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مریم حسینی رییس اداره استاندارد سیرجان در گفتگو با نگارستان خبر داد:

توقیف کاالهای غیراستاندارد

 محکومیت قضایی و جریمه یک میلیاردی برای یک واحد تولیدی که از مقررات استاندارد تخلف کرده بود.
 21 مورد از تجهیزات ورزشی غیراستاندارد در بوستانها ،پارکها و شهربازی جمعآوری شد.
ندا حاج ابراهیمی

یک سـال از مسـئولیت شما در
سـیرجان میگـذرد .چـه موضـوع
مهمـی در ایـن مـدت بـرای شـما
ملکـهی ذهنتـان شـده و از انجام
آن رضایـت کامـل دارید ؟
مـن در ایـن مـدت تمام تلاش و همت
خـودم و همکارانـم را صـرف نظـارت
و پیگیـری در صحـت و سلامت و
اسـتاندارد بـودن کاالهایـی کردهایم که
مـردم اسـتفاده میکننـد بهخصـوص
مـواد غذایـی کـه بـا جـان مـردم سـرو
کار دارد .همچنیـن کاالهای بهداشـتی
و یـا سـاختمانی و  ...از سـویی در ایـن
یـک سـال بـا مردمـی مواجـه بودیـم
کـه کرونـا زندگـی آنهـا را مختـل
کـرده اسـت .از مـردم عـادی تا کسـبه
و فروشـنده و غیـره کـه واقعـاً در ایـن
شـرایط آسـیب دیدهانـد .همینهـا
خاطـرات ایـن یـک سـال اسـت کـه
بعضـاً اگـر کاری شـده برایـم شـیرین
اسـت و اگـر در جایـی نتوانسـتم تلـخ
اسـت اگـر چـه کرونـا متأسـفانه تلخی
زندگـی مـردم را زیـاد کـرد.
در ایـن مـدت بـا پروندههایـی
مواجـه شـدید کـه خاطـر شـما را
آزرده باشـد؟
حقیقتـاً نـه .فرهنـگ خـوب مـردم و
صبـر و تحمـل آنهـا در ایـن شـرایط
عالـی بـود .بـرای من بـه عنـوان رییس
اسـتاندارد این شـهر همینکه بـا پرونده
بهخصوصـی روبـرو نشـدم بهویـژه در
حـوزه تولیـد و پخـش مـواد غذایـی

خـودش شـیرین اسـت چـون واقعـاً
مواجهـه با مـواردی که تخلـف آنچنانی
باشـد روح آدمـی را آزار میدهـد و
خوشـبختانه چنین مواردی نداشـتیم و
یـا انـدک بـوده اسـت.
یعنـی هیـچ مـوردی کـه باعث
تشـکیل پرونده و برخـورد قضایی
باشـد در ایـن مدت نداشـتید؟
چـرا مـواردی بـوده در سـایر بخشهـا،
ً
مثلا در تولیـد مصالـح سـاختمانی بـا
تخلفاتـی مواجـه شـدیم کـه پـس از
تشـکیل پرونـده در دادگاه بـه جریمـه
ً
مثلا صاحـب یـک
منتهـی شـدهاند.
پرونـده مصالـح سـاختمانی بـا حکـم
مقامـات قضایـی سـیرجان تـا یـک
میلیـارد ریـال جریمـه محکوم شـد .اما
در حـوزه مـواد غذایـی کـه حسـاستر
اسـت خوشـبختانه مـوردی نداشـتهایم.
از نظـر شـما در ایـن بخـش
شـرایط اسـتاندارد اسـت؟
وضعیـت محصـوالت تولیـدی دارای
کیفیـت مطابـق بـا اسـتاندارد ،در
شهرسـتان در حـد مطلوبـی میباشـد
کـه نتایـج آزمـون نمونههـای تولیـدی
گـواه این موضـوع میباشـد و همچنین
وجـود کاالهـای فاقد کیفیت که توسـط
اسـتانهای دیگـر تولیـد و وارد ایـن
شهرسـتان میگـردد ،بسـیار محـدود
اسـت .زیـرا اطالعرسـانی گسـتردهای
در خصـوص کاالهـای فاقـد عالمـت
اسـتاندارد و کیفیـت الزم ،از طریـق
مکاتبـه به مدیران محتـرم اصناف انجام

میگیـرد کـه طبیعتـاً بـه اتحادیههـای
مربـوط اعلام میشـود.
اسـتاندارد از نظـر شـما چـه
معنایـی دارد؟
مجوز اسـتاندارد به معنـی انطباق کاالی
تولیـد شـده بـا مقـررات و ویژگیهـای
اسـتاندارد محصـول اسـت و ایـن دو
مقولـه بـا هـم بیارتبـاط هسـتند .اگـر
قـرار اسـت کاالیـی مجـاز بـه تولیـد
باشـد ،بایـد دارای ضوابـط ف ّنـی باشـد.
بنگاههایـی کـه محصولشـان را مطابق
ضوابط تولید میکنند مسـتحق داشـتن
اسـتفاده از امتیاز کاربرد نشان استاندارد
میباشـند .بـا وجود تعـداد کم پرسـنل
امـا تمـام تلاش ایـن اداره ،معطـوف به
خدمـت مـردم و پوشـش تمـام بخشها
از جملـه کنترل کاالهای تولید شـده در
شهرسـتان،کنترل و بازرسـی از اصناف،
صـادرات و واردات،کنتـرل و ممیـزی
آزمایشـگاههای همـکار و شـرکتهای
بازرسـی و رسیدگی به شـکایات مردمی
و تخلـف واحدهـای تولیـدی و ...اسـت.
چـه نـوع مـواد غذایـی ،مجوز
اسـتاندرد را دریافـت میکننـد؟
اصـوالً کاالهـای مشـمول مقـررات
اسـتاندارد اجبـاری حتماً باید ازسـازمان
اسـتاندارد مجـوز دریافـت کننـد .بـرای
سـایرکاالها و مـوادی کـه مشـمول
مقـررات اسـتاندارد اجبـاری نیسـتند،
اگـر تولیدکننـده عالقهمنـد باشـد و
محصـول هـم دارای اسـتاندارد ملّـی
باشـد ،میتواننـد اسـتاندارد تشـویقی

جنابآقای

مهنـدس محمدرضا خواجویی
معاون محترم مدیرکل و رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر نوید
بخش رشد و تحوالت بیشتری در این حوزه معدنی و صنعتی است .این انتصاب را به جنابعالی که سابقه
طوالنی خدمت در بخش صنایع و معادن و اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان و شهرستان را دارید
تبریک عرض نموده ،موفقیت روز افزونتان را از خداوند متعال خواستاریم.
ما صنعتگران سیرجانی باور داریم با توجه به موقعیتی که این شهر به لحاظ معدن و صنعت با تولید
چشمگیر سنگ آهن و فوالد دارد و با برخورداری از شاهراه بزرگ اقتصادی کشور  ،می تواند نام سیرجان
را در زمره شهرهای صنعتی بزرگ ایران قرار دهد .لذا تجربه ،درایت ،تخصص و تجربیات گرانبهای شما
به عنوان یکی از مدیران بومی و با سابقه در شهرستان و دیگر همکاران در بخش صنعت و معدن
میتواند در هیأت مدیره یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن منطقه آ ثار مثبتی از خود بهجا گذاشته و
تحقق بخش افزایش اشتغال و تولید و اجرای عملی شعار « تولید ،پشتیبانی ها و مانع زداییها» و سایر
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی باشد .در پایان درخشش همه تالشگران عرصه تولید ،صنعت و
اشتغال را تحت لوای رهنمودهای رهبری معظم و پتانسیلهای موجود شهرستان در پیشرفت و تعالی
بیشتر این خطه و ارزش گذاشتن به کارکنان و متخصصان بومی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
امیدواریم با این اتفاقات ارزشمند همچنان شاهد پیشرفت و تعالی مجموعه بزرگ گلگهر در منطقه
باشیم...
و من ا ...توفیق.....

 شرکت تولیدی رز سرد سیرجان
 شرکت کانی سازان کیان پارس سیرجان
 شرکت صنایع نادین فوم سیرجان

| عکس :نگارستان |

یــک ســال قبــل و در بهــار 1399
ریاســت اداره اســتاندارد ســیرجان
بــه خانــم مریــم حســینی ســپرده
شــد .همــان روزهــا کــه ابتــدای شــیوع کرونــا نیــز بــود در
گفتگــو بــا وی ارتبــاط «اســتاندارد» را با «ســامت مردم»
در شــرایط کرونــا جویــا شــدیم .روزهایــی کــه بــا صــدای
رســا هشــدار داده میشــد بــا متخلفــان توزیــع و پخــش
کاال و جعلکننــدگان عالمــت اســتاندارد کــه ســبب بــازی
بــا جــان و ســامتی مــردم در بحــران کرونــا بشــود طبــق
قانــون از طریــق مراجــع قضایــی برخــورد میشــود .حــاال

یــک ســال از آغــاز مســئولیت مهنــدس مریــم حســینی
میگــذرد کــه بــار دیگــر بــا وی بنــا بــه ضــرورت گفتگــو
کردیــم .ضــرورت آن ،جایــی اســت کــه بــاز هــم کرونــا بــا
شــدت و ّ
ّ
حــدت بیشــتر ســایهاش را همچنــان بــر ســر
مــردم گســترانده و از ایــن رو همــهی دســتگاههای
مســئول مؤظفنــد بــه منظــور تأمیــن ســامت مــردم و
سالمســازی جامعــه از هرگونــه تخلــف وجعــل ،از هیــچ
کوششــی دریــغ نکننــد تــا در کنــار تهدیــدات کرونایــی،
صحــت و ســامتی مــردم از زاویــه دیگــری مــورد تهدیــد
قــرار نگیــرد و شــهروندان حداقــل از کیفیــت و تاریــخ
مصــرف اقــام تولیــدی و مــواد غذایــی در ایــن شــرایط
مطمئــن باشــند .ایــن گفتگــو را بــا هــم میخوانیــم.

دریافـت کننـد.
کاالهـای اجبـاری و غیراجباری
کدامنـد .توضیـح میدهید؟
ببینیـد بیماریهـای گوناگـون و مزمـن
ماننـد انـواع سـرطان ،نازایـی و سـایر
بیماریهـای خـاص کـه امـروز رایـج و
همهگیـر شـده اسـت ناشـی از مصـرف
مواد غذایی ناسـالم و تولیدات نامناسـب
بـرای هـر گـروه سـنی اسـت کـه اکثـر
مـردم را روانـه بیمارسـتانها و انجـام
جراحیهـای سـخت میکند .خـب این
کاالهـا کـه میتوانـد در ایجـاد اینگونه
بیماریهـا اثـر داشـته باشـد بایـد حتماً
عالمـت اسـتاندارد اجبـاری دریافـت
کننـد و با دقت بیشـتری نظارت شـوند.
چـرا بـه ایـن دسـته از مـواد
غذایـی کـه از قبـل هم مشـخص
اسـت ممکـن اسـت بیمـاریزا
باشـند مجـوز داده میشـود و یـا
از تولیـد آن جلوگیری نمیشـود؟
ترکیبـات تراریختـه الزامـاً محصـوالت
نامطلوبی نیسـتند .هنـوز جوامع جهانی
نسـبت بـه مزایـا و معایـب محصـوالت
تراریختـه بـه نتیجه متقنی نرسـیدهاند.
ً
مثلا روغن پالـم ،روغن بسـیار متنوعی
اسـت کـه دارای ویژگـی و عملکردهای
مختلفـی اسـت کـه آن را بسـیار مفیـد
میداننـد و بـه طـور گسـترده مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد .ایـن روغـن
در دمـای اتـاق ،نیمهجامـد میمانـد
و بنابرایـن میتوانـد قابـل پخـش
باشـد؛ در برابـر اکسیداسـیون مقـاوم
اسـت و میتوانـد محصـوالت را مـدت
طوالنیتـری نگـه دارد .در دماهـای بـاال
مقاوم اسـت و محصوالت سـرخ شـده را
تُـرد میکنـد .همچنین بیبـو و بیرنگ
اسـت .بنابراین ظاهر یـا بوی محصوالت
غذایـی را تغییـر نمیدهـد.
 اداره اسـتاندارد تـا چـه میزان
حـق دخالـت در تولیداتـی از ایـن
دسـت دارد ؟
اداره اسـتاندارد وظیفـه نظـارت بر تولید
فرآوردههـای مشـمول مقـررات اجباری
را از مرحلـه مـواد اولیـه ،تولیـد و تـا
مرحلـه عرضـه در مراکز عرضـه و توزیع
و مراکـز فـروش و بررسـی شـکايات
مصرفکننـدگان را دارد .غیراسـتاندارد

بـودن و ناسـالم بـودن بـه اینجـا ختـم
نمیشـود .مـواد گوشـتی و ناخالـص
از قبیـل لبنیـات و مـواد گوشـتی هـم
چـون سوسـیس و کالبـاس نیـز بارهـا
سلامت انسـان را بـه خطـر انداختهانـد
و آدمهـا را بـه انـواع بیماریهـای
انگلـی مبتلا کردهانـد .امـا آیـا از نظـر
سلامت تحـت نظـارت قـرار میگیرند؟
مخاطـرات سلامت مصرفکننـده بـه
دلیـل بیمسـئولیتی تولیدکننـدگان و
نبـود سـاختارهای مناسـب قانونی برای
تنبیـه اسـت .نـه اینکـه ایـن محصـول
عمومـاً مضـر باشـد .بایـد مسـئولیت
تولیـد محصـول سـالم را در بیـن همـه
ذینفعـان توزیـع کـرد .در خصـوص
سلامت و امنیـت غـذا همـه مسـئول
هسـتند بایـد ایـن مسـئولیتها بـه
خوبـی بیـن همـه زنجیره توزیع شـود و
حتـی مصرفکننده نیز مسـئول اسـت.
از مـواد غذایـی و لـوازمخانگی
کـه بگذریـم بـه دسـتگاههای
ورزشـی و تفریحـی بـر میخوریم
کـه در پارکهـا ،بوسـتانها
و شـهربازیها جهـت اوقـات
فراغـت شـهروندان طراحـی و
نصـب شـدهاند و بعضـ ًا بـه دلیـل
غیراسـتاندارد بـودن آسـیبهایی
را بـه افـراد وارد میکننـد .اگـر
چـه از زمان شـیوع ویـروس کرونا
تا بـه حال چنـدان مورد اسـتفاده
قـرار نمیگیرنـد امـا با ایـن حال
فکـر میکنیـد ایـن دسـتگاهها
تـا چـه میـزان از اسـتاندارد الزم
برخـوردار شـدهاند؟
بازرسـی و نظـارت بـر بوسـتانها و
شـهربازیها بـه بخـش خصوصـی و

شـرکتهای بازرسـی واگـذار شـده
اسـت .اگـر شـرکتهای بازرسـی در
طـی مراحـل نصـب و راهانـدازی و
در حیـن بهرهبـرداری عـدم انطباقـی
مشـاهده نماینـد بـه بهرهبـردار بـرای
برطـرف کـردن آن اطلاع میدهنـد
ً
مثلا در شـهربازی سـیرجان حدود60
وسـیله و تجهیـزات بـازی وجـود دارد
و جمعـاً تعـداد تجهیـزات زمینهـای
بـازی در شهرسـتان سـیرجان،
۱۴۵مـورد شناسـایی و مـورد

تعـداد
بازرسـی قرارگرفتهانـد کـه پـس از
طـی ایـن مراحـل از ایـن تعـداد۲۱،
مـورد جمـعآوری شـدند .تعـداد ۴۳
مـورد هـم بـه دلیـل شـرایط خـاص و
شـیوع ویـروس کرونـا و عـدم صرفـه
اقتصـادی بـرای بهرهبـرداران ،تاریـخ
مجوزهایشـان منقضـی گردیـده و
فاقـد تأییدیـه هسـتند کـه در شـرایط
معمولـی شـهرداریها و بهرهبـرداران
شـهربازی میبایسـت نسـبت بـه
رفـع نواقـص و اخـذ تأییدیههـا اقـدام
میکردنـد.
 در رابطـه بـا رسـیدگی بـه
پروندههـای تخلـف در موضـوع
اسـتاندارد هیـچ آمـاری از
پیگیریهـا داریـد؟
بله از واحدهایی که توسـط کارشناسان
اسـتاندارد شهرسـتان بازدیـد شـدهاند،
اگـر واحـدی نیـاز بـه تذکـر داشـته،
تذکـرات الزم و اخطـار بـه واحدهـای
متخلف نیز ابالغ شـده اسـت .بـه عنوان
مثـال در تعـداد اظهارنامههـای مـورد
بررسـی صادراتی 24 :مورد ،در بازرسـی
ف ّنی از واحدهای تولیدی تحت پوشـش:
125مـورد ،نمونهبـرداری از مراکـز

تولیـدی ۱۶۳ :مـورد ،پلمپگـذاری
وسـایل توزین توسـط شـرکت بازرسی:
 ۷۴۸مـورد ،پلمپگـذاری وسـایل
توزیـن توسـط اداره ۲۴۸۴ :مـورد،
بازرسـی از شـرکتهای بازرسـی و
نمایندگـی آنهـا ۵ :مـورد  ،بازرسـی
از آزمایشـگاههای همـکار ۷ :مـورد،
صـدور و تمدیـد پروانـه کاربـرد عالمت
اسـتاندارد اجبـاری ۱۰:مـورد و....
بـا واحدهایـی کـه اخطارهـای
اداره اسـتاندارد را نادیـده بگیرنـد
چـه برخـوردی میشـود؟
معمـوالً طبـق قانـون بـا توقیـف کاال و
پلمـپ واحد تولیـدی روبرو میشـوند و
بعضـاً حتـی بـه مراجـع قضایـی معرفی
میشـوند.
چه توصیهای در راسـتای بهبود
شـرایط به مردم دارید؟
بـه شـهروندان محتـرم توصیه میشـود
هنـگام خریـد ،کاالهـا و محصوالتـی
خريـداري نماینـد کـه دارای عالمـت
اسـتاندارد و کـد عـددی در زیـر عالمت
اسـتاندارد باشـد .همچنیـن در خریـد
مـواد غذایـی علاوه بـر دارا بـودن
عالمـت اسـتاندارد ،بـه تاریـخ تولیـد و
انقضـای محصـول ،شـرایط نگهـداری
و شـکل ظاهـری محصـول کـه تغییـر
فـرم و حالـت نـداده باشـد حتمـاً دقـت
کننـد چـون ممکـن اسـت بـا جـان
آنهـا سـروکار داشـته باشـد .حتـی در
خریـد لـوازم خانگـی علاوه بـر عالمت
اسـتاندارد و برچسـب معیـار مصـرف
انـرژی آن محصـول دقـت نماینـد و
محصولـی خريداري نمایند که از سـطح
و رتبـه معیـار مصـرف انـرژی بهتـری
برخـوردار باشـد.

