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بدون نقطه کور

* موضوع صرفه جويي به قدري در اسالم اهميت دارد که علماي اخالق 
تأکيد مي کنند سزاوار است مؤمن در امور مباح نيز سعي کند که اسراف 

نکند، مانند اسراف در خواب، بيداري، حرف زدن و خوردن و... 
* مسئله قناعت از جمله خصلت ها و ويژگي هاي ارزشمند براي يک 
مسلمان به شمار می رود و همواره مورد توجه اسالم و اولياء دين قرار 

گرفته است.
* يک کارشناس مسايل اجتماعی:کاهش هزينه ها و صرفه جويی در 

هزينه های زندگی يکی از مهم ترين روش های پس انداز کردن پول است 
که با به کارگيری آن می توان به اقتصاد خانواده کمک کرد.

»عزت مردم با ایمان در بي نیازي از مردم 
است، و آزادي و شرافت در پرتو قناعت به 

دست می آید.« )پیامبر اعظم)ص(
از نگاه اسالم و قرآن قناعت و صرفه جویی 
به معنای بهره وری مناســب و درســت از 
امکانات و وسایلی است که خداوند در اختیار 
بشر به طور مستقیم و یا با تولید و کار قرار 
داده اســت، از این رو از مردم می خواهد که 
هر چیزی را درســت و به شکل مناسب آن 
مورد استفاده قرار داده و از اسراف و تبذیر 

خودداری کنند.
مطابق این دیــدگاه هرگونه رفتارهای بیرون 
از ایــن چهارچوب از نظر قرآن نه تنها نادرســت 
و نابهنجــار بلکه گناه و گاه جرم تلقی می شــود. 
همان گونه که زیاده روی و اســراف و تبذیر امری 
مردود و نادرســت و گناه شــمرده شــده است 
همین طور عدم استفاده از نعمت های حالل خداوند 
و عدم بهره مندی از آن در جهت آسایش و آرامش و 
کمال، امری مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص 
مورد نکوهش قرار گرفته است که چرا حالل خدا را 
بر خود حرام می سازد و از آنها بهره مند نمی شود.

نگاه اسالم به صرفه جویی
خداوند در آیه 141 سوره انعام فرموده است: »و 
اوست کسی که باغ هایی با داربست و بدون داربست 
و خرما وکشتزار با میوه های گوناگون آن و زیتون 
و انار شــبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آورد از 
میوه آن چون ثمر داد بخورید و حق بینوایان را از 
آن بدهید ولی )در خوردن و آشامیدن( زیاده  روی 

مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد.«
همچنین در آیات 26  و 27 ســوره اسرا نیز 
آمده است: »حق خویشاوند را به او بده و مستمند 
و در راه مانــده را دســت گیری کن و ولخرجی و 
اســراف مکن، چراکه اسرافکاران برادران شیطان 
هستند و شــیطان همواره نسبت به پروردگارش 

ناسپاس بوده است.«
موضوع صرفه جویي به قدري در اسالم اهمیت 
دارد که علماي اخالق تأکید می کنند سزاوار است 
مؤمن در امور مباح نیز ســعي کند که اســراف 
نکند، مانند اسراف در خواب، بیداري، حرف زدن 

و خوردن. 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی در درس تفسیر 
خود این گونه بیان می کند که ســه نوع مصرف 
داریم، مــورد اول مصرف بخیالنه اســت یعنی 
کســانی نســبت به زن و بچه خــود و مردم در 
مصرف کردن ســخت گیری می کنند، مورد دوم 
مصرف مســرفانه، یعنی زیاده روی کردن و مورد 
سوم مصرف معتدالنه است که در دین اسالم به 

آن تأکید شده است.
همان گونه که در روایات نیز آمده است اسراف 
مراتب مختلفي دارد، به گونه اي که گاهي مختص 
به خوردن و آشامیدن است و گاهي ضایع کردن 
نعمات معنوي، مادي و حتي استفاده نادرست از 
امکانات معنوي است. گســتردگي مقوله اسراف 
آنچنان است که حتي در بحث عقاید و اعمال فردي 

آثار و پیامدهای رعایت صرفه جویی در زندگی - بخش پایانی

بی نیازی و سعادتمندی
 در گـرو  قنـاعـت 

فریده شریفی

و اجتماعي راه پیدا نموده و به جرأت می توان گفت 
که در هیچ دین و مذهبي به این اندازه بر میانه روي 

و اعتدال سفارش و تأکید نشده است.
در کنار بحث اسراف که همواره در اسالم مورد 
مذمت قرار گرفته مسئله قناعت از جمله خصلت ها 
و ویژگي هاي ارزشمند براي یک مسلمان به شمار 
می رود و همواره مورد توجه اســالم و اولیاء دین 
قرار گرفته است. در فرهنگ اسالمي صفت قناعت 
از جمله صفات فاضله و اخالق حســنه و از آن به 
عنوان وسیله اي که سعادت ابدي آدمي را به دنبال 

داشته عنوان شده است.
نگاه اقتصاددانان به صرفه جویی

 اقتصاددانان معتقدند که هدف از صرفه جویی، 
کم مصرف کردن نیســت، زیرا می بایســت از هر 
چیزی که بخشــی از نیاز آدمــی را برطرف می 
ســازد به مقدار مورد نیاز اســتفاده کرد. بنابراین 
شــخص می بایســت در حد نیاز طبیعی خود از 
هر چیز اقتصادی استفاده کند. تنها مسئله ای که 
اقتصاددانان آن را مطرح می سازند این است که در 
زمان بحران های اقتصادی و کاهش توزیع و یا تولید 
چیزی، می بایست به حداقل بسنده کرد و درحد 
رفع حاجت و نیاز ضروری از آن اســتفاده نمود تا 

فرصت بیشتری به دیگران داده شود.
»ســارا راجیان« کارشناس ارشــد اقتصاد و 

مدیریت شــهری به گزارشــگر کیهان می گوید: 
» صرفه جویی ازنظر اقتصاددانان به معنای استفاده 
درست و مناســب از کاالی اقتصادی است و اگر 
هر فرد به ســهم خود، این مسئله را رعایت نماید 
و از اسراف جلوگیری کند به اقتصاد کشور کمک 

بزرگی کرده است.«
وی اضافــه می کند: »صرفه جویی به این معنا 
نیست که شخص چیزی را کم مصرف کند. بلکه 
سخن از مصرف درحد ضرورت و رفع نیاز است. به 
عبارت دیگر صرفه جویی در همه حال و هر زمانی 
چه بحران و چه غیربحران به معنای مصرف درست 
کاالی اقتصادی همانند آب و برق و گاز و ســایر 
کاالهای مورد نیاز اســت. به عنوان مثال مصرف 
7 تا 15 لیوان آب برای ســالمت مفید و سازنده 
است، بنابراین 7 لیوان آب نیاز واقعی او را تشکیل 
می دهد که شــخص می بایست آن را مصرف کند 
و کمتر از آن می تواند به او زیان برساند. در زمان 
غیر بحرانی این شخص می تواند بیش از 7 لیوان 
هم آب بنوشد اما در زمان بحرانی باید به همان 7 
لیوان بسنده کند. در این صورت نوعی کم مصرفی 
را می توان در مفهوم صرفه جویی در زمان بحران 
اســتنباط کرد ولی این کم مصرفی زیانبار نیست 
بلکه کم مصرفی در راستای بهینه سازی مصرف در 

زمان بحران است.«

به گفته این کارشناس درباره مصرف کاالهایی 
همچون برق، آب، گاز و سایر انرژی ها یا اقالم مورد 
نیاز می بایست آگاهی درستی به افراد داده شود تا 
در حوزه اقتصاد مصرف نیز همانند اقتصاد تولید، 

بهینه سازی و بهره وری در دستور کار قرار گیرد.
آقــای »دریانی« که در حوالــی خیابان ابوذر 
شــمالی فروشــگاه موادغذایی دارد در این باره به 
گزارشگر کیهان می گوید: »صرفه جویی و قناعت از 
بهترین و زیباترین صفات انسان ها به شمار می رود 
و البته می توان گفت که هر کسی هم نمی تواند به 
این صفت آراسته شــود چرا که برخی از افراد به 
ریخت و پــاش و ولخرجی عادت کرده اند و تغییر 
عادت و رفتار این نوع افراد کار ســختی است. ما 
در فروشــگاه به مشتریان زیادی برخورد می کنیم 
که بســیار پســندیده، اصولی و از روی حساب و 
کتــاب خرید می کنند و به هیچ وجه بریز و بپاش 
و ولخرجی نمی کنند اما برخی از افراد هم هستند 
که درون سبد خرید خود از هرکاالیی چندین عدد 
می گذارند مبادا یک موقع کمیاب شود! در صورتی 
که خدا را شکر همه چیز هست و به موقع اجناس در 
طبقات قرار می گیرند و کمبودی از این نظر نداریم.«

آقــای دریانی به خاطره جالبی که چند وقت 
پیش در مغازه اش پیش آمده بود  اشاره می کند و 
می گوید: »چندی پیش یکی از این کودکانی که 

نزدیک فروشگاه ها می ایستند و از مردم خواهش 
می کنند که برای آنها مواد خوراکی خرید کنند از 
آقایی همین درخواست را کرد و آن آقای محترم 
بــه درون مغازه آمد و به من گفت هرچه که این 
بچــه می خواهد به او بدهیــد. البته این یک کار 
انسانی و خداپسندانه است و مورد تقدیر می باشد 
اما اگر خدای نکرده مورد سوءاستفاده قرار بگیرد 
و باعث جایگزینی تنبلی و سســتی به جای کار و 
کوشــش شود جای انتقاد و مذمت دارد به نحوی 
که همین طور هم شــد و آن پســر به جای مواد 
خوراکی اقالمی خریــداری کرد که باعث تعجب 
همه شــد، مثال چهار تا قوطی رب گوجه فرنگی، 
چند تا روغن، حبوبات، آدامس، پفک و.... خالصه 

به حساب آن آقا کلی خرید کرد.«
وی اضافه می کند: »کســی منکر این مسئله 
نیســت که این نــوع کــودکان در خانواده هایی 
بزرگ می شــوند که مسلماً کمبودهایی دارند و یا 
بی سرپرست یا بد سرپرست هستند که آنها را روانه 
خیابان ها می کنند اما باید به این مســائل عمیق 
نگریسته شود و به آنها آموخت که به جای گدایی 
و درخواســت کمک از این و آن تالش کنند، کار 
کنند و از نتیجه زحمات خودشان بهره بگیرند. مثال 
اگر آن پسر به من پیشنهاد کار در مغازه را داده بود 
حتمــاً می پذیرفتم و از او در کارهای مغازه کمک 

می گرفتم و حقوق هم برایش در نظر می گرفتم.«
اقتصاددانان تاکید می کنند که شغل تنها کار 
اداری و پشت میزنشینی نیست و افراد در هر سن 
و موقعیتی که باشــند می توانند برای خود شغلی 
دست و پا کنند، اصوال به اعتقاد آنان الزمه رسیدن 
به اقتصاد مقاومتی که شــامل فرهنگ اقتصادی، 
تقویت روحیه خودباوری، خالقیت، تقویت دانش 
اقتصــادی، آشــنایی با عقاید اقتصــادی، احکام 
اقتصادی و اخالق اقتصادی اســت، صرفه جویی و 
بهینه مصرف کردن در تمامی ابعاد است که باید 

سرلوحه اهداف خانواده ها قرار گیرد.
روش های کاهش هزینه ها

متأســفانه شــرایط اقتصادی و دخل و خرج 
زندگی به بسیاری از ما اجازه نمی دهد تا به تمامی 
آنچه دلمان می خواهد، دست یابیم و در نتیجه هیچ 

راهی جز کاستن هزینه های غیرضروری نداریم. 
»معصومه طاهریانپور« کارشــناس مســائل 
اجتماعی در این باره می گوید: » همیشه در زندگی 
مــا مقدار زیادی از پولمان صرف هزینه های مازاد 
و خرید وســایل و لوازم بدون کاربرد می شود و از 
این طریق بخش زیــادی از پولمان هدر می رود. 
اما روش های متعددی برای صرفه جویی و کاهش 
هزینه های غیر ضروری وجود دارد که رعایت این 
روش ها هم به اقتصاد خانواده و هم به اقتصاد کشور 

کمک می کند. کاهش هزینه ها و صرفه جویی در 
هزینه هــای زندگی یکــی از مهم ترین روش های 
پس انداز کردن پول اســت که با به کارگیری آن 
می تــوان به اقتصاد خانواده کمــک کرد. به طور 
مثال در بســیاری از زمینه ها می توان محصوالت 
ارزان قیمت ولی با کیفیت را جایگزین محصوالت 

گران قیمت کرد.«
وی اضافه می کند: »کافی اســت هر وقت از 
منــزل به قصد خرید بیرون می آییم قبل از خرید 
هر چیزی از خود بپرسیم آیا واقعا خریدش ضرورت 
دارد. با پاســخ به این ســؤال می توان به راحتی 
خرج های غیر ضروری را حذف و پول بیشــتری 
پس انداز کرد. یا می توان دفترچه ای را تهیه و همه 
هزینه ها را از مبالغ سنگین گرفته تا کوچک ترین 
هزینه های روزانه در آن یادداشت کرد تا بتوان از 

این طریق هزینه ها را کنترل کرد.«
 آقایی که خود را »ابراهیمی« معرفی می کند 
و در یک اداره دولتی مشــغول به کار اســت در 
گفت و گو با گزارشگر روزنامه کیهان درباره راه های 
کاهش هزینه های غیر ضروری می گوید: »راه های 
فراوانی برای صرفه جویی و استفاده بهینه  از پول 
وجود دارد. برای نمونه می توان به جای اســتفاده 
از ماشــین شــخصی به کمک وسایل حمل ونقل 
عمومی بــه محل کار رفت، چرا که اســتفاده از 
خودروی شخصی بســیار هزینه بر است. نه تنها 
ارزش خودرو به مرور زمان کمتر  می شــود، بلکه 
نگهداری و تأمین ســوخت خودرو نیازمند صرف 
زمان و هزینه  زیادی است. راه دیگر برای کاهش 
هزینه های اساسی، صرفه جویی در مصرف انرژی 
اســت. بسیاری از وســایل برقی حتی زمانی که 
خاموش باشند نیز مقداری جریان الکتریکی مصرف 
می کنند، بنابراین بهتر است در صورتی که از وسیله 
برقی اســتفاده نمی شود آن را از برق جدا کرد. در 
ادارات و ســازمان ها نیز به طرق مختلف می توان 
صرفه جویــی کرد به خصوص از دادن پاداش های 
غیر ضــروری، مأموریت های غیرضروری و هزینه 
بر و مســافرت های پر هزینه باید جلوگیری کرد. 
اما »اکبر رنجبرزاده« عضو هیئت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی با  اشاره به جلسه اخیر هیئت رئیسه 
مجلس، خبرهای خوبــی در این مورد می دهد و 
می گوید: »براســاس تصمیم جدید هیئت  رئیسه 
ســفرهای غیر ضروری خارجی نمایندگان حذف 
می شود، همچنین قرار شد مسافرت ها به صورت 
اقتصادی یعنی با درجه عادی انجام شــود و دیگر 

بلیط های گران قیمت دریافت نخواهد شد.«
وی اضافه می کند: »این تصمیم برای کاهش 
هزینه ها اخذ شده و قرار است تنها سفرها و شرکت 
در مراسمی که حضور مجلس جمهوری اسالمی 

ایران در آنها الزم و ضروری است انجام شود.«
نه تنها خانواده ها بلکه مدیران، مســئوالن و 
همه دست اندرکاران کشور به عنوان وظیفه ای ملی 
باید صرفه جویی و پرهیز از مصارف غیرضروری را 
سرلوحه اهداف خود قرار دهند تا زمینه توسعه و 

پیشرفت کشور را فراهم سازند. 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲0۵ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۸۲۹0۴ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حســاب 

سود و زیان ســال مالی منتهی به 1396/9/30 مورد تصویب 

قرار گرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه 

ملی 10861836531 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر 

به شناســه ملی 14006852814- شرکت خدمات بازرگانی 

تحفه به شناسه ملی 10100925765- شرکت سرمایه گذاری 

کشاورزی کوثر به شناســه ملی 10100931903 به عنوان 

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲6۸0 

و شناسه ملی ۱0۱00۴۸۸۵0۱ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحالل  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳۴0
و شناسه ملی 
 ۱0۱0۲۲۵۵0۱۱

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی به طــور فوق العاده مورخ 
1398/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. - غفور 
بلوری زاده با کد ملی 1465544951 به ســمت بازرس اصلی و ندا روشن 
طبری با کد ملی 2142025447 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ و تخم مرغ نازنین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۳۹6 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴0۴۵۳0

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

بر مبنای مصوبات یکصد و دهمین اجالس شــورای عالی اســتاندارد 
مورخ 1397/6/19 کود پتاســیم کلراید- ویژگی ها و روش های آزمون 
مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به 
شــماره 5285 تحت عنوان کود پتاسیم کلراید- ویژگی ها و روش های 
آزمــون در پنجاه و پنجمین اجالســیه کمیته ملــی مربوطه با آخرین 
اصالحات مربوطه به تصویب رســیده که مراتب جهت اطالع عموم و 

توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

الف: شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی 
روزنامه رسمی می باشد.

ب: نشــانه گذاری فرآورده هایی که اســتاندارد آنها اجباری شــده با عالمت 
اســتاندارد الزامی اســت و تولید، تمرکز، توزیع و فــروش این فرآورده ها با 
کیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون عالمت استاندارد ایران ممنوع می باشد.
ج: عالمت گذاری فرآورده  مشــمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت 

پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشد.
د: اعطاء پروانه کاربرد عالمت استاندارد به واحدهای تولیدی منوط به 

تامین شــرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد ملی 
مربوط می باشد.

ه: رعایــت کلیه مقــررات اســتانداردهای اجباری و ســایر قوانین و 
مقررات جــاری در مورد کاالهای وارداتی الزامی می باشــد و کیفیت 
مــواد و کاالهــای وارداتی برحســب ضرورت و اولویــت و توجه به 
مسائل سالمت، ایمنی، بهداشــتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با 
اســتانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول 

سازمان منطبق باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدور 
گواهی انطباق براســاس استاندارد تعیین شــده توسط کشور هدف یا 
استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین و یا مشخصات فنی اظهار 
شده توسط مراجع قانونی و یا ذیصالح کشور هدف و یا صدور گواهی 

انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشــتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات 

کل استاندارد مراجعه نمایند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 2594

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

بر مبنای مصوبات یکصد و یازدهمین اجالس شــورای عالی استاندارد 
مورخ 1397/12/26 شــیرآالت بهداشتی- سردوش نوع 1و 2 مشمول 
مقررات اســتاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به شماره 
6680 تحت عنوان شــیرآالت بهداشــتی- ســردوش نــوع 1 و 2- 
ویژگی های فنی عمومی و روش های آزمون در هشــتصد و شــصت و 
ششمین اجالســیه کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده است. مراتب 

جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

الف: شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور از تاریخ 1399/2/1 می باشد.
ب: نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آنها اجباری شده با عالمت 
استاندارد الزامی است و تولید، تمرکز، توزیع و فروش این فرآورده ها با 
کیفیت پایین تر از اســتاندارد و یا بدون عالمت استاندارد ایران ممنوع 

می باشد.
ج: عالمت گذاری فرآورده  مشــمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت 

پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشد.
د: اعطاء پروانه کاربرد عالمت استاندارد به واحدهای تولیدی منوط به 

تامین شــرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد ملی 
مربوط می باشد.

ه: رعایــت کلیه مقــررات اســتانداردهای اجباری و ســایر قوانین و 
مقررات جــاری در مورد کاالهای وارداتی الزامی می باشــد و کیفیت 
مــواد و کاالهــای وارداتی برحســب ضرورت و اولویــت و توجه به 
مسائل سالمت، ایمنی، بهداشــتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با 
اســتانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول 

سازمان منطبق باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدور 
گواهی انطباق براســاس استاندارد تعیین شــده توسط کشور هدف یا 
استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین و یا مشخصات فنی اظهار 
شده توسط مراجع قانونی و یا ذیصالح کشور هدف و یا صدور گواهی 

انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشــتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات 

کل استاندارد مراجعه نمایند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 2590


