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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

79/11/14
16112

پیروزبخت در اراک :با تصویب قانون جدید گستردگی فعالیت استاندارد افزایش یافت
رئیس سازمان استاندارد کشور گفت :با تصویب قانون جدید گستردگی فعالیت استاندارد افزایش یافت.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ،نیرهسادات پیروزبخت دقایقی پیش در دیدار با آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به حمایتهای آیتالله دری
نجفآبادی از سازمان ملی استاندارد اظهار داشت :زمانی که قانون قبلی سازمام ملی استاندارد در مجلس به بحث گذاشته شده بود آیتالله دری
نجفآبادی که در آن زمان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بودند بر روی قانون اصلاحات این سازمان بسیار تاکید داشته و حمایت کردند.
وی افزود :سازمان ملی استاندارد یک سازمان نظارتی ،حاکمیتی و فرابخشی است که نمیتوان برای آن یک وظیفه واحد و ویژهای تصور کرد،
هرآنچه که به زندگی بشر ارتباط پیدا میکند سازمان ملی استاندارد گوشهای از کار آن را گرفته و در همه مولفههای سلامت ،ایمنی ،اقتصادی و
فرهنگی حضور پیدا میکند.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد :باتوجه به تصویب قانون جدید در سال گذشته گستردگی موارد زیر نظر سازمان ملی استاندارد بسیار
بیشتر از گذشته شده است ،به غیر از دیگر وظایف ،سازمان  52وظیفه اصلی و هشت مرجعیت را برعهده دارد ،یکی از مرجعیتهای سازمان این است
که سازمان تنها مرجع تعیین استاندارد در دیوان عالی کشور است.
پیروزبخت بیان کرد :در قانون قید شده که سازمانها و دیگر دستگاههای اجرایی اگر آئیننامههایی و ضوابط فنی مربوط به سازمان و وزارتخانه خود
دستگاه است باید به سازمان ملی استاندارد دهند تا تبدیل به استاندارد شود.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه

79/11/14

11141
خبرنگاران
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در اراک خبرداد؛

ارتقاء  ۱۴۱پلهای استاندارد در طول  ۴۴سال انقلاب
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درسفر به اراک از ارتقاء  ۱۴۱پلهای استاندارد در طول  ۴۴سال انقلاب خبرداد.
ارتقاء  ۱۴۱پلهای استاندارد در طول  ۴۴سال انقلابنیره پیروز بخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه سفر به اراک
در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،گفت :ما در این  ۴۴سال در حوزه بین المللی تونستیم جایگاه استانداران را از
 ۱۶۱کشور و  55برسانیم و در حقیقت اول انقلاب این صورت نبود.
پیروز بخت افزود :در حوزه نظارت بر اجرای استاندارد در حوزههای مختلف مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،خودرو ،کلاه ایمنی و سلامت مردم
فعالیتهای مختلفی انجام داده ایم و  ۱5هزارو  2۴۴استاندارد تدوین کردیم که  ۱۱هزار مورد ان در این  2ساله بوده است.
وی اضافه کرد :قانون جدید سازمان تصویب شد که به موجب آن فعالیتهای مختلفی به سازمان اضافه شود که یکی از این موارد بحث غذای حلال
هست که در صدور گواهی حلال غیر از بحث ذبح و صید تنها مرجع سازمان ملی استاندارد هست.
آزمایشگاههای سازمان ملی استاندارد مرجع هستند
معاون رئیس جمهورادامه داد :در حوزه آزمایشگاهها سازمان ملی استاندارد آزمایشگاه هایش مرجع هستند و الحمدلله حدود  ۱هزار آزمایشگاه در
بخش دولتی و خصوصی شناسایی کردیم که با ما همکاری میکنند و همینطور شرکتهای خصوصی مختلف در داخل و خارج کشور اینها
فعالیتهایی است که ما برای برون سپاری انجام دادیم.
وی بیان کرد :انشاالله خداوند کمک کند برای همه حوزهها بتوانیم از این به بعد خدمات بیشتری ارائه بدیم و در زمینههای دیگری مثل وسیله
شهربازیها ،آسانسورها زمین بازی ،مهدکودکها و دبستانها ،میز و صندلی بخاری مدارس در حوزه ایستگاههای  cngهم بتوانیم خدمات ارائه
دهیم که در این چند سال فکر میکنم سازمان ملی استاندارد یکی از سازمانهای بوده که توانسته به خوبی حق مطلب را ادا کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد :لوازم خانگی خیلی از صنایع شیمیایی صنایع ایزوگام همه اینها در اینجا جایگاه خوبی دارندو
اغلبشان از استانداردهای خوب برخوردارند ،ولی ما توقع داریم که در این شرایط خاص و ویژه کشور توجه ویژه به موضوع استاندارد این استان شود
تا کمکی به مردم استان مرکزی شود.
استاندارد پایه توسعه اقتصادی هر کشوری است
وی اضافه کرد :استاندارد پایه توسعه اقتصادی هر کشوری است که در صادرات علاوه بر استاندارد کشور باید استاندارد کشور مقصد همرعایت شود و
اگر استاندارد رعایت نشود کشور مقابل نمیتواند از صادرات کشورمان بهرهمند شود و ارز وارد کشور نمیشود.
پیروز بخت بیان کرد :برای واردات هم سازمان ملی استاندارد با تمام قوت دارد کار میکند که جلوی واردات کالاهای بی کیفیت را بگیرد و ارز کشور
صرف کالاهای بیکیفیت نشود.
وی گفت :استان مرکزی یک استان صنعتی است و با توجه به این شاکلهی صنعتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد ودر زمینه ایمن سازی و  ...و در
رابطه با تولیدات استاندارد فعالیتهای زیادی باید در این استان انجام شود.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/11/14
11144
مدیرکل استاندارد البرز :

میزان اعتماد مردم به کالاهای مشمول استاندارد بررسی می شود
کرج  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد البرز از آغاز طرح پرسشگری عمومی برای بررسی میزان اعتماد عمومی به فعالیت های نظارتی این اداره کل و
کیفیت کالاهای مشمول استاندارد در استان خبرداد.
فتانه شکرالهی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت :براین اساس تیم های کارشناسی اداره کل استاندارد البرز با استقرار در فروشگاه
های بزرگ استان ،میزان اعتماد مردم به کالاهای دارای علامت استاندارد را مورد سنجش و ازریابی قرار می دهند.
وی بیان داشت :ارتقای کیفیت خدمات رسانی ،شناخت بیشتر مصرف کننده نسبت به علامت استاندارد و اهمیت درج نشان استاندارد روی محصولات
تولیدی را از اهداف این طرح است.
شکرالهی،آگاه سازی مردم نسبت به کالاهای مشمول استاندارد اجباری و تشویقی را ضروری دانست و افزود :توسعه و ترویج استاندارد سازی نیازمند
همراهی و حمایت مصرف کنندگان است.
مدیرکل استاندارد البرز گفت :سنجش میزان اعتماد عمومی مردم نسبت به استاندارد بستر مناسبی را برای تقویت و اصلاح راهبرد استاندارد سازی
مهیا می کند.
** هشدار به عرضه کنندگان محصولات نامرغوب و تقلبی
وی ضمن تقدیر از اصناف مومن و متعهد البرز که فقط کالاهای باکیفیت عرضه می کنند و انصاف را الگو قرار داده اند ،گفت :متاسفانه برخی افراد در
نقاب اصناف مرتکب تخلفات صنفی
شده و از اعتماد مردم سوءاستفاده می کنند.
شکرالهی ادامه داد :بر همین اساس همه عوامل نظارت و بازرسی استان در حرکتی هماهنگ با گرانفروشان و عرضه کنندگان محصولات تقلبی و
جعلی که سلامت جامعه را نشانه گرفته اند قاطعانه برخورد کرده و افراد خاطی را به تعزیرات حکومتی معرفی می کنند تا تحت پیگرد قانونی قرار
گیرند.
* برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با مقررات سازمان ملی استاندارد
مدیرکل استاندارد البرز همچنین به برگزاری دوره های آموزشی برای اتحادیه های صنفی با محوریت استاندارد اشاره کرد و گفت :شرکت کنندگان
در این دوره ها با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد آشنا می شوند.
شکرالهی افزود :آشنایی کسبه متقاضی دریافت جواز کسب با قوانین استاندارد و کالاهای مشمول استاندارد اجباری از دیگر برنامه هایی است که با
هدف آگاهی واحدهای صنفی با اطلاعات فنی و تخصصی در دستور کار اداره کل استاندارد قرار گرفته است .
حدود  ۱5۴هزار واحد صنفی و سه هزار و  2۴۴واحد تولیدی و صنعتی در استان البرز فعالیت می کنند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

جماران

79/11/14
11142

میزان اعتماد مردم به کالاهای مشمول استاندارد بررسی می شود
فتانه شکرالهی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت :براین اساس تیم های کارشناسی اداره کل استاندارد البرز با استقرار در فروشگاه
های بزرگ استان ،میزان اعتماد مردم به کالاهای دارای علامت استاندارد را مورد سنجش و ازریابی قرار می دهند.
وی بیان داشت :ارتقای کیفیت خدمات رسانی ،شناخت بیشتر مصرف کننده نسبت به علامت استاندارد و اهمیت درج نشان استاندارد روی محصولات
تولیدی را از اهداف این طرح است.
شکرالهی،آگاه سازی مردم نسبت به کالاهای مشمول استاندارد اجباری و تشویقی را ضروری دانست و افزود :توسعه و ترویج استاندارد سازی نیازمند
همراهی و حمایت مصرف کنندگان است.
مدیرکل استاندارد البرز گفت :سنجش میزان اعتماد عمومی مردم نسبت به استاندارد بستر مناسبی را برای تقویت و اصلاح راهبرد استاندارد سازی
مهیا می کند.
** هشدار به عرضه کنندگان محصولات نامرغوب و تقلبی
وی ضمن تقدیر از اصناف مومن و متعهد البرز که فقط کالاهای باکیفیت عرضه می کنند و انصاف را الگو قرار داده اند ،گفت :متاسفانه برخی افراد در
نقاب اصناف مرتکب تخلفات صنفی
شده و از اعتماد مردم سوءاستفاده می کنند.
شکرالهی ادامه داد :بر همین اساس همه عوامل نظارت و بازرسی استان در حرکتی هماهنگ با گرانفروشان و عرضه کنندگان محصولات تقلبی و
جعلی که سلامت جامعه را نشانه گرفته اند قاطعانه برخورد کرده و افراد خاطی را به تعزیرات حکومتی معرفی می کنند تا تحت پیگرد قانونی قرار
گیرند.
* برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با مقررات سازمان ملی استاندارد
مدیرکل استاندارد البرز همچنین به برگزاری دوره های آموزشی برای اتحادیه های صنفی با محوریت استاندارد اشاره کرد و گفت :شرکت کنندگان
در این دوره ها با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد آشنا می شوند.
شکرالهی افزود :آشنایی کسبه متقاضی دریافت جواز کسب با قوانین استاندارد و کالاهای مشمول استاندارد اجباری از دیگر برنامه هایی است که با
هدف آگاهی واحدهای صنفی با اطلاعات فنی و تخصصی در دستور کار اداره کل استاندارد قرار گرفته است .
حدود  ۱5۴هزار واحد صنفی و سه هزار و  2۴۴واحد تولیدی و صنعتی در استان البرز فعالیت می کنند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

صما

79/11/13
14161

تفاهمنامه همکاری نظاممهندسی گلستان برای نظارت بر اجرای آسانسور و پله برقی
تفاهم نامه همکاری چهار جانبه فـی مـابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان ،سـازمان صـنعت ،معـدن و تجـارت اسـتان ،اداره کـل
اسـتاندارد استان ،سندیکای آسانسور و پله برقی استان منعقد شد.
تفاهمنامه همکاری نظاممهندسی گلستان برای نظارت بر اجرای آسانسور و پله برقیبه گزارش «صما» به نقل از روابط عمومی سازمان ،به منظور
ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای وتنسیق امور مربوط به شرکت های صاحب صلاحیت در اجرای آسانسور
وپله برقی ،تفاهم نامه همکاری مشترک بین این چهار نهاد منعقد شد.
این تفاهم نامه روز  ۱۱بهمن ماه  ۱۱۳۱در آیین گرامیداشت استاندارد وتقدیر از برگزیدگان که با حضور استاندار گلستان برگزار شد به امضا رسید.بنا
براین گزارش موضوع تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:
نظارت بر اجرای آسانسور و پله برقی ،کنترل کیفی تجهیزات مورد استفاده در سیستم آسانسور و پله برقی ،
صدور و تمدید پروانة طراحی ،ساخت و مونتاژ و اشتغال به کار مجری ذیصلاح برای کلیة فعالان بخش آسانسور
ارتقاء سطح کیفی آسانسورهایی که در سطح استان عرضه و به فروش می رسد
این تفاهم نامه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینة طراحی ،سـاخت و مونتـاژ ،فـروش ،نصـب و راه انـدازی ،نگهـداری وتعمیرات
آسانسور و پله برقی فعالیت می نمایند ،می باشد
با اجرایی شدن این تفاهم نامه:
واحدی به نام آسانسور وپله برقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان راه اندازی می شود.
امکان ارزیابی عملکرد و آموزش ضمن خدمت میسر خواهد شد.
صلاحیت مجریان و کارفرمایان آسانسور قابل شناسایی می شود و می توانند با آگاهی بیشتر قرارداد ببندند.
پیگیری تخلفات مجریان آسانسور مقدور خواهد شد
استفاده از وسایل غیر استاندارد آسانسور منتفی می شود.
از محل شرکت های دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور وپله برقی بازدیدهای دوره ای بعمل آید.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

9

استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  14بهمن 1931

سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

10

استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  14بهمن 1931

روزنامه ها

سازمان ملی استاندارد ایران

خبر شمال

79/11/14

سندسازیِ «مدیرکل استاندارد»
استاندار مازندران در آغاز فعالیت خود به مدیران ،ضرب الأجلی یکصد روزه داد و از تمام دستگاههای اجرایی خواست که برنامه خود را آماده و به
استاندار ارائه کنند .ظن قوی این است که حسینزادگان از «تئوری یکصدروز» ،دو هدف در سر داشت؛ نخست اینکه خمودگی و رخوت را از برخی
مدیران دور کند و دوم اینکه برای عزل برخی مدیرانِ کمکار و چینش نیروهای بهتر و جوانتر ،پیشاپیش ،راه اعتراضات یا گلهگذاریها را مسدود
سازد.
اما اخبار موثقی از برخی اداراتکل به ما رسیده مبنی بر اینکه «مدیرانِ سندساز» و همان مسئولانی که استاد «آمار سازیهایِ خلاف واقع» هستند،
نه تنها هیچ طرح ویژهای تدارک ندیدند بلکه با تعیین کمیتهای خاص ،اقدام به مستندسازیهای هنرمندانه نموده یک مجموعه عملکرد نمایشی و
تصنّعی برای عرضه به «نماینده عالی دولت» در استان ،مهیا ساختند .به گفته برخی کارکنان این ادارهکل ،زرق و برق برخی از این مجموعهها که
مملو از ادعاهای پوشالی است ،به حدی زیاد است که بیم آن میرود امر بر مدیر زیرکی چون «حاج مجید» نیز مشتَبَه شود .این در حالی است که
بخش قابل توجهی از برگههای این مجموعه چه در گذشته و چه در حال ،مصداق روشن «مستندسازیهای غیرواقعی» و کلیگوییهای مبهم است.
از آنجا که قرار است «رسانه» ،چشم سوم مدیران ارشد استان باشد ،در این گزارش پرونده مستندسازی یکی از این مدیران را باز نموده قصد داریم
پیش از آنکه وی گزارشهای اینچنینی را به استاندار محترم بدهد ،به مدیرارشد استان یادآور شویم در عمل و نه بر کاغذ ،چه اتفاقی در این حوزه
افتاده است.
تدبیر آقای حسینزادگان و دغدغه وی درخصوص سلامت شهروندان و ارتقای کیفیت محصولات استان ،بر کسی پوشیده نیست همانگونه که حجم
عظیم بیتالمالی که صرف هزینههای عملیاتی دستگاههای دولتی و شرکتهای تابعهی دولت میشود ،نیز برکسی پوشیده نیست براین اساس،
موضوع ارزیابی عملکرد ،حسابکشی و اعمال نظارت مستمر بر کارکرد مدیران و دستگاهها ،کلیدیترین تکلیف مدیر ارشد استان است اما متاسفانه
«ادارهکل استاندارد مازندران» در سالهای اخیر از این امر مستثنی مانده و با انتصاب مدیری ماهر  ،غیر بومی استاد البته در «مستندسازی» ،در
حاشیه امن قرار گرفته است.
ادارهکل استاندارد ،ازجمله سازمانهای محوری و دستگاههای کلیدی است که از یکسو مستقیم با سلامت مردم مربوط است و از طرف دیگر ،با
پایش و نظارت درست ،میتواند در خدمت تولید ،صنعت ،صنوف مختلف و بخش خدمات باشد ضمن اینکه درصورت کوتاهی در انجام وظایف
سازمانی ،آسیبهای فراوانی در حوزه سلامت ،صنعت و خدمات به جامعه وارد شده و امنیت روانی آحاد شهروندان را به مخاطره میاندازد .اما در
ادارهکل استاندارد مازندران چه میگذرد؟ بنا به گزارشهایی که به «خبرشمال» رسیده و همچنین بنا به دلایلی که در ادامه میآید ،کسی دقیقاً
نمیداند! مدیرکل استاندارد مازندران که از خِطّه جوانمردان و عیّاران« -سیستان» -است در طول بیش از سه سالی که به این سِمَت ،منصوب
شد(خرداد  ۱۱۳۴تاکنون) ،حتی یکبار با خبرنگاران و اصحاب رسانه روبرو ننشسته –حتی در  ۱۱مرداد و روز خبرنگار -و به سوالات آنان پاسخ نداده
و در همایش روز جهانی استاندارد ( 55مهرماه) و یا در یکی دو نمایشگاهی که برگزار کرد ،به شیوهای کاملا مدیریت شده و از روی احتیاط ،معمولا
تعدادی کمتر از ده خبرنگار گزینش شده را دعوت نموده در یک «صحنهآراییِ تبلیغاتی» تلاش مینماید دستاوردهای ادارهکل استاندارد را «قابل
توجه» نشان دهد درحالیکه حقایقِ زیر این «نمایش» ،تلخ و دردناک است که در ادامه به چند مورد از آن اشاره میشود :یک) در سه برگ سندی که
در اختیار «خبرشمال» قرار گرفت ،اداره کل استاندارد مازندران در فاکتور مهمی چون «ترویج فرهنگ استاندارد» برای خود تحققی نزدیک به 0۴
درصد را قائل است .سوال ما از مدیر کل استاندارد مازندران این است ،با فعالیت در کدام رسانه معتبر و با کدام سازوکار ،چنین امتیاز سخاوتمندانهای
به خود دادید؟ مطبوعات ،رادیو تلویزیون  ،ارتباط صحیح با آموزش و پرورش و حتی تبلیغات محیطی ،معقولترین سازوکار برای «فرهنگسازی در
بخش استاندارد» است ،شما که در بیش از سه سال مدیریت ،همواره سیاست «رسانهگریزی» را در سرلوحه کار خود داشتید ،حتی یک نشست
مطبوعاتی نداشتید و حتی یک تفاهمنامه با نهادهای فرهنگساز چون آموزش و پرورش یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و ارتباط
موثر با این همه دانشگاه معتبر در استان نداشتید ،براساس کدام ارزیابی و با کدام «متر و مقیاس» به خود چنین امتیازی دادید؟ آیا این چیزی غیر از
«مستندسازیِ خلاف واقع» نیست؟ دو) مدیرکلِ سندساز در جایی دیگر در همین سند و در موضوع «اندازهشناسی» ،درصد تحقق را صد زده است که
دود از سر خواننده بلند میشود .اگر این امتیاز را باور کنیم باید بپذیریم در سراسر استان ،تمام ترازوها ،باسکولها و نازلهای بنزین بدون اشکال و
ایراد است .کافی است یک کارشناس بیطرف سری به شهرستانها و خارج از مرکز استان بزند تا عملکرد واقعی استاندارد مازندران مشخص شود.
در همین سند موضوع مهم «استانداردسازی» نیز ۳5درصد اعلام شده که این بخش با سخن خود این مدیرکل محترم ،در تعارض است که در حاشیه
نمایشگاه واحدهای استاندارد  52-مهرماه -به خبرنگاران گفته بود«:یکی از مشکلات این اداره کل ،کمبود پرسنل است که اجازه نمیدهد به امور
استان و گردشگرانی که به مازندران میآیند برسیم» .چگونه است که در روی برگه و برای ارائه گزارش به مدیران مافوق و دستگاههای نظارتی ،با
همین تعداد نیروی اندک ،میتوان تا  ۳5درصد «استانداردسازی» را محقق کرد؟ آیا این خود یک «سندسازی خلاف واقع» نیست؟ اگر مدیر کل
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استاندارد مازندران با این تعداد نیرو ،به چنین درصد موفقیت آمیزی رسید چرا بابت کمبود نیرو گله میکند؟ کدام را باور کنیم؟ کمبود نیرو را یا تحقق
 ۳5درصدی استاندارسازی را؟
هرچند با حضور در بازارهای استان مازندران و خیل عظیم اجناس فاقد مجوز استاندارد کاملاً در مییابیم که مدیرکل استاندارد مازندران ،چقدر در این
حوزه محوری ،درست عمل کرده است؟
سه) در سالِ جاری ،جابهجاییهایی در پستهای سازمانی پرسنل استاندارد مازندران انجام شد که باتوجه به فقر اطلاعات و ضعف تخصصی
کارشناسان در بخشهای جدید ،آن هم در دستگاهِ به شدت تخصصیِ استاندارد میتواند آسیب زیادی را متوجه شهروندان نماید ضمن اینکه
بهکارگیری نیروها در تخصصهای غیر مرتبط ،افزون بر تحمیل هزینه به دستگاه ،معضلاتی برای واحدهای تولیدی ،خدماتی و صادرات و واردات
استان ایجاد نموده سر در گمی ارباب رجوع را به دنبال دارد .جالب اینجاست که خود کارشناسان نیز به این اقدامات عجیبِ و غریب مدیرکل
معترضند!
چهار) یکی دیگر از اقدامات جالب توجه مدیرکل غیربومی استاندارد مازندران ،انتصاب فردی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس شیمی و تنها با پنج
سال سابقه کار در بخش «ترویج استاندارد» و فاقد هرگونه سابقه کار اجرایی و مدیریتی در حوزه منابع انسانی  ،مالی و پشتیبانی ،بهعنوان «معاون
منابع انسانی و امور پشتیبانی استان» است( .گزارش مردمی از اداره کل استاندارد مازندران)
پنج) در پی اقداماتی که تنها به بخشی از آن اشاره رفت ،آمار نارضایتی کارکنان ادارهکل استاندارد مازندران در سال جاری بسیار افزایش یافته و این
نارضایتی به مدیرکل نیز انتقال یافته اما متاسفانه ایشان بی اعتنا از کنار آن گذشته است ،غالباً ایشان با هر اعتراض و یا حتی اعلام نظر مخالف و
پیشنهادی مغایر با نظر خود ،برخوردی گازانبری دارد!
شش) علیرغم تمام لابیها ،سفارشها و مستندسازیها ،باز هم رتبه ادارهکل استاندارد مازندران در ارزیابیها در سطح کشور ،از جایگاه مناسبی
برخوردار نیست.
هفت) در ارائه خدمات الکترونیک که بر اساس برش سه ساله تا  ۱۱۳۱باید صد درصد خدمات الکترونیک باشد اما تنها سامانههای مختلفی که
توسط سازمان مرکزی تحت وب ایجاد گردیده مورد استفاده بوده و حضور ارباب رجوع ،بهدلیل فرمهای داخلی و جابجایی کارکنان ،افزایش یافته و
نارضایتی شدید بنگاههای اقتصادی (اربابان رجوع ) را موجب شده است .نکته دردناک اینجاست که انتقال مراتب نارضایتی اربابان رجوع و کارکنان
به مدیرکل ،موجب این برداشت میشود که کارمندی که از روی حُسن نیت این اقدام را انجام داد ،همسو با اهداف سازمان نیست!
پایان سخن اینکه آنچه که گفته شد تنها بخشی از مواردی است که به «خبرشمال» رسیده و قطعاً اوضاع اداره کل استاندارد مازندران ،بسیار خرابتر
از اینهاست .ضمن اینکه قرار شد تمامی مدارک را طی پوشهای به مدیر ارشد استان ارائه کنیم ،از دستگاههای نظارتی توقع داریم در این زمینه
فعالتر باشند.
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