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تسنیم

79/8/11
97:24

لزوم شفافسازی در یک پرونده گمرکی/لنت ترمزهای غیراستاندارد عودت شد؟
گمرک گزارش نهایی پرونده ترخیص محموله لنتهای ترمز فاقد مجوز استاندارد یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو را منتشر کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم ،چندی قبل رسانه ها به موضوع ترخیص غیر قانونی محموله لنتهای ترمز فاقد استاندارد از
سوی یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو پرداخته بودند.
در متن گزارش بازرسی گمرک ایران در خصوص پرونده ترخیص غیر قانونی محصولات لنت ترمز آمده است ،شرکت مورد اشاره بدون اخذ مجوز
استاندارد محصولات خود را از گمرکترخیص کرده و پس از گذشت حدود  51ماه از تاریخ ترخیص کالا ،به واسطه پیگیریهای انجام شده محموله ای
تحت عنوان همان کالای ترخیص شده توسط شرکت به گمرک البرز اعاده میگردد.
بررسیهای انجام شده از سوی گمرک پیام(البرز) و همچنین اقدام و بررسی هیئت اعزامی متشکل از کارکنان گمرک بیانگر عدم مطابقت کالای
برگشتی به گمرک با همان کالای ترخیص شده میباشد.
به عبارت ساده تر بعد از اینکه گمرک متوجه ترخیص کالا بدون اخذ مجوز استاندارد از سوی شرکت میشود ،دستور اعاده کالا را صادر میکند اما
کالای اعاده شده با کالای ترخیص شده تطابق نداشته است .حالا سوالات جدی در این خصوص ایجاد شده است ،به عنوان مثال حتی اگر کالا به
صورت امانی یا هر رویه دیگری ترخیص شده ،چرا بعد از پیگیریهای انجام شده از سوی بازرسی گمرک ایران کالای اصلی به گمرک اعاده نشده
است .به همین دلیل گمرک ایران بایستی در این خصوص شفاف سازی انجام داده و گزارش نهایی این پرونده را منتشر کند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

4

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  12آبان 1931

سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

5

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  12آبان 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/8/12
97:19

استانداردسازی بخاری های مدارس آستارا مورد توجه باشد
آستارا  -ایرنا  -رئیس اداره استاندارد آستارا گفت :استانداردسازی بخاری های گازی و نفتی مدارس به منظور جلوگیری از حوادث ناشی از رعایت
نشدن نکات ایمنی ،ضروری است و در این رابطه با اداره آموزش و پروش این شهرستان مکاتبه شده است.
شاهرخ جعفری روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود :بخاری های گازسوز باید به سنسورهای حرارتی و کاهش اکسیژن مجهز باشند تا با
کاهش کمتر از 51درصد اکسیژن هوا و در صورت انسداد دودکش ،خاموش شوند.
وی اظهار کرد :بخاری های گازسوز باید علامت استاندارد ملی ایران ،دودکش و کلاهکی به شکل حرف انگلیسی  Hداشته باشند و دودکش مشترک
برای دو یا چند بخاری گازسوز و روشن بودن آن در فضای بسته ،غیرمجاز است.
رئیس اداره استاندارد آستارا ادامه داد :باید از شیلنگ های لاستیکی استاندارد جهت انتقال گاز به وسایل گرمایشی استفاده و برای هر بخاری ،یک
شیر مصرف گاز در نظر گرفته شود و شعله آن آبی و پایدار باشد.
شهرستان آستارا با  15هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان واقع شده و  51هزار دانش آموز در  511مدرسه دولتی و غیردولتی آن مشغول تحصیل
علم هستند.
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ایرنا

79/8/12
12:18

تاییدیه استاندارد 52وسیله تفریحی شهربازی خرم آباد صادر شد
خرم آباد  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد لرستان گفت51 :وسیله تفریحی در شهربازی مجتمع تندیس خرم آباد تاییدیه استاندارد گرفت.
به گزارش ایرنا مرضیه قنبریان روز شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد :در راستای نظارت بر استانداردسازی تجهیزات تفریحی مستقر در شهربازی
ها ،برای  51وسیله در شهر بازی مجتمع تندیس تاییدیه استاندارد صادر شد.
وی افزود :سافت پلی ،تکان دهنده ها ،مری گوراند ،گیم های گیم (آلینس) ،گیم ( ،)baby bearگیم (بسکتبال) ،گیم ( ،)candy carگیم
( ،)cute duckگیم ( ،)family basketballگیم ( )funny timeتجهیزاتی هستند که صدور تاییدیه استاندارد آن ها به مدت یک سال،
انجام شده است.
مدیرکل استاندارد استان بیان کرد :انجام بازرسی های دوره ای در طول مدت اعتبار یک ساله تاییدیه ،الزامی است و بهره بردار یا مالک باید اقدامات
لازم را در خصوص تمدید مجوز انجام دهد.
وی افزود :دارندگان وسایل بازی باید با مراجعه به سامانه نظارت بر وسایل تفریحی ،در پرتال سازمان ملی استاندارد ایران ،نسبت به ثبت مشخصات
تجهیزات بازی اقدام نمایند تا پس از انجام بازرسی توسط شرکت های بازرسی همکار و رفع نواقص احتمالی ،مجوز استاندارد را دریافت کنند.
گفتنی است تجهیزات تفریحی مستقر در پارک بازی و شهر بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و شهرداران ،مالکان و بهره برداران
موظفند نسبت به استانداردسازی آنها اقدام نمایند تا ایمنی و سلامت مردم به ویژه کودکان ،به خطر نیفتد.
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ایرنا

79/8/19
98::2

استانداردمداری ضامن توسعه اقتصاد با شاخص های جهانی
سمنان -ایرنا -استانداردمداری و کیفیت بخشی در ارائه خدمات و تولید کالا پیش شرط و ضامن توسعه اقتصادی و رونق روز افزون کسب وکار در
کشور است که هم مورد تاکید مبانی اقتصاد مقاومتی و هم میان بری برای دستیابی به کیفیت های تعریف شده بین المللی است.
به گزارش ایرنا ،استانداردسازی یکی از معیارهای مهم و اصولی برای تصاحب بازارهای جهانی برای صادرات کالا است که باید در ارائه خدمات و
تولید کالا به این رکن مهم و اصولی توجه داشت.
استاندارد سازی به مفهوم قانونمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمی و فنی در امور مختلف همچون تولید ،تجارت ،حمل و نقل ،ارتباطات
مصداق می یابد و در صورتی که خریدار و فروشنده پایبندی خود را به استاندارد خاصی اعلام کنند ،می توانند در پناه این زبان مشترک به راحتی داد
و ستدهای خود را انجام دهند.
به اعتقاد صاحبنظران ،در زمان حاضر توجه به رویکرد استانداردسازی تنها به دلیل رسیدن به بازارهای جهانی نیست و در ابعاد دیگر هم به این مقوله
مهم مانند احترام به ذائقه آحاد جامعه و از منظری اجرای دقیق اصل منشور حقوق شهروندی است.
استانداردها به عنوان یک رویکرد جدایی ناپذیر در زندگی روزمره برای تمامی جنبه های زندگی انسان دستورالعمل هایی برای همسویی با توسعه
پایدار جوامع دارد و در بند آخر از  52بند ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی بر 'لزوم پوشش استاندارد برای تولید همه کالاهای
داخلی' تاکید شده است که این امر این بدان معناست که  52بند پیشین جز با تحقق استانداردها محقق نمی شود.
ایران اکنون در مسیر استانداردسازی قدم گذاشته است و کسب رتبه نخست استانداردسازی در بین کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی و کسب
رتبه بیست و دوم در بین کشورهای عضو سازمان جهانی استاندارد ( )ISOو جهش قابل توجه در مقایسه با رتبه حدود پنجاهم ایران در اوایل انقلاب
از جمله این دستاوردهاست.
بیش از  211شرکت بازرسی در داخل و خارج کشور ایجاد شده و همه این ظرفیت ها می تواند بستر مناسبی برای دستگاه های اجرایی و واحدهایی
تولیدی و خدماتی برای ایفای نقش شان در توسعه پایدار باشد.
یش از  5هزار و  111آزمایشگاه همکار علاوه بر آزمایشگاه هایی که در وزارتخانه ها و دانشگاه ها وجود دارد ،از سوی این سازمان ایجاد شده که
نقش بسزایی در اشتغالزایی و مشارکت در امر استانداردسازی دارد.
** استانداردسازی رکن مهم ورود به بازارهای جهانی
مدیرعامل شرکت تولیدی شیمیایی کلران سمنان گفت :استاندارد سازی مهم ترین رکن برای ورود به بازارهای جهانی و توسعه اشتغال است.
محمدعلی شریعت ادامه داد :استاندارد سازی باید از درون مجموعه واحدهای صنعتی صورت گیرد و به عنوان یک فرهنگ ناب در بین تمامی
کارکنان کارخانه ها نهادینه شود.
وی خاطرنشان کرد :بسیاری از واحدهای صنعتی رعایت های استاندارد را مانع افزایش تولید و زیان در بازار می دانند که این تفکر در اخلاق حرفه ای
تولید کالا جایی ندارد.
شریعت تصریح کرد :تولید کالا با کیفیت باور قلبی و تکریم مصرف کننده است و تامین مواد اولیه با کیفیت برای ساخت کالا در نهایت به بازار فروش
بیشتر منجر می شود.
مدیرعامل شرکت تولیدی شیمیایی کلران گفت :باید برای رسیدن به توسعه در ابعاد مختلف ،فرهنگ استاندارد در اذهان آحاد جامعه نهادینه شود و
آبادانی در ایران اسلامی در گرو توجه به رویکردهای نوین کیفیت بخشی کالا است.
شریعت گفت :برگزاری همایش برای ترغیب واحدهای صنعتی برای توجه به مقوله استاندارد بسیار ارزشمند است اما برای علمیاتی کردن این رویکرد
مهم باید به امر استاندارد باور قلبی داشت.
**گسترش استانداردسازی با تجهیز خط تولید
رییس هیات مدیره شرکت آریا ترانسفو گفت :گسترش فرهنگ استاندارد سازی باید در دو بُعد سخت افزاری و نوسازی ماشین آلات خط تولید و تغییر
رویکرد صاحبان واحدهای تولیدی به منظور احترام و تکریم ذائقه مصرف کنندگان باشد.
فرج الله معماری خاطرنشان کرد :دولت در چند سال گذشته اقداماتی را برای نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی به منظور کیفیت
بخشی تولید کالا انجام داد که این امر در بلندمدت به تولید کالا استاندارد منجر می شود.
وی اضافه کرد :مرکز کنترل کیفیت واحدهای صنعتی استان سمنان براساس ارزیابی های انجام شده دغدغه تولید کالای استاندارد را دارند و با
افزایش دانش در این مقوله و آموزش به کارکنان واحدهای تولیدی می توان برای ورود به بازارهای جهانی اقدام کرد.
رئیس هیات مدیره شرکت آریاترانسفو تصریح کرد :افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی در کشور تنها با راه اندازی واحدهای صنعتی و توجه به کمیت
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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کالاهای تولیدی حاصل نمی شود بلکه در کنار توجه به اصل کمیت باید به کیفیت و استاندارد بودن کالاها هم توجه کرد.
معماری تصریح کرد :ورود به بازارهای جهانی با تولید کالاهای با کیفیت حاصل می شود و با اتحاد و استاندارد مداری رویکرد بسیار منطقی برای
رسیدن به توسعه اقتصادی است.
** تاکید مبانی اقتصاد مقاومتی بر استانداردسازی
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران افزود :در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به اصل استاندارد
سازی کالاهای تولیدی تاکید فراوانی شده است و مهم ترین رکن در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در بحث توسعه اقتصادی توجه به کیفیت کالا
است.
پیمان پیرایش گفت :اصل درون زایی و برون نگری در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به رویکرد استاندارد سازی توجه دارد و باید نهادهای اجرایی با
همدلی در ابعاد مختلف برای کیفیت در ارائه خدمات و تولید تلاش کنند.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد :نشست های تخصصی متعددی برای اجرای طرح های مهم
برای کیفیت بخشی کالاهای تولیدی در حال انجام است و مسیر ورود به بازارهای معتبر جهانی از استاندارد می گذرد.
پیرایش اضافه کرد :سامانه جامع ثبت استاندارد های آسانسور در کشور انجام شد و  11هزار و  111گواهی در اجرای این طرح صادر شده است.
وی تصریح کرد :بیش از  5هزار و  111آزمایشگاه ارزیابی کیفیت کالا و خدمات در کشور فعال است و بیش از  21هزار نوع کالا در کشور نشان
استاندارد دارد.
وی خاطر نشان کرد 32 :عنوان طرح استاندارد سازی بر روی خودروهایی که از قبل امکان تولید داشتند در حال انجام است و  55برنامه استاندارد
سازی دیگر در آینده نزدیک اجرایی می شود.
** تولید کالای غیراستاندارد آسیب به اقتصاد است
مدیر واحد تولیدی لنت ممتاز سمنان گفت :تولید کالای غیراستاندارد به پیکر اقتصاد ایران آسیب وارد می کند و باید مسئولان و صاحبان واحدهای
صنعتی به این رویکرد مهم توجه کنند.
عباس دلاوری ادامه داد :در یک سال اول فعالیت در بازار لنت به کمیت تولید کالا توجه بیشتری داشتیم اما بدون توجه به کیفیت ،بازار فروش
مطلوب نبود.
وی تصریح کرد :با تجهیز مرکز کنترل کیفیت این واحد تولیدی و توجه به استاندارد تولید کالا اکنون لنت های این شرکت به بیش از  51استان و
هشت کشور همسایه صادر می شود.
دلاوری اضافه کرد :توجه به معیارهای استاندارد برای توسعه اقتصادی ضروری است و ممانعت و بی توجهی به کیفیت در کالا در بلند مدت پیکر
اقتصاد ایران را آسیب می زند.
مدیر واحد تولیدی لنت ممتاز سمنان افزود :افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در استان سمنان به تولید کالای استاندارد و با کیفیت وابسته است و با
این راهبرد می توان برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی گام برداشت.
وی گفت :بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان سمنان معیار کیفیت در تولید کالا را رعایت می کنند و با توجه به حق انتخاب کالا از سوی
مصرف کننده راهی جز تولید تولید کالای استاندارد وجود ندارد.
**استانداردسازی به افزایش اعتماد عمومی منجر شود
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان گفت :استاندارد سازی برای افزایش روز افزون توسعه و اعتماد عمومی در استان چند بعدی باشد.
سعید ناجی افزود :تولید کالاهای استاندارد علاوه بر رونق اقتصادی به افزایش رضایت و اعتماد عمومی در استان سمنان منجر می شود.
وی خاطر نشان کرد :استاندارد سازی در افزایش اعتماد در بین تولید کننده ،مصرف کننده و در ابعاد دیگر توسعه اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار است
و باید آحاد مردم و مسئولان به این رویکرد مهم توجه داشته باشند.
معاون استانداری سمنان تصریح کرد :رویکرد استاندارد سازی باید علاوه بر تولید کالا در رفتار ،نوشتار و گفتمان های مختلف هم نهادینه شود و با
این راهبرد می توان برای افزایش رفاه اجتماعی در استان سمنان تلاش کرد.
ناجی ادامه داد :اگر رویکرد استاندارد سازی در تولید محصولات به خوبی انجام نشود در بلند مدت اعتماد مردم در جامعه کاهش می یابد و اداره کل
استاندارد استان سمنان وظیفه بسیار مهم برای حفظ و افزایش اعتماد اجتماعی دارد.
معاون استانداری سمنان گفت :آگر آسانسوری با وجود تایید استاندارد در مکانی سقوط کرد این امر به کاهش اعتماد اجتماعی منجر می شود و باید با
توجه به رویکرد روز افزون علمی و تلاش های مضاعف به آحاد مردم خدمات رسانی کرد.
** اقدامات دولت در توجه به استاندارد موفقیت آمیز است
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت :ایران بر اساس شاخص های استانداردسازی از بین  531کشور
جهان رتبه  55را دارد.
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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پیمان پیرایش افزود :در سال  13رتبه ایران در شاخص استاندارد سازی  25جهان بود که اکنون این رقم ارتقاء یافته است.
وی خاطرنشان کرد :ایران در اجرای طرح های استاندارد سازی در دولت تدبیر و امید اقدامات قابل توجهی برای ورود به بازارهای جهانی انجام داده
است.
پیرایش تصریح کرد :رویکرد استاندارد حلال بر اساس فقه شیعه و جعفری و صدور گواهینامه حلال از سوی سازمان ملی استاندارد در حال انجام است.
وی ادامه داد :اکنون پرورش و تولید انواع پرنده حلال در کشور درحال اجرا است و تولید انواع خشکبار و لباس هم در عملیاتی می شود.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت :در بخش کمیت رویکرد استانداردسازی کالا در کشور روند مطلوبی
در چند سال گذشته داشت اما در کنار آن باید امر کیفیت و پیگیری های مستمر در بحث کیفیت بخشی همچنان در کشور مطرح باشد.
** ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت تولید کالا
مدیرکل استاندارد استان سمنان نیز گفت :نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی برای توسعه اقتصادی در واحدهای صنعتی این استان توقف ناپذیر و
مستمر است.
عباس رستمی افزود :برای افزایش کالای های با کیفیت در واحدهای صنعتی باید نظارت ها و استاندارد سازی بی وقفه باشد.
وی خاطر نشان کرد :استاندارد سازی کالای های تولیدی فرابخشی است و تمام نهاد های اجرایی برای کیفیت بخشی کالاهای تولیدی باید همگام
باشند.
رستمی ادامه داد :در سال های گذشته برای اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آسانسور از شهر های مختلف سمنان باید به مرکز استان مراجعه می کردند
که اکنون با اجرای طرح های الکترونیک اعلام تایید استاندارد با سامانه های اینترنتی انجام می شود.
مدیرکل استاندارد سمنان گفت :در یک سال گذشته  11مورد نمونه گیری استاندارد از کالاهای وارداتی در این استان انجام شد.
رستمی تصریح کرد :برای اطمینان از استاندارد بودن کالاهای تولیدی باید شماره بارگذاری شده زیر علامت استاندارد به شماره  51115151پیامک
شود و تمامی اطلاعات در رابطه با کالا در جواب پیامک اطلاع رسانی می شود.
وی خاطرنشان کرد :در یک سال گذشته بیش از هفت هزار و  221نفر ساعت آموزش به کارکنان مرکز کنترل کیفیت واحدهای صنعتی و تولیدی
استان سمنان برگزار شد.
وی ادامه داد :در  55ماه گذشته بیش از  5هزار و  111مورد آزمون نازل های سوخت در جایگاه های سوخت گیری سراسر استان انجام شد.
رستمی گفت :در یک سال گذشته  251مورد بازرسی از وسایل بازی بوستان های استان سمنان انجام شد و از  11نانوایی برای جلوگیری از ماده
سرطان زا 'بلانکیت' نمونه گیری شد.
** تولید کالای با کیفیت توجه به حقوق شهروندی است
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان نیز گفت :ترویج فرهنگ تولید کالای استاندارد نیازمند تغییر در نگرش و هم افزایی
نهادهای اجرایی با صاحبان واحدهای صنعتی است.
قدرت الله ابک افزود :برای کیفیت بخشی کالای های تولیدی در استان سمنان نشست های تخصصی متعددی برگزار شده است و این راهبرد مهم
یکی از اولویت های اساسی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم است.
وی خاطر نشان کرد :کارگروه استاندارد سازی با برگزاری جلسه های منظم برای کیفیت بخشی کالاهای تولیدی در تلاش است.
ابک ادامه داد :توجه به اصل استاندارد سازی اجرای دقیق برنامه جامع حقوق شهروندی است و باید تمام مردم و مسئولان این اصل مهم را برای
خدمت رسانی مطلوب تر به مردم درک کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت :دروازه ورود به بازارهای جهانی و افزایش کیفیت در تولید کالا به اصل مهم
استاندارد سازی برمی گردد و باید این رکن مهم در جامعه به معنی واقعی فرهنگ سازی شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت :استاندارد سازی یک اصل مهم در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در
بحث اقتصاد مقاومتی است و با این راهبرد می توان برای افزایش اشتغال در استان گام برداشت.
به گزارش ایرنا ،استاندارد تنها نشان مرغوبیت کالا نیست بلکه زبان مشترک میان همه کشورهای مختلف است که با حفظ توازن و تعادل میان منافع
تولید کنندگان و مصرف کنندگان باعث افزایش تجارت و بهبود کیفیت کالا در سطح جهانی می شود.
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19:98

بستههای چای بدون علامت استاندارد جمعآوری میشوند
مدیرکل استاندارد گیلان گفت :بستههای چای بدون علامت استاندارد موجود در بازار جمعآوری میشوند.
به گزارش ایسنا ،داریوش اشکانیپور امروز در نشست خبری این اداره کل در جمع خبرنگاران استان گفت :سلامت مردم در اولویت برنامههای کاری
اداره کل استاندارد قرار دارد.
وی افزود :این اداره کل نه تنها بر رعایت الزامات استاندارد نظارت دارد،بلکه بر استاندارد بودن کالاهایی که در استان مورد استفاده مردم قرار میگیرد
نیز نظارت دارد.
اشکانی پور ادامه داد :طرح طاها یکی از طرح های مهمی است که در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور در حال اجرا است و به
وسیله آن میتوان بر استاندارد واحدهای تولیدکننده استانهای دیگر نیز نظر داد.
وی خاطرنشان کرد :وجود طلای استاندارد در استان نیز یکی از دغدغه های مهم این اداره کل است و همواره بر عرضه طلا و جواهرات استاندارد در
بازار نظارت میشود.
مدیرکل استاندارد گیلان تصریح کرد :یکی از نظارتهایی که در استان در حال گسترش است ،نظارت بر آسانسورها است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر این نظارتها شدت بیشتری گرفتهاند ،اضافه کرد :برنامه داریم بر آسانسورهای عمومی نیز نظارت ادواری داشته
باشیم.
اشکانیپور با اشاره به اینکه اخیرا برند حلال استاندارد نیز در استان صادر شده است ،گفت :این برند برای یک واحد کشتارگاهی در شهرستان
صومعهسرا صادر شد.
وی ادامه داد :بهداشت ایمنی ،سلامت و طهارت از جمله شرایط اخذ گرفتن این برند در استان است.
اشکانی پور گفت :درج برند حلال بر روی کالاها در بازارهای بینالمللی میتواند بر حضور هرچه بیشتر کالاهای ایرانی در چنین بازارهای هدفی موثر
باشد.
مدیرکل استاندارد گیلان در خصوص مشکوک بودن سلامت برخی از مواد غذایی علیرغم وجود علامت استاندارد بر روی آن در برخی از فروشگاههای
استان توضیح داد :مردم در هنگام خرید باید توجه کنند که در کنار علامت استاندارد چه شرحی نوشته شده است.به طور مثال اگر تاکید شده است که
در یخچال نگهداری شود باید هنگام خرید توجه کنند که فروشنده کالای مورد نظر را حتما در یخچال نگهداری کرده باشد.
وی ادامه داد :رعایت زنجیره سرما در تولید ،توزیع و فروش مواد غذایی ضروری است و در صورت هرگونه تخلف در این زنجیره مراتب به ادارات
ذیربط گزارش داده شود.
اشکانی پور گفت :باید فرهنگ استفاده از کالای استاندارد بیش از پیش در جامعه گسترش یابد و به جد از کالاهای غیر استاندارد جلوگیری شود.
وی در خصوص استاندارد کالاهای استراتژیک استان به خصوص چای گفت :استاندارد بر کالاهای بستهبندی نظارت میکند و از اول آبان ماه
سالجاری هر گونه بستههای چای موجود در بازار که فاقد علامت استاندارد باشند ،جمعآوری خواهند شد.
مدیرکل استاندارد گیلان افزود :درج علامت استاندارد بر روی برنجهای بستهبندی نیز موجب راحتی خیال خریدار این محصول از هر گونه اختلاط
برنجها است.امید میرود ،هر روزه شاهد گسترش عرضه کالاهای استراتژیک استان به صورت بسته بندی استاندارد باشیم.
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 ۰۳۳دستگاه آمبولانس فرانسوی بازرسی شدند
مدیرکل استاندارد تهران از بازرسی کارشناسان استاندارد از  211دستگاه آمبولانس وارداتی از کشور فرانسه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ادارهکل استاندارد استان تهران ،محمودرضا طاهری ،گفت :بازرسان استاندارد در شش ماه
نخست سال 51 ،دستگاه آمبولانس تجهیزشده را در دو واحدتجهیزکننده آمبولانس در استان ،بازرسی کردند و آزمونهای عملکردی ،کیفی ،ابعادی و
نشانهگذاری را برای آنها انجام دادند.
مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر اینکه استاندارد آمبولانسها از سال  11تدوین و از سال  15اجباری شد،افزود :با توجه به اهمیت و حساسیت
موضوع خدمترسانی و رسیدگی به وضعیت مجروحان و بیمارانی که نیازمند کمکهای فوری می باشند ،و با عنایت به الزامی بودن بازرسی کلیه
آمبولانسهای تجهیز شده در داخل کشور جهت شماره گذاری توسط پلیس راهور ،مسئولیت بازرسی آمبولانسها ،از ابتدای سالجاری ،ادارتکل
استانی موظف به انجام بازرسی از آنها شدند.
این مقام مسؤول بر بازرسی در حال انجام  211دستگاه آمبولانس وارداتی از کشور فرانسه توسط بازرسان این اداره کل تاکید کرد.
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79/8/7
12:18
مدعیالعموم کرمانشاه در نشست با مسئولان استاندارد:

دست سودجویان را از برندهای غذایی کرمانشاه باید قطع کرد
کرمانشاه -مدعیالعموم کرمانشاه گفت :باید بر روی برندهای غذایی تولید کرمانشاه بیشتر توجه شود که اعتبار و جایگاه این برندها حفظ و دست
زیادهخواهان و سودجویان را قطع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدحسین صادقی در جمع مدیریت و کارکنان ادارهکل استاندارد کرمانشاه اظهار داشت :تکلیف دستگاه قضایی این
است که تهدیدات مربوط به سلامت ،امنیت و بهداشت مردم را شناسایی کرده و از بین ببرد و اگر نشد با آن مبارزه کیفری کند.
وی افزود :این هدفی است که در ساختار سازمانی مجموعه استاندارد هم تعریف شده است ،بنابراین هر چه قدر تعامل میان دستگاه قضایی و اداره
استاندارد نزدیکتر باشد تحقق این اهداف راحت تر است و می توان در سایه این تعامل سلامت و ایمنی مطلوب تری را به شهروندان ارائه کرد.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه بیان داشت :مبتنی بر رویکرد استاندارد ،هدف مجموعه از کنترل کیفیت و استانداردسازی این
است که سلامت مردم آسیب نبیند که مشترکا مطالبهگری دستگاه قضایی نیز در تحقق همین مطلب است ،بنابراین همراهی و هماهنگی دو مجموعه
جهت رسیدن به این هدف ضروری به نظر میرسد.
صادقی خاطرنشان کرد :اولویتهای مدنظر اداره استاندارد برای دستگاه قضایی نیز حائز اهمیت است؛ ایمنی محصولات ،سودجویی دست اندرکاران
عرصه بازار ،تخفیف دادن در استانداردها ،ارزانسازی کردن و صرفهجویی کردن غیراستاندارد تهدیداتی هستند که سلامت و حتی جان مردم را به
خطر میاندازند ،موضوعاتی است که دستگاه قضا به جد پیگیر آنهاست.
مدعیالعموم کرمانشاه گفت :اداره استاندارد جهت برخورد با خاطیان از ابزارهای خوبی برخوردار است که ضمانت اجرایی دارد ،اما چنانچه در رابطه با
موضوعی احساس شد که این ابزارها یا ضمانت اجرایی آن برای پیشگیری از آسیب ،کنترل و یا مقابله جوابگو نیست دستگاه قضایی این آمادگی را
دارد از باب تکلیف در کنار اداره استاندارد بوده و در صورت لزوم اعمال هشدار و تذکر کند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به استاندارد محصولات تولیدی در کرمانشاه اذعان کرد :به نظر م رسد که باید بر روی برندهای غذایی تولید کرمانشاه
بیشتر توجه شود که اعتبار و جایگاه این برندها حفظ و دست زیادهخواهان و سودجویان را قطع کرد.
صادقی همچنین بر لزوم ورود جدی تر استاندارد به بحث استانداردسازی بوفه مدارس تاکید کرد و گفت :انتظار میرود با نظارت از اقلامی که در بوفه
مدارس عرضه میشود سلامت کودکان و دانش آموزان را بیمه کنید هر چند خود آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در این رابطه اهتمام دارند ،اما
تعدد بازوهای نظارتی البته با رعایت سیکل زمانی معقول میتواند اهمیت موضوع را بازگو کرده و در استانداردسازی بوفهها موثر باشد.
وی بر اهمیت به روز کردن درجه کیفیت استاندارد تاکید و تصریح کرد :اگر درجه حساسیت را یکسان ببینیم ما را دچار رکود میکند بنابراین اگر قرار
باشد با مدل های جهانی همگام باشیم استانداردهای ما در سال  11باید با استانداردهای سال گذشته متفاوت باشد ،چون ذائقه و سلیقه مردم تغییر
میکند.
در این نشست همچنین بر ضرورت آموزش ضابطین عام و خاص در حوزه نظارت و کنترل کیفیت تاکید شد و مقرر شد در مقاطع مشخصی از سال
آموزش های این گروه مطابق با استاندارد به روز شود.
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مهر

79/8/12
11:9:
مدیر کل استاندارد ایلام:

 ۰۰۳۳مورد بازرسی از مراکز عرضه ایلام توسط استاندارد انجام شد
ایلام-مدیر کل استاندارد ایلام گفت :در سال جاری یک هزار و  211مورد بازرسی از مراکز عرضه ایلام توسط استاندارد انجام شده است.
مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :در ابتدای سال جاری تاکنون حدود  55پرونده کاربرد علامت استاندارد صادر شده که این نشان از
آن است که نظارت کافی بر روی تولیدات و محصولات استان بوده و تضمین کیفیت و ارتقای کیفیت کالا که به دست مصرف کننده باشد بررسی
های لازم روی آن انجام گرفته است.
وی تصریح کرد :همچنین در بحث صحت علامت استاندارد و تضمین کیفیت محصولات تولیدی استان بالغ بر  511بازرسی از واحدهای تولیدی و
تاسیسات و نیز دیگر تجهیزات انجام شده است.
همتی اضافه کرد :در بحث بازرسی مراکز عرضه نیز بالغ بر یک هزار و  211بازرسی انجام گرفته و محصولاتی که از دیگر استان ها وارد می شود
موظف هستیم که در سطح بازار استان این کنترل انجام شود و نسبت به این که استاندارد و کیفیت لازم را دارند بر این موضوع نیز نظارت کافی را
داریم.
وی افزود :همچنین برای توانمندسازی واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت که در واحدهای تولیدی حضور دارند بالغ بر  3هزار نفر ساعت
آموزش انجام لازم انجام شده است که بتوانیم این مدیران کنترل کیفیت را به استانداردهای روز مجهز کنیک.
همتی بیان داشت :برای کنترل محصولاتی که در مرز مهران خارج می شود باید تلاش عمیق تری نسبت به تولیدات استان داشته باشیم.
شهربازی های استان ایلام اکثر غیر استاندارد هستند
وی افزود 13 :هزار تن کالای صادراتی که تحت پوشش و نظارت استاندارد و کالاهای مشمول استاندارد اجباری هستند طی سال جاری از مرز مهران
صادر شده است.
وی تصریح کرد :بالغ بر  521قلم کالای صادراتی در مرز مهران نیز تعیین ماهیت شده یعنی کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نیستند ولی به
دلایلی باید این کالا ماهیت آن تعیین شود که بتواند صادر شود.
همتی اظهار داشت :همچنین بالغ بر یک هزار و  111پرونده صادراتی توسط همکاران در مرز مهران بازرسی شده است ،در این راستا کالای برگشتی
نداشتیم.
مدیر کل استاندارد استان ایلام افزود :در بحث جایگاه های سوخت و کنترل نازل جایگاه های سوخت 221 ،نازل سوخت در سطح استان تاکنون
بازرسی شده است.
وی گفت :همچنین در بحث استاندارد سازی آسانسورها  11مورد بازرسی گواهی آسانسور از ابتدای سال تاکنون صادر شده است.
وی تصریح کرد :همچنین از سال گذشته تاکنون برای استاندارد سازی تجهیزات بازی به خاطر ایمنی و سلامت کودکان 11 ،زمین بازی با 512
وسیله در سطح کل استان وجود وجود دارد که باید دستگاه های متولی نسبت به استاندارد سازی این وسایل اقدام کنند زیرا در حال حاضر بیشتر آنها
فاقد استاندارد هستند.
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خبرنگاران

19:9:

هشدار مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در خصوص استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه به مصرف کنندگان در خصوص استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد هشدار داد .
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه  ،نیازی مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه با هشدار به مصرف کنندگان
در خصوص استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد گفت  :شهروندان توجه داشته باشند که برای گرم کردن فضای خانه و سایر محیط ها از
وسایلی استفاده کنند که نشان استاندارد داشته باشد.
محمودرضا نیازی  ،مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بخاری های نفت سوز و گازسوز مشمول استاندارد اجباری هستند ،اظهار
داشت :با توجه آغاز فصل سرما و ضرورت حفظ ایمنی استفاده کنندگان از وسایل گرمایشی ،رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از حوادث احتمالی
ضروری و استفاده از وسایل گرمایشی بدون نشان استاندارد ممنوع است.
ایشان به همه شهروندان محترم توصیه کرد :قبل از استفاده از وسایل گاز سوز دارای نشان استاندارد از سالم بودن تجهیزات ایمنی در بخاری های
گازی از جمله ترموکوپل  ،سنسور حرارتی حساس به اکسیژن  ODSو گاونر (وسیله تنظیم فشار گاز ورودی به بخاری) اطمینان حاصل کرده ودر
صورت وجود مشکل به تعمیر کار مجاز مراجعه کنند.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه از عموم شهروندان خواست در راستای حفظ سلامتی و ایمنی مصرفکنندگان در صورت مشاهده هرگونه بخاری
غیراستاندارد این اداره کل را از طریق تلفن گویای  52ساعته  5151و یا سایت اداره کل استاندارد استان به آدرس
( http://kermanshahstandard.irدر بخش ارتباط با ما) در جریان قرار دهند تا با متخلفین مربوطه برخورد قانونی شود .
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17:18

استاندارد ضامن سلامتی و نظم اجتماعی است
گروه اجتماعی  -مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت :وجود فرهنگ استاندارد در جامعه ،ضامن سلامتی و نظم اجتماعی برای همگان است.
استاندارد ضامن سلامتی و نظم اجتماعی است
به گزارش ایکنا از یزد به نقل از استاندارد ،محمدحسین ماجدی اردکانی ،مدیر کل اداره استاندارد استان یزد صبح امروز در جمع دانش آموزان دبستان
دخترانه خورشید و پیش دبستانی بهاردانش اردکان درخصوص اهمیت استاندارد اظهار کرد :اگر استاندارد وجود نداشت ،نظم و معیاری هم در جامعه
وجود نداشت و با وجود بی نظمی ،زندگی خیلی سخت می شد.
مدیرکل استاندارد یزد خطاب به دانش آموزان گفت :در جهان امروز اگر می خواهید سالم بمانید و رشد خوبی با کمترین بیماری و مشکلات مترتب بر
آن را داشته باشید چاره ای جز توجه به علامت استاندارد هنگام خرید کالا ندارید.
این مقام مسئول در رابطه با تعامل استاندارد و دانشآموزان گفت :شما آیندهسازان این کشور باید بدانید که،برخی استانداردها مثل استانداردهای
لوازمالتحریر و مواد خوراکی و وسایل شهربازی برای راحتی و سلامتی شما عزیزان تدوین میشوند .طبیعی است که هر کدام از شماها در ذهنتان
تصویری از استاندارد دارید و این که چگونه فکر می کنید برای ما اهمیت دارد و ذهنیتتان را در قالب انشاء و نقاشی می توانید در اختیار ما بگذارید تا
ما هم در بازنگری استانداردها لحاظ کنیم.
دبیر شورای فرهنگ سازی حمایت از کالاهای ایرانی در پایان از دانش آموزان خواست ،هنگام خرید کالاها به والدینشان یادآوری کرده و کمک کنند
تا به منظور رونق بازار و اشتغال هرچه بیشتر کارگران داخلی کالاهای با کیفیت واستاندارد ایرانی بخرند.
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همشهری

79/8/12

بازتعریف استاندارد  52کالا در مرکزی
مدیر کل اداره استاندارد مرکزی :با استانداردسازی محصولات لوازم خانگی ،قطعات خودرو و  ...مسیر صادرات این محصولات هموار میشود
مریم جباری| اراک -خبرنگار:
سال  11با نام و شعار سال حمایت از کالای ایرانی آغاز شد و طبق گفته کارشناسان در  3ماهه نخست امسال در جهت تولید کالای ایرانی اتفاقات
مثبت و امیدوارکنندهای رخ داده است.
در استان مرکزی که یکی از تولیدکنندگان مهم کشور به حساب میآید ،قطعا حمایت از این امر با ظرفیت  5111واحد صنعتی و تولیدی میتواند
بخشی از نیازهای مهم کشور را برطرف کند .در این بین نقش اداره استاندارد در افزایش کیفیت محصولات تولیدی میتواند بسیار مهم باشد و نظارت
این سازمان گامی مهم در افزایش محصولات و رقابت تولیدکنندگان با برندهای معتبر خارجی است
ترغیب شهروندان به استفاده از تولیدات داخلی
مدیر کل اداره استاندارد استان مرکزی در این رابطه میگوید :یکی از اقداماتی که در زمینه برخورد و مقابله با کالاهای غیراستاندارد در استان مرکزی
انجام شده جمعآوری کالاهای غیراستاندارد از تمامی مراکز تولید و عرضه در استان بوده ،زیرا ورود این کالاها در بازار باعث بیاعتمادی شهروندان به
تولیدات داخل و عدم حمایت از کالای ایرانی میشود.
«ساحل سها» به همشهری میگوید :این طرح با عنوان طرح طاها در چند ماه گذشته در استان اجرا شده که از طرحهای بسیار مهم در این بخش
بوده و هدف اصلی آن افزایش سلامت و ایمنی در جامعه و همچنین جلب اعتماد و رضایت شهروندان نسبت به تولیدات داخلی بوده است.
وی با بیان اینکه هماکنون حدود  311مدیر کنترل کیفیت که دارای تایید صلاحیت هستند در این اداره کل فعالیت میکنند ،ادامه میدهد :همه ساله
آموزشهای بهروز برای این افراد انجام میشود تا بتوانیم در زمینه ارتقای استاندارد محصولات تولیدی در استان به نحو مطلوب عمل کنیم و مردم را
به خرید و حمایت از کالاهای ایرانی ترغیب و تشویق کنیم.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی میافزاید :از دیگر برنامههای مهم که امسال در دستور کار قرار دارد ،این است که برای  51محصول استان از جمله
لوازم خانگی ،قطعات خودرو و  ...استاندارد ملی تعریف میشود .همچنین  511محصول مورد بازنگری واقع خواهد شد.
سها اظهار میکند :در این زمینه تمامی واحدهای تولیدی نیز باید همکاری و تعامل بیشتری را با اداره کل استاندارد داشته باشند تا بتوانیم به هدف
اصلی و نهایی خود که تولید محصولات باکیفیت و حتی باارزش صادراتی هستند ،دست پیدا کنیم.
رعایت حقوق مصرفکننده با تولید کالای باکیفیت
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اراک نیز میگوید :در سالهای اخیر با اقدامات انجامشده در زمینه استانداردسازی و افزایش کیفیت
تولیدات داخلی توانستهایم از نظر کیفیت در سطح مطلوبی قرار بگیریم و کالاهای قابل رقابت با تولیدات خارجی تولید کنیم.
«منوچهر توسطی» بیان میکند :باید تلاش کنیم با استفاده از سیاستهای تشویقی و فرهنگسازی این ذهنیت را که کالای خارجی بهتر از کالای
ایرانی است ،تغییر دهیم که این مهم علاوه بر این سیاست ،بستگی به تولید کالای باکیفیت و با رعایت استانداردهای لازم دارد.
وی ادامه میدهد :در این بخش نظارتهای لازم از سوی اداره کل استاندارد و نهادهای نظارتی دیگر نسبت به تجهیزات مورد استفاده در واحدهای
تولیدی بسیار دارای اهمیت است؛ قطعاً اگر تمامی واحدهای تولیدی همکاری و تعامل لازم را با اداره کل استاندارد داشته باشند بسیاری از مشکلات
موجود در حوزه تولید ،اشتغال و اقتصاد مرتفع خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اراک میافزاید :علاوه بر تمامی موارد ذکرشده تولید کالاهای استاندارد و باکیفیت که در آن شأن و
جایگاه مصرفکننده نیز هست باید مورد توجه قرار گیرد و دارای اهمیت است ،در این صورت مردم خرید کالاهای باکیفیت و دارای استاندارد داخلی
را نسبت به کالاهای غیر ایرانی ترجیح و مورد توجه بیشتری قرار خواهند داد.
الزام و ضرورت رعایت استاندارد در تولیدات داخلی
نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در خانه ملت نیز با اشاره به ضرورت فرهنگسازی به منظور ضرورت کیفیتبخشی و استانداردسازی در تولید
کالاهای داخلی ،میگوید :اگر بتوانیم در تولیدات داخلی این مسأله مهم را مورد توجه قرار دهیم قطعاً خواهیم توانست مردم را ترغیب به خرید
کالاهای تولید داخل کنیم« .علیاکبر کریمی» بیان میکند :نباید ما واحد تولیدی را مجبور به استانداردسازی در تولید کالاها کنیم و این یک باور
غلط است .این مهم باید به عنوان یک ضرورت و اصل مورد توجه و حمایت واحدهای تولیدی باشد و استاندارد را به عنوان یک ضرورت برای جذب
و رضایتمندی مشتری در تولید محصولات مد نظر قرار دهند.
وی با اشاره به اهمیت قیمتگذاری بر کالاهای ایرانی و ضرورت حمایت دولت در این امر ،ادامه میدهد :تولید با کیفیت و با رعایت استانداردهای
لازم میتواند اعتماد مصرفکننده را به دست آورد ،علاوه بر آن زمانی که مصرفکننده به این مسأله که حقوقش مورد توجه واقع شده واقف شود،
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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خرید کالای داخلی را در اولویت قرار خواهد داد.
نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس میافزاید :بسیاری از تولیدات داخل قابل رقابت با تولیدات خارجی هستند که این جایگاه تنها به
دلیل رعایت استانداردها برای این تولیدات ایجاد شده است.
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