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 2هزار و 39وسیله توزین در لرستان ارزیابی شد
خرم آباد  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد لرستان گفت :ازابتدای سال جاری تا کنون 2هزار و 39وسیله سنجش شامل وسایل توزین سبک و باسکول
سنگین مورد آزمون دوره ای قرار گرفت.
مرضیه قنبریان روزسه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :دراین راستا بازرسی و آزمون  2هزار و یک وسیله توزین و سنجش سبک واحدهای
صنفی سطح استان انجام شد.
وی بیان کرد :این سنجش و ارزیابی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اطمینان از صحت کار این وسایل و همچنین جلوگیری از
کمفروشی ناشی ازعدم دقیق بودن عملکرد آنها انجام شد.
مدیرکل استاندارد لرستان اظهار داشت :براساس قانون دارندگان وسایل سنجش مشمول مقررات استانداردهای اجباری نباید از وسایل سنجش فاقد
برچسب آزمون اولیه و یا دورهای در داد و ستد و ارائه خدمات عمومی استفاده کنند.
قنبریان اضافه کرد :هم چنین برای بررسی صحت کار باسکول های ثابت همکف 32 ،باسکول سنگین مورد آزمون دوره ای قرار گرفت.
وی ادامه داد :دارندگان وسایل سنجش باید همکاری لازم را با بازرسان استاندارد به عمل آورند و صاحبان وسایل سنجش موظف به پرداخت هزینه
آزمون برابر تعرفه مصوب می باشند.
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ایرنا

79/10/11
14112

 11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد
شهرکرد -ایرنا -مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی چهارمحال و بختیاری  ،از شناسایی و جمع آوری  11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در
مراکز عرضه و فروش استان خبر داد.
به گزارش ایرنا ،عبدالله نظری روز سه شنبه افزود :این کالاها در پاییز امسال شناسایی و از سطح مراکز عرضه و فروش استان جمع آوری شده اند.
وی تاکید کرد  :این کالاها شامل ترشی ،چسب چوب ،شیرآلات ،قند کله  ،دوغ  ،محافظ تلویزیون و کامپیوتر  ،زودپز خمره ای  ،روغن زیتون است.
نظری افزود  :گرفتن پروانه کاربرد علامت استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری و درج علامت استاندارد و کد رهگیری ذیل آن ضروری
است.
وی  ،استفاده از کالای استاندارد را حق شهروندان اعلام و تصریح کرد  :مردم در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد علامت استاندارد ،مراتب را به
شماره تلفن  1111اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
به گزارش ایرنا ،علامت استاندارد نشان مرغوبیت کالاست و اجناس یا خدماتی که هیچ نشان استانداردی بر خود ندارند ،برای استفاده و خرید بههیچ
عنوان مناسب نیستند.
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ایسنا

79/10/11
12144

اعلام جرم علیه  9شهردار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وسایل بازی
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :علیه سه شهرداری یاسوج ،دهدشت و گچساران در خصوص وسایل بازی
اعلام جرم کردیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،بهمن رحمتی سه شنبه 11 ،دی ماه در نشست ظهر امروز کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات
استان بر استانداردسازی وسایل بازی در پارکهای استان تأکید کرد و گفت :به شهرداریها اعلام و زمانی را برای رفع مشکلات وسایل بازی
مشخص کردیم اما اقدامی صورت نگرفت که ادارهکل استاندارد علیه شهرداران یاسوج ،دهدشت و گچساران اعلام جرم کرده است برای شخصیت
حقوقی شهرداری شهرداری یاسوج هم حکم صادر شده است.
وی با اشاره به وضعیت آسانسورهای ادارات استان اظهارکرد :از مجموع  ۴۸آسانسور در ادارات استان ،آسانسور 1دستگاه شامل کمیته امداد استان و
منطقه  2شهرستان بویراحمد ،ادارهکل بنیاد شهید ،اتاق بازرگانی ،تامین اجتماعی نیروهای مسلح و دو آسانسور متعلق به بیمارستان امام سجاد(ع)
یاسوج استاندارد هستند .
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه  2۴جایگاههای  CNGدر استان وجود دارد ،خاطرنشان کرد :از
این تعداد  ۸جایگاه تائیدیه استاندارد دارد12 ،جایگاه فاقد تائیدیه هستند و  1مورد هم عدم همکاری ثبت شده و  ۸مورد گواهی استاندارد هم در حال
دریافت گواهی استاندارد هستند.
رحمتی تصریح کرد :از  1جایگاه  CNGعدم همکاری با اداره استاندارد ۸ ،جایگاه مربوط به شهرداریهای دهدشت ،چرام ،سی سخت و دوگنبدان
است که تا پایان اسفند ماه برای استانداردسازی مهلت دارند .
وی اضافه کرد :سه مرکز یا جایگاه  LPGدر سطح استان وجود دارند که همه این واحدها غیراستاندارد هستند و یک واحد هم اصلا پروانه ندارد که
باید در اسرع وقت اقدامات قانونی انجام شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت استانداردسازی واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی استان بیان
کرد 1۸ :واحد فعال شن و ماسه در استان داریم که از این تعداد 21 ،واحد دارای پروانه استاندارد و  99واحد فاقد پروانه استاندارد هستند 15 .واحد
تولید تیرچه بلوک فعال داریم که  1۸واحد پروانه استاندارد دارند و  93واحد ندارد
رحمتی تاکید کرد 15 :واحد فعال بتن آماده در استان وجود دارد که  1واحد پروانه استاندارد دارد و سه واحد فاقد استاندارد هستند ،از  3واحد فعال
بلوک پلی استابرن در استان یک واحد پروانه استاندارد دارد و  1واحد فاقد پروانه استاندارد می باشند.
وی اضافه کرد :تذکرات نهایی داده شده و مهلت استانداردسازی به آنها دادیم که خیلی ها تمکین نکردند طی دو هفته گذشته در شهرستانهای
بویراحمد و گچساران همه واحدهای تولید شن و ماسه غیراستاندارد را پلمب کردیم که باعث شد بسیاری برای اخذ مجوز استاندارد اقدام کنند.
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سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری

79/10/14

041:2
صداوسیما
در حوزه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا

خراسان جنوبی جزء  11استان اول کشور در رعایت استانداردها
خراسان جنوبی در رعایت پروانه و عرضه کالای استاندارد ،جزء  15استان اول کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی ،مدیر کل استاندارد استان گفت :هم اکنون  15درصد واحدهای تولیدی خراسان جنوبی
پروانه استاندارد دارند و به طور مستمر توسط کارشناسان استاندارد بازرسی می شوند.
آقای مروی مقدم افزود :از آغاز امسال نیز  ۴پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی خراسان جنوبی صادر و همچنین پروانه استاندارد
 99واحد تولیدی تمدید شده است.
وی گفت :بیشترین گواهی های صادر و تمدید شده مربوط به صنایع غذایی استان است.
مدیر کل استاندارد استان افزود :این اداره کل علاوه بر نظارت و بازرسی واحدهای تولیدی استان ،بر محموله های صادراتی نیز در مبادی خروجی
استان نظارت کامل دارد که در همین خصوص از آغاز امسال  1115مورد بازرسی از محموله های صادراتی شامل مشتقات نفتی ،صنایع ساختمانی،
مواد غذایی ،فلزات و سایر در گمرک ماهیرود انجام داده است .
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سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

79/10/11
12102
در کارگروه استاندارد مطرح شد

ملاحضات سیاسی مانع پلمب واحدهای شن و ماسه غیراستاندارد در کهگیلویه و بویراحمد
در نشست استانداردسازی ،ملاحضات سیاسی به عنوان مانعی برای پلمب واحدهای شن و ماسه مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج ،کارگروه استاندارد ظهر امروز به ریاست عزیز فیلی معاون استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
یکی از دستورکارهای این نشست مصالح ساختمانی غیر استاندارد بود که بهمن رحمتی مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد تعداد واحدهای
مصالح ساختمانی استان را  131واحد عنوان کرد و گفت 12۸ :مورد از این واحدها دارای پروانه بهرهبرداری هستند.
وی بیان کرد :در استان  1۸واحد شن و ماسه فعال و  1۸واحد غیرفعال است که از مجموع  1۸واحد فعال  21مورد استاندارد و  99مورد فاقد
استاندارد هستند و تذکرات لازم به آنها داده شد.
این مسوول بیان کرد :مهلتی برای اخذ گواهی استاندارد به واحدهای شن و ماسه داده شد اما تمکین نکردند و ادارهکل استاندارد  3مورد از این
واحدها را هفته گذشته در بویراحمد و گچساران با دستور دادستانی پلمب کرد.
وی بیان کرد :پس از اقدام به پلمب واحدهای غیراستاندارد حدود  35درصد واحدها برای استانداردسازی واحد و دریافت گواهی استاندارد مراجعه
کردند.
در ادامه سیاوش فرهادی رئیس کارگروه نظارت فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد ملاحضات سیاسی را مانع برخورد و پلمب
واحدهای غیراستاندارد شن و ماسه دانست و گفت :علرغم اینکه هزینه زیادی صرف کارگروه استانداردسازی میشود اما جلسات در برخورد با مصالح
غیراستاندارد باز خورد مناسبی ندارد.
وی عنوان کرد :واحدهای بتن آماده یا مصالح ساختمانی و شن ماسه به دلیل ملاحضات سیاسی و نداشتن ضمانت اجرایی پلمب نمیشوند.
اما عزیز فیلی در واکنش به سخنان فرهادی گفت :قبلا موارد و ملاحضات سیاسی بوده اما در حال حاضر کاری به این موارد نداریم و با متخلفان
برخورد میکنیم.
معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :ادارهکل استاندارد استان  3واحد را پلمب کرده و با سایر متخلفان هم برخورد میکند.
در پایان رحمتی مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در تایید سخنان معاون عمرانی استاندار گفت :در برخی موارد با من تماس گرفتند اما بدون
توجه به ملاحضات وظایفمان را انجام دادیم.
وی بیان کرد :از واحدهای تولیدی و کارخانجات مواد غذایی به صورت سرزده بازدید و با متخلفان برخورد میکنیم.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

79/10/11
101:7
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری خبر داد

شناسایی  11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از شناسایی و جمعآوری  11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در سه ماهه سوم سال 31در سطح بازار استان
خبر داد.
عبدالله نظری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد ،از شناسایی و جمعآوری  11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در سه ماهه سوم سال31
در سطح بازار چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت :کالاهای شناسایی شده شامل ترشی سیر ،چسب چوب ،شیرآلات  ،قند کله ،دوغ ،محافظ
تلویزیون و کامپیوتر ،زودپز خمرهای ،روغن زیتون و  ...است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری ،درج علامت استاندارد و کد
رهگیری ذیل آن را لازم و ضروری دانست و افزود :استفاده از کالای استاندارد حق مسلم شهروندان است و از مردم درخواست داریم که در صورت
مشاهده کالاهای فاقد علامت استاندارد ،مراتب را با شماره تلفن  1111اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
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مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد

اعلام جرم ادارهکل استاندارد علیه  9شهرداری کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد گفت :علیه سه شهرداری یاسوج ،دهدشت و گچساران در خصوص وسایل بازی اعلام جرم کردیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج ،بهمن رحمتی در نشست ظهر امروز کارگروه استاندارد بر لزوم استانداردسازی وسائل بازی در پارکها تأکید
کرد و گفت :به شهرداریها اعلام کردیم و زمانی را برای رفع مشکلات وسائل بازی مشخص کردیم اما اقدامی صورت نگرفت که ادارهکل استاندارد
علیه شهرداران یاسوج ،دهدشت و گچساران اعلام جرم کرده که برای شخصیت حقوقی شهرداری شهرداری یاسوج هم حکم صادر شده است.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وضعیت آسانسورهای ادارات استان گفت :از مجموع  ۴۸آسانسور در ادارات استان ،آسانسور 1
دستگاه شامل کمیته امداد استان وشهرستان بویراحمد ،ادارهکل بنیاد شهید ،اتاق بازرگانی ،تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح و دو آسانسور متعلق به
بیمارستان امام سجاد استاندارد هستند.
وی در ادامه به جایگاههای  CNGدر استان اشاره کرد و گفت :تعداد جایگاههای  CNGکهگیلویه و بویراحمد  2۴مورد است که  ۸مورد تائیدیه
استاندارد دارد 12 ،جایگاه فاقد تائیدیه هستند و  1مورد هم عدم همکاری ثبت شده و  ۸مورد گواهی هم در حال دریافت گواهی استاندارد هستند.
این مسوول بیان کرد :از  1مورد واحد  ۸واحد  CNGمربوط به شهرداریها است که تا پایان اسفند مهلت دارند که استانداردسازی کنند.
رحمتی تصریح کرد :سه دستگاه  LPGدر سطح استان وجود دارند که همه این واحدها غیراستاندارد هستند.
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 ۰1استاندارد ملی در اردبیل تدوین شد
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :تعداد تدوینهای انجام شده توسط کارشناسان اداره کل استاندارد اردبیل در  1سال گذشته  15مورد بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل ،هاشم علایی ظهر امروز در جلسه بررسی روند تدوین و بازنگری استانداردهای ملی در اردبیل اظهار داشت:
بررسی و بازنگری استانداردهایی که پنج سال از زمان تدوین آنها گذشته از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است.
وی گفت :براساس برنامه عملیاتی سال 31بازنگری  35استاندارد ملی در دستور کار این اداره کل قرار دارد که با تلاش کارشناسان شاهد تحقق 155
درصدی در  3ماهه امسال هستیم.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل افزود :تعداد  125مورد بازنگری طی دو سال گذشته توسط کارشناسان اداره کل انجام شده که این بازنگریها در
رشتههای خوراک و فرآوردههای کشاورزی ،برق و الکترونیک ،مکانیک ،خدمات ،صنایع شیمیایی و مخابرات است.
علایی با اشاره به اینکه هدف از بازنگری استانداردهای ملی به روزرسانی و ارتقای کیفیت استانداردهای ملی مطابق با نیازهای جامعه است ،تصریح
کرد :موضوعاتی همچون"روشهای اندازهگیری مقاومت ویژه مواد فلزی ،دریا ،کشتیسازی ،شناورهای کوچک و سیستمهای هدایت هیدرولیکی،
دندانپزشکی ،پروتزهای دندان و غیره از جمله بازنگریهای انجام شده توسط اداره کل استاندارد اردبیل بوده است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل بیان کرد :تمامی استانداردهای بینالمللی حداقل هر  1سال یک بار مورد بازنگری قرارمیگیرند.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و متولی قانونی در کشور مسئولیت تدوین و نشر استانداردها را بر عهده
دارد ،اظهار کرد :در همین راستا در  3ماهه نخست نیز  25مورد تدوین در سطح استان در زمینههای فناوری اطلاعات ،خوراک و فرآورده های
کشاورزی ،برق و الکترونیک ،مکانیک و فلزشناسی ،صنایع شیمیایی ،مصالح ساختمانی ،خدمات ،حوزه گردشگری و مدیریت کیفیت انجام گرفته که
شاهد تحقق  15درصدی نسبت به برنامه مصوب هستیم.
علایی تعداد تدوینهای انجام شده طی مدت  1سال توسط کارشناسان اداره کل استاندارد اردبیل را  15مورد برشمرد و اظهار کرد :از جمله مهمترین
تدوینهای انجام شده توسط این اداره کل که با توجه به جنبه بومی بودن آنها در استان انجام گرفته استاندارد ،گردشگری و خدمات وابسته ،الزامات
خدمات مجتمعهای سلامت ،تندرستی و آب درمانی ،خدمات چشمههای آب سرد و گرم ،ژل رویال ،گرده گل ،بره موم زنبور عسل ،زهر زنبور عسل،
صنایع دستی استان اردبیل از جمله گلیم و ورنیبافی و غیره است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل افزود :مشارکت جمهوری اسلامی ایران در عرصه تدوین استانداردهای بینالمللی در دستور کار اصلی سازمان ملی
استاندارد ایران قرار دارد و موظف است استانداردهای ملی را با نگاه به استانداردهای بینالمللی و با توجه به تولیدات داخلی کشور و پتانسیل صادراتی
این محصولات تدوین کرده و بستر بکارگیری آنها را در جامعه فراهم کند.
وی گفت :اداره کل استاندارد اردبیل نیز در راستای مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی یک مورد تدوین در این زمینه در برنامه عملیاتی خود
دارد.
علایی با اشاره به ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در تدوین استانداردهای بومی استان اظهار کرد :امیدواریم با همکاری این
نهادها و اداره استاندارد استان در مورد استانداردسازی محصولات بومی استان متناسب با ظرفیتهای موجود گام مثبتی برداشته شود.
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 3۹درصد آسانسورهای ادارات کهگیلویه و بویراحمد استاندارد نیست
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :از  ۴۸دستگاه آسانسور ادارات و نهادهای مختلف استان ،تنها هفت دستگاه مجوز استاندارد دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج ،عزیز فیلی ظهر امروز در کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات کهگیلویه و بویراحمد ،اظهار
داشت :مصالح ساختمانی ،جایگاههای سوخت و آسانسورها مواردی هستند که باید در زمینه استانداردسازی آنها حساسیت بیشتری به خرج دهیم و در
صورت توجه به این سه مقوله از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری میشود.
وی با اشاره به اهمیت استانداردسازی وسایل بازی کودکان ،افزود :کمیته سه نفرهای متشکل از دفتر فنی و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و
نماینده ادارهکل استاندارد از مراکز تفریحی ،شهربازی و بازی در سطح شهرهای دهدشت ،یاسوج ،گچساران و سیسخت بازدید کرده ،نواقص اولیه
شناسایی و به شهرداریها ابلاغ شود و در صورتی که شهرداریها در بازه زمانی مشخص نواقص را رفع نکردند این مراکز تعطیل میشوند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از شهرداریهای استان خواست استانداردسازی پارکهای سرپوشیده بازی کودک را پیگیری
کنند و تاکید کرد :اگر جایی استاندارد نیست و احتمال خطر وجود دارد باید بسته شود ،چنین مکانهایی را نداشته باشیم بهتر از این است که داشته
باشیم و بعدا گرفتار شویم.
فیلی با بیان اینکه دستگاههای متولی حق ندارند به واحدهایی که جدیدا میخواهند بهرهبرداری شوند قبل از اخذ مجوز استاندارد پایان کار بدهند،
ادامه داد :آموزش و پرورش هم در بازه زمانی یک هفته اعلام کند که چه اقداماتی در خصوص استانداردسازی تجهیزات پیشدبستانیها انجام داده
است.
وی به وضعیت استانداردسازی آسانسورها در ادارات استان اشاره داشت و عنوان کرد :طبق اعلام ادارهکل استاندارد در مجموع در  15واحد اداری
استان  ۴۸دستگاه آسانسور داریم که از این تعداد تنها هفت دستگاه مجوز استاندارد دارند که چهار مورد از این هفت دستگاه هم نیاز به تمدید اعتبار
دارند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :کمیته امداد منطقه 2یاسوج ،ادارهکل بنیاد شهید ،اتاق بازرگانی ،کمیته امداد استان  ،تامین
اجتماعی ،نیروهای مسلح و بیمارستان امام سجاد تنها ادارات ،نهادها و بیمارستانهای استان هستند که مجوز استاندارد دارند.
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برخورد با متخلفان تولید شن و ماسه غیراستاندارد در کهگیلویه و بویراحمد تشدید میشود
مدیرکل دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت :با واحدهای تولید شن و ماسه غیر استاندارد در استان
برخورد می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج ،هجیر افشون در نشست کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات کهگیلویه و
بویراحمد اظهار داشت :مکاتبات لازم با شهرداریهای  11گانه استان در خصوص تایید استاندارد آسانسور در ساختمان های مسکونی و تجاری انجام
شده است.
وی با تاکید بر اینکه بدون هیچ اغماضی به این موضوع ورود میکنیم ،تاکید کرد :شهرداریها از صدور هرگونه پایان کار به ساختمانهای که فاقد
استاندارد لازم هستند ،ممانعت کنند.
افشون با اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون روند کیفیت مصالح کارخانههای شن و ماسه استان ،افزود :تولیدکنندگانی که نسبت به تولید
مصالح بیکیفیت اقدام میکنند ،منتظر برخورد قانونی باشند.
وی تصریح کرد :این دفتر بر مشکلات ایمنی ساختمان های اداری ،مسکونی و تجاری به صورت ویژه نظارت کرده و با متخلفان برخورد میشود.
مدیرکل دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود :همچون گذشته دفتر فنی به صورت مستمر بر
پروژههای اجرایی و عمرانی نظارت میکند.
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واحدهای غیراستاندارد مصالح ساختمانی در بویراحمد و گچساران پلمب شد
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد از پلمب همه واحدهای غیراستاندارد مصالح ساختمانی در شهرستانهای بویراحمد و گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج ،بهمن رحمتی ظهر امروز در نشست کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات کهگیلویه و
بویراحمد با بیان اینکه با شهرداریهای استان در بحث نصب و بهرهبرداری وسایل بازی مشکل داریم ،اظهار داشت :هر وسیله بازی باید از سه
استاندارد تولید ،نصب و بهرهبرداری برخوردار باشد که معمولا همه وسایل بازی استاندارد تولید را دارند اما در زمینه گواهی ایمنی که برای نصب
صادر میشود شهرداریها پای کار نیستند.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد افزود :در این رابطه علیه شهرداریهای یاسوج ،دهدشت و دوگنبدان اعلام جرم کردیم و برای شخصیت
حقوقی شهرداری یاسوج هم حکم صادر شده است.
رحمتی همچنین از ادارهکل آموزش و پرورش خواست لیستی از تجهیزات پیشدبستانیهای تحت پوشش این ادارهکل را ارائه دهد تا بازرسی اولیه
توسط کارشناسان ادارهکل استاندارد انجام شود.
وی به وضعیت استانداردسازی جایگاههای سی.ان.جی استان اشاره داشت و بیان کرد :از  21جایگاه سی.ان.جی فعال در استان هماکنون چهار
جایگاه تاییدیه استاندارد دارند ،چهار جایگاه در مرحله صدور گواهی استاندارد بوده و  12جایگاه فاقد تاییدیه استاندارد هستند.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد گفت :از این تعداد همچنین هفت جایگاه شامل جایگاههای سی.ان.جی شهرداری سیسخت  ،2شهرداری
دهدشت ،شهرداری گچساران ،شهرداری چرام ،سلطانی ،مسعودی و جلالی مارگون با ادارهکل استاندارد همکاری نکرده و اجازه بازرسی نمیدهند.
رحمتی به وضعیت استانداردسازی واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی اشاره داشت و عنوان کرد 1۸ :واحد فعال شن و ماسه در استان داریم که از
این تعداد 21 ،واحد دارای پروانه استاندارد و  99واحد فاقد پروانه استاندارد هستند.
وی تعداد واحدهای فعال تیرچه بلوک استان را  15مورد عنوان و ابراز کرد :از این تعداد  1۸واحد پروانه استاندارد داشته و  93واحد ندارد.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد گفت 15 :واحد تولیدی بتن آماده هم در استان فعال است که از این تعداد هفت واحد پروانه استاندارد داشته
و سه واحد فاقد پروانه استاندارد است.
رحمتی با اشاره به وجود  3واحد فعال بلوک پلی استایرن در استان ،گفت :از این تعداد یک واحد پروانه استاندارد داشته و  1واحد فاقد پروانه استاندارد
است.
وی افزود :تذکرات نهایی به واحدهایی مصالح ساختمانی که فاقد مجوز استاندارد هستند ،داده شده و مدت زمان مشخصی را اعلام کردیم که
استانداردسازی را انجام دهند که خیلی ها تمکین نکردند.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد گفت :در دو هفته گذشته در بویراحمد و گچساران همه واحدهای غیراستاندارد مصالح ساختمانی را پلمب
کردیم که در طی این اقدام بسیاری برای اخذ مجوز استاندارد اقدام کردند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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121::
خبرنگاران
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

تنها هفت دستگاه آسانسور در استان مجوز استاندارد
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :از  ۴۸دستگاه آسانسور ادارات و نهادهای مختلف استان ،تنها هفت دستگاه مجوز استاندارد دارند.
تنها هفت دستگاه آسانسور در استان مجوز استاندارد
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،عزیز فیلی معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در کارگروه استانداردسازی و
ارتقاء کیفیت کالا و خدمات کهگیلویه و بویراحمد گفت :مصالح ساختمانی ،جایگاههای سوخت و آسانسورها مواردی هستند که باید در زمینه
استانداردسازی آنها حساسیت بیشتری به خرج دهیم و در صورت توجه به این سه مقوله از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری میشود.
وی با اشاره به اهمیت استانداردسازی وسایل بازی کودکان ،افزود :کمیته سه نفرهای متشکل از دفتر فنی و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و
نماینده ادارهکل استاندارد از مراکز تفریحی ،شهربازی و بازی در سطح شهرهای دهدشت ،یاسوج ،گچساران و سیسخت بازدید کرده ،نواقص اولیه
شناسایی و به شهرداریها ابلاغ شود و در صورتی که شهرداریها در بازه زمانی مشخص نواقص را رفع نکردند این مراکز تعطیل میشوند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از شهرداریهای استان خواست استانداردسازی پارکهای سرپوشیده بازی کودک را پیگیری
کنند و تاکید کرد :اگر جایی استاندارد نیست و احتمال خطر وجود دارد باید بسته شود ،چنین مکانهایی را نداشته باشیم بهتر از این است که داشته
باشیم و بعدا گرفتار شویم .فیلی با بیان اینکه دستگاههای متولی حق ندارند به واحدهایی که جدیدا میخواهند بهرهبرداری شوند قبل از اخذ مجوز
استاندارد پایان کار بدهند ،ادامه داد :آموزش و پرورش هم در بازه زمانی یک هفته اعلام کند که چه اقداماتی در خصوص استانداردسازی تجهیزات
پیشدبستانیها انجام داده است.
وی به وضعیت استانداردسازی آسانسورها در اداره های استان اشاره داشت و عنوان کرد :طبق اعلام ادارهکل استاندارد در مجموع در  15واحد اداری
استان  ۴۸دستگاه آسانسور داریم که از این تعداد تنها هفت دستگاه مجوز استاندارد دارند که چهار مورد از این هفت دستگاه هم نیاز به تمدید اعتبار
دارند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :کمیته امداد منطقه  2یاسوج ،ادارهکل بنیاد شهید ،اتاق بازرگانی ،کمیته امداد استان ،تامین
اجتماعی ،نیروهای مسلح و بیمارستان امام سجاد(ع) تنها اداره های استان هستند که مجوز استاندارد دارند.
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خبرنگاران

10114

خراسان جنوبی جزء  11استان اول کشور در رعایت استانداردها
خراسان جنوبی در رعایت پروانه و عرضه کالای استاندارد ،جزء  15استان اول کشور است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ؛ مروی مقدم مدیر کل استاندارد استان گفت :هم اکنون  15درصد واحدهای تولیدی
خراسان جنوبی پروانه استاندارد دارند و به طور مستمر توسط کارشناسان استاندارد بازرسی می شوند.
وی افزود :از آغاز امسال نیز  ۴پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی خراسان جنوبی صادر و همچنین پروانه استاندارد  99واحد
تولیدی تمدید شده است.
مروی مقدم ادامه داد :بیشترین گواهی های صادر و تمدید شده مربوط به صنایع غذایی استان است.
مدیر کل استاندارد استان ادامه داد :این اداره کل علاوه بر نظارت و بازرسی واحدهای تولیدی استان ،بر محموله های صادراتی نیز در مبادی خروجی
استان نظارت کامل دارد که در همین خصوص از آغاز امسال  1115مورد بازرسی از محموله های صادراتی شامل مشتقات نفتی ،صنایع ساختمانی،
مواد غذایی ،فلزات و سایر در گمرک ماهیرود انجام داده است .

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

16

استاندارد در آیینه رسانهها
چهارشنبه  12دی 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تدبیروامید

79/10/11
121::

اعلام جرم علیه  9شهردار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وسایل بازی
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :علیه سه شهرداری یاسوج ،دهدشت و گچساران در خصوص وسایل بازی
اعلام جرم کردیم.
به گزارش ایسنا ،بهمن رحمتی سه شنبه 11 ،دی ماه در نشست ظهر امروز کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان بر
استانداردسازی وسایل بازی در پارکهای استان تأکید کرد و گفت :به شهرداریها اعلام و زمانی را برای رفع مشکلات وسایل بازی مشخص کردیم
اما اقدامی صورت نگرفت که ادارهکل استاندارد علیه شهرداران یاسوج ،دهدشت و گچساران اعلام جرم کرده است برای شخصیت حقوقی شهرداری
شهرداری یاسوج هم حکم صادر شده است.
وی با اشاره به وضعیت آسانسورهای ادارات استان اظهارکرد :از مجموع  ۴۸آسانسور در ادارات استان ،آسانسور 1دستگاه شامل کمیته امداد استان و
منطقه  2شهرستان بویراحمد ،ادارهکل بنیاد شهید ،اتاق بازرگانی ،تامین اجتماعی نیروهای مسلح و دو آسانسور متعلق به بیمارستان امام سجاد(ع)
یاسوج استاندارد هستند .
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه  2۴جایگاههای  CNGدر استان وجود دارد ،خاطرنشان کرد :از
این تعداد  ۸جایگاه تائیدیه استاندارد دارد12 ،جایگاه فاقد تائیدیه هستند و  1مورد هم عدم همکاری ثبت شده و  ۸مورد گواهی استاندارد هم در حال
دریافت گواهی استاندارد هستند.
رحمتی تصریح کرد :از  1جایگاه  CNGعدم همکاری با اداره استاندارد ۸ ،جایگاه مربوط به شهرداریهای دهدشت ،چرام ،سی سخت و دوگنبدان
است که تا پایان اسفند ماه برای استانداردسازی مهلت دارند .
وی اضافه کرد :سه مرکز یا جایگاه  LPGدر سطح استان وجود دارند که همه این واحدها غیراستاندارد هستند و یک واحد هم اصلا پروانه ندارد که
باید در اسرع وقت اقدامات قانونی انجام شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت استانداردسازی واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی استان بیان
کرد 1۸ :واحد فعال شن و ماسه در استان داریم که از این تعداد 21 ،واحد دارای پروانه استاندارد و  99واحد فاقد پروانه استاندارد هستند 15 .واحد
تولید تیرچه بلوک فعال داریم که  1۸واحد پروانه استاندارد دارند و  93واحد ندارد
رحمتی تاکید کرد 15 :واحد فعال بتن آماده در استان وجود دارد که  1واحد پروانه استاندارد دارد و سه واحد فاقد استاندارد هستند ،از  3واحد فعال
بلوک پلی استابرن در استان یک واحد پروانه استاندارد دارد و  1واحد فاقد پروانه استاندارد می باشند.
وی اضافه کرد :تذکرات نهایی داده شده و مهلت استانداردسازی به آنها دادیم که خیلی ها تمکین نکردند طی دو هفته گذشته در شهرستانهای
بویراحمد و گچساران همه واحدهای تولید شن و ماسه غیراستاندارد را پلمب کردیم که باعث شد بسیاری برای اخذ مجوز استاندارد اقدام کنند.
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شناسایی  11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری
تابناک چهارمحال وبختیاری -مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از شناسایی و جمعآوری  11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در سه ماهه
سوم سال 31در سطح بازار استان خبر داد.
به گزارش تابناک شهرکرد -عبدالله نظری از شناسایی و جمعآوری  11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در سه ماهه سوم سال 31در سطح بازار
چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت :کالاهای شناسایی شده شامل ترشی سیر ،چسب چوب ،شیرآلات  ،قند کله ،دوغ ،محافظ تلویزیون و کامپیوتر،
زودپز خمرهای ،روغن زیتون و  ...است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری ،درج علامت استاندارد و کد
رهگیری ذیل آن را لازم و ضروری دانست و افزود :استفاده از کالای استاندارد حق مسلم شهروندان است و از مردم درخواست داریم که در صورت
مشاهده کالاهای فاقد علامت استاندارد ،مراتب را با شماره تلفن  1111اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
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 2هزار و 39وسیله توزین در لرستان ارزیابی شد
مرضیه قنبریان روزسه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :دراین راستا بازرسی و آزمون  2هزار و یک وسیله توزین و سنجش سبک واحدهای
صنفی سطح استان انجام شد.
وی بیان کرد :این سنجش و ارزیابی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اطمینان از صحت کار این وسایل و همچنین جلوگیری از
کمفروشی ناشی ازعدم دقیق بودن عملکرد آنها انجام شد.
مدیرکل استاندارد لرستان اظهار داشت :براساس قانون دارندگان وسایل سنجش مشمول مقررات استانداردهای اجباری نباید از وسایل سنجش فاقد
برچسب آزمون اولیه و یا دورهای در داد و ستد و ارائه خدمات عمومی استفاده کنند.
قنبریان اضافه کرد :هم چنین برای بررسی صحت کار باسکول های ثابت همکف 32 ،باسکول سنگین مورد آزمون دوره ای قرار گرفت.
وی ادامه داد :دارندگان وسایل سنجش باید همکاری لازم را با بازرسان استاندارد به عمل آورند و صاحبان وسایل سنجش موظف به پرداخت هزینه
آزمون برابر تعرفه مصوب می باشند.
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 11قلم کالای فاقد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد
به گزارش ایرنا ،عبدالله نظری روز سه شنبه افزود :این کالاها در پاییز امسال شناسایی و از سطح مراکز عرضه و فروش استان جمع آوری شده اند.
وی تاکید کرد  :این کالاها شامل ترشی ،چسب چوب ،شیرآلات ،قند کله  ،دوغ  ،محافظ تلویزیون و کامپیوتر  ،زودپز خمره ای  ،روغن زیتون است.
نظری افزود  :گرفتن پروانه کاربرد علامت استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری و درج علامت استاندارد و کد رهگیری ذیل آن ضروری
است.
وی  ،استفاده از کالای استاندارد را حق شهروندان اعلام و تصریح کرد  :مردم در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد علامت استاندارد ،مراتب را به
شماره تلفن  1111اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
به گزارش ایرنا ،علامت استاندارد نشان مرغوبیت کالاست و اجناس یا خدماتی که هیچ نشان استانداردی بر خود ندارند ،برای استفاده و خرید بههیچ
عنوان مناسب نیستند.
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