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افزون بر  011پروانه استاندارد در فارس صادر شد
شیراز -ایرنا -مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس گفت :در هفت ماه امسال بیش از  011پروانه استاندارد عمدتا در زمینه مواد غذایی و
مصالح ساختمانی در این استان صادر شد.
مرتضی رهنما ،یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :همچنین طی مدت مذکور بیش از  2هزار و  011مرتبه به شکل سرزده از واحدهای تحت پوشش
استاندارد بازرسی فنی انجام داده ایم و حدود  2هزار نمونه محصول را پس از نمونه برداری اتفاقی از خطوط تولید در آزمایشگاه ارزیابی کردیم.
وی ادامه داد :همچنین در هفت ماه امسال هفت هزار و  011واحد صنفی عرضه کالا را نیز بازرسی کردیم و  040نمونه از کالاهای دارای نشان
استاندارد موجود در این واحدها را برای بررسی در اختیار آزمایشگاه قرار دادیم.
او اظهار داشت :طی مدت مذکور  6هزار و  411مرتبه نیز نازل های جایگاه های عرضه سوخت در استان آزمایش شدند و صحت عملکرد آنها را
بررسی کردیم.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس افزود :از ابتدای امسال تا پایان مهرماه گذشته  01آزمایشگاه جدید توسط بخش خصوصی به مجموع
آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده استاندارد اضافه شد و طی همین مدت حدود  61پروانه استاندارد نیز به دلیل عدم استمرار کیفیت محصول یا
تعطیلی خط تولید باطل شد.
رهنما بیان کرد :به منظور سهولت در امور مربوط به صادرات و واردات کالا ،واحد استاندارد را در گمرگ استان مستقر کردیم که طی هفت ماه امسال
 261گواهینامه صادراتی و وارداتی توسط اداره کل استاندارد صادر شد.
او اظهار داشت :طی مدت مذکور  011وسیله شهربازی نیز بازرسی شدند و در همین فاصله زمانی به یک هزار و  011آسانسور تاییدیه استاندارد داده
شد.
وی گفت :از مهمترین تخلفاتی که در هفت ماه امسال شاهد آن بودیم جعل علامت استاندارد خصوصا در حوزه غذا ،مصالح ساختمانی و کابل و لوازم
برقی بود.
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ایرنا

79/8/5
15342

استاندارد کالاها سطح بندی شود
کرمان  -ایرنا  -معاون استاندارد سازی و آموزش اداه کل استاندارد استان کرمان گفت :استانداردها در ایران با وجود ضرورت ،تاکنون سطح بندی
نشده و با این اقدام واحدها ضمن ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود ،می توانند از مزایای برندسازی در فضای رقابتی بهره مند شود.
مریم کیانفر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :تاکنون فقط برنامه ریزی هایی برای سطح بندی استانداردها انجام شده است.
وی اظهار داشت :افزایش کیفیت محصولات به نفع شرکت های تولیدکننده است زیرا این کاخانجات در راستای استانداردسازی به یک برند تبدیل
می شود و علاوه بر فروش بیشتر ،محبوبیت ملی پیدا می کنند.
معاون استانداردسازی و آموزش اداه کل استاندارد استان کرمان با بیان اینکه سطح بندی استانداردها در دنیا وجود دارد گفت :استاندارد منطقه ای
شامل استاندارد مشترک بین کشورها با منافع مشترک ایجاد می شود و با این اقدام کالای صادرات و وارداتی مورد قبول  2کشور تایید می شود.
وی با بیان اینکه استاندارد اتحادیه اروپا مورد تایید کشورهای عضو این اتحادیه است ادامه داد :چهار سازمان استاندارد بین المللی دنیا از جمله ،iso
 ituو  iecو کورکس حاصل اجماع کشورهای عضو و منافع تمام کشورها را در نظر می گیرد.
کیانفر افزود :کالاهایی که با ایمنی ،بهداشت ،سلامت جامعه ارتباط دارند مشمول استاندارد اجباری می شوند و این شرکت ها و واحدهای تولیدی باید
ابتدا برای اخذ گواهی کاربرد علامت استاندارد اقدام و پس از آن اقدام به تولید ،تبلیغ و فروش محصولات تولیدی خود کنند.
وی تصریح کرد :راه استفاده از مهر استاندارد برای بازاریابی و فضای رقابتی برای کارخانجات باز گذاشته شده و این واحدها با رعایت الزامات
استاندارد می توانند از این علامت برای فروش بیشتر محصولات خود بهره مند شوند.
اداره کل استاندارد استان کرمان متولی کیفیت کالاهای تولیدی این استان است.
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ایرنا

79/8/5
1:312

 031قلم کالای تاریخ مصرف گذشته در دیواندره کشف شد
سنندج  -ایرنا  -مسئول نمایندگی استاندارد دیواندره از کشف و جمع آوری  002قلم کالای تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان به ارزش
تقریبی  22میلیون و  041هزار ریال خبر داد.
سیروس کاکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت 222 :مورد بازرسی از رستوران ها ،مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ،سوپرمارکت
ها ،شیرینی فروشی ها و کارگاهای تولیدی این شهرستان توسط نمایندگی استاندارد صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ارتقای امنیت و سلامت هدیه ای ارزنده از سوی بازرسان استاندارد به مردم است ،افزود :در هفت ماه گذشته از سال جاری
بازرسان توانستند  01مورد اخطاریه برای واحدهای صنفی صادر و دو واحد صنفی را نیز بخاطر انجام و تکرار تخلف به مراجع قضایی معرفی کنند
ضمن اینکه  4واحد صنفی متخلف را نیز پلمپ کردند.
کاکی یادآور شد :شماره تلفن گویای  0000استاندارد و ارسال کد  01رقمی علامت استاندارد بر روی کالای خریداری شده به سامانه پیامکی
 01110000برای آگاهی مردم از استاندارد بودن کالا تعیین شده است.
نماینده استاندارد در دیواندره همکاری مردم در این راستا را ضروری دانست و گفت :همکاری و همراهی مردم در برخورد با متخلفان زمینه ایجاد
امنیت بیشتر در سلامت جامعه و کالای مورد نیاز از لحاظ استاندارد را فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد :دوره آموزشی برای  22نفر از کارمندان فرمانداری دیواندره و تعدادی از دانش آموزان مدارس شهری با موضوع کالای استاندارد از
دیگر برنامه های این نمایندگی در نیمه اول امسال است.
شهرستان دیواندره با جمعیت  01هزار نفر جمعیت در  00کیلومتری جنوب غربی شهر سنندج مرکز استان کردستان قرار دارد.
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فارس

79/8/5
153::
رئیس اداره استاندارد شهرستان آستارا خبر داد

صدور بیش از  080میلیارد ریال گواهینامه انطباق صادراتی در آستارا
رئیس اداره استاندارد شهرستان آستارا از صدور  002فقره گواهینامه انطباق صادراتی به وزن سه هزار و  046تن به ارزش  000میلیارد و 420
میلیون ریال طی هفت ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.
شاهرخ جعفری ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در آستارا با اشاره به صدور  002فقره گواهینامه انطباق صادراتی طی هفت ماه گذشته در
این شهرستان اظهار کرد :عمده گواهینامههای صادرشده برای انواع خرما و کشمش به مقصد کشورهای جمهوری آذربایجان ،روسیه و اکراین است.
وی وزن کالای مذکور را سه هزار و  046تن به ارزش  000میلیارد و  420میلیون ریال دانست و تصریح کرد :این مقدار گواهینامه صادراتی در
مقایسه با مدت مشابه سال  06به لحاظ تعداد و وزن به ترتیب با  40و  04درصد افزایش و به لحاظ ارزش ریالی با  00درصد کاهش همراه بوده
است.
رئیس اداره استاندارد شهرستان آستارا با اشاره به صدور  00فقره گواهینامه انطباق وارداتی در فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور و
مهرماه سال جاری گفت :عمده گواهینامههای صادرشده طی هفت ماه گذشته برای انواع ورقهای فولادی ،خوراک دام ،تخته فیبر و تخته چندلا
است.
جعفری وزن کالای مذکور را  46هزار و  400تن به ارزش  000میلیارد و  040میلیون ریال دانست و بیان کرد :گواهینامههای انطباق وارداتی در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد با  21درصد کاهش ،به لحاظ وزن با  04درصد افزایش و به لحاظ ارزش ریالی با  01درصد کاهش
همراه بوده است.
وی صدور اظهارنامه تعیین هویت برای کالاهای صادراتی را  210فقره و برای کالاهای وارداتی را  06فقره دانست و افزود :صدور اظهارنامه تعیین
هویت برای کالاهای صادراتی و وارداتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با  00درصد افزایش و  01درصد کاهش همراه بوده است.
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79/8/6
11355
مدیر کل استاندارد استان اصفهان؛

تدوین 31هزار استاندارد ملی در کشور  011 /واحد تولیدی دارای استاندارد تشویقی هستند
مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت  :در استان اصفهان نزدیک به  411واحد تولیدی دارای استاندارد تشویقی هستند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ،غلامحسین شفیعی مدیر کل استاندارد استان اصفهان با حضور در برنامه
تلویزیونی با اشاره به کاربرد استاندارد عنوان کرد :اداره کل استاندارد زیر مجموعه سازمان استاندارد ایران ،کالاهای مختلف از جمله برق ،مکانیک،
ساختمانی ،گاز ،پتروشیمی ،شیمیایی ،بهداشتی تحت پوشش قرار میدهد.
وی با توضیح انواع استاندارد در کالاها ادامه داد :استانداردها شامل دو نوع اجباری و تشویقی است که استانداردهای اجباری ،استانداردی است که
تولید ،توزیع و تمرکز و عرضه کالاها بدون علامت استاندارد ممنوع است.
شفیعی اضافه کرد :این کالاهامانند مواد غذایی ،لوازم گاز سوز ،لوازم برقی و بعضی از مصالح ساختمانی است که این کالاها سلامت مصرفکننده را به
خطر میاندازد و باید دارای علامت استاندارد باشد.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان در مورد استاندارد تشویقی اظهار داشت :این نوع استاندارد به گونهای است که تولید کننده براساس استاندارد ملی
تدوین شده میتواند کالارا مطابق آن استاندارد تولید و به بازار عرضه کند؛زمانی که پروانه تشویقی را از این سازمان دریافت کردند ،مطابق با
استاندارد اجباری با آن واحد برخورد میشود.
وی چند مورد از کالاهای دارای استاندارد تشویقی را برشمرد و گفت :بعضی اقلام مانند عسل و بعضی ترشیهای خاص مشمول استاندارد تشویقی
هستند و بسیاری ازعسلهای موجود در بازار پروانه علامت استاندارد ندارد ولی تعداد زیادی از واحدهای تولیدکننده عسل پروانه استاندارد تشویقی را
کسب کردند.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان در پاسخ به سوالی که اگر علامت استاندارد اجباری برای بعضی مواد غذایی مانند ترشیجات وجود نداشته باشد
احتمال بروز تخلف در واحدهای تولیدی وجود دارد ،عنوان کرد :این کالاها با نظارت وزارت بهداشت و دریافت پروانه های بهداشتی تولید میکنند و
زیر نظر اداره نظارت بر مواد غذایی کنترل میشوند و اجازه تقلب به آنها داده نمیشود.
شفیعی با بیان اینکه بعضی از لوازم خانگی مانند جارو برقی مشمول استاندارد اجباری نیست تصریح کرد :این کالاها از لحاظ ایمنی در سیستم برق
مورد کنترل قرار میگیرد و دارای علامت ایمنی ،انرژی و ایران است.
وی افزود :در استان اصفهان نزدیک به  411واحد تولیدی دارای استاندارد تشویقی هستند.
شفیعی با اشاره به پشت سر گذاشتن روز جهانی استاندارد ،در مورد نتیجه نامگذاری یک روز به این نام ،اظهار داشت :روز جهانی استاندارد  04اکتبر
مصادف با  22مهرماه است که در استان اصفهان  26هرماه از  22واحد تولیدی استان تقدیر و از تعدادی مدیران کنترل کیفیت که نماینده استاندارد
در واحدهای تولیدی هستند ،تجلیل شد.
وی با اشاره به اینکه استاندارد براساس کیفیت محصول تعریف میشود ،اظهار کرد :تولید یک محصول باید براساس استانداردهای تدوین شده ملی
ایران مطابقت داشته باشد؛البته بیشتر استانداردهای ما برگرفته از استانداردهای بینالمللی است چون محصول تولیدی در کشور را باید بتوانیم به
خارج از کشور صادر کنیم که اگر طبق آن استانداردها عمل نکنیم ،محصول ما قابلیت پذیرش در کشورهای دیگر نیست.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان با اشاره به آغاز فعالیت سازمان ملی استاندارد از سال 0002بیان داشت :از سال آغاز فعالیت این سازمان و ایجاد
تعامل با کشورهای دیگر و خصوصا سازمان جهانی استاندارد ،در حال حاضر در رتبه  00در سطح جهان قرار داریم.
وی با اشاره به تدوین 02هزار استاندارد ملی در کشور اضافه کرد :نزدیک به  0111استاندارد مربوط به استاندارد اجباری و بقیه تشویقی است و
تولیدکنندگان میتوانند از این استانداردها برای تولید کالاها استفاده کنند.
شفیعی در پایان با اشاره به شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است عنوان کرد :در خواست ما از مردم و مصرف کنندگان این است که با خرید از
کالاهای با کیفیت ایرانی از تولیدکنندگان حمایت کنند؛همچنین از خرید کالاهای خارجی بی کیفیت که بعضا نظارتی در تولید این محصولات نشده
است خودداری کنند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  6آبان 7931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

جماران

79/8/5
143:8

گواهینامه استاندارد حدود  01تن کالا در آستارا صادر شد
شاهرخ جعفری روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود :اداره استاندارد آستارا در اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی بر اقلام مشمول
مقررات استاندارد اجباری ،نظارت و در صورت انطباق آنها با استانداردهای ملی مجوز صادرات و واردات صادر می کند.
وی بیشتر کالاهای صادراتی مشمول گواهینامه استاندارد را انواع کشمش و خرما به وزن یک هزار و  014تن و به ارزش اقتصادی  00میلیارد و 014
میلیون ریال اعلام کرد.
رئیس اداره استاندارد بندر آستارا بیان داشت :صادرات کالاهای دریافت کننده گواهینامه استاندارد از نظر وزن40 ،درصد و از نظر ارزش  001درصد
نسبت به مهر ماه سال گذشته افزایش یافته است.
جعفری یادآور شد :در مهر ماه  01گواهینامه انطباق با استانداردهای ملی برای کالاهای وارداتی نظیر انواع ورق های فولادی ،خوراک دام ،میلگرد و
تخته ام.دی.اف به وزن هشت هزار و  061تن به ارزش  00میلیارد و  060میلیون ریال صادر شده است.
وی ادامه داد :واردات کالاهای دریافت کننده استاندارد در مهرماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،از نظر وزن پنج درصد و به لحاظ ارزش 00
درصد کاهش داشته است.
جعفری تعداد اظهارنامه های ارائه شده برای تعیین ماهیت کالاهای صادراتی را در ماه قبل 60 ،فقره برای یک هزار و  014تن کالا و تعداد اظهارنامه
های تعیین ماهیت کالاهای وارداتی را  02فقره برای  404تن کالا اعلام کرد.
شهرستان مرزی بندر آستارا با  00هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان ،از مبادی مهم صادرات و واردات
کشور است.
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