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انتخاب

89/1/25
98:48
درباره ارتقاء استاندارد ایران به رتبه  ۱۲دنیا

ایران چگونه در عین تحریم ،استانداردتر شد؟
اخیرا رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفته است جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در میان  ۲۶۱کشور عضو به رتبه  ۱۲در سال  ۱۱۲۲ارتقاء
یافت .
به گزارش تدبیر و امید ،به گفته نیره پیروزبخت ،این موفقیت در حالی است که علیرغم تحریمهای ظالمانه علیه کشور ،افزایش تعداد عضویتهای
فعال در کمیتههای فنی /فرعی ) (Pو مشارکت موثر ایران در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو ،موجبات این
ارتقا را فراهم کرده است .در حال حاضر ایران در  ۱۲۶کمیته فنی /فرعی سازمان  ISOدارای عضویت فعال است.
این اتفاق در حالی رخ داده که عضویت استاندارد ایران در سازمان جهانی استاندارد ،در سال  ۱۱۲۱یعنی سال آخر دولت سابق یکسال تعلیق شده
بود. .
اما این رتبه با وجود تحریمها چگونه به دست آمده؟ برای پاسخ به این پرسش ،باید به سیاستهای سازمان ملی استاندارد در دولت روحانی مراجعه
کرد .این سازمان در سالهای اخیر ،عمده تمرکز خود را روی ارتباطات بین المللی کشور در حوزه استاندارد گذاشته و تلاش کرده است تا تعاملات
ایران با دیگر کشورها را در این حوزه بالا ببرد.
این موضوع تا جایی پیش رفته که برخی سازمان مذکور را یکی از موفقترین ارگانهای کشور در استفاده از فضای به وجود آمده پس از برجام تلقی
میکنند .به طور مثال ،حضور رییس سازمان در هیات همراه رییس جمهور در سفرهای مهم و تاثیرگذاری مانند ترکیه و روسیه ،به عقد قراردادهای
دوجانبه در حوزه استاندارد منتج شد .روابط سازمان با همتایان خود در کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق و آذربایجان نیز احیا شد .
یکی از مهمترین اتفاقات پس از برجام نیز در حوزه استاندارد رخ داد و برای نخستین بار پس از  ۳۱سال کیلوگرم ایران برای کالیبراسیون و مشخص
شدن درصد خطا به سازمان جهانی اندازه شناسی در پاریس فرستاده شد .اثرات احیای این ارتباط با سازمان مذکور به اندازهای است که راه را برای
صادرات تولیدات داخلی به کشورهای دیگر هموارتر و نظام اندازه گیری ایران را در صد کشور معتبر میکند.
طراحی علامت استاندارد حلال از دیگر اقدامات بااهمیت به شمار میرود .اهمیت این موضوع تا جایی است که بدانیم در حال حاضر کشور مالزی خود
را به عنوان مرجع استاندارد حلال معرفی کرده و ورود ایران به این حوزه میتواند ضمن شکستن این انحصار ،علاوه بر تاثیرات فرهنگی عمیق ،عواید
اقتصادی فراوانی را هم به دنبال داشته باشد .
در حوزه داخلی نیز اتفاقات قابل توجهی رخ داده .به طور مثال ،در مبحث نظارت بر کیفیت بنزین ،پس از سال ها ،سازمان ملی استاندارد به وظیفه
اصلی خود برگشته و نظارت بر استاندارد بنزین را راسا بر عهده گرفته است .این در حالی است که پیشتر این نظارت بر اساس یک توافق به خود
وزارت نفت سپرده شده بود.
در خودرو نیز اتفاق مشابهی رخ داده؛ در گذشته استاندارد تقریبا هیچ نقشی در نظارت بر تولید خودروها نداشت .اما در دولت روحانی ،نقش این
سازمان در نظارت بر تولید خودرو به وضوح قابل مشاهده است .استاندارد در موارد ضروری به خودروسازان تذکر داده و در جهت ارتقای استانداردها
همکاری کرده است.
به جز این موارد ،بخشنامه چندی پیش معاون اول رییس جمهور که همه دستگاههای اجرایی کشور را موظف کرد درخصوص ثبت اظهاریه
متقاضیان درمورد استانداردهای محصول مورد نظر اقدام کنند ،یادآور ارتقای جایگاه سازمان است.
همچنین ایران موافقت نامهای با مجمع بینالمللی تایید سلامت ) (IAFامضا کرده که بر اساس آن ،گواهینامههای سیستم مدیریت کیفیت ایران
شامل تاییدیههای آزمایشگاهی ،بازرسی و گواهی محصول در  ۰۱کشور دنیا اعم از آمریکا ،ژاپن ،کره جنوبی ،کشورهای اروپایی و  ...مورد تایید
خواهد بود .
البته سازمان ملی استاندارد پیش از آن ،موافقت نامهای با "پک" امضا کرد که به شکل اختصاصی مربوط به حوزه آسیا و اقیانوسیه بود و در نهایت
منجر به توافقنامه فعلی شد .
اهمیت این موفقیت زمانی بیشتر قابل درک است که بدانیم ،استاندارد در صادرات یک کشور جایگاه ویژهای دارد .در دوران تحریم ایران ،با توجه به
عدم عضویت کشور در سازمانهای بین المللی حوزه استاندارد و اندازه شناسی ،حتی صادرات محصولات غیرتحریمی کشور با مانع جدی و بزرگی
روبرو شده بود .این مانع به اندازهای جدی بود که به طور مثال ،حتی مقیاسهای اندازه گیری داخلی نیز مورد تایید کشور مقصد نبود و به ناچار باید
از راهحلهایی مانند استفاده از استانداردهای یک کشور دیگر استفاده میشد که علاوه بر زمان بر و هزینه بر بودن ،عموما شانس صادرات کشور را
نیز کاهش میداد .
اکنون با اقدامات سازمان ملی استاندارد ،بخش عمده این مشکلات حل شده است .موافقت نامه اخیر حتی راه صادرات ایران به کشوری مثل آمریکا،
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا و گسترش آن را هم هموارتر میکند .به بیان ساده تر ،یک مانع جدی و بزرگ از سر راه صادرات ایران
به  ۰۱کشور از جمله کشورهای صنعتی پیشرفته برداشته شده.
نیمه اول مهرماه سال  ۲۰نیز در آستانه روز جهانی استاندارد ،سرخیو موییکا ،دبیرکل سازمان بین المللی استاندارد  ISOبه تهران سفر کرد؛ اتفاقی
که برای کشور ما کم سابقه و بااهمیت تلقی میشود .قابل تامل اینکه سرخیو موییکا دبیرکل ایزو در شرایطی به تهران سفر کرده بود که بخشی از
تحریمهای دولت ترامپ دوباره برقرار شده بود .طبیعی است که در چنین شرایطی ،حضور مقام ارشد یک سازمان بین المللی در کشور اهمیت ویژهای
داشت .موییکا در زمان حضور خود در ایران به نشستی در دانشگاه علم و صنعت رفت ،در جلسه مدیران سازمان استاندارد شرکت و با نیره پیروزبخت،
رییس سازمان ملی استاندارد پیام مشترک صادر کرد .حضور او در حالی که در آستانه روز جهانی استاندارد قرار داشتیم ،اهمیت مضاعفی پیدا میکرد.
در چنین شرایطی پربیراه نیست اگر بگوییم حوزه استاندارد یکی از حوزههایی است که اهمیت مناسبات بین المللی و قرارداهایی مانند برجام را به
خوبی نشان میدهد .طبیعی است که بدون بهره برداری از این موقعیت ،ارتقای رتبه استاندارد ایران و رسیدن به جایگاه بیست و یکم دنیا ،قابل
تصور نبود.
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تدبیروامید

89/1/25
98:49
درباره ارتقاء استاندارد ایران به رتبه  ۱۲دنیا

ایران چگونه در عین تحریم ،استانداردتر شد؟
اخیرا رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفته است جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در میان  ۲۶۱کشور عضو به رتبه  ۱۲در سال  ۱۱۲۲ارتقاء
یافت.
اخیرا رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفته است جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در میان  ۲۶۱کشور عضو به رتبه  ۱۲در سال  ۱۱۲۲ارتقاء
یافت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید ،به گفته نیره پیروزبخت ،این موفقیت در حالی است که علیرغم تحریم های ظالمانه علیه کشور ،افزایش
تعداد عضویت های فعال در کمیته های فنی /فرعی ) (Pو مشارکت موثر ایران در تدوین استاندارد های بین المللی سازمان بین المللی استاندارد
سازی ایزو ،موجبات این ارتقا را فراهم کرده است .در حال حاضر ایران در  ۱۲۶کمیته فنی /فرعی سازمان  ISOدارای عضویت فعال است.
این اتفاق در حالی رخ داده که عضویت استاندارد ایران در سازمان جهانی استاندارد ،در سال  ۱۱۲۱یعنی سال آخر دولت سابق یکسال تعلیق شده
بود.
اما این رتبه با وجود تحریم ها چگونه به دست آمده؟ برای پاسخ به این پرسش ،باید به سیاست های سازمان ملی استاندارد در دولت روحانی مراجعه
کرد .این سازمان در سال های اخیر ،عمده تمرکز خود را روی ارتباطات بین المللی کشور در حوزه استاندارد گذاشته و تلاش کرده است تا تعاملات
ایران با دیگر کشورها را در این حوزه بالا ببرد.
این موضوع تا جایی پیش رفته که برخی سازمان مذکور را یکی از موفق ترین ارگان های کشور در استفاده از فضای به وجود آمده پس از برجام
تلقی می کنند .به طور مثال ،حضور رییس سازمان در هیات همراه رییس جمهور در سفرهای مهم و تاثیرگذاری مانند ترکیه و روسیه ،به عقد
قراردادهای دوجانبه در حوزه استاندارد منتج شد .روابط سازمان با همتایان خود در کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق و آذربایجان نیز احیا شد.
یکی از مهمترین اتفاقات پس از برجام نیز در حوزه استاندارد رخ داد و برای نخستین بار پس از  ۳۱سال کیلوگرم ایران برای کالیبراسیون و مشخص
شدن درصد خطا به سازمان جهانی اندازه شناسی در پاریس فرستاده شد .اثرات احیای این ارتباط با سازمان مذکور به اندازه ای است که راه را برای
صادرات تولیدات داخلی به کشورهای دیگر هموارتر و نظام اندازه گیری ایران را در صد کشور معتبر می کند.
طراحی علامت استاندارد حلال از دیگر اقدامات بااهمیت به شمار می رود .اهمیت این موضوع تا جایی است که بدانیم در حال حاضر کشور مالزی
خود را به عنوان مرجع استاندارد حلال معرفی کرده و ورود ایران به این حوزه می تواند ضمن شکستن این انحصار ،علاوه بر تاثیرات فرهنگی عمیق،
عواید اقتصادی فراوانی را هم به دنبال داشته باشد.
در حوزه داخلی نیز اتفاقات قابل توجهی رخ داده .به طور مثال ،در مبحث نظارت بر کیفیت بنزین ،پس از سال ها ،سازمان ملی استاندارد به وظیفه
اصلی خود برگشته و نظارت بر استاندارد بنزین را راسا بر عهده گرفته است .این در حالی است که پیشتر این نظارت بر اساس یک توافق به خود
وزارت نفت سپرده شده بود.
در خودرو نیز اتفاق مشابهی رخ داده؛ در گذشته استاندارد تقریبا هیچ نقشی در نظارت بر تولید خودروها نداشت .اما در دولت روحانی ،نقش این
سازمان در نظارت بر تولید خودرو به وضوح قابل مشاهده است .استاندارد در موارد ضروری به خودروسازان تذکر داده و در جهت ارتقای استانداردها
همکاری کرده است.
به جز این موارد ،بخشنامه چندی پیش معاون اول رییس جمهور که همه دستگاه های اجرایی کشور را موظف کرد درخصوص ثبت اظهاریه
متقاضیان درمورد استاندارد های محصول مورد نظر اقدام کنند ،یادآور ارتقای جایگاه سازمان است.
همچنین ایران موافقت نامه ای با مجمع بینالمللی تایید سلامت ) (IAFامضا کرده که بر اساس آن ،گواهینامههای سیستم مدیریت کیفیت ایران
شامل تاییدیههای آزمایشگاهی ،بازرسی و گواهی محصول در  ۰۱کشور دنیا اعم از آمریکا ،ژاپن ،کره جنوبی ،کشورهای اروپایی و غیره مورد تایید
خواهد بود.
البته سازمان ملی استاندارد پیش از آن ،موافقت نامهای با "پک" امضا کرد که به شکل اختصاصی مربوط به حوزه آسیا و اقیانوسیه بود و در نهایت
منجر به توافقنامه فعلی شد.
اهمیت این موفقیت زمانی بیشتر قابل درک است که بدانیم ،استاندارد در صادرات یک کشور جایگاه ویژه ای دارد .در دوران تحریم ایران ،با توجه به
عدم عضویت کشور در سازمان های بین المللی حوزه استاندارد و اندازه شناسی ،حتی صادرات محصولات غیرتحریمی کشور با مانع جدی و بزرگی
روبرو شده بود .این مانع به اندازه ای جدی بود که به طور مثال ،حتی مقیاس های اندازه گیری داخلی نیز مورد تایید کشور مقصد نبود و به ناچار باید
از راهحلهایی مانند استفاده از استانداردهای یک کشور دیگر استفاده می شد که علاوه بر زمان بر و هزینه بر بودن ،عموما شانس صادرات کشور را
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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نیز کاهش می داد.
اکنون با اقدامات سازمان ملی استاندارد ،بخش عمده این مشکلات حل شده است .موافقت نامه اخیر حتی راه صادرات ایران به کشوری مثل آمریکا،
ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا و گسترش آن را هم هموارتر می کند .به بیان ساده تر ،یک مانع جدی و بزرگ از سر راه صادرات ایران
به  ۰۱کشور از جمله کشورهای صنعتی پیشرفته برداشته شده.
نیمه اول مهرماه سال  ۲۰نیز در آستانه روز جهانی استاندارد ،سرخیو موییکا ،دبیرکل سازمان بین المللی استاندارد  ISOبه تهران سفر کرد؛ اتفاقی
که برای کشور ما کم سابقه و بااهمیت تلقی می شود .قابل تامل اینکه سرخیو موییکا دبیرکل ایزو در شرایطی به تهران سفر کرده بود که بخشی از
تحریم های دولت ترامپ دوباره برقرار شده بود .طبیعی است که در چنین شرایطی ،حضور مقام ارشد یک سازمان بین المللی در کشور اهمیت ویژه
ای داشت .موییکا در زمان حضور خود در ایران به نشستی در دانشگاه علم و صنعت رفت ،در جلسه مدیران سازمان استاندارد شرکت و با نیره
پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد پیام مشترک صادر کرد .حضور او در حالی که در آستانه روز جهانی استاندارد قرار داشتیم ،اهمیت مضاعفی
پیدا می کرد.
در چنین شرایطی پربیراه نیست اگر بگوییم حوزه استاندارد یکی از حوزه هایی است که اهمیت مناسبات بین المللی و قرارداهایی مانند برجام را به
خوبی نشان می دهد .طبیعی است که بدون بهره برداری از این موقعیت ،ارتقای رتبه استاندارد ایران و رسیدن به جایگاه بیست و یکم دنیا ،قابل
تصور نبود.
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 12پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام صادر شد
ایلام  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد ایلام گفت :سال گذشته  ۱۲پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات تولیدی در این استان صادر شد.
مهناز همتی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :برنامه مصوب این اداره کل برای صدور پروانه استاندارد اجباری در سال گذشته
 ۱۱مورد بود که این میزان به تعداد  ۱۲مورد افزایش یافت.
وی افزود :این پروانه ها در زمینه های خدمات ،بسته بندی و سلولزی ،خودرو و نیروی محرکه ،صنایع غذایی ،کشاورزی ،شیمیایی ،نساجی ،چرم برق
و الکترونیک بوده است.
مدیرکل استاندارد ایلام تاکید کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون براساس بررسی های صورت گرفته روی نتایج حاصل از بازرسی ،نمونه برداری و
آزمون واحدهای تولیدی  ۲۶پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان تعلیق یا ابطال شده است.
همتی یادآور شد :همچنین در این مدت تعداد  ۱2فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد تمدید و  ۱فقره پروانه مربوط به واحدهای تولیدی استان رفع
ابطال شد.
همتی ،پیگیری نکردن واحد تولیدی برای تمدید پروانه ،تعطیلی ،غیرفعال بودن واحدها و رعایت نکردن استانداردهای اجباری تولیدات و خدمات ارائه
شده از جمله عوامل تعلیق و ابطال این پروانه ها به شمار می رود.
وی با بیان اینکه شرایط صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد نسبت به گذشته تسهیل شده اما نظارت و بازرسی ها تشدید یافته است ،گفت :این
اداره کل به همراه نیروهای بخش خصوصی طرف قرارداد به صورت مستمر واحدهای تولیدی و خدماتی را زیرنظر دارند و رعایت استانداردها را
پیگیری می کنند.
بیش از  ۲۱۱واحد تولیدی فعال در ایلام زیر پوشش اداره کل استاندارد است.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

9

استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  25فروردین 9318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

89/1/24
19::8

 271استاندارد ملی در کردستان تدوین شده است
سنندج  -ایرنا  -مدیر کل استاندارد کردستان گفت :تعداد استاندارد ملی تدوین شده در این استان تا پایان سال گذشته به  ۲۰۱مورد رسید.
منصور لهونیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :سال گذشته  ۲۲عنوان استاندارد تدوین شده در استان به تایید کمیته ملی رسید
تا تعداد استانداردهای تدوین شده به  ۲۰۱مورد برسد.
وی اضافه کرد :بعد از تایید استاندارد تدوین شده در کمیته ملی اقدام به چاپ و انتشار آن می شود که این پروسه حدود سه تا چهار ماه طول می
کشد.
مدیر کل استاندارد کردستان افزود :تدوین  ۱عنوان استاندارد ملی در زمینه ساختمان و مصالح و همچنین صنایع دستی استان با عناوین «نمازخانه
فضاهای اداری و تجاری» و «شالبافی» نیز در دست اقدام است.
وی با اعلام اینکه این اداره در سال  ۲۰تعداد  ۱۱۱واحد تولیدی فعال را تحت پوشش خود داشته است ،یادآور شد :بر اساس قانون تقویت و توسعه
نظام استاندارد ،بازرسیهایی در قالب طرح طاها در سطح بازار استان توسط کارشناسان این ادارهکل انجام شده است.
لهونیان گفت :سال  ۲۰تعداد هشت هزار و  ۱۱۲مورد بازرسی در قالب طرح طاها انجام شد و پنج هزار و  2۲۱مورد بازرسی هم در قالب گشت
مشترک از واحدهای تولیدی تحت پوشش ،جایگاه  ،CNGمکانهای بازی در شهرهای بازی و مهد کودک ،اصناف ،مراکز صنفی طلا فروشی،
نانواییها و سیلوها ،شرکت نصاب و شرکت بازرسی آسانسور ،زمینهای بازی ،پروژه های ساختمانی و آزمایشگاه همکار و گشت نظارت انجام شد.
مدیر کل استاندارد کردستان اظهار داشت :در مصوبات کمیته تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در سال  ،۲۰تعداد  ۲۶مورد پروانه تایید صلاحیت
صادر و  2۰پروانه تمدید شدند.
لهونیان افزود ۱۲۱ :نفر مدیر کنترل کیفیت در سطح استان دارای پروانه معتبر هستند و در واحدهای تولیدی و خدماتی بر کیفیت تولیدات نظارت
دارند.
وی یادآور شد :فعالیتهای ترویجی انجام شده هم شامل انجام طرح پرسشگری به منظور نظرخواهی از مردم در مورد آشنایی با وظایف سازمان ملی
استاندارد ،برگزاری دورههای آموزشی درونسازمانی و برونسازمانی ،نشستهای تخصصی و عقد تفاهم نامههای همکاری با سایر ارگانها به منظور
ترویج استاندارد بوده است.
در حال حاضر  ۱۱۱واحد تولیدی در سطح استان کردستان تحت پوشش استاندارد است و بیش از  ۳۰۱فراورده هم زیرنظر استاندارد در استان تولید
می شود.
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محصولات بومی همدان شناسنامهدار میشوند
مدیرکل استاندارد استان همدان از شناسنامهدار شدن محصولات تولید بومی استان طی امسال خبر داد و گفت :تدوین استاندارد ملی برای محصولات
بومی استان جزو برنامههای اداره استاندارد است.
محصولات بومی همدان شناسنامهدار میشوند
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان محمد مددی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم توجه به رونق تولید و حمایت از کالای
داخلی اظهار کرد :یکی از مصادیق تحقق این مهم تمرکز بر استانداردسازی کالاست.
وی از شناسنامهدار شدن محصولات تولید بومی استان طی امسال خبر داد و افزود :تدوین استاندارد ملی برای محصولات بومی استان جزو برنامههای
اداره استاندارد است.
مدیرکل استاندارد استان همدان از ایجاد دبیرخانه استانداردسازی گردشگری با محوریت همدان سخن به میان آورد و گفت :طی رایزنی با نهادهای
مرتبط در حال انجام این کار هستیم.
وی با اشاره به فعالیت  ۱2آزمایشگاه همکار و  ۲۱شرکت بازرسی و ارائه خدمات استانداردسازی در استان از اجرای  2۱سند ملی استاندارد طی سال
گذشته خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد :امسال بررسی وضعیت عیار فلزات گرانبها در استان نیز در برنامه قرار دارد که در همین راستا از محل
خرید طرح طه ،نسبت به خریداری طلا و وضعیت عیار آن اقدام شده است.
مددی با اشاره به اجرای طرح پژوهشی «آسیبشناسی عدم اقبال به استاندارد» طی سال گذشته از نتایج خوب این طرح سخن گفت و افزود :برخی
از واحدها از روند دریافت پروانه استاندارد مطلع نبودند که بعد از کسب آگاهی نسبت به دریافت آن اقدام کردند.
وی با بیان اینکه این طرح طی امسال نیز اجرا میشود اظهار کرد :تولیدکننده ،حاکمیت و مردم باید دغدغه توسعه کشور را داشته باشند که یکی از
ابعاد این مهم افزایش ضریب استانداردسازی در محصولات و خرید کالای داخلی است.
مدیرکل استاندارد استان همدان افزود :این مجموعه با وجود تعداد کم نیروها اما در حوزه استانداردسازی اقدامات خوبی انجام داد به طوری که به
عنوان سه دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی انتخاب شد.
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پروانه استاندارد تشویقی کترینگ در زنجان صادر شد
مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت :برای نخستین بار  ،پروانه استاندارد تشویقی کترینگ در زنجان صادر شد.
پروانه استاندارد تشویقی کترینگ در زنجان صادر شد
داوود کارگرزاده امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد :سال گذشته تعداد  ۲۱پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و هشت پروانه
کاربرد علامت استاندارد تشویقی در استان زنجان صادر شده است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان افزود :برنامههای عملیاتی پیشبینی شده استاندارد در راستای حمایت از صنایع کوچک و بزرگ استان ۱۲۲ ،درصد
تحقق یافت.
وی همچنین گزارشی از پروانههای صادره در حوزههای مختلف ارائه کرد و گفت :در صنایع غذایی و کشاورزی  ۱۲درصد از پروانهها صادر ،و صنایع
شیمیایی ،برق و الکترونیک ،مکانیک و فلز شناسی ،به ترتیب با  ۲2، ۱2و  ۲۳درصد از صدور پروانهها را به خود اختصاص دادهاند.
کارگرزاده ادامه داد :همچنین سال قبل  ۱۳2مورد تمدید 22 ،مورد تعلیق و  ۲۱۰مورد ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی نیز
صادر شده است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان همچنین به صدور پروانه استاندارد تشویقی برای «تهیه و توزیع غذاهای پخته و نیمه پخته» در زنجان اشاره کرد و
گفت :این پروانه چند روز قبل برای نخستین بار در استان زنجان و برای مؤسسه خیریه روزبه صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه پروانه مذکور با رعایت الزامات استاندارد  ۱۱2۱صادر شده است ،گفت :موسسه روزبه با اخذ پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل
کیفیت و فراهم کردن همه الزامات مندرج در استاندارد ملی مربوط ،موفق به اخذ کاربرد علامت استاندارد تشویقی در این حوزه شد.
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مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت:

مصرف بنزین خودروهای داخلی بالاست/کیفیت باید افزایش یابد
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت گفت:ضرورت دارد صنعت خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف خارج از استاندارد
جهانی اقدام لازم را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت ،محسن دلاویز در نخستین نشست شورای مدیران این شرکت با اشاره به مصرف حداکثری بنزین در
تعطیلات نوروز افزود :شرایط اقتصادی جامعه اقتضا میکند که امسال به موضوع بهینهسازی مصرف انرژی توجه ویژهای داشته باشیم.
وی اظهار کرد :تا زمانیکه اصلاح قیمت سوخت به صورت قانونی صورت نپذیرفته تک تک ما ایرانیان وظیفه داریم در ذیل سیاستهای کلی اصلاح
الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب مجلس شورای اسلامی ،احساس مسئولیت بیشتری در مصرف صحیح
انرژی در بخشهای خانگی ،حملونقل ،صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی کنیم.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با انتقاد از عملکرد خودروسازان درباره مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی گفت :ضرورت دارد
صنعت خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف خارج از استاندارد جهانی اقدام لازم را انجام دهد.
دلاویز همچنین با اشاره به اتفاقهای اخیر پیرامون سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و تحریم این نهاد انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی از سوی
آمریکا اظهار کرد :همه وجود ایران عزیز وابسته به سپاه پاسدران انقلاب اسلامی است و ما در هر جایگاهی که هستیم وظیفه داریم از سپاه حمایت
کنیم.
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جلوگیری از ورود  12محموله غیراستاندارد به کشور در سال 77
رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی اداره کل استاندارد خوزستان گفت  :در سال  ۲۱۲۰از ورود  ۱۲محموله غیراستاندارد به ارزش
 ۳۳۲هزار و  2۶۱دلار به علت عدم انطباق با استانداردهای ملی مربوطه به کشور جلوگیری شده است.
سیما پشم فروش با اعلام این خبر اظهار کرد :به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور،
این اداره کل برکلیه اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که قصد ترخیص از گمرکات خوزستان را داشته باشند ،نظارت نموده و تنها
درصورت انطباق با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای مورد قبول ،مجوز ورود به کشور برای آنها صادر میشود.
وی افزود :در سال  ۲۱۲۰از ورود  ۱۲محموله غیراستاندارد به ارزش  ۳۳۲هزار و  2۶۱دلار به علت عدم انطباق با استانداردهای ملی مربوطه به کشور
جلوگیری بعمل آمده است.
پشم فروش تصریح کرد :این کالاها ساخت کشورهای چین و ترکیه و مبدأ حمل آنها نیز کشورهای چین و ترکیه بوده است.
وی عنوان کرد :از جمله این کالاها میتوان به باطری قلمی (بدون نام تجاری) ،پاور بانک (بدون نام تجاری) ،پاور بانک با نام تجاری
 ،TECHNOسرپیچ (بدون نام تجاری) ،باطری غیر شارژی (بدون نام تجاری) ،آداپتور با نام تجاری  ،HEلامپ LEDبا نام تجاری
 ،FARADANفن خشک کن ناخن (بدون نام تجاری) ،چراغ خواب (بدون نام تجاری) ،چراغ سیار ( LEDبدون نام تجاری) ،جاروبرقی (بدون
نام تجاری) ،آب میوهگیری و جاروبرقی با نامهای تجاری  VERMONTو  ، ARIETچرخ گوشت با نام تجاری  ،TECHNOقمقمه
پلاستیکی و فلزی (بدون نام تجاری) ،پنکه رومیزی با نام تجاری ( ،)HONGJIANنوشابه انرژی زا با نام تجاری ( wild powerساخت
ترکیه) ،پیچ گوشتی و آچار بوکس با نام تجاری  ،AIWAسنگ برش با نام تجاری  ،C.C.Cپتک (بدون نام تجاری) ،تفنگ اسباب بازی با نام
تجاری  ،skymaعصا و واکر با نام تجاری  EXIRو عینک کار با نام تجاری  NORSاشاره کرد.
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