


فهرست

آنچه امروز می خوانید
          4  روزنامه ها

          4بازرگانان و كاالهاي بی كیفیت چینی ( آرمان)

          5: مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( آفرينش)استاندارد  رئیس پژوهشکده

          6( امتیاز)استاندارد صنايع غذايی در صدر جعل نشان

          6نتايج اولیه ارزيابی كیفی بنزين مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( ايران)

          7( تعادل)استانداردتوقیف ۳۰۰ اجاق گاز غیر

          7نیست ( جام جم)استاندارد مواد غذايیاستاندارد

        10: مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( جهان صنعت)استاندارد ريیس پژوهشکده

        10: مردم نگران كیفیت بنزين داخل نباشند ( جوان)استاندارد رئیس پژوهشکده سازمان

        11( رسالت)استاندارد تاكید كرد : صنايع غذايی درصدرجعل نشاناستاندارد سرپرست پژوهشگاه

        11بنزين داخل تأيید شد ( كیهان)استاندارد: استاندارد رئیس پژوهشکده سازمان

          12( وطن امروز)استانداردشناسايی و توقیف ۳۰۰ عدد اجاق گاز غیر

          12بنزين تولید داخل تأيید شد ( وطن امروز)استاندارد چه كسانی علیه تولید داخل موضع گرفتند؟

          14: طرح آمايش كیفیت نان مصرفی در حال انجام است ( آسیا)استاندارد ريیس پژوهشگاه

          16كیفیت بنزين وارداتی و تولید ئاخل تايید شد ( اطالعات)

          17است . ( اقتصاد پويا)استاندارد ماست موسیر آوازه غیر

          18بنزين وارداتی حرف ندارد ؛ مردم نگران نباشند ( اقتصاد پويا)

          20مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( امتیاز)

          21مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( پیام زمان)

          23مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( تجارت)

          24كیفیت بنزين وارداتی ( تفاهم)استاندارد تايید

          25و ظرفیت نظارت مردمی ( جام جم)استاندارد تخلفات

          27مواد غذايی در صدر جعل و تقلب ( جهان اقتصاد)

          28مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( حسبان)

          29در تهران ( سايه)استاندارد توقیف ۳۰۰ اجاق گاز غیر

          30( ستاره صبح)استاندارد صنايع غذايی در صدر جعل نشان

          32يورو 4 محموله هاي بنزين وارداتی محرز است ( صاحب قلم)استاندارد

          33نتايج اولیه ارزيابی كیفی بنزين ( صبح اقتصاد)

          34نگرانی بابت كیفیت بنزين وجود ندارد ( عصر ايرانیان)

          35بدون تیتر ( فن آوران)

          36بنزين داخل تايید شد ( قدس)استاندارد

          37در استان صادر شد ( كار و كارگر)استاندارد 29 فقره كاربرد عالمت

          38مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( كائنات)

          40( كائنات)استاندارد صنايع غذايی در صدر جعل نشان

          41در برنامه ششم توسعه ( گسترش)استاندارد رقابت پذيري جهانی رويکرد

          42( گسترش)استاندارد توقیف ۳۰۰ دستگاه اجاق گاز غیر

          43رمدم نگران كیفیت بنزين نباشند ( مناقصه مزايده)

2



فهرست

          44مردم نگران كیفیت بنزين نباشند ( هدف و اقتصاد)

۳



روزنامه ها

بازرگانان و كاالهاي بي كيفيت چيني

محمدصالح ذوقی*
میان اين در كه باشند كشورها ساير با تجارت حال در مختلف كشورهاي تجار تا است شده باعث بازار شدن رقابتی و مختلف كاالهاي تنوع
ساير با تجارت زمینه در را اول حرف دنیا در ، دنیا كشورهاي میان در مختلف كاالهاي تولید تنوع بیشترين با است شده موفق چین كشور
پیش سال چند كند.تا می ياد خود تجاري شريك نخستین عنوان به چین از ، آمريکا مانند قدرتمندي كشور امروزه كه طوري به بزند. كشورها
تحريم هاي شركت با كشور اين روابط افزايش به توجه با امروزه كه گرفت می صورت امارات كشور طريق از ايران به وارداتی كاالهاي بیشتر ،
و شرايط ديدن مهیا با چین كشور ترتیب اين به است. شده كمتر گذشته سالیان به نسبت ايران به كشور اين از كاال واردات ، ايران كننده
پاي جاي امروزه كه جايی تا ؛ شود می شناخته ايران به كاال صادرات حجم نظر از كشور نخستین عنوان به ايران با خوب تجاري رابطه برقراري
به خود نیاز مورد كاالهاي واردات جهت گزينه تنها عنوان به را چین كشور ، ايرانی تجار اكثر و است شده محکم ايران اقتصاد در كشور اين
میلیارد هشت از بیش 91 سال در چین از كاال واردات دهد می نشان آمارها دارد. واقعیت اين از نشان نیز گمرك رسمی آمار دانند. می كشور

دالر و در سال هاي 92 و 9۳ به ترتیب 6/9 و 4/7 میلیارد دالر بوده است ، داليل اين امر را اين گونه می توان برشمرد :
، ترتیب اين به كند. می تولید كیفیت باالترين تا كیفیت ترين پايین از كیفیت مختلف هاي رده در كاالرا يك كه است كشوري تنها 1-چین
بودن پايین دلیل به امروزه ما كشور در متاسفانه كه دارد بستگی درخواست مورد محصول كیفیت درباره ايرانی تجار سفارش به مورد اين
كشور اين از تر پايین كیفیت با اجناس واردات به مند عالقه بیشتر سود براي ايرانی تجار برخی ، پايین كیفیت با كاالهاي واردات هزينه

هستند.
2-در شرايط تحريم مبادالت پولی با اين كشور بسیار ارزانتر و نه ايمن تر انجام می شود.

۳-استقرار بسیاري از بازرگانان و شركت هاي ايرانی در چین
4-وجود پروژه هاي عظیم آبی و نفتی ازطرف كشور چین كه الزام واردات تجهیزات ومنابع ديگر را به همراه دارد.

كیفیت كاالهاي وارداتی چینی
ملی سازمان آمار طبق بااستانداردبر مغاير كاالهاي فهرست با مطابق و استخراجاستانداردايران 9۳ 91تا سال از كه سازمان قبول مورد هاي

 شده است ، سهم چین در كاالهاي برگشتی طی اين سال ها به ترتیب 8۰ ، 74 و 82 درصد بوده است.
بر تحريم جو كه شرايط اين در توان می آيا گرفت؟ را چینی كاالهاي ورود جلوي توان می آيا كرد؟ بايد چه الذكر فوق مطالب به توجه با حال
اعمال با آيا دارد.) وجود چین كشور در نیز كیفیت با كاالي حال بهر ) نکنند؟ وارد كاال چین از كه كرد ملزم را بازرگانان است حاكم كشور

سیاست هاي اجباري زمینه براي ورود كاالهاي قاچاق فراهم خواهد شد؟
و مناسب فروشنده انتخاب براي مناسب هاي روش از خريدار آگاهی كاال. خريد با خريدار برخورد نوع به گردد برمی ها سوال اين تمامی جواب

در نهايت كاالي مناسب می تواند نقش بسیار مهمی درچرخه خريد كاال و ورود كاالي با كیفیت داشته باشد.
را باور اين كه اي عده عقیده برخالف است ذكر به الزم كشور. به كیفیت بی كاالهاي ورود از جلوگیري -1 : است زير شرح به كار اين فوايد
از استفاده به اقدام كاال خريد از بعد بازرگانان معموال كه داشت نظر در را نکته اين بايد دارند عهده بر را نقش اين بازرسی هاي شركت كه دارند
كاهش است فروشنده شناخت عدم از ناشی كه هايی ريسك حدي تا كاال خريد از قبل بايست می كه صورتی در كنند می بازرسی هاي شركت
زير داليل به كاال بازرس كند. قالب خريدار به را كیفیت بی كاالهاي تواند می مختلفی هاي راه به باشد كالهبردار فروشنده كه صورتی در داد.

امکان كنترل كیفیت و كمیت كلیه كاالها را نمی تواند داشته باشد :
صددرصد طور به تواند می يا ها نمونه اين تعداد دهد. انجام را برداري نمونه عملیات بايست می كاال كنترل براي بازرس : ها نمونه الف-تعداد
انجام كیفی و كمی هاي آزمون آنها روي و شود می انتخاب نمونه تعداد كاال حجم و كاال اهمیت درجه به توجه با يا است محال تقريبا كه باشد

می شود.
ب- نوع كاال : بسته به اينکه كاال چه چیزي باشد ، مثال كاالهاي خانگی در مقايسه با فلزات نمونه برداري ها متفاوت است.

2- جلوگیري از خسارت هاي مالی كه به خريدار و در نهايت به كشور وارد می شود.
۳- معموال فروشنده كاالمسئولیت برگشت كاال را بر عهده نمی گیرد و لذا بالتکلیف بودن كاال در گمرك يکی از معضالت گمرك است.

شد گفته كه همانطور كند. می ايجاب ، كند می خريداري كه را كااليی نوع و فروشنده از خريدار آگاهی اهمیت و ضرورت مطالب اين تمامی
است مناسب فروشنده يا كاال خريد مناسب منابع انتخاب آن مهم بخش كه كاال خريد فرآيند از استفاده با زيادي بسیار حد تا تواند می خريدار
فهرست از استفاده ، نظر مورد كشور بازرگانی اتاق به مراجعه ، ها خانه سفارت بازرگانى بخش فروش منبع انتخاب در كند. كمتر را ها ريسك ،
هاي شركت به توان می موارد ديگر از شود. می توصیه المللی بین هاي نمايشگاه در شركت و هستند دارا رقبا هاي شركت ساير كه هايی كشور

) به خارجی كشورهاي در كه تلفن راهنماي و تجاري هاي روزنامه ، مشابه ارزيابیyellopageوارداتی هاي معیار كرد. اشاره است معروف (
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نظر مد بايد تحقیق مراحل همراه به فنی و تولیدي توانايی و فروشندگان مالی وضعیت بررسی ها شركت ارزيابی و بررسی در : فروشنده شركت
كرد. دقت تعهدات موقع به انجام و خوشنامی به بايد باشد نیز كننده تولید تواند می كه فروشنده توان مالی وضعیت بررسی در گیرد. قرار
شركت پرداخت. آن به اجمالی صورت به نبايد و دارد اثرمثبت تولیدى كاالى دركیفیت نیز باتجربه وكادرفنی مدرن تولید آالت ماشین داشتن
مى ارائه خريداران رابه ارزيابى اين ونتیجه كرده راارزيابى تولیدكنندگان وتولیدى فنى توانايى ، وجه دريافت درمقابل كه دارد وجود هايى
تولیدى وظرفیت مالى وضعیت مرحله دراين نیز تحقیق مرحله در هستند. دنیا دربیشتركشورهاى نمايندگى داراى ها شركت اين اكثر دهند.

) فنى صالحیت ، صنعت دراينTechnicalCompetenceوموقعیت تحقیق هدف گیرد. قرارمى كاالموردبررسى فروشندگان تولید وكیفیت (
خاطر از نبايد باشد. موردنظر وباكیفیت مناسب درزمان موردسفارش اقالم تولیدوتهیه قادربه كه است ياتجارى واحدتولیدى پیداكردن مرحله
مالى فنى وضعیت درباره تحقیق ، اي وسرمايه استراتژيك وكاالى كارخانجات مواداولیه مانند ازكاالها درخريدبرخى گاهى كه ساخت دور
دارد. ضرورت شده خريدارى درتولیدكاالى مورداستفاده وتکنولوژى كیفیت كنترل هاى روش بررسى كاالبراي فروشنده كارخانه وبازديدازمحل
، كاالوجودندارد وفروشنده كارخانه وبازديدازمحل فروشندگان مالى ووضعیت وفنى تولید توانايى درباره وبررسى تحقیق امکان كه درمواقعى

كار انجام حسن عقدقراردادضمانتنامه هنگام معامله مورد كاالى كیفیت وياتضمین فروشنده تعهدات اجراى منظورحسن ازفروشندهPGبه
اعضا طريق از توان می فروشنده هاي شركت ارزيابی براي شود. مى كاالهايدريافت فهرست مرور ، نظر مورد كشورها با ايران مشترك اتاق

و بازديد از امکانات فروشنده و تولید كننده اقدام كرد. استاندارد مرجوعی منتشر شده توسط سازمان
est5* رئیس هیات مديره شركت بازرسی بین المللی بخرد

: مردم نگران كيفيت استاندارد رئيس پژوهشکده
 بنزين نباشند

پژوهشکده سازماناستانداردرئیس با ارزيابی نهايی نتايج اعالم : گفت ، وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفی ارزيابی اولیه نتايج تشريح با
است اما مردم نبايد نگران كیفیت بنزين باشند. استاندارد

در آزمايش هرگونه براي : گفت ، وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفیت ارزيابی اولیه نتايج تشريح با شیرازي سنجابی جهانبخش ، مهر گزارش به
تدوين نحوي به پژوهشی مدل ، رابطه اين در سیاسی هاي گیري جهت هرگونه از جلوگیري و سوختی هاي فرآورده و بنزين كیفیت خصوص
از دور به ها بنزين كیفی ارزيابی نتايج بنابراين و باشد نداشته وجود تحلیلگر و بردار نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ كه شده

هرگونه مداخالت سیاسی و اينکه نمونه ها مربوط به كدام بخش است ، صورت می گیرد و اعالم می شود.
پژوهشکده ملیاستانداردرئیس سازمان را بنزين كیفیت ارزيابی نهايی نتايج البته : افزود مهر سئوال به پاسخ واستاندارددر كند اعالم بايد

تنها بررسی ها و آزمون هاي الزم را انجام می دهد. استاندارد پژوهشگاه
چراكه ، باشند بنزين كیفیت نگران نبايد كه داد مردم به را اطمینان اين توان می آزمايش مورد هاي نمونه در كلی طوري به : كرد تصريح وي
نگرانی وارداتی و داخلی هاي بنزين مورد در اينکه ، گفت مردم به توان می عام طور به آنچه و دهد می نشان خوبی به را اين ، ها ارزيابی نتايج

كیفیت وجود ندارد.
عالمت در تقلب و جعل بیشترين ادامه در حوزهاستانداردسنجابی در تقلب و جعل تعداد : كرد خاطرنشان و دانست غذايی مواد با مرتبط را

 مواد غذايی و مصرفی مردم بیشتر از ساير كاالها است و در رتبه بعدي مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.
به نیاز آن واردات براي ، باشد تعرفه رديف 125۰ جزو كه محصولی هر : گفت نیز وارداتی هاي روغن كیفیت ارزيابی خصوص در وي

ملیاستانداردآزمون سازمان و دارد وجود روغناستاندارداجباري براي اينکه ضمن ، داد خواهد صورت خصوص اين در را الزم هاي آزمايش
آزمايش مورد نیز ترانس چرب اسیدهاي البته ، گیرد می قرار آزمايش مورد مردم سالمتی با ارتباط دلیل به چرب اسیدهاي میزان و نوع نیز

قرار می گیرند.
پژوهشکده قاچاقاستانداردرئیس صورت به و گمرك از غیر كانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن نگهداري وضعیت البته : كرد تاكید

 اجازه ورود به كشور داشته باشد ، ما ارزيابی درخصوص آن صورت نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذيريم.
پژوهشکده : كرد خاطرنشان هااستانداردسنجابی حوزه ساير و ساختمان و مکانیك ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذايی مواد گروه چهار در

تدوين منظور به تحقیقات انجام و ها ارزيابی اين اينکه ضمن ، دهد می انجام را الزم هاي ارزيابی و كیفیت باالبردناستانداردمديريت ، ها
كیفیت ، محصوالت داخلی ، بهبود روش تولید كاال و ارتقاي كارايی صنايع صورت می گیرد.

تدوين مورد 9۰۰ گذشته سال پايان تا : اظهارداشت جديدتريناستانداردوي كه شده اندازي راه جديد آزمايشگاه و آزمون ۳5 و گرفته صورت
 آن ، آزمايشگاه نفت و فرآورده هاي نفتی است كه تا پايان تیرماه بهره برداري از آن كامل می شود.
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پژوهشکده كردناستانداردرئیس لحاظ برنامهاستاندارددرباره در جهانی پذيري رقابت و تعالی رويکرد : كرد خاطرنشان توسعه ششم برنامه در
نظام ، سال 25 كه است شرايطی در اين ، گرفته قرار مدنظر توسعه ششماستانداردششم برنامه در امیدواريم و است زده درجا كشور سازي

توسعه اين عقب ماندگی جبران شود.
نظام شده واقف خود حقوق به كننده مصرف ، آن براساس كه شود می ختم مهم اتفاق چهار به رويکرد تغییر اين حاصل : داد ادامه سنجابی

تدوين خواهد شد. استانداردتوزيع و تولید به دلیل فشار مصرف كنندگان به سمت خوداظهاري پیش می رود و براي هر محصول يك پیوست
اجرايی توسعه ششم برنامه قالب در آينده سال پنج ظرف و است شده تدوين جهانی پذيري رقابت و تعالی رويکرد راه نقشه : داشت اظهار وي

est5خواهد شد.

استاندارد صنايع غذايي در صدر جعل نشان

مربوط به صنايع غذايی است. استاندارد گفت : بیشترين میزان جعل و تقلب نشان استاندارد سرپرست پژوهشگاه
میزان باالترين ساختمان و برق وصنايع شیمی صنايع گروه ، غذايی صنايع گروه از بعد : افزود خبري درنشست شیرازي سنجابی جهانبخش

را دارد. استانداردجعل و تقلب نشان
اگرچه آرد درحوزه : گفت ، است مردم غذايی امنیت تامین و غذايی صنايع روي بر جاري درسال پژوهشکده تمركز بیشترين اينکه بیان با وي
حد از باالتر هاي افزودنی كردن اضافه و شده مشاهده هايی دستکاري فروشی خرده سطوح در درمواردي اما گیرد می صورت الزم هاي كنترل

مجاز مانند جوهرقند می تواند بر كیفیت نان تاثیر داشته باشد.
در كشور جغرافیايی مختلف مناطق با متناسب را نان كیفیت آمايش طرح مردم مصرفی درنان كیفیت حداكثر به رسیدن براي : افزود سنجابی

دستور كار داريم.
لبنیات تولید در است كردنی سرخ مخصوص كه پالم روغن از متاسفانه اينکه بیان با و كرد اشاره پالم روغن پیرامون صداهاي و سر به وي
روغن اين نگهداري وضعیت ، ترانس چرب اسیدهاي میزان ، است مصرف به مجاز كه درمحصوالتی ها روغن اين از استفاده : گفت ، شد استفاده

est5و سازمان غذا و دارو است كه به ان توجه داريم. استانداردها و در نهايت سالمت مردم از دغدغه هاي سازمان ملی

نتايج اوليه ارزيابي كيفي بنزين مردم نگران كيفيت
بنزين نباشند

پژوهشکده سازماناستانداردرئیس با ارزيابی نهايی نتايج اعالم : گفت ، وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفی ارزيابی اولیه نتايج تشريح با
اولیهاستاندارد نتايج تشريح با خبرنگاران با خبري نشست در شیرازي سنجابی باشند.جهانبخش بنزين كیفیت نگران نبايد مردم اما است

از جلوگیري و سوختی هاي فرآورده و بنزين كیفیت خصوص در آزمايش هرگونه براي : گفت وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفیت ارزيابی
نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ كه شده تدوين نحوي به پژوهشی مدل ، رابطه اين در سیاسی هاي گیري جهت هرگونه
كدام به مربوط ها نمونه اينکه و سیاسی مداخالت هرگونه از دور به ها بنزين كیفی ارزيابی نتايج بنابراين و باشد نداشته وجود تحلیلگر و بردار

پژوهشکده شود.رئیس می اعالم و گیرد می صورت ، است ملیاستانداردبخش سازمان را بنزين كیفیت ارزيابی نهايی نتايج البته : افزود
پژوهشگاهاستاندارد و كند اعالم هاياستانداردبايد نمونه در كلی طوري به : كرد تصريح دهد.وي می انجام را الزم هاي آزمون و ها بررسی تنها

دهد می نشان بخوبی را اين ، ها ارزيابی نتايج چراكه ، باشند بنزين كیفیت نگران نبايد كه داد مردم به را اطمینان اين توان می آزمايش مورد
و آنچه به طور عام می توان به مردم گفت ، اينکه در مورد بنزين هاي داخلی و وارداتی نگرانی كیفیت وجود ندارد.

est5
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استانداردتوقيف ۳۰۰ اجاق گاز غير

با نام تجارتی شهاب گاز در تهران خبر داد. استانداردتهران از شناسايی و توقیف اجاق گاز غیر استاندارد مسلم بیات مديركل
كارشناسان هاي بازرسی «در : گفت خبر اين تشريح در بیات ، تسنیم گزارش كباباستانداردبه و گاز اجاق عدد ۳۰۰ ، تولیدي واحدهاي از

غیر خردادماهاستانداردپز درجلسات ، گزارش اين شد.»براساس توقیف و شناسايی ، خاوران جاده در واحدي در ، گاز شهاب تجارتی نام با
عالمت كاربرد پروانه فراورده 18 براي ، كل اداره اين عاليم تجارتیاستانداردكمیته نام با صنعتی پخت ديگ فراورده سه همچنین ؛ شد صادر

تجارتی نام با كابین دو مزدا خودرو صندلی ، فريز تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین پروانهseghgoطبخ دريافتاستاندارد، تشويقی
اهرمی بهداشتی مخلوط شیرآالت ، راد شیمی مهران تجارتی نام با كلسیم پايه بر گريس ، شامل فراورده دو پروانه جلسات اين در كردند.

مکانیکی با نام تجارتی تنديس صنعت و شیرآالت مخلوط بهداشتی اهرمی ديواري ابطال شد.
est5

نيست استاندارد مواد غذايي استاندارد

نشان تقلب و جعل میزان بیشترين ، شد اعالم ديروز كه حالی واستاندارددر قوانین دهد می نشان ها بررسی ، است غذايی صنايع به مربوط
ملی سازمان قانونی كارهاي جرايماستانداردسازو از جلوگیري بهاستانداردبراي و بازدارنده و قوي ، غذا حساس درحوزه ي

سازماناستانداردعبارتی« و بهداشت وزارت داروي و غذا معاونت چون هايی دستگاه ناهماهنگی كه اين با نیست. امنیتاستاندارد» زمینه در
 غذايی و تخلفات متعدد صورت گرفته در اين حوزه چیز تازه اي نیست.

پژوهشگاه سرپرست كه طوري به است. درآورده هم را آشپز صداي كه شده شور قدر آن آش اكنون سازماناستاندارداما از خارج مقام يك نه و
مربوط به صنايع غذايی است. استاندارد ، اعالم كرد بیشترين میزان جعل و تقلب نشان استاندارد

صنايع و شیمی صنايع گروه غذايی صنايع گروه از بعد : افزود خبري نشست در شیرازي سنجابی جهانبخش صداوسیما خبرگزاري گزارش به
را دارد. استانداردبرق و ساختمان باالترين میزان جعل و تقلب نشان

آرد حوزه در : كرد تصريح ، است مردم غذايی امنیت تامین و غذايی صنايع بر جاري سال در پژوهشکده تمركز بیشترين كه اين بیان با وي
هاي افزودنی كردن اضافه و شده مشاهده هايی دستکاري فروشی خرده سطوح در مواردي در اما ، گیرد می صورت الزم هاي كنترل گرچه

پژوهشگاه رئیس باشد. داشته تاثیر نان كیفیت بر تواند می قند جوهر مانند مجاز حد از ازاستانداردباالتر ها خبازي برخی كه آن بیان با ايران
در كشور جغرافیايی مناطق تفکیك به مصرفی نان كیفیت آمايش طرح : گفت ، كنند می استفاده نان پخت در حدمجاز از بیش افزودنی مواد
مختلف مناطق با متناسب را نان كیفیت آمايش طرح ، مردم مصرفی نان در كیفیت حداكثر به رسیدن براي : افزود سنجابی است. انجام حال

جغرافیايی كشور در دستور كار داريم.

لبنیات تولید در است كردنی سرخ مخصوص كه پالم روغن از متاسفانه كه اين بیان با و كرد اشاره پالم روغن پیرامون سروصداهاي به وي
اين نگهداري وضعیت ، ترانس چرب اسیدهاي میزان ، است مصرف به مجاز كه محصوالتی در ها روغن اين از استفاده : گفت ، شد استفاده

و سازمان غذا و داروست كه به آن توجه داريم. استانداردروغن ها و در نهايت سالمت مردم از دغدغه هاي سازمان ملی

سازي كشوراستاندارد عقب ماندگی 25 ساله نظام

پژوهشگاه نظاماستانداردسرپرست ساله 25 ماندگی عقب اعالم با چرخهاستانداردهمچنین اصالح : گفت كشور هدفاستانداردسازي با سازي
در سال 94 است. استانداردتعالی محصوالت و رقابت پذيري جهانی از اولويت هاي پژوهشگاه
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يك بايد تولیدي محصول هر كه اي گونه به شد خواهد نهادينه خودكنترلی و خوداظهاري هم توزيع و تولید نظام در : افزود وي
اجباري باشد يا نباشد. استاندارد داشته باشد فارغ از اين كه اين محصول مشمول استانداردپیوست

روزرسانی به اهمیت به توجه با : افزود ، داريم آبلیمو و ها نوشیدنی انواع آزمايی راستی براي مجهزي هاي آزمايشگاه كه اين بیان با سنجابی
روش هاي آزمون حدود 4۰ درصد از فعالیت هاي پژوهشگاه به اين مهم اختصاص دارد.

رعايت عدم هاي مجازات كه اين بر تاكید با شدهاستانداردوي وارد آسیب از ناشی هاي هزينه توسعه ششم برنامه در : گفت ، نیست بازدارنده
 به مصرف كننده را بايد تولیدكننده جبران كند.

قوانین وضعیت سازي بهینه بر كارشناسان حال همین ملیاستاندارددر سازمان اختیار در ابزارهاي شدن قوي بااستانداردو برخورد براي
 تخلفات و همچنین ارتقاي كمی وكیفی ساختار اين سازمان تاكید می كنند.

ي پايین استاستاندارد هزينه تخلفات

عالی درشوراي مجلس ناظر عضو ، لو علی قوانیناستانداردعلی در كه ايراداتی از يکی : گفت جم جام به باره دارداستاندارددراين وجود ما
سنگین قدر آن تخلفات هزينه بايد كه حالی در دارد صرفه متخلف افراد براي تخلف ، گفت توان می نوعی به است. تخلفات هزينه بودن پايین

و باال باشد كه افراد از مواجه شدن با تخلف ترس داشته باشند.

ازمدتی بعد و داد افزايش را هزينه اين مجلس مصوبه با و باالست بسیار تخلفات میزان كرد مشاهده رانندگی و راهنمايی زمانی : افزود وي
بخش در ما هاي بحث از يکی لذا است. داشته نزولی روند رانندگی جرايم میزان كه بوديم هاست.استانداردشاهد هزينه بودن پايین همین نیز

فعلی جرايم هزينه بايد دولت و مجلس : كرد تصريح لو ايناستانداردعلی متخلف افراد براي را كیفري هاي مجازات و نقدي هاي جريمه مانند
 حوزه سنگین و به روز كنند و دامنه آن را گسترش دهند ، اما تاكنون اقدامی در اين خصوص انجام نشده است.

ضعف از آيد می پیش مشکل چه هر و گیرد می نشات نظارتی بی از وفروش عرضه سیستم و بازار در موجود هاي بیماري اكثر اصوال : افزود وي
نظارت است.

ملی سازمان شود میدان وارد مدعی عنوان به بايد كه سازمانی اولین ، لو علی گفته واستانداردبه پیشنهاد هیچ تاكنون متاسفانه اما است.
 راهکاري از سوي اين سازمان براي مقابله با تخلفات صورت گرفته به مجلس ارائه نشده است.

به بازي گرفته شده است استاندارد جايگاه

به كه هاست سال و افتد می اتفاق كشور در نیست بار اولین براي تخلفات اين : كرد اظهار مجلس معادن و صنايع كمیسیون عضو
بسیاري از اقالم بی كیفیت وارد يا تولید شده است. استانداردنام

به را جزئی قطعه يك محصول يك تولید براي افراد برخی : كرد اضافه لو بهاستانداردعلی اقدام سازمان اين تائید از بعد و دهند می تحويل
سازمان به كه محصولی كیفیت همچنین كنند. می محصول كل میاستانداردتولید عرضه بازار در كه محصوالتی كیفیت با شود می تحويل

 شود تفاوت فاحش دارد.

عالی شوراي ناظر ملیاستانداردعضو سازمان جايگاه اكنون : اتهاماستانداردگفت انگشت تا شده باعث نظارتی بی همین و شده گرفته بازي به
 به سمت اين سازمان باشد.

قوانین تقويت براي راهکاري سازمان اين از تاكنون ما : كرد اظهار مجلس در شبستر مردم متخلفاناستانداردنماينده با برخورد نحوه همچنین و
 شاهد نبوده ايم كه اين ضعف يك سازمان بسیار مهم را می رساند.

آگاه مردم هنوز است. سازي فرهنگ ، آن و گرفت نظر در متخلفان كاهش براي توان می نیز ديگري راهکار میان اين در البته : گفت وي
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آرم كه ملیاستانداردنیستند سازمان كوتاهی موضوعات اين همه كنند. خريداري را نظر مورد محصول كه باشد هايی ويژگی چه داراي بايد
جعلاستاندارد اين است ممکن فردا و هستیم شاهد غذايی مواد بحث در امروز كهاستاندارداست. زمانی تا باشیم. شاهد ديگر هاي بخش در را

 اين ساز و كار عملی نشود ، ما همچنان شاهد تخلفات خواهیم بود.

ضعف نظارتی وجود دارد

درخصوص نظارتی : كرد اظهار جم جام با وگو گفت در غذايی صنايع انجمن رئیس مرتضوي سیدمحمدرضا ديگر سوي بخشاستاندارداز در
 مواد غذايی وجود ندارد و همین امر باعث شده تا اين تقلب شکل سازمان يافته به خود بگیرد.

تقلب وجود اما ، هستیم غذايی مواد توزيع و تهیه در تقلب پديده با دائم مبارزه حال در غذايی صنايع انجمن در ما كه اين با : افزود وي
سازماندهی شده به همراه وجود برخی مشکالت ساختاري مانند نظام توزيع ، جلوي تاثیر كامل اين تالش ها را می گیرد.

سازمان و دولت اين و داريم محدودي قدرت صنفی تشکل يك عنوان به ما : كرد تصريح بهینهاستانداردوي را خود ساختار بايد كه هستند
رعايت بر نظارت اكنون : كرد خاطرنشان وي قولیاستانداردكنند. به و موثر غذايی مواد براي شده اخذ كهاستانداردهاي اين از بعد و نیست

نظارتاستانداردنشان از فرار هاي راه كه اين ضمن ، شود می انجام دير به دير و است همراه اگر و اما با ها نظارت ، شود می استانداردصادر
 براحتی براي متخلفان حوزه غذا وجود دارد.

قوانین غیربازدارنده ؛ جريمه هاي اندك

قوانین بر جرايماستانداردمروري براي شده درنظرگرفته هاي مجازات ونوع قوانین اين محتواي ، دهد می استاستانداردنشان اي گونه به ي
گرفته درنظر نقدي جريمه حداكثر كه است جالب باشد! هم صرفه به مجرم براي جرم انجام شود می باعث حتی و ندارد را الزم بازدارندگی كه

با مرتبط جرايم براي خورد!استانداردشده می چشم به فهرست اين در نیز هزارتومانی 5۰ هاي جريمه كه آن حال است تومان میلیون پنج
را كه عینا نقل شده است بخوانید : استاندارد برخی مواد قانون

مشمول هاي فرآورده مشخصات كس هر -11 بستهاستانداردماده وسايل و ظروف از يا دهد تغییر ساخت يا تولید ، تهیه از پس را اجباري
هاي فرآورده مخصوص ازاستانداردبندي خارج هاي فرآورده فروش و عرضه ، بندي بسته براي تقلباستانداردشده قصد به يا ، كند استفاده

مشمول هاي فرآورده محتوي لفاف و جعبه ، بسته ، قوطی در كیفیتی هر به جنساستاندارديا جاي به يا نمايد تصرف و دخل اجباري
مشخصاتاستاندارد تشخیص و آزمايش هاي برگ از تقلب قصد به يا برساند فروش به يا كند عرضه عنوان همان تحت ديگري جنس شده

عالمت كاربرد پروانه همچنین و ها عالمتاستانداردفرآورده يا كند استفاده غیرمورد در روياستانداردايران بر پروانه دريافت بدون را ايران
 محصوالت خود به كار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك میلیون ريال تا پنجاه میلیون ريال محکوم خواهد شد.

زير هاي مجازات به حاصله نتايج حسب مرتکب ، گردد آسیبی يا بیماري موجب قانون اين در مذكور جرايم از يکی ارتکاب هرگاه -12 ماده
محکوم می گردد :

نقدي جزاي ريال میلیون دو تا هزار 5۰۰ و تعزيري حبس سال دو تا ماه شش مرتکب مجازات ، نباشد ماه دو بر زايد معالجه مدت كه صورتی در
خواهد بود.

نقدي جزاي ريال میلیون دو تا میلیون يك و تعزيري حبس سال سه تا يك مرتکب مجازات ، باشد ماه دو بر زايد معالجه مدت كه صورتی در
خواهد شد.

جزاي ريال میلیون پنج تا میلیون دو و تعزيري حبس سال ده تا سال سه ، مورد حسب مرتکب مجازات ، شود عضو نقص موجب كه صورتی در
نقدي خواهد شد.
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: مردم نگران كيفيت استاندارد رييس پژوهشکده
 بنزين نباشند

پژوهشکده سازماناستانداردريیس با ارزيابی نهايی نتايج اعالم كه گفت وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفی ارزيابی اولیه نتايج تشريح با
اولیهاستاندارد نتايج تشريح با خبرنگاران با خود خبري نشست در شیرازي سنجابی باشند.جهانبخش بنزين كیفیت نگران نبايد مردم اما است

از جلوگیري و سوختی هاي فرآورده و بنزين كیفیت درخصوص آزمايش هرگونه براي : گفت وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفیت ارزيابی
نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ كه شده تدوين نحوي به پژوهشی مدل ، رابطه اين در سیاسی هاي گیري جهت هرگونه
كدام به مربوط ها نمونه اينکه و سیاسی مداخالت هرگونه از دور به ها بنزين كیفی ارزيابی نتايج بنابراين باشد نداشته وجود تحلیلگر و بردار

بخش است ، صورت می گیرد و اعالم می شود.
پژوهشکده ملیاستانداردريیس سازمان را بنزين كیفیت ارزيابی نهايی نتايج البته : افزود بنزين كیفیت درخصوص سوالی به پاسخ استاندارددر

تنها بررسی ها و آزمون هاي الزم را انجام می دهد. استاندارد بايد اعالم كند و پژوهشگاه
چراكه باشند بنزين كیفیت نگران نبايد كه داد مردم به را اطمینان اين توان می آزمايش مورد هاي نمونه در كلی طوري به : كرد تصريح وي
نگرانی وارداتی و داخلی هاي بنزين مورد در اينکه ، گفت مردم به توان می عام طور به آنچه و دهد می نشان خوبی به را اين ها ارزيابی نتايج

عالمت در تقلب و جعل بیشترين ادامه در ندارد.سنجابی وجود واستانداردكیفیت جعل تعداد : كرد خاطرنشان و دانست غذايی مواد با مرتبط را
 تقلب در حوزه مواد غذايی و مصرفی مردم بیشتر از ساير كاالهاست و در رتبه بعدي مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.

به نیاز آن واردات براي ، باشد تعرفه رديف 125۰ جزو كه محصولی هر : گفت نیز وارداتی هاي روغن كیفیت ارزيابی درخصوص وي
ملیاستانداردآزمون سازمان و دارد وجود نیزاستاندارداجباري روغن براي اينکه ضمن داد خواهد صورت خصوص اين در را الزم هاي آزمايش

می قرار آزمايش مورد نیز ترانس چرب اسیدهاي البته گیرد می قرار آزمايش مورد مردم سالمتی با ارتباط دلیل به چرب اسیدهاي میزان و نوع
گیرند.

پژوهشکده صورتاستانداردريیس به و گمرك از غیر كانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن نگهداري وضعیت البته : كرد تاكید
est5 قاچاق اجازه ورود به كشور داشته باشد ، ما ارزيابی درخصوص آن صورت نداده و در قبال آن ، مسوولیتی هم نمی پذيريم.

: مردم نگران استاندارد رئيس پژوهشکده سازمان
 كيفيت بنزين داخل نباشند

پژوهشکده ارزيابیاستانداردرئیس نهايی نتايج اعالم : گفت ، وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفی ارزيابی اولیه نتايج تشريح با
است اما مردم نبايد نگران كیفیت بنزين باشند. استانداردبا سازمان

براي : گفت ، وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفیت ارزيابی اولیه نتايج تشريح با خبرنگاران با خود خبري نشست در شیرازي سنجابی جهانبخش
مدل ، رابطه اين در سیاسی هاي گیري جهت هرگونه از جلوگیري و سوختی هاي فرآورده و بنزين كیفیت خصوص در آزمايش هرگونه
ارزيابی نتايج بنابراين ، باشد نداشته وجود تحلیلگر و بردار نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ كه شده تدوين نحوي به پژوهشی
رئیس شود. می اعالم و گیرد می صورت ، است بخش كدام به مربوط ها نمونه اينکه و سیاسی مداخالت هرگونه از دور به ها بنزين كیفی

ملیاستانداردپژوهشکده سازمان را بنزين كیفیت ارزيابی نهايی نتايج : افزود سؤالی به پاسخ پژوهشگاهاستاندارددر و كند اعالم استانداردبايد
مردم به را اطمینان اين توان می آزمايش مورد هاي نمونه در كلی طور به : كرد تصريح وي دهد. می انجام را الزم هاي آزمون و ها بررسی تنها
، گفت مردم به توان می عام طور به آنچه و دهد می نشان خوبی به را اين ، ها ارزيابی نتايج چراكه ، باشند بنزين كیفیت نگران نبايد كه داد

اينکه در مورد بنزين هاي داخلی و وارداتی نگرانی كیفیت وجود ندارد.
استاندارد صنايع غذايی در صدر جعل نشان

عالمت در تقلب و جعل بیشترين ادامه در حوزهاستانداردسنجابی در تقلب و جعل تعداد : كرد خاطرنشان و دانست غذايی مواد با مرتبط را
كیفیت ارزيابی خصوص در وي گیرند. می قرار پتروشیمی و سوختی مواد بعدي رتبه در و كاالهاست ساير از بیشتر مردم مصرفی و غذايی مواد

آزمون به نیاز آن واردات براي ، باشد تعرفه رديف 125۰ جزو كه محصولی هر : گفت نیز وارداتی هاي واستانداردروغن دارد وجود اجباري
ملی بهاستانداردسازمان چرب اسیدهاي میزان و نوع نیز روغن براي اينکه ضمن ، داد خواهد صورت خصوص اين در را الزم هاي آزمايش
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رئیس گیرند. می قرار آزمايش مورد نیز ترانس چرب اسیدهاي البته ، گیرد می قرار آزمايش مورد مردم سالمتی با ارتباط دلیل
وروداستانداردپژوهشکده اجازه قاچاق صورت به و گمرك از غیر كانالی از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن نگهداري وضعیت : كرد تأكید

 به كشور داشته باشد ، ما ارزيابی درخصوص آن صورت نمی دهیم و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذيريم.
پژوهشکده : كرد خاطرنشان هااستانداردسنجابی حوزه ساير و ساختمان و مکانیك ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذايی مواد گروه چهار در

تدوين منظور به تحقیقات انجام و ها ارزيابی اين اينکه ضمن ، دهد می انجام را الزم هاي ارزيابی و كیفیت باالبردناستانداردمديريت ، ها
مورد 9۰۰ گذشته سال پايان تا : اظهارداشت وي گیرد. می صورت صنايع كارايی ارتقاي و كاال تولید روش بهبود ، داخلی محصوالت كیفیت

كهاستانداردتدوين است نفتی هاي فرآورده و نفت آزمايشگاه ، آن جديدترين كه شده اندازي راه جديد آزمايشگاه و آزمون ۳5 و گرفته صورت
est5 تا پايان تیرماه بهره برداري از آن كامل می شود.

 تاكيد كرد : صنايع استاندارد سرپرست پژوهشگاه
استاندارد غذايي درصدرجعل نشان

پژوهشگاه نشاناستانداردسرپرست وتقلب جعل میزان بیشترين : صداوسیمااستانداردگفت خبرگزاري گزارش است.به غذايی صنايع به مربوط
وتقلب جعل میزان باالترين وساختمان برق وصنايع شیمی صنايع گروه ، غذايی صنايع ازگروه بعد : افزود شیرازي سنجابی جهانبخش ،

:استانداردنشان گفت ، است مردم غذايی امنیت وتامین غذايی صنايع برروي جاري درسال تمركزپژوهشکده بیشترين اينکه بیان با وي دارد. را
افزودنی كردن واضافه شده مشاهده هايی دستکاري فروشی خرده درسطوح درمواردي اما گیرد می صورت الزم هاي كنترل اگرچه آرد درحوزه
مردم مصرفی درنان حداكثركیفیت به رسیدن براي : افزود سنجابی باشد. تاثیرداشته نان بركیفیت تواند می جوهرقند مجازمانند باالترازحد هاي
وبا كرد اشاره پالم روغن پیرامون سروصداهاي به كشوردردستوركارداريم.وي جغرافیايی مختلف مناطق با متناسب را نان كیفیت آمايش طرح
سازمان هاي ازدغدغه مردم سالمت : گفت ، شد استفاده لبنیات درتولید است كردنی سرخ مخصوص كه پالم ازروغن متاسفانه اينکه بیان

est5 وسازمان غذا ودارواست. استانداردملی

بنزيناستاندارد : استاندارد رئيس پژوهشکده سازمان
 داخل تأييد شد

سازمان پژوهشکده رئیس حاال ، داخلی بنزين كیفیت درباره زيست محیط سازمان رئیس فراوان هاي جوسازي از تايیداستانداردپس از
بنزين تولید داخل خبر داده است. استاندارد

وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفیت ارزيابی اولیه نتايج خصوص در خبري نشستی در ديروز شیرازي سنجابی جهانبخش ، تسنیم گزارش به
ملی سازمان به گذشته سال در بروزاستانداردكه از جلوگیري و سوختی فرآورده و بنزين كیفیت آزمايش براي : داشت اظهار بود شده واگذار

 مسائل سیاسی مدلی پژوهشی تدوين شده كه هیچ گونه ارتباط مستقیمی میان آزمونگر و نمونه بردار و تحلیلگر وجود نداشته باشد.
نتايج نهايی را اعالم خواهد كرد. استاندارد آزمون هاي الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد وي افزود : بر همین اساس پژوهشگاه

داخلی هاي بنزين كه دهد می نشان خوبی به ها ارزيابی نتايج : گفت ، باشند نداشته بنزين كیفیت بابت نگرانی مردم اينکه به اشاره با سنجابی
و وارداتی نگرانی بابت كیفیت ندارند.

سازمان پژوهشکده ،استانداردرئیس باشد تعرفه رديف 125۰ جزو كه محصولی هر : گفت نیز وارداتی هاي روغن كیفیت ارزيابی خصوص در
آزمون به نیاز آن واردات ملیاستانداردبراي سازمان و دارد وياستاندارداجباري داد. خواهد صورت خصوص اين در را الزم هاي آزمايش

روغن نگهداري وضعیت البته گیرند می قرار آزمايش مورد مردم سالمتی حفظ براي نیز آنها چرب اسیدهاي میزان و روغن انواع : كرد تصريح
صورت آن خصوص در ارزيابی ما ، باشد داشته كشور به ورود اجازه قاچاق صورت به و گمرك از غیر كانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها

نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذيريم.
عالمت در تقلب و جعل بیشترين ادامه در واستانداردوي غذايی مواد حوزه در تقلب و جعل تعداد : گفت و دانست غذايی مواد با مرتبط را

est5 مصرفی مردم بیشتر از ساير كاالها است و در رتبه بعدي مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.
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استانداردشناسايي و توقيف ۳۰۰ عدد اجاق گاز غير

مديركل ، بیات غیراستانداردمسلم گاز اجاق عدد ۳۰۰ توقیف و شناسايی از داد.استانداردتهران خبر تهران در گاز» «شهاب تجارتی نام با
est5

 چه كساني عليه توليد داخل موضع
بنزين توليد داخل تأييد شد استانداردگرفتند؟

غیر كشور به كاال اين واردات هدف با را داخل تولید بنزين ها خیلی كه وجودي با : اقتصادي میاستانداردگروه سرطانزا حتی و ناسالم ،
سازمان پژوهشکده رئیس اما بیاناستاندارددانستند با وي دهد. پاسخ پوچ شبهات اين به قاطعیت با تا شد حاضر خبرنگاران جمع در ديروز

پژوهشگاه : گفت ، باشند نداشته وارداتی حتی و داخل تولید بنزين كیفیت بابت اي نگرانی مردم ايناستاندارداينکه روي را الزم هاي آزمون
ملی سازمان و داده انجام ها بنزين نتايجاستانداردنوع درباره شیرازي سنجابی جهانبخش ، تسنیم گزارش به كرد. خواهد اعالم را نهايی نتايج

ملی سازمان به گذشته سال در كه وارداتی و داخلی هاي بنزين كیفیت ارزيابی آزمايشاستاندارداولیه براي : داشت اظهار ، بود شده واگذار
میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ كه شده تدوين پژوهشی مدلی سیاسی مسائل بروز از جلوگیري و سوختی هاي فرآورده و بنزين كیفیت

پژوهشگاه اساس همین بر : افزود وي باشد. نداشته وجود تحلیلگر و بردار نمونه و ملیاستانداردآزمونگر سازمان و داده انجام را الزم هاي آزمون
هااستاندارد ارزيابی نتايج : گفت ، باشند نداشته بنزين كیفیت بابت اي نگرانی مردم اينکه به اشاره با سنجانی كرد. خواهد اعالم را نهايی نتايج

در بنزين تولید اگرچه امروز» «وطن گزارش به ندارند. وجود اي نگرانی وارداتی و داخل تولید هاي بنزين كیفیت بابت دهد می نشان خوبی به
بنزين نوع اين دارند اصرار يازدهم دولت در مسؤوالن اما شود می انجام ملی منابع هدررفت از جلوگیري و خودكفايی هدف با كشور داخل

كهاستانداردفاقد چرا ، است بوده همراه نیز هايی مخالفت با بنزين واردات البته شود. وارد بنزين بايد سالم سوخت تامین براي و است الزم
از نیز وارداتی بنزين معتقدند اسالمی شوراي مجلس انرژي كمیسیون اعضاي و كارشناسان رويکرداستانداردبیشتر اين و نیست برخوردار الزم

 اتالف منابع بیت المال را درپی دارد.
واردات بنزين خالف استراتژي اقتصاد مقاومتی است

االسالم حجت است. مقاومتی اقتصاد استراتژي خالف بنزين واردات درباره دولت تصمیم : گفت مجلس انرژي كمیسیون عضو باره اين در
مغاير را دولت تصمیم اين ، بنزين واردات بر مبنی دولت تصمیم درباره اسالمی شوراي مجلس انرژي كمیسیون عضو ، نژاد موسوي سیدمهدي
مقاومتی اقتصاد حوزه در مربوط مديران و مسؤوالن به انقالب معظم رهبر كه تذكراتی رغم به متاسفانه : گفت و دانست مقاومتی اقتصاد با
سوي از مقاومتی اقتصاد كلی هاي سیاست ابالغ از بعد كه تصمیماتی چنین : داد ادامه وي ندارند. را آن كردن محقق اراده آنها ولی ، دادند
مجلس انرژي كمیسیون عضو است. اي نابخردانه تصمیم بنده اعتقاد به و استراتژي اين به كجی دهن نوعی ، شود می اتخاذ انقالب معظم رهبر
و مصوب را بنزين واردات ، شويم خودكفا بنزين تولید در توانیم می و داريم كشور داخل در را بنزين تولید افزايش توان ما اينکه رغم به : افزود
زياد آلودگی درباره نفت وزير سخنان از انتقاد با نژاد موسوي است. مقاومتی اقتصاد استراتژي مخالف اقدام اين است طبیعی و كنیم می دنبال
اصال كه حالی در كنند توجیه را خود اشتباه و بنزين واردات خواهند می آقايان بنده اعتقاد به : داشت اظهار ، كشور داخل تولید هاي بنزين

را كشور داخل در تولیدشده هاي بنزين و نیست ازاستاندارداينطور شود می ايجاد كه آلودگی بیشتر : كرد تصريح وي كنند. می تايید ملی هاي
چنین آقايان و كنند می فعالیت كالنشهرها در كه است صنعتی هاي مجموعه ديگر و خودروها سمت از بیشتر بلکه نیست ها بنزين ناحیه
اي عده : گفت امروز» «وطن با وگو گفت در پیش چندي همچنین نژاد موسوي كنند. توجیه را خود اقدامات تا كنند می مطرح را هايی بهانه
قرائن و شواهد طرفی از دارد. سوال و ابهام جاي بنزين واردات چندبرابري افزايش براي دولت «تصمیم كه چرا ، هستند دولت فريب حال در
واردات جز اي چاره كه برسانند نتیجه اين به را دولت ارشد مديران تا هستند موضوع اين مديريت حال در افراد برخی كه است اين گوياي
تامین دنبال به سازها «شايعه : است معتقد و داند می هدفمند كامال را داخل تولید بنزين آلودگی درباره شايعات طرح وي نیست». بنزين
شود ختم همینجا به شان حرف تمام آخر بود قرار اصال برسند. نوايی و نان به بنزين واردات طريق از خواهند می آنها هستند. و بوده خود منافع
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را آن توانیم می و داريم زمینه اين در خوبی ظرفیت هم و توان هم ما كه است حالی در اين نداريم. مرغوب بنزين تولید در داخلی توان ما كه
«پورسانت : افزود وي كنند. خیانت مردم به خواهند می و زنند می پرسه دولت اطراف در اي عده است باور اين بر نژاد موسوي كنیم». تقويت
شود. می جا جابه شان خارجی دوستان و آنها جیب به كشور و مردم جیب از مبالغی و رسد می ها برخی به بازي اين در توجهی قابل هاي
گفت دولت بر حاكم تفکر نوع به اشاره با انرژي كمیسیون عضو است». نفت صنعت دامنگیر معضالت اين متاسفانه و است كشور به خیانت اينها
اين البته ندارند. داخل تولید و صنعت از حمايت به اعتقادي اينها شود. می درست ها خارجی ورود با چیز همه كند می تصور دولت «اين :

تفکر قبال هم در برخی دولت ها وجود داشت ، مدتی برچیده شد و اكنون دوباره حاكم شده است».
بنزين هاي داخلی بهتر از وارداتی است

تولید بنزين از وارداتی بنزين كیفیت كرد اعالم پیش چندي نیز انرژي حوزه سیاستگذاري كارشناس ، كهتري پیام كه است درحالی اين
بودن آالينده درباره اينکه بیان با انرژي حوزه سیاستگذاري كارشناس ، كهتري پیام ، تسنیم گزارش به است. تر پايین داخلی هاي پتروشیمی
، است بررسی قابل كارشناسی كار يك با راحتی به موضوع اين كه درحالی ، آمده وجود به جنجال حد از بیش ها پتروشیمی تولیدي بنزين
واردات به تصمیم كالنشهرها آلودگی رفع براي و دارد پتروشیمی واحدهاي در تولیدي بنزين باالي آاليندگی بر تاكید دولت حالی در : گفت
هاي بنزين با يا كشور كنونی هاي پااليشگاه بنزين با شود؟ می مقايسه بنزين كدام با نظر مورد بنزين شود مشخص بايد كه است گرفته بنزين
اين با كنند می اعالم و دهند می مانور ها پتروشیمی بنزين آاليندگی بر زيست محیط سازمان رئیس و نفت وزير : افزود وي اروپايی؟ 5 يورو

est5شرايط با سونامی سرطان مواجه خواهیم شد و تنها راه نفس كشیدن خالص شدن از شر بنزين پتروشیمی هاست.
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تاريخ ثبت : 1۳94-۰4-21

16



روزنامه ها

است . استاندارد ماست موسير آوازه غير

شماره صفحه : 5
تاريخ ثبت : 1۳94-۰4-21

17



روزنامه ها

بنزين وارداتي حرف ندارد ؛ مردم نگران نباشند

شماره صفحه : ۳
تاريخ ثبت : 1۳94-۰4-21

18



روزنامه ها

19



روزنامه ها

مردم نگران كيفيت بنزين نباشند

شماره صفحه : 11
تاريخ ثبت : 1۳94-۰4-21

2۰



روزنامه ها

مردم نگران كيفيت بنزين نباشند

شماره صفحه : 2
تاريخ ثبت : 1۳94-۰4-21

21



روزنامه ها

22



روزنامه ها

مردم نگران كيفيت بنزين نباشند

شماره صفحه : 1۳
تاريخ ثبت : 1۳94-۰4-21

2۳



روزنامه ها

كيفيت بنزين وارداتي استاندارد تاييد

شماره صفحه : ۳
تاريخ ثبت : 1۳94-۰4-21

24



روزنامه ها

و ظرفيت نظارت مردمي استاندارد تخلفات

شماره صفحه : 1
تاريخ ثبت : 1۳94-۰4-21

25



روزنامه ها

26



روزنامه ها

مواد غذايي در صدر جعل و تقلب

شماره صفحه : 8
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