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از میان اخبار

س��رانجام پس از کشوقوسهای فراوان بر س��ر
س��هم طرفین ،کمپانی پژو برای ادغام با ش��رکت
«فیات کرایس��لر» رای مثبت داد تا چهارمین غول
صنعت خودرو جهان پا به عرصه رقابت بگذارد .به
گزارش ایرنا ،شورای اداری گروه خودروسازی پژو
سیتروئن (پیاسا ِی –  )PSAسرانجام بعد از چند
ماه مذاکره ،برای ادغام با فیات کرایسلر با سهم هر
کدام  ۵۰درصد موافقت کرد .به گزارش دویچهوله،
این توافق پیش از این در هفتم نوامبر ۱۶/آبان بین
طرفین انجام ش��ده بود اما تعیین س��هم هر کدام
در این ادغام به نظر ش��ورای گروه خودروس��ازی
پ��ژو مرب��وط بود تا اینکه دیروز (سهش��نبه  ۲۶آذر)
نمایندگان مجموعه پژو موافقت خود را با این معامله
 ۵۰میلیارد دالری اعالم کردند.

ضرورت ورود ارگانهای امنیتی در
مساله مجوزهای فوالد

سالک درباره لزوم حل مشکالت مجوزدهی صنعت
ف��والد گف��ت :این جریان ض��د تولیدی که مانع راه
ان��دازی خ��ط نوردگرم با هدف ت��داوم واردات می
ش��ود ،جریان خطرناکی اس��ت که برای مقالبه با آن
دس��تگاههای اطالعات��ی و امنیت��ی باید ورود کنند
و مش��کل را ح��ل کنن��د .احمد س��الک درباره لزوم
تعجی��ل وزارت صم��ت در اعطای مجوزهای الزم
ب��رای احداث واحدهای تولی��دی صنعت فوالد به
آن��ا گف��ت :بحثهای مجوز دهی و اداری مربوط به
راهاندازی خطوط تولید در صنعت فوالد باید هرچه
س��ریعتر حل شود .فرآیندهای اداری موجود بر سر
راهاندازی تولید ،نباید موجب معطل ماندن صنعت
فوالد گردد .رحمانی ،وزیر صمت وقتی به اصفهان
آمدند از فوالد مبارکه سرکش��ی کردند و س��خنان و
نظرات ایش��ان نش��ان میداد که به دنبال کمک به
مجوزدهی احداث صنایع تولیدی فوالد هس��تند و
بنده امیدوارم که این مهم زودتر انجام شود .وی با
تائید سنگاندازی وارداتچیان در مسیر رونق تولید
محص��والت ف��والدی افزود :یکی از معضالتی که
در کش��ور داریم بحث داللهاست که با البیهای
خود ،س��رعت رونق تولید را گرفتهاند .الزم اس��ت
ت��ا وزارتخانهها به شناس��ایی پش��ت پرده دالالن
بپردازند.

خــبرویـژه

چهارمین غول خودروسازی جهان
به صحنه آمد

قیمت الستیک پراید
پس از توقف تولید
تغییرنمیکند

سخنگوی انجمن صنفی تایر گفت :تایر خودروی پراید تا زمانی که تولید میشود در بازار یافت شده و قیمت آن تغییر نخواهد کرد .مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی تایر در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اشاره به میزان تولید تایر در کشور ،گفت :هم اکنون بیش از  ۷۰درصد تایر مورد نیاز کشور در داخل تولید و حدود  ۳۰درصد آن از طریق واردات تامین میشود .او درباره قیمت تایر پراید
با توجه به توقف تولید آن ،بیان کرد :قیمت الستیک این خودرو نسبت به گذشته تغییری نکرده است و تا زمانی که این خودرو در سطح کشور وجود دارد ،الستیک برای آن تولید می شود و مشکلی در
عرضه این کاال وجود ندارد .برخی برای آشفته کردن بازار این کاال ،قیمت آن را به طور خودسر افزایش داده اند ،در صورتی که قیمت این الستیک به هیچ عنوان نسبت به گذشته تغییری نکرده است.

خبرهای امیدآفرین وزیر از تولیدی که رونق گرفت؛

سرمایهگذاری 10میلیارددالریبرایارتقایتولیدداخلی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از افزایش تولید
داخل ش��مار زیادی از کاالهایی که پیش��تر
سهم وارداتشان زیاد بود ،خبر داد .به گزارش
تسنیم ،رضا رحمانی در ششمین همایش ملی
مدیری��ت جهادی افزود :در بحث خودکفایی
و تولید کاالهای داخلی چند کار جدی انجام
دادیم نخستین کار این است که کاالهایی که
میت��وان در داخ��ل تولید کرد از وارد کردنش
جلوگیری شود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
ب��ه بح��ث تامین قطعات خودرو اش��اره کرد و
گف��ت 200 :هزار خودرو به علت ناقص بودن
قطع��ات آن در پارکینگه��ا مان��ده ب��ود که
نمیتوانس��تیم آنها را تحویل دهیم .اکنون
این تعداد به  10هزار خودرو رس��یده اس��ت در
واقع عمده این قطعات با قیمت بس��یار کمتر
از رقم وارداتی آن در داخل ساخته شده است.
رحمانی افزود :در بحث الستیک کامیون که
 70درصد وارداتی بود طراحی صورت گرفت
تا پنج واحد تولید الس��تیک کامیون را داخلی
کنیم که تا ماه آینده نخس��تین واحد تولیدی
به بهره برداری میرسد .ظرفیت تولید آن 25
درصد نیاز داخلی اس��ت و با  30درصد تولید
داخلی که داشتیم  55درصد نیاز داخلی تولید
خواهد ش��د .وی گفت :در بحث چادر مش��کی
 90درص��د پارچ��ه چادر مش��کی وارداتی بود
که با تالشهایی که صورت گرفت نخستین
واح��د تولی��دی بزودی فعال میش��ود و 30
میلی��ون متر تولی��د داخل را تامین میکند در
حال��ی ک��ه اکنون مصرف داخ��ل  90میلیون

متر است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه
داد :ب��ا  10میلی��ون متری که اکنون داریم و با
فعال شدن این واحد تولیدی حدود  50درصد
نیاز داخل را تامین میکنیم .رحمانی در ادامه
گفت :به زودی کارخانه آلومینیوم جنوب را با
 300هزار تن ظرفیت تولید فعال میکنیم که
در ای��ن خص��وص یک میلیارد و  200میلیون
دالر س��رمایه گذاری ش��ده است .وی افزود:
نهضتی در حوزه صنعت و معدن ش��روع شده
است به طوری که در سال گذشته  30درصد
کااله��ای مصرف��ی وارداتی را کاهش دادیم.
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با اعمال
مدیریت جهادی ،تحریمهای گسترده خارجی
نتوانس��ت مانع رش��د تولید و اشتغال در کشور

شود و امسال در بیشتر حوزه ها رشد داشتیم.
حمانی در ششمین همایش مدیریت جهادی
افزود :ش��رایطی که س��ال گذش��ته در بازار و
بخش های دیگر داش��تیم با کمک نیروهای
جوان و تالش جهادی و بسیجی وار تغییر کرد
و تولید هشت ماهه ما در حوزه های مختلف
بازار ،معدن ،کسب و کار نسبت به سال گذشته
رشد داشت .وی گفت :امسال نه تحریم ها کم
و نه درآمد ما بیشتر شد اما وضعیت تولید ماه
در  8ماهه گذش��ته در بیش از دو س��وم اقالم
افزایش��ی بوده اس��ت .رحمانی با بیان این که
در تولید صنایع غذایی ،پتروش��یمی و سیمان
رش��د داشتیم و اگر نداشتیم برای تنظیم بازار
مشکل پیدا می کردیم ،گفت :برای حفظ وضع

موجود در حوزه تولید و اش��تغال ،در ش��رایط
تحریم تالش کردیم و موفق ش��دیم مانع از
تأثیرگذاری تحریم ها و ایجاد کمبود در بازار
ش��ویم .وی با بیان اینکه یکی از بیش��ترین
جاهایی که رش��د داش��تیم صنایع معدنی بود
گفت :در بیشتر کاالهای عمده رشد داشتهایم
و تولیدات ما در فوالد ،سیمان ،صنایع غذایی
و دارویی و صنعت پتروش��یمی افزایشی بوده
اس��ت .او ب��ه ت�لاش وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت برای تقویت نهضت س��اخت داخل
اش��اره ک��رد و گف��ت :هر کاالی��ی را که می
توانستیم در داخل تولید کنیم مانع واردات آن
شدیم و  10میلیارد دالر از ارز مختص واردات
را برای تولید ،سرمایه گذاری کردیم .رحمانی
از افزایش رونق تولید با هدف ایجاد اشتغال و
کاهش وابستگی در هشت ماه گذشته خبر داد
و گفت :در گذشته  2درصد واردات کشورهای
همسایه ما از ایران بود و در هشت ماهه نخست
س��ال جاری ،صادرات به بیش��تر کش��ورها از
لحاظ وزنی 16 ،درصد افزایش یافته اس��ت.
وی از شناسایی گلوگاه های تحریم در حوزه
های مختلف خبر داد و گفت :در حوزه فوالد،
تولی��د الکترود گرافیک��ی را به عنوان گلوگاه
شناس��ایی و آنرا در داخل تولید کردیم .وزیر
صمت از راه اندازی س��امانه جامع توانیاب در
آین��ده نزدیک خب��ر داد و افزود :غیر از بخش
خودرو و آلومینیوم ،تولید ما در همه بخش ها
رونق داشته است و این دستاورد با حضور مردم
و تولیدکنندگان محقق شده است.

خبر

کنترلاستاندارد
لوازم خانگی در سطح بازار

معاون ارزیابی و کیفیت اس��تاندارد س��ازمان ملی
اس��تاندارد با بیان اینکه نامههای متعددی از س��وی
انجمنهای تخصصی لوازم خانگی به سازمان ملی
استاندارد رسیده که نشان میدهد برخی کاالهایی
که از مرزهای غیرمجاز به کش��ور وارد ش��دند ،با
استاندارد این کاال انطباق ندارد ،از همکاری انجمن
صنایع لوازم خانگی و سازمان ملی استاندارد برای
نظ��ارت ب��ر ویژگیهای کیفی ای��ن کاالها در بازار
خبر داد .به گزارش ایس��نا ،مس��لم بیات در جلس��ه
امض��ای تفاهمنام��ه بی��ن انجمن ل��وازم خانگی و
سازمان ملی استاندارد ایران ،با بیان اینکه ارزیابی
انطباق با استاندارد کاالها باید طی دو مرحله تولید
و بازار صورت میگیرد ،گفت :ابتدا به صورت رندم
تجهیزات در کارخانهها آزمون میش��ود ،اما برای
اطمین��ان از اس��تمرار ویژگیه��ای کیفی ،مرحله
دوم نظ��ارت در ب��ازار انجام میش��ود .ب��ا توجه به
گستردگی بازار ،رصد تمام بازار از سوی سازمان ملی
اس��تاندارد امکانپذیر نیست؛ بنابراین انجمنهای
تخصصی که واحدهای دارای پروانه اس��تاندارد را
نیز میشناسند ،میتوانند در رصد ویژگیهای کیفی
در بازار به س��ازمان ملی اس��تاندارد کمک کنند .به
وی ،تاکنون نامههای متعددی از سوی انجمنهای
تخصصی لوازم خانگی به س��ازمان ملی اس��تاندارد
رس��یده که نش��ان میدهد برخی کاالهایی که از
مرزهای غیرمجاز به کشور وارد شدند ،با استاندارد
این کاال انطباق ندارد و س�لامت و ایمنی جامعه را
به خطر میاندازد .بیات بخش اول این تفاهمنامه را
تبادل اطالعات بین این دو نهاد ،کنترل بازار و حفظ
و ارتقاء ایمنی عنوان کرد و گفت :در بخش دوم این
تفاهمنامه به برگزاری دورههای آموزشی در زمینه
آزمون کنترل کیفی پرداخته شده است.

بازرگانی
از میان اخبار

ضوابطترخیص
و توزیع برنجهای وارداتی

ب��ا ش��روع ترخی��ص  ۵۶هزار تن برن��ج وارداتی در
روزهای گذشته ،صاحبان این کاال میتوانند طبق
ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص و توزیع انواع
این برنجها که در دو نوع هندی و پاکس��تانی بوده
و با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد ش��دهاند ،اقدام کنند .به
گزارش ایسنا ،بعد از مسائلی که در رابطه واردات و
ترخیص برنج در چند ماه اخیر مطرح شد در نهایت در
روزهای گذشته ترخیص برنجهای وراداتی از سوی
گمرک در دس��تور کار قرار گرفتاین در حالی اس��ت
که از ابتدای سال تا  ۱۶آذر ماه حدود یک میلیون
 ۴۶هزار و  ۹۲۷تن برنج وارد ش��ده بود که نس��بت
به همین مدت در سال گذشته  ۱.۱درصد افزایش
داشت.از مجموع برنج وارداتی  ۸۲هزار تن در جریان
انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص قرار گرفت و
در روزهای اخیر ترخیص  ۵۶هزار تن آن بدون اخذ
تعهد در گمرکات کشور آغاز شد.این برنجها که مبدا
واردات آنها عمدتا هندوس��تان و پاکس��تان هستند،
طبق ضوابط و شرایطی که از سوی سازمان صنعت
و معدن و تجارت تعیین شده است ،ترخیص آنها از
کمرگ انجام و در ادامه توزیع خواهد شد.

واردات  ۱.۵میلیون تن کاالی اساسی
از بندر شهید رجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از واردات یک و
نیم میلیون تنی کاالی اساسی در هشت ماهه امسال
از طری��ق بندر ش��هید رجای��ی خبر داد و گفت :هیچ
مش��کلی در زمینه رس��وب کاال و باقی ماندن بیش
از حد آن در بندر ش��هید رجایی نداریم و این میزان
کاالی اساسی تقریبا به صورت کامل از بندر خارج
و به مقاصد مورد نظر منتقل ش��ده اس��ت .اهلل مراد
عفیفیپور در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه عملیات
کانتینری در بندر شهید رجایی از یک میلیون TEU
فراتر رفته است ،اظهار کرد :هیچ صفی در بندر شهید
رجایی برای تخلیه کاال وجود نداش��ته و مش��کلی
در زمینه رس��وب کاال در این بندر به ویژه در حوزه
کاالهای اساس��ی نداریم.وی افزود :در مقطعی که
صادرات مواد معدنی افزایش چشمگیری پیدا کرده
ب��ود ،با صف برای بارگیری کاالی صادراتی مواجه
بودیم اما در همان زمان نیز کاالی اساسی به محض
واردات خارج از نوبت تخلیه میشد.

معاون فنی گمرک عنوان کرد؛

وارداتپارچهچادریردیفتعرفهمستقلندارد

گروه بازرگانی :جمال ارونقی با اش��اره به نبود
یک ردیف تعرفه مستقل برای اظهار و ترخیص
چادرمشکی،گفت:واردکنندگانبرایترخیص
چادر مشکی از ردیف "سایر" فصل  ۵۴قوانین
واردات و صادرات با پرداخت عوارض یکسان
با پارچه مورد نیاز واحدهای تولیدی اس��تفاده
میکنند .مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با
تسنیم ،با بیان اینکه بر اساس قانون مقررات
صادرات و واردات کلیه وزارتخانههای مرتبط
با تولید موظفند که پیشنهادات خود درباره ورود
و صدور انواع کاال را با توجه به نیاز کشور حداکثر
تا 15بهمنماهبهوزارتصنعتاعالمکنند.وی
افزود ،اگر دس��تگاهی بخواهد برای ورود کاال
مثل چادر مشکی به کشور محدودیت اعمال
کند باید این پروسه را طی کند.به گفته ار َونقی
درم��اده 5قان��ون مقررات ص��ادرات و واردات
نیز تاکید ش��ده که سایر دستگاهها و همچنین
اتاقهای بازرگانی نیز می تواند پیشنهادات خود
را در مورد افزایش یا کاهش حقوق و عوارض
و س��ود بازرگانی کاالها به وزارت صنعت ارائه
کنند.معاون فنی گمرک با بیان اینکه ،در حال
حاض��ر هیچگونه ردیف تعرفه برای ورود چادر
مش��کی در کتاب مق��ررات صادرات و واردات

وج��ود ن��دارد گفت :در حال حاضر از اینکه چه
میزان چادر مش��کی وارد کش��ور ش��ده اطالع
دقیق��ی وج��ود ندارد چرا ک��ه فقط آمار واردات
ان��واع پارچ��ه که چادر مش��کی نیز دران وجود
دارد در اختیار گمرک میباشد.این مقام مسئول
در گم��رک تاکی��د کرد :اگر ب��رای ورود پارچه
ردیف تعرفه مجزا لحاظ شود هم میتوان سود
بازرگانیباالتریبرایحمایتازتولیدکنندگان

داخلی چادر مشکی لحاظ کرد و هم آمار رسمی
و دقیقی از ورود رسمی پارچه چادر مشکی به
کش��ور در اختیار داش��ت.ار َونقی با بیان اینکه،
در زی��ر مجموعهه��ای ردیف تعرفه  5407که
مربوط به پارچه از نوع تار و پود بافت میباشد،
ردیفی برای چادر مش��کی لحاظ نشده ،گفت:
بر این اس��اس به نظر میرس��د ،واردکنندگان
از ردیف "س��ایر" مربوط به پارچه برای اظهار

چادر مش��کی استفاده میکنند که فقط در این
ردیف  7000تن پارچه اظهار شده و از گمرک
ترخیص ش��ده است.معاون فنی گمرک گفت:
پارچههای مختلف در فصل  54با عوارض 32
درصدی به کشور وارد میشوند ،به این ترتیب
اگر دستگاههای متولی بخواهند در مورد چادر
مشکی از تولید داخل حمایت کنند شرط اولیه
و مهم این است که یک ردیف تعرفه مستقل
و مجزا برای آن لحاظ شود.وی افزود ،در حال
حاض��ر عوارض  32درصدی برای پارچههایی
ک��هحالتواس��طهایوم��واداولیهبرایتولید
پوشاک دارند لحاظ شده است اما با نبود ردیف
مجزا برای چادر مش��کی واردکنندگان از این
فصل و ردیفهای زیر مجموعه آن برای اظهار
چادر مشکی استفاده میکنند.این مقام گمرکی
گفت:در ماههایگذشته باپیگیرییکتشکل
حامی حجاب ،پیشنهادی از سوی گمرک برای
تعیین تکلیف مواد اولیه چادر مش��کی از جمله
رنگ ،ارائه شد تا حقوق و عوارض آن کاهش
یاب��د .در مورد ایجاد ردیف تعرفه مس��تقل نیز
اگر به گمرک مراجعه صورت میگرفت حتما
در این خصوص نیز به وزارت صمت پیشنهاد
ارائه میکردیم.

قیمتهاینجومیخشکباردرآستانهبلندترینشبسال

انواع خش��کبار در آس��تانه بلند ترین ش��ب سال قیمت باالیی دارند به
طوری که هرکیلوگرم آجیل شب یلدا  ۱۲۰هزار تومان و آجیل چهار
مغز  ۱۸۰تا  ۲۲۰هزار تومان به فروش می رس��د .به گزارش تس��نیم
قیمت انواع آجیل در آس��تانه بلند ترین ش��ب سال قیمت های باالیی
دارد به طوری که هر کیلوگرم آجیل ویژه ش��ب یلدا در نقاط مختلف
ش��هر تهران حدود  120هزار تومان ،و آجیل چهار مغز(بادام،پس��ته،
گردو و فندوق)  180تا  220هزار تومان به فروش می رس��د.قیمت
انواع پس��ته اکبری و آحمد آقایی نیز در محدوده  170هزار تومان تا
 220هزار تومان ،تخمه کدودی گوشتی  60تا  70هزار تومان ،بادام
هن��دی 180ه��زار توم��ان تا 200هزار تومان ،فندوق 68هزار تومان
و برگه زرد آلو  60تا  70هزار تومان به فروش می رس��د.بنابرگزارش
میدانی در فروش��گاهی در محدوده پارک س��اعی هر کیلوگرم آجیل

ش��ب یلدا  128هزار تومان ،بادام هندی  200هزار تومان ،کش��مش
سبز  48هزار تومان ،برگه زرد آلود  78هزار تومان ،پسته اکبری 240
هزار تومان،پسته احمد آقایی  192هزار تومان،آجیل چهار مغز 210
هزار تومان ،تخم کدوی گوش��تی  60هزار تومان ،و تخم کدوی ریز
 120هزار تومان به فروی می رسد .در فروشگاهی در خیابان سهرودی
جنوبی نیز قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا شامل پسته ،بادام ،منقا،
بادام هندی ،فندوق ،توت انجیر ،مویز ،کرنبری ،برگه هلو ،برگه زرد
آرود و باسلوق  120هزار تومان به فروش می رسد؛ قیمت هر کیلوگرم
آجیل چهار مغز نیز  220هزار تومان است.در این فروشگاه هر کیلوگرم
بادام هندی  190هزار تومان ،مغز بادام  160هزار تومان ،توت خشک
اعال  200هزار تومان ،انجیرپرک ممتاز  200هزار تومان و برگ زرد آلو
 140هزار تومان به فروش می رسد .در فروشگاهی در محدوه میدان

شهدا هر کیلوگرم آجیل شب یلدا  60هزار تومان ،آجیل چهار مغز 185
هزار تومان ،خرمای پیارم  78هزار تومان ،تخم کدوی گوش��تی 58
هزار تومان ،بادام زمینی آستانه  54هزار تومان،کشمش سبز  37هزار
تومان ،مویز  64هزار تومان ،بادان هندی 179هزار تومان ،انجیر145
هزار تومان ،تخمه جابونی  48هزار تومان ،پسته احمد آقایی  170هزار
تومان و آجیل شیرین  130هزار تومان به فروش می رسد.در فروشگاه
در خیابان شیخ هادی نیز هر کیلوگرم آجیل شب یلدا  120هزار تومان،
آجیل چهار مغز  190هزار تومان،باسلوق  38هزار تومان،تخم کدوی
گوشتی  70هزار تومان،برگه زرد آلود 60هزار تومان ،پسته احمد آقایی
 190ه��زار توم��ان ،مغز گرودی ایرانی  180تومان ،بادام هندی 200
هزار تومان،توت  100هزار تومان ،انجیر خش��ک  110هزار تومان و
بادام زمینی آستانه  70هزار تومان به فروش میرسد.

از میان اخبار

نظارت ویژه برای
کنترل بیشتر بازار در استان تهران

معاوننظارتوبازرسیسازمانصنعت،معدنوتجارت
اس��تانتهرانگفت:طرحنظارتیدرآس��تانهشبیلداو
افزایشتقاضای عمومی برایخرید مایحتاج از ۲۸تا۳۰
آذراجرامیشود.بهگزارشسازمانصمتاستانتهران،
عزیزاله افضلی ،معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت
استانتهران،ازنظارتویژهبرایکنترلبیشتربازاراستان
در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت :در آستانه شب یلدا و
افزایش تقاضای عمومی برای خرید مایحتاج مربوطه،
طرحنظارتی،بهمدتسهروزاز ۲۸تا ۳۰آذراجرامیشود.
ویافزود:اجرایاینطرحباهدفکنترلقیمتهاومقابله
باتخلفاتاحتمالیدربازارعرضهکاالهایپرمصرفویژه
شبیلداوهمچنینبرایاحقاقحقوقمصرفکنندگان
وجلوگیریازسوءاستفادهاحتمالیعواملسودجودربازار
ب��اهم��کاریتعزیراتحکومتیواتاقاصنافتهراندر
مراکز فروش آجیل و خشکبار ،میوه فروشی و شیرینی
فروشیها انجام خواهد شد.

بیشتر لوازم خانگی وارداتی
استاندارد نیستند

معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد گفت :متاسفانه پس
از ممنوعیت واردات لوازم خانگی میزان غیراستاندارد
بودن این کاالها بیش از گذشته شده است زیرا دیگر
هیچگونه نظارتی بر آنها وجود ندارد .به گزارش ایلنا،
تفاهمنامهایبینانجمنتولیدکنندگانلوازمخانگیو
س��ازمان ملی استاندارد در ساختمان تشکلهای اتاق
بازرگانیبهامضارسید.مسلمبیاتمعاونرئیسسازمان
ملیاستاندارددرحاشیهامضایاینتفاهمنامهباتشریح
بررسیاستانداردبودنتولیداتصنعتیگفت:کاالهای
تولیدش��ده طی دو مرحله مورد ارزیابی قرار میگیرند؛
ابتدا به این صورت که اتفاقی از خط تولید نمونه گرفته
شده و در آزمایشگاههای این سازمان مورد بررسی قرار
میگیرد پس از قبول ش��دن در تس��تها ،برای اینکه
این اطمینان به وجود آید که کاالهای عرضه شده در
ب��ازار نیز همین کیفی��ت اولیه را دارند ،از محل فروش
نیزنمونهگیریمیش��ود.ویبااش��ارهبهوارداتلوازم
خانگی و کیفیت آنها گفت :تاکنون نامههای متعددی
از سوی انجمنهای فعال در حوزه لوازم خانگی به ما
رسیده که در آنها ذکر شده است بیشتر کاالهایی که به
صورتغیرمجازواردکشورمیشوند،استانداردنیستند
و سالمت جامعه را به خطر میاندازند.

