 18دی 1931
 1جمادی الاول 1114
 8ژانویه 1413

1

استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  18دی 1931

سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست
اخبار ریاست 1...........................................................................................................................
پیروزبخت :فرآیندهای تولید برای رسیدن به محصول با کیفیت تحت کنترل است  /پاد
استانداردها از مزرعه تا سفره باید مد نظر قرار گیرد  /موج
تاکید پیروزبخت بر رعایت استاندارد در تمامی مراحل تولید  /مرورنیوز
اخبار استانی 6.............................................................................................................................
 11669نفر ساعت آموزش استاندارد در کردستان ارائه شد  /ایرنا
 19هزار و  113مورد از واحدهای صنفی آذربایجان شرقی بازرسی شد  /ایرنا
زمینهای بازی که جان میگیرند  /ایسنا
کشف رب انار با نشان استاندارد جعلی  /خبرگزاری صداوسیما
مرحله دوم پلمپ گذاری وسایل توزین سنجش سبک  /فارس
جعل نشان استاندارد در چهارمحال و بختیاری/جاعلان شناسایی شدند  /فارس
اعلام جرم علیه  ۰4واحد تولیدی متخلف در آذربایجانغربی  /فارس
 18هزار کانتینر از  16هزار کانتینر رسوبی در بندر شهید رجایی متروکه شد  /تسنیم
شعب تخصصی رسیدگی به جرائم استاندارد در گلستان تشکیل میشود  /تسنیم
 ۰6علامت جعلی استاندارد در رفسنجان شناسایی شد  /مهر
راه اندازی میز خدمت الکترونیک اداره کل استاندارد ایلام  /باشگاه خبرنگاران
کشف علائم استاندارد جعلی در رفسنجان  /باشگاه خبرنگاران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

2

استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  18دی 1931

سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

3

استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  18دی 1931

اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

پاد
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پیروزبخت :فرآیندهای تولید برای رسیدن به محصول با کیفیت تحت کنترل است
رییس سازمان ملی استاندارد ایران  ،امروز میزبان رییس و اعضای انجمن ریختگری ایران بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از استاندارد ،نیره پیروزبخت در این نشست صمیمی به مسئولیت ها و دستاوردهای سازمان ملی استاندارد
ایران اشاره کرد وگفت :استانداردها از مزرعه تا سفره باید مد نظر قرار گیرد.رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه فرآیندهای تولید در ارزیابی
استاندارد محصول نهایی موثر است ،افزود :تمامی فرآیندهای تولید با نظارت های کیفی ،کنترل و صحه گذاری می شود تا محصول نهایی با کیفیت
به دست مردم برسد.
رییس انجمن ریختگری ایران نیز با اشاره به اینکه استاندارد تضمین کننده کالا برای داشتن کیفیت است ،دکتر جلال حجازی آمادگی این انجمن را
برای همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد .با تاکید بر اهمیت فرایندها در تولید محصول باکیفیت گفت :توجه به استاندارد در مرحله به
مرحله تولید یک کالا و نیز کنترل ابزارهای تخصصی از اهمیت بالایی برخوردار است .
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پیروزبخت :

استانداردها از مزرعه تا سفره باید مد نظر قرار گیرد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران  ،امروز میزبان رییس و اعضای انجمن ریختگری ایران بود.
به گزارش خبرگزاری موج ،نیره پیروزبخت در این نشست به مسئولیت ها و دستاوردهای سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد وگفت :استانداردها از
مزرعه تا سفره باید مد نظر قرار گیرد.رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه فرآیندهای تولید در ارزیابی استاندارد محصول نهایی موثر است،
افزود :تمامی فرآیندهای تولید با نظارت های کیفی ،کنترل و صحه گذاری می شود تا محصول نهایی با کیفیت به دست مردم برسد.
رییس انجمن ریختگری ایران نیز با اشاره به اینکه استاندارد تضمین کننده کالا برای داشتن کیفیت است ،دکتر جلال حجازی آمادگی این انجمن را
برای همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد .با تاکید بر اهمیت فرایندها در تولید محصول باکیفیت گفت :توجه به استاندارد در مرحله به
مرحله تولید یک کالا و نیز کنترل ابزارهای تخصصی از اهمیت بالایی برخوردار است .
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تاکید پیروزبخت بر رعایت استاندارد در تمامی مراحل تولید
رییس سازمان ملی استاندارد ایران  ،امروز میزبان رییس انجمن ریختگری ایران بود.
به گزارش مرور نیوز ،نیره پیروزبخت در این نشست به مسئولیت ها و دستاوردهای سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد وگفت :استانداردها از
مزرعه تا سفره باید مد نظر قرار گیرد.رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه فرآیندهای تولید در ارزیابی استاندارد محصول نهایی موثر است،
افزود :تمامی فرآیندهای تولید با نظارت های کیفی ،کنترل و صحه گذاری می شود تا محصول نهایی با کیفیت به دست مردم برسد.
رییس انجمن ریختگری ایران نیز با اشاره به اینکه استاندارد تضمین کننده کالا برای داشتن کیفیت است ،دکتر جلال حجازی آمادگی این انجمن را
برای همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد .با تاکید بر اهمیت فرایندها در تولید محصول باکیفیت گفت :توجه به استاندارد در مرحله به
مرحله تولید یک کالا و نیز کنترل ابزارهای تخصصی از اهمیت بالایی برخوردار است .
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ایرنا
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16044

 66111نفر ساعت آموزش استاندارد در کردستان ارائه شد
سنندج  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد کردستان از ارائه  11هزار و  666نفر ساعت آموزش استاندارد طی  9ماه منتهی به آذر امسال در این استان
خبر داد و گفت :این آموزش ها در راستای ترویج استاندارد و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده است.
منصور لهونیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در مراکز آموزشی و اداره کل استاندارد را  63دوره خواند و افزود:
در این مدت سه هزار و  686نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت و  686نفر ساعت آموزش کارشناسان استاندارد داشتیم.
وی اضافه کرد :میزان آموزش به کارکنان در این مدت  2هزار و  162نفر ساعت و سایر آموزش ها (برون سازمانی) هم  3هزار و  639نفر ساعت
بوده است.
مدیرکل استاندارد استان کردستان افزود :سخنرانی در  21مدرسه ،برگزاری نشست تخصصی با انجمن ها ،اصناف و تشکل ها ،دوره آموزشی
استاندارد و مهارت زندگی ویژه بانوان و چاپ خلاصه استانداردهای پرکاربرد در مجلات از دیگر اقدامات انجام شده در راستای ترویج استاندارد است.
لهونیان از دیگر برنامه های ترویجی این اداره کل را بازدید دانش آموزان و برگزاری مسابقه با موضوع استاندارد اعلام کرد و یادآور شد :در مجموع
 136ساعت برنامه ترویجی استاندارد در  9ماه منتهی به آذر امسال اجرا شده است.
وی به وضعیت مدیران کنترل کیفیت استان اشاره کرد و گفت :در حال حاضر  283مدیر کنترل کیفیت دراستان دارای پروانه فعالیت هستند.
مدیرکل استاندارد استان کردستان تاکید کرد :برای  77مدیر کنترل کیفیت هم پروانه صادر و پروانه  67مدیر هم تمدید شده و پروانه فعالیت 36
مدیر کنترل کیفیت هم به دلیل استعفا و یا عزل آنها لغو شده است.
در حال حاضر  262واحد تولیدی در سطح استان کردستان تحت پوشش استاندارد است و حدود  672فراورده هم زیر نظر استاندارد در استان تولید
می شود.
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ایرنا
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11063

 31هزار و  444مورد از واحدهای صنفی آذربایجان شرقی بازرسی شد
تبریز  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت :در سال جاری  26هزار و  669مورد از واحدهای صنفی استان از سوی کارشناسان این
اداره کل بازرسی شده است.
ساسان فرشی حق رو ،روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :این تعداد بازرسی ها نسبت به بازرسی های انجام شده تا پایان سال گذشته بیش از 2
برابر افزایش یافته و بر این اساس حدود  99درصد برنامه مصوب این اداره کل در سال  97در این زمینه اجرا شده است.
وی با بیان اینکه این بازرسی ها در قالب نظارت و کنترل بازار انجام شده است ،اظهار داشت :در سال جاری  712مورد نمونه برداری نیز از بازار
انجام شده است.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی یادآوری کرد :تا پایان آذر سال جاری کارشناسان این اداره کل  6هزار و  68بازرسی فنی از واحدهای تولیدی
تحت پوشش و تاسیسات گاز 822 ،مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی و تجهیزات زمین بازی و  122مورد بازرسی فنی از صنایع انرژی بر انجام
داده اند.
فرشی حق رو ،تعداد نمونه برداری از مراکز تولیدی را  6هزار و  372مورد و تعداد آزمون نمونه مراکز تولیدی را  6هزار و  829مورد اعلام کرد و ادامه
داد :در سال جاری  622فقره پروانه تمدید 196 ،پروانه ابطال و  92پروانه تعلیق شده است.
وی بر ارتقای سطح کیفی آزمایشگاه های همکار و استقرار استاندارد  17223در آن ها تاکید کرد و اظهار داشت :نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های
همکار استان تشدید می شود.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت :یکی از الزامات آزمایشگاه ها دقت در انجام آزمون و سرعت بخشی در صدور نتایج آزمون به علت
محدودیت زمان انقضاء در برخی محصولات است.
فرشی حق رو ،بر رسیدگی فوری به تخلفات آزمایشگاه های همکار ،تعلیق و ابطال گواهینامه آن ها تاکید کرد و افزود :در همین راستا گواهینامه یک
آزمایشگاه همکار تست مخازن  CNGابطال و گواهینامه  2آزمایشگاه دیگر تعلیق شد.
وی  6مورد تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی در استان 266 ،مورد بازنگری استانداردهای ملی ،یک مورد پیشنهاد تدوین استانداردهای بین
المللی و ایجاد و فعال سازی کمیته های متناظر را از اقدام های این اداره کل در سال جاری اعلام کرد.
فرشی حق رو ادامه داد :تا پایان آذر سال جاری  21هزار و  626نفر ساعت برای مدیران کنترل کیفیت ،یک هزار و  616نفر ساعت برای کارشناسان
استاندارد 6 ،هزار و  216نفر ساعت برای کارکنان استان و  19هزار و  661نفر ساعت برای کارشناسان برون سازمانی آموزش ارایه شده است.
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زمینهای بازی که جان میگیرند
مدیر کل استاندارد استان یزد در مورد استاندارد تجهیزات و فضای زمینهای بازی شهرستان میبد ابراز نگرانی کرد و از مسئولان و متصدیان امر
خواست تا قبل از بروز آسیبهای جسمی و جانی استفادهکنندگان ،در مورد آنها نظارت بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،محمد حسین ماجدی اردکانی در نشست کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات شهرستان میبد ،اظهار کرد:
زمینهای بازی و تجهیزات پارکها و شهر شادیها ،مشمول استاندارد اجباری خدمات هستند و حتما باید متصدیان امر نسبت به استانداردسازی
آنها اقدام کنند.
وی افزود :مدیریت سه واحد شهربازی میبد که توسط بخش خصوصی اداره میشود ،استاندارد هستند ولی خارج از این به ویژه در ارتباط با زمینهای
بازی نگران هستیم که از مسئولان و متصدیان امر تقاضا داریم هنگام ایجاد و گسترش هرگونه امکاناتی ،از اداره کل استاندارد در خصوص کیفیت و
استاندارد بودن تجهیزات و فضای ایجادی استعلام بگیرند.
دبیر شورای فرهنگسازی حمایت از کالای ایرانی استان یزد ادامه داد :وجود نواقص احتمالی در تجهیزات و وسایل غیر استاندارد ،ممکن است به
جسم و جان تمام استفادهکنندگان به ویژه کودکان و نوجوانان آسیبهای جبران ناپذیری وارد کند که در این جا از مسئولان شهرستان به ویژه
شهردار میخواهیم تا این موضوع را مد نظر داشته باشند چرا که در برخی از دیگر شهرستانهای استان شاهد صدمات جسمی هم بودهایم.
پیش از این مدیر کل استاندارد استان یزد در سال  96نیز گفته ،بسیاری از شهربازیهای استان غیراستاندارد است.
محمدحسین ماجدی در جمع خبرنگاران اظهار کرده ،با توجه به اهمیت این موضوع به لحاظ تامین سلامتی کودکان ،علاوه بر پیگیری ها و
بازرسیهای این اداره کل ،لیستی از شهربازیهای استاندارد را برای اطلاعرسانی به عموم شهروندان روی سایت اداره کل قرار خواهیم کرد.
وی ادامه داده ،شهرداری اردکان در این رابطه پیش قدم شده است .شهرداری اردکان با جمعآوری تمام وسایل بازی پارک آزادی این شهر ،اقدام به
خریداری وسایل بازی استاندارد و نصب آنها با مشاوره استاندارد کرده است .با اقدامات در حال انجام این اداره کل تا قبل از تابستان سال آینده شاهد
ساماندهی شهربازیهای استان برای استاندارد سازی باشیم.
پیش از این نیز محمد صفدرپور ،رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد در گفتوگو با خبرنگار ایسنا و در شهریورماه امسال
با اشاره به اهمیت استاندارد و تجهیز وسایل بازی شهربازیها و پارکها در ایمنی کودکان ،اظهار کرده ،در حال حاضر کلیه وسایل بازی
شهربازیهای یزد استاندارد است.
وی با بیان اینکه با بازرسیهای دورهای انجام شده توسط اداره استاندارد ،همه مشکلات فنی وسایل بازی مشخص میشود ،گفت :با توجه به اینکه
تجهیزات پارکها از مکانهای معتبر و مشخصی خریداری میشود از نظر استاندارد بودن مشکلی وجود ندارد.
رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با اشاره به اینکه رعایت استاندارد در شهربازیها از اهمیت بیشتری برخوردار است،
تصریح کرد :مهمترین فاکتور ارزیابی ایمنی در شهرهای بازی و پارکها طراحی وسایل ،مراقبت و نگهداری از آن است.
وی با بیان اینکه تجهیزات بازی باید برای گروههای سنی متفاوت طراحی شوند ،گفت :در شهربازیها جوانان ،کودکان و خانوادهها باید متناسب با
رده سنی خود از دستگاههای بازی استفاده کنند.
صفدرپور با اشاره به اینکه باید برای جلوگیری از ازدحام و آسیب دیدگی نباید بچههای کوچک از تجهیزات گروه سنی بزرگتر استفاده کنند ،اظهار
کرد :خانوادهها در هنگام انتخاب وسایل بازی برای کودک خود باید به نکات ذکر شده ویژه هر دستگاه توجه کنند.
وی با بیان اینکه شستشوی لوازم پارکها از اهمیت زیادی برخوردار است ،گفت :نظارت و شستشوی این مکانها به دلیل حضور مداوم افراد و
تماس مستقیم وسایل با مردم بسیار حائز اهمیت است .سازمان سیما ،منظر و فضای سبز به صورت ادواری برای رعایت بهداشت اقدام به شست و
شوی وسایل بازی پارکها میکند .از ابتدای سال  97تا کنون سه نوبت وسایل بازی شسته شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرده ،یکی از مشکلات ما برای شستشوی این وسایل ،وقتگیر بودن و داشتن الکتریسیته ساکن است که گرد و غبار
اطراف را جذب میکند.
فائزه خلیلزاده ،کارشناس مسئول برق و الکترونیک اداره کل استاندارد استان در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه از جمله تجهیزات شهرهای بازی
شامل سازهای ،بادی ،ترامپولین و آبی میشود ،اظهار کرده ،کلیه تجهیزات شهرها و زمینهای بازی مشمول استاندارد اجباری هستند.
وی با اشاره به اینکه تجهیزات زمین بازی نیز شامل تاب ،سرسره و الاگلنگ میشود ،افزود :استفاده از تجهیزات شهرها و زمینهای بازی مستلزم
فرهنگ سازی در زمینه استفاده از وسایل استاندارد است .با وجود اقدامات صورت گرفته همچنان وسایل بازی غیراستاندارد در شهرها و زمینهای
بازی استان وجود دارد.
کارشناس مسئول برق و الکترونیک اداره کل استاندارد استان با بیان اینکه بازرسیهای صورت گرفته از شهرها و زمینهای بازی استان در سال 96
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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سازمان ملی استاندارد ایران

مغایرتهای زیادی را نشان داد ،خاطرنشان کرد :سازمان استاندارد نتیجه گزارشات را برای شهرداریها ارسال کرد اما متاسفانه هیچ گونه اقدامی در
این راستا صورت نگرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ماهیت دستگاههای سنگین شهرهای بازی هیجان آن است ،اظهار کرد :به طور کلی
تجهیزات شهرهای بازی به سه دسته سبک ،نیمه سنگین و سنگین تقسیم میشود .تجهیزات هیجانی نیاز قشر جوان است و کلیه تجهیزات هیجانی
باید تابلوی بهره برداری داشته باشند و نکات ایمنی نیز روی آن ذکر شده باشد.
وی توجه به اعتبار استاندارد تجهیزات را یکی از ضرورت های اجرایی در بحث مدیریت شهرهای بازی دانست و افزود :در صورتی که اعتبار
استاندارد تجهیزات شهرهای بازی تمام شده باشد تا دریافت اعتبار مجدد تعطیل میشود.
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خبرگزاری

77/10/18

صداوسیما

11067

کشف رب انار با نشان استاندارد جعلی
کارشناسان اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری در بازرسی از مراکز توزیع و عرضه کالا  ،فرآورده رب انار خانگی با نشان جعلی استاندارد را
شناسایی کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز چهارمحال و بختیاری ؛ مدیر کل استاندارد استان گفت :در بررسی های به عمل آمده معلوم شد ،آدرس و
شماره تماس های درج شده بر روی بسته بندی های این فرورده نیز ظاهری و صوری است.
عبداله نظری ضمن هشدار به جعل کنندگان علامت استاندارد ایران افزود :از علامت استاندارد ملی بر روی این فرآورده استفاده شده است که بر طبق
ماده  323قانون مجازات اسلامی ،هر کس بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و
خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر این ماده محکوم خواهد شد.
وی گفت  :با وجود اینکه فرآورده رب انار مشمول استاندارد اجباری نیست اما گرفتن پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی مستلزم دریافت
مجوزهای لازم و انجام سیر مراحل قانونی است.
وی از مردم خواست :در صورت مشاهده این محصول با مشخصات ذکر شده  ،با شماره تماس  1317اطلاع دهند.
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فارس

77/10/17
1:004
توسط استاندارد ایلام آغاز شد

مرحله دوم پلمپ گذاری وسایل توزین سنجش سبک
مدیرکل استاندارد استان ایلام گفت :هدف از این طرح شناسایی و علامت گذاری ترازوها و باسکول های قانونی ،از ترازو ها و باسکول های غیر
قانونی و قاچاق ،با یک شناسه ملی  12رقمی است که پس از درج در سامانه قابلیت ردیابی نیز دارند.
مهناز همتی مدیرکل اداره استاندارد ایلام در گفتوگو با خبرگزاری فارس در ایلام از اوزان و مقیاسهای استاندارد ایلام از آغاز مرحله دوم طرح پلمپ
گذاری وسایل سنجش و توزین سبک شامل ترازوها و باسکولهای مورد استفاده در اصناف خبر داد و گفت :پلمپ گذاری در سه حوزه برای
ترازوهای تولید داخل دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ،ترازوهای وارداتی در مبادی ورودی گمرکات و ترازوها و باسکول های مورد استفاده در
اصناف که در آزمون دوره ای ،صحت عملکرد آن ها تأیید شده است و دارای برچسب صحت عملکرد هستند ،انجام می شود.
وی افزود :هدف از این طرح شناسایی و علامت گذاری ترازوها و باسکول های قانونی ،از ترازو ها و باسکول های غیر قانونی و قاچاق ،با یک شناسه
ملی  12رقمی است که پس از درج در سامانه قابلیت ردیابی نیز دارند.
مدیر کل استاندار استان ایلام اظهار کرد :در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این طرح ،وسایل توزینی که قبلا
توسط استاندارد در آزمون اولیه قبول شده اند و تأییدیه نیز دریافت کردهاند صاحب کد رهگیری میشوند.
وی بیان داشت :در استان ایلام بیش از  6322وسیله سنجش سبک موجود است که در این مرحله هزار دستگاه توزین پلمب گذاری شد.
همتی ادامه داد :دارندگان وسایل سنجش مشمول مقررات استاندارد اجباری ،اجازه ندارند از وسایل سنجش غیراستاندارد و فاقد علامت آزمایش اولیه
و یا دورهای در داد و ستد و ارائه خدمات عمومی استفاده کنند.
این مقام مسوول تشریح کرد :با توجه به اینکه آزمون دورهای سالانه وسایل توزین سبک و سنگین مشمول استاندارد اجباری بوده و به موجب قانون
این امر یکی از تکالیف اصلی اداره کل استاندارد است ،کارشناسان این اداره کل ،با همکاری شرکتهای تأیید صلاحیت شده همکار ،اقدام به آزمون
دقت و صحت و کالیبراسیون کلیه وسایل توزین و سنجش اصناف ارائه دهنده کالا و خدمات کرده و برچسب صحت عملکرد مخصوص اوزان و
مقیاسها را بر روی وسایل توزین و سنجش الصاق میکنند.
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فارس

77/10/17
16064
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری خبر داد

جعل نشان استاندارد در چهارمحال و بختیاری/جاعلان شناسایی شدند
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت :در دیماه امسال ،فرآورده رب انار خانگی با نشان استاندارد جعلی در بازار استان شناسایی و مراحل
رسیدگی حقوقی آن در دست اقدام در دست اقدام قرار گرفت.
عبدالله نظری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد ،گفت :طی بازرسیهای انجام شده از مراکز توزیع و عرضه کالا در چهارمحال و
بختیاری توسط کارشناسان ادارهکل استاندارد استان در دیماه امسال ،فرآورده رب انار خانگی با نشان استاندارد جعلی ،شناسایی و مراحل رسیدگی
حقوقی آن در دست اقدام در دست اقدام قرار گرفت.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه آدرس و شماره تماسهای درج شده بر روی بستهبندیهای غالباً ظاهری و صوری هستند،
افزود :باوجوداینکه فرآورده رب انار مشمول استاندارد اجباری نیست اما بدون اخذ مجوزهای لازم و انجام سیر مراحل قانونی جهت اخذ پروانه کاربرد
علامت استاندارد تشویقی ،از علامت استاندارد ملی بر روی این فرآورده استفاده شده است.
وی ادامه داد :طبق ماده  323قانون مجازات اسلامی ،هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بینالمللی و بهمنظور القای
شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بینالمللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر این ماده محکوم میشود.
وی در پایان از مردم درخواست کرد :در صورت مشاهده محصول فوق با مشخصات ذکر شده مراتب را از طریق تلفن  1317جهت پیگیری و انجام
اقدامات لازم گزارش نمایند.
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77/10/17
11011
مدیرکل استاندارد آذربایجانغربی خبر داد

اعلام جرم علیه  ۰۵واحد تولیدی متخلف در آذربایجانغربی
مدیرکل استاندارد آذربایجانغربی گفت 9 :ماه اول امسال علیه  32واحد تولیدی متخلف در سطح استان به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت
استاندارد اعلام جرم صورت گرفته است.
منصور جلایر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در ارومیه ،با بیان اینکه در  9ماه اول امسال علیه  32واحد تولیدی متخلف در سطح استان به دلیل
نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد اعلام جرم صورت گرفته است ،اظهار کرد :در این مدت تعداد تذکر به واحدهای متخلف  62مورد و تعداد
اخطارها به واحدهای متخلف  218مورد بوده است.
وی در ارتباط با تعداد آزمون نازلهای عرضه سوخت مایع از نوع بنزین و گازوئیل در آذربایجانغربی افزود :در  9ماهه اول امسال  12هزار و 931
مورد آزمون نازلهای سوخت در سطح استان انجام شده که همگی این آزمونها توسط شرکتهای تائید صلاحیت شده صورت گرفته که تنها 16
آزمون در این راستا رد شده است.
مدیرکل استاندارد آذربایجانغربی با اشاره به اینکه امسال  381مورد آزمون باسکول ثابت همکف توسط شرکتهای تائید صلاحیت شده انجام شده
است ،ادامه داد :از این تعداد  336آزمون قبول و  28آزمون نیز به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم رد شدهاند.
وی تعدد آزمون انگ فلزات گرانبها در آذربایجانغربی را  82مورد برشمرد و تصریح کرد :همه این آزمونها توسط کارشناسان اداره کل استاندارد
استان صورت گرفته است که در نتیجه آن  62آزمون مورد تائید قرار گرفته و  22مورد نیز تائید نشدهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،در سطح آذربایجانغربی در مجموع هزار و  262واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری وجود دارد که از این
تعداد هزار و  76مورد فعال و  139مورد غیرفعال هستند.
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تسنیم

77/10/17
100:4

 6۱هزار کانتینر از  41هزار کانتینر رسوبی در بندر شهید رجایی متروکه شد
بررسیها نشان میدهد از  66هزار کانتینر رسوبی در بندر شهید رجایی حدود  18هزار کانتینر متروکه شده در حالی که  92درصد این کانتینرها دارای
ثبت سفارش بوده و تلاش برای ترخیص این کانتینرها ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بررسی طرح اورژانسی گمرک ایران درخصوص کاهش دپو کالا در بندر شهید رجایی و همچنین
ترخیص سریع کالاهای وارداتی به کشور نشان می دهد که در قالب این برنامه بزودی با بررسی پرونده هایی که مدتی در انتظار تعیین تکلیف بوده
اند ،میزان پرونده های در انتظار به صفر خواهد رسید.
طی روزهای اخیر از زمان آغاز طرح بررسی اورژانسی در گمرک شهید رجایی ،بیش از  122پرونده در روز اول و در ادامه دستکم  62پرونده در روز
دوم توسط مسئولان ارشد گمرک ایران و با حضور؛ معاون فنی گمرک ایران بررسی و ارائه راهکار شده است.
در این بین ،بحث بررسی برخی کالاهای باقی مانده در گمرک از سال  82نیز مطرح بوده که به گفته مسئولان گمرکی ،برخی از این موارد نیازمند
اخذ مجوزهایی از جمله از سازمان حفاظت محیط زیست بوده اند که توسط واردکنندگان و صاحبان کالاها تعیین تکلیف نشده اند.
مقامات گمرکی همچنین با بررسی برخی پرونده های باقی مانده از سال های  96و  96عنوان کردند که دلیل عدم خروج و ترخیص این کالاها از
گمرک متفاوت بوده و برخی از مهم ترین دلایل توقف و رسوب این کالاها نیز در دو روز گذشته و همچنین روزهای آینده به منظور تعیین تکلیف
بررسی خواهند شد.
در عین حال ،موضوع دسترسی برخی از دستگاه های مرتبط با واردات کالا به کشور نیز مطرح شده که مسئولان گمرکی معتقدند باید نوع نیاز و سطح
دسترسی دستگاه هایی که در زمینه رسوب کالا در گمرکات نقش دارند مشخص شود.
ارونقی؛ معاون فنی گمرک ایران عنوان کرده که قرار است در طرح اورژانسی تا مدت زمان یک هفته تعیین تکلیف بیشتر کالاهای رسوب کرده و دپو
موجود در بندر شهید رجایی مشخص شود.
برخی از مشکلات اساسی مطرح شده از سوی واردکنندگان مربوط به ثبت سفارش ها ،اتمام مهلت قانونی انجام پروسه واردات و لزوم اخذ مجوز
دوباره از وزارت صمت و سایر دستگاه ها ،مسائل مربوط به تخصیص ارز،مباحثی در زمینه انتقال بدون ارز ،اتمام مهلت کارت بازرگانی در حین انجام
عملیات ورود کالا به گمرک و طی مراحل ترخیص کالا و  ...است.
مسئولان گمرکی اعلام کرده اند که با وجود اینکه گفته شده  66هزار کانتینر کالا در گمرک شهید رجایی رسوب کرده ،اما زمانی می توان واقعا این
میزان کالا را رسوب شده تلقی کرد که امکان ترخیص آن وجود نداشته باشد .در عین حال ،گمرک در روزهای اخیر فراهم شدن امکان ثبت سفارش
بدون انتقال ارز و پیگیری آن در وزارت صمت از سوی وزارت اقتصاد را پیشنهاد و پیگیری می کند.
همچنین از دیگر دلایل عمده عدم ترخیص کالا از گمرک در بررسی های اورژانسی یکی دو روز اخیر می توان به مسائل بانکی ،اعتبارات اسنادی،
تخصیص و تامین ارز و ناتوانی واردکننده برای دریافت کد از بانک ها قابل اشاره است.
از موضوعات مهم بررسی شده در طرح اورژانسی ترخیص کالا از گمرک ،موضوع مربوط به قوانین متروکه شدن کالاها و تعیین تکلیف این دست از
کالاهای رسوب شده در بندر شهید رجایی است.
از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه امسال  18هزار و  871کانتینر کالا از مجموع  62هزار کانتینر کالای رسوب شده در گمرک ،متروکه اعلام شد ،با
این حال تا یک هفته پیش صاحبان بیش از  8هزار و  322کانتینر کالا دارای اظهارنامه به گمرک مراجعه کرده اند .مقامات گمرکی می گویند بررسی
ها نشان می دهد که بیش از  92درصد کالاهایی که به دلایل مشکل ترخیص و گذشت زمان قانونی متروکه اعلام شده اند ،دارای ثبت سفارش
هستند.
تعیین تکلیف  6.8هزار کانتینر متروکه بعد از هشدار گمرک
در سال  96بیش از  12هزار کانتینر کالای موجود در گمرک به عنوان متروکه اعلام شده بود که پس از آن 6 ،هزار و  822مورد تعیین تکلیف شد.
تبصره های ذیل ماده  26قانون گمرکی می گوید اگر کالایی در حال انجام تشریفات گمرکی است ،نمی تواند به عنوان متروکه اعلام شود.
مقامات گمرکی عنوان کرده اند که علاوه بر شناسایی موارد و مشکلات یاد شده در طرح اورژانسی ترخیص کالا از گمرک ،موضوعاتی نیز پیرامون
کالاهایی با علامت اغفال کننده نیز وجود دارد که طبق مقررات باید امحاء شود.
بررسی های میدانی از آخرین اقدامات اورژانسی گمرک ایران نشان می دهد که واردکنندگان برخی کالاها از جمله مواد اولیه و قطعات مورد نیاز
خودروسازان ،ملزومات مورد نیاز پتروشیمی ها ،پارچه ،تجهیزات پزشکی ،ژنراتور ،تجهیزات مربوط به مترو وکارخانجات لوازم خانگی و  ...در روزهای
اخیر برای تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک و همچنین حل و فصل مشکلات مراجعه داشته اند.
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شعب تخصصی رسیدگی به جرائم استاندارد در گلستان تشکیل میشود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان گفت :شعب تخصصی رسیدگی به جرائم استاندارد در شهرهای استان گلستان
تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ،مهدی قاسمی وناجمی صبح امروز در مراسم انعقاد تفاهمنامه دادگستری با اداره استاندارد استان گلستان
اظهار داشت :برای کاهش زمان رسیدگی به جرائم بخش استاندارد ،شعب تخصصی در شهرهای استان گلستان تشکیل میشود.
وی تصریح کرد :در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و به منظور گسترش همکاریهای علمی ،پژوهشی و فنی در راستای تحقق اهداف
و سیاستگذاریهای توسعهای کشور تفاهمنامه همکاری بین دادگستری استان گلستان با اداره استاندارد منعقد شد.
وی تاکید کرد :از اهداف این تفاهمنامه همکاری و تشریک مساعی در زمینه اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،ترویج استاندارد ،ارتقاء
کیفیت کالا و خدمات و انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط در راستای استفاده بهینه از تواناییهای علمی ،فنی و پژوهشی طرفین و
هماهنگی در خصوص تسهیل اجرای بندهای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و همکاری است.
وی افزود :در کنار فعالیتهای آموزشی به دنبال رسیدگی کوتاه به پروندههای استاندارد در استان هستیم و برای حل این مشکل شعب تخصصی در
شهرهای استان تشکیل میشود.
قاسمی بر خلاقیت ،نوآوری و استفاده از ظرفیتهای بومی برای پیشگیری و فرهنگسازی تاکید کرد و گفت :از هر ایده و طرحی که بتواند در زمینه
پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار باشد ،حمایت میکنیم.
معاون فرهنگی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان خاطر نشان کرد :اگر میخواهیم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه
مطلوب برسیم نباید فقط به ایدهپردازی اکتفا کنیم و باید این ایدهها را به عمل تبدیل کنیم و این با همکاری همه نهادها عملی خواهد شد.
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080:0
رئیس اداره استاندارد رفسنجان:

 ۰1علامت جعلی استاندارد در رفسنجان شناسایی شد
رفسنجان  -رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان از شناسایی  36علامت جعلی استاندارد در رفسنجان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،ناهید سربازپور دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت :کنترل کیفیت کالای مشمول استاندارد در محل عرضه با
اجرای طرح «طاها» توسط بازرسان مورد تایید در حال اجراست.
وی افزود :بازرسان این اداره با در دست داشتن کارت شناسایی به فروشگاه های سطح شهر مراجعه و کالاها را از نظر داشتن علامت استاندارد بررسی
می کنند.
وی ادامه داد :بازرسان برای راستی آزمایی علامت درج شده روی بسته بندی ،کد  12رقمی زیر علامت استاندارد را به  12221317پیامک می زنند و
پاسخ دریافتی وضعیت اصالت پروانه را تعیین میکند.
سربازپور با اشاره به اینکه اجرای این طرح نه تنها در شهر بلکه در بخش ها نیز انجام می شود ،بیان کرد :همکاری فروشندگان با اجرای این طرح
باعث می شود کالاهای بی کیفیت شناسایی و از دسترس عموم خارج شوند.
رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان به بررسی و کنترل کیفیت کالاهای مشمول استاندارد در رفسنجان نیز اشاره کرد و گفت :تاکنون 36
علامت جعلی استاندارد شناسایی شده است که با همکاری اتحادیه ها در حال جمع آوری هستند.
سربازپور تصریح کرد :امروزه فقط داشتن علامت استاندارد کافی نیست زیرا متقلبان به اهمیت دادن مردم در هنگام خرید به وجود این علامت روی
بسته بندی پی برده اند و علامت جعلی می زنند لذا عمده فروشان از اصالت پروانه استاندارد اطمینان حاصل کنند.
رئیس اداره استاندارد رفسنجان در ادامه اظهار داشت :تمامی ترازوهای طلا فروشی ها و نقره فروشی های رفسنجان در طرح کنترل دوره ای اوزان و
مقیاس ها توسط شرکت مورد تایید سازمان استاندارد ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
سرباز پور ادامه داد :براساس هماهنگی های انجام شده بین اداره استاندارد رفسنجان و روسای اتحادیه ها ،مقرر شد بازرسانی با کارت شناسایی
عکس دار به واحد صنفی مراجعه و ترازوهای مورد استفاده را بررسی و مورد آزمون قرار دهند.
وی اضافه کرد :پس از بررسی و صحت عملکرد ترازو ها ،بر روی  89ترازو برچسب استاندارد نصب شد.
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راه اندازی میز خدمت الکترونیک اداره کل استاندارد ایلام
مدیر کل استاندارد استان ایلام از راه اندازی میز خدمت الکترونیک در این اداره کل خبر داد.
راه اندازی میز خدمت الکترونیک اداره کل استاندارد ایلام
مهناز همتی مدیرکل استاندارد استان ایلام در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام،گفت :فعالیت هایی که از طریق
میز خدمت الکترونیک این اداره کل ارائه می گردند احصاء گردیده و زیرساخت های آنها جهت ارائه خدمات به متقاضیان به صورت الکترونیک
فراهم گردید.
وی افزود:جهت استفاده از خدمات الکترونیک این اداره کل به آدرس:
IlamIsiri.gov.ir
به قسمت میز خدمت ارائه شود  ،وارد شده و کلیک کنید،سپس خدمات مورد نیاز خود را درخواست نمائید.
لازم به ذکر است تعداد محدودی از خدمات نیز که قابلیت ارائه از طریق میز خدمت الکترونیک ندارند از طریق میز خدمت حضوری انجام می گیرند.
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کشف علائم استاندارد جعلی در رفسنجان
رییس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان گفت :با بررسی و کنترل کیفیت کالاهای مشمول استاندارد در رفسنجان تاکنون  36علامت جعلی استاندارد
شناسایی شده است که با همکاری اتحادیهها در حال جمع آوری هستند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،ناهید سربازپور رییس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان گفت :بازرسان این
اداره با در دست داشتن کارت شناسایی به فروشگاههای سطح شهر مراجعه و کالاها را از نظر داشتن علامت استاندارد بررسی میکنند.
وی با بیان اینکه بازرسان برای راستی آزمایی علامت درج شده روی بسته بندی ،کد ده رقمی زیر علامت استاندارد را به  12221317پیامک میزنند
و پاسخ دریافتی وضعیت اصالت پروانه را تعیین میکند ،بیان کرد :همکاری فروشندگان با اجرای این طرح باعث میشود کالاهای بی کیفیت
شناسایی و از دسترس عموم خارج شوند.
سربازپورعنوان کرد :امروزه فقط داشتن علامت استاندارد کافی نیست زیرا متقلبان به اهمیت دادن مردم در هنگام خرید به وجود این علامت روی
بسته بندی پی برده اند و علامت جعلی میزنند لذا عمده فروشان از اصالت پروانه استاندارد اطمینان حاصل کنند.
رئیس اداره استاندارد رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود گفت :کلیه ترازوهای طلا فروشیها و نقره فروشیهای رفسنجان در طرح کنترل
دورهای اوزان و مقیاسها توسط شرکت مورد تایید سازمان استاندارد ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی بیان کرد :اجرای این طرح نه تنها در شهر بلکه در بخشها نیز اجرا میشود.
سرباز پور گفت :براساس هماهنگیهای انجام شده بین اداره استاندارد رفسنجان و روسای اتحادیه ها ،مقرر شد بازرسانی با کارت شناسایی عکس دار
به واحد صنفی مراجعه و ترازوهای مورد استفاده را بررسی و مورد آزمون قرار دهند.
وی بیان داشت :پس از بررسی و صحت عملکرد ترازو ها ،بر روی  89ترازو برچسب استاندارد نصب شد.
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