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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

77/10/17
013:7

موضع سازمان استاندارد درباره تولید "اسنک پف کرده" حیوانی
سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه این نهاد فقط محصول نهایی را کنترل میکند ،مسئولیت استفاده از خوراک دام در تولید "اسنک پف کرده"
را متوجه وزارت جهاد کشاورزی دانست.
به گزارش ایسنا ،اواخر آذر ماه امسال سخنگوی سازمان غذا و دارو از تخلف دو برند معروف تولیدکننده "اسنک پف کرده" در استفاده از ذرت دامی
در تولید محصولاتشان خبر داد و اوایل دی ماه نیز اعلام کرد که پرونده تخلف این دو برند به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است.
اخیرا نیز یک کارشناس صنایع غذایی با اشاره به اینکه آسیب مصرف خوراک دام برای انسانها با توجه به موادی که در آن وجود دارد متفاوت است،
اظهار کرد که بسته به موادی که در خوراک دام استفاده شده در تولید اسنک پف کرده وجود داشته ،مصرف آن ممکن است منجر به بیماریهایی
همچون حصبه ،رشد قارچ یا باکتری و سرطان شود.
خبرنگار ایسنا این موضوع را از سازمان ملی استاندارد ایران پیگیری کرد و یک مقام مسوول در این سازمان در پاسخ اعلام کرد که سازمان استاندارد
در محدوده وظایف خود در سطح بازار به مسئلهای در این باره برنخورده که به لحاظ مواردی که استاندارد برای تولید محصول ضروری میداند ،لازم
به پیگیری باشد.
طبق گفته این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد ،این نهاد تنها محصول نهایی را کنترل میکند و ورود خوراک دام در قالب ذرت به کارخانهها،
در محدوده مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد که مسئولیت کنونی بررسی تخصصی محصولاتی که گفته شده در آنها از
خوراک دام استفاده شده ،بر عهده سازمان غذا و دارو است.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

خانه ملت

77/10/17
083:8
کیانپور مطرح کرد:

هدر رفت منابع با واردات لاستیک بیکیفیت/مصرفکننده بازنده اصلی عدم مدیریتها
عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه به دلیل بیتوجهی به کیفیت کالاهای وارداتی منابع مالی کشور هدر میرود ،گفت :لاستیکهای وارداتی
باید گواهی کیفیت ضمانت داشته باشند تا در صورت بروز مشکل به واردکننده مراجعه کرد.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ترخیص لاستیک غیراستاندارد از گمرک ،گفت:
نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی از جمله وظایف سازمان استاندارد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت است بنابراین بایستی با بررسی دقیق از واردات
لاستیک بیکیفیت به کشور جلوگیری شود.
هدر رفتن پول و اعتبارات کشور به دلیل بیتوجهی به کیفیت کالاهای وارداتی
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی درباره برخی شائبهها مبنی بر اینکه اعتبارات تخصیص یافته برای خرید لاستیک به درستی
هدایت نشده بنابراین این اعتبارات صرف خرید لاستیک بی کیفیت از کشورهایی مانند چین شده است ،گفت :هدر رفتن پول و اعتبارات کشور به
دلیل بیتوجهی به کیفیت کالاهای وارداتی گناهی نابخشودنی است .ثبت سفارش و واردات لاستیک سابقه طولانی دارد بنابراین نمیتوان توجیهی
برای این نقصان مطرح کرد .اطلاعات دقیقی و جامعی درباره میزان لاستیک وارداتی ،مبادی ورودی ،شرکتهای واردکننده ،نوع لاستیک و ...وجود
دارد که میتوان براساس آن حتی کیفیت لاستیکها را پس از ترخیص از گمرک نیز پیگیری کرد.
توجه به تاریخ تولید لاستیک معیاری مهم برای واردات است
وی با تاکید براینکه توجه به تاریخ تولید لاستیک معیاری ضروری برای واردات است ،بیان کرد :تاجر و واردکننده لاستیک باید کیفیت تایرهای
وارداتی را تضمین کند .در حال حاضر برخی لاستیکهای وارداتی را بدون آزمایش وارد بازار میکنند این در حالی است که باید تمام ارزیابیها و
بررسیهای لازم بر روی کالای وارداتی انجام گیرد تا کالای باکیفیت وارد کشور شود.
لاستیکهای وارداتی باید گواهی کیفیت ضمانت داشته باشند
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد :در صورتی که تاجر یا واردکننده کیفیت لاستیک را ضمانت کند از یک سو استاندارد آن تضمین میشود و
از سوی دیگر اگر در سایر مراحل نیز مشکلی در مورد این محصولات ایجاد شود پاسخگو خواهد بود .لاستیکهای وارداتی باید گواهی کیفیت ضمانت
داشته باشند تا در صورت بروز مشکل به وارد کننده مراجعه کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه لاستیکهای وارداتی باید عمر مفیدی داشته باشند ،ادامه داد :تاریخ تولید لاستیک باید بر روی آن درج
شود چرا که ممکن است هنگام تولید ،این کالا از کیفیت خوبی برخوردار باشد اما پس از گذشت مدتی کیفیت خود را از دست دهد.
ضرورت شناسنامهدار شدن لاستیکهای وارداتی /لاستیکهای وارداتی استاندارد جهانی داشته باشند
وی با بیان اینکه برای واردات لاستیک باید ضمانت مطمنی از واردکننده دریافت شود ،تاکید کرد :وزارت صمت و سازمان استاندارد دو وظیفه بسیار
مهم در زمینه واردات لاستیک برعهده دارند؛ نخست کنترل کیفیت و دوم توجه به تاریخ تولید لاستیک .هر لاستیک وارداتی باید دارای شناسنامه باشد
تا واردکننده مسئولیت آن را برعهده بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اگرچه مسئولیت نظارت بر کیفیت لاستیکهای وارداتی برعهده وزارت صنعت و سازمان استاندارد است
اما این وظایف نافی مسئولیت واردکننده نیست ،یادآور شد :باید لاستیکهای وارداتی استاندارد جهانی داشته باشند.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

عصر خودرو

77/10/17
073:2
عضو کمیسیون عمران مجلس :

هدر رفت منابع با واردات لاستیک بیکیفیت
ضرورت شناسنامهدار شدن لاستیکهای وارداتی
عصر خودرو -عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه به دلیل بیتوجهی به کیفیت کالاهای وارداتی منابع مالی کشور هدر میرود ،گفت:
لاستیکهای وارداتی باید گواهی کیفیت ضمانت داشته باشند تا در صورت بروز مشکل به واردکننده مراجعه کرد.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ترخیص لاستیک غیراستاندارد از گمرک ،گفت :نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی از جمله
وظایف سازمان استاندارد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت است بنابراین بایستی با بررسی دقیق از واردات لاستیک بیکیفیت به کشور جلوگیری شود.
هدر رفتن پول و اعتبارات کشور به دلیل بیتوجهی به کیفیت کالاهای وارداتی
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی درباره برخی شائبهها مبنی بر اینکه اعتبارات تخصیص یافته برای خرید لاستیک به درستی
هدایت نشده بنابراین این اعتبارات صرف خرید لاستیک بی کیفیت از کشورهایی مانند چین شده است ،گفت :هدر رفتن پول و اعتبارات کشور به
دلیل بیتوجهی به کیفیت کالاهای وارداتی گناهی نابخشودنی است .ثبت سفارش و واردات لاستیک سابقه طولانی دارد بنابراین نمیتوان توجیهی
برای این نقصان مطرح کرد .اطلاعات دقیقی و جامعی درباره میزان لاستیک وارداتی ،مبادی ورودی ،شرکتهای واردکننده ،نوع لاستیک و ...وجود
دارد که میتوان براساس آن حتی کیفیت لاستیکها را پس از ترخیص از گمرک نیز پیگیری کرد.
توجه به تاریخ تولید لاستیک معیاری مهم برای واردات است
وی با تاکید براینکه توجه به تاریخ تولید لاستیک معیاری ضروری برای واردات است ،بیان کرد :تاجر و واردکننده لاستیک باید کیفیت تایرهای
وارداتی را تضمین کند .در حال حاضر برخی لاستیکهای وارداتی را بدون آزمایش وارد بازار میکنند این در حالی است که باید تمام ارزیابیها و
بررسیهای لازم بر روی کالای وارداتی انجام گیرد تا کالای باکیفیت وارد کشور شود.
لاستیکهای وارداتی باید گواهی کیفیت ضمانت داشته باشند
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد :در صورتی که تاجر یا واردکننده کیفیت لاستیک را ضمانت کند از یک سو استاندارد آن تضمین میشود و
از سوی دیگر اگر در سایر مراحل نیز مشکلی در مورد این محصولات ایجاد شود پاسخگو خواهد بود .لاستیکهای وارداتی باید گواهی کیفیت ضمانت
داشته باشند تا در صورت بروز مشکل به وارد کننده مراجعه کرد.
تاریخ تولید لاستیک باید بر روی آن درج شود چرا که ممکن است هنگام تولید ،این کالا از کیفیت خوبی برخوردار باشد اما پس از گذشت مدتی
کیفیت خود را از دست دهد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه لاستیکهای وارداتی باید عمر مفیدی داشته باشند ،ادامه داد :تاریخ تولید لاستیک باید بر روی آن درج
شود چرا که ممکن است هنگام تولید ،این کالا از کیفیت خوبی برخوردار باشد اما پس از گذشت مدتی کیفیت خود را از دست دهد.
ضرورت شناسنامهدار شدن لاستیکهای وارداتی
وی با بیان اینکه برای واردات لاستیک باید ضمانت مطمنی از واردکننده دریافت شود ،تاکید کرد :وزارت صمت و سازمان استاندارد دو وظیفه بسیار
مهم در زمینه واردات لاستیک برعهده دارند؛ نخست کنترل کیفیت و دوم توجه به تاریخ تولید لاستیک .هر لاستیک وارداتی باید دارای شناسنامه باشد
تا واردکننده مسئولیت آن را برعهده بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اگرچه مسئولیت نظارت بر کیفیت لاستیکهای وارداتی برعهده وزارت صنعت و سازمان استاندارد است
اما این وظایف نافی مسئولیت واردکننده نیست ،یادآور شد :باید لاستیکهای وارداتی استاندارد جهانی داشته باشند.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

پارسینه

77/10/17
033::

موضع سازمان استاندارد درباره تولید "اسنک پفک کرده" حیوانی
سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه این نهاد فقط محصول نهایی را کنترل میکند ،مسئولیت استفاده از خوراک دام در تولید "اسنک پفک
کرده" را متوجه وزارت جهاد کشاورزی دانست.
اواخر آذر ماه امسال سخنگوی سازمان غذا و دارو از تخلف دو برند معروف تولیدکننده "اسنک پف کرده" در استفاده از ذرت دامی در تولید
محصولاتشان خبر داد و اوایل دی ماه نیز اعلام کرد که پرونده تخلف این دو برند به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است.
اخیرا نیز یک کارشناس صنایع غذایی با اشاره به اینکه آسیب مصرف خوراک دام برای انسانها با توجه به موادی که در آن وجود دارد متفاوت است،
اظهار کرد که بسته به موادی که در خوراک دام استفاده شده در تولید اسنک پفک کرده وجود داشته ،مصرف آن ممکن است منجر به بیماریهایی
همچون حصبه ،رشد قارچ یا باکتری و سرطان شود.
خبرنگار ایسنا این موضوع را از سازمان ملی استاندارد ایران پیگیری کرد و یک مقام مسوول در این سازمان در پاسخ اعلام کرد که سازمان استاندارد
در محدوده وظایف خود در سطح بازار به مسئلهای در این باره برنخورده که به لحاظ مواردی که استاندارد برای تولید محصول ضروری میداند ،لازم
به پیگیری باشد.
طبق گفته این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد ،این نهاد تنها محصول نهایی را کنترل میکند و ورود خوراک دام در قالب ذرت به کارخانهها،
در محدوده مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد که مسئولیت کنونی بررسی تخصصی محصولاتی که گفته شده در آنها از
خوراک دام استفاده شده ،بر عهده سازمان غذا و دارو است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

77/10/17
08317

کمتر از  2هزارم نازل های سوخت در آذربایجان غربی معیوب است
ارومیه  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با اشاره به اینکه  01هزار و  140مورد آزمون نازل های سوخت مایع در استان انجام شده
است ،گفت :کمتر از  2هزارم این نازل ها معیوب اعلام شده است.
منصور جلایر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در بازدیدهای کارشناسان اداره کل استاندارد آذربایجان غربی از نازل های بنزین و
گازوئیل ،تنها  01مورد غیراستاندارد تشخیص داده شده است.
وی اضافه کرد :این آمار نشان می دهد که روند ارائه خدمات در پمپ های بنزین و گازوئیل استان بدون مشکل است و شهروندان می توانند با خیال
راحت ،از این پمپ ها استفاده کنند.
وی بیان کرد :پمپ های دارای مشکل به صورت موقت از چرخه ارائه خدمت خارج شده است.
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی ادامه داد :روند بازرسی از پمپ های بنزین در استان به صورت مستمر انجام می شود و همواره تحت رصد
کارشناسان است.
به گزارش ایرنا ،استاندارد مرجع رسمی بررسی کیفیت بخش های تولیدی ،خدماتی و واحدهای عرضه کالا در کشور به شمار می رود.
همواره نازل های سوخت در آذربایجان غربی مورد بازرسی قرار گرفته و رقم بسیار کمی معیوب اعلام شده است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
دوشنبه  17دی 1937

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

77/10/13
1:321

 262قلم کالای ایرانی با تایید استاندارد قزوین صادر شدند
قزوین  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد قزوین گفت :پائیز امسال  212فقره گواهینامه انطباق صادراتی توسط کارشناسان این اداره کل برای محصولات
تولیدی استان صادر شد.
سیروس صارمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :حجم خالص صادرات طی این مدت حدود 01هزار تن و به ارزش تقریبی انها نیز
یک هزار میلیارد ریال بوده است.
وی اظهار داشت :اقلام صادر شده شامل پودرهای شوینده (دستی و ماشینی )  ،خرما ( هسته دار  ،بدون هسته ،چیپسی ،قالبی ) وکشمش (تیزابی و
افتابی و سبز ،مویز ،طلایی  ،کاشمری ) بوده اند.
مدیرکل استاندارد قزوین ادامه داد :این کالاها به مقصد کشورهای آلمان ،قطر ،امارات جمهوری چک ،کانادا ،تایوان،ب لژیک ،هلند ،عراق ،ژاپن،
شیلی ،بلژیک ،پاکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،گرجستان ،مجارستان ،چین ،لهستان ،آفریقای جنوبی ،آمریکا ،افغانستان ،تایلند ،انگلیس ،روسیه و
ارمنستان صادر شدند..
مدیرکل استاندارد قزوین افزود :به منظور جلوگیری از خروج کالاهای نامرغوب به بازار های بین المللی ،گواهینامه های انطباق صادراتی پس از
بازرسی و نمونه برداری و آزمون بر روی نمونه های مربوطه صادر می شود.
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استاندارد در آیینه رسانهها
دوشنبه  17دی 1937

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

77/10/13
113:1

 059محصول در استان سمنان پروانه استاندارد دارد
سمنان -ایرنا -مدیرکل استاندارد استان سمنان سمنان گفت 101 :محصول تولیدی واحدهای صنعتی در این استان دارای پروانه استاندارد است.
به گزارش ایرنا ،عباس رستمی روز یکشنبه در جریان بازدید رئیس و کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان سمنان از آزمایشگاه های
اداره کل استاندارد سمنان ،افزود 101 :محصول در استان پروانه استاندارد دارد و برای اجرای طرح کیفیت بخشی کالاهای تولیدی ،طرح استاندارد
ملی در سمنان در دستور کار است.
وی خاطرنشان کرد :در کشور  33هزار استاندارد اجباری وجود دارد و برای اجرای دقیق برنامه اقتصاد مقاومتی  01هزار نوع کالا باید برای کیفیت
بخشی کالاهای تولیدی اصول استاندارد ملی را رعایت کنند.
مدیرکل استاندارد استان سمنان اضافه کرد :این اداره کل علاوه بر نمونه گیری از کالاهای تولیدی در کارخانه ها ،از اجناس قابل عرضه در واحدهای
صنفی برای اطمینان از استاندارد بودن این محصولات آزمایش می گیرد.
وی تصریح کرد :در استان سمنان  20آزمایشگاه در بخش های مختلف نمونه گیری از تولیدات را زیر نظر اداره کل استاندارد انجام می دهند و 31
آزمایشگاه همکار مورد تایید سازمان ملی استاندارد فعالیت دارند.
رستمی تصریح کرد :استاندارد اجباری ملی بر روی 401نوع محصولات غذایی در استان سمنان اعمال می شود و اطمینان از رعایت اصول استاندارد
در کالاهای تولیدی در این بخش خط قرمز این اداره کل است.
وی گفت :کنترل و نظارت از جایگاه های سوخت به صورت موردی و مستمر در استان انجام می شود و هرگونه تخلف در کیفیت و کمیت عرضه
فرآورده های نفتی منجر به مهر و موم جایگاه سوخت می شود.
مدیرکل استاندارد استان سمنان بیان کرد :تنها مرجع صدور پروانه حلال برای تولید کالاهای در چارچوب قوانین اسلامی در کشور سازمان ملی
استاندارد 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  01110001پیامک کنند و تمام اطلاعات در رابطه با کالا در جواب پیامک اطلاع رسانی می شود.
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استاندارد در آیینه رسانهها
دوشنبه  17دی 1937

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری

77/10/17

صداوسیما

1031:
مدیر کل استاندارد گلستان

پلمپ  29آسانسور در استان
امسال هم چنین  404آسانسور نیز تاییدیه دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما  ،مدیر کل استاندارد گلستان گفت  :مردم در تماس با پیامک  31110001اشکال در  03مورد آسانسور را اطلاع
داده بودند که پس از بررسی از ادامه فعالیت  21آسانسور جلوگیری شد .
محمود فرمانی افزود  :امسال هم چنین  404آسانسور نیز تاییدیه دریافت کردند.
وی گفت  :از ابتدای سال به علت نداشتن تأیید استاندارد استفاده از یکصد و  00دستگاه از تجهیزات بازی و پارکی متوقف شد .
فرمانی هم چنین درباره طرح نظارتی و توقیف کالاهای غیر استاندارد در استان گفت  :در  3ماه گذشته با بازدید از مراکز تولید وعرضه برای 31
مرکز توزیع کالای بدون استاندار یا با استاندارد جعلی پرونده تشکیل شد و ده مورد کالای متوقف شده غیر استاندارد نیز توقیف شد.
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استاندارد در آیینه رسانهها
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

77/10/17
10310
مدیرکل استاندارد گلستان:

تشکیل  66پرونده برای واحدهای تولیدی فاقد استاندارد در گلستان
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان از تشکیل  31پرونده برای واحدهای تولیدی فاقد استاندارد و کالاهایی با استاندارد جعلی در این
استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان ،محمود فرمانی صبح امروز در گفتوگو با خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد :در سال جاری  31پرونده برای
واحدهای تولیدی فاقد استاندارد و کالاهایی با استاندارد جعلی در استان گلستان تشکیل شد.
وی تصریح کرد :مردم میتوانند از طریق شماره پیامک  31110001پیگیر مشکلات در بخش استاندارد کالا و آسانسور باشند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان افزود :حدود  01مورد کشف و توقیف کالای غیراستاندارد در سطح بازار داشتیم که در مجموع 2
هزار و  311قلم کالا بوده است.
فرمانی با اشاره به اجرای طرح نظارتی بر بازار در قالب طرح طاها در استان بیان کرد :با اجرای این طرح  02نوع کالا در استان گلستان توقیف شد.
وی با بیان اینکه برای  404آسانسور تائیدیه استاندارد صادر شده است ،ابراز کرد 21 :مورد آسانسور که فاقد استاندارد بودند پلمب شدند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان همچنین از توقیف حدود  000مورد تجهیزات بازی و پارکشهر بازی به دلیل عدم تائیدیه
استاندارد خبر داد و گفت :توقیف این رقم تجهیزات غیراستاندارد از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفته است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

77/10/17
07321

نگران ورود لاستیکهای فاقد استاندارد خارجی در بازار هستیم
سخنگوی انجمن صنعت تایر با اعلام اینکه حدود یک سوم از نیاز تایر کشور از محل واردات تامین میشود ،گفت :نگران ورود لاستیکهای فاقد
استاندارد خارجی در بازار هستیم.
مصطفی تنها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به اینکه همه تایرهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری هستند ،اظهار
داشت :سازمان استاندارد متولی بررسی استاندارد تایرهای وارداتی است ،اما مشکلی اینجاست که امکانات تست تایر در سازمان استاندارد محدود
است.
وی با بیان این که به دلیل زمانبر بودن تست تایرها سازمان استاندارد بررسی این موضوع را به چند آزمایشگاه خصوصی به عنوان بازوهای کمکی
سپرده است ،افزود :این آزمایشگاهها به نمایندگی از سازمان استاندارد مسئول بررسی میزان استاندارد تایرها و صدور گواهینامهها هستند ،که متاسفانه
در این رابطه شنیدهام برخی سهلانگاریها در این آزمایشگاهها در نمونهبرداری و تست لاستیکها انجام میشود.
سخنگوی انجمن لاستیک تصریح کرد :حدود یک سوم از نیاز تایر کشور از محل واردات تامین میشود که نظارت بر استاندارد لاستیکهای وارداتی
یک امر ضروری است.
تنها در خصوص قیمت تایرهای وارداتی نیز گفت :در بخش تایرهای باری و اتوبوس که ارز  4211تومانی تخصصی پیدا کرده نظارت لازم بر قیمتها
انجام میشود ،اما متاسفانه در سطح بازار و واردات جزء نظارت کافی در قیمت تایرهای وارداتی اعمال نمیشود .به نحوی که اگر نگرانی در کمبود
تایر در بازار به وجود آید قیمت آنها توسط فروشندگان رشد قابل توجهی پیدا میکند .به عنوان نمونه تابستان سال گذشته قیمت تایرهای وارداتی تا
 3برابر افزایش پیدا کرد که این موضوع امروز تا حدودی مدیریت شده است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

77/10/13
21310

 66مورد اعلام جرم علیه واحدهای تولیدی متخلف در گلستان اعلام شد
مدیرکل استاندارد استان گلستان گفت :امسال  31مورد اعلام جرم علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که کالاهای بدون استاندارد یا کالاهای با استاندارد
جعلی را ارائه میکردند ،تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ،محمود فرمانی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در  3ماه گذشته با بازدید از مراکز تولید وعرضه
در استان گلستان  31پرونده تشکیل شد که این مراکز کالاهای بدون استاندارد یا با استاندارد جعلی توزیع میکردند.
مدیرکل استاندارد استان گلستان تصریح کرد 2 :هزار و  311نوع کالا در استان مورد بازرسی استاندارد قرار گرفت که تولید  01مورد کالا متوقف شده
است.
فرمانی درباره بازرسی از آسانسورها هم خاطرنشان کرد 404 :آسانسور تائیدیه استاندارد را دریافت کردند و از  03مورد آسانسوری که با اعلام مردمی
با شماره پیامک  31110001مورد بررسی قرار گرفت  21مورد پلمب انجام شده است.
مدیرکل استاندارد استان گلستان افزود :از باسکولهای جادهای در استان هم بازدید و  0مورد پلمب این باسکولها انجام شد.
وی تصریح کرد :درباره پارکها و تجهیزات پارکها هم بازدیدهای دورهای انجام شد و  000مورد تجهیزاتی که تائیدیههای لازم را نداشتند پلمب و
از دسترس کودکان خارج شد.
مدیرکل استاندارد استان گلستان در ادامه از بازرسی  0هزار و  201مورد در بازار هم خبر داد و تاکید کرد 12 :مورد محصول و فرآوری در این
بازرسیها تائیدیه استاندارد نداشتند و از چرخه مصرف خارج شدند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

مهر

77/10/13
223:0
مدیر کل استاندارد گلستان:

 ۱۱9دستگاه تجهیزات بازی در گلستان توقیف شد /پلمب  29آسانسور
گرگان -مدیر کل استاندارد گلستان از پلمب  21آسانسور خبر داد و گفت :از ابتدای سال بیش از  001دستگاه تجهیزات بازی و پارکی به علت عدم
تأیید استاندارد توقیف شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمود فرمانی ،شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تشدید طرح نظارتی و توقیف کالای غیراستاندارد در گلستان
اظهار کرد :حدود  01مورد کشف و توقیف کالای غیراستاندارد در سطح بازار صورت گرفت که در مجموع دو هزار و  311رقم کالا را شامل می شود.
وی افزود :کالاهایی که در طرح طاها (طرح نظارتی بر بازار استان) توقیف شده در مجموع در سطح واحدهای صنفی  02نوع کالا بوده است.
فرمانی ادامه داد :تأیید  404آسانسور صادر و  21مورد آسانسور هم به دلیل نداشتن استاندارد پلمب شده است.
مدیر کل استاندارد استان گلستان اضافه کرد :همچنین از ابتدای سال تاکنون  000تجهیزات بازی و پارکی شهربازی به علت عدم تأیید استاندارد،
توقیف شد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه

77/10/13

خبرنگاران

17318

تشدید طرح نظارتی استاندارد در گلستان
مدیرکل استاندارد گلستان از تشدید طرح نظارتی و کشف و توقیف کالاهای غیر استاندارد در گلستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان  ،فرمانی مدیرکل سازمان استاندارد گلستان گفت  :در طرح نظارتی طاها در
بازار گلستان حدود  01مورد کشف و توقیف کالاهای غیر استاندارد که در مجموع  2هزار و  311ارقام بود  ،جمع آوری شد.
فرمانی افزود  :همچنین بیش  011مورد تجهیزات پارکی و شهربازی تائیدیه استاندارد نداشتند که توقیف شدند.
وی افزود  :همچنین  21آسانسور هم به دلیل نبود استاندارد پلمب شدند .
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استاندارد در آیینه رسانهها
دوشنبه  17دی 1937

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسکانیوز

77/10/13
11327

انعقاد تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل استاندارد سمنان
تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان امضاء شد.
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از واحد سمنان ،دکتر علی جهان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با اعلام این
خبر گفت :در راستای ارتباط صنعت و جامعه و به منظور برقراری ارتباط مؤثر میان دانشگاه آزاد اسلامی با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
استان سمنان تفاهمنامه همکاری منعقد شد.
دکتر جهان انجام فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی مشترک ،ارتقاء و حل مشکلات صنعت کشور و انجام تحقیقات کاربردی را از اهداف این
تفاهمنامه عنوان کرد و افزود :تدوین استانداردهای ملی ،بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ،کمک به بهبود روشهای تولید و کارایی صنعت
کشور و جهتدهی به پایاننامههای دانشجویی در راستای نیازهای موجود ،ازجمله اهداف اصلی این تفاهمنامه است که با بهرهگیری از ظرفیتهای
علمی و فنی واحد سمنان امکانپذیر است.
وی با اشاره به موضوعات این تفاهمنامه گفت :تأیید صلاحیت آزمایشگاههای دانشگاه در قالب آزمایشگاه همکار ،تدوین استانداردهای ملی،
پیشنویس استانداردهای بینالمللی بهصورت مشترک ،برگزاری دورههای آموزشی ،گردهماییهای علمی و اجرای پروژهها و طرحهای تحقیقاتی
مشترک در راستای پاسخگویی به مسائل و مشکلات صنعت ازجمله موضوعات مورد توافق در اجرای این تفاهمنامه است.
جهان به همکاریهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با ادارات ،صنایع و شرکتهای خصوصی و دولتی اشاره کرد و افزود:
بهرهمندی از اعضاء هیأتعلمی کارآمد در کنار امکانات آموزشی و وجود تجهیزات پیشرفته سختافزاری متناسب با نیازهای جامعه در قالب مراکز
تحقیقاتی و کارگاهها و آزمایشگاههای فعال ،این فرصت را برای واحد سمنان ایجاد کرده تا بتواند در راستای حل مشکلات و نیازهای جامعه و صنعت
گام بردارد.
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