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 بسمه تعالی

در سال  (ITAN) با نام اختصاری ایتان (Iran Think Thanks Network) شبکه کانون های تفکر ایران

ایجاد بستر مناسب آشنایی و تبادل نظر ، فرهنگی توسعه فناوری در کشور -تقویت زیرساخت فکریبه منظور  ۹۷۳۱

های تفکر در  ایجاد زمینه مشارکت کانون، گران به مسئوالن تحلیلانعکاس نظرات و انتقادات ، گران فناوری کشور تحلیل

ها با  گران فناوری کشور با هنرمندان و رسانه تقویت ارتباط تحلیلو  های اقتصادی، صنعتی و فناورانه تدوین سیاست

 تاسیس شد. هدف انعکاس مناسب مطالب به افکار عمومی

 صورت گرفته، منعکس شده است.در اینجا مصاحبه ای که با گروه انرژی ایتان 

 

 

ید؟ اای رسید استیم ببینیم که شما به چه نتیجهخو داشتیم، می بنزین در خصوص ای سواالت عدیده 

 ؟ نظر خودتان چیست؟ جاهای مختلف هستید یا خیر نظراتدر جریان آیا 

لودگی اش با آ ها رابطه پتروشیمیبنزین "عنوان یادداشت، ، داد یادداشتی برای این موضوع  ایتان قبل از عید

 .بود "هوای کالن شهرهای کشور چیست؟

آقای میرکاظمی  در مجلس هم ،شرکت پاالیش و پخش هم یک نظر دارد،شرکت پتروشیمی یک نظر  

و بعد از عید نظرشان را قبل از عید با واردات مخالف بودند  با واردات مخالف بودند. آقای زنگنه هم

را نمی دانیم. بحث تحریم هم هست یعنی واردات ما در تحریم از چه کشورهایی  لتتغییر دادند که ع

شان در مقایسه با ایران چگونه  بنزین کیفیتکنیم،  ایی که ما از آنها بنزین وارد میاست؟ آن کشوره

سوی  ا هم الزم دارد. بحث واردات ازبودجه دارد و اجازه مجلس ر به در ضمن بحث واردات نیازاست؟ 

االن که شرایط  دیگر باید از لحاظ اقتصادی بودن و سالم بودن مورد ارزیابی قرار گیرد، به خصوص در

و همچنین ها شروع شده است  اند، مرحله دوم هدفمندی رایانه های ما هنوز تکمیل نشده پاالیشگاه

. چه مقدار بودجه ، شرایط تحریم هم هنوز پابرجاستصرف هم مواجه خواهیم شدافزایش م احتماال با

محیط زیست هم  برای واردات پیشنهاد شده است؟ آیا در آینده مجبور به واردات خواهیم شد؟ بحث

باالست،  دی دارد و بنزین پاالیشگاه گوگردششود بنزین پتروشیمی بنزن زیا مطرح است، گفته می

ین مدت روی این گروه شما که در ا تر است؟ برای محیط زیست خطرناک بنزین؟ کدام درست است

 ای رسیده است؟ موضوع کار کرده است، به چه نتیجه



2 
 

ها اضافه شدند تا  ها سوق داده نشد، تنها پتروشیمی ها به پتروشیمی ه این است که بنزین از پاالیشگاهیک نکت

 شود.  ها انجام می هظرفیت را باال ببرند. در کل دنیا روند تولید بنزین در پاالیشگا

میلیون آن  06نزدیک به  مان هست. ت، حدود میلیون لیتر بنزین مصرفیدر سطح کشور هساالن آماری که 

سه و نیم میلیون لیتر هم وارد دهند و حدود  ها می میلیون را پتروشیمی 0شود،  ها تولید می توسط پاالیشگاه

 شود. می

اضافه کنند تا کل واردات به  میلیون 8-۳واردات بنزین را حدود  شود که قرار است تان از اینجا شروع میداس

البته  .گرفته شده استمیلیون لیتر هم  ۹6برای  ای بهمصو ن لیتر برسد، در حال حاضر گویامیلیو ۹۹-۹6حدود 

زیمم کاری که برای بودجه مجلس هم ماک روش هایی پیش روی وزارت نفت برای حل مشکل بودجه وجود دارد،

 .تجلس اسکند، سوال در سطح علنی م مطرح می

 بعد از چند سال رجز خوانی، آمریکا در تیر ماه ورود بنزین را به ایران ممنوع کرد و ایران را تحریم کرد. 8۱سال 

در روز ماه به حدود یک میلیون لیتر  ۷-0، در عرض لیتر در روز 06ین ما را از حدود این شوک واردات بنز

برای افزایش عدد  می پر کردند. واردات بنزین عمدتاًاده از ظرفیت واحدهای پتروشیرساند. این گپ را با استف

ع پتروشیمی  آروماتیکی داریم مجتم 4مواد اوکتان افزا بودند، در سطح کشور  شد؛ یعنی عمدتاً اوکتان انجام می

کردند. در این شرایط  که یک محصول میانی است، تولید می reformerافزا به نام نها یک ماده اوکتان که آ

کنند و از این شان را یک مقدار کم  ها ظرفیت محصول نهایی پتروشیمی بندی شد که این پتروشیمی جمع

reformer  شود.که یک محصول میانی است، استفاده 

و مواد اوکتان افزا وارد  گرفت ن زمان هم واردات بنزین صورت نمیمنظورتان این است که در آ

 شد؟  می

فزا هستند. در برخی مواقع نیز اوکتان ا عمالً ها مطرح است، برای واردات و چه برای پتروشیمی بنزینی که چه

فروختند و  ین است. آن زمان که به ما بنزین میهمان بنز ن سوپر وارداتی باشد. اصطالح عام آنتواند بنزی می

آن دو سه ماه که به ما  مان بود. بنزین وارداتی برای، افزایش عدد اوکتان بنزین داخلییم، در واقع واردات داشت

 ن باقی ماند. از این سمت دولت از این ظرفیتولی همچنا ،رد شد و تحریم شکست خورد بنزین نفروختند

منفعت  بهزا نباشد و هم  زیستی مشکل کم، به شکلی که هم از لحاظ محیط استفاده کرد، البته به مقدار

مثل فاز دوم  زایش ظرفیت پاالیشگاهی افتتاح شدهای اف دیگر یک سری طرحطرف  پتروشیمی ضربه نزند. از
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میلیون در روز  0به زیر  ۱۹واردات بنزین ما در سال  ؛روند در این چند سال باعث شد پاالیشگاه اراک و این

 برسد.

کرد و از آن سمت هم کسی به غیر از  لت تکذیب مییستی مطرح بود ولی دوز های محیط از همان اول هم بحث

 مثل خانم ابتکار پیگیر موضوع نبود. افراد خاص،

ی کشور به واردات بنزین را خیلی  دار عوض شد. دولت جدید ریسک تکیهاین روند با آمدن دولت جدید یک مق

هایش را  ترین اولویت مهمزیست شد و یکی از  ن سمت هم خانم ابتکار رئیس سازمان محیطفت و از آجدی نگر

اش این شد که پارسال واردات بیشتر شد و یک مقدار بنزین تولید شد، از  طع تولید این بنزین گذاشت، نتیجهق

زیست توافق کردند که تولید بنزین متوقف شود و واردات که زیر دو  سمت هم وزارت نفت و سازمان محیط آن

 ر در پارسال و به حدود ده میلیون لیتر در امسال برسد.میلیون لیتر در روز بود به سه و نیم لیت

 ؟گیرد واردات بنزین از چه کشورهایی صورت می

هند و امارات معموال واسطه فروش  است.و تا حدی هند  امارات از اکنون از امارات بود، هم اکثراً ها تحریم قبل از

 مطرح است. هم قضیه تحاتوراالن بنزین از اروپا به ایران می شوند. 

ا ، این بود که چه وزارت نفت دولت سابق و چه وزارت نفت فعلی تای که درباره وزارت نفت وجود داشت نکته 

کردند تا اینکه آقای زنگنه بحث آالیندگی بنزین پتروشیمی را تایید  اوایل اسفندماه پارسال این موضوع را رد می

در  ها ه این موضوع را رد کردند. دیدگاههای آقای زنگن تاز مدیران وزارت نفت بعد از صحبکرد. حتی بعضی 

ها  بنزینی این  های خصوصی تولید کننده که شرکت ملی پتروشیمی و پتروشیمیحاضر به این صورت است  حال

ش دنبال افزایش کنند. وزارت نفت و شرکت پاالیش و پخ مچنین آالیندگی پایین آن دفاع میاز کیفیت و ه

 گویند کیفیت بنزین پایین است. واردات بوده و می

 ؟وجود دارددرصد بنزن دارد، اسنادی هم  01 ،بنزین پتروشیمی برای این گفته که مثالً

شواهد این گفته  فت تایید شد.وزارت ن توسط سازمان محیط زیست موضع، که ای که وجود داشت این است نکته

ط زیست و وزارت نفت هیچ ما هر چه پیگیری کردیم از سمت سازمان محی نزن بنزین باالست، چیست؟بکه 
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یک سری رقم را در بیانیه هفته پیش خود اعالم کند.  شرکت پاالیش و پخش صرفاً سندی وجود نداشته است،

 دانیم. وارد میما یک سری اشکال  ؛در آن ارقامی هم که اعالم کرده است

 کنند؟ ین وارداتی را اندازگیری میر بنزدر بحث واردات، بنزن  موجود د

به خاطر این بود که گفتند در آلودگی هوای کالن شهرها اثر  ،نقدر پر رنگ شداز اول اینکه چرا بحث بنزین آ

زیادی دارد. نکته دیگر این است که تنها جایی که کیفیت بنزین کالن شهرها را چک کرده است، شرکت کنترل 

بنزین در حالی که های سوخت را تست کرده بود.  هم بنزین جایگاه رداری بود که آنکیفیت هوای شه

که ایجاد  ولی جوی گیرد ها قرار می شود و سپس در جایگاه های سوخت ترکیب می پتروشیمی با بنزین جایگاه

است. نکته دیگر  است پس بنزین پتروشیمی کیفیتش پایین شد این بود که چون بنزین جایگاه سوخت تهران بد

 آید. شود، اصال سمت تهران و ... نمی که در عسلویه و ماهشهر تولید می ست که بنزین پتروشیمیاین ا

زیست  پس چرا در محیط دارد، 0.2بحث دیگر اینکه بنزین جایگاه سوخت را حتی اگه بگوییم بنزن حدود 

 است؟؟؟۹6تا0بنزن آن  گویند می

یعنی بنزن  ،شود 0.2وقتی مجموع  روشیمی بیشتر است.ضمن اینکه بدانیم همیشه بنزن بنزین پاالیشگاه از پت

 نزدیک است!!! 4پتروشیمی به یورو

زاست و بنزن باالیی  این بنزین سرطان با بحث بنزین کالن شهرها پروژه کلید خورد، بحث این بود که کالً اصالً

ن هم جای شک و تردید زایی و عدد بنزن بنزی ن آماری که گرفتند در مورد سرطاندارد، در حالی که در همی

 وجود دارد.

. در این آمار هم آمده که آمارهایی وجود دارده است، ه پیش که شرکت پاالیش و پخش داددر این بیانیه هفت

شود،  توسط پاالیشگاه اراک هم تولید میباشد و  4، در حالی که بنزینی که یورواست 1.9بنزن بنزین وارداتی 

در  4ین یورو ارائه بنز همین بیانیه شرط مجاز دانستن تولید پتروشیمی رادر داخل  است. 0.5بنزنش حدود 

ی ها پاالیشگاه با وجود یعنی رسد. نمی 4وارداتی به یورو  در حالی که کیفیت بنزین ،اند جایگاه سوخت دانسته

روشیمی بنزین پت مخلوط حاصل با و بنزن آن باالست، قدیمی مثل کرمانشاه که تولید بنزینش کیفیت ندارد

 زیر یک است. 4بنزن یورو دارای بنزنی تا حد زیر صفر باشد.
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 دانیم؟ رد را در سطح پاالیشگاهی مهم نمیاالن بحث گوگ

به تازگی پاالیشگاه  .گوگرد و هم بنزنش خیلی پایین استهم  االن پاالیشگاه اراک که خدا رو شکر راه افتاده،

االن علی الحساب قضیه سر  اما برخی هنوز هم مشکل دارند. دادند،تهران و اصفهان و تبریز هم کیفیت را ارتقا 

آن سمت افرادی قرار دارند که به  زیرا است این سختی کار برای ایتان از هاست که یک مقداربنزین پتروشیمی

 آوردن آمار دقیق برای ما کار بسیار سختی است و به خاطر دست اما به ،احتی تمام آمارها زیر دستشان استر

 کند. ن قضیه پتروشیمی هم وقتی صرف نمیامنیتی بود

 یعنی وزارت پاالیش و پخش آمارها را دارد؟

باید چهار شرکت و  .، نیستآلوده است ها واقعاً اما خروجی مبنی بر اینکه بنزین پتروشیمی آمارها را دارد.

ها همه باید  بازرسی اینپاالیش و وزارت نفت و شرکت پخش و  سازمان معتبر مثل سازمان محیط زیست،

 آنالیزی مورد تایید همه بدهند.

 کند؟ و ارائه گزارش مقدار بنزن آن نمیاش  برای آنالیز بنزین تولیدیچرا خود پتروشیمی اقدامی 

ظارت بر صادرات و واردات کنند و کیفیت تولیدشان هم به تایید اداره کل ن ها بنزین را تست می پتروشیمی

ر ها د همچنین اخبارش به وزیر نفت میرسد؛ ولی این که بخواهند خود پتروشیمیو  یرسدهای نفتی م فراورده

ای  پس وارد دعواهای رسانه بر است. هزینه آنها  برای ،کنند سازی رسانی شفاف تقابل با دولت در بیان و اطالع

 شوند. نمی

 کنیم؟ وارد می 4یورو االن ما داریم 

درصد ۷2ام و آروماتیک  پی پی 26و حداکثر گوگرد ۱2حداقل اکتان آن یک درصد و  4حداکثر بنزن یورو 

 بنزن ،۱2این بود که عمده بنزین وارداتی ما اکتان  فته پیش اعالم کردپخش و پاالیش ه است.آماری که شرکت

 نیست. 4خیلی شفاف یعنی اینکه بخش اعظم بنزین وارداتی ما یورو  .دارد درصد۷۱ و آروماتیک ۹.۱

های نفتی  ساالری رئیس سابق شرکت ملی پخش فرآوردهها منتشر شد را آقای اری هم که در رسانهآن دو آم

 درصد بیان شد که خیلی محل بحث است. 0و ۷دادند که مقدار بنزن آن 

اندازی مجدد بنزین پتروشیمی  اگر در اثر مسائلی بعدها مجبور به راهدر ضمن، با ایجاد این فضای رسانه ای، 

 کنیم؟ بنزین آالینده را داریم تولید می ما مجدداً به مردم بگوییمباید  شویم
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ها  درصد بنزین پتروشیمی ۳6که حدود پتروشیمی نوری است  ،تولید کننده بنزین پتروشیمی کشوربزرگترین 

نه نمو 4ما به عسلویه و به پتروشیمی نوری رفتیم و  عسلویه است. این پتروشیمی در  شود. آنجا تولید می

درست است  ؛یعنیود،ب ۹.۳۹ تا ۹.28بین  و مقدار بنزن آن بود ۹60.4 و ۱۳.2نها بین گرفتیم که عدد اکتان آ

و فروردین است. در این برای اسفند  از بنزین وارداتی کمتر است. بنزن آن اما نمیرسد، 4به یورو  که کیفیت

 بوده ولی هیچ سندی ارائه ندادند.۱۷مده که در اکثر روزهای بهمن ماه اکتان آن اطالعیه پاالیش آ

 دهند؟ می داده و گزارشبار انجام  تستهایشان را هر چند وقت یک ،ها پتروشیمی

رعباس و در بند هر باری که پتروشیمی بخواهد محصول خود را به پاالیشگاه آبادان و بندرعباس بفرستد،

اینکه  به کشتی بدهند کیفیت آن باید بررسی شود و تایید شود تا مجوز حمل بیابد. ماهشهر که میخواهند

گیرند و  اما آنها برای خودشان هر روز آنالیز می گی دارد.خواست مصرف بستید به درکشتی هر چند وقت می آ

 این چهار تا نمونه با مهر وزارت نفت در ایتان موجود است.

د مورد وثوق پاالیش و باش یحداقل یک آزمایشگاه هاین ک د آالیندگی را بدهد.زیست که این اسنا سازمان محیط

 .، یکی بودندحیث نظر دادناز ، این دو تا که تقریباًسازمان بازرسی زیست و هم مثالً طهم سازمان محی .پخش

 های مجلس باشد که داستان حل شود. یا پژوهش و یک سازمان بازرسی

عنی راهکار این است که این چهار مرکز حضور ی شود را بررسی کنند. ه وارد میاالن بنزینی کبدین معنی که 

کار، ، بعد خروجی با هم مقایسه کنند بگیرند و شود، ه وارد میبنزینی ک پیدا کنند و آنالیزهای دقیقی از هر دو

خواهد وارد کند را  مینند که اول آن بنزینی که دولت را مجاب ک سالن بازرسی ،مجلس خود مجلس یا به کمک

 .و بعد اقدام کند ن بدهدتضمی، این را هست 2که یورو  حتی اگر می گوید ،مشخص کند کامالً

 ای شدنش خیلی بیشتر از بیانیه است. کنید و این به نظرم قابلیت رسانه آقای جاسبی چرا شرکت نمی

 ؟استهر مطرح کالن شبحث آلودگی ولی  ه استوارد کالن شهر نشد گفتید بنزین پتروشیمی اصالً

است. بنزین هر جایی که تولید  نرفته ، این بنزین اصالًاراک و ...  کشور مثل تهران،کالن شهرهای مرکزی  .بله

 شود. های اطرافش مصرف می در استان شود معموالً می

 شود؟ یعنی در همان جنوب مصرف می
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 رسد. می است و منطقی هم به نظر میروشیحرف پت ،این هم باز حرف ما نیست، حرف پاالیش و پخش است

، این بحث هم جزء وید که آلودگی را بیشتر کرده استگ ی پاالیش و پخش می گویید که بیانیه شما می

 ؟ است بیانیه بوده

اش باالست و ما برای  بار گفتند که این بنزین آالیندگی اش برای اولین ی هفته قبل بیانیه درپاالیش و پخش 

ایم باعث  این کارهایی که این چند وقت کرده را قطع کنیم. اتفاقاً آن ولیدخواهیم ت محیطی می های زیست بحث

جا نیامده  بنزین سمت این داریم این است که ما چیزی که ها کم شود.ه است که آالیندگی هوای کالن شهرشد

 است که حاال آالیندگی کم شود یا زیاد؟

 شود بنزین وارداتی است؟ الن بنزینی که در این جا مطرح میا

 ۱است و ما االن در  4زین یورو که بن ؛بنزین پاالیشگاه اراک است شود اکثراً بنزینی که در تهران مصرف می

ی  ، بقیهاست 4ترین بنزین مال پاالیشگاه اراک است که یورو  یفیته داریم بهترین بنزین و با کپاالیشگاهی ک

  هستند. ۷و یورو  0یورو 

های  گاهحداقل تا زمانی که پاالیش .دارد که وابستگی بنزین را کاهش دهدحرف ما این است که دولت ظرفیت 

 تند.بیاورید که آالینده هس این ظرفیت استفاده کنید مگر اینکه اثبات کنید و اسنادی زجدید تولید شوند شما ا

  پیگیری ما هنوز سندی معتبر ندیدیم. بعد از سه ماه

 پیش بینی شما نسبت به آینده چیست؟

آن  ،د بود ولی اگر فاز سوم شروع نشودامسال مصرف بنزین مثل پارسال خواه احتماالً هدفمندی در فاز دوم

اشتباهی است  ،یک علت روند صعودی شود. می مصرف صعودی که در این یکی دو سال اخیر بود همچنان حفظ

اما نرخ دوم باید آنقدر باال باشد که باعث کاهش مصرف  ،دارد و بنزین را دو نرخی می کند که دولت هدفمندی

 . 0266یا0666یعنی تقریبا به نرخ آزاد، انرژی گردد،

ر تومان با هزا ،از قشر مرفه هستند که اکثراً ؛دارندرا برای کسانی که دو ماشین دارند و یا قصد اتالف بنزین 

 کند. هفتصد چندان فرقی نمی

 چه وقت به بنزین پتروشیمی احتیاج است؟تا 
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 حتمال زیاد امسال هم نخواهد رسید؛ی خلیج فارس که ا پاالیشگاه ستاره ،یشگاهی فاز اولهای پاال بعد از طرح

ها را تا آخر سال جمع کند با وجود مصرف ثابت  این انشااهلل اگر دولت های پاالیشگاه بندرعباس و تبریز. بعد طرح

 رسد. تولید آن به صفر مینیازها، 

 کیفیت بنزین پتروشیمی بهتر از پاالیشگاه است؟

 ولی سایر نه . کیفیت پاالیشگاه اراک بهتر است

 احتمالش هست که واردات از هند هم تحریم شود؟

د و در جایی که  کن گیرد و قوانین بین المللی مطرح می الت رسمی به خود میه بخواهد یک حجا کهر آمریکا 

 تحریم شویم. واردات نوعی ریسک است و ممکن است.  و... کند گیری نمی نفعش نیست سخت

 شود؟ چه محصوالتی دیگری تولید می ،تولید بنزین در پتروشیمی قطع شودحال اگر 

نها ظرفیت تولید این سه پارازایلن و ارتازایلن است. آ ها بنزن، اصلی اینساز و تولید  پتروشیمی نوری آروماتیک

محصول نهایی کرد و به پاالیش و پخش اش را  م کردند و مقداری از محصول میانیرا اندکی ک محصول اصلی

 داد.

 داشته است در حد نیاز کشور بوده یا یه کاالی اضافی و صادراتی بوده؟ آن تولیدی که قبالً

اما واقعیت این است که  ...فیت تولید کم شد و ضربه زد و گویند  ظر ز آن نکاتی است که برخی میا این هم 

بلکه تا نه سود داشت و نه ضرر  اند، ها که خصوصی طور کلی این قضیه برای پتروشیمی به صادراتی بودند. عمدتاً

نیستند که  تولید بنزین شدند ولی االن شاکیها مجبور به  چون در دولت قبل پتروشیمی حدی به نفعشان بود.

 .چرا ما را مجبور کردید

شیمی پارس بوده و مقداری صادر هم مقداری خوراک پتروتر تولوئن و زایلن صادراتی بوده و بنزن  عبارت دقیق به

 نیاز پتروشیمی پارس تامین شد.شده که باز هم خوراک مورد  می
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