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نازل های سوخت گیری همدان استاندارد هستند
همدان -ایرنا -مدیرکل استاندارد همدان گفت :در ایام نوروز  012نازل عرضه بنزین ،گازوئیل ،گاز مایع و سی ان جی در جایگاه های استان مورد
بازرسی و آزمایش قرار گرفت که تمام آنها استاندارد بودند.
محمد مددی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :دست کم چهار بار در سال از نازل های جایگاه های سوخت گیری در نقاط
مختلف استان نمونه گیری می شود.
وی افزود :در نمونه گیری نازل های سوخت بنزین و گازوئیل رویکرد جلوگیری از کم فروشی مدنظر است و در ایام نوروز هیچ گونه تخلف در کم
فروشی بنزین و گازوئیل در جایگاه های سوخت استان گزارش نشده است.
مددی بیان کرد :در صورت اطمینان از تخلف ،نازل سوخت بی کیفیت مهر و موم می شود.
مدیرکل استاندارد همدان همچنین به آزمون و کالیبراسیون دستگاه های توزین سبک اشاره کرد و گفت 052 :دستگاه ترازوی اصناف در تعطیلات
نوروز آزموده شدند که موردی از تخلف در آنها دیده نشد.
مددی گفت :همدان شهری گردشگر پذیر است و بازرسی های انجام شده در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان صورت گرفته است.
وی با اشاره به شعار امسال خاطرنشان کرد :برای تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب و رونق بخشیدن به تولید ،طرح های ویژه ای در بخش های
آموزش ،تجدید نظراستانداردها و تدوین آیین نامه های مرتبط برنامه ریزی و اجرا می شود.
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مدیرکل استاندارد:

بیشتر واحدهای استاندارد یزد در مرکز استان قرار دارد
یزد  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد یزد گفت :از یک هزار و  022واحد تولیدی دارای نشان استاندارد اجباری  969 ،واحد در مرکز استان مستقر است.
به گزارش روز سهشنبه روابط عمومی این اداره کل  ،محمدحسین ماجدی اردکانی در بازدید فرماندار یزد از مجموعه اداری ،فنی و آزمایشگاهی نهاد
یادشده اظهار داشت :ضرورت دارد در راستای قوانین و روشهای اجرایی موجود درزمینهٔ استاندارد ،با همکاری فرمانداری و موقعیتشناسی خاصی
که این نهاد دولتی از جامعه دارد ،کارها انجام شود.
وی افزود :با توجه به شرایط خاص حاکم بر شهرستان یزد اعم از اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی باید تصمیمهای مقتضی گرفته شود.
مدیرکل استاندار یزد یادآور شد :برای امسال برنامههای متنوعی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد تدارک دیده شد که از فرمانداری
درخواست داریم تا زمینه حضور مشترک در نمازهای جماعت نهادهای دولتی ،دیدار با خانواده معزز ایثارگران و شهدا و همچنین ظرفیتهای بالای
پایگاههای بسیج اداری را برای این اداره کل فراهم کند.
فرماندار یزد هم گفت :استاندارد و کیفیت کالا از جایگاه ویژهای در جامعه برخوردار است به همین دلیل فرمانداری با تمامی امکانات و ظرفیتهای
خود آماده همکاری با اداره کل استاندارد است.
سید محمد رستگاری افزود :با ایجاد نمایشگاه استاندارد و افتتاح دفتر استانداردسازی ،پل ارتباطی این  0نهاد دولتی محکمتر شده و با مجموعه
فعالیتهای مشترکی که خواهیم داشت قادر هستیم با همراهی و همکاری مردم و دیگر دوایر مرتبط  ،آرامش و امنیت را برای شهروندان به ارمغان
آوریم.
این بازدید باهدف بررسی امکانات ،آشنایی با شرح وظایف و مأموریتهای استاندارد و همچنین گرفتن تصمیمهای لازم در خصوص همکاریهای 0
جانبه انجام و مقدمات ایجاد دفتر استانداردسازی در فرمانداری یزد بررسی شد.
تاکنون سه دفتر استانداردسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  ،کانون کارشناسان دادگستری استان و سومین دفتر در محل اتحادیه صنف
سازندگان و فروشندگان طلا ،نقره و جواهر با حضور مسئولان اداره کل استاندارد آغاز به کارکرده است.
استان یزد چهارمین استان توسعهیافته صنعتی کشور است که حدود سه هزار و  622واحد تولیدی  ،صنعتی و کشاورزی دارد.
این استان یکمیلیون و  131هزار نفر جمعیت دارد که  15درصد ساکن  01شهر و بقیه در روستاها زندگی میکنند.
هماکنون بیش از  122نوع کالا در واحدهای صنعتی استان تولید می شود که  722قلم آن به  93کشور صادر می شود.
سازمان ملی استاندارد تاکنون حدود  01هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد کالا برای  00هزار واحد صنعتی زیرپوشش و در قالب هزار قلم کالا صادر
کرد ،این میزان شامل کمتر از  05درصد واحدهای صنعتی است.
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راهاندازی دفتر استانداردسازی در فرمانداری یزد
فرماندار یزد ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با اداره کل استاندارد استان ،ایجاد دفتر استانداردسازی در فرمانداری یزد را باعث استحکام بیشتر پل
ارتباطی این دو نهاد دولتی دانست.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد« ،سید محمد رستگاری» در بازدید از اداره کل استاندارد یزد که با هدف بررسی امکانات ،آشنایی با شرح وظایف و
ماموریتهای استاندارد و همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص همکاریهای دو جانبه انجام شد ،گفت :استاندارد و کیفیت از جایگاه ویژهایی در جامعه
برخوردار است و با توجه به اثر مهمی که این دو مقوله در زندگی روزمره افراد دارد ،فرمانداری یزد با تمام امکانات و ظرفیتهای خود ،آماده همکاری
با اداره کل استاندارد است.
وی در جریان این بازدید که با بررسی مقدمات ایجاد دفتر استانداردسازی در فرمانداری یزد همراه بود ،افزود :از طریق ایجاد نمایشگاه استاندارد و
افتتاح دفتر استانداردسازی ،پل ارتباطی این دو نهاد دولتی محکمتر خواهد شد و با مجموعه فعالیتهای مشترکی که خواهیم داشت قادر هستیم با
همراهی و همکاری مردم خوب شهرستان و دیگر دوایر دولتی و غیر دولتی مرتبط ،آرامش و امنیت رابرای شهروندان به ارمغان بیاوریم.
«محمد حسین ماجدی اردکانی» مدیر کل استاندارد یزد نیز در این بازدید گفت :از  1022واحد تولیدی تحت پوشش استاندارد در استان 969 ،واحد
مستقر در شهرستان یزد هستند که ضرورت دارد در راستای قوانین و روشهای اجرایی موجود در زمینه استاندارد ،با همکاری فرمانداری یزد و
موقعیت شناسی خاصی که این نهاد دولتی از جامعه دارد و با توجه به شرایط خاص حاکم بر شهرستان اعم از اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
تصمیمهای مقتضی اتخاذ شود.
وی افزود :برای امسال برنامه های مختلف و متنوعی را در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد تدارک دیدهایم که از فرمانداری شهرستان یزد
درخواست داریم تا زمینههای حضور مشترک در نمازهای جماعت دوایر دولتی ،دیدار با خانواده معزز ایثارگران و شهداء و همچنین ظرفیتهای بالای
پایگاههای بسیج اداری را برای این اداره کل فراهم سازد.
گفتنی است ،فرماندار شهرستان یزد در این بازدید که به همراهی معاون برنامهریزی فرمانداری انجام شد ،از مجموعه اداری ،فنی و آزمایشگاهی
اداره کل استاندارد استان بازدید داشت.
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مدیرکل استاندارد استان زنجان:

وسایل توزین میزان بود
مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت :بر اساس بازرسیهای انجامشده وسایل توزین سبک غرفهداران نمایشگاه بهاره استان مشکلی نداشت.
داوود کارگرزاده در گفتوگو با ایسنا ،منطقه زنجان ،اظهار کرد :در راستای حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و مصرفکنندگان ،طرح نظارت
نوروزی که در قالب گروههای کاری از  15اسفند  92لغایت  15فروردین  ،91همزمان با سراسر کشور ،در استان زنجان نیز اجرا شد.
این مسئول ادامه داد :از  072مورد بازرسی صورت گرفته از وسایل توزین سبک غرفهداران مستقر در نمایشگاه بهاره کاسپین زنجان و بازارچههای
عرضه مستقیم کالای بهاره ابهر و اصناف شهرستان خرمدره ،خوشبختانه هیچ مورد نامطبق با استاندارد ،مشاهده نشد.
وی افزود :در شش ماهه دوم سال گذشته تعداد  10مورد شکایت از مراکز آزمون دورهای تست مخازن  ،CNGدریافت شد که با پیگیریهای
ادارهکل و بررسیهای کارشناسی صورت گرفته همه شکایات واصله به سرانجام رسید و مختومه شد.
کارگرزاده با بیان اینکه بیشتر شکایات واصله ،مربوط به مردودی مخازن  CNGخوردو بوده است ،تصریح کرد  :با توجه به ضوابط استاندارد ،6290
مخازن مورد نظر معیوب و در نتیجه مردود گزارش شده بودند و در اکثر مواقع حق با آزمایشگاههای تست مخازن  CNGبوده است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان یادآور شد :مصرفکنندگان با توجه به درج علامت استاندارد بر روی محصولات و کالاهای مورد مصرف خود به آن
اطمینان میکنند که در این راستا تولیدکنندگان نیز باید متعهد شوند که با درج این نشان بر روی محصولات خود اعتماد مردم را خدشهدار نکنند.
وی خاطرنشان کرد :استقبال از کالای باکیفیت از سوی مردم و توجه عموم به این نشان ،باعث تشویق تولیدکنندگاه جهت تولید کالاهای باکیفیت و
استاندارد خواهد شد که بیشک بهترین معیار برای تشخیص کالاهای باکیفیت از محصولاتی که کیفیت مطلوبی ندارند ،نشان مرغوبیت کالا
(استاندارد) است؛ چرا که معیارهای مورد تاکید استاندارد ایران ،همتراز با معیارهای جهانی است .

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

7

استاندارد در آیینه رسانهها
چهارشنبه  21فروردین 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

مهر

98/1/20
11018
برای رسیدن به استاندارد جهانی؛

استان اصفهان نیازمند  ۵۱دستگاه شتاب دهنده خطی است
اصفهان  -رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :برای رسیدن به استاندارد جهانی ،تعداد دستگاههای شتاب دهنده خطی استان اصفهان که
برای پرتودرمانی و درمان سرطان کابرد دارد باید از  2به  15عدد برسد.
به گزارش خبرنگار مهر ،طاهره چنگیز ،ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از طراحی و ساخت دستگاه شتاب دهنده خطی و بهره برداری آن در
شهرک سلامت اصفهان اظهار داشت :به دنبال دستیابی محققان در اصفهان به تکنولوژی دستگاه شتاب دهنده خطی امروز این دستگاه در شهرک
سلامت اصفهان از طریق ویدئوکنفرانس و توسط رئیس جمهور راه اندازی شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه شتاب دهنده خطی تا قبل از ساخت آن در ایران از کشورهای اروپایی و آمریکا وارد ایران میشد ،ادامه داد :این دستگاه
برای پرتودرمانی بیماران سرطانی کاربرد دارد که به علت کمبود دستگاه شتاب دهنده خطی در اصفهان بیماران سرطانی برای انجام رادیوتراپی در
مواقعی مجبورند ماهها در لیست انتظار بمانند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه طراحی و ساخت این دستگاه از طریق یک شرکت دانش بنیان صورت گرفته است و دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان در نظارت و ارزیابی ایمنی دستگاه با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت همکاری داشته است ،افزود :سه نوع دستگاه شتاب
دهنده خطی داریم که شامل توان انرژی بالا ،متوسط و پایین است ،دستگاههای شتاب دهنده خطی با توان انرژی پایین ( )6MEVمیتوانند بیش از
 12درصد موارد نیاز به رادیوتراپی را پوشش دهند.
برای هر یک میلیون نفر جمعیت ،نیاز به سه دستگاه شتاب دهنده خطی است
وی گفت :دستگاه شتاب دهنده خطی که امروز به بهره برداری رسید با توان انرژی پایین  6MEVاست که در حال حاضر هفت دستگاه از این نوع
به شکل فعال در مراکز درمانی سطح استان اصفهان وجود دارد.
چنگیز اعلام کرد :به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت باید سه دستگاه شتاب دهنده خطی وجود داشته باشد که برای رسیدن به استاندارد آن باید
تعداد دستگاههای شتاب دهنده خطی را در استان اصفهان از هفت به  15عدد برسانیم.
وی گفت :امید میرود در پی طراحی و تولید این دستگاه نیاز ما به واردات آن به صفر میرسد و با یک سوم قیمت ریالی و بدون وابستگی به ارز
دستگاه شتاب دهنده خطی در اصفهان تولید خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در صورت صدور مجوز از وزارت بهداشت برای تولید انبوه دستگاه شتاب دهنده تولید ایران
میتوان ظرف یک سال آینده نیاز استان اصفهان به این دستگاه کاملاً رفع شود ،اضافه کرد :تکنولوژی دستگاه شتاب دهنده خطی بسیار بالا است و
طراحی و ساخت و تولید ایرانی و بومی کردن تکنولوژی آن کاری بسیار پر ارزش است.
وی گفت :با تولید داخلی دستگاه شتاب دهنده خطی وابستگی ما به خرید ،نگهداری و تجهیزات دستگاه با تکنولوژی خارجی کاملاً از بین میرود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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استاندارد در آیینه رسانهها
چهارشنبه  21فروردین 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

موج

98/1/20
10000
فرماندار یزد گفت:

ایجاد نمایشگاه استاندارد و افتتاح دفتر استانداردسازی برای همکاری بیشتر
فرماندار یزد گفت :ایجاد نمایشگاه استاندارد و افتتاح دفتر استانداردسازی ،پل ارتباطی این  0نهاد دولتی را محکمتر و مجموعه فعالیتهای مشترکی
را خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری موج یزد ،سید محمد رستگاری فرماندار یزد هم گفت :استاندارد و کیفیت کالا از جایگاه ویژهای در جامعه برخوردار است به
همین دلیل فرمانداری با تمامی امکانات و ظرفیتهای خود آماده همکاری با اداره کل استاندارد است.
رستگاری افزود :با ایجاد نمایشگاه استاندارد و افتتاح دفتر استانداردسازی ،پل ارتباطی این  0نهاد دولتی محکمتر شده و با مجموعه فعالیتهای
مشترکی که خواهیم داشت قادر هستیم با همراهی و همکاری مردم و دیگر دوایر مرتبط ،آرامش و امنیت را برای شهروندان به ارمغان آوریم.
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استاندارد در آیینه رسانهها
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

برنا

98/1/20
100:0

نوروز تخلفی در پمب بنزین های همدان ثبت نشد
در نمونه گیری نازل های سوخت بنزین و گازوئیل رویکرد جلوگیری از کم فروشی مدنظر است و در ایام نوروز هیچ گونه تخلف در کم فروشی
بنزین و گازوئیل در جایگاه های سوخت استان گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ،مدیرکل استاندارد همدان گفت :در ایام نوروز  012نازل عرضه بنزین ،گازوئیل ،گاز مایع و سی ان جی در جایگاه
های استان مورد بازرسی و آزمایش قرار گرفت که تمام آنها استاندارد بودند.
محمد مددی اظهار داشت :دست کم چهار بار در سال از نازل های جایگاه های سوخت گیری در نقاط مختلف استان نمونه گیری می شود.
وی افزود :در نمونه گیری نازل های سوخت بنزین و گازوئیل رویکرد جلوگیری از کم فروشی مدنظر است و در ایام نوروز هیچ گونه تخلف در کم
فروشی بنزین و گازوئیل در جایگاه های سوخت استان گزارش نشده است.
مددی بیان کرد :در صورت اطمینان از تخلف ،نازل سوخت بی کیفیت مهر و موم می شود.
مدیرکل استاندارد همدان همچنین به آزمون و کالیبراسیون دستگاه های توزین سبک اشاره کرد و گفت 052 :دستگاه ترازوی اصناف در تعطیلات
نوروز آزموده شدند که موردی از تخلف در آنها دیده نشد.
مددی گفت :همدان شهری گردشگر پذیر است و بازرسی های انجام شده در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان صورت گرفته است.
وی با اشاره به شعار امسال خاطرنشان کرد :برای تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب و رونق بخشیدن به تولید ،طرح های ویژه ای در بخش های
آموزش ،تجدید نظراستانداردها و تدوین آیین نامه های مرتبط برنامه ریزی و اجرا می شود.
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