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هرهفتهبهشهرمیآییم
تا دغدغههای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی تان را
بشنویــم و منعکس کنیم
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محتوای صفحه حرفمردم روزنامه خراسانرضوی ،به طور معمول ،بر مبنای تماسها و پیامهای
گوناگون حوزه شــهری ،اجتماعی و ســبکزندگی شــکل
مخاطبان و شــهروندان درباره مســائل
ِ
میگیرد .به این معنا که مردم ،از طریق راههای ارتباطی مثل آیدی تلگرام ،تلفن ،سامانه پیامک
و حتی بهشکل حضوری ،حرف و دغدغه و خواسته و گالیههای خود را با خبرنگاران این صفحه در
پیگیر حل
میان میگذارند و ما ،عالوه بر انعکاس در روزنامه ،در قالب پرسشگری از مسئوالن،
ِ
آن مسئله خواهیم بود .منتها به تازگی ،تصمیم گرفتیم این ارتباط با
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مخاطبان را بهشکل عمیقتر و چهره به چهره ادامه دهیـم و راهاندازی آیتمهایی مثل «سرزده»
که ســه شــنبهها در همین صفحه چاپ میشــود و به انعکاس درددلهای مُ راجعــان به ادارات
مختلفمشهداختصاصداردو«تریبونمحله»کههرپنجشنب هبهبررسیگالیههایمردمیکیاز
محلههای مشهد میپردازد ،قدمهایی در همین مسیر است .در ادامه این راه ،تصمیم گرفتیم
هرهفته به شهر بیاییم و با شــهروندان برای شنیدن دغدغهها و گالیههایشــان در حوزههای
مختلف و با تمرکز بر معیشت ،گپ و گفتی ترتیب دهیــم.

مردم میگویندبهعالمتاستاندارد رویکاالها بیتوجه هستند
چونمعتقدندتضمینکنندهکیفیت 100درصدینیست

اعتبارسنجیعالمتاستاندارد ازنگاه مردم

گـزارش :خدیجـه علینیـا | عکـس :خراسـان| «اسـتاندارد» یعنـی
نظـم ،قاعـده ،قانـون و هـر کاری کـه طبـق اصـول ،منظـم و قانونـی
انجـام شـده باشـد .ارائهدهنـدگان خدمـات و تولیـد کننـدگان
محصوالت مختلف در کشـورمان ،موظف هسـتند عالوه بر رعایت
یکسـری باید و نبایدها در کار ،خدمات و محصول تولیدیشـان را
به «موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتی ایـران» ارائـه دهند که
نام رسـمی سـازمانی اسـت که وظیفه تاییـد اسـتاندارد را بـه عهده

شویی
درونِقوطیمایعظرف
ِ
استاندارد،آببود!
یک بانوی  68ســاله ،نخســتین شهروندی
اســت که با «در شــهر» همــراه می شــود و از
تجربــه ناخوشــایندش از خریــد محصولــی
میگویــد کــه بهرغــم داشــتن عالمــت
اســتاندارد ،اســتاندارد نبــوده .او تعریــف
میکند « :دو ســال قبل ،مایع ظرف شــویی
خریــدم کــه عالمــت اســتاندارد داشــت
ولــی زمــان اســتفاده ،متوجــه شــدم درون
قوطی بهجــای مایع ،آب اســت! بعــد از این
اتفــاق ،عالمــت اســتاندارد کاال و ضــرورت
وجـــودش روی کاالها ،برای مــن و خانواده
ام بی معنا شــد .چون تا پیش از این ،عالمت
استاندارد نشــان دهنده آن بود که محصول
گرفتن
طبق یک ســری اصــول و بــا در نظــر
ِ
حقــوق مصرفکننده تولید شــده ،اما وقتی
برخــی کاالهــای بهاصطــاح اســتاندارد،
نهتنها اســتاندارد نیســتند ،بلکه بــه راحتی
ردپــای تقلــب و کالهبــرداری در تولیــد و
ارائهاش آشکار اســت ،دیگر توجه به عالمت
بعدی
استاندارد چه فایــــدهای دارد؟ نمونه
ِ
بــودن یک محصــول بهرغم
غیراســتاندارد
ِ
داشــتن عالمت ،باز هم برند دیگــری از یک
مایع ظرف شویی اســت که در ماههای اخیر
استفاده میکردم و مشکلی نداشت اما مدت
کوتاهی اســت که کیفیــت و رنــگ و بوی آن
عوض شده و پوست دستهایم آسیب دیده».

دارد تـا پـس از انجـام آزمایـش هـا و آزمونهـای مختلف ،اسـتاندارد
بودن یا نبودنشان مشخص و در صورت اسـتاندارد بودن ،عالمت
اسـتاندارد برایشان صادر شـود .عالمت اسـتاندارد ،همان لوگوی
معروفـی اسـت کـه سـال  ،1364توسـط مرحـوم «مرتضـی ممیــز»،
پـدر گرافیـک نویـن ایـران طراحـی شـد و در تمـام ایـن سـا لها،
نشـانه اعتمـاد بـه یـک کاال و خدمـت اسـت .از آن جـا که اسـتاندارد
بـودن یـک کاال ،نشـانه مرغوبیـت ،دوام ،ایمنـی ،کارایـی ،قیمـت

از لوازم خانگی استاندارد
انتظار عمر طوالنی داشتیم
ِ
اما...
«فاطمه» هم که مدت کوتاهی اســت ازدواج
کــرده ،جــزو کســانی اســت کــه از خریــد
ِ
عالمت
یکمحصــول بهواســطه اعتمــاد بــه
استانداردش ،آسیب دیده و پشیمان است.
او میگویــد« :بــرای اجــاق گاز جهیزیــهام،
میتوانســتم اجــاق خارجــی بخــــرم امــا به
اجاقگاز بهاصطالح استاندارد « »...اعتماد
کردم .ولی چشــم تان روز بد نبیند؛ با اولین
اســتفاده از فر ،کل اجاق شــل و ول شد .د ِر
پیچ پالســتیکی
فر باز ماند ،کشــو کج شــد و ِ
شعلهها افتاد .همه اینها در حالی است که
اجــاق را ارزان هم نخریــــده بــودم .االن هم
بینهایــت از انتخابــم پشــیمانم و به عالمت
استاندارد ،بیاعتماد« ».بهروش» که بانوی
سالمندی اســت نیز تجربه مشــابهی دارد و
می گوید« :چه اســتانداردی؟ چندی پیش،
یک یخچال  ...با عالمت استاندارد خریدم.
اما بعــد از مــدت کوتاهــی ،المــپ داخل آن
سوخت و الستیک دور در ُشل شد و فریزرش،
خوراکیها را سرد نگه میداشت اما منجمد
نمیشد .اعتماد به عالمت استاندارد ،فقط
هزینه هــای مالــی بر دوشــم گذاشــت .من
دنبال کاالی استاندارد گشتم تا دوام داشته
باشــد و عمر کوتاهی نداشته باشــد و بتوانم
سال ها از آن استفاده کنم».

مناسـب و دسترسـی آسـان به قطعـات و بهره منـد بـودن از گارانتی
اسـت ،توجه بـه آن ،بسـیار ضـروری اسـت .امـا متاسـفانه اتفاقی که
این سـالها بـرای این مفهـوم افتـاده ،براسـاس نتیجه نظرسنجـــی
خراسـانرضوی در کانـال اخبـار خراسـان و پـرس و جـوی خبرنـگار
رفتـن خاصیـت و اعتبـار ایـن
«در شـهر» از شـهروندان ،از دسـت
ِ
اعتمـادی مـردم بـه آن اسـت .ولـی واقعـا چـرا؟ دالیـل
عالمـت و بی
ِ
آن را بخوانیـد.

توجه به قیمتها بهجای
توجه به عالمت استاندارد

رایجترینغیراستانداردهای
اطرافمان

«مهدی ضیایی»  45ســاله که سالهاســت
در زمینه پخش موادغذایــی فعالیت دارد ،به
نکتهمهمیاشارهمیکند«:مشتریانمبهجای
توجه به عالمت اســتاندارد ،تقریبا همیشــه
حواسشان به قیمتهاســت و در مرحله بعد
هــم ،تاریــخ انقضــای خوراکیهــا .یعنی آن
قدری که قیمت یک محصول برایشــان مهم
اســت تا از عهده خرید و تامین مایحتاجشان
برآیند،استانداردبودنهمانمحصولخیلی
برایشان اهمیت ندارد ».محمدی ،فروشنده
جاافتــاده و باتجربه لوازم خانگــــی هم تایید
میکند« :استانداردســازی لــوازم برقی ،به
هزار و یــک دلیل ،اهمیــت زیــــادی دارد اما
مشتریان من ،بیتوجه به عالمت استاندارد،
فقط درباره قیمت ها ســوال مــی کنند و این
مســئله ،نشــان دهنــده شــرایط نامناســب
اقتصــادی مردم اســت که باعث میشــود به
ایدهآلها ،بیتفاوت باشند».

فزاده»  45ســاله ،ســ ِر درددلــش بــاز
«ســی 
میشودومیگوید«:رویاعصابترینوسایلی
که بهرغم داشــتن عالمــت اســتاندارد ،بعضا
غیراستاندارداست،اسباببازیهایکودکانه
اســت که به دســت و پای بچه رنگ میدهند،
تیز و خطرناک هستند و خیلیوقتها چفت و
جفت و جور نمیشــوند ».مژده ،دختر جوانی
ایرانــی
اســت کــه از لوازمآرایشیبهداشــتی
ِ
دارای عالمت اســتاندارد گله میکنــد« :تا به
حال چندین بار پیش آمده که بهرغم استفاده
از لوازم بهداشتی اســتاندارد ،تاثیر مثبتی را
شــاهد نبوده ام ».محمد که کارمند یک اداره
دولتی است نیز میگوید« :نمیدانم تا بهحال
دقت کردهاید کــه همین میــز و صندلیهای
بهاصطــاح اســتاندارد ،بهخاطــر طراحــی
نامناسب ،چقدر باعث کمردرد و پادرد و کتف
درد کارمندان میشــوند!» خانــم خاوری می
گوید« :چند سال پیش که قصد خرید بخاری
داشــتیم ،همســرم به شــکل پیگیر ،به دنبال
نشاناستاندارددربخاریهابود.امابخاریکه
خریدیم،باوجوددارابودنعالمتاستاندارد،
نقصفنیداشت».

«

حامد محمدی
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل
استاندارد خراسان رضوی

آقــای «معتکــف» 39ســاله گالیــه میکنــد:
«صدور عالمت استاندارد ،قطعا براساس یک
سری معیار اســت اما به نظر من مهم است که
این معیارها مورد بررسی مجدد قرار بگیرد تا
اعتبار استاندارد از دســت نرود .چون اکنون،
برخی کاالهای به اصطالح اســتاندارد ،واقعا
اســتاندارد و بــا کیفیت نیســتند .مثــا من با
قطعات سنگین ماشین آالت سر و کار دارم اما
مجبورم به دلیل غیراستاندارد بودن برخی از
قطعاتداخلیکهاتفاقا ُمهراستاندارددارند،
از کشورهای دیگر قطعه وارد کنم .مهم است
هــر کاالی دارای اســتاندارد ،هــر چنــد وقت
یکبار توســط بازرســان و کارشناســان مورد
بررســی مجدد قرار بگیــرد تا مطمئن شــوند
استانداردهایشحفظشدهاست«».یاسمین»
نوجوان 11سالههممیگوید«:منفقطشکل
ظاهری عالمت استاندارد را می شناسم و می
دانم نشــانه خوبی اســت اما کاربرد آن را نمی
دانم« ».بهاره» 10ســاله اضافه میکند« :من
اصال نمی دانم عالمت استاندارد چیست و تا
االنهمآموزشیبهمادادهنشدهاست».

بهاره  10ساله :من اصال نمی دانم عالمت استاندارد چیست
و تا االن هم آموزشی به ما داده نشده است.

برای اطمینان از اصل بودن عالمت استاندارد
بارکد 10رقمی را پیامک کنید
«حامــد محمــدی» دربــاره گالیههــای مطــرح
شــده از ســوی مردم در گــزارش و البتــه نتیجه
نظرسنجی کانال اخبار خراسان ،میگوید:
«اســتاندارد ،ســندی اســت کــه بایــد و
نبایدهایش را عده ای از نخبگان و متخصصان،
تهیه و مشــخص می کننــد و چارچوبش حاصل
همفکــری اســت .در واقــع ایــن ســند ،اصول،
ویژگــی هــا و روش های آزمــون بــرای یک کاال
یــا خدمــت را تعییــن می کنــد و وجــود عالمت
استاندارد ،یعنی این که در یک واحد تولید کاال
کیفی قابلقبولی مستقر
و ارائه خدمات ،نظام
ِ
است و این نظام ،خودش را در کیفیت خدمات
و محصول نشــان میدهد .اکنون بیش از هزار
قلــم کاال و خدمــت در کشــور داریم کــه دارای
استاندارد اجباری هســتند و هرچند وقت یک
بار به طور خودکار مورد نظارت و بازرسی دوباره
قرار می گیرند.
مــن قبــول دارم کــه متاســفانه کاالهــای
غیراســتاندارد بــه اســم اســتاندارد ،از طریــق

بیتوجهی به آموزش
و باید و نبایدهای
استاندارد

کارگاههای غیرمجاز زیرزمینــی وارد بازار می
شــوند .ضمن این کــه گاهــی در چرخــه تولید
کاالهای اســتاندارد هــم خطاهایــی پیش می
آید .بیشــترین کاالهای غیراســتاندارد کشف
شــده ،اول در بخش موادغذایی ،دوم در زمینه
محصــوالت بهداشتیآرایشــی و ســوم در بازار
لوازم خانگی دیده میشود .اما قبول ندارم که
مردم به نشــان اســتاندارد ،بیدقت و بیتوجه
هســتند و به نظــر مــن ،نظرســنجی نمیتواند
میزان اعتماد و بی اعتمادی را نشان دهد.
چنان چه شــهروندان در اصل یا تقلبی بودن
عالمــت اســتاندارد یک کاال شــک دارنــد ،می
تواننــد کــد  10رقمــی درج شــده زیــر عالمت
اســتاندارد را به شــماره  10001517پیامک
کننــد .بعد از ارســال پیامــک ،پاســخ بالفاصله
برای فرســتنده پیــام ارســال و واقعی یــا تقلبی
بودن نشان استاندارد ،مشخص می شود .گاهی
ممکن اســت عالمت واقعی باشــد اما اعتبارش
تمام شــده باشــد که این موضوع هــم در پیامک

تشخیص عالمت استاندارد
اصل از تقلبی؛ چگونه؟
«عباس خدمتگزار» 35ساله و دارای دکترای
زبان انگلیسی هم به نکته بسیار مهمی اشاره
میکند« :در تعداد زیادی از کشــورهای دنیا،
مشتریانوخریدارانمیتوانندبااسکنبارکد
کاالیی که قصــد خرید آن را دارند ،تشــخیص
دهنداینکاال،واقعاباکیفیتواستاندارداست
یا نه؟ اما ما معموال امکانی برای تشخیص این
موضوعنداریمیاحتیاگرچنینامکانیوجود
دارد ،اطالعرســانی و فرهنگ ســازی نشده.
به همین دلیل ،خیلی برایمان قابلتشخیص
نیست که عالمت درج شده روی بستهبندی و
کاال،واقعیاستیاتقلبی؟مهماستمتولیان
مربوط ،شــهروندان را آگاه کننــد تا زمانی که
به استاندارد بودن کاالیی شک دارند ،چگونه
مطمئنشوندواقعااستاندارداستیانه؟»آقای
«عباسی» هم ادامه میدهد« :چند روز قبل به
شکلتصادفی،صحبتهایرئیساستاندارد
درتلویزیونراشنیدمکهمیگفتبرخیکاالها
عالمتاستاندارددارندامااستانداردنیستند
وعالمتشانجعلیاستوشهروندانمراقب
باشــند .خب من به عنوان یک شهروند از کجا
بدانــم آن عالمــت اســتاندارد واقعی اســت یا
تقلبی؟ نشــانههای واقعی و تقلبــی و راههای
تشخیصآنچیست؟»

نظرسنجیکانال«اخبار خراسان»
درباره میزان توجه به عالمت استاندارد
مشــخص می شــود .مهم اســت چنان چــه کاال
دارای عالمت استاندارد واقعی نباشد ،مشتریان
از خرید منصرف شوند و به مسئول واحد صنفی
مربوط اطالع دهند که کاال نشــان تقلبی دارد.
همچنین مــی توانند بــا شــماره  1517تماس
بگیرند تا بالفاصله بازرســان ما به محل بروند و
کاالی غیراستاندارد را توقیف کنند.
هــر واحــد تولیــدی کــه نشــان اســتاندارد
دریافت می کند ،تحت نظارت ادواری سازمان
اســتاندارد اســت .در ســال اول ،هردو ماه یک
بار و ســال های بعد ،هر ســه ماه یک بار نظارت
انجام مــی شــود .نماینــده دایمی ما بــه عنوان
مدیرکنتــرل کیفیت در هــر کارخانــه و کارگاه
اســتانداردی حضور دارد و کاال را مورد بررسی
و نمونه گیری و آزمون قرار می دهد .ما هم مثل
شما در این باره یک نظرسنجی داشتیم که اتفاقا
طبق آن ،مردم اعالم کردند به نشان استاندارد
توجه مــی کنند و یکی از اولویت هایشــان برای
خرید است.

پیش از تهیه گزارش «در شهر» درباره اعتبارســنجی عالمت و مفهوم استاندارد بین مردم ،این
موضوع را در فضای مجازی ،با مخاطبان کانال «اخبار خراســان» مطرح کردیم تا ببینیم آن ها
چه نظراتی در این زمینه دارند .سوال نظرسنجی ما این بود:
«هنگام خرید کاال« ،داشتن عالمت استاندارد» چقدر برایتان مهم است؟»
و سه گزینه برای پاسخ در نظر گرفتیم:
 .1زیاد؛ چون تضمینکننده کیفیت کاالست.
 .2کم؛ چون کیفیت کاال را به تجربه تشخیص میدهم.
  .3اصال؛ چون کارایی خاصی ندارد.
در این نظرسنجی تا عصر دیروز  408نفر شرکت کردند که نتیجه نظرات قابل تامل است:
 67درصد شرکت کنندگان معتقد بودند عالمت استاندارد« ،اصال» برایشان مهم نیست.
نظر  20درصد از مخاطبان این بود که میزان اهمیت عالمت استاندارد برایشان «کم» است.
 14درصــد نیز معتقد بودند هنــگام خرید کاال ،توجــه به عالمت اســتاندارد اهمیت زیادی
برایشان دارد.

