد   50هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده )براساس  جويي ساليانه كل كاهش مصرف سوخت را بر اثر اجراي طرح صرفه 

 ميليون دالر براورد شده است.    574فارس( ارائه كرده كه درمجموع مبلغي معادل  

ي  يجو ميزان انرژي صرفه   دهنده حق دريافت و استفاده يا تسويه نقدي مقدار مشخصي از اوراق بهاداري هستند كه نشان جويي انرژي  واهي صرفه گ 

است.  جويي انرژي در يك دوره زماني  محيطي( طرح صرفه مالي و زيست  سنجي )توجيه فني، اقتصادي، امكان   شده از يك حامل انرژي براساس گزارش 

مازاد   زان ي كمتر از استاندارد دارند بتوانند م  ي كه مصرف انرژ   يي اجرا  ي ها ها و دستگاه بنگاه  ه كه شد  ي طراح اي  گونه به  ا ي در دن  ي انرژ  يي جو صرفه   ي واه گ 

مصرف سوخت    ي ساز نه ي به استاندارد    ي كه برمبنا   يي ها اند هدف كه نتوانسته   يي ها اند به شركت حاصل كرده   ، ي مصرف انرژ   ي ساز نه ي به   ل ي دل را كه به   ي انرژ 

روز    ي از استانداردها در ايران فراتر    ي انرژ   مصرف   نكه ي با توجه به ا   واگذار كنند.   ي نوع شده است، محقق كنند، فروخته و به   ن يي تع   شان ي برا   ي و مصرف انرژ 

در راستاي  شوراي عالي انرژي كشور    تبديل شود.   ي مصرف انرژ   ي ساز بهينه   تواند به يك سازوكار اقتصادي مطلوب جهت مي   د ي ابزار جد   ن ي ا   ، است ي دن 

نامه ايجاد  ين ي آ   ، پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت   ( 12) ح الگوي مصرف انرژي و ماده  ال قانون اص   ( 5)   مصرح در ماده وظايف  

گزارش  براساس   جويي انرژي صرفه گواهي  نامه،  ين ي براساس اين آ  د. تصويب نمو   1396/ 11/ 30جلسه مورخ  در  زيست را    سازي انرژي و محيط بازار بهينه 

 باشد.  معامله مي سازي انرژي و محيط زيست قابل  جويي انرژي در يك دوره زماني مشخص، صادر شده و در بازار بهينه سنجي طرح صرفه امكان 
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 جویی ساليانه سوخت در اثر اسقاط وسایل نقليه فرسوده در كشوربرآورد اقتصادی صرفه  .1جدول  

 نقليه وسيله وعن ردیف 
)مرز   فرسوده تعداد

 ( فرسودگی

 ساليانه جوییصرفه

  خودرو هر  در سوخت

 )ليتر(

 ساليانه جوییصرفه

 ( دالر )ميليون   كل

 سالهپنج جوییصرفه

 ( دالر )ميليون 

1 
  استيشن، )سواري،  شخصي خودروي

 ( كار   سواري
1.877.348 1000 375 

1875 

2 
عمومي )تاكسي، استيشن،   خودروي

 ( كار   سواري
82.847 1000 17 

85 

 850 170 4500 189186 كشنده   و كاميونت كاميون، 4

 30 6 2000 15.730 بوس ميني  5

 30 6 4500 6.768 اتوبوس  6

 2870 574 مجموع 

 

 . بازیابی منابع 2

طور ميانگين هر خودروي فرسوده قابليت موجود در وسيله نقليه فرسوده است. بهيكي از مزاياي اسقاط وسايل نقليه فرسوده بازيافت پسماندهاي  

اجراي طرح اسقاط وسايل    هزار وسيله نقليه فرسوده در كشور،   300كيلوگرم آهن خالص را دارد. با در نظر گرفتن ظرفت حداقل    450بازيافت  

 ن آهن خواهد شد.  تُ 135000نقليه فرسوده در كشور موجب بازيافت ساليانه حداقل 

 . رونق در صنعت وسایل نقليه  3

لكن بايد توجه داشت كه    ،هرچند معافيت توليدكنندگان داخلي از ارائه گواهي اسقاط با هدف حمايت از اين صنايع در كشور صورت گرفته است

پس    .شودكار گرفته ميبه  صنعت وسايل نقليه  يبرا  ياقتصادمحرك  عنوان يك  به  هينقل  ليوسا اسقاط    يهابرنامهدهد  تجربيات جهاني نشان مي

 كشورهاي جهان نظير ژاپن، از    ياريبس  افت،يشدت كاهش  آن فروش خودرو به   ي ، كه ط2008در اواخر سال    يجهان  ياز شروع ركود اقتصاد

در اياالت  عنوان مثال،  اجرا كردند. به  گانكنندمصرف  شويقت  يبرا  را  هينقل  لي وسا  اسقاط  يمال   هايبرنامه  آمريكا و ايتاليا  فرانسه،  آلمان، اسپانيا،

     .مورد توجه بوده استمحيطي زيست ياياز مزا ش يب ياقتصاد يايمزا 2009متحده آمريكا، در برنامه اسقاط سال 

 زایی . اشتغال4

دوباره فعاليت در مراكز اسقاط و بازيافت وسايل نقليه فرسوده است. در كشور  معناي رونق  هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده در كشور به احيا و اجراي طرح 

معناي ايجاد  هاي اسقاط به نفر اشتغال مستقيم دارند. بر اين اساس احياي طرح   70تا    30مركز اسقاط وجود دارد و در هر مركز بين    220بيش از  

  ونقل، ذوب حمل   هاي متعددي نظير بخش   طرح،   اين   شروع   با   زمان هم   صنعت،   اين   اليت فع   زنجيره   به   توجه   شغل مستقيم در كشور است. با   11،000

 شود. زايي مي موجب اشتغال نيز    غيرمستقيم طور  به   رونق خواهد گرفت كه   فروشي استوك   و   فروشي قطعه   آهن، 

 ای . توسعه ترانزیت جاده5

از عوامل مهم توسعه ترانزيت جادهاي  در كنار موقعيت ژئوپليتيكي منطقه و وضعيت جاده ونقل  اي كيفيت و كميت ناوگان حمل كشور، يكي 

آن مربوط به درصد    80ن بوده كه بيش از  ميليون تُ   35/5ترانزيت كشور بالغ بر    1399اي است. براساس آمار موجود در كشور در سال  جاده

كاهش را شاهد بوده است. طبق اعالم وزارت راه   درصد  50سال اخير عملكرد ترانزيتي كشور بيش از    10اي بوده است. متأسفانه طي  بخش جاده

ونقل،  گيري از ظرفيت ديپلماسي حملند و راه چين و بهرهبو شهرسازي، درصورت تكميل زيرساخت كريدورهاي داخلي و پيوستن به ابتكار كمر

ن بار ترانزيتي، ازاي هر تُدالري به  100مد حداقل  آاين اساس با احتساب در  ن خواهد رسيد. برميليون تُ  80كشور ساليانه به    ظرفيت ترانزيتي

سقاط هاي ااي اجراي طرح ميليارد دالر درآمد ارزي از ترانزيت داشته باشد. با توجه به درصد باالي ترانزيت جاده  8تواند ساليانه بيش از  ايران مي

 اي بر توسعه ترانزيتي خواهد داشت.   هاي با ظرفيت باال نقش ويژههاي فرسوده با تريليكاميون
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 . كاهش آلودگی هوا 6

،  2018سال    اند. براساس گزارش بانك جهاني درشهرهاي كشور بررسي كردهدر كالنرا  مطالعات متعددي طي ساليان اخير خسارت آلودگي هوا  

اي ديگر كاظمي  در مطالعه  1. كندمت عمومي شهروندان وارد ميميليارد دالري به سال  6/2طور مستقيم هرساله خسارت  آلودگي هواي تهران به 

  216  ،  991ترتيب  به  يزندگ  يو ارزش آمار  ي زندگ  سال  كيارزش    ه،يد  كردي هوا در بخش سالمت را با سه رو  ي خسارت آلودگ  1399و گلدانساز  

 1399كاظمي و گلدانساز  گردد.  كاهش خسارت در بخش سالمت انساني مي  كاهش آلودگي هوا موجب  طبعا    2.دالر برآورد كردند   ونيليم  9500  و

  اند هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده برآورد كردهرا در اثر اجراي طرح وسايل نقليه فرسوده  از كاهش انتشار ذرات معلق    يكاهش خسارت ناش

عنوان ضريب اثرگذاري شهر تهران آالينده اصلي ذرات گردوغبار است درصد كارايي حذف ذرات معلق بهتوجه به اينكه در كالن  . با(2)جدول  

تواند كاهش  هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده، ميدر اثر اجراي طرح گرفته كاهش آلودگي هواي تهران  تعيين شده است. مطابق برآورد صورت 

 همراه داشته باشد.  ميليون دالري را در بخش سالمت شهر تهران به  1081تا  38تقريبي خسارت 

 

 اسقاط وسایل نقليه فرسوده از   یناش  سالمت انسانی  كاهش خسارتبرآورد    .2جدول  
 

حذف   ییكارا

PM  )%( 

 نقليه وسایلانتشار ذرات معلق  كاهشاز  یخسارت ناش كاهش

 ( دالر )ميليون  فرسوده

 رویكرد

 دیه  پرداخت

  رویكرد ارزش یک

 ی سال زندگ 

رویكرد ارزش آماری  

 ی زندگ

 67/361 11/78 9/12 32/11 موتورسيكلت  اسقاط 

 45/197 64/42 04/7 18/6 اسقاط اتوبوس بين شهري 

 58/63 73/13 27/2 99/1 بوس ينياسقاط م

 91/109 73/23 92/3 44/3 ي اسقاط اتوبوس شهر

 16/50 83/10 79/1 57/1 ي اسقاط تاكس

 84/49 76/10 78/1 56/1 ي سواري  اسقاط خودرو

 87/79 25/17 85/2 5/2 بار اسقاط وانت

 69/168 43/36 02/6 28/5 ون ياسقاط كام

 19/1081 49/233 57/38 ( دالر)ميليون  مجموع

 

 گيری نتيجه

معناي توقف و تعطيلي فعاليت مراكز اسقاط و بازيافت وسايل  متوقف شده كه به هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده در كشور  سال اخير عمال  طرح   سه طي  

هاي اسقاط  مركز اسقاط(، احياي طرح  220نقليه فرسوده و زنجيره فعاليت اين صنعت بوده است. با توجه به زيرساخت گسترده موجود در كشور )حداقل  

  كشور،   در   فرسوده   نقليه   وسيله   هزار   300  ساليانه حداقل   بر اين اسقاط   يم در كشور است. عالوه شغل مستق   11،000معناي ايجاد  وسايل نقليه فرسوده به 

با استفاده از    عالوه بر موارد فوق، شود. همراه خواهد داشت و موجب رونق صنعت وسايل نقليه در كشور مي را به   آهن   ن ُت 135000  حداقل   ساليانه   بازيافت 

توان به توسعه  كه از آن جمله مي   باشد همراه داشته  تواند مزاياي اقتصادي گسترده ديگري نيز به ها مي نگرانه و وجود نقشه راه اجراي اين طرح رويكرد آينده 

است. براساس برآورد  شهرهاي كشور موجب خسارت به سالمت انساني طي ساليان اخير شده  آلودگي هوا در كالن   اي در كشور اشاره كرد. ترانزيت جاده 

ميليون دالري    1081تا    38تواند كاهش خسارت تقريبي  هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده، مي كاهش آلودگي هواي تهران در اثر اجراي طرح گرفته  صورت 

 همراه داشته باشد.  را در بخش سالمت شهر تهران به 

ونقل كشور است.  هاي اسقاط وسايل نقليه فرسوده، كاهش مصرف سوخت در بخش حمل ترين مزيت اقتصادي طرح د اصلي ش گونه كه اشاره همان 

 

1  . Heger, Martin, and Maria Sarraf. Air pollution in Tehran: Health costs, sources, and policies. World Bank, 2018. 

ريزي شهر  مركز مطالعات و برنامه   ،تهران  یهوا  تی فی ک  ت یر یمد  یراهکارها  یبندت یو اولو  یمحاسبه اثربخش گلدانساز.  محمدرضا  كاظمي سوچلمايي و  محمد  .  2

 . 1399تهران، 
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شود  ميليون دالر تخمين زده مي  574ساله در كشور  پنج جويي سوخت در اثر اسقاط وسايل نقليه فرسوده طي بازه صرفه  گرفته، براساس محاسبات صورت 

عنوان يك سازوكار تشويقي  جويي انرژي و به توان در قالب گواهي صرفه اين مبلغ را مي   ، زيست   رژي و محيط سازي ان نامه ايجاد بازار بهينه ين ي آ كه مطابق  

جويي موجب افزايش انگيزه اقتصادي مالكان وسايل نقليه فرسوده جهت  طبعا  اجرايي شدن اين گواهي صرفه   براي مالكان وسايل نقليه فرسوده در نظر گرفت. 

در حال حاضر امكان استفاده از اين ابزار    نياز ندارد و   به ايجاد بازار جديد و طراحي اوراق بهادار جديد جويي انرژي  صرفه   گواهي   شود. كردن مي از رده خارج  

جويي انرژي الزم است موارد زير  در جهت اجراي گواهي صرفه  رو، اين طرح قابليت اجرايي سريع را خواهد داشت. ازاين  . انرژي ايران فراهم است  در بورس 

 مدنظر قرار گيرد: 

آوري  گيري، جمع ارزيابي طرح، اندازه   يند ا همانند بررسي فر بايست با در نظر گرفتن نوع وسيله نقليه و سوخت مصرفي آن و مالحظات  وزارت نفت مي   . 1

را به متقاضي اسقاط تخصيص و سوخت را به  گواهي  اعتماد،   جويي انرژي واقعي و قابل دهي صرفه رش گذاري و گزا منظور صحه ها به و تجزيه و تحليل داده 

 دارنده گواهي در سررسيد تحويل دهد. 

 باشد.    )هر سه ماه يكبار( و سررسيدهاي متفاوت   هاي مختلف تواند در دوره ها مي منظور رعايت تراز سوخت و امكان تحويل، گواهي به   . 2

جويي شده  صرفه   گونه قيدوشرطي متعهد به تحويل سوخت ها براي مقاصد صادراتي بوده و وزارت نفت در اين خصوص بدون هيچ خت اين سو   . 3

 جويي باشد. مندرج در گواهي صرفه 

خودروهاي با مصرف    هاي توليدكننده داخلي خودرو، سازي و كاهش مصرف سوخت، در صورتي كه شركت هايي جهت بهينه منظور ايجاد مشوق به   . 4

 تحويل بگيرند.    )معادل سوخت مصرفي خودرو(   جويي انرژي گواهي صرفه   تر از سوخت ميانگين توليد كنند سوخت پايين 

جويي انرژي  گواهي صرفه   هر سند ابطالي   ي ازا كنند، به هايي كه فرايند اسقاط خودرو را انجام و خودروي اسقاطي را از چرخه خارج مي شركت   . 5

 تحويل بگيرند.   )معادل سوخت مصرفي خودرو( 

 

 

 


