
مصوبه شوراي عالي سالمت استانداردش اجباري 
و تحت نظارت وزارت بهداشت اس��ت. ما با وزارت 
بهداشت در اين زمينه تفاهمنامه امضا كرده ايم و 

هر جا كه الزم باشد، همكاري مي كنيم. 
مثاًل زماني كه وزارت بهداش��ت درخواست بدهد 
كه قرار اس��ت واحدهاي نانوايي را تحت كنترل و 
بازرسي سراس��ري قرار دهند، ما با آنها همكاري 
مي كنيم. پنج س��ال پيش خود ما نان سنتي را در 
چند منطقه تهران آزماي��ش كرديم، چون بحث 
جوهر قند پيش آمده بود و ما ديديم كه در بعضي از 
واحدها از جوهر قند استفاده مي كردند. ما آن را به 
وزارت بهداشت اعالم كرديم، همين گزارش باعث 
شد كه چهار سال پيش ش��وراي عالي سالمت به 
رياست رئيس جمهور استاندارد نان اجباري شود 
و ما فقط گاهي با وزارت بهداش��ت در اين زمينه 
همكاري مي كنيم. خوشبختانه ظرف يكي دو سال 
اخير، در مورد اس��تفاده از جوش شيرين يا جوهر 
قند گزارش هاي زيادي نداشته ايم و وضع نان خيلي 

بهتر از سابق است. 
آيا در گمركات بر گندم ه�اي وارداتي 
هم نظارت داريد و يا موردي پيش آمده 
كه مجبور شده باشيد گندم وارداتي را 

مرجوع كنيد؟
بله، روي گندم ه��اي وارداتي هم م��ا و هم وزارت 
جهادكشاورزي كنترل داريم. آمار مرجوعي گندم 
خيلي كم است. يك موردي داشتيم كه دانه شكسته 
داش��ت؛ نه فلزات س��نگين. در مورد گندم ميزان 
فلزات سنگين اهميت دارد. به عنوان يك خبر خوب 
بگويم كه روي فلزات سنگين، در عرض چهار سال 
اخير طرح پژوهشي انجام داده ايم. حدود 10 سال 
پيش ميزان فلزات س��نگين موجود در گندم هاي 
داخل كش��ور مقداري باال و نگران كننده بود، ولي 
با تمهيداتي كه وزارت جهادكشاورزي با همكاري 
پژوهشكده ها و وزارت بهداشت انجام داد، الحمداهلل 
االن به حدي رسيده كه مي توانم به شما بگويم، اگر 
مثاًل اس��تاندارد ما براي كادميوم 60PPM باشد، 
يكي از فلزات سنگين كادميون در گندم داخلي در 
پژوهش ما كه بيش از 2 هزار و 500 نمونه از سراسر 
كش��ور گرفتيم و آزمايش و كنترل كرديم، حدود 
PPM 11 درآمده است، عدد 60 را با 11 مقايسه 
كنيد كاهش فلزات سنگين در گندم داخلي واقعاً 

اتفاق بسيار خوبي است. 
در بحث واردات ذرت هاي آلوده انگشت 
اتهام به سمت سازمان استاندارد است؛ 
توضيحي در خصوص واردات ذرت هاي 
آلوده بفرماييد. شركت پشتيباني امور 
دام در زمان آقاي ورناصري )مدير عامل 
سابق شركت ( اعالم كرد كه ۱۴۰ هزارتن 
از ذرت ها توزيع ش�ده اس�ت، آيا اين 

مسئله صحت دارد؟

اصالً  توزيع نشدند. اگر شركت پشتيباني امور دام 
اين را گفته باشد، اشتباه كرده و صحت ندارد. آقاي 
ورناصري زماني كه س��ركار بود، روي محموله اي 
در حدود 25 ه��زار تن ب��ا ما چانه م��ي زد كه در 
نهايت هم من اج��ازه واردات ندادم. از س��ال 91 
تا 92 درگير واردات يكس��ري ذرت شديم، البته 
قباًل هم بوديم. در سال 89 هم يك محموله ذرت 
داشتيم كه افراد ذينفوذ زيادي دنبال آن بودند كه 
ترخيص شود، اما نهايتاً ما اجازه نداديم. سال 92، 
محموله اي 25 هزار تني ذرت داش��تيم كه اجازه 
نداديم وارد شود. در سال 95 محموله  ديگري آمد 
كه مجموع اينها چيزي ح��دود 450 هزار تن بود. 
روش آزمايش ما اينگونه اس��ت كه ابتدا يكسري 
نمونه به صورت تجميع از محموله مي گيريم و به 
محض اينكه در جايي به موردي برخورد كنيم كه 
خارج از استاندارد است به سراغ كپه هاي 500 تني 
مي رويم. اين 450 هزار تن متعلق به 13 وارد كننده 
در مناطق مختلف بود كه سه تاي آنها دولتي و بقيه 
خصوصي بودند. ما ديديم كه در ميان اينها موارد 
مشكوك ديده مي شود و نمونه برداري از كپه هاي 
كوچك تر را شروع كرديم كه همين كپه هاي 500 
تني بودند. از اين 450 هزار تن، 120 هزار تن خارج 
از اس��تاندارد بود و اجازه ورود آنها به كش��ور داده 
نشد، ولي بقيه ترخيص شد، چون با نمونه برداري 
صددرصد استاندارد معلوم شد كه اشكالي ندارد. 
آمديم س��راغ اين 120 ه��زار ت��ن و آن 25 هزار 
تن س��ابق و حدوداً 145 هزار تن ترخيص نشد و 
به عنوان ذرت آلوده ماند ك��ه هنوز هم در گمرك 
است. متأس��فانه چون يكي از نمايندگان مجلس 
كل اين 500 هزار تن را زير سؤال بردند،  شبهات 
زيادي مبني بر وارد شدن ذرت هاي آلوده مطرح 
شد. مواردي هم كه گفتند وارد واحد توليدي شده 
اس��ت، قصه جداگانه اي دارد. آنچه در واحد هاي 
تولي��دي در اس��تان هاي مركزي و البرز كش��ف 
كرديم؛ اين بود كه واحد مورد نظر مثاًل در س��ال 
95 اين ذرت ها را وارد كرده بود و همه اس��نادش 
هم موجود است كه هيچ مشكلي نداشته، منتهي 
در انبار نامناسب يك س��ال نگهداري كرده است. 
بازرس هاي ما كه براي بازديد دوره اي مراجعه كرده 
بودند، متوجه شدند آثار آلودگي در ذرت ها وجود 
دارد و بالفاصله اعالم كردند، همه آنها امحا شد و با 

واحد توليدي هم برخورد كردند. 
آن 120 هزار ت��ن ذرت آلوده در گم��ركات ماند، 
س��ازمان اموال تمليكي آنها را در اختيار گرفت و 
طي صورتجلس��اتي كه قباًل تنظيم ش��ده بودند، 
گزارش شد. ما در اين مراحل دخالت نمي كنيم و تا 
جايي دخالت داريم كه مي گوييم اجازه نمي دهيم 
ترخيص ش��ود و هنوز هم اجازه نداده ايم. دستگاه 
نظارتي صحت اق��دام را تأييد كرده ان��د، بنابراين 
ما نگذاش��تيم اين ذرت ها ترخيص ش��ود. حدود 

20 هزار تن توسط سازمان اموال تمليكي تحويل 
خريدار شد كه به كشورهاي غيرهمسايه بفروشد و 
هنوز 125 هزار تن آن در گمركات در اختيار اموال 
تمليكي است و هنوز برنامه اي برايش نريخته اند. 
آقاي رئيس جمهور اول امس��ال گفت��ه بودند اگر 
مي ش��ود از اينها الكل تهيه كنيد ك��ه هنوز هيچ 

اتفاقي برايش نيفتاده است. 
چ�را هم�ان موق�ع اي�ن محموله ها را 

برنگرداندند؟
تأسف ما بابت همين موضوع است. اينكه بعضي ها 
ما را متهم مي كنند، من واقعاً متأس��ف مي شوم، 
چون ما يكسري كارهاي خوب مي  كنيم و برعكس 
خودمان متهم مي ش��ويم،  چون ط��رف مقابل با 
نفوذ و جريان سازي سعي مي كند خط قرمزهاي 
س��المت مردم را رد كند و ما داريم ب��ا اين پديده 
مبارزه مي كنيم كه طبيعتاً به مذاق عده اي خوش 
نمي آيد. من همان روز اول ب��ه همه گفتم كه اگر 
اينها را س��ريع مرجوع كنيد، طرف تجاري قبول 
مي  كند،  ولي اين كار را نكردند و به جاي آن دنبال 
اين بودند كه جوسازي كنند و اين و آن را ببينند 
و اين و آن نفوذ كنند، اما نهايتاً به جايي رس��يدند 
كه ديدند دستشان بسته است و كاري نمي توانند 
انجام بدهند و ميزان آفالتوكسين شان هم در اين 
سه سال باال رفت و ديگر آن كشور پس نگرفت.  اي 
كاش اين كار را مي كردند كه س��رمايه كشور تلف 
نمي شد، چون سالمت و س��رمايه انساني براي ما 

خيلي بيشتر اهميت دارد. 
ذرت ها متعل�ق به بخ�ش خصوصي يا 

دولتي بود؟
هر دو، ولي بيش��تر آن متعلق به بخش خصوصي 

بود. 
بع�د از ذرت ها نوب�ت ب�ه تراريخته ها 
مي رس�د كه باز هم انگشت اتهامش به 

سمت سازمان شماست؟
من در جايي ندي��ده ام كه در م��ورد تراريخته ها 
انگشت اتهام به س��مت ما باش��د، غير از يكي دو 
روزنامه. همينط��ور محصوالتي كه از تراريخته ها 
ساخته مي شوند بعضاً مشمول استاندارد اجباري 
هس��تند. مثل روغن ها كه مي گويند س��رطان زا 
هستند، دنبال قضيه را مي گيرند و ته آن به سازمان 
استاندارد مي رسند كه چون رو ي دانه هاي روغني 

نظارت دارد، مي تواند كاري بكند. 
تراريخته در كل دنيا بحث مفصلي اس��ت. خيلي 
از كش��ورها قبول دارند، خيلي از كش��ورها قبول 
ندارند. اكثر كش��ور ها معتقدند كه بايد روي كاال 
درج شود و مصرف كننده خودش انتخاب كند كه 
مثاًل روغني بخرد كه تراريخته دارد يا خير.سازمان 
ملي اس��تاندارد در اين زمينه وظيفه اي ندارد. در 
قانون ايمني زيس��تي صراحتاً آمده كه نظارت بر 
محصوالت تراريخته با س��ازمان محيط زيس��ت 

و وزارت جهاد كش��اورزي اس��ت و اصاًل اسمي از 
سازمان ملي استاندارد آورده نشده است. در بعضي 
از موارد كه براي كار پژوهشي به ما ارجاع مي شود، 
ما بخش هاي مرتبط با تراريخته اش را اگر خودمان 
بتوانيم تشخيص بدهيم، اين كار را مي كنيم، وگرنه 
به آزمايشگاه ديگري ارجاع مي دهيم، چون از ابتدا 
وظيفه ما نبوده كه انگشت اتهام به سمت ما باشد. 
ب�ا توج�ه ب�ه اينكه س�ازمان ش�ما بر 
كيفي�ت توليد خ�ودرو نظ�ارت دارد، 
مصرف كنن�دگان همچن�ان ناراض�ي 
هس�تند. آيا كيفيت خودرو مناس�ب 

است؟
براساس برنامه اي كه در ش��وراي عالي استاندارد 
آبان 98 تصويب شد. خودروهايي كه 85 استاندارد 
ما را پاس نمي كنند، به تدريج توليدش��ان متوقف 
مي ش��ود. آنهايي هم كه باقي مانده اند، مي توانند 
85 اس��تاندارد ما را پ��اس كنند، مگ��ر اينكه در 
ش��رايطي قرار بگيرند كه كيفيتشان پايين بيايد. 
در مورد قطعه س��ازان، حدود 42 قطعه مش��مول 
اس��تاندارد اجباري است و براس��اس مقررات ما، 
اينها تحت نظارت و كنترل ما قرار دارند. به عنوان 
مثال روغن موتور، لنت ترمز، باتري و شمع اگر غير 
از اين 42مورد باش��د، ما ديگ��ر روي قطعه كاري 
نداريم و روي مجموعه خودرو مي آييم كه بايد 85 
استاندارد را پاس كند. همان برنامه قبلي مان است 
كه به محض اينكه موردي پيش بيايد و قرار باشد 
از زنجيره توليد خارج شود، ما طبق برنامه سريعاً به 
همه جرايد و رسانه ها اعالم مي كنيم و به واحدهاي 
توليدي هم از س��ه ماه قبل مي گويي��م و برنامه را 
مي دهيم كه اگر تا اين تاريخ نتوانيد توليدتان را به 

استاندارد برسانيد، توليدش متوقف مي شود. 
االن ديگر چه خودروهايي قرار است از 

رده خارج شوند؟
فكر مي كنم تا پايان امسال ديگر موردي را نداشته 
باشيم. براي س��ال آينده معلوم نيست كه با توجه 
به تحريم ها بعضي از خودروها توليد بشوند. چون 
طرف قرارداد بعضي از اين خودروها ش��ركت هاي 

خارجي هستند. 
روي ميزان مصرف سوخت خودروها هم 

نظارتي داريد؟ 
بله، روي ميزان مصرف سوختشان نظارت مي كنيم. 
البته از وظايف شركت نفت بوده كه چند سالي است 

ما كمك مي كنيم. 
مي�زان مص�رف س�وختي ك�ه اع�الم 

مي كنند، واقعي يا بيشتر است؟
ما اطالعاتمان را بيشتر از خودروهاي داخل بازار 
مي گيريم. مثاًل براي معاينه فني و اين موارد كه 
مي آيند ما اطالعات را از دستگاه هاي ديگر جمع 
مي كنيم، ضمن اينكه خودمان هم تست مي كنيم. 
منظور از تست كردن، شركت هاي بازرسي است 

در واردات ذرت ه�اي آل�وده، ط�رف 
مقابل با نفوذ و جريان س�ازي س�عي 
مي كند خط قرمزهاي سالمت مردم را 
رد كند و ما داريم با اين پديده مبارزه 
مي كنيم كه طبيعتًا ب�ه مذاق عده اي 
خوش نمي آيد. من هم�ان روز اول به 
همه گفتم كه اگر اينها را سريع مرجوع 
كنيد، طرف تجاري قبول مي  كند،  ولي 
اي�ن كار را نكردند و به ج�اي اين كار 
دنب�ال اين بودند كه جوس�ازي كنند

مشکل ما جعلی بودن بسیاری از گواهی های بازرسی است!
گواهی های بازرسی جعلی، ذرت های آلوده، تراريخته ها و كيفيت خودرو در گفت و گوي »جوان« با رئيس سازمان استاندارد

تخلفات در صادرات مشتقات نفتی كه 2 سال بود كاهشی شده بود در نيمه اول امسال افزايش يافت
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در س�ال هاي اخير بروز اتفاقات�ي مانند واردات ذرت ه�اي آلوده، 
توليد و واردات خودروهاي غير استاندارد يا استفاده از صافي هاي 
غير استاندارد در كارخانجات آرد و توليد بنزين بي كيفيت موجب 
شده انگشت اتهام به سمت سازمان استاندارد نشانه برود. منتقدان 
اين سازمان را مس�ئول بروز اين اتفاقات و به خطر افتادن سالمتي 
مردم مي دانند، اما رئيس س�ازمان اس�تاندارد معتقد اس�ت كه در 
تمامي موارد فوق بازرس�ان سازمان اس�تاندارد متوجه فساد شده 
و افشاگري كرده اند. وقتي در اين سازمان با فساد مبارزه مي شود، 
طبيعي است كسي كه متهم به فساد است، اين موضوع را برنمي تابد. 
نيره پيروزبخ�ت درباره واردات ذرت هاي آل�وده مي گويد: »طرف 
مقابل ب�ا نفوذ و جريان س�ازي س�عي كرد خط قرمزهاي س�المت 
مردم را رد كند، ما داريم با اين پديده مب�ارزه مي كنيم، طبيعتًا به 
مذاق عده اي خوش نمي آيد. من همان روز اول به همه گفتم كه اگر 
ذرت ها را س�ريع مرجوع كنيد، ضرري متحمل كش�ور نمي شود. 
 ولي اين كار را نكردن�د. دنبال اي�ن بودند كه جوس�ازي كنند و با 
دخالت افراد با نفوذ ذرت ها را وارد كش�ور كنن�د، اما نهايتًا متوجه 
شدند دستش�ان بس�ته اس�ت و كاري نمي توانند انجام بدهند.« 

گفت و گوی »جوان« را با پيروزبخت بخوانيد.
چند سالي اس�ت به دليل افزايش قيمت  ها، مواد غذايي و 
مصرفي، استاندارد مورد نظر مصرف كننده را ندارند. مانند 
ش�ير و لبنيات، انواع كيك ه�ا و تنقالت، مرغ و گوش�ت، 
مواد بهداشتي و آرايشي و حتي ش�وينده ها از نظر كيفي 
اس�تاندارد پاييني دارند. آيا سازمان استاندارد بر كيفيت 

اين كاالها نظارت دارد؟
سازمان اس��تاندارد بر نحوه تهيه و توليد همه موادغذايي و ساير كاالها 
نظارتي ندارد. وزارت جهاد كش��اورزي، محيط زيست، وزارت بهداشت 
و استاندارد همگي با تقس��يم كاري كه صورت گرفته در زنجيره توليد 
كاال دخالت و نقش دارند، بنابراين صحت و س��المت تمام اين زنجيره 
را نبايد فقط از سازمان استاندارد انتظار داش��ت. عالوه بر اين، بايد ديد 
كه معيار شما در اين ارزيابي چيست. اگر توليد موادغذايي در ايران را با 
10 سال پيش مقايسه كنيد،  به جرئت مي توان گفت كه كيفيت بسيار 
باال رفته، اما سطح توقع مصرف كننده و تنوع توليد افزايش پيدا كرده و 
به همين دليل اينگونه احس��اس مي شود كه نياز مصرف كننده برآورده 
نمي شود. استاندارد كاالها همواره ثابت است. ممكن است كيفيت يك 
كاال بر حسب نوع سليقه و ذائقه شما اندكي تغيير كند، اما استاندارد آن 

تغيير نمي كند. 
س�الي چند ب�ار بازرس�ي از واحد ه�اي تولي�دي صورت 

مي گيرد؟
بستگی به نوع محصول توليدي دارد. بيشترين تمركز خود را روي سطح 
بازار گذاشته ايم و اولويت ما هم موادغذايي است. در سطح بازار بررسي 
مي كنيم و با بودجه سازمان استاندارد، مواردي را هم خريداري مي كنيم 
و به آزمايشگاه هاي خود سازمان يا آزمايشگاه هاي همكار مي دهيم و به 
اين ترتيب توليدكنندگان نمي توانند وارد تقلب و امثالهم بشوند. ممكن 
است توليدكننده بتواند در واحد توليدي روي محصول كارهايي را انجام 
بدهد، ولي وقتي آن محصول را به بازار مي دهد و قرار اس��ت به دس��ت 
مصرف كننده برسد،  ديگر نمي تواند دخالتي داشته باشد، بنابراين ما هم از 
همان محصولي كه قرار است مورد مصرف قرار بگيرد تهيه و نمونه برداري 
مي كنيم. در س��ال حدود هفت بار از هر واحد توليدي  بازرسي مي شود. 
طی اين بازرسي ها بعضاً  نمونه برداري هم مي كنيم. بسياري از كشفيات 
ما به اين صورت است كه نماينده سازمان به كارخانه مي رود و مواد اوليه 
مناسب براي توليد آن محصول را بررسي مي كند و اگر مواد اوليه تاريخ 
گذشته يا فاقد استاندارد الزم را مشاهده كند، بالفاصله گزارش مي دهد و 
با آن مورد برخورد مي شود. مثالً  يكي از موارد اخير كشف ذرت آلوده در 

كارخانه ها بوده كه اتفاقاً  توسط بازرسي ما كشف شد. 
اخيراً رئي�س انجمن لوازم خانگ�ي اعالم كرده اس�ت كه 
قطعات دست دوم برخي از لوازم خانگي خارجي وارد و در 
كارگاه هاي زير پله اي نصب و كاال با عنوان نو در بازار فروخته 
مي شود. نظارت اس�تاندارد بر واردات كاالها در گمركات 

چگونه است و با زار را چطور رصد مي كنيد ؟
ما سال هاست كه بر توليد و واردات لوازم خانگي نظارت داريم. آزمايشگاه 
تخصصي لوازم انرژي را در س��ال 79 تأس��يس كرديم ك��ه جزو موارد 
بي نظيری در ايران اس��ت. از اوايل انقالب و از اواخر دهه 60 استاندارد 
لوازم خانگي تحت پوش��ش اس��تاندارد اجباري قرار گرفت. واردات هم 
بدون استثنا مورد بازرس��ي قرار مي گيرد. اگر واردات رسمي باشد يا با 
گواهي بازرسي وارد مي شود كه از آنها به صورت تصادفي نمونه برداري 
و آزمايش مي كني��م. گاهي نمونه برداري در داخل كش��ور در گمركات 
صورت مي گيرد كه در آزمايشگاه بررسي مي كنيم. اتفاقاً موارد بسياري 
داش��ته ايم كه به محصوالت گواهي انطباق داده نشده، لذا از ورودشان 

ممانعت به عمل آمده است. 
در بحث كولبري ممكن است اين اتفاق بيفتد و لوازم خانگي دست دوم 
يا غيراستاندارد را با خودشان بياورند. اينها ديگر تحت نظارت ما نيستند 
يا اگر قاچاق باشد، نه تنها ما كه هيچ دستگاه نظارتي ديگر هم نمي تواند 
روي آنها نظارتي داشته باشد، ولي روي كاالهايي كه از مبادي رسمي و 

به صورت معمولي وارد مي شوند، ما نظارت داريم. 
گزارشي از لوازم خانگي دست دوم داشته ايد كه اجازه نداده 

باشيد وارد شود؟
خير، نداشته ايم، اما بعضي از قطعات تحت پوش��ش استاندارد اجباري 
نيستند. ممكن است اين قطعات وارد ش��وند، اما به واحد هاي توليدي 

غير معتبر بروند. 
براي اس�تاندارد آرد و نان س�نتي چه كرده ايد؟ متأسفانه 
كيفيت نان هاي سنتي و در برخي مواقع صنعتي روز به روز 

ضعيف تر مي شود.
فرآيند توليد نان هم يك زنجيره ش��امل توليد گندم، آرد و نان اس��ت. 
در تفكي��ك مس��ئوليت ها كه در اي��ن زنجيره ش��ده بر عه��ده وزارت 
جهاد كشاورزي است. البته ما استانداردهاي آن را تهيه و تنظيم كرده ايم 
و آنها دارند براساس استانداردهاي ما كار مي كنند. در حال حاضر يك كار 
پژوهشي مشترك بين سازمان استاندارد و وزارت جهاد كشاورزي براي 
تجديدنظر در اين استانداردها در حال انجام است. گندمي كه استاندارد 
باش��د به كارخانه هاي تهيه آرد مي  رود. قاطعانه مي گويم كه واحدهاي 
آردسازي ما بسيار واحدهاي قانونمند و مدافع سالمت مردم هستند و 
وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد همزمان بر آنها نظارت مي كنند، 
بنابراين دو سازمان درباره آرد نظر مي دهند. پس در فرآيند تبديل گندم 
به نان در سازمان نظارت دارند و اما در مرحله توليد نان، نان سنتي طبق 

كه خودروهاي وارداتي و خودروهاي توليد داخل را مدام چك مي كنند 
و گزارش مصرف ميزان سوختشان را به ما و دولت مي دهند. چند سال 
پيش يك خودروي وارداتي مصرف سوختش باالتر از رقمي بود كه اعالم 
كرده بودند، سازمان استاندارد در بازرسي هايش متوجه شد و واردات 

آن را متوقف كرديم. 
خ�ودروي »تي وولي«، ظاه�راً با تأييد اس�تاندارد مجوز 
واردات گرفتند. اخيراً يك�ي از روزنامه ها اعالم كرده كه 
طبق تأييديه س�ازمان اس�تاندارد درباره ميزان مصرف 
سوخت، واردات اين خودرو مش�مول اسقاط دو دستگاه 
خودرو ش�ده اس�ت؛ يعني بيش از 6۰ درصد تخفيف در 
هزينه اسقاط خودرو، در حالي كه به دليل مصرف سوخت 
)6/7 ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر( به ازاي هر دستگاه مشمول 
اسقاط ش�ش دس�تگاه خودرو مي ش�ود. آيا اين اشتباه 

سازمان را مي پذيريد ؟
رامك خودرو يكس��ري خودروها را وارد كرده ب��ود. ابتدا عددي را كه 
اعالم كرده بود، عدد درس��تي نبود. بر مبناي تمام مستنداتي هم كه 
وجود داشت و به ما اعالم ش��ده بود اين عدد را گفته بودند قابل قبول 
است و شركت بازرسي هم در خارج و هم در داخل همان عدد را تأييد 
كرده بود. بعد ما متوجه شديم كه دارند تقلب مي كنند. خودم نامه اي به 
ستاد سوخت و برخي مراجع ارسال كردم و واردات آن را متوقف كردم 

و پرونده به قوه قضائيه را ارجاع داديم. 
شما مي گوييد انگشت اتهام به سمت استاندارد است. متأسفانه ما در 
بسياري از گواهي هاي بازرسي جعل داريم. به همين دليل وقتي كااليي 
وارد مي شود، خود ما مي رويم و تصادفي كااليي را چك مي كنيم. ذينفع 
مي آيد و گواهينامه را به شما مي دهد و مي گويد كه از يك شركت معتبر 
خارجي گرفته ام و اگر كسي متوجه نباشد با همين گواهينامه كارش 
را انجام مي دهد. همكاران ما به سايت ها مراجعه مي كنند و با اطالعاتي 
كه به دست مي آورند، متوجه مي شوند كه جعل كرده است، بنابراين 
يا جلوي كارش را مي گيريم يا بازرسي موردي مي كنيم. در اين مورد 
خاص جلوي ورود خودرو را گرفتيم و رفت از ما شكايت كرد و حاال هم 
فهميده اند كه خود او مقصر بوده و پرونده اش در قوه قضائيه در جريان 
است،  اما متأسفانه اتهام را متوجه ما مي كنند، در صورتي كه ما مانع از 
وقوع جرم شديم. حاال بعضي از جرايد، ما را در جايگاه متهم مي  نشانند 

كه نهايت بي انصافي است. 
انگشت اتهامات را اول بايد ببينيم منشأش��ان چه كساني هستند و از 
كجاها در مي آيند. من هم مي خواهم با شما صريح صحبت كنم. سازمان 
كه با فس��اد مي جنگد، به خصوص كه رئيسش پرچم مبارزه با فساد را 
در دست گرفته و همه دستگاه هاي نظارتي هم قبولش دارند. كل اين 
سازمان را همه دستگاه هاي نظارتی بررسي كرده  و به تمام مواردي كه 
در رسانه ها و جرايد مطرح شده اند، رسيدگي كرده اند و واقعاً  اين سازمان 
را يكي از سالم ترين سازمان ها مي دانند. وقتي كه شما با فساد مبارزه 

مي كنيد، كسي كه متهم به فساد است، برنمي تابد. 
من يك مدير استاني را به خاطر يك مسئله اخالقي كه به من ثابت شد، 
ظرف يك ساعت اخراج كردم. وقتي كه من اينطور برخورد مي كنم – 
كه موارد زيادي هس��تند – اينها چه كار مي كنند؟ شروع مي كنند به 

جوسازي و خبر به اين طرف و آن طرف دادن. 
بنابراين من به همكارانم نمي گويم فالني را به خاطر اين فساد بيرون 
كردم. هيچ يك از همكاران من نمي دانند كه فالن مدير يا معاون من 
چرا از اين س��ازمان رفتند. فقط يك مرتبه مي شنوند كه فالني را كنار 
گذاش��ته ام. نمي خواهم آبروي كس��ي را ببرم، بنابراين از افشاي نام و 
عملكرد آنها خودداري مي كن��م. به هر حال اين آقاي��ان برنمي تابند 
و با ارتباطاتي ك��ه دارند به ايجاد فض��اي رواني عليه من و س��ازمانم 
اقدام مي كنند و متأس��فانه برخي هم به آنها مجوز ورود به اين فضاي 

غير اخالقي را مي دهند. 
در مورد اس�تاندارد قير هم توضيحي بدهيد. آيا سازمان 

ملي استاندارد بر توليد قير هم نظارت دارد؟
ما استاندارد قير را داريم، اما مانند ساخت يك بنا يا آپارتمان تخلفاتي در 
آن صورت مي گيرد. قير استاندارد است و ماسه اش استاندارد است، ولي 
اختالط آن مهم است كه درست صورت گيرد. همه اينها استانداردهاي 
خاص خود را دارد كه بر عهده سازنده است و ما ديگر روي آنها نظارت 

نداريم. در اين ميان پيمانكاران نيز بي اشكال نيستند. 
در مورد خروج مش�تقات نفتي  خبر داريم كه مش�تقات 
نفتي با عناوين ديگري از كش�ور خارج مي شوند. چه كار 

مي شود كرد كه جلوي خروج اينها گرفته شود؟
متأس��فانه اين هم جزو مواردي است كه به س��ازمان تحميل شده، در 
صورتي كه مس��ئوليت اصلي با س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز است، 
بر مبناي مقررات س��تاد مبارزه با قاچاق، سازمان استاندارد يك حالت 
دبيرخانه اي پيدا كرده و محل فيزيكي دبيرخانه به وزارت نفت رفته است. 
كارگروهي متشكل از خود ستاد، دبير س��ازمان، وزارت صمت، وزارت 
نفت و گمرك به اين پرونده ها رسيدگي مي كنند. بيشتر صادركننده ها 
به عنوان هيدروكربن يا مشتقات نفتي مشابه با چهار ماده اصلي نفتي 
اعالم مي كنند كه متأس��فانه ما در بعضي از موارد متوجه مي شويم كه 
اينطور نيس��ت و حكم قاچاق پيدا مي كند و در بعضي از موارد ممكن 
است اشتباهات محاسباني دستگاهي باشد كه اينها را درصدي گمرك 
مي گيرد و به ما ربطي ندارد. مثاًل كسي مي گويد اين چيزي كه من به 
عنوان هيدروكربن در آورده ام. 50درصدش مشابه فالن ماده است، اگر 
اين 50 درصد بش��ود 60 درصد، گمرك بابت آن 10درصد يك مقدار 
اضافي مي گيرد و اجازه مي دهد كه صادر ش��ود، ولي مواردي كه كاماًل 
معلوم است كه تخلف كرده  اند به عنوان قاچاق محسوب مي شود. باالخره 

تحت نظارت ستاد داريم در اين كارگروه كار مي كنيم. 
تيم كارشناسي در آنجا مس�تقر هستند و صادرات رصد 

مي شود؟
بله، هم در سازمان و وزارت نفت است. هم اين كارگروه در چند استان 
مثل مركزي، هرمزگان، قزوين، كردستان، كرمانشاه و اصفهان مستقر 
هستند و به محض اينكه فرآورده نفتي مي خواهد از واحد توليدي صادر 
ش��ود، كارگروه نمونه برداري مي كند كه كار سختي است و همانطور 
كه اش��اره كردم، يك مرتبه 800 تا تانكر در مرز مي خواهد به س��مت 
پاكستان يا افغانستان برود. بايد از تك تك اينها نمونه بگيرند كه واقعاً 
كار سختي است. مثاًل در خراس��ان رضوي در مرز دو غارون اين كار را 
مي كنند و بعد نمونه ها را به آزمايشگاه مي فرستند. تمام اسناد منشأ را 
از آنها مي گيرند كه اين ماده اوليه را از كجا گرفتي؟ از بورس گرفتي يا از 
پااليشگاه ؟ فرايند سخت و پيچيده اي دارد. بعد از آماده سازي گزارشات، 
بايد راستي آزمايي شود كه اظهار اوليه صادركننده با گزارش كارگروه 
منطبق است يا خير. متأس��فانه مواردي داشتيم كه مشخصات كاال با 

اظهار اوليه فرد متفاوت بوده است. 
آماري از تخلفات صادركنندگان مشتقات نفتي داريد؟

خوشبختانه در دو سال اخير كمتر شده است. سال 98 نسبت به سال 
قبل آن 50 درصد كاهش داش��ته و سال 97 نس��بت به سال 96 نيز 
حدود 30 درصد كاهش يافته اس��ت، اما از اواخر سال 98 و امسال به 
دليل تحريم ها تخلفاتي ديده شده است. اگر اينها خودشان را با شرايط 
دشوار كش��ور تطبيق بدهند، دولت مي تواند براي صادرات نفت روي 
اينها حساب كند. چه بهتر كه بخش خصوصي اين كار را بكند، ولي به 

شرط اينكه قانونمند باشند.

در دو س�ال گذش�ته تخل�ف در 
صادرات مش�تقات نفتي كم شده 
بود، اما از اواخر س�ال ۹۸ و امسال 
به دلي�ل تحريم ها م�واردي ديده 
شده است. اگر اينها خودشان را با 
شرايط دشوار كشور تطبيق بدهند، 
دولت مي تواند براي صادرات نفت 
روي اينها حس�اب كن�د. چه بهتر 
كه بخش خصوصي اين كار را بكند، 
ولي به شرط اينكه قانونمند باشند 

متأس�فانه م�ا در بس�ياري از 
گواهي هاي بازرسي جعل داريم. 
به همي�ن دلي�ل وقت�ي كااليي 
وارد مي شود، خود ما مي رويم و 
تصادفي كااليي را چك مي كنيم. 
ذينفع مي آي�د و گواهينامه را به 
شما مي دهد و مي گويد كه از يك 
شركت معتبر خارجي گرفته ام و 
اگر كسي متوجه نباشد با همين 
گواهينامه كارش را انجام مي دهد. 
همكاران ما به س�ايت ها مراجعه 
مي كنن�د و ب�ا اطالعات�ي كه به 
دست مي آورند، متوجه مي شوند 
كه جعل ك�رده اس�ت، بنابراين 
ي�ا جل�وي كارش را مي گيري�م 
ي�ا بازرس�ي م�وردي مي كني�م

بهناز   قاسمی
   گفت و گو


