ﻃـﺮح ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻨﺰﯾـﻦ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻓـﺮد
زﯾﺒﻨﺪه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ »ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺬارد« ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در ﺧﺼﻮص
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﻗﯿﻘﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﮐﻮروش ﮐﺮمﭘﻮر
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ
ﻃﺮح ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد .در ﺧﺼﻮص اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﻃﺮح ﯾﺎ
ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻃﺮح از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه و

از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻘﻄﻪ
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﯽ رود.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ روزی ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻨﻮز در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻃﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻠﯽ دارم اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻧﺪﯾﺪم.
وی اﻓﺰود :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی زﯾﺒﻨﺪه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮراک
ﺧﻮدرو اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﮐﺮم ﭘﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻨﻮز ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮا ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد و ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد آﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد و
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﻗﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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