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کمیسیون  رئیس  نجفی،  آرش 
درباره  ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی 
تعرفه  اجرای  بودن  اثرگذار  میزان 
بر  خانگی  گاز  پلکانی  گذاری 
انرژی  رفت  هدر  از  جلوگیری 
قیمت  افزایش  کردن  پلکانی  گفت: 
گاز سیاست مناسبی است به شرطی 
پلکانی  گذاری  تعرفه  اجرای  که 
این  به  نباشد.  تورم زا  خانگی  گاز 
افزایش  سیاست  وقتی  که  معنی 
گاز  کننده های  مصرف  برای  قیمت 
ابزار  باید  می کنیم  اجرا  را  خانگی 
الزم برای کاهش مصرف گاز را هم 
اجرای  اگر  کنیم.  تعریف  آنها  برای 
خانگی  گاز  پلکانی  گذاری  تعرفه 
مصرف  سازی  بهینه  اقدامات  بدون 
این  به  واقع  در  شود،  انجام  انرژی 
معنی است که هزینه اش از مخاطب 
صورت  این  به  و  می شود  دریافت 
قیمت  افزایش  یک  مردم  تمام 
تعرفه گذاری  اجرای  بابت  تحمیلی 
می شوند،  متحمل  را  گاز  پلکانی 
به  طرح  این  اجرای  با  دلیل  این  به 
به  ما  برای  تورم  فقط  صورت  این 
اجرا              در  موفقیتی  و  می آید  ارمغان 

نخواهیم داشت.
نجفی درباره علت هدر رفت باالی 
مقایسه  در  کشور  در  خانگی  گاز 
گفت:  جهان  کشورهای  سایر  با 
روشی  گذشته  سنوات  در  متأسفانه 
در کشور تحت عنوان لوله کشی گاز 
وسیله  این  به  تا  اجرا شد  سراسری 

گاز را به تمام منازل ببرند.
اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی ایران ادامه داد: در سنوات 
گذشته ۲۱ میلیون بخاری گازی در 
کشور توزیع شده که این بخاری ها 
انرژی  مصرف  سازی  بهینه  نظر  از 
مصرف  ندارند.  مناسبی  موقعیت 
گاز  از  زمستانی  غریب  و  عجیب 
همین  از  استفاده  دلیل  به  خانگی 

بخاری های گازی را داریم.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف 
توضیح  در  ادامه  در  ایران  انرژی 

از  بهینه  استفاده  عدم  دالیل  سایر 
خاطر  به  داد:  توضیح  خانگی  گاز 
عمده ای  بخش  تکنولوژیکی  ضعف 
در  که  ما  مسکونی  واحدهای  از 
حال حاضر در حال احداث هستند 
با  و  مناسب  موتورخانه های  دارای 
کاری  عایق  و  نیستند  باال  راندمان 
مبحث  این  بر  عالوه  ندارند.  کافی 
از  بیش  ساختمان  ملی  مقررات   ۱۹
ولی  شده  وضع  که  است  سال   ۲۰
و  ندارد  وجود  آن  بر  عالی  نظارت 
انرژی در  به همین دلیل هدر رفت 

منازل مسکونی ما باال است.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف 
اساس  بر  داد:  توضیح  ایران  انرژی 

سازی  بهینه  شرکت  که  مطالعاتی 
مصرف سوخت انجام داده مشخص 
تعویض  ازای  به  ما  که  شده 
استاندارد  با  گازی  بخاری های 
پایین می توانیم ۶۰۰ متر مکعب در 
در  صرفه جویی  زمستان  فصل  هر 

مصرف گاز داشته باشیم.
چه  با  که  سوال  این  طرح  با  وی 
تعرفه  اجرای  در  می توانیم  شرایطی 
گذاری پلکانی گاز خانگی موفقیت 
این  به  داد:  توضیح  باشیم؟  داشته 
شرط که بخاری های گازی با سطح 
مردم  بین  در  را   A گاز  مصرف 
توزیع کنیم. پیشنهاد ما به دولت این 

با سطح  بوده که بخاری های گازی 
رایگان  صورت  به  را   A مصرف 
بخاری های  و  توزیع  مردم  بین  در 
کنند،  جمع  را  آنها  غیراستاندارد 
سپس سیاست قیمت گذاری تعرفه 
هم  را  خانگی  گاز  پلکانی  گذاری 

تعریف کند.
نجفی ادامه این سیاست را اجرای 
گاز  سازی  بهینه  قانون  و   ۱۲ ماده 
و  کرد  اعالم  شده  صرفه جویی 
بعد  شده  صرفه جویی  گاز  گفت: 
پتروشیمی  قیمت  به  مرحله  این  از 
به پتروشیمی ها به فروش برسد. به 
هزینه ای  سال   ۳ ظرف  ترتیب  این 
گازی  بخاری  دادن  برای  دولت  که 

رایگان به مردم هزینه کرده فقط از 
محل صرفه جویی گاز باز می گردد.

این  با  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
اقدام مردم بدون دردسر و با رعایت 
بابت  کمتری  هزینه  مصرف  الگوی 
این  به  و  می پردازد  خانگی  گاز 

صورت همه برنده هستند.
اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
دولت  داد:  توضیح  ایران  بازرگانی 
شوند  موظف  باید  گاز  شرکت  و 
تعرفه  طرح  اجرای  با  همزمان 
گذاری پلکانی ابزار کاهش مصرف 
گاز را هم در اختیار مصرف کننده 
موفق  طرح  گرنه  و  دهند  قرار 

نخواهد بود.
طرح  اجرای  روند  درباره  نجفی 
خانگی  گاز  پلکانی  گذاری  تعرفه 
توضیح  جهان  کشورهای  سایر  در 
داد: طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز 
جهان  کشورهای  همه  در  خانگی 
اجرا می شود و در همه این کشورها 
به آن طرح تصاعدی می گویند ولی 
قبل از اجرای طرح ابزار، تجهیزات، 
اختیار  در  را  کافی  آگاهی  و  علم 
مردم قرار می دهند و سپس اقدام به 

افزایش قیمت می کنند.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف 
مردم  وقتی  کرد:  تاکید  ایران  انرژی 
قطعًا  ندارند  صرفه جویی  امکان 
خود  خانواده  راحتی  از  نمی توانند 
بکاهند و اقدام به صرفه جویی کنند.
وی درباره زیان صنایع بورسی و 
گفت:  گاز  ناترازی  از  بورسی  غیر 
کسری  از  زمستان ها  که  ضربه ای 
بورسی  صنایع  به  طبیعی  گاز  تراز 
خیلی  می شود  وارد  بورسی  غیر  و 
که  است  درست  است.  جدی 
اجرای  با  را  امسال  تابستان  صنایع 
را  برق  کمبود  بحران  برنامه هایی 
واقعیت  ولی  گذاشتند،  سر  پشت 
این است که این اتفاق در بحث گاز 
امکان پذیر نیست زیرا گاز به عنوان 

خوراک صنایع استفاده می شود.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف 
از  کرد:  تاکید  پایان  در  ایران  انرژی 
یک ماه دیگر گاز صنایع پتروشیمی 
گازطبیعی  ناتزاری  دلیل  به  فوالد  و 
آنها  امکانات  وقتی  می شود.  قطع 
از  را  زیادی  بسیار  منافع  شود  قطع 

دست می دهند.
بورسی  صنایع  بنیادی  تحلیل  در 
در ۲ سال اخیر به ریسک هایی مانند 
پرداخته  در صنایع  گاز  و  برق  قطع 
می شود، اما نکته درستی که نجفی به 
آن تاکید ویژه می کند استفاده گاز به 
عنوان خوراک اصلی صنایع بوده که 
زیان  یا  در سودآوری  بیشتری  وزن 

دهی شرکت ها دارد.

نفت و انرژی
ضربه جدی قطعی گاز به صنایع بورسی کشور

مقایسه اشتباه قطعی گاز وبرق
سه شنبه 1 آذر 1401       شماره  6417       سال بیست و پنجم 

نفت کاهشی شد
برای سوخت  تقاضا  کاهش  مورد  در  نگرانی 
بانک های مرکزی  افزایش نرخ بهره  در چین و 
باعث کاهش قیمت نفت تا پایین ترین رقم طی 

۲ ماه گذشته شده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 87 
سنت معادل ۰.۹۹ درصد کاهش به 8۶ دالر و 
75 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا هم با 87 سنت معادل ۱.۹ درصد کاهش 

7۹ دالر و ۲۱ سنت معامله می شود.
 هر دوی این شاخص های منفی در روز جمعه 
به حدود پایین ترین رقم از ۲7 سپتامبر رسیدند و 
دومین کاهش قیمت هفتگی خود را ثبت کردند. 
قیمت نفت خام برنت ۹ درصد و نفت آمریکا 

۱۰ درصد طی یک هفته گذشته کاهش یافت.
 کمبود عرضه نفت خام به اروپا تا حدی آرام 
شده چون پاالیشگاه های این قاره تالش کردند 
قبل از اجرایی شدن تحریم های نفتی علیه روسیه 
این  کنند.  پر  را  خود  ذخایر  دسامبر  پنجم  در 
اروپا،  سرتاسر  در  نفت  فیزیکی  بازار  تحریم ها 

آفریقا و آمریکا را تحت فشار قرار می دهد.
 اما بازار گازوئیل هنوز با کمبود مواجه است 
و آمریکا و اروپا برای دریافت بشکه های بیشتر 
رقابت می کنند. با این که چین صادرات گازوئیل 
خود را در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۲ برابر 
رقم  این  اما  رسانده  تن  میلیون   ۱.۶ به  و  کرده 
بسیار کم تر از ۱.7۳ میلیون تن صادرشده در ماه 

سپتامبر بوده است.

پارس خودرو از بورس 
اخراج شد

براساس اطالعیه شرکت بورس تهران از تاریخ 
۱4۰۱.۰7.۱۹ شرکت پارس خودرو از فهرست 
شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران حذف 
و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس شده بود که 
روز گذشته مجوز حضور این نماد در تابلو زرد 

فرابورس صادر شد.

استعفای عشقی از ریاست 
سازمان بورس تایید شد

تایید  با  بورس  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
استعفای کتبی »مجید عشقی« از ریاست سازمان 
جلسه  در  امروز  موضوع  این  گفت:  بورس، 

شورای عالی بورس بررسی می شود.
»هادی سلیمی زاده« در مورد استعفای »مجید 
عشقی« از یاست سازمان بورس و اوراق بهادار 
استعفای خود  اعالم کرد: وی به صورت کتبی 
ارائه داده است که این موضوع در جلسه امروز 
از  برخی  می شود.  بررسی  بورس  شورای عالی 
پیشنهادهای  برخی  با  مخالفت  جمله  از  موارد 
سازمان بورس برای گنجاندن در الیحه بودجه 
جمله  از  بازار  از  حمایت  بر  مبنی  آینده  سال 

دالیل این استعفا اعالم شده است.
ریاست سازمان بورس از سال ۹۹ به این سو 
ثبات آن چنانی نداشته و از آن موقع تاکنون 4 
با  نفر به ریاست این سازمان منصوب شده که 
احتساب  با  حاضر  حال  در  رفتند.  کنار  استعفا 
عدالت حدود 75 درصد جمعیت کشور  سهام 
به  نیاز  سازمان  این  و  دارند  بورس حضور  در 

ثبات مدیریتی و مقررات مرتبط با بازار دارد.

مرکزی  بانک  جدید  ابزار 
برای بلوکه کردن پول مردم

بانک  جدید  ابزار  درباره  شقاقی شهری  وحید 
فروش  و  ارز  بازار  کنترل  و  مهار  برای  مرکزی 
اوراق ارزی می گوید: بسته اجرایی بانک مرکزی، 
راهکارهای گذرا و کوتاه مدت است. به عبارتی، 
حل مساله نیست و صرفا ما می توانیم به آن به 
عنوان ایجاد وقفه یا زمان نگاه کنیم. بانک مرکزی 
اعالم کرده که شما ریال خود را بدهید و عمال 
دریافت  آینده  سال  سررسید  برای  ارزی  اوراق 
کنید و در آن سررسید هم به بانک مراجعه کنید و 
دالر خود را تحویل بگیرید. این کار عمال بلوکه 
کردن نقدینگی مردم در شرایط کنونی است که به 
بازار ارز مراجعه نکنند. به این شکل، هم جلوی 
التهاب در بازار ارز گرفته می شود و هم این که 

نقدینگی عمال جمع می شود.
عرضه  گاز مایع روسیه

 به چین 32 درصد
 افزایش یافت

به گزارش روسیا الیوم، اداره گمرک چین روز 
یکشنبه گزارش داد که عرضه گاز طبیعی مایع از 
روسیه به چین از ژانویه تا اکتبر)دی ماه ۱4۰۰ 
قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت  مهر ۱4۰۱(  تا 
تن  میلیون   4.۹8 به  و  یافته  افزایش  درصد   ۳۲

رسیده است.
بر اساس داده های اداره گمرک چین، واردات 
درصد   ۱57 با  ارزش  نظر  از  روسیه   LNG
از  رسید.  دالر  میلیارد   5.۳ از  بیش  به  افزایش 
نظر حجم فیزیکی LNG خریداری شده توسط 

چین، روسیه در رتبه چهارم قرار دارد.
استرالیا در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر با صادرات 
 ۱۲.55 ارزش  به  ان جی  ال  تن  میلیون   ۱7.55
میلیارد دالر، تامین کننده اصلی گاز طبیعی مایع 
با این حال، در این مدت،  به چین بوده است. 
به  از استرالیا به چین  حجم تحویل ساالنه گاز 

یک سوم کاهش یافت.

بسیار  جای  داشت:  اظهار  اسکندری  ناصر 
قطعات  درصد   ۹5 از  بیش  که  است  خوشحالی 

مورد نیاز نیروگاهی در ایران ساخته می شوند.
آینده  برق  پیک  تا  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
نزدیک به ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی 
برق  قیمت  موضوع  افزود:   شد،  افزوده خواهد 
اقتصادی  کارشناسان  را   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  در 
بررسی و با توجه به مباحث کالن انرژی کشور 

تصمیم خواهند گرفت.
با  حرارتی  برق  شرکت  تولید  راهبری  معاون 
اینکه یکی از موضوعات جدی توسعه  تاکید بر 
نیروگاهی کشور، تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه ها 
و به عبارتی ساخت بخش بخار است، کفت: از 
لحاظ راندمان نیروگاه ها جزو کشورهای درحال 
و  دنیا هستیم  در  باال  به  میانگین  از  یا  و  توسعه 
به  کشور  حرارتی  برق  مجموعه  جهت گیری 
که  نیروگاه هایی  بخار  بخش  که   است  سمتی 
را در  تولید می کنند  برق  بدون مصرف سوخت 
برنامه اصلی خود قرار دهد و در سایر بخش ها 

هم نیروگاه های کالس F و باالتر مورد استفاده 
قرار می گیرد.

وی درخصوص ذخایر سوخت نیروگاه های برق 
حرارتی، نیز گفت: نیروگاه ها بر مبنای گاز طراحی 
در  خانگی  مصارف  اینکه  به  توجه  با  و  شده اند 
تحویلی  گاز  می کند  پیدا  افزایش  بسیار  زمستان 
نیروگاه ها محدود شده و سوخت مایع جایگزین 
می شود. بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر در 

مخازن نیروگاه ها سوخت ذخیره شده است.
مطروحه  موضوعات  برخی  درباره  اسکندری 
میلیون   ۳5 مصرف  برای  برنامه ریزی  جهت 
مترمکعب مازوت در نیروگاه ها که در شبکه های 
برای   : داشت  بیان  است،  شده  مطرح  اجتماعی 
دوم  اولویت  مایع  مردم سوخت  برق  نیاز  تامین 
سوخت  است.  کشور  حرارتی  نیروگاه های 
مباحث  و  برق  شبکه  نیاز  به  توجه  با  نیروگاه ها 
زمینه  این  در  و  می شوند  استفاده  محیط زیستی 
سوخت  تحویلی  وضعیت  ندارد.  وجود  نگرانی 

با توجه به شرایط، تغییر می کند.

وضعیت مصرف مازوت در نیروگاهها

ابزارهای  اینکه  بیان  با  طالیی  محمدرضا 
گوناگونی در بحث حکمرانی ازجمله حکمرانی 
از  استفاده  به  می توان  که  دارد  وجود  انرژی 
خط  تعیین  در  غیرقیمتی  و  قیمتی  ابزارهای 
اظهار  کرد،  اشاره  سیاستگذاری ها  و  مشی ها 
ابزارها  از  دسته  آن  به  قیمتی  ابزارهای  کرد: 
می گویند که شامل قیمتگذاری و پرداخت یارانه 
مانند  مولفه هایی  غیرقیمتی،  ابزارهای  و  بوده 
فناوری  توسعه  قانونی،  الزامات  و  استانداردها 

و آگاهی بخشی است.
به گفته وی، چندین سال است که سیاست ورزان 
انرژی های تجدیدپذیر و  و حکمرانان در حوزه 
ابزارهای  حوزه  این  مربوطه  نهادهای  مدیران 
مرجعیتی  فصل الخطاب  به عنوان  را  قیمتگذاری 
نتیجه ای  و  داده اند  قرار  خود  سیاستگذاری های 

که از این مهم حاصل کشور 
که  است  آن  از  شده حاکی 
استفاده  وضعیت  متاسفانه 
عطف  انرژی ها  این گونه  از 
ماده  قانونی  مصادیق  به 
ساله  پنج  برنامه  قانون   5۰
قانون   ۱۹ ماده  و  ششم 
 484۱ )ایجاد  پاک  هوای 
مگاوات ظرفیت نصب شده 
خورشیدی(  نیروگاه های 
مگاوات   ۹۶۰ به  باتوجه 

ظرفیت نصب شده نیروگاه خورشیدی تاکنون از 
اختالفی حدود ۳88۱ مگاواتی برخوردار است.

تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  کارشناس  این 
اظهار کرد: این میزان ظرفیت نصب شده نیروگاه 
خورشیدی در قیاس با کشورهای همسایه مانند 
تا  گیگاوات   7 تولید  توان  به  رسیدن  با  ترکیه 
سال ۲۰۲۰ و امارات متحده عربی با توان تولید 
۲5۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به ترتیب از 
اختالفی حدود ۶۰۰۰ مگاوات و ۲۰۰۰ مگاوات 

برخوردار است.
قیاس  در  و  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  طالیی 
ازجمله  حوزه  این  در  دنیا  مطرح  کشورهای  با 
استرالیا دارای اختالف ۱8 گیگاواتی، فرانسه ۱۳ 
 ۲۲.۶ ایتالیا  گیگاوات،   ۱4.۲ انگلیس  گیگاوات، 
گیگاوات، آلمان 57 گیگاوات، هند 4۰ گیگاوات، 
چین  گیگاوات،   78 آمریکا  گیگاوات،   ۶۹ ژاپن 
گیگاوات   ۱۶ بالغ بر  ویتنام  با  و  گیگاوات   ۲5۰
آمارهای  براساس  میانگین  به طور  که  است 
انرژی ها  بین المللی  انجمن  وبسایت  از  برگرفته 
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گیگاوات را نشان می دهد.
از  حکایت  مهم  اختالف  این  کرد:  تاکید  وی 
وجود مساله ای از نوع بقا و توسعه در وضعیت 
که  است  این  موید  و  دارد  حوزه  این  بحرانی 
تله  در  گرفتار  تجدیدپذیر  انرژی های  اینکه 
بازنگری،  لزوم  و  بوده  قیمتی  سیاستگذاری های 

بازمهندسی  در  بایسته  پیگیری های  و  تحلیل 
انرژی،  منابع  اینگونه  از  بهره برداری  و  استفاده 
تصمیم سازی  ارکان  در  مهم  و  الزم االجرا  امری 

و تصمیم گیری کشور در سطوح قانونی است.
انرژی های  حوزه  کارشناس  این  گفته  به 
راهکارهای  از  یکی  میان  این  در  تجدیدپذیر، 
برون رفت از مسائل و مشکالت کشور و رسیدن 
اسناد مرجع  براساس  اسالمی  پایدار  پیشرفت  به 
کالن  سیاست های  اساسی،  قانون  ازجمله  کشور 
ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی، سند 
انقالب اسالمی  چشم انداز بیست ساله، گام دوم 
و  برقراری  پیشرفت،  ایرانی  اسالمی  الگوی  و 
بکارگیری  و  تبیین  طراحی،  در  توازن  ایجاد 
از  بهره گیری  ضمن  که  ست  سیاست هایی 
ظرفیت ها و پتانسیل های خدادادی با داشتن ۳۰۰ 
روز آفتابی و تنوع انرژی های 
تجدیدپذیر  یعنی خورشید، 
دریا  و  باد  زمین گرمایی، 
کشور  انرژی  منابع  سبد  در 
حوزه  در  پیشران  به عنوان 
رویکردی  براساس  تولید، 
علمی و چندساحتی و مبتنی 
فقط  نه  و  جانبی  تفکر  بر 
تفکر عمودی مبتنی بر هزینه 
و فایده بهره جوید و عالوه بر 
ابزارهای  بکارگیری  با  این 
اقناعی( در  حکمرانی نرم )مشارکتی، تشویقی و 
الزامات  )قانون،  سنتی  و  سخت  ابزارهای  کنار 
استفاده ای  آیین نامه ها(،  و  استاندارها  قضایی، 

متوازن و عادالنه داشته باشد.
طالیی با بیان اینکه بدیهی است چنانچه خواهان 
در  انتقالی  و  تطبیقی  سیاست های  از  بهره گیری 
کشورها  دیگر  از  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه 
هستیم باید این بهره برداری طبق الگوی استعاره 
و استحاله، تبیین و نه فقط الگوی استعاره تدوین 
شود، افزود:  باید از این طریق نه تنها برای جبران 
ضعف ها و کمبودهای بهره برداری در حوزه منابع 
نظام مسائل  رفع  و  تجدیدپذیر کشور  انرژی های 
حاصل از آن اقدام شود بلکه در تحقق اهداف و 
سیاست های کالن تنظیمی و تجویزی در کشور 
با  قیاس  در  صنعت  این  توسعه  و  رشد  درباره 
بهره برداری از منابع انرژی های فسیلی به صورت 

رشدی متوازن صورت پذیرد.
به گفته وی، به طور قطع با استفاده از این الگو 
سیاسی،  اقتصادی،  توسعه  و  رشد  به  می توان 
مطرح  فناوری  و  علمی  فرهنگی،  اجتماعی، 
با  ایرانی  اسالمی-  نوین  تمدن  مدنظر  و  شده 
بهره برداری از تمامی منابع انرژی قابل دسترس و 
خدادای با ایجاد سبد منابع انرژی متنوع در کشور 
دست پیدا کرد تا بتوان در مسیر توسعه پایدار و 
آینده استفاده از انرژی بر مولفه هایی چون امنیت 

و دیپلماسی انرژی، گام های اساسی برداشت.

انرژی های تجدیدپذیر، گرفتار سیاست قیمتی

زهرا علی اکبری
کاال  سیاسی ترین  این  بنزین، 
دیگر  بار  ایران  هزینه ای  سبد  در 
در  چند  هر  است.  شده  خبرساز 
فروردین ماه وزیر نفت اعالم کرده 
سر  بنزین  تولید  و  مصرف  که  بود 
ششمین  در  اما  است  شده  سر  به 
اوجی  جواد  ماه،  شهریور  از  روز 
صراحتا با اشاره به فعال بودن 44۰۰ 
کشور  در  سوخت رسانی  جایگاه 
کنترل  با  بنزین  مصرف  کرد:  اعالم 
کرونا و افزایش مسافرت ها از تولید       

پیشی گرفت.
که هنوز  امسال در حالی  تابستان 
ارز  حذف  از  ناشی  تورمی  موج 
ایران  اقتصاد  در  تومانی   4۲۰۰
باالی  تورم های  و  نشده  تخلیه 
اقتصاد را نشانه گرفته  چهل درصد 
بنزین  قیمت  افزایش  گزینه  بود، 
استناد  به  برخی  گردید.  مطرح  نیز 
بر  مبنی  رییس جمهوری  سخنان 
قیمت ها  افزایش  از  بخشی  اینکه 
باال  گذاشتیم،  آینده  سال  برای  را 
رفتن  قیمت بنزین را در سال آینده 

محتمل می دانستند.
رییس  که  است  حالی  در  این 
گرفتن  باال  از  پس  برنامه،  سازمان 
نه  کرد  اعالم  حدیث ها  و  حرف 
امسال و نه سال آینده، قیمت بنزین 

افزایش نخواهد یافت .
شرایط  در  بنزین  مصرف  افزایش 
کنونی، می تواند ایران را به واردکننده 
بنزین تبدیل کند. این در حالی است 
بنزین  واردات  معتقدند  بسیاری  که 
مضاعف  فشاری  کنونی  شرایط  در 
خواهد  ایجاد  ایران  ارزی  منابع  بر 
کرد. از سوی دیگر برخی نیز بر این 
عقیده اند که دولت قصد دارد قیمت 
چنین  در  دهد.  افزایش  را  بنزین 

کارشناسان  از  بسیاری  شرایطی 
بنزین  قیمت  رشد  داده اند  هشدار 
اقتصاد  در  مضاعفی  فشار  می تواند 

تورم زده بر ایران وارد کند.
نشان  نیز  دولتی  مقامات  اظهارات 
کار  دستور  از  گزینه  این  می دهد 
که  است  چنین  این  است.  خارج 
در  بنزین  تولید  یعنی  سوم  گزینه 
است  گرفته  قوت  پتروشیمی ها 
در  نقیض  و  ضد  اظهارات  حاال  و 
می رسد.  گوش  به  خصوص  این 
نفت  وزیر  که  بود  ماه  شهریور 
تولید  برای  برنامه ای  کرد  اعالم 
با  اما  بنزین پتروشیمی وجود ندارد 
این حال در مهرماه، رییس سازمان 
استاندارد که معاون رییس جمهوری 
بنزین  تولید  کرده:  تاکید  است، 
تایید  را  پتروشیمی  واحدهای  در 
استاندارد  و  کیفیت  بر  اما  می کنم 
حاال  می کنیم.  نظارت  سوخت  این 
معصومه ابتکار، رییس اسبق سازمان 
اعالم  توییتی  در  نیز  زیست  محیط 
و  شد  سرد  هوا  »باز  است:  کرده 
افزایش  کالنشهرها  هوای  آلودگی 
هم  خوبی  تابستان  گرچه  یافت، 
کاهش  از  حاکی  گزارش ها  نبود. 
تعداد روزهای سالم، توقف نوسازی 

به  کم توجهی  فرسوده،  خودروهای 
معاینه فنی و محورهای دیگر برنامه 
خبر  و  هواست  آلودگی  کاهش 
آلوده  پتروشیمی«  »بنزین  بازگشت 
صادق  مردم   با  توزیع.  چرخه  به 

باشید«.
همسو  خبرگزاری های  همچنان 
بنزین  از  حمایت  پرونده  دولت  با 
قرار  کار  دستور  در  را  پتروشیمی 
این  از  پیش  که  حالی  در  داده اند 
در  بنزین  این  از  استفاده  تجربه 
این  بسیاری  و  داشت  وجود  ایران 
و  بروز سرطان  عامل  را  بنزین  نوع 
 . می دانستند  متعددی  بیماری های 
ادعایی که هیچ گاه رد نشده و حتی 
مجری طرح بنزین پتروشیمیایی نیز 

این را تایید می کند.
اواخر  در  بنزین  نیز  پیش تر 
محمود  جمهوری  ریاست  دوره 
وزارت  زمان  در  و  احمدی نژاد 
تحریم  مشمول  میرکاظمی،  مسعود 
بر  برای غلبه  ایران  نتیجه  شد و در 
کمبود موجود نسبت به تولید بنزین 

در واحدها پتروشیمی روی آورد.
در  پتروشیمی ها  در  بنزین  تولید 
طرح  عنوان  تحت  طرحی  قالب 
ضربتی افزایش تولید بنزین در سال 

۱۳8۹ آغاز شد و تولید بنزین در ۶ 
مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، 
واحد  کبیر،  امیر  )نوری(،  برزویه 
آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با 
ظرفیت روزانه ۱5 تا ۱7 میلیون لیتر 
بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز 
بنزین  نبودن  یا  استاندارد بودن  شد. 
محل  هنوز  و  همواره  پتروشیمیایی 
بحث موافقان و مخالفان بوده است.

بنزین  پناهی، مجری طرح  فریبرز 
بنزین  کیفت  درباره  پتروشیمیایی 
تولیدی در واحدهای پتروشیمی در 
گفته  طرح  این  درباره   ۱۳۹۳ سال 
فشارهای  و  تحریم  زمان  در  بود: 
بین المللی و کمبود بنزین در کشور 
مجتمع های  در  بنزین  تولید  طرح 
در  این  دادم  ارائه  را  پتروشیمی 
حالی بود که قرار بود این طرح فقط 
قرار  استفاده  مورد  تحریم  زمان  در 
طرح  به  هم  منظور  همین  به  بگیرد 
مجتمع های  در  بنزین  تولید  ضربتی 

پتروشیمی معروف شد.
پناهی در پاسخ به این سئوال که آیا 
شما از سمی و سرطان زا بودن مواد 
خروجی  محصول  در  پتروشیمی 
آگاه بودید؟ تاکید کرد: بنده به عنوان 
از خطوط  بنزین  تولید  روش  مبدع 
سمی  از  پتروشیمی ها،  فرآیندی 
پتروشیمی  مواد  بودن  سرطان زا  و 
بودم  آگاه   LBTX بنزن و  همچون 
و به همین دلیل در طرح اولیه بنده 

به این نکات کامال توجه شده بود.
اجرای  از  پس  سال  یک  وی 
گفته  صراحتا  پتروشیمی  بنزین 
بنزین  تولید  اجرایی  روند  بود: 
بدون  پتروشیمی  مجتمع های  در 
بهسازی  و  اصالح  روند  از  استفاده 
نبود که استفاده  این  بنده  بود. طرح 
کردند. در واقع همان چیزی که در 
بدون  را  می شد  تولید  پتروشیمی ها 
هیچگونه روند اصالحی و رساندن 
تحویل  روز  استانداردهای  به  آن 

پاالیشگاه ها می دادند.
ابهامات  سایه  در  می رود  آن  بیم 
دیگر  بار  حوزه،  این  در  مطرح 
باک  از  سر  غیراستاندارد  بنزین های 
اینجاست  نکته  درآورند.  خودروها 
که سخنان ضد و نقیض وزیر نفت 
و معاون رییس جمهوری بی اعتمادی 
در این حوزه را افزایش می دهد و 

شفافیت موضوع راهگشاست.

اظهارات ضد و نقیض وزیر نفت و معاون رییس جمهوری در حوزه بنزین

ابهامات عجیب در موجودی باک خودروها


