ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﺒﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،ﭘﺲ از ﻃﺮﺣﯽ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات
آن ،ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ اراﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ
را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را اراﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ
اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻬﺮان ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﺸﻮر را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺪود  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز،
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۱.۱ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺼﺮف دارد ﮐﻪ در ﻣﺎه،
ﺣﺪود  ۳۲ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۳.۳ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺪود  ۱۰۰ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮدرو  ۶۰ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﯾﺎراﻧﻪای ﻣﯽدادﯾﻢ؛ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی  ۶۰ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﯾﺎراﻧﻪ  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ آن وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﺷﯿﻮه ﺗﻮزﯾﻊ
آن اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در روش ﻓﻌﻠﯽ ،اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ
و ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺮد ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ ﺑﻮده و در دﻫﮏ ﺑﺎﻻی درآﻣﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺻﻼح ﺷﻮد ،ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺠﻮار ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺎﻣﻼ دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﺛﺮ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ ﯾﻘﯿﻨﺎ در درازﻣﺪت اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺪ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو ،اﺗﻮﺑﻮس و
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮرم
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،اﻣﺎ در ﺗﻮرم ﮐﻞ و ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺛﺮی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ ﻫﻢ
راﯾﺰﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم از اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻗﺎﭼﺎق وﺟﻮد دارد ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽرﺳﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮدم در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ از ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر ﺧﻮدرو در ﯾﮏ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ دارد ،از ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺣﻖ دﯾﮕﺮان
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮق ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را دارد و اﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ زﯾﺎدی دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ
ـﺮوری و
ـﻊ ﺿـ
ـﻦ وﺿـ
ـﺪ .اﺻﻼح اﯾـ
ـﺎراﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧـ
ـﻮد را از ﯾـ
ـﻦ ﺳـ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
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