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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﺨﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاد
اوﺟﯽ در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺮوز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وی درﺑﺎره
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ در روش ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻬﯿﻤﻪ ای ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ
داده ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ دارد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح وارد اﺳﺖ،
زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻣﺎن را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق
ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از دادن اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺳﻮداﮔﺮی و
ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺸﻮد ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح و
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را در دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﻌﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﮑﺎری ارﮐﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮاﻗﻮه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﻞ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﻢ و ﮐﯿﺶ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و و
ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ

ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت
و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ از دوﻟﺖ و وزارت ﻧﻔﺖ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﺑﻬﺎﻣﺎت را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺷﺘﺎب زده
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻧﺨﻌﯽ اﻓﺰود :ﺟﻮاد اوﺟﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﻗﺸﻢ و ﮐﯿﺶ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﯾﻠﻮت اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺮا ﻧﺸﻮد.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
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