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 333واحد تولیدی در جنوب آذربایجان غربی استاندارد است
مهاباد -ایرنا -رییس اداره استاندارد مهاباد گفت :هم اکنون  244واحد تولیدی ،صنعتی و خدماتی در جنوب آذربایجان غربی تحت پوشش این
اداره بوده که  333واحد آنها دارای کد شناسایی و پروانه کاربرد علامت استاندارد (اجباری و تشویقی) است.
محمدتقی خیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :از این تعداد  88واحد دارای کد شناسایی و مابقی دارای مجوز استفاده از علامت
استاندارد است.
وی با بیان اینکه امسال نیز برای  34محصول مختلف پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است ،ادامه داد :در این مدت تعداد  24پروانه
استاندارد تمدید شده که بیشتر در حوزه های غذایی و کشاورزی ،مصالح ساختمانی و واحدهای خدماتی بوده است.
خیری اضافه کرد :امسال تعداد  51پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای صنعتی به دلیل رعایت نکردن موازین و الزامات استاندارد ملی مربوطه،
تعلیق و ابطال شده است.
رییس اداره استاندارد مهاباد در خصوص کنترل کیفیت فرآورده های تولیدی اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تاکنون  392مورد بازدید کارشناسی از
واحد های تولیدی انجام شده و در جهت اجرای استاندارد سازی آنها  03مورد تذکر و  95مورد اخطار به واحدهای تولیدی و خدماتی ابلاغ شده است
و همچنین تعداد  53واحد نیز به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
خیری بیان کرد :در  9ماهه امسال تعداد یکهزار و  770نوبت آزمون بر روی نازل های سوخت مایع (جایگاه های عرضه بنزین و گازوییل) توسط
مجری آزمون دوره ای تایید صلاحیت شده انجام شده که تنها هفت عدد از این نازل ها مردود شده است.
وی ادامه داد :در این مدت تعداد هفت هزار و  830آزمون تست هیدروستاتیک بر روی مخازن  CNGانجام شده که از این تعداد  33مورد مردود
شده است.
رییس استاندارد مهاباد همچنین در خصوص عملکرد این اداره در رابطه با نظارت بر اوزان و مقیاس های موجود نیز اظهار داشت :در  9ماهه اول
امسال تعداد  4هزار و  740آزمون دوره ای از وسایل سنجش و توزین توسط آزمایشگاه همکار استاندارد مورد آزمون قرار گرفته که تعداد  4هزار و
 072مورد قبول و  14مورد نیز مردود شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد  58جایگاه سیلندر پرکنی گاز مایع در جنوب آذربایجان غربی وجود دارد ،گفت :در آخرین بازرسی از این واحدهای خدماتی
تعداد  532سیلندر گاز مایع و  0هزار و  533شیرسیلندر از چرخه مصرف توزیع خارج شده اند.
خیری یادآور شد :تمامی این فعالیت ها در راستای حفظ ایمنی و سلامت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت گرفته است.
وی از شهروندان خواست که در هنگام خرید محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری علاوه بر تاریخ تولید و انقضا به علامت استاندارد و کد 53
رقمی زیر علامت استاندارد که مکمل یکدیگرند ،توجه کنند.
وی ادامه داد :شهروندان می توانند برای پیگیری و وضعیت اعتبار علامت استاندارد ،کد  53رقمی زیر آن را به سامانه  53335157ارسال و یا با
شماره  5157تماس برقرار کنند.
شهرستان مهاباد با  437هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.
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مدیرکل استاندارد کرمانشاه:

 599مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی استان انجام شد
کرمانشاه  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد کرمانشاه گفت :از ابتدای سال جاری تا  51دی ،یک هزار و یکصد مورد بازرسی و  911مورد نمونه برداری
و آزمون از واحدهای تولیدی و خدماتی استان توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،محمود رضا نیازی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت :این تعداد بازرسی و نمونه برداری به منظور حصول اطمینان از
رعایت الزامات استاندارد و استمرار کیفیت محصولات تولیدی و همچنین تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه انجام گرفته است.
وی افزود :از  533درصد واحدهای تحت پوشش اداره استاندارد استان  25درصد در حوزه صنایع ساختمانی و معدنی از قبیل سنگدانه مورد مصرف در
بتن ،سیمان ،بتن آماده ،آجر رسی ،تیرچه بلوک و فوم سقفی و  47درصد در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی مانند فرآورده های لبنی ،فرآورده های
گوشتی ،آرد ،قند و شکر و  ...قرار دارد.
نیازی با بیان اینکه هشت درصد از واحدهای زیرپوشش اداره استاندارد نیز در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی فعالیت می کند ،افزود :حوزه صنایع
بسته بندی و سلولزی نیز  0درصد واحدهای زیرپوشش را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه ادامه داد :در حوزه صنایع برق و الکترونیک پنج درصد و در حوزه صنایع خودرو و نیروی محرکه و همچنین حوزه صنایع
مکانیک و فلزشناسی نیز هر کدام چهار درصد تحت نظارت اداره استاندارد قرار دارد.
وی یادآور شد :در حوزه صنایع مهندسی پزشکی سه درصد و در حوزه فلزات گرانبها نیز  4درصد تولیدات تحت پوشش و کنترل قرار دارند.
نیازی در پایان تصریح کرد :کلیه این واحدها به صورت 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 نماید.
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 033پروانه کاربرد علامت استاندارد در زنجان باطل شد
زنجان  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت :طبق آمار و نظارت های مستمر این اداره کل ،امسال تا کنون بیش از  533پروانه کاربرد
علامت استاندارد در زنجان باطل شد.
داود کارگرزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در این مدت حدود  73پروانه جدید صادر و نزدیک  543پروانه نیز تمدید شده است.
وی اظهار داشت :همچنین بر اساس قانون و تذکرهای داده شده به واحدها 12 ،پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز تاکنون تعلیق شده و در صورت
تکرار پروانه آنها باطل خواهد شد.
کارگرزاده ادامه داد :تعداد کل پروانه های معتبر به طور اجباری  155فقره بوده و  83فقره هم پروانه تشویقی معتبر می باشد ،البته این تعداد پروانه
همواره در حال تغییر است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان تاکید کرد :بیش از  82درصد محصولات تولیدی این استان ،با استانداردهای ملی مطابقت دارد و طی  9ماهه
سالجاری ،تعداد یکهزار و  833آزمون بر روی نمونه های واحدهای تولیدی این استان ،انجام شده است.
وی اضافه کرد :از این تعداد یکهزار و  127مورد مطابق با استانداردهای ملی مربوطه بوده و  480مورد نیز مغایر با استانداردها تشخصی داده شده
است.
کارگرزاده خاطرنشان کرد :توجه مردم هنگام اقلام خریداری شده به مقوله استاندارد ،باعث حرکت به سمت کالاهای باکیفیت تر شده و باید در این
زمینه فرهنگ سازی گردد.
به گزارش ایرنا ،علامت استاندارد نشان دهنده کالای تولیدی است که حداقل کیفیت مورد انتظار را دارد و می تواند نیاز خریدار را تامین کند.
شرکت های بازرسی مورد تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران ،طی سال گذشته تعداد پنج هزار و  430مورد بازرسی از واحدهای صنفی
استان ،انجام دادند.
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15412
مدیرکل استاندارد:

طرح تدوین استاندارد استانی در سمنان اجرا می شود
سمنان -ایرنا -مدیرکل استاندارد استان سمنان گفت :طرح تدوین استاندارد استانی به منظور ارزیابی مطلوب تر کیفیت کالاهای تولیدی در استان
سمنان اجرا می شود.
عباس رستمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :در سال گذشته 40 ،طرح استانداردسازی کالاهای تولیدی در استان سمنان انجام شد که این رقم
برای سال جاری به  33طرح رسیده است.
وی خاطرنشان کرد :اجرای طرح استانداردسازی علاوه بر افزایش بهره وری در چرخه تولید به افزایش اشتغال در استان سمنان کمک می کند.
مدیرکل استاندارد استان سمنان اضافه کرد :تدوین طرح استاندارد استانی در سمنان نیازمند تخصیص به موقع اعتبار است و مسئولان با اطلاع از
اهمیت طرح های استانداردسازی در تصویب و تخصیص اعتبارات به این اداره کل همواره در تلاش بوده اند.
رستمی ادامه داد :استفاده از دانش و ظرفیت های بومی در امر استاندارد سازی یکی از اولویت های سازمان ملی استاندارد است که سمنان در اجرای
این طرح از استانهای پیشرو کشور است.
وی تصریح کرد :هدف از اجرای استانداردسازی افزایش کیفیت تولید کالا است و در واحدهای صنعتی استان سمنان به این امر مهم توجه ویژه ای
شده است.
مدیرکل استاندارد استان سمنان گفت :با الگوبرداری از استاندارد ملی برنامه های راهبردی استاندارد استانی در سمنان درحال اجرا است.
به گزارش ایرنا ،به نقل از اداره کل استاندارد استان سمنان ،هموطنان می توانند برای اطمینان از استاندارد بودن کالاهای تولیدی بارکد زیر علامت
استاندارد بر روی کالا را به شماره  53335157پیامک کنند و تمام اطلاعات در رابطه با کالا در جواب پیامک اطلاع رسانی می شود.
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مهر

79/10/15
11417
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  53335157اطمینان حاصل کرده و
مراقب محصولات جعلی باشند.
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خبرآنلاین

79/10/15
124:5

پلمپ  ۸۲دستگاه غیراستاندارد در شهربازیهای اردبیل
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :در راستای ارتقای ایمنی ،از ابتدای امسال  48دستگاه غیراستاندارد بازی در پارکها و شهربازیهای این استان
پلمپ شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از استان اردبیل ،هاشم علایی در جریان نظارت بر مراکز بازی شهرستان اردبیل تصریح کرد :با نظارتهای دقیق
انجام یافته از سوی سازمان بازرسی استاندارد تا کنون  48دستگاه وسایل بازی غیراستاندارد در سطح پارک و مجموعههای بازی استان پلمپ شدند.
به گفته وی عدم تامین ایمنی دستگاههای بازی ممکن است با حوادث غیرقابل جبران و سختی در انتظار باشد و در این راستا نیازمند افزایش
نظارتها و استانداردسازی وسایل بازی هستیم.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل یادآور شد :عدم اخذ تاییدیه استاندارد در وسایل بازی با دقت رصد شده و هر مجموعهای که از چنین امکانی
برخوردار نباشد با برخوردهای سخت قانونی همراه خواهد شد.
علایی توضیح داد :شهرداریهای استان نقش بسیار ویژهای را در تامین امنیت و سلامتی شهروندان برعهده دارند و باید با هوشیاری و استمرار
نظارتها بلافاصله و بدون از دست دادن وقت از فعالیت شهرهای بازی که فاقد ایمنی و گواهیهای ایمنی هستند جلوگیری به عمل آورند.
وی اضافه کرد :شهروندان نیز در راستای تامین امنیت و تداوم نظارتها میتوانند نقش تاثیرگذار خود را ایفا کنند و در صورت اطلاع از عدم
برخورداری این مجموعهها از گواهیهای بازرسی موارد را سریعا به مرکز استاندارد و تحقیقات استان اطلاع داده تا بازرسی و اقدامات مورد نظر
اجرایی شود.
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باشگاه

79/10/15

خبرنگاران

17427

انجام یک هزار و یکصد مورد بازرسی و  599مورد نمونه برداری و آزمون از واحدهای تولیدی و خدماتی
استان
مدیرکل استاندارد کرمانشاه گفت  :از ابتدای سال جاری تا  51دی ،یک هزار و یکصد مورد بازرسی و  911مورد نمونه برداری و آزمون از واحدهای
تولیدی و خدماتی استان توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ،محمود رضا نیازی مدیرکل استاندارد کرمانشاه گفت  :بازرسی و نمونه برداری به
منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد و استمرار کیفیت محصولات تولیدی و همچنین تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه انجام گرفته
است.
وی گفت  :از  533درصد واحدهای تحت پوشش اداره استاندارد استان  25درصد در حوزه صنایع ساختمانی و معدنی از قبیل :سنگدانه مورد مصرف
در بتن ،سیمان ،بتن آماده ،آجر رسی ،تیرچه بلوک و فوم سقفی و  47درصد در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی مانند فرآوردههای لبنی ،فرآوردههای
گوشتی ،آرد ،قند و شکر و  ...قرار دارد.
نیازی با بیان اینکه هشت درصد از واحدهای زیرپوشش اداره استاندارد نیز در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی فعالیت میکند ،افزود :حوزه صنایع
بسته بندی و سلولزی نیز  0درصد واحدهای زیرپوشش را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه ادامه داد :در حوزه صنایع برق و الکترونیک پنج درصد و در حوزه صنایع خودرو و نیروی محرکه و همچنین حوزه صنایع
مکانیک و فلزشناسی نیز هر کدام چهار درصد تحت نظارت اداره استاندارد قرار دارد.
وی یادآور شد :در حوزه صنایع مهندسی پزشکی سه درصد و در حوزه فلزات گرانبها نیز  4درصد تولیدات تحت پوشش و کنترل قرار دارند.
نیازی در پایان تصریح کرد :کلیه این واحدها به صورت 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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1745:
مدیرکل استاندارد یزد :

تنها دو رستوران دارای استاندارد تشویقی دراستان یزد وجود دارد
یزد  -محمد حسین ماجدی گفت  :در استان تنها دو رستوران دارای استاندارد تشویقی برای ارائه خدمات هستند ،که امید داریم با استقبال صاحبان
مراکز خدماتی و پذیرائی ،بتوانیم گستره استاندارد سازی دراین حوزه را افزایش دهیم.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره استاندارد  ،محمد حسین ماجدی مدیرکل اداره استاندارد استان در راستای طرح ابتکاری"چهل
دیدار،چهل برنامه" وبه مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
استان اظهارداشت :صنایع دستی به ویژه مصنوعات ساخته شده از فلزات گران بها نظیر طلا و نقره،خدمات گردشگری،هتل ها ،رستوران ها و
مجموعه های تفریحی و گردشگری،آسانسورهای به کار رفته در تمامی بناها به ویژه اماکن اقامتی،از جمله مواردی است که دو اداره کل می توانند
در افزایش ضریب ایمنی و کیفیت ارائه خدمات آن ها اقدام کنند.
وی افزود  :در استان یزد تنها دو رستوران دارای استاندارد تشویقی برای ارائه خدمات هستند ،که امید داریم با افزایش مراودات طرفین و استقبال
صاحبان مراکز خدماتی و پذیرائی ،بتوانیم گستره استاندارد سازی دراین حوزه را افزایش دهیم.
دبیر شورای فرهنگ سازی حمایت از کالای ایرانی تاکید کرد :آسانسورها مشمول اجرای استاندارد اجباری خدمات هستند و حتما برای شروع به کار
باید تا ییدیه استاندارد داشته باشند ،ضمن این که داشتن قرارداد سرویس نگهداری معتبر با شرکت های مجاز،لازمه ادامه خدمات رسانی آن ها می
باشد و ما از میراث فرهنگی استان تقاضا داریم قبل از صدور مجوز بهره برداری برای آن دسته از هتل ها و مراکز اقامتی که دارای آسانسور هستند
مراتب اخذ استعلام از اداره کل استاندارد استان یزد را در دستور کار خود قرار دهند.
با تشکیل کارگروه های تخصصی زمینه های نگرانی حضور گردشگران را به حداقل برسانیم
سید مصطفی فاطمی،مدیر کل میراث فرهنگی استان نیز دراین دیدارگفت :در باب استاندارد سازی ،سازمان میراث فرهنگی اقدام هایی را آغاز و اجرا
کرده منتهی در استان یزد با توجه به وجود بناهای تاریخی خشت و گلی ،استاندارد ها و چک لیست های کشوری به آن صورت نمی تواند جواب گو
باشد که لازمه رفع این نقیصه بومی سازی و استانی نمودن دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی است.
وی افزود :نظر وعقیده مجموعه میراث فرهنگی استان بر آن است که به مقوله استاندارد با وسعت نظر بیشتری نگاه شود و از طریق تشکیل کارگروه
های تخصصی مشترک ،زمینه های نگرانی حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهر جهانی یزد را کاهش دهیم .
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114:2
با همکاری سازمان ملی استاندارد:

دوره های آموزشی پنج گانه مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد
دوره آموزشی تدوین استاندارد توسط اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ،دوره آموزشی آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران
«براساس استاندارد ملی ایران شماره  »1در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین و با هدف تربیت دبیران حقوقی استاندارد در حوزه تدوین ،توسط
اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و با همکاری سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران با هدف تدوین استانداردهای ملی ایران در تمامی رشته های موجود به یک روش
ثابت و یکنواخت از رویکردهای آموزشی دوره آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران بود.
گفتنی است دوره های آموزشی پنج گانه مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر اساس الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025نیز برگزار شده است.
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 333واحد تولیدی در جنوب آذربایجان غربی استاندارد است
محمدتقی خیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :از این تعداد  88واحد دارای کد شناسایی و مابقی دارای مجوز استفاده از علامت
استاندارد است.
وی با بیان اینکه امسال نیز برای  34محصول مختلف پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است ،ادامه داد :در این مدت تعداد  24پروانه
استاندارد تمدید شده که بیشتر در حوزه های غذایی و کشاورزی ،مصالح ساختمانی و واحدهای خدماتی بوده است.
خیری اضافه کرد :امسال تعداد  51پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای صنعتی به دلیل رعایت نکردن موازین و الزامات استاندارد ملی مربوطه،
تعلیق و ابطال شده است.
رییس اداره استاندارد مهاباد در خصوص کنترل کیفیت فرآورده های تولیدی اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تاکنون  392مورد بازدید کارشناسی از
واحد های تولیدی انجام شده و در جهت اجرای استاندارد سازی آنها  03مورد تذکر و  95مورد اخطار به واحدهای تولیدی و خدماتی ابلاغ شده است
و همچنین تعداد  53واحد نیز به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
خیری بیان کرد :در  9ماهه امسال تعداد یکهزار و  770نوبت آزمون بر روی نازل های سوخت مایع (جایگاه های عرضه بنزین و گازوییل) توسط
مجری آزمون دوره ای تایید صلاحیت شده انجام شده که تنها هفت عدد از این نازل ها مردود شده است.
وی ادامه داد :در این مدت تعداد هفت هزار و  830آزمون تست هیدروستاتیک بر روی مخازن  CNGانجام شده که از این تعداد  33مورد مردود
شده است.
رییس استاندارد مهاباد همچنین در خصوص عملکرد این اداره در رابطه با نظارت بر اوزان و مقیاس های موجود نیز اظهار داشت :در  9ماهه اول
امسال تعداد  4هزار و  740آزمون دوره ای از وسایل سنجش و توزین توسط آزمایشگاه همکار استاندارد مورد آزمون قرار گرفته که تعداد  4هزار و
 072مورد قبول و  14مورد نیز مردود شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد  58جایگاه سیلندر پرکنی گاز مایع در جنوب آذربایجان غربی وجود دارد ،گفت :در آخرین بازرسی از این واحدهای خدماتی
تعداد  532سیلندر گاز مایع و  0هزار و  533شیرسیلندر از چرخه مصرف توزیع خارج شده اند.
خیری یادآور شد :تمامی این فعالیت ها در راستای حفظ ایمنی و سلامت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت گرفته است.
وی از شهروندان خواست که در هنگام خرید محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری علاوه بر تاریخ تولید و انقضا به علامت استاندارد و کد 53
رقمی زیر علامت استاندارد که مکمل یکدیگرند ،توجه کنند.
وی ادامه داد :شهروندان می توانند برای پیگیری و وضعیت اعتبار علامت استاندارد ،کد  53رقمی زیر آن را به سامانه  53335157ارسال و یا با
شماره  5157تماس برقرار کنند.
شهرستان مهاباد با  437هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.
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 033پروانه کاربرد علامت استاندارد در زنجان باطل شد
داود کارگرزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در این مدت حدود  73پروانه جدید صادر و نزدیک  543پروانه نیز تمدید شده است.
وی اظهار داشت :همچنین بر اساس قانون و تذکرهای داده شده به واحدها 12 ،پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز تاکنون تعلیق شده و در صورت
تکرار پروانه آنها باطل خواهد شد.
کارگرزاده ادامه داد :تعداد کل پروانه های معتبر به طور اجباری  155فقره بوده و  83فقره هم پروانه تشویقی معتبر می باشد ،البته این تعداد پروانه
همواره در حال تغییر است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان تاکید کرد :بیش از  82درصد محصولات تولیدی این استان ،با استانداردهای ملی مطابقت دارد و طی  9ماهه
سالجاری ،تعداد یکهزار و  833آزمون بر روی نمونه های واحدهای تولیدی این استان ،انجام شده است.
وی اضافه کرد :از این تعداد یکهزار و  127مورد مطابق با استانداردهای ملی مربوطه بوده و  480مورد نیز مغایر با استانداردها تشخصی داده شده
است.
کارگرزاده خاطرنشان کرد :توجه مردم هنگام اقلام خریداری شده به مقوله استاندارد ،باعث حرکت به سمت کالاهای باکیفیت تر شده و باید در این
زمینه فرهنگ سازی گردد.
به گزارش ایرنا ،علامت استاندارد نشان دهنده کالای تولیدی است که حداقل کیفیت مورد انتظار را دارد و می تواند نیاز خریدار را تامین کند.
شرکت های بازرسی مورد تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران ،طی سال گذشته تعداد پنج هزار و  430مورد بازرسی از واحدهای صنفی
استان ،انجام دادند.
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طرح تدوین استاندارد استانی در سمنان اجرا می شود
عباس رستمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :در سال گذشته 40 ،طرح استانداردسازی کالاهای تولیدی در استان سمنان انجام شد که این رقم
برای سال جاری به  33طرح رسیده است.
وی خاطرنشان کرد :اجرای طرح استانداردسازی علاوه بر افزایش بهره وری در چرخه تولید به افزایش اشتغال در استان سمنان کمک می کند.
مدیرکل استاندارد استان سمنان اضافه کرد :تدوین طرح استاندارد استانی در سمنان نیازمند تخصیص به موقع اعتبار است و مسئولان با اطلاع از
اهمیت طرح های استانداردسازی در تصویب و تخصیص اعتبارات به این اداره کل همواره در تلاش بوده اند.
رستمی ادامه داد :استفاده از دانش و ظرفیت های بومی در امر استاندارد سازی یکی از اولویت های سازمان ملی استاندارد است که سمنان در اجرای
این طرح از استانهای پیشرو کشور است.
وی تصریح کرد :هدف از اجرای استانداردسازی افزایش کیفیت تولید کالا است و در واحدهای صنعتی استان سمنان به این امر مهم توجه ویژه ای
شده است.
مدیرکل استاندارد استان سمنان گفت :با الگوبرداری از استاندارد ملی برنامه های راهبردی استاندارد استانی در سمنان درحال اجرا است.
به گزارش ایرنا ،به نقل از اداره کل استاندارد استان سمنان ،هموطنان می توانند برای اطمینان از استاندارد بودن کالاهای تولیدی بارکد زیر علامت
استاندارد بر روی کالا را به شماره  53335157پیامک کنند و تمام اطلاعات در رابطه با کالا در جواب پیامک اطلاع رسانی می شود.
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