
 چـرا تجار و صادر کننـدگان فکر مى کنند 
که استاندارد 15 کارایى الزم را ندارد؟

ــماره 15 ایران اولین بار در دهه  ــتاندارد ملى ش اس
ــت.  این استاندارد  ــیدى نوشته شده اس 40 خورش
ــت که براى عمده صادرات پسته  ــال اس چندین س
ــت.  واقعیت  ــت داده اس ایران کارایى خود را از دس
ــته شد  ــتاندارد در زمانى نوش ــت که این اس آن اس
ــزار تنى بود.   ــازار5 تا 15 ه ــته یک ب که  بازار پس
ــد و وقتى پسته به  ــته به مقدار کم صادر مى ش پس
مقدار کم صادر شود خریدار صرفش نمى کند براى 
بوجارى آن، دستگاه بخرد.  در نتیجه در آن زمان، 
ــته اى مى خواست که فقط در دستگاه  خریدار پس
ــد.  در نتیجه در  ــته بندى نمای ــته کرده و بس برش
ــته ایران براى پسته آماده  ــتاندارد پس آن زمان اس

مصرف نوشته شد.  
ــته به ژاپن و براى 5 مصرف  چون اگر 600 تن پس
ــرکتها برایشان صرف  ــد این ش کننده صادر مى ش
ــارى کنند، لذا  ــتگاه بگذارند و بوج ــرد دس نمى ک
ــتند.  این مسئله تا  ــته آماده مصرف مى خواس پس
ــت.  از اواخر دهه 60  ــالب هم ادامه یاف ــد از انق بع
ــته مصرفى وپسته تجارى از  خورشیدى به بعد پس
ــته  هم فاصله گرفتند.  در واقع در مورد تجارت پس
ــت.  در یک دوره  ــته اس ــران دو دوره وجود داش ای
ــد واقعاً آماده  ــران صادر مى ش ــته اى که از ای پس
ــاده مصرف  ــته آم ــترى پس مصرف بود.  چون مش
ــت.  دوره دوم دوره اى است که از اواخر  مى خواس
ــروع شد و در دهه 90 میالدى  دهه 80 میالدى ش
ــتاندارد کاالى  نیزادامه یافت.  در این دوره عمال اس
مصرفى جوابگوى احتیاجات صادراتى نبود و صادر 

ــرا کاغذى بى ارزش مى  کننده گواهى صادراتى آن
دانست که بعد از گمرك دور انداخته مى شد.

  ایـن اسـتاندارد 4 تجدیـد نظر داشـته و 
تجدید نظر پنجم نیز اخیرا آغاز شـده، سـوال این 
اسـت که چرا اصـالح این اسـتاندارد اینقدر طول 
کشـیده و بعـد از این زمـان طوالنى هنـوز مورد 

مناقشه است؟
ــاى ایرج آگاه در تدوین اولین  از میان بازرگانان آق
ــتند.  در تجدید  دوره و تجدید نظر دوم حضور داش
ــوم من حضور فعال داشتم.  درنوشتن دوره  نظر س
ــوم استاندارد و براى اصالح مشکالت آن و اینکه  س
این استاندارد بگونه اى اصالح شود که  جنبه هاى 
ــرد، مقاومتهاى  ــتر و بهتر در برگی ــى را بیش تجارت
ــت.  استاندارد دوره اول و دوم در  جدى وجود داش
ــد که عموما پسته فله صادراتى به  زمانى نوشته ش
ــد.  تجدید  ــورت آماده براى مصرف صادر مى ش ص
ــته شد که بخشى از پسته  ــوم در زمانى نوش نظر س
ــته  ــورهاى خریدار و قبل از برش ــى در کش صادرات
شدن بوجارى مى شد.  با آنکه در تجدید نظر سوم 
ــتین بار حرکتى به طرف توصیفى کردن  براى نخس
استاندارد از طریق بازنویسى وسیعتر و درجه بندى 
ــا در آن زمان برخى  ــترده تر صورت گرفت، ام گس
ــاس مى کردند احتیاجى به گواهى استاندارد  احس

ندارند. 
ــب نیز دعوت  ــر چهارم که از اینجان ــد نظ در تجدی
شده بود در همان جلسه اول لزوم شمول استاندارد 
15 را به پسته فله تجارى متذکر شدم که متاسفانه 
ــه تدوین از  ــرکت کنندگان در جلس جمع عظیم ش
ــات  ــتقبال نکردند.  فضاى جلس ــنهاد اس این پیش

ــدگان عموما دولتى به  ــرکت کنن اولیه و ترکیب ش
ــات را بى تاثیر  گونه اى بود که حظور خود در جلس
ــت اعضاى  ــتم. علیرغم اینکه نام من در فهرس دانس
ــده است، ولى جز چند جلسه اول  تدوین نوشته ش
ــرکت نکردم.  تجدید نظر زود هنگام پنجم  دیگر ش
استاندارد 15 در واقع تقاضاى فعاالن تجارت پسته 
ــوان در تجدید نظر پنجم  ــن امید که بت ــوده به ای ب
ــعت داد که کاالى فله  ــتاندارد را طورى وس این اس
ــت نیز  ــارى را که در معرض بوجارى مجدد اس تج
ــود.  با تغییراتى که در تجدید نظر پسته  ــامل ش ش
ــود، امید مى رفت در  ــوم اتفاق افتاده ب ویرایش س
ــالح منطقى تر و  ــمت اص تجدید نظر چهارم به س
نزدیک تر شدن استاندارد با تجارت پیش رویم، که 

متاسفانه اتفاق نیفتاد.
ــراى اولین  ــتاندارد ب ــد نظر پنجم این اس در تجدی
ــه  ــوى موسس ــار مواجه با رویکردى متفاوت از س ب
ــدم.  با شگفتى  ــه اول ش ــتاندارد در اداره جلس اس
ــتاندارد که در  ــاور موسسه اس ــاهده کردم مش مش
ــتاندارد را  ــه حضور داشت اعالم نمود که اس جلس
ــند که  باید تجارو صاحبان تجربه به گونه اى بنویس
ــدن تجارت  پسته و پایدارى آن  موجب قانونمند ش
ــور از گمرك  ــى که به محض عب ــد و نه مدرک باش

دورانداخته شود.
 به نظر شـما اساسًا اسـتاندارد بایستى چه 
کار کند؟ و هدف از آن چیست؟ عده اى مى گویند 
اسـتاندارد ایران تا دم گمرك بیشـتر ارزش ندارد 
و کسـى در بازار جهانى به اسـتاندارد ما نگاه نمى 

کند.
ــته «رضا  ــات نفت» نوش ــاب «نفح ــل از کت ــه نق ب

ایست بازرسى شماره 15
گلوگاه صادرات پسته ایران

ــاید اولین فردى که دبیرى تدوین استاندارد  ش
ــته ایران تحت عنوان استاندارد ملى شماره  پس
15 (پسته-ویژگیها) را در دهه 40 خورشیدى 
ــى کرد که پس  ــت هیچگاه فکر نم ــده گرف بعه
ــد نظر این  ــرن، تجدی ــدود نیم ق ــت ح ازگذش
ــا واقعیتهاى موجود  ــتاندارد و تطبیق آن ب اس
ــور هنوز  ــته کش ــته و صنعت پس ــول پس محص
ــاى فعاالن و به ویژه  ــوان یکى از دغدغه ه بعن

ــد. ــته ایران باقى مانده باش تجار پس
ــتاندارد در  ــن اس ــد تدوی ــه رون ــم اینک علیرغ
ایران  تحقیقات صنعتى  و  ــتاندارد  ــه اس موسس
ــیون هاى  ــت که در تمام کمیس به گونه اى اس

ــتاندارد،  ــر این اس ــن و تجدید نظ ــى تدوی فن
ــادر کنندگان  ــش تجارى و ص ــدگان بخ نماین
ــا اتفاق  ــتاندارد ب ــته اند و این اس ــور داش حض
ــیون تدوین شده است، اما  آراى اعضاى کمیس
ــت و نقش تجارت  ــت که ماهی ــت آن اس واقعی
ــده  ــتاندارد دیده نش خارجى در تدوین این اس
است. عدم انطباق گواهى هاى صادره از سوى 
ــت کاالى صادر  ــتاندارد با واقعی ــه اس موسسس
ــتاندارد ملى  ــت. اس ــن ادعا اس ــده موید ای ش
ــى شده و  ــماره 15 تاکنون 4 نوبت بازنویس ش
ــال از  ــز با فاصله دو س ــر پنجم نی ــد نظ تجدی
ــال جارى  ــر چهارم از نیمه دوم س ــد نظ تجدی

آغاز شده است. با این وجود و به زعم بسیارى 
ــتاندارد، بیشتر ویژگیهاى پسته  از تجار این اس
ــاد این  ــه اعتق ــوده و ب ــریح نم ــى را تش مصرف
ــتاندارد،  اس این  قالب بندى  در  ــه  چنانچ گروه 
ــده و نحوه تصمیم  ــرکت کنن ترکیب اعضاى ش
ــردد، باید منتظر  ــى ایجاد نگ گیرى تغییراساس
ــدم کارایى  ــر زود هنگام ان و یا ع ــد نظ تجدی
ــود. در مصاحبه حاضر با  ــر آن در تجارت ب موث
ــعى شده است تا برخى ابعاد  آقاى مهدى آگاه س

ــاییم. ــتاندارد را بگش ــکار و نهان این اس آش
حمید فیضى
دبیر انجمن پسته ایران
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ــما بخواهید در  ــى» مثالى مى زنم.  اگر ش امیرخان
ــیرهاى پیاده روى دانشجویان  محوطه دانشگاه مس
ــه اى  ــت که نقش ــد، یک راه آن اس ــن کنی را تعیی
ــیرها رفت  ــى و اجرا کنید که همه از آن مس طراح
ــت که دانشجو هم در عمل  و آمد کنند.  بدیهى اس
ــما دیده نشده، جا  به خاطر نیازهایى که در طرح ش
ــت  به جا از روى چمن عبور کند.  راه دیگر آن اس
ــن کارى کرده بگذاریم  ــگاه را چم که محوطه دانش
ــد آنجاهایى را که رد پا  ــجوها تردد کنند.  بع دانش
ــت  ــفالت کنیم.  بدیهى اس ــت جدول و آس زیاد اس
ــه در روش دوم خطاکاران اندك خواهند بود.  به  ک
ــه بدین طریق پیاده  ــع، قانونى دوام مى آورد ک واق
ــخصى در دفتر دربسته بنشیند و  ــود نه اینکه ش ش
به دانشجو تحمیل کند که براى 3 سال آینده شما 
ــیرهایى که من مى گویم بروید.  استاندارد و  از مس
ــکل را دارند.   ــى از قوانین مملکتى همین مش برخ
ــتاندارد اگر مى خواهد براى صادرات یک و نیم  اس
ــته فله قانون بنویسد باید ببیند  میلیارد دالرى پس
ــه اتفاقى مى  ــازى وجود دارد و چ ــل چه نی در عم

افتد، آن نیاز و آن اتفاق را قانونمند کند. 
 حتى اگر آن اتفاق، اتفاق خوبى نباشـد؟

خوب و بد بودن آن چه معنى دارد؟
 گفته مى شود استاندارد ضامن تجارت یک 

کاالست.
ــه استاندارد بگوید که یک بازرگان چه  اینکه موسس
ــته اى را اجازه دارد به بازرگانى دیگربفروشد و  پس
ــه قیاس مثال فوق  ــته اى را اجازه ندارد، ب چه پس
ــت.  فرض کنید فردا استاندارد فعلى ما  ــتباه اس اش
ــود.  تاجرى مى خواهد پسته اى را  به بازار ابالغ ش
ــته  8 درصد  ــد.  اگراین پس به تاجر دیگرى بفروش
ــت آیا نباید قابل فروش باشد؟  آیا  دهن بست داش
ــبى باید پسته را  ما حکم مى کنیم هر باغدار و کاس
ــاده براى مصرف فرآورى  ــود تا آخرین مرحله آم خ
کند چون استاندارد، فقط استاندارد کاالى مصرفى 

ــت؟  خوب این چه توجیهى دارد؟ اس
ــت که  ــتاندارد وظیفه اش این اس ــه باور من اس  ب
ــود را درهمان حدودى که  کاالیى که مبادله مى ش
ــرده و درجه بندى  ــود تعریف ک ــام مى ش دارد انج
ــنده بدانند چه مى خرند و  نماید تا خریدار و فروش
ــتاندارد فعلى ما به  ــند.  کارى که اس چه مى فروش
ــچ وجه انجام نمى دهد.  وقتى تاجرى کاالیى را  هی
ــد، مى  ــترى خود در چین یا اروپا مى فروش به مش
داند چه دارد مى فروشد و تاجر چینى هم مى داند 
چه مى خواهد بخرد.  در حال حاضر و در نبود یک 
ــتاندارد جامع، تجار مجبورند براى مشترى خود  اس
ــروز کاالیى که  ــد.  در دنیاى ام ــال دارن نمونه ارس
ــود.  آیا در  ــت دیگر با نمونه معامله نمى ش فله اس

ــیکاگو ذرت را با نمونه معامله مى کنند؟   بورس ش
ــخصات این  ــت که مى گوید مش خیر، یک برگه اس
ــت.  کاالهاى فله مثل گندم، ذرت، برنج،  کاال چیس
پسته و ...  براى تسهیل معامله باید توصیف تجارى 

داشته باشند. 
 فرض کنید اسـتاندارد را اصـالح کردیم و 
آن را بر اسـاس محدوده اى کـه اکنون معامله مى 
شـود تنظیم کردیـم، ضمانت تطبیق ایـن کاغذ با 

کاال چیست؟
ــى،  نمونه اى  ــرکت هاى بازرس ــال حاضر ش در ح
ــگاه استاندارد مى فرستند.  برمى دارند و به آزمایش
ــا هیچگاه از  ــن نمونه تقریب ــى دانیم که ای عمال م
ــته نشده است.  پس در حال  محموله تجارى برداش
ــن کاغذ با کاال  ــراى انطباق ای ــر هیچ کارى ب حاض
ــت  وجود ندارد.  در واقع آنچه من مى گویم آن اس
ــارى و همگانى نمى توانیم  که ازطریق کنترل اجب

به انطباق برسیم.
  پس چه راهى باقى مى ماند؟

ــود دارد.  یکى  ــوع کنترل وج ــا دو ن ــام دنی در تم
ــواب نداده  ــوالت که درواقع ج ــرل کلیه محم کنت
ــد  ــروع ش ــت و نمى دهد.  علت اینکه تقلب ش اس
ــتاندارد، مخصوص  این بود که کنترل اجبارى و اس

کاالى آماده مصرف بود.  
ــت. وقتى  ــى تصادفى اس ــوع دیگر کنترل، بازرس ن
سراغ کنترل تصادفى مى روید دیگر اداره استاندارد 
ــت که  ــتده کاالس گواهى نمى دهد.  بلکه این فرس
ــتاندارد 15 که اینک  ــه تجارى خود را با اس محمول
ــامل کاالى تجارى فله نیز هست مطابقت داده و  ش
به صورت خود اظهارى برگه کیفیت صادر مى کند.  
ــرل تصادفى، کاال  ــرك و در کنت ــى که در گم زمان
ــکار با برگه کیفیت اظهار شده مطابقت  به طور آش
ــد، خطاکار باید متناسب با درجه خطا  نداشته باش

جریمه سنگین شود.
اغلب دولتى ها فکر مى کنند با دخالت آنهاست که 
ــت مى شود.  به این مسئله توجهى  همه چیز درس
ندارند که مى توان سیستمى درست کرد که دخالت 
را به حداقل رسانده ولى در عوض هزینه خطاکارى 
ــدت افزایش دهد.  این روش کارائى بیشتر  را به ش
ــه فساد نیز با خود به  دارد تا دخالت دائم که وسوس

همراه دارد.
 ّحّکم کیسـت و چگونه باید ُحکم کرد؟

ّحّکم اداره استاندارد و برگه خوداظهارى صادرکننده 
ــتاندارد تنظیم شده و  ــت که روى فرم اداره اس اس

ــد. ممهور به مهر گمرك باش
ــد که در حالت  ــزم اجرایى مى تواند این باش مکانی
عام و عادى هیچ نمونه بردارى انجام نشود و فردى 
ــت به استاندارد مراجعه مى کند،  که صاحب کاالس

ــخصات مى خواهم  ــى گوید این کاال را با این مش م
صادر کنم.  مؤسسه استاندارد فقط بر اساس اظهار 
ــرد، نحوه تنظیم فرم را تایید و مهر مى کند تا به  ف

آن فرم رسمیت ببخشد.
اگر نمونه بردارى تصادفى، نشان داد که کاال با برگه 
ــت، یا صاحب  اظهار کیفیت صاحب کاال متفاوت اس
ــت یا نمى پذیرد.  اگر  کاال مى پذیرد که خاطى اس
ــده اعمال مى  پذیرفت که مجازاتهاى پیش بینى ش
ــه بردارى  ــورت تقاضاى نمون ــود در غیر این ص ش
ــدد مى دهد و هزینه آن را نیز مى پردازد.  این  مج
روش تا زمانى ادامه مى یابد که یا اظهارات صاحب 
ــت.   ــود و یا بپذیرد که خطا کرده اس ــد ش کاال تایی
ــردارى و آزمون در  ــت که روش نمونه ب بدیهى اس
ــان  خبره تر انجام و  دفعات بعد در حضور کارشناس

هزینه آن نیز بیشتر خواهد بود.
 در واقـع این تکرار نمونـه بردارى و هزینه 
هاى متعلقه به آن، منجر به آن مى شـود که دفعه 
بعـد خطا نکنـد یا دقت بیشـترى در خود اظهارى 

اعمال نماید؟
بله، مثالى مى زنم.  در ایران اگر بخواهید کارمندى 
ــرکتى اخراج کنید نمى توانید.  در واقع باید  را از ش
ــى مرتکب شده  ــان خطاى فاحش ثابت کرد که ایش
ــن اداره کار مى گوید، اگرفردى  ــت.  البته قوانی اس
بطور قانونى اخراج شد مى تواند برود و بیمه بیکارى 
ــیار  بگیرد.  اما قانونى که باید اجازه اخراج بدهد بس
ــختگیرانه و عمال غیر قابل اجراست و گاها قضیه  س

ــود. ــاد منجر مى ش به تهدید و یا فس
اما در کشورهایى که اقتصاد بازار حاکم است وضع 
ــت  کامال فرق مى کند.  کارفرما هر لحظه که خواس
ــراج کند.  اما برخورد  ــوان کارمند خود را اخ مى ت
ــابه بیمه تصادف خودرو در ایران  ــرکت بیمه مش ش
است.  همانطور که در خصوص خودرو، اگر تصادف 
ــر تصادف کنى  ــود و اگ ــى بیمه ارزانتر مى ش نکن
ــرکتى که کارمند  گرانتر، در مورد نیروى کار نیز ش
ــهم  ــود را اخراج کرد، در ازاى هر مورد اخراج س خ
ــرکت درصد معینى اضافه  بیمه بقیه کارکنان آن ش

مى شود.  
ــراج مى کند که  ــى را اخ ــع کارفرما آن کس در واق
ــپرده شده نداشته باشد،  لیاقت کارى را که به او س
و هر فردى را بى خود اخراج نمى کند چون اخراج 
ــنلى شرکت را باال مى برد.   کردن هزینه بیمه پرس
ــیون،  ــتم نه دولت مى خواهد، نه کمیس این سیس
ــا مى داند حق اخراج  ــى.  در واقع کارفرم نه بازرس
ــد به ضرر  ــته باش دارد ولى اگر اخراج بى مورد داش

خودش است.
ــکالتمان چنین راه حل هایى  ــتى براى مش ما بایس

پیدا کنیم.
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