بسمه تعالی
آقای جلیل ساالری ،مشاور مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که
از تجارب ایشان می توان به مدیریت سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،
مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید ،معاونت مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش نفتی
و  ...اشاره کرد.

ما:در مورد مسئله ی بنزین ما در نهاد های مرتبط پیگیری های متعددی انجام دادیم وبعضا به
تناقضاتی رسیدیم و ازحضرتعالی درخواست می کنیم جوانب موضوع بنزین را برایمان تشریح
بفرمایید.
ساالری:خوب در مورد این پیگیری هایی که داشتید جمع بندی شما چه بوده و به کجا رسیده اید ؟
ما:ما جستجوهای مختلفی انجام دادیم و جاهای مختلفی رفتیم و متوجه شدیم که چند تا شرکت
مانند پاالیش و پخش  ،شرکت پتروشیمی و سازمان محیط زیست نظرات مختلفی در این مورد دارند
در خود وزارت نفت هم نظرات متغیر است...
مثال نظر مسئولین پتروشیمی این است که اگر خودمان بنزین تولید کنیم اقتصادی تر است و یا
مبحث مقایسه کیفیت بنزین تولیدی شرکت پاالیش که گفته می شود گوگردش زیاد است و با بنزین
تولیدی شرکت پتروشیمی که گفته می شود بنزنش زیاد است و اعداد و ارقام ضد و نقیض درمورد
درصد واقعی بنزن موجود در بنزین تولید داخل و مقایسه عدد اکتان و...
ساالری :شما تخصصتان چیست؟ در این حوزه تخصص دارید یا ندارید؟

ما :ما اکثر بچه ها کارشناس ارشد مهندسی پلیمر ،نفت و شیمی هستیم.
ساالری :خدمتتان عرض کنم که بحث بنزین را مدت هاست که در رسانه ها مطرح میکنند .باالخره
بنزین یک استانداردی دارد و یک سری مشخصات ،یک استاندارد ملی برای بنزین تعریف شده است
که اداره استاندارد بر اساس آن یک سری تست روی بنزین انجام می دهد و در همان چارچوب هم به
اصطالح آنالیز میشود ،آن استانداردی برگرفته از استانداردی است که تاسیس پاالیشگاه آبادان بر
اساس آن بوده است و در واقع استانداردهای شرکت ملی نفت بوده که یکسری بازنگری جزئی در
مورد آن انجام شده تا زمانی که جنگ تحمیلی اتفاق افتاد و به بعد از جنگ از سال  07تا 48-48
توسعه در پاالیشگاه انجام نشد .تدوین استاندارد و بازنگری اش کار راحتی است و به راحتی میتوان
آن را عوض کرد و یک استاندارد دقیق تر وسختگیرانه تری ایجاد کرد ولی وقتی الگوی پاالیشی شما
به گونه ای باشد که نتواند آن محصول را با آن استاندارد تولید کند تغییر استاندارد مشکلی را حل
نمیکند .این بود که تا سال  48همیشه هر وقت موضوع ساخت پاالیشگاه مطرح می شد میگفتند
پاالیشگاه اقتصادی نیست .هر وقت هم گزارش هایی مبنی بر توجیه اقتصادی ساخت پاالیشگاه داده
می شد که مسایل زیست محیطی هم در آن نظر گرفته شده بود باز نهایتا مجموعه به ساخت
پاالیشگاه رغبتی نداشت و همیشه می گفت نفت خام میفروشیم و بنزین وارد می کنیم.
شماها که در مجموعه دانشگاهی هستید یک مقدار در فضای کار باشید و برای پیگیری این مقوله
کارهایی انجام دهید مثل نامه هایی که من خودم زده بودم و کارهایی که انجام داده بودم :مثال با
ژاپنی ها یکی دو تا کار انجام دادیم  ،یک نمونه اش برای پاالیشگاه اراک بود ،آن زمان نگاه این بود
که به هر دلیلی در آن پروژه پارامترهای زیست محیطی دیده شود یعنی مثال سال  07که هنوز
استاندارد یورو  8که مال  5778اروپا محسوب می شد (در آن زمان که این استاندارد تدوین می شد

هنوز اروپای متحد تشکیل نشده بود و بازار پول و یورو به این شکل نبود) در استاندارد های ساخت
آن پاالیشگاه لحاظ شده بود

بر اساس آن استاندارد ما استاندارد جدید تدوین کردیم و طبق همان الگو پاالیشگاه را ساختیم و
واحد های گوگرد زدایی و واحد های بنزن زدایی را پیش بینی کردیم و به سمت بهبود کمیت تولید
و ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا حرکت کردیم وکاهش میزان نفت کوره هم به علت آالیندگی
باالیی در برنامه قرار گرفت ...واحد های شکست مولکولی یعنی شکست کاتالیستی( catalytic

 )crackingو شکست هیدروژنی()hydrocrackingو ...استفاده شد .آن زمان میگفتند محیط
زیست به ما مربوط نیست و هزینه های مربوط به ایمنی زیست محیطی پاالیشگاه را باید سازمان
محیط زیست متقبل بشود...
ما:سال چند این ها اتفاق افتاد؟
ساالری:این ها سال  07اتفاق افتاد و پروژه ها کال متوقف شد و شرایطی پیش آمد که ما تا سال 48
به یکباره وارداتمون به  5078میلیون لیتر در روز رسید.
ما:چرا میگویند پاالیشگاه اقتصادی نیست؟
ساالری:آن موقع مسولین نگاهی داشتند که طبق آن میگفتند اقتصادی نیست ولی سوال ما این بود که چرا
نفت خام را به کشورهای دیگر که فاقد نفت خام هستند صادر می کنیم و به همین علت که گفته می شد :
پاالیشگاه اقتصادی نیست  ،خیلی ها دنبال این رفتند که پتروشیمی بسازیم و یک سری تخفیف های قابل
توجهی را به پتروشیمی ها دادیم چون واحدها انرژی بر بودند و اقتصادی نبود ما این تخفیف ها را برا یشان
منظور کردیم که هزینه ی خوراکشان کمتر باشد .به واحدهایی هم که خوراک مایع می گرفتند مانند
پتروشیمی هایی که نفت استفاده می کردند  07درصد تخفیف تعلق میگرفت و نهایتا به این وضع رسیدیم
که تا سال  ، 48واردات روزانه ی بنزین به  5078میلیون لیتر رسید و تولید بنزین مان هم ثابت و تقریبا 03
میلیون لیتر بود و در حالی که مصرف ما به حدود  05میلیون لیتر رسیده بود  ،تا وقتی که ما سال 43
سیستم کارت هوشمند رااجرا کردیم و مصرف به  87میلیون لیتر رسید و بعد تدریجا پروژه ی توسعه را
جلو بردیم که ماحصل آن واحدهایی مانند آبادان در تهران ،اراک ،تبریز بود ،که در آنها هم بنزین کیفی
سازی هم کمی سازی می شد و االن ما حدود  35میلیون لیتر تولید داریم .یعنی از  80میلیون لیتر
رسیدیم به  35میلیون لیتر که نتیجه آن این با وجود و احدهای کیفی سازی بود .

سال  44و  47بود که تحریم را خیلی شدید تر کردن و جلوی واردات بنزین گرفته شد...
یکی از چالش های آن زمان مطرح بود این موضوع بود که یک ستادی در پاالیش و پخش به عنوان ستاد
افزایش تولید بنزین تشکیل شود که من خودم مسئول آن ستاد بودم.
آن ستاد متشکل از واحدهای مدیریت پتروشیمی  ،نفت ،پاالیشگاه،بخش مهندسی ما و شرکت ملی پخش
که در مجموع این واحدها به این نتیجه رسیدند که برای این منظور از واحدهای پتروشیمی میتوان استفاده
کرد و همان طور که می دانیم پتروشیمی از واحدهایی تشکیل شده مثل واحدهای ریفورمیت که این ها
کارشان این است که نفت را تبدیل به ریفورمیت می کنند یعنی نقش این واحد ها اکتان افزایی است و به
عنوان یک برش استفاده می شوند چون بنزین ترکیبی است که میتواند الکیله باشد  ،ریفورمیت باشد،
آیزومره باشد و...به این معنی که ما واحدهای مختلف بنزین سازی داریم که این ها با هم مخلوط میشوندو
اکتان ،بنزن  ،گوگرد ،آ روماتیک و فشار بخارش تنظیم می شود و بنزین براساس گواهی کنترل کیفیت که
صادر شده عرضه میشود.
ما تا سال  07سرب استفاده می کردیم یعنی سرب به عنوان افزودنی بنزین بود که در دنیا هم همین رایج
بود تا این که بعد از سال  07استفاده از سرب ممنوع شد و ( methyl tertiary butyl ) MTBE
 etherجایگزین آن شد که ماده وارداتی بود و به عنوان یک اکتان افزا از آن استفاده می شد...
بعد از این که پتروشیمی بندر امام ساخته شد این ریفرمیت به بنزین اضافه می شد و عدد اکتان آن را باال
میبرد و بعد بنزین عرضه می شد .
بعد از تحریم شرایط به گونه ای شد که پتروشیمی ها هم امکان صادر کردن محصوالتشان را نداشتند و
دچار چالش در مسائ ل اقتصادی شدند که مثال پاالیشگاه آبادان در حد 03777تا  04777بشکه در روز به

پتروشیمی بندر امام تحویل می داد و با پتروشیمی قرارداد بسته بود که در عوض نفت ریفرمیت را به
پاالیشگاه آبادان برگرداند وبرای هرتنی ما  07تا  58دالر دریافت می کرد.
به این صورت هم مشکالت اقتصادی پتروشیمی حل می شد و هم بنزین با قیمت ارزانتر بین مردم عرضه
می شد.
ما:آیا بنزینی که تولید می شد در چارچوب استاندارد بازار بود؟
ساالری:بله ما براساس استانداردی که داشتیم بنزین را عرضه می کردیم و براین اساس روزانه  8میلیون لیتر
از آنجا تولید داشتیم.یعنی  8میلیون لیتر از پتروشیمی نوری داشتیم و  5میلیون هم تقریبا از پتروشیمی
بندر امام یعنی  0میلیون  .این با بنزین پاالیشگاه مخلوط می شد و نهایتا بنزین ما گاهی به  07تا
08میلیون لیتر می رسید .پاالیشگاه بندر عباس نفت مازاد داشت که عدد اکتان اش پایین بود که آن را با
ریفرمیت مخلوط می کرد و یک بنزین معمولی با اکتان  40تولید می شد و به بازار عرضه می شد.
ما:این بنزینی که در آنجا مخلوط می شد به تهران هم می رسید؟
ساالری:ما یک زمانی ریفورمیت اراک را به پاالیشگاه تهران و پاالیشگاه اصفهان و کرمانشاه و شیراز می
دادیم یعنی االن اگر شما یک نمونه از واحد نوری ببرید یا یک نمونه از پاالیشگاه اراک فرقی با هم ندارند و
فرایند یکی است و محصوالت مشخصات واحدی دارند  .یک اشتباه دیگر هم که رایج است این است که
بعضی ها فکر می کنند پتروشیمی بنزین دارد در حالی که ،پتروشیمی ها اکتان افزا دارند که این اکتان افزا
با ترکیبات پاالیشگاه مخلوط می شود و بعد نمونه برداری می شود و سپس به بازار عرضه می شود  .بعد از
آن شاخص کیفیتش کنترل می شود و این از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و ما آن زمان با
پتروشیمی ها قرارداد بسته بودیم و قیمتی که تمام شده ی بنزین  07تا  87درصد نسبت به قیمت بازار

بین المللی ارزان تر بود پس بنزین پتروشیمی هم اقتصادی بود و هم از نظر زمان تحویل و هم از نظر
مشخصات مربوطه شفافیت داشت.ودر صورت نقض قرارداد جریمه نیز لحاظ شده بود...
االن نمونه هایی که وارد می شوند نه تست آروماتیک دارند و نه تست بنزن و هم اینکه نظر اقتصادی گران-
تر هستند و هیچ کدام ازاستاندارهای زیست محیطی را هم ندارد ....و بابت آن خروج ارز هم داریم .
االن این یک نمونه بنزین وارداتی است که مربوط به  07مارس  5708است یعنی مربوط به اسفند
 75است که همان گونه که مالحظه می کنید اداره نظارت تاکید ،پاالیش و پخش هم تاکید کرده
ولی همان طور که می بینید هیچ گونه تست آروماتیک و بنزن ندارد.

این هم مربوط به  05اسفند سال  75می باشد که نه در استاندارد محدودیتی دارد و نه نتیجه ای
برای ان گزارش شده است.در نمونه ای که وارداتی است میزان اروماتیک  88است و بعضی از انها هم

تست بنزن ندارند و ما هیچ اطالعی از میزان بنزن موجود در بنزین وارداتی نداریم.

و هیچ نظارتی بر روی این ها نیست.
حرف ما این است آیا که نمونه ای که وارد می شود باید کنترل شود یا نه؟

ما:گفته می شود که داریم بنزین یورو  8وارد می کنیم.پس این حرف بر چه مبنایی است؟
ساالری:این نمونه هایی که برسی شده است کجا یورو  8است؟
ما:پس علت واردات چه می تواند باشد؟
ساالری:علت را باید از اقایان باید پرسید.االن ما مصرف مان رسیده به  83میلیون لیتر و ان سال که
هدف مند سازی انجام شد یعنی سال  ، 77مصرف ما رسید به  87میلیون لیتر و در سال  70مصرف
ما رسید به  37میلیون لیتر ،سال  75مصرف مان رسید به  38میلیون و امسال یعنی سال  70مصرف
ما  34میلیون لیتر بوده است حاال فرض می کنیم مصرف مان برسد به  37میلیون لیتر ،ما که
پتانسیل  38میلیون لیتر تولید را داریم.
ما:اداره کنترل کیفیت شهرداری هم تنها مدرکی که ارائه می دهد محیط زیست است.
ساالری:من میگویم سازمان محیط زیست برو د استاندارد ملی را ببیند ،استاندارد ملی را چه کسی
تائید کرده است؟
ما:به نظر ما اداره استاندارد باید همه ی استاندارد ها را تائید کند.
ساالری:بنزین یک استاندارد در کشور دارد .مگر اداره ی استاندارد به عنوان نماینده ی دولت هر
چیزی که وارد می شود را با استاندارد خودش تطبیق نمی دهد؟چه دارو باشد چه غذا باشد و چه هر
چیز دیگری که وارد کشور می شود طبق یک استانداردی باید داخل کشور شود .اگر نباشد که یعنی
هیچ محدودیتی وجود ندارد.
چه طور ما می توانیم بگوییم اگر خودرو های ما تا فالن نباشد نمی توانیم شماره اش کنیم؟خوب
بگویند پتروشیمی هم اگر طبق فالن استاندارد نباشد نباید عرضه کند .هر محصولی باید با یک سری
مشخصات کنترل شود .مگر غیر از این است؟
این که می گویند بنزن پتروشیمی  4و  7است  ،دروغ است در صورتی که در وارداتی ها میزان بنزن
همین مقدار است.

بحث بعدی این است که در ریفرمیت  ،واحدهایی با عنوان واحد  benzene saturationیا بنزن
ریکاوری هستند  .این واحد ها ینزن را می گیرند و در  LABیا جاهای دیگر از آن استفاده می شود
مثال واحد های پلی استایرن و ....استفاده می شود.
بعضی از پتروشیمی ها مثل پتروشیمی واحد نوری واحد بنزن زدایی دارد چون به بنزن اش احتیاج
دارند و سیاستش این است که از ای ن بنزن برود جای دیگر استفاده بشود  ،پس آنجا میزان بنزن اش
را پایین می آورد .
ولی ریفرمیت های پاالیشگاه همه بنزن دارد چون اگر پاالیشگاه اراک بروید و بنزن نجا را کنترل
کنید بنزن اش حدود  0و  4است و به  07هم می رسد.پاالیشگاه ها ی اصفهان و تهران هم بنزن
باالیی دارند.
ما در محیط زیست انسان های توانمندی داریم  ،بیایند صادقانه صحبت کنند ،بگویند ما این
ریفرمیت را از پاالیشگاه گرفتیم  ،این ریفرمیت را هم از پتروشیمی گرفتیم بعد بیایند هر دو را تست
کنند ،متوجه می شوند که مثل هم هستند.
چه طور ماریفرمیت پاالیشگاه را مصرف می کنیم مشکلی ندارد ولی ریفرمیت پتروشیمی ها را که
مصرف می کنیم بنزن دارد؟
به طور کلی ما دو نوع ریفرمت داریم :یکی cruکه اکتان کمتری دارد و دیگری ccrکه اکتانش بیشتر
است.در پاالیشگاه ما تا چندی پیش بیشتر واحد cruداشتیم و به تازگی اقدام به بهبود کیفیت آنها
شده.یعنی اگر اکتان افزای ریفرمیت پتروشیمی از پاالیشگاه بیشتر نباشد کمتر هم نیست .واقعا بروید
و با سازمان حفاظت محیط زیست حرف بزنید.
آیا ما االن از هند بنزین وارد می کنیم؟هند بیشتر واسطه هست و از هر جایی که بتواند...
ردیف بودجه براش تعریف شده؟خیر

پس چطور وارد می کنن؟نمی دونم،احتماال به جاش نفت خام می فروشند .کمسیون انرژی مجلس هم این سوال را از دولت
کرد .
آقای حسینی عقیده دارند علت آلودگی تهران بنزینه،در حالی که گفته میشود بنزینن پتروشیمیاصال وارد کالنشهر نشده و در همان جنوب کشور مصرف شده ،ثانیا به فرض هم که وارد کالنشهر
شده ،بنزین مصرفی تهران با پاالیشگاه ترکیب میشه.توضیح میدین؟
اصال ریفرمتی که از پتروشیمی گرفته می شود و با برش های پاالیشگاهی مخلوط شده و بعد عرضه
می شود .یعنی بنزینی که در پاالیشگاه اصفهان تولید می شود با پاالیشگاه تبریز و ...یکی است،چون
اکتان افزای همه این ها ریفرمت پتروشیمی است.
پس اینکه می گوییم خروجی پاالیشگاه اراک استاندارد یورو  8بیرون می دهد چیست؟در مورد پاالیشگاه اراک دو مبحث وجود دارد آنجا یک واحد "کد کراکر"زدیم که 78777بشکه
ظرفیت دارد و در واقع بنزین کد کراکر می دهد که اولفین باال و اروماتیک پایین دارد .سیستم
بلندینگ است  ،یعنی آگه آروماتیک رو پایین بیارویم ،اکتانش هم افت می کند .اما چنانچه واحد
ایزومرری هم موجود باشد و به آن اضافه کنیم ،می توان مشخصات را با یورو 8تطبیق داد .بعد از
ترکیب با واحد ایزومری  ،خروجی هیدروکراکه می دهد .
پس اگر اراک این امکان را دارد این مولفه ها را در خود ایجاد کرده است .سرمایه گذاری صورت
گرفته ولی در سایر پاالیشگاه کشور فقط با دو مولفه نفتا و ریفرمیت کار می کنند.
در مورد آالیندگی هم موارد زیادی داریم که آالینده هستند .خودروسازی ،صنایع و حتی مصارف
خانگی .در زمستان گازی که برای گرمایش مصرف می شود 577-037میلیون لیتر است که
منوکسید ساکن تولید می کند .صنایع اطراف تهران،نیروگاه اصفهان داره روزانه  7میلیون نفت کوره
می سوزانند یعنی روزانه 587تن گوگرد روی سر مردم می ریزد .این ها منشا آلودگی حساب نمی
شود؟ جریان باد هم دقیقا به سمت اصفهان است.

وزارت نفت و محیط زیست با چه استداللی همه آلودگی را ناشی از بنزین پتروشیمی می دانند؟بحث
آسفالت و روغن و الستیک چقدر کنترل می شود؟ ما چقدر دنبال بحث محیط زبست بودیم که
مساله دار بودن اون رو بعدا مطرح کردند؟
صحبت ها باید پشتوانه کارشناسی داشته باشد .باید طبق استاندارد بنزین صحبت بکنند .یک بیانیه
هم شرکت پخش و پاالیش داد که بنده جوابشان را در مصاحبه با خبرگذاری فارس دادم،که اصال
ضد و نقیض بود .ما که نباید به مردم دروغ بگیم .
شما اگر به بخش نفت و انرژی مراجعه کنید هست ،قانون بودجه سال  70می گوید اکتان افزا را نمی
خریم،بلکه دولت معادل اونی که پاالیشگاه میده به او خوراک میدهد ،در حالی که میگوین اکتان
48برای ما ارزونتر در میاد.
ما :در مجموع نظر شما چیست؟
ساالری :من نظرم این است که اگر ما خوب مدیریت کنیم ،نیازی به واردات نداریم .ما پارسال 773
میلیون لیتر واردات از شمال داشتیم .
شما فروردین امسال را با سال گذشته مقایسه کنید؛ امسال  7الی  07میلیون لیتر وارد شده
است.میانگین واردات در سال  077 ، 70بوده است.میانگین واردات قبل از سال 074، 70بوده است.

ما:شما کال آلودگی را رد می کنید؟
ساالری :آالیندگی عوامل مختلف دارد  ،من بحث ام این است که استان تهران  4میلیون لیتر مصرف
بنزین دارید  ،آیا می توان کل آالیندگی تهران را به بنزین ربط دهیم؟آیا این منطقی است؟

شما همین دفع زباله تهران را ببینید که چه مساله بزرگی است و ما چه مشکالت زیست محیطی
بزرگی با دفع زباله داریم.
ما :یک خبری را شنیدیم مبنی بر اینکه از آن موقع که پتروشیمی ها دارند بنزین تولید می کنند
سرطان در تهران زیاد شده است....
ساالری :گفته می شود در استان اصفهان آمار افراد مبتال به میگرن باال رفته است و می گویند یکی از
عوامل اش هم همین گوگرد باالست .نیروگاه اصفهان که مربوط به دهه ی  37است و ما می دانستیم
که اصفهان کالن شهر است  ،پس چرا ما آن زمان پاالیشگاه را کنار آن ساختیم؟
هدف این است که  7تا  07میلیون تن نفت کوره با بدترین مشخصات یعنی با  078درصد گوگرد
خیلی ویسکوز را بیایند توی این نیروگاه بسوزانند و می دانستیم که این نیروگاه روزی  587میلیون
تن گوگرد روی سر مردم می ریزد...
حاال اگر این اتفاق نمی افتاد باید روزی  577تا نفت کش میرفتند این نفت کوره را میبرند یک جایی
ذخیره می کردند یا صادر می کردند .این مساله مربوط به امروز نیست و این ها یک سری سیاست
هایی است که قبال تصمیم گیری شده است و االن تبعات ان را داریم می بینیم در حالی که می
توانستیم این نیروگاه را با فاصله بسازیم و نفت کوره را لوله کشی کنیم.
این مساله مربوط به االن نیست منظورم این است که این ها باید طی زمان الزم حل شود و نیاز به
زمان دارد.

این مشخصات یک سری از نمونه های ریفرمیت وارداتی است که بنزن آن  4درصد است ......

این یکی مربوط به پتروشیمی است که میزان ریفرمیت آن  777است.

من هیچ وقت نه این طرفی هستم و نه آن طرفی ،من می گویم حرف درست و منطقی به مردم
بزنید....
ما:شاید قصدشون این هست که آن پولی را که داریم پس بگیرند؟
ساالری:من نمیدانم چه قصدی دارند.من می گویم زمانی که شما یک قرارداد شفاف دارید و تولید هم
داخل کشور داریم و از تولید خودمان هم مطمین هستیم چرا به نفع ملت نباشیم؟
دشمن از اول انقالب همان گونه که تجربه نشان داده است هر روز به دالیل مختلف در مورد
چیزهایی که ما ضربه پذیر هستیم به ما فشار وارد می کند ،بنابراین ما باید سعی کنیم خودمان را
قوی کنیم ،همان چیزی که مقام معظم رهبری فرمودند ،این که ما باید به خودمان متکی باشیم...
ما باید روی توان داخلی مان حساب کنیم و از پتانسیل های داخل کشور باید استفاده کرد و ما با
همین شرایط که هست می توانیم از این پتانسیل ها استفاده کنیم.

ما :نظرتان در مورد این که می گویند پاالیشگاه گوگردش زیاد است چیست؟
ساالری:گوگرد گازوئیل هم زیاد است .پس ما بحث خودرو سبک را برای چه مطرح می کنیم؟
ان استاندارد ها هم باید تقویت شود و باید روی آنها هم الزاماتی داشته باشیم.
در بحث اصل  88که اجرا شد و در سیاست های مربوط به واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی
باید باالخره مقرراتی بگذاریم و یک سری قانون را باید تدوین کرد....
امروز دولت برای گازوئیلی که می خرد ،گازوئیلی که گوگردش باالست با گازوئیلی که گوگردش
پایین است هیچ تفاوتی از نظر قیمت قائل نمی شود  ...شاید قیمتی که به مردم عرضه می شود یکی
باشد ولی باید قیمتی که دولت با آ نها حساب و کتاب می کند مشخص و معین باشد ،که رقابت و
انگیزه ایجاد شود و طرف معامله برود پروژه ی محیط زیستی انجام بدهد و دنبال کار زیست محیطی
باشد.وقتی برای آ نها فرقی نکند  ،هیچ کس دنبال کار زیست محیطی نمی رود.این سیاست گذاری ها
باید باشد و باید برای این کارها زمان بگذاریم.
ما :آیا محیط زیست مستنداتی را هم ارائه می دهد؟
ساالری :من نمی دانم .من این مستندات را به شما ارائه دادم  ،شما بروید بپرسید براساس چه
مستنداتی حرف می زنند؟
اداره ی استاندارد ،نماینده ی دولت است و وظیفه اش این است که مرتب کنترل کیفی را انجام
بدهد.
ما :تشکر میکنیم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
ساالری :خواهش می کنم .من تمام سعی ام این بود که پاسخ های منطقی به شما بدهم ،باالخره
مردم حق دارند که حقیقت را بدانند...

