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انتخاب
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13228

دیدار کارمندان زن وزارت امور خارجه با رئیس سازمان ملی استاندارد
بانوان شاغل در وزارت امور خارجه با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران ،ضمن دیدار و گفت و گو با رییس سازمان از بخش های آزمایشگاهی
پژوهشگاه استاندارد بازدید کردند.
نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی که به همین منظور و با حضور مریم ایمانیه ،مدیرکل انجمن بانوان دیپلماتیک وزارت
خارجه انجام شد ،به سابقه  39ساله سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت :این سازمان از سال  4931با عنوان اداره اوزان و مقیاس تشکیل شد که در
سالهای متمادی دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفت.
وی تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را نقطه عطف این سازمان برشمرد و اظهار داشت :این قانون فقط مربوط به استاندارد نیست
بلکه فراگیر بوده و به نظام جامع استاندارد توجه دارد.
پیروزبخت گفت :طبق قانون جدید ابلاغی همه دستگاهها موظفند نظام استاندارد را با نظارت عالیه سازمان ملی استاندارد در سازمان متبوع خود پیاده
و اجرا کنند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه تدوین استاندارد یعنی توسعه استاندارد در حوزه های مختلف گفت :تاکنون  93هزار و  033استاندارد
ملی تدوین شده که یک سوم آن در دولت تدبیر و امید بوده است.
پیروزبخت با بیان اینکه فعالیت های بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران با مشاوره وزارت امور خارجه انجام می گیرد افزود :این سازمان در بین
 469کشور عضو سازمان بین المللی استاندارد رتبه  33را دارد و هم اکنون عضو هیات مدیره موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای
اسلامی ،عضو هیات مدیره فنی ایزو بوده و مسئولیت دبیرخانه کدکس غذایی در خاور نزدیک را عهده دار است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران به فضای ویژه ایجاد شده در کشور به واسطه تحریم ها اشاره کرد و گفت :در این شرایط انجام بسیاری از
غیرممکن ها در سازمان ملی استاندارد ایران امکانپذیر شد بطوریکه در مهرماه امسال ،سازمان استاندارد برای اولین بار میزبان دبیرکل سازمان بین
المللی استاندارد بود.
وی با بیان اینکه سفر سرجیو موجیکا به عنوان دبیرکل ایزو نخستین سفر در این سطح طی  93سال گذشته بوده است افزود :بالاترین مقام سازمان
بین المللی استاندارد در پایان سفر سه روزه خود از فعالیت های این سازمان و حمایت ها و مساعدت دولت تدبیر و امید از این سازمان شگفت زده شد
و گفت " پیام امنیت و ثبات و آرامش جمهوری اسلامی ایران را به تمامی اعضای سازمان بین المللی استاندارد خواهم رساند".
پیروزبخت دستاورهای این سازمان را مرهون تلاش همه کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران دانست و تصریح کرد :هم اکنون استاندارد به عنوان
زیرساخت توسعه اقتصادی کشور راهکار برون رفت از تنگناهای اقتصادی است.
وی با بیان اینکه بانوان در سازمان ملی استاندارد ایران نقش مهمی در توسعه فعالیت های ملی و بین المللی دارند اظهار داشت :در حال حاضر  3نفر
از معاونان سازمان ملی استاندارد  3 ،مدیرکل ستادی و استانی و جمع قابل توجهی از کارشناسان این سازمان را بانوان تشکیل می دهند.
مریم ایمانیه در ادامه این نشست ،استاندارد را ذاتی خواند و گفت :تمامی خلقت آفرینش براساس قوانین فطری است بطوریکه تمامی خلقت براساس
این فطرت سیر تکاملی خود را دنبال می کنند.
مدیرکل انجمن بانوان دیپلماتیک وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه فیزیک بدن انسان براساس استاندارد فطری خودش در شرایط بحرانی با محیط
سازگاری پیدا می کند ،افزود :سازمان ملی استاندارد نیز بر قواعد و قوانین بهتر زیستن و سلامت جامعه تاکید دارد که بسیار ارزشمند است.
در این نشست سودابه یحیی زاده ،معاون تدوین و ترویج استاندارد ،با اشاره به عضویت  63ساله این سازمان در ایزو ،تقویت عضویت در مجامع بین
المللی استانداردسازی را خواستار شد .
وی شاه کلید ورود به تجارت جهانی را تدوین استانداردهای بین المللی دانست و گفت :با توجه به محدودیتهای بین المللی ،از تمام ظرفیت های این
سازمان برای افزایش سطح توانمندی و مشارکتهای فرامرزی استفاده کرده ایم.
سپس ،فرزانه انصاری ،سرپرست پژوهشگاه استاندارد ،به ساختار و وظایف این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت :در قانون جدید سازمان ،مسئولیت تدوین
و به روز رسانی استانداردها  ،افزایش کیفیت و کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت به پژوهشگاه استاندارد محول شده است.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه استاندارد حلقه اتصال بین علم و صنعت است افزود :این پژوهشگاه با داشتن  433آزمایشگاه تخصصی ،بازوی علمی
سازمان ملی استاندارد ایران به شمار می رود.
بازدید از امکانات و توانمندیهای آزمایشگاهی پژوهشگاه استاندارد و موزه استاندارد از دیگر برنامه های این هیات بود.
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تدبیروامید

79/10/12
13223

نقش استاندارد حلال در اقتصاد گسترش می یابد
پیروزبخت با اشاره به حضور آیت الله مبلغی در سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد :اطمینان دارم سازمان ملی استاندارد ایران در کنار این
شخصیت روحانی برجسته  ،بیش از پیش در سایر حوزه های حلال بدرخشد.
با حکم رییس سازمان ملی استاندارد ایران ،آیت الله احمد مبلغی به عنوان فقیه مجتهد متجزی و صاحبنظر در امر حلال منصوب شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛نیره پیروزبخت با اعطای این حکم که عصر امروز در جمع معاونان  ،مشاوران و مدیران کل سازمان ملی
استاندارد ایران در کرج انجام گرفت به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و گفت :بر اساس تبصره  3بند  4ماده  7این قانون ،صدور
گواهی حلال فقط توسط سازمان ملی استاندارد ایران صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه فعالیتهای ارزنده ای در زمینه حلال انجام شده است افزود :برای روند بهتر و مناسبتر در زمینه حلال لازم بود برای پیشبرد مباحث
فقهی در استاندارد حلال ،فقیه عالم بر انجام فعالیت های این حوزه نظارت داشته باشد.
پیروزبخت با اشاره به حضور آیت الله مبلغی در سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد :اطمینان دارم سازمان ملی استاندارد ایران در کنار این
شخصیت روحانی برجسته  ،بیش از پیش در سایر حوزه های حلال بدرخشد.
آیت الله مبلغی که از اساتید صاحب نام در امر فقه اسلام در کشورهای عربستان و لبنان است رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو
مجلس خبرگان رهبری نیز هست.
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان استاندارد گفت :واژه استاندارد برای انسان و جامعه آرامش بخش است .
آیت الله مبلغی با اشاره به تفسیر آیات قرآن در مورد خوف تاکید کرد :از نگاه قرآن ،جامعه ای امنیت و اطمینان دارد که خوف در آن نباشد و معیار
نداشتن خوف در جامعه وجود امنیت است که استاندارد رابطه تنگاتنگی با امنیت دارد.
ایشان با بیان اینکه امروزه بخشی از نیازهای انسانها به زیبایی شناختی معطوف می شود گفت :استاندارد نوعی ایجاد هماهنگی بین نیازهای انسان از
جمله تامین زیبایی شناختی اوست.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به جنبه های شرعی و دینی استاندارد نیز اشاره کرد و گفت :نگاه شرعی به کالا و خدمات جنبه حلال بودن را
نمایان می سازد و در اینصورت است که می توان گفت  ،حلال استاندارد اسلامی است.
ایشان با بیان اینکه جنبه حلال در سازمان استاندارد مورد توجه بوده تصریح کرد :برای تامین جوانب مختلف حلال در قانون تقویت و توسعه نظام
استاندارد لازم است سازوکار لازم برای انجام این وظیفه شرعی و حقوقی ایجاد شود.
در ادامه وحید مرندی مقدم با بیان اینکه هم اکنون بحث حلال در دولت و قانون نهادینه شده است گفت  :فعالیت های گسترده ای در این زمینه
صورت گرفته که امید است با حضور آیت الله مبلغی نقش فقه اسلامی در تدوین قوانین حلال موثر تر و تداوم داشته باشد.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

5

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  15دی 1931

سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

6

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  15دی 1931

اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

79/10/14
092:7

جدیدترین فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری اعلام شد
آخرین فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری در یازده بخش مختلف اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آخرین فهرست کالاهای صادرتی مشمول استاندارد اجباری در  44بخش مکانیک و فلزشناسی ،برق و
الکترونیک ،اوزان  ،مقیاسها و کالاهای سنجش ،فلزات گرانبها ،مهندسی پزشکی،خودرو و نیرو محرکه ،مهندسی ساختمان و معدنی،شیمیایی ،غذایی
و کشاورزی،نساجی و چرم و بسته بندی و سلولوزی اعلام شد.
گفتنی است صادرات این کالاها اگر با استاندارد اجباری موجود هماهنگی نداشته باشد صادرات آنها ممنوع است و گمرک از خروج آنها از کشور
جلوگیری به عمل میآورد.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

7

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  15دی 1931

اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

79/10/1:
072::

استانداردسازی وسایل بازی در مهدهای کودک
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از استانداردسازی وسایل بازی کودکان در مهدهای کودک خبر داد و گفت :طبق توافقی که با سازمان
استاندارد شده قرار است در یک بازه زمانی این اتفاق صورت بگیرد.
حبیبالله مسعودی فرید در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به استانداردسازی وسایل بازی در مهدهای کودک اظهار کرد :این
موضوع چند وقت بود که بین سازمان بهزیستی کشور و سازمان استاندارد مورد بحث بود.
وی تصریح کرد :سازمان بهزیستی نیز هیچ مشکلی را در بحث استانداردسازی وسایل بازی در مهدهای کودک نداشته است و همیشه از این موضوع
استقبال کرده است اما موضوعی که باید مورد توجه مسئولان سازمان استانداردسازی قرار بگیرد تولید این وسایل است.
مسعودیفرید با بیان اینکه متاسفانه تولید و فروش وسایل غیراستاندارد در کشور یک معضل اساسی است ،بیان کرد :امیدواریم با توافقی که بین
بهزیستی و سازمان استاندارد صورت گرفته شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر استفاده مهدهای کودک از وسایل بازی استاندارد افزود :در این زمینه در صورت استفاده از
مهدها از وسایل غیراستاندارد قطعا با آنها برخورد میشود.
وی همچنین به اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص توسعه طرح یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیهای بیان کرد :هم اکنون
اکثر مناطق محروم در طرح اشاره شده مشارکت دارند که البته هر ساله تعداد این مهدها اضافه میشود.
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79/10/1:
10227

استاندار سازی وسایل بازی در مهدهای کودک
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از استاندار سازی وسایل بازی کودکان در مهدهای کودک خبر داد و گفت :طبق توافقی که با سازمان
استاندارد شده قرار است در یک بازه زمانی این اتفاق صورت بگیرد.
به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم ،حبیبالله مسعودی فرید با اشاره به استانداردسازی وسایل بازی در مهدهای کودک اظهار کرد :این موضوع
چند وقت بود که بین سازمان بهزیستی کشور و سازمان استاندارد مورد بحث بود.
وی تصریح کرد :سازمان بهزیستی نیز هیچ مشکلی را در بحث استانداردسازی وسایل بازی در مهدهای کودک نداشته است و همیشه از این موضوع
استقبال کرده است اما موضوعی که باید مورد توجه مسئولان سازمان استانداردسازی قرار بگیرد تولید این وسایل است.
مسعودی فرید با بیان اینکه متاسفانه تولید و فروش وسایل غیراستاندارد در کشور یک معضل اساسی است ،بیان کرد :امیدواریم با توافقی که بین
بهزیستی و سازمان استاندارد صورت گرفته شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر استفاده مهدهای کودک از وسایل بازی استاندارد افزود :در این زمینه در صورت استفاده از
مهدها از وسایل غیراستاندارد قطعا با آنها برخورد میشود.
وی همچنین به اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص توسعه طرح یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیهای بیان کرد :هم اکنون
اکثر مناطق محروم در طرح اشاره شده مشارکت دارند که البته هر ساله تعداد این مهدها اضافه میشود.
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182:3

واحدهای فاقد مجوز استاندارد تعطیل می شوند
یاسوج -ایرنا -مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت:بدون هیچ مسامحه ای واحدهایی که اصول استاندارد را در
فعالیت و محصولات تولیدی خود رعایت نکنند،تعطیل می شوند.
بهمن رحمتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت:در دو هفته گذشته در شهرستان های بویراحمد و گچساران نسبت به پلمپ همه
واحدهای تولید شن و ماسه غیراستاندارد اقدام کردیم که منجر به پیگیری واحدها برای کسب مجوزهای استاندارد شده است.
به گفته وی از  01واحد شن و ماسه فعال استان ،تنها  34واحد استاندارد هستند.
وی افزود سخت گیری نسبت به واحد های شن و ماسه به این دلیل است که پایه و اساس مصالح ساختمانی را تشکیل می دهند.
رحمتی ادامه داد  430واحد مصالح ساختمانی در استان فعالیت دارند که  431واحد پروانه بهره برداری دارند.
وی افزود:از مجموع  03واحد تولید تیرچه بلوک فعال استان تنها  41واحد پروانه استاندارد دارند.
رحمتی اظهار داشت:از  43واحد فعال بتن آماده در استان هفت واحد و از  6واحد فعال بلوک زنی در استان یک واحد دارای پروانه استاندارد هستند.
وی با اشاره به وضعیت آسانسورهای ادارات استان گفت :از مجموع  41آسانسور ادارات تنها 7دستگاه شامل کمیته امداد استان و منطقه  3شهرستان
بویراحمد ،ادارهکل بنیاد شهید ،اتاق بازرگانی ،تامین اجتماعی نیروهای مسلح و  3آسانسور متعلق به بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج استاندارد هستند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه  34جایگاههای  CNGدر استان وجود دارد ،گفت :تنها
چهارجایگاه تائیدیه استاندارد دارد و چهار مورد هم در حال دریافت گواهی استاندارد هستند.
وی افزود هفت جایگاه  CNGبا استاندارد همکاری نمی کنند که  1جایگاه متعلق به شهرداری های 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 دارد که همه این واحدها غیراستاندارد هستند و یک واحد هم اصلا پروانه ندارد.
موضوع مصالح ساختمانی یکی از چالش های استان در یک سال گذشته بوده که پس از ریزش 1ساختمان در حال ساخت ،عدم رعایت اصول
استاندارد در تولید مصالح به عنوان یکی از دلایل احتمالی این حوادث عنوان شده است.
استان کهگیلویه و بویراحمد با بیش از  733هزار نفر جمعیت در جنوب غربی ایران قرار دارد.
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برای نخستین بار در جهان:

استاندارد تعیین «درجه سفیدی سیمان» در همدان تدوین می شود
همدان  -ایرنا -مدیرکل استاندارد همدان گفت :به تازگی استاندارد بین المللی تحت عنوان «سیمان سفید – تعیین درجه سفیدی – روش
آزمون» در همدان با مشارکت یکی از صنایع برای تدوین پیشنهاد شده است.
محمد مددی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :پیشنهاد تدوین این استاندارد با مشارکت شرکت سیمان اکباتان بوده است و
هم اینک در دست بررسی کمیته فنی متناظر مربوطه در سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر سیمان سفید در کشورهای مختلف دنیا به ویژه در آسیا با استانداردهای  ASTM 150و EN 197-1:2011
تولید می شود ،افزود :درهیچ یک از استانداردهای یاد شده مقیاس و روش اندازه گیری مهمترین شاخص سیمان سفید ،یعنی درجه سفیدی مشخص
نشده است.
مددی اضافه کرد :این استانداردها به صورت عمومی برای سیمان خاکستری تدوین شده و در نتیجه تولیدکنندگان مختلف در دنیا مقیاس های
متفاوتی را به کار می گیرند.
مدیرکل استاندارد همدان گفت :به عنوان نمونه در ایران و اسپانیا درجه سفیدی سیمان سفید با مقیاس ال استار (* )Lکه جدیدترین و بروزترین
روش است ،اندازه گیری و گزارش می شود ولی در هند و دانمارک با مقیاس وای ( )Yسنجیده می شود.
وی با اشاره به بازار جهانی سیمان سفید که به ارزش  1.4میلیارد دلار در سال  3347رسیده و پیش بینی می شود که تا سال  3339به رقم 6.6
میلیارد دلار افزایش یابد ،خاطرنشان کرد :در چنین شرایطی وجود یک زبان مشترک بین المللی به عبارت دیگر تدوین مقیاس و روش مشترک اندازه
گیری درجه سفیدی برای سیمان سفید ضروری است.
مددی با تاکید بر نقش پررنگ استاندراد در حمایت از حقوق مصرف کنندگان یادآوری کرد :تدوین این استاندارد بین المللی موجب می شود ،مصرف
کنندگان در تمام نقاط دنیا امکان بررسی و مقایسه و انتخاب صحیح داشته باشند.
از ابتدای سال  44سند استاندارد ملی با مشارکت نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان همدان تجدید نظر شده که در ارتقای کیفیت و
تنوع کالای تولید شده و بروز نمودن استانداردهای ملی بسیار اثر گذار است.
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11281
معاون استاندارد قم:

شهروندان از بخاری های دارای علامت استاندارد استفاده کنند
قم -ایرنا -معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد قم گفت :شهروندان قمی هنگام تهیه بخاری به دارا بودن علامت استاندارد و سنسور دقت
نمایند.
سعید پروانه روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ،افزود :استاندارد بخاری از بُعد عملکردی ،ایمنی و درجه انرژی مصرفی اجباری است و
بخاری که خریداری می شود باید علامت استاندارد داشته باشد.
وی با اشاره به الزام تولیدکنندگان نسبت به درج علامت استاندارد و کد  43رقمی محصول ،اضافه کرد :وجود علامت استاندارد به خریداران اطمینان
خاطر می دهد که تولیدکننده موارد ایمنی را در تهیه محصول رعایت کرده است.
وی ادامه داد :زیر علامت استاندارد کد  43رقمی نوشته شده است که برای اطمینان از صحت علامت ،برای تایید اصالت پروانه استاندارد ،این کد باید
به سامانه پیامکی  43334047پیامک شود.
پروانه تاکید کرد :بخاری ها باید دارای برچسب انرژی و مشخص شده باشد درجه انرژی مصرفی چه میزان است و به ازای مقدار مصرف انرژی گاز،
چقدر توان حرارتی دارد.
وی همچنین به الزام نصب سنسور روی بخاری اشاره و بیان کرد :زمانی که بخاری سوخت ناقص داشته باشد و مجاری خروج گازهای
مونواکسیدکربن بسته شده باشد ،این گاز در فضا منتشر و باعث صدمه به مصرف کننده و یا حتی مرگ می شود.
وی افزود :اگر میزان اکسیژن موجود در هوا کمتر از حد مجاز شود ،سنسور با فعال کردن ترموکوپل بخاری ،گاز ورودی را قطع می کند و بخاری
خاموش می شود.
معاون اداره کل استاندارد قم با بیان این که بخاری های استاندارد مجهز به سنسور حرارتی نیز هستند ،اضافه کرد :اگر دمای محیط به دلیل بسته
بودن مجاری خروجی لوله بخاری ،افزایش یابد ،دمای محیط بالا می رود و سنسور حرارتی جریان گاز را قطع می کند.
وی خاطرنشان کرد :در گذشته نصب سنسور روی بخاری های بدون دودکش الزام بود و برای فضاهای باز همچون واحدهای تجاری استفاده می
شد ،ولی امروز سنسورها روی تمام بخاری ها نصب می شود.
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هشت واحد تولید شن و ماسه در گچساران پلمپ شد
گچساران -ایرنا -سرپرست اداره استاندارد گچساران گفت :هشت واحد تولید شن و ماسه در این شهرستان به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت
استاندارد پلمپ شد.
سجاد جعفری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این واحد های تولیدی شن و ماسه پس از اخطارهای متعدد کارشناسان و بازرسان اداره
استاندارد گچساران پلمپ شد.
وی اظهار داشت :مصالح ساختمانی از جمله شن و ماسه ،بتن ،بلوک های پلی استایرن ،آجر مشمول استاندارد اجباری هستند.
جعفری گفت :همچنین یک واحد تولیدی بتن آماده به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد در این شهرستان پلمپ شد.
وی ادامه داد :در راستای حمایت از ایمنی و سلامت مردم با تولیدکنندگان فاقد پروانه از اداره استاندارد برای اعمال مجازات های مندرج در قانون
ضمن برخورد به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
جعفری بیان کرد :هرگونه تولید ،عرضه و توزیع مصالح ساختمانی بدون دریافت پروانه کاربرد استاندارد ممنوع بوده و جرم محسوب می شود.
 47سنگ شکن در شهرستان گچساران وجود دارد.
شهرستان گچساران در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
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79/10/18
182:4

 7هزار و  777اظهارنامه صادراتی در آذربایجان شرقی صادر شد
تبریز  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت :در  3ماه امسال  7هزار و  766اظهارنامه صادراتی در استان صادر شده است.
ساسان فرشی حق رو ،روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است،
افزود :در طول سال گذشته  0هزار و  911اظهارنامه صادراتی صادر شده بود.
وی اظهار داشت :برنامه مصوب سال جاری این اداره کل صدور  1هزار اظهارنامه صادراتی بود در حالی که تا پایان آذر با صدور این تعداد اظهارنامه
نزدیک به  3برابر پیش بینی ها انجام شده است.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی یادآوری کرد :عمده محصولات صادر شده استان شامل انواع مصالح ساختمانی ،صنایع غذایی ،لوازم خانگی و
انواع خشکبار مانند کشمش و خرما است.
فرشی حق رو ادامه داد :این محصولات به کشورهای آسیای میانه ،اروپا ،ترکیه ،روسیه ،عراق و افغانستان صادر شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت واردات کالاها از گمرکات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است ،ادامه داد :در این مدت  1هزار و
 901اظهارنامه کالای وارداتی مشمول استاندارد تکمیل شده است.
فرشی حق رو افزود :تعداد اظهارنامه کالای وارداتی در مدت مشابه سال گذشته  943فقره بود.
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 82دستگاه شهربازی در اردبیل امسال پلمب شد
اردبیل  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :امسال با بازرسی بعمل آمده  34دستگاه نصب شده شهربازی های استان به دلیل عدم اخذ
تاییدیه استاندارد پلمب و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اردبیل  ،هاشم علایی روز پنجشنبه افزود :در  3ماه سال جاری  341مورد بازرسی از
تجهیزات شهربازی در استان اردبیل انجام شده که نسبت به برنامه عملیاتی ابلاغی از سازمان ملی استاندارد ایران ،تحقق  40درصدی را داشته است.
وی اظهار داشت :تجهیزات شهربازی و زمین بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و در طول سال در برنامه زمان بندی شده توسط شرکت
های بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران مورد بازرسی و بازدید فنی و ایمنی قرار می گیرند.
علایی افزود :انتظار می رود شهرداری های استان به منظور حفظ ایمنی و سلامت شهروندان از فعالیت تجهیزات شهرهای بازی و زمین های بازی
فاقد گواهی بازرسی ایمنی از اداره کل استاندارد استان اردبیل ممانعت به عمل آورند.
وی گفت  :از شهروندان تقاضا می شود به هنگام استفاده از دستگاه ها و تجهیزات بازی مستقر در شهرهای بازی و زمین های بازی نسبت به
داشتن گواهی بازرسی و بهره برداری آنها اطمینان حاصل کنند.
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وسایل بازی پارک های شهرداری سقز استاندارد نیست
سنندج  -ایرنا  -رئیس اداره استاندارد سقز گفت :هیچ کدام از وسایل بازی در پارک ها و بوستان های روباز زیر نظر شهرداری این شهر استاندارد
ایمنی ندارند.
هیوا اردلان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :وسایل مستقر در  3شهر بازی روبازی که توسط بخش خصوصی ایجاد شده در
این شهر دارای استاندارد کامل است و هیچ مشکل تجهیزاتی ندارد.
وی افزود :در سقز چند شهر بازی روباز و سرپوشیده وجود دارد که شهر بازی های روباز در محلات مختلف شهر در قالب استقرار وسایل در بوستان
ها توسط شهرداری ایجاد شده و فاقد استاندارد هستند.
اردلان تاکید کرد :در سقز پنج شهر بازی سرپوشیده نیز وجود دارد که توسط بخش خصوصی مدیریت می شوند ولی آنها هم برای تاییدیه استاندارد
تجهیزات خود هنوز اقدامی نکرده اند.
وی با بیان اینکه چندین بار به شهرداری در خصوص اقدام برای استاندارد کردن وسایل بازی ،چگونگی اصلاح تجیهزات و مشخص کردن ایرادات
آن مکاتبه کرده ایم ،گفت :شهرداری علت عدم اقدام برای استاندارد کردن این وسایل را نبود اعتبارات کافی اعلام کرده است.
رئیس اداره استاندارد سقز اضافه کرد :جدا از شهربازی ها 44 ،مهد کودک در سقز وجود دارد که همه آنها تحت پوشش بهزیستی اداره می شوند و
اکثر آنها هم وسایل بازی استاندارد ندارند.
وی افزود :کارشناسان ما از آغاز سال تحصیلی به صورت مشترک با اداره بهزیستی سقز  93مورد بازرسی از مهد کودک ها انجام دادند و به آنها در
خصوص خطرات استفاده از این وسایل تذکر و اخطار داده شده که اگر تا پایان دی امسال برای استاندارد کردن آنها اقدام نکنند مجبور به پلمب این
واحدها خواهیم شد.
اردلان با تاکید بر اینکه شهرستان سقز به عنوان دومین شهر بزرگ استان کردستان ظرفیت ها و زیر ساخت های زیادی دارد ،اظهار داشت :ضروری
است ساختمان استاندارد سقز از نمایندگی به اداره تبدیل شود تا بتوانیم اعتبارات کافی و موثری برای راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی جذب
کنیم.
وی با اشاره با اینکه طی سال های گذشته از طرف فرمانداری و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل نمایندگی به
اداره اقداماتی صورت گرفته است ،افزود :با حضور مدیر کل استاندارد کردستان این خواسته به صورت جدی پیگیری شد و در آینده نزدیک سقز
دارای اداره استاندارد می شود.
خرداد امسال بر اثر حادثه ای که در شهر بازی متروکه شهر سنندج روی داد یک نوجوان جان خود را از دست داد .این شهر بازی توسط استاندارد
پلمب شده بود اما مالک وسایل شهر بازی را جمع آوری نکرده بود.
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 3پروانه علامت استاندارد اجباری در چهارمحال و بختیاری صادر شد
شهرکرد  -ایرنا -مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت 9 :پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای فرآورده های
تولیدی استان صادر شد.
به گزارش ایرنا ،عبدالله نظری روز پنجشنبه تاکید کرد :پروانه های صادر شده طی ماه جاری برای فرآورده های تولیدی چهارمحال و بختیاری صادر
شده است.
وی رعایت استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجباری را ضروری دانست و افزود :کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید تولید ،تمرکز ،توزیع و
فروش از پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر برخوردار باشند و شماره پروانه استاندارد باید در ذیل علامت استاندارد کالای عرضه شده درج شود.
نظری تصریح کرد :مردم چهارمحال و بختیاری در صورت مشاهده کالاهای بدون علامت استاندارد در مراکز عرضه استان مشخصات کالا را با شماره
تلفن  4047به اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی این استان اطلاع دهند تا بازرسان و کارشناسان استاندارد علاوه بر بازرسی ،نسبت به جمع آوری
آن ها اقدام کنند.
به گزارش ایرنا ،به تازگی  44قلم کالای فاقد علامت استاندارد شامل شامل ترشی سیر ،چسب چوب ،شیرآلات ،قند کله ،دوغ ،محافظ تلویزیون و
کامپیوتر ،زودپز خمره ای و روغن زیتون در مراکز عرضه و فروش چهارمحال و بختیاری شناسایی و جمع آوری شد.
همچنین  6پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در چهارمحال و بختیاری به دلیل تمدید نکردن پروانه کاربرد علامت استاندارد باطل شد.
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مدیر اداره گاز آبادان

استاندارد ،شرط اصلی بازگشایی جایگاههای سوخت
جایگاه های تعطیل به شرط استاندارد سازی بازگشایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان ،شهروندان اروندکناری با گلایه از تعطیلی تنها جایگاه سوخت این شهر خواستار رسیدگی مسئولان به
رفع این مشکل هستند .تعطیلی این جایگاه موجب شده تا خودروداران برای دریافت سوخت به بخشها و شهرهای همجوار بروند .رییس اداره گاز
آبادان اما ناایمن بودن و بدهکاری را دو عامل اصلی تعطیلی جایگاه عرضه سوخت در اروندکنار اعلام کرد.
آقای فرجی افزود :راه اندازی مجدد جایگاه سوخت گاز اروندکنار نیازمند ایمن سازی است چرا که ایمنی شهروندان اولویت ماست و مسئولیت وقوع
هر گونه حادثه ای هر عهده جایگاه داران .
وی تاکید کرد :در آبادان هم جایگاه کشتارگاه و  0مهر به دلیل شرایط مشابه تعطیل است و استاندارد سازی اولویت اصلی برای راه اندازی مجدد این
جایگاههای سوخت رسانی است.
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صداوسیما

11229
مدیرکل استاندارد استان:

نظارت مستمر استاندارد بر خط تولید واحدهای صنعتی کرمانشاه
مدیرکل استاندارد استان از نظارت مستمر بر خط تولید واحدهای صنعتی کرمانشاه در جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان ،محمودرضا نیازی گفت :در راستای نظارت
مستمر استاندارد بر خط تولید واحدهای صنعتی کرمانشاهاجرای تکالیف ذاتی و قانونی این اداره کل و به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات
استاندارد و استمرار کیفیت محصولات تولیدی از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و  433مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی استان و
همچنین  300مورد نمونه برداری و آزمون از فرآوردهای تولیدی واحدهای تحت پوشش در استان کرمانشاه جهت تطبیق با استانداردهای ملی
مربوطه توسط کارشناسان این اداره کل انجام گرفته است.
وی افزود :کارشناسان این اداره کل بهصورت مستمر بر فعالیت کلیه واحدهای مشمول مقررات استاندارد اجباری استان نظارت دارند که تا کنون بیش
از یک هزار و  476فرآورده با ویژگی متمایز در این واحدهای تولیدی موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شدهاند.
مدیرکل استاندارد استان اظهار داشت :از مجموع واحدهای تحت پوشش استان در حوزه صنایع ساختمانی و معدنی  14درصد (از قبیل سنگدانه مورد
مصرف در بتن ،سیمان ،بتن آماده ،آجر رسی ،تیرچه بلوک ،فوم سقفی و ،)...در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی  37درصد (فرآوردههای لبنی،
فرآوردههای گوشتی ،آرد ،قند و شکر ،نوشابههای گازدار و  ،)...در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی  4درصد (انواع رنگ ،ژل و مایع دستشویی،
روغن دنده ،روغن موتور ،کود شیمیایی و محصولات تولیدی سه پتروشیمی کرمانشاه ،بیستون و کیمیا صنعت کارینا ،)...در حوزه صنایع بسته بندی و
سلولزی  6درصد (دستمال کاغذی ،دستمال توالت ،مداد و مغز مداد ،کیسههای پلاستیکی ،ظروف فلزی و  ،)...در حوزه صنایع برق و الکترونیک 0
درصد (انواع لامپ ها ،کابل ،قطع کنندههای جریان ،کلیدهای خودکار و  ،)...در حوزه صنایع خودرو و نیروی محرکه  1درصد (سیبک خودرو ،جعبه
فرمان مکانیکی توسط دو واحد تولید کننده قطعات مکانیکی خودرو در استان ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن ،فنر و  )...در حوزه صنایع مکانیک و فلز شناسی
 1درصد (میلگردهای فولادی ،تیرآهن ،شمش روی ،دیگ بخار ،رادیاتور گرمایشی ،فرهای پخت نان و  ،)...در حوزه صنایع مهندسی پزشکی  9درصد
(دو واحد تولید کننده گاز اکسیژن طبی ،سرنگ یک بار مصرف ،باند زخم بندی) و در حوزه فلزات گرانبها  3درصد ( 4کارگاه تولیدی مصنوعات طلا و
 333واحد صنفی طلا فروشی) فعالیت دارند.
نیازی خاطرنشان کرد :کلیه این واحدها بهصورت دورهای ،بازرسی و فرآوردههای آن مورد نمونه برداری و آزمون قرار میگیرند و در صورتی که نظام
کنترل کیفیت در واحد تولیدی جاری و نتایج آزمون فرآورده نمونه برداری شده با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته باشد به واحد تولیدی
اجازه داده میشود از علامت استاندارد بر روی کالای خود استفاده نماید.
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مدیرکل استاندارد استان همدان:

 87آزمایشگاه تایید صلاحیت استاندارد در همدان فعال است
مدیرکل استاندارد استان همدان از فعالیت  37آزمایشگاه تایید صلاحیت استاندارد در همدان خبر داد.
محمد مددی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه ماموریتهای سازمان ملی استاندارد براساس قانون تقویت و توسعه نظام
استاندارد در چهار محور استانداردسازی ،ارزیابی انطباق ،اندازهشناسی و تأیید صلاحیت طراحی شده است ،اظهار کرد :یکی از وظایف مهم استاندارد در
اجرای اصل  11قانون اساسی و برونسپاری فعالیتهای تصدیگری ،تائید صلاحیت آزمایشگاههایی است که توان انجام آزمون کالاها را بر اساس
استانداردهای ملی مربوطه دارند و با بهرهگیری از فارغالتحصیلان رشتههای تخصصی به عنوان سرمایهگذار ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه در مجموعه اداره کل استاندارد همدان  3آزمایشگاه مرجع ،فعال است ادامه داد :با مشارکت بخش خصوصی  37آزمایشگاه
همکار استاندارد در زمینه صنایع ساختمانی ،غذایی و کشاورزی ،برق و الکترونیک ،صنایع شیمیایی ،اوزان و مقیاسها و هیدرواستاتیک فعالیت دارند.
مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه در  3ماهه سال جاری سه آزمایشگاه با اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار به مجموعه
آزمایشگاههای همکار استاندارد استان اضافه شده است گفت :این آزمایشگاهها توسط اداره کل استاندارد استان مطابق دستورالعملها و استانداردهای
مربوطه مورد نظارت عالی و فنی قرار میگیرد.
وی با اینکه گواهینامه این آزمایشگاهها در صورت تامین شرایط کیفی ،در مقاطع زمانی یک ساله تمدید اعتبار میشوند خاطرنشان کرد :امسال
گواهینامه تایید صلاحیت  3آزمایشگاه همکار تمدید و گواهینامه یک آزمایشگاه نیز در این مدت به دلیل عدم رعایت شرایط استاندارد تعلیق شده
است.
مددی یادآور شد :پروانه یک آزمایشگاه نیز به دلیل عدم انطباق با استانداردهای مربوطه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ابطال شده است.
وی افزود :همچنین در استان همدان چهار شرکت تایید صلاحیت شده و ذیصلاح در حوزه مشارکت فعال در تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و
بینالمللی در راستای ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخلی با اشتغال هشت متخصص فعالیت دارند.
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1:200
فرماندار سقز:

نمایندگی استاندارد سقز به اداره ارتقا مییابد
فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت :به زودی نمایندگی استاندارد در این شهرستان به اداره ارتقا خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس از سقز ،کامیل کریمیان ظهر امروز در دیدار با مدیرکل استاندارد استان کردستان اظهار داشت :استاندارد باید در جامعه به
یک باور تبدیل شود چرا که نهادینه شدن فرهنگ استاندارد سبب اعتلای سلامت جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد :باید بچهها را از همین دوران کودکی با علامت استاندارد آشنا کنیم تا آنان در خریدهایشان ،به ویژه خرید از بوفههای مدارس ،از
سلامت کالای خریداری شده خود اطمینان داشته باشند.
فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت :به زودی نمایندگی استاندارد در این شهرستان به اداره ارتقا خواهد یافت.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کردستان هم در این نشست گفت :ارتقای استاندارد سقز از نمایندگی به اداره از برنامههای اصلی است و
به جد پیگیری میشود.
منصور لهونیان از مردم خواست در هنگام خرید هرگونه کالا حتما به آرم استاندارد توجه کنند تا کالای خریداری شده آنان مفید فایده باشد.
وی در ادامه اظهار داشت :نمایندگیهای استاندارد در شهرهای مختلف استان بر روند تولید در شهرکهای صنعتی و غیره نظارت کامل دارند و
همواره با فرد یا افرادی که کالای غیراستاندارد روانه بازار فروش کردهاند برخورد قانونی و جدی صورت گرفته است.
هیوا اردلان ،نماینده استاندارد سقز هم گفت :نهادینه کردن فرهنگ استاندارد و اعتلای آن از دغدغههای اصلی همکاران است.
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 82دستگاه غیراستاندارد در شهر بازیهای اردبیل پلمب شد
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :در  3ماهه امسال استانداردسازی تجهیزات شهر بازی در سطح استان مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته و 34
دستگاه غیراستاندارد در این مراکز پلمب شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل ،هاشم علایی صبح امروز در بازدید از تجهیزات شهر بازیهای اردبیل اظهار داشت :تجهیزات شهر بازی و
زمین بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و در طول سال دربرنامه زمانبندی شده توسط شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان
ملی استاندارد ایران مورد بازرسی و بازدید فنی و ایمنی قرار میگیرند.
وی افزود :در همین راستا  341مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی در  3ماهه امسال در استان اردبیل انجام شده است که نسبت به برنامه عملیاتی
ابلاغی از سازمان ملی استاندارد ایران ،تحقق  40درصدی را داشته است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل بیان کرد :در همین مدت تعداد  34دستگاه نصب شده شهرهای بازی استان به دلیل عدم اخذ تاییدیه استاندارد با
همکاری شهرداری شهرستانهای استان ،پلمپ و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است.
علایی با اشاره به همکاری صورت گرفته با شهرداریهای شهرهای مختلف استان تصریح کرد :انتظار میرود شهرداریهای استان به منظور حفظ
ایمنی و سلامت شهروندان از فعالیت تجهیزات شهرهای بازی و زمینهای بازی فاقد گواهی بازرسی ایمنی از اداره کل استاندارد استان اردبیل
ممانعت به عمل آورند.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :از همشهریان در شهرهای مختلف استان انتظار داریم به هنگام استفاده از دستگاهها و تجهیزات بازی مستقر
در شهرهای بازی و زمینهای بازی نسبت به داشتن گواهی بازرسی و بهرهبرداری آنها اطمینان حاصل کنند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

23

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  15دی 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

79/10/18
1121:

بیش از  ۰۰۱۱فرآورده واحدهای تولیدی استان کرمانشاه پروانه استاندارد دریافت کردند
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت 4476 :فراورده واحدهای تولیدی و صنعتی استان کرمانشاه طی امسال پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت
کردهاند.
محمودرضا نیازی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه ،با اشاره به نظارت مستمر استاندارد بر خط تولید واحدهای صنعتی در جهت افزایش
کیفیت محصولات تولیدی استان اظهار داشت :طی امسال  4433مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی استان و  300مورد نمونهبرداری و
آزمون از فرآوردههای تولیدی آنها جهت تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه انجام شده است.
وی عنوان کرد :کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر بر فعالیت تمامی واحدهای مشمول مقررات استاندارد اجباری استان نظارت دارند که
تاکنون بیش از  4476فرآورده با ویژگی متمایز در این واحدهای تولیدی موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شدهاند.
نیازی گفت :از مجموع واحدهای تحت پوشش استان در حوزه صنایع ساختمانی و معدنی  14درصد ،در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی  37درصد ،در
حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی هشت درصد ،در حوزه صنایع بستهبندی و سلولزی  6درصد ،در حوزه صنایع برق و الکترونیک پنج درصد ،در
حوزه صنایع خودرو و نیروی محرکه چهار درصد ،در حوزه صنایع مکانیک و فلزشناسی چهار درصد ،در حوزه صنایع مهندسی پزشکی سه درصد و در
حوزه فلزات گرانبها دو درصد فعالیت دارند.
مدیرکل استاندارد استان افزود :تمامی این واحدها به صورت دورهای ،بازرسی و فرآوردههای آنها مورد نمونهبرداری و آزمون قرار میگیرند و در
صورتی که نظام کنترل کیفیت در واحد تولیدی جاری و نتایج آزمون فرآورده نمونهبرداری شده با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته باشد به
واحد تولیدی اجازه داده میشود از علامت استاندارد بر روی کالای خود استفاده کند.
نیازی با به اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی وظیفه هر ایرانی است ،گفت :باتوجه به نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری به نام حمایت
از کالای ایرانی ،همگی موظف هستیم با اعتماد به نشان استاندارد به عنوان برند کیفیت محصولات جمهوری اسلامی از کالای با کیفیت ایرانی
حمایت کنیم.
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مدیرکل استاندارد بوشهر:

مراقب ربهای گوجه فرنگی تقلبی باشید
بوشهر  -مدیرکل استاندارد استان بوشهر در خصوص وجود ربهای گوجه فرنگی تقلبی در بازار ،هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد رحیم بهره مند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت :با توجه به افزایش قیمت کنسرو رب گوجه فرنگی ،برخی
از سودجویان اقدام به تولید و عرضه محصولات بی کیفیت و غیر استاندارد به بازار کرده و با عرضه محصولی تحت عنوان رب گوجه فرنگی رقیق با
قیمت پایین تر ،محصولات غیراستاندارد خود را در بازار عرضه می کنند.
وی با اشاره به کمتر بودن درصد وزنی مواد جامد موجود در محلول رب های گوجه فرنگی رقیق ،اظهار داشت :در رب های گوجه فرنگی رقیق
عرضه شده در بازار این میزان بسیار پایین تر است و به اصطلاح رب گوجه فرنگی غلظت کمتری نسبت به رب های معمول دارد.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود :متاسفانه در بازدید کارشناسان این اداره کل از مراکز عرضه مواد غذایی سطح استان ،چندین رب گوجه فرنگی
تولید شده در استان های فارس و خراسان رضوی شناسایی شد که پروانه کاربرد علامت استاندارد آن ها فاقد اعتبار بود.
بهره مند خاطر نشان کرد :به دلیل برخی از شیطنت ها که در زمینه جعل علامت استاندارد توسط سودجویان انجام می گیرد ،تمامی مصرف کنندگان
باید نسبت به اعتبار و اصالت کد ده رقمی درج شده زیر علامت استاندارد با ارسال آن کد به سامانه پیامکی  43334047اطمینان حاصل کرده و
مراقب محصولات جعلی باشند.
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مدیرکل استاندارد کرمانشاه بیان کرد:

انجام  ۰۰۱۱مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی کرمانشاه
کرمانشاه_مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه از انجام  4433مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمودرضا نیازی اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تاکنون  4433مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی استان و
همچنین  300مورد نمونه برداری و آزمون از فرآوردهای تولیدی واحدهای تحت پوشش در استان کرمانشاه جهت تطبیق با استانداردهای ملی
مربوطه توسط کارشناسان این اداره کل انجام گرفته است.
وی افزود :کارشناسان این اداره کل بهصورت مستمر بر فعالیت کلیه واحدهای مشمول مقررات استاندارد اجباری استان نظارت دارند که تا کنون بیش
از  4476فرآورده با ویژگی متمایز در این واحدهای تولیدی موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شدهاند.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه بیان کرد :از مجموع واحدهای تحت پوشش استان در حوزه صنایع ساختمانی و معدنی  14درصد (از قبیل سنگدانه
مورد مصرف در بتن ،سیمان ،بتن آماده ،آجر رسی ،تیرچه بلوک ،فوم سقفی) ،در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی  37درصد (فرآورده های لبنی،
فرآورده های گوشتی ،آرد ،قند و شکر ،نوشابههای گازدار و  ، ) ...در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی  4درصد (انواع رنگ ،ژل و مایع دستشویی،
روغن دنده ،روغن موتور ،کود شیمیایی و محصولات تولیدی سه پتروشیمی کرمانشاه ،بیستون و کیمیا صنعت کارینا )...فعالیت دارند.
وی تصریح کرد :همچنین در حوزه صنایع بسته بندی و سلولزی  6درصد (دستمال کاغذی ،دستمال توالت ،مداد و مغز مداد ،کیسه های پلاستیکی،
ظروف فلزی و  ،)...در حوزه صنایع برق و الکترونیک  0درصد(انواع لامپ ها ،کابل ،قطع کننده های جریان ،کلیدهای خودکار و  ،)...در حوزه صنایع
خودرو و نیروی محرکه  1درصد (سیبک خودرو ،جعبه فرمان مکانیکی توسط دو واحد تولید کننده قطعات مکانیکی خودرو در استان ،فیلتر هوا ،فیلتر
روغن ،فنر و  )...در حوزه صنایع مکانیک و فلز شناسی  1درصد(میلگردهای فولادی ،تیرآهن ،شمش روی ،دیگ بخار ،رادیاتور گرمایشی ،فرهای
پخت نان و  ، )...در حوزه صنایع مهندسی پزشکی  9درصد( 3واحد تولید کننده گاز اکسیژن طبی ،سرنگ یک بار مصرف ،باند زخم بندی) ودر حوزه
انگ فلزات گرانبها  3درصد( 4کارگاه تولیدی مصنوعات طلا و  333واحد صنفی طلا فروشی) فعالیت دارند.
نیازی گفت :همه این واحدها بهصورت دورهای ،بازرسی و فرآوردههای آن مورد نمونه برداری و آزمون قرار میگیرند و در صورتی که نظام کنترل
کیفیت در واحد تولیدی جاری و نتایج آزمون فرآورده نمونه برداری شده با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته باشد به واحد تولیدی اجازه داده
می شود از علامت استاندارد بر روی کالای خود استفاده کند.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در ادامه با به اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی وظیفهی هر ایرانی است ،گفت :باتوجه به نامگذاری امسال از
طرف مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی ،همگی موظفیم با اعتماد به نشان استاندارد به عنوان برند کیفیت محصولات جمهوری
اسلامی از کالای با کیفیت ایرانی حمایت کنیم.
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انجام  ۰۰۱۱مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی
مدیر کل استاندارد کرمانشاه گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون  4433مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی استان و همچنین  300مورد
نمونه برداری و آزمون از فرآوردهای تولیدی واحدهای تحت پوشش در استان کرمانشاه انجام شده است.
انجام  4433مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتیبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه  ،مدیر کل
استاندارد استان کرمانشاه گفت :در راستای اجرای تکالیف ذاتی و قانونی این اداره کل و به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد و
استمرار کیفیت محصولات تولیدی از ابتدای سال جاری تاکنون  4433مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی استان و همچنین  300مورد نمونه
برداری و آزمون از فرآوردهای تولیدی واحدهای تحت پوشش در استان کرمانشاه جهت تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه توسط کارشناسان این
اداره کل انجام گرفته است.
محمودرضا نیازی گفت :کارشناسان این اداره کل بهصورت مستمر بر فعالیت کلیه واحدهای مشمول مقررات استاندارد اجباری استان نظارت دارند که
تا کنون بیش از  4476فرآورده با ویژگی متمایز در این واحدهای تولیدی موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شدهاند.
وی ادامه داد :از مجموع واحدهای تحت پوشش استان در حوزه صنایع ساختمانی و معدنی  14درصد (از قبیل :سنگدانه مورد مصرف در بتن ،سیمان،
بتن آماده ،آجر رسی ،تیرچه بلوک ،فوم سقفی و ،)...در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی  37درصد (فرآوردههای لبنی ،فرآوردههای گوشتی ،آرد ،قند و
شکر ،نوشابههای گازدار و  ،)...در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی  4درصد (انواع رنگ ،ژل و مایع دستشویی ،روغن دنده ،روغن موتور ،کود
شیمیایی و محصولات تولیدی سه پتروشیمی کرمانشاه ،بیستون و کیمیا صنعت کارینا )...و در حوزه صنایع بسته بندی و سلولزی  6درصد (دستمال
کاغذی ،دستمال توالت ،مداد و مغز مداد ،کیسههای پلاستیکی ،ظروف فلزی و  ،)...در حوزه صنایع برق و الکترونیک  0درصد (انواع لامپ ها ،کابل،
قطع کنندههای جریان ،کلیدهای خودکار و  ،)...در حوزه صنایع خودرو و نیروی محرکه  1درصد (سیبک خودرو ،جعبه فرمان مکانیکی توسط دو واحد
تولید کننده قطعات مکانیکی خودرو در استان ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن ،فنر و  )...در حوزه صنایع مکانیک و فلز شناسی  1درصد (میلگردهای فولادی،
تیرآهن ،شمش روی ،دیگ بخار ،رادیاتور گرمایشی ،فرهای پخت نان و  ،)...در حوزه صنایع مهندسی پزشکی  9درصد ( 3واحد تولید کننده گاز
اکسیژن طبی ،سرنگ یک بار مصرف ،باند زخم بندی) ودر حوزه انگ فلزات گرانبها  3درصد ( 4کارگاه تولیدی مصنوعات طلا و  333واحد صنفی
طلا فروشی) فعالیت دارند.
مدیر کل استاندارد استان افزود :کلیه این واحدها بهصورت دورهای ،بازرسی و فرآوردههای آن مورد نمونه برداری و آزمون قرار میگیرند و در صورتی
که نظام کنترل کیفیت در واحد تولیدی جاری و نتایج آزمون فرآورده نمونه برداری شده با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته باشد به واحد
تولیدی اجازه داده میشود از علامت استاندارد بر روی کالای خود استفاده نماید.
وی با به اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی وظیفهی هر ایرانی است ،گفت :باتوجه به نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری به نام حمایت
از کالای ایرانی ،همگی موظفیم با اعتماد به نشان استاندارد به عنوان برند کیفیت محصولات جمهوری اسلامی از کالای با کیفیت ایرانی حمایت
نمائیم.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  15دی 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه

79/10/18

خبرنگاران

12281

پلمپ  82دستگاه غیراستاندارد در شهر بازیهای اردبیل
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت 34 :دستگاه غیراستاندارد در شهر بازیهای استان اردبیل پلمپ شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل ،هاشم علایی ،مدیرکل استاندارد استان اردبیل صبح امروز در بازدید از
تجهیزات شهر بازیهای اردبیل افزود :در  3ماهه امسال استانداردسازی تجهیزات شهر بازی در سطح استان مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته و 34
دستگاه غیراستاندارد در این مراکز پلمب شده است.
وی اظهار داشت :تجهیزات شهر بازی و زمین بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و در طول سال دربرنامه زمانبندی شده توسط
شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران مورد بازرسی و بازدید فنی و ایمنی قرار میگیرند.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل افزود :در همین راستا  341مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی در  3ماهه امسال در استان اردبیل انجام شده است
که نسبت به برنامه عملیاتی ابلاغی از سازمان ملی استاندارد ایران ،تحقق  40درصدی را داشته است.
علایی بیان کرد :در همین مدت تعداد  34دستگاه نصب شده شهرهای بازی استان به دلیل عدم اخذ تاییدیه استاندارد با همکاری شهرداری
شهرستانهای استان ،پلمپ و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است.
وی با اشاره به همکاری صورت گرفته با شهرداریهای شهرهای مختلف استان تصریح کرد :انتظار میرود شهرداریهای استان به منظور حفظ
ایمنی و سلامت شهروندان از فعالیت تجهیزات شهرهای بازی و زمینهای بازی فاقد گواهی بازرسی ایمنی از اداره کل استاندارد استان اردبیل
ممانعت به عمل آورند.
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