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آیت الله دری نجف آبادی :استاندارد باید از سلامت مردم دفاع کند
رییس سازمان ملی استاندارد ایران و هیات همراه در سفر امروز خود به اراک به دیدار نماینده ولی فقیه در استان مرکزی رفتند.
آیتالله قربانعلی درینجفآبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک در دیدار با رییس سازمان ملی استاندارد ایران است ،با اشاره به حمایت قاطع
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سیاستهای سازمان استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی و طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد افزود :ساخت
تجهیزات پزشکی باید به صورت دقیق انجام شود و سازمان استاندارد باید از سلامت مردم دفاع کرد.
ایشان با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران نقش مادر را در حوزه انجام تستهای مختلف بر عهده دارد و نباید به هیچ عنوان تحت تاثیر قرار
گیرد ،افزود :ترازوی سازمان استاندارد باید به صورت  ۰۱۱درصدی همه چیز ر ا تحت کنترل ،قدرت ،مهارت ،تخصص ،تجربه ،صداقت و امانت قرار
دهد و نرخ و نظر این سازمان در کل کشور یکسان باشد و در امر برندسازی و صادرات نیز باید نگاهی سختگیرانه داشته باشد.
امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه استانداردهای این سازمان باید در تستهای تمامی دنیا به یک جواب واحد و خروجی برسد ،تصریح کرد :مواد
غذایی مردم باید در نهایت بهداشت و استاندارد تامین شود ،قطعا حجم مصرف کود و سم در حوزه کشاورزی که در حال حاضر انجام می شود ،لازم
نیست و در واقع این حوزه به یک دکان تبدیل شده است به طوری که کشاورز برای تولید بیشتر از کود و سم استفاده میکند که اینکار ظلم به مردم
است ،حتی این رفتار در حوزه دامپروری نیز وجود دارد و برای تولید یک کیلوگرم گوشت بیشتر هرآنچه که میتوانند به دامها میدهند .باید سازمان
استاندارد کشور همه اقلام و مواد غذایی را مورد رصد قرار دهد و در امر صادرات نیز حساسیت چندبرابری داشته باشد.
درینجفآبادی تاکید کرد :در شرایط کنونی که کشور زیر بمباران تحریمهای دشمن است برای حفظ و دفاع از عظمت و استقلال کشور باید در
زمینه تولید به عنوان راه تنفس کشور خاصه تولید خودرو در عرصه بین المللی فعال بود هرچند که دیر شده است اما باید بیش از همیشه به تولید
کشور توجه داشت.
پیروزبخت :با تصویب قانون جدید ،فعالیت استاندارد افزایش یافت
پیروزبخت در این دیدار با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران یک سازمان نظارتی ،حاکمیتی و فرابخشی است که نمیتوان یک وظیفه واحد
و خاص را برای آن متصور بود ،افزود :وظایف و مسئولیتهای سازمان استاندارد با زندگی مردم مرتبط است .
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :طی  ۰۱سال اخیر پیشرفتهای بسیاری در مجموعه سازمان حاصل شده است به طوری که امروز در بین
 ۰۶۱کشور دنیا رتبه  ۲۲در اختیار ایران است و استانداردهای بسیاری را در دنیا تدوین میکند و جایگاه و مقام علمی خود را به اثبات رسانده است.
وی سازمان استاندارد را تنها مرجع تدوین استاندارد در ایران دانست و گفت :امروز قوانین استاندارد در کشور و در بین مردم به صورت محاوره جاری
و ساری است و حتی مجموعه دولت نیز به شاخصهای استاندارد تاکید و توجه ویژهای دارد به طوری که امروز در تولیدات غذایی ،ساختو سازها،
تجهیزات پزشکی و دارو و درمان شاهد اعمال استاندارد هستیم.
پیروزبخت تصریح کرد :یکی از مواردی که سازمان استاندارد با جدیت دنبال میکند بحث تولیدات حلال است که تنها مرجع صدور مجوز و نشان
حلال قلمداد میشود .در جمهوری اسلامی همه اقلام حلال است ،اما برای تجارت ،تبادل اطلاعات ،کالا و خدمات باید ثبت نشان حلال بر محصولات
صادراتی به دیگر کشورها مورد توجه قرار گیرد که در این راستا به منظور نگارش استانداردهای غذای حلال و استانداردهای بینالمللی آیتالله
جوادی آملی کمکهای شایانی داشتند.
وی با اشاره به اینکه تدوین استانداردهای گردشگری حلال با زعامت مرحوم آیتالله شاهرودی انجام گرفت افزود :در حال حاضر آیتالله احمد مبلغی
به عنوان فقیه مجتهد و صاحبنظر در امر حلال با سازمان استاندارد ایران همکاری دارد.
پیروزبخت گردش مالی غذای حلال دنیا را سالانه  ۲۰۱۱میلیارد دلار و تجارت غذا را  ۰۱۱میلیارد دلار عنوان کرد و گفت :اگر تنها یک درصد از این
گردش مالی که رقمی معادل  ۲۰میلیارد دلار است توسط ایران انجام گیرد ،میتواند وابستگی کشور به اقتصاد نفتی را کاهش دهد.
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ایران رتبه بیست و دوم تولید محصولات باکیفیت جهان را دارد
اراک  -ایرنا  -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :جمهوری اسلامی ایران توانسته در چهار دهه اخیر رتبه بیست و
دوم را در زمینه تولید کالاهای استاندارد و باکیفیت را در سطح جهان کسب کند.
به گزارش ایرنا« ،نیرهسادات پیروزبخت» روز یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود :جمهوری اسلامی در چهل سالگی انقلاب
اسلامی در حوزه بین المللی توانسته با بهبود کیفیت کالاهای داخلی این رتبه را در بین  ۰۶۱کشور جهان به دست آورد.
وی ادامه داد :جمهوری اسلامی ایران سال  2۲رتبه سی و دوم تولید کالاهای با کیفیت و استاندارد را در بین کشورهای دنیا داشت که این شاخص در
پنج سال اخیر  ۰۱پله افزایش یافته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد ۱۲ :هزار و  ۰۱۱استاندارد در راستای نظارت بر اجرای استاندارد و افزایش کیفیت محصولات در حوزه
های مختلف مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،خودرو ،ایمنی و سلامت مردم تدوین شده که  ۰۱هزار مورد آن معادل یک سوم در پنج سال اخیر تدوین
شده است.
پیروزبخت از تصویب قانون جدید سازمان استاندارد ایران در سال جاری خبر داد و گفت :با تصویب این قانون فعالیت های مختلفی از جمله صدور
گواهی حلال به در زمره ذبح دام و صید به این سازمان سپرده شده است.
وی گفت :سازمان استاندارد ایران در حوزه آزمایشگاهی مرجع است و سه هزار آزمایشگاه در بخش های مختلف خصوصی و دولتی شناسایی و با این
سازمان همکاری دارند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود :تدوین استاندارد در حوزه های مختلف شهربازی ،آسانسور ها ،مهد های کودک و مدارس از دیگر وظایف
سازمان استاندارد ایران است و کنترل های انجام شده در زمینه میز و صندلی و بخاری مدارس ،بازسازی و به روز رسانی وسایل گرمایشی مراکز
آموزشی آموزش و پرورش را به همراه داشته است.
معاون رئیس جمهور یادآور شد :استان مرکزی با دارا بودن سه هزار واحد صنعتی برای تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد نیازمند توجه ویژه و می
طلبد که فعالیت های بیشتری در این استان انجام شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این نشست گفت :سازمان استاندارد به عنوان دستگاه متولی و ناظر در زمینه تولید محصولات با کیفیت باید
از سلامت ،مهارت ،تخصص ،دانش روز ،صداقت و امانت داری برخوردار باشد و با قدرت از سلامت مردم و جامعه دفاع کند.
آیت الله «قربانعلی دری نجف آبادی» افزود :سازمان استاندارد ایران باید به افزایش کیفیت کالاهای صادراتی با هدف افزایش ارز آوری و حضور
هرچه بیشتر محصولات داخلی در بازارهای بین المللی توجه ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد :نظارت بر افزایش کیفیت مواد غذایی مورد نیاز مردم ،تولید تجهیزات ،داروها و مواد بهداشتی مورد نیاز جامعه نیز باید در دستور کار
مسئولان سازمان استاندارد ایران قرار گیرد.
امام جمعه اراک گفت :هزینه سربار از جمله مهمترین مشکلات خودروسازان داخلی است که باید در سایه نظارت بهینه حذف شود.
آیت الله دری نجف آبادی افزود :خودروسازان داخلی باید با افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها ضمن تامین نیازهای داخلی در بازارهای
بین المللی حضور فعال داشته باشند.
وی گفت :خودرو سازان داخلی با وجود نیروی کار و انرژی ارزان با کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت می توانند با سایر خودروسازان جهان رقابت
داشته باشند.
 ۶۶۰واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری در استان مرکزی فعالیت دارند.
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پیروزبخت خبر داد

تدوین  ۳۱هزار استاندارد در پنج سال اخیر
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین  ۰۱هزار استاندارد طی پنج سال اخیر خبر داد و گفت :اگر تنها یک درصد از گردش مالی صنعت غذای
حلال که رقمی معادل  ۲۰میلیارد دلار است توسط ایران انجام شود ،میتواند وابستگی کشور به اقتصاد نفتی را کاهش دهد.
به گزارش ایسنا ،نیره پیروزبخت در حاشیه سفر یک روزه خود به استان مرکزی و اراک در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای مختلف سازمان
استاندارد در طول  ۰۱سال اخیر بیان کرد :در حوزه بینالمللی موفق به تغییر جایگاه سازمان استاندارد کشور شدهایم؛ به طوری که در بین  ۰۶۱کشور
جایگاه  ۲۲جهان در اختیار ایران است.
وی با اشاره به اینکه سازمان در حوزه نظارت بر اجرای استاندارد در بخشهای مختلف مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،خودرو و به صورت کلی ایمنی
و سلامت مردم فعالیتهای مختلفی انجام داده است ،افزود :تاکنون  ۱۲هزار و  ۰۱۱استاندارد توسط سازمان تدوین شده است که  ۰۱هزار مورد در
طول پنج سال اخیر انجام شده و در واقع یک سوم استانداردهای تدوین شده در طول عمر سازمان را تشکیل میدهد.
پیروزبخت تصریح کرد :با تصویب قانون جدید سازمان ،فعالیتهای مختلفی به سازمان اضافه شد که یکی از این فعالیتها بحث مواد غذایی حلال
است که صدور گواهی حلال به غیر از بحث ذبح و صید تنها توسط سازمان استاندارد انجام خواهد شد.
وی تعداد آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد را  ۱۱۱۱آزمایشگاه در بخش خصوصی و دولتی اعلام کرد و با بیان اینکه شرکتهای بازرسی
مختلف در داخل و خارج نیز با سازمان همکاری دارند ،افزود :این فعالیتها برای برونسپاری وظایف انجام شده و امید است که بتوانیم برای
حوزههای مختلف مانند شهربازیها ،آسانسورها ،زمینهای بازی ،مهدهای کودک ،مدارس ،ایستگاههای  CNGخدمات کنترلی انجام دهیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی بر توجه جدی به این ساختار و شاکله صنعتی تاکید کرد و گفت :صنایع مستقر
در استان صنایع با اهمیتی هستند و در حوزه تولیدات استاندارد باید فعالیتهای زیادی انجام شود .این واحدها اغلب از استانداردهای خوبی برخوردار
هستند ،اما انتظار این است که در شرایط خاص کشور توجه ویژهای به استاندارد و مردم داشته باشند.
وی استاندارد را پایه توسعه اقتصادی کشورها دانست و بیان کرد :اگر صادراتی انجام میشود ،حتماً باید با توجه به استانداردها انجام شود .اگر به
استانداردها توجه نشود مسلماً کشور مقصد خواهان محصولات تولیدی ایران نخواهد بود .البته در برخی از موارد شاهد گله برخی از کشورها در
خصوص استاندارد برخی از کالاها هستیم و باید به استاندارد کشورهای مقابل نیز توجه شود که این توجه ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه
خواهد داشت .در بُعد واردات نیز سازمان استاندارد تمام تلاش خود را به کار گرفته است که جلوی ورود کالاهای بیکیفیت گرفته شود و ارز از کشور
خارج نشود.
پیروزبخت در خصوص تغییر مدیریتی اداره کل استاندارد استان مرکزی گفت :به هرحال تغییراتی مدیریت در همه سازمانها وجود دارد و طی یکی
دو سال اخیر در اکثر استانها این تغییرات اعمال شد و دلیلی نیست که در مقابل آن مقاومتی صورت گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص عملکرد مدیرکل سابق استاندارد استان بیان کرد :وارد جزئیات نمیشوم ،اما به هرحال هر جابه جایی برای
تعالی و پیشرفت سازمان و افراد صورت میگیرد و قطعاً این تغییر مدیریتی در استان نیز با این هدف و نیت انجام شد.
گردش مالی سالانه  ۰۰۲۲میلیارد دلاری صنعت غذای حلال در دنیا
پیروزبخت همچنین در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ،گردش مالی غذای حلال دنیا را سالانه  ۲۰۱۱میلیارد دلار و تجارت غذا را ۰۱۱
میلیارد دلار اعلام کرد و گفت :اگر تنها یک درصد از این گردش مالی که رقمی معادل  ۲۰میلیارد دلار است توسط ایران انجام شود ،میتواند وابستگی
کشور به اقتصاد نفتی را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد کشور یک سازمان نظارتی ،حاکمیتی و فرابخشی است که نمیتوان یک وظیفه واحد و خاص را برای آن
متصور بود ،افزود :وظایف و مسئولیتهای سازمان استاندارد با زندگی مردم مرتبط است و با  ۲۰وظیفه اصلی خود دارای هشت مرجعیت است.
او سازمان استاندارد را تنها مرجع تدوین استاندارد در ایران دانست و گفت :امروز قوانین استاندارد در کشور و در بین مردم به صورت محاوره جاری و
ساری است و حتی مجموعه دولت نیز به شاخصهای استاندارد تاکید و توجه ویژهای دارند؛ به طوری که امروز در تولیدات غذایی ،ساختو سازها،
تجهیزات پزشکی و دارو و درمان شاهد اعمال حاکمیت استاندارد هستیم.
پیروزبخت تصریح کرد :یکی از مواردی که سازمان استاندارد با جدیت دنبال میکند ،بحث تولیدات حلال است که تنها مرجع صدور مجوز و نشان
حلال قلمداد میشود .در جمهوری اسلامی همه اقلام حلال است ،اما برای تجارت ،تبادل اطلاعات ،کالا و خدمات باید ثبت نشان حلال بر محصولات
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سازمان ملی استاندارد ایران

صادراتی به دیگر کشورها مورد توجه قرار گیرد که در این راستا به منظور نگارش استانداردهای غذای حلال و استانداردهای بینالمللی ،آیتالله
جوادی آملی کمکهای شایانی انجام دادهاند.
وی با اشاره به اینکه تدوین استانداردهای گردشگری حلال با زعامت مرحوم آیتالله شاهرودی انجام شد افزود :در حال حاضر آیتالله احمد مبلغی به
عنوان فقیه مجتهد و صاحبنظر در امر حلال با سازمان استاندارد کشور همکاری دارند.
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خبرگزاری

79/11/14

صداوسیما

12417
اراک؛

تدوین بیش از ۱۰هزار و  ۰۲۲استاندارد در کشور
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور :بیش از ۱۲هزار و  ۰۱۱استاندارد در کشور تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ پیروز بخت گفت :سازمان استاندارد یک سازمان نظارتی فرابخشی و حاکمیتی است که نمیتوان برای
آن وظیفه واحد و خاصی تصور کرد چرا که هر آنچه که به زندگی بشر ارتباط دارد از جمله مولفه های سلامت ،ایمنی ،اقتصاد ،فرهنگ ،سازمان
استاندارد در آن نقش دارد.
وی افزود :سازمان استاندارد ۲۰وظیفه اصلی دارد و هشت مرجعیت که یکی از آنها این است که استاندارد تنها مرجع تعیین استاندارد در ایران است
که در قانون هم قید شده است که سازمان ها و دستگاه های دیگر باید با اصول استاندارد پیش بروند.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد :در آستانه چهل سالگی و در حوزه بین المللی ،جایگاه استاندارد در بین ۰۶۱کشور به  ۲۲رسیده است
که نسبت به پنج سال گذشته ۰۱پله ارتقاء داشته و در حوزه نظارت بر اجرای استاندارد هم در بخش های مختلف مواد غذایی ،مصالح ساختمانی،
خودرو ،ایمنی و سلامت مردم فعالیت های گسترده ای انجام شده است.
پیروزبخت گفت :بیش از ۱۲هزار و  ۰۱۱استاندار در کشور تدوین شده که بیش از ۰۱هزار مورد ان در ۰سال اخیر محقق شده و بیش از ۱هزار
آزمایشگاه در بخش خصوصی و دولتی شناسایی شده که سازمان ملی استاندارد با آنها همکاری لازم را دارد
وی تصریح کرد :استاندارد گردشگری حلال مورد توجه سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است چرا که گردش مالی حلال در دنیا  ۲۰۱۱میلیارد دلار
است که اگر ایران یک درصد آن را هم در اختیار بگیرد بیش از  ۲۰میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه استان مرکزی استانی صنعتی است ،گفت :استاندارد پایه توسعه اقتصادی هر کشوری است اگر
صادراتی صورت گیرد حتما با توجه به استانداردها باید انجام شود و برای واردات نیز سازمان استاندارد در تلاش است تا از واردات کالاهای بیکیفیت
جلوگیری کند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این دیدار گفت :دستگاه استاندارد باید از سلامت لازم برخوردار باشد و استاندارد سازمان استاندارد باید از
همه استانداردها در همه مسائل فراتر باشد.
آیت الله دری با بیان اینکه دستگاه استاندارد باید میزان و ترازو با سلامتی ۰۱۱درصدی باشد ،افزود :سلامت ،قدرت ،مهارت ،تخصص ،دانش روز،
تجربه ،صداقت و امانت محوری در کارها باید در امور این سازمان جاری بوده و نسبت به صادرات و برندسازی حساس تر باشد.
وی اضافه کرد :استاندارد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مقوله مهمی است که برای آن باید بیشتر همت گماریم.
امام جمعه اراک گفت:به استاندارد در صنایع هم باید توجه ویژه ای شود و اینکه باید کیفیت را بر کمیت در تولیدات اولویت داده شود.
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فارس

79/11/14
12459
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد

جایگاه  ۰۰استاندارد ایران در حوزه بینالملل
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :در حوزه بینالمللی از مجموع  ۰۶۱کشور جایگاه و مقام استاندارد ایران  ۲۲است.
به گزارش خبرگزاری فارس اراک ،نیره السادات پیروزبخت ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردها و خدمات سازمان ملی استاندارد در
چهل سال اخیر اظهار کرد :نظارت بر اجرای استاندارد در حوزههای غذایی ،خودروسازی ،مصالح ساختمانی و دهها حوزه دیگر ،تغییر جایگاه استاندارد
در حوزه بینالمللی ،کنترل و نظارت بر شهربازی ،آسانسورها ،ایستگاه  CNGو استاندارد بخاری مدارس بخشی از خدمات این سازمان است.
وی از رتبه  ۱۲بینالمللی استاندارد در سال  2۲خبر داد و تصریح کرد :در پنجمین دوره از پیروزی انقلاب اسلامی توانستیم جایگاه بینالمللی خود را
در ارتقا داده و رتبه  ۲۲را از آن خود کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بهموجب قانون جدید فعالیتهای مختلفی اعم از صدور گواهی حلال غیر از صید و ذبح ،استاندار تجهیزات پزشکی
و دهها نظارت دیگر به این سازمان واگذار شده است.
پیروزبخت با اشاره به اینکه آزمایشگاهها سازمان استاندارد مرجع هستند ،ادامه داد :حدود سه هزار آزمایشگاه در بخش خصوصی و دولتی و همچنین
شرکتهای بازرسی در داخل و خارج از کشور با مجموعه سازمان همکاری میکنند.
وی تصریح کرد :در این چهلساله سازمان استاندارد از جمله سازمانهایی بوده که توانسته است به خوبی حق مطلب را ادا کرده و در حوزه سلامت و
امنیت مردم گام بردارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت و پتانسیل استان مرکزی در حوزه صنعت بیان کرد :با توجه به شاکله صنعتی استان مرکزی
باید توجه ویژهای به صنایعی همچون آلومینیوم و دیگر بخشها شود.
پیروزبخت افزود :صنایع موجود در استان از استانداردهای مطلوب و خوبی برخوردار هستند و امید است این استاندارد را رعایت کرده و در راستای
افزایش تولید گام بردارند.
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79/11/14
124:5

اراک| رتبه ایران در حوزه استاندارد در دنیا ارتقا یافته است
رئیس سازمان استاندارد با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه استاندارد گفت :رتبه ایران در حوزه استاندارد در دنیا ارتقا یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ،نیرهالسادات پیروزبخت دقایقی پیش در حاشیه دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در جمع خبرنگاران با
اشاره به جایگاه استاندارد ایران اظهار داشت :با توجه به فعالیتهای مختلفی که در چهل سال اخیر انجام دادهایم توانستهایم در حوزه بینالمللی
جایگاه استاندارد را از بین  ۰۶۱کشور به  ۲۲برسانیم در حالی که در اوایل انقلاب به این صورت نبود  ،در سال  2۲نیز رتبه  ۱۲را داشتیم.
وی افزود :فعالیتهای مختلفی در حوزه نظارت بر اجرای استاندارد در زمینههای مختلف مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،خودرو و در کل ایمنی و
سلامت مردم توسط سازمان استاندارد انجامشده در این راستا  ۱۲هزار و  ۰۱۱استاندارد تدوین کرده که در حدود  ۰۱هزار مورد آن در پنج سال اخیر
انجام شده ،در واقع یک سوم استانداردهای عمر سازمان را در این پنج ساله تدوین کردهایم.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد :قانون جدیدی برای سازمان تصویب شد که به سبب آن فعالیتهای مختلفی از جمله بحث حلال(
که تنها مرجع صدور گواهی حلال سازمان استاندارد است) به سازمان اضافه شدن
پیروزبخت بیان کرد :در حوزه آزمایشگاهها ،آزمایشگاههای سازمان ملی استاندارد مرجع هستند در این راستا در حدود  ۱هزار آزمایشگاه در بخش
خصوصی و دولتی شرکتهای بازرسی مختلف در خارج و داخل کشور شناسایی کرده که با سازمان همکاری میکنند
وی عنوان کرد :امیدواریم که در همه حوزهها از جمله شهربازیها ،زمینهای بازی ،مهدکودکها ،آسانسورها پیشدبستانیها و دبستانها بتوانیم
خدمات را بیشتر ارائه دهیم در این راستا اقذاماتی مانند بازسازی بخاریها انجام شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور خاطرنشان کرد :در چهل سال اخیر در حوزه ایستگاههای سی ان جی ،سازمان ملی استاندارد یکی از سازمانهایی
بوده که توانسته به بهترین وجه کار خود را انجام داده و سلامت مردم را تامین کند.
پیروزبخت ادامه داد :با توجه به این که استان مرکزی یک استان صنعتی و دارای صنایع با ارزشی مانند آلومینیومسازی و سایر صنایع مهم دیگر
است ،باید به این استان توجه ویژهای شود ،در رابطه با تولیدات استاندارد این صنایع نیز باید فعالیتهای زیادی انجام شود.
وی اضافه کرد :در زمینه لوازم خانگی ،خیلی از صنایع شیمیایی ،صنایع ایزوگام و سایر صنایع دیگر در استان مرکزی دارای جایگاه و استاندارد خوبی
هستند ،با این حال توقع این است که در شرایط خاص حال حاضر کشور توجه ویژهای به استاندارد شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد :استاندارد پایه توسعه اقتصادی هر کشوری است ،باید صادرات با توجه به استانداردها انجام شود و در
صورت عدم رعایت استاندارد ،کشور مقابل نمیتواند از صادرات آن کشور استفاده کند ،درحال حاضر گلهمندیهایی از بعضی کالاهای ایرانی وجود
دارد که استانداردها در آنها رعایت نشده است درحالی که رعایت این موضوع به ارزآوری کشور کمک میکند.
پیروزبخت افزود :سازمان استاندارد با تمام توان برای جلو گیری از واردات کالاهای بیکیفیت تلاش میکند.
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1:4:9

اراک| خدمت رسانی صادقانه و فعالیت کارشناسانه اولویت مهم سازمان استاندارد است
رئیس سازمان استاندارد کشور گفت :خدمت رسانی صادقانه و فعالیت کارشناسانه اولویت مهم سازمان استاندارد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ،نیرهالسادات پیروز بخت در جمع کارکنان اداره کل استاندارد استان مرکزی با اشاره به فعالیت سازمان استاندارد
در کشور اظهار داشت :یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری به کارگزاران در کشور خدمت صادقانه به مردم و حل مشکلات آنها در اسرع
وقت بوده و هست که در این راستا وحدت ،انسجام و خدمت رسانی صادقانه مهمترین ویژگی کارکنان استاندارد بوده و هست.
وی افزود :خوشبختانه در این مدت تلاش شده تا در کنار جدیت در پیگیری کارهای محوله و امور مربوط به حوزه استاندارد ،وحدت و صمیمیت در
بین کارکنان تداوم داشته و موجود باشد زیرا این موضوع سبب بهبود کارآمدی سازمانی خواهد بود که مورد تاکید در سازمان است.
پیروزبخت ادامه داد :تمام تلاش در مجموعه استاندارد حل مشکلات مردم در کوتاه ترین زمان ممکن است و قطعا مسئولان مختلف در بخشهای
گوناگون سازمان نیز در راستای این موضوع تلاشی مجدانه و بیوقفه دارند.
رئیس سازمان استاندارد ادامه داد :تلاش ما در مجموعه استاندارد کشور شاداب سازی و چابک سازی مجموعه در کشور است ،بنابراین با حضور
مدیرکل جدید استاندارد استان مرکزی که از نیروهای پرتلاش سازمان به شمار میرود انتظار سرعت عمل و دقت نظر و افزایش رضایتمندی عمومی
مردم از استاندارد را داریم.
وی خاطرنشان کرد :استاندارد یک سازمان و دستگاه کاملا تخصصی و علمی به شمار میرود که تلاش شده تا در سطح ملی و چه سطح استانی از
حضور افرادی متخصص ،کارشناس و دارای تخصص و علم کافی استفاده شود که چه در سطح ملی و چه در سطح استان مرکزی خوشبختانه شاهد
حضور افراد با تجربه ،با دانش و علم کافی و متخصص در بخشهای مختلف سازمان استاندارد هستیم که نویدبخش فعالیت خوب و موثر در کشور
دارد.
پیروزبخت بیان کرد :بدون شک با توجه به مشکلات موجود ،اگر وحدت و همدلی سازمانی و رضایت عمومی مردم نباشد قطعا نخواهیم توانست در
راستای اهداف و برنامهها پیش برویم چراکه فشارکاری موجود در روند فعالیت گاهی بسیار سنگین و طاقت فرسا میشود که البته رضایت مردم و
مراجعان و همدلی سازمانی در بین کارکنان این موضوع را تسهیل و شیرین میکند چراکه هیچ رضایت و خرسندی بالاتر از رضایت مردم و حرکت
سازمانی موثر و دقیق در راستای وظایف تعریف شده وجود ندارد.
به گزارش تسنیم ،در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح از ایثارگران استاندارد استان مرکزی و برخی کارکنان ساعی سازمان از سوی رئیس سازمان
استاندارد کشور تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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برنا

79/11/14
14445
معاون رئیس جمهور ؛

استاندارد ایران در حوزه آزمایشگاهی مرجع است
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :جمهوری اسلامی ایران توانسته در چهار دهه اخیر رتبه بیست و دوم را در زمینه تولید
کالاهای استاندارد و باکیفیت را در سطح جهان کسب کند.
به گزارش برنا از اراک  ،نیرهسادات پیروزبخت در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود :جمهوری اسلامی در چهل سالگی انقلاب اسلامی
در حوزه بین المللی توانسته با بهبود کیفیت کالاهای داخلی این رتبه را در بین  ۰۶۱کشور جهان به دست آورد.
وی ادامه داد :جمهوری اسلامی ایران سال  2۲رتبه سی و دوم تولید کالاهای با کیفیت و استاندارد را در بین کشورهای دنیا داشت که این شاخص در
پنج سال اخیر  ۰۱پله افزایش یافته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد ۱۲ :هزار و  ۰۱۱استاندارد در راستای نظارت بر اجرای استاندارد و افزایش کیفیت محصولات در حوزه
های مختلف مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،خودرو ،ایمنی و سلامت مردم تدوین شده که  ۰۱هزار مورد آن معادل یک سوم در پنج سال اخیر تدوین
شده است.
پیروزبخت از تصویب قانون جدید سازمان استاندارد ایران در سال جاری خبر داد و گفت :با تصویب این قانون فعالیت های مختلفی از جمله صدور
گواهی حلال به در زمره ذبح دام و صید به این سازمان سپرده شده است.
وی گفت :سازمان استاندارد ایران در حوزه آزمایشگاهی مرجع است و سه هزار آزمایشگاه در بخش های مختلف خصوصی و دولتی شناسایی و با این
سازمان همکاری دارند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود :تدوین استاندارد در حوزه های مختلف شهربازی ،آسانسور ها ،مهد های کودک و مدارس از دیگر وظایف
سازمان استاندارد ایران است و کنترل های انجام شده در زمینه میز و صندلی و بخاری مدارس ،بازسازی و به روز رسانی وسایل گرمایشی مراکز
آموزشی آموزش و پرورش را به همراه داشته است.
معاون رئیس جمهور یادآور شد :استان مرکزی با دارا بودن سه هزار واحد صنعتی برای تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد نیازمند توجه ویژه و می
طلبد که فعالیت های بیشتری در این استان انجام شود.
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جماران

79/11/14
124:5

ایران رتبه بیست و دوم تولید محصولات باکیفیت جهان را دارد
به گزارش ایرنا« ،نیرهسادات پیروزبخت» روز یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود :جمهوری اسلامی در چهل سالگی انقلاب
اسلامی در حوزه بین المللی توانسته با بهبود کیفیت کالاهای داخلی این رتبه را در بین  ۰۶۱کشور جهان به دست آورد.
وی ادامه داد :جمهوری اسلامی ایران سال  2۲رتبه سی و دوم تولید کالاهای با کیفیت و استاندارد را در بین کشورهای دنیا داشت که این شاخص در
پنج سال اخیر  ۰۱پله افزایش یافته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد ۱۲ :هزار و  ۰۱۱استاندارد در راستای نظارت بر اجرای استاندارد و افزایش کیفیت محصولات در حوزه
های مختلف مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،خودرو ،ایمنی و سلامت مردم تدوین شده که  ۰۱هزار مورد آن معادل یک سوم در پنج سال اخیر تدوین
شده است.
پیروزبخت از تصویب قانون جدید سازمان استاندارد ایران در سال جاری خبر داد و گفت :با تصویب این قانون فعالیت های مختلفی از جمله صدور
گواهی حلال به در زمره ذبح دام و صید به این سازمان سپرده شده است.
وی گفت :سازمان استاندارد ایران در حوزه آزمایشگاهی مرجع است و سه هزار آزمایشگاه در بخش های مختلف خصوصی و دولتی شناسایی و با این
سازمان همکاری دارند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود :تدوین استاندارد در حوزه های مختلف شهربازی ،آسانسور ها ،مهد های کودک و مدارس از دیگر وظایف
سازمان استاندارد ایران است و کنترل های انجام شده در زمینه میز و صندلی و بخاری مدارس ،بازسازی و به روز رسانی وسایل گرمایشی مراکز
آموزشی آموزش و پرورش را به همراه داشته است.
معاون رئیس جمهور یادآور شد :استان مرکزی با دارا بودن سه هزار واحد صنعتی برای تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد نیازمند توجه ویژه و می
طلبد که فعالیت های بیشتری در این استان انجام شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این نشست گفت :سازمان استاندارد به عنوان دستگاه متولی و ناظر در زمینه تولید محصولات با کیفیت باید
از سلامت ،مهارت ،تخصص ،دانش روز ،صداقت و امانت داری برخوردار باشد و با قدرت از سلامت مردم و جامعه دفاع کند.
آیت الله «قربانعلی دری نجف آبادی» افزود :سازمان استاندارد ایران باید به افزایش کیفیت کالاهای صادراتی با هدف افزایش ارز آوری و حضور
هرچه بیشتر محصولات داخلی در بازارهای بین المللی توجه ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد :نظارت بر افزایش کیفیت مواد غذایی مورد نیاز مردم ،تولید تجهیزات ،داروها و مواد بهداشتی مورد نیاز جامعه نیز باید در دستور کار
مسئولان سازمان استاندارد ایران قرار گیرد.
امام جمعه اراک گفت :هزینه سربار از جمله مهمترین مشکلات خودروسازان داخلی است که باید در سایه نظارت بهینه حذف شود.
آیت الله دری نجف آبادی افزود :خودروسازان داخلی باید با افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها ضمن تامین نیازهای داخلی در بازارهای
بین المللی حضور فعال داشته باشند.
وی گفت :خودرو سازان داخلی با وجود نیروی کار و انرژی ارزان با کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت می توانند با سایر خودروسازان جهان رقابت
داشته باشند.
 ۶۶۰واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری در استان مرکزی فعالیت دارند.
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آفتاب

79/11/12
::442

تدوین  ۳۱هزار استاندارد در پنج سال اخیر/گردش مالی سالانه  ۰۰۲۲میلیارد دلاری صنعت غذای حلال
در دنیا
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین  ۰۱هزار استاندارد طی پنج سال اخیر خبر داد و گفت :اگر تنها یک درصد از گردش مالی صنعت غذای
حلال که رقمی معادل  ۲۰میلیارد دلار است توسط ایران انجام شود ،میتواند وابستگی کشور به اقتصاد نفتی را کاهش دهد.
آفتابنیوز :
نیره پیروزبخت در حاشیه سفر یک روزه خود به استان مرکزی و اراک در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای مختلف سازمان استاندارد در طول
 ۰۱سال اخیر بیان کرد :در حوزه بینالمللی موفق به تغییر جایگاه سازمان استاندارد کشور شدهایم؛ به طوری که در بین  ۰۶۱کشور جایگاه  ۲۲جهان
در اختیار ایران است.
وی با اشاره به اینکه سازمان در حوزه نظارت بر اجرای استاندارد در بخشهای مختلف مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،خودرو و به صورت کلی ایمنی
و سلامت مردم فعالیتهای مختلفی انجام داده است ،افزود :تاکنون  ۱۲هزار و  ۰۱۱استاندارد توسط سازمان تدوین شده است که  ۰۱هزار مورد در
طول پنج سال اخیر انجام شده و در واقع یک سوم استانداردهای تدوین شده در طول عمر سازمان را تشکیل میدهد.
پیروزبخت تصریح کرد :با تصویب قانون جدید سازمان ،فعالیتهای مختلفی به سازمان اضافه شد که یکی از این فعالیتها بحث مواد غذایی حلال
است که صدور گواهی حلال به غیر از بحث ذبح و صید تنها توسط سازمان استاندارد انجام خواهد شد.
وی تعداد آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد را  ۱۱۱۱آزمایشگاه در بخش خصوصی و دولتی اعلام کرد و با بیان اینکه شرکتهای بازرسی
مختلف در داخل و خارج نیز با سازمان همکاری دارند ،افزود :این فعالیتها برای برونسپاری وظایف انجام شده و امید است که بتوانیم برای
حوزههای مختلف مانند شهربازیها ،آسانسورها ،زمینهای بازی ،مهدهای کودک ،مدارس ،ایستگاههای  CNGخدمات کنترلی انجام دهیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی بر توجه جدی به این ساختار و شاکله صنعتی تاکید کرد و گفت :صنایع مستقر
در استان صنایع با اهمیتی هستند و در حوزه تولیدات استاندارد باید فعالیتهای زیادی انجام شود .این واحدها اغلب از استانداردهای خوبی برخوردار
هستند ،اما انتظار این است که در شرایط خاص کشور توجه ویژهای به استاندارد و مردم داشته باشند.
وی استاندارد را پایه توسعه اقتصادی کشورها دانست و بیان کرد :اگر صادراتی انجام میشود ،حتماً باید با توجه به استانداردها انجام شود .اگر به
استانداردها توجه نشود مسلماً کشور مقصد خواهان محصولات تولیدی ایران نخواهد بود .البته در برخی از موارد شاهد گله برخی از کشورها در
خصوص استاندارد برخی از کالاها هستیم و باید به استاندارد کشورهای مقابل نیز توجه شود که این توجه ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه
خواهد داشت .در بُعد واردات نیز سازمان استاندارد تمام تلاش خود را به کار گرفته است که جلوی ورود کالاهای بیکیفیت گرفته شود و ارز از کشور
خارج نشود.
پیروزبخت در خصوص تغییر مدیریتی اداره کل استاندارد استان مرکزی گفت :به هرحال تغییراتی مدیریت در همه سازمانها وجود دارد و طی یکی
دو سال اخیر در اکثر استانها این تغییرات اعمال شد و دلیلی نیست که در مقابل آن مقاومتی صورت گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص عملکرد مدیرکل سابق استاندارد استان بیان کرد :وارد جزئیات نمیشوم ،اما به هرحال هر جابه جایی برای
تعالی و پیشرفت سازمان و افراد صورت میگیرد و قطعاً این تغییر مدیریتی در استان نیز با این هدف و نیت انجام شد.
گردش مالی سالانه  ۲۰۱۱میلیارد دلاری صنعت غذای حلال در دنیا
پیروزبخت همچنین در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ،گردش مالی غذای حلال دنیا را سالانه  ۲۰۱۱میلیارد دلار و تجارت غذا را ۰۱۱
میلیارد دلار اعلام کرد و گفت :اگر تنها یک درصد از این گردش مالی که رقمی معادل  ۲۰میلیارد دلار است توسط ایران انجام شود ،میتواند وابستگی
کشور به اقتصاد نفتی را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد کشور یک سازمان نظارتی ،حاکمیتی و فرابخشی است که نمیتوان یک وظیفه واحد و خاص را برای آن
متصور بود ،افزود :وظایف و مسئولیتهای سازمان استاندارد با زندگی مردم مرتبط است و با  ۲۰وظیفه اصلی خود دارای هشت مرجعیت است.
او سازمان استاندارد را تنها مرجع تدوین استاندارد در ایران دانست و گفت :امروز قوانین استاندارد در کشور و در بین مردم به صورت محاوره جاری و
ساری است و حتی مجموعه دولت نیز به شاخصهای استاندارد تاکید و توجه ویژهای دارند؛ به طوری که امروز در تولیدات غذایی ،ساختو سازها،
تجهیزات پزشکی و دارو و درمان شاهد اعمال حاکمیت استاندارد هستیم.
پیروزبخت تصریح کرد :یکی از مواردی که سازمان استاندارد با جدیت دنبال میکند ،بحث تولیدات حلال است که تنها مرجع صدور مجوز و نشان
حلال قلمداد میشود .در جمهوری اسلامی همه اقلام حلال است ،اما برای تجارت ،تبادل اطلاعات ،کالا و خدمات باید ثبت نشان حلال بر محصولات
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صادراتی به دیگر کشورها مورد توجه قرار گیرد که در این راستا به منظور نگارش استانداردهای غذای حلال و استانداردهای بینالمللی ،آیتالله
جوادی آملی کمکهای شایانی انجام دادهاند.
وی با اشاره به اینکه تدوین استانداردهای گردشگری حلال با زعامت مرحوم آیتالله شاهرودی انجام شد افزود :در حال حاضر آیتالله احمد مبلغی به
عنوان فقیه مجتهد و صاحبنظر در امر حلال با سازمان استاندارد کشور همکاری دارند.
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خدمت رسانی صادقانه و فعالیت کارشناسانه اولویت مهم سازمان استاندارد است
رئیس سازمان استاندارد کشور گفت :خدمت رسانی صادقانه و فعالیت کارشناسانه اولویت مهم سازمان استاندارد است.
نیرهالسادات پیروز بخت در جمع کارکنان اداره کل استاندارد استان مرکزی با اشاره به فعالیت سازمان استاندارد در کشور اظهار داشت :یکی از
مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری به کارگزاران در کشور خدمت صادقانه به مردم و حل مشکلات آنها در اسرع وقت بوده و هست که در این
راستا وحدت ،انسجام و خدمت رسانی صادقانه مهمترین ویژگی کارکنان استاندارد بوده و هست.
وی افزود :خوشبختانه در این مدت تلاش شده تا در کنار جدیت در پیگیری کارهای محوله و امور مربوط به حوزه استاندارد ،وحدت و صمیمیت در
بین کارکنان تداوم داشته و موجود باشد زیرا این موضوع سبب بهبود کارآمدی سازمانی خواهد بود که مورد تاکید در سازمان است.
پیروزبخت ادامه داد :تمام تلاش در مجموعه استاندارد حل مشکلات مردم در کوتاه ترین زمان ممکن است و قطعا مسئولان مختلف در بخشهای
گوناگون سازمان نیز در راستای این موضوع تلاشی مجدانه و بیوقفه دارند.
رئیس سازمان استاندارد ادامه داد :تلاش ما در مجموعه استاندارد کشور شاداب سازی و چابک سازی مجموعه در کشور است ،بنابراین با حضور
مدیرکل جدید استاندارد استان مرکزی که از نیروهای پرتلاش سازمان به شمار میرود انتظار سرعت عمل و دقت نظر و افزایش رضایتمندی عمومی
مردم از استاندارد را داریم.
وی خاطرنشان کرد :استاندارد یک سازمان و دستگاه کاملا تخصصی و علمی به شمار میرود که تلاش شده تا در سطح ملی و چه سطح استانی از
حضور افرادی متخصص ،کارشناس و دارای تخصص و علم کافی استفاده شود که چه در سطح ملی و چه در سطح استان مرکزی خوشبختانه شاهد
حضور افراد با تجربه ،با دانش و علم کافی و متخصص در بخشهای مختلف سازمان استاندارد هستیم که نویدبخش فعالیت خوب و موثر در کشور
دارد.
پیروزبخت بیان کرد :بدون شک با توجه به مشکلات موجود ،اگر وحدت و همدلی سازمانی و رضایت عمومی مردم نباشد قطعا نخواهیم توانست در
راستای اهداف و برنامهها پیش برویم چراکه فشارکاری موجود در روند فعالیت گاهی بسیار سنگین و طاقت فرسا میشود که البته رضایت مردم و
مراجعان و همدلی سازمانی در بین کارکنان این موضوع را تسهیل و شیرین میکند چراکه هیچ رضایت و خرسندی بالاتر از رضایت مردم و حرکت
سازمانی موثر و دقیق در راستای وظایف تعریف شده وجود ندارد.
به گزارش تسنیم ،در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح از ایثارگران استاندارد استان مرکزی و برخی کارکنان ساعی سازمان از سوی رئیس سازمان
استاندارد کشور تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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دری نجف آبادی:

خودروسازان هزینههای سربار خود را به مردم تحمیل میکنند
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه خواستار تولید خودروی ملی هستیم ،گفت :خودروسازان هزینههای سربار خود را به مردم تحمیل
میکنند.
به گزارش ایسنا ،آیتالله قربانعلی درینجفآبادی در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران که به اراک سفر کرده است ،با اشاره به حمایت قاطع
مجمع تشخیص مصلحت از سیاستهای سازمان استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی و طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد افزود :ساخت تجهیزات
پزشکی باید به صورت دقیق انجام شود و زیر نظر تشکیلات سازمان استاندارد باید از سلامت مردم دفاع کرد.
وی با بیان اینکه سازمان استاندارد کشور نقش مادر را در حوزه انجام تستهای مختلف بر عهده دارد و نباید به هیچ عنوان تحت تأثیر قرار گیرد،
افزود :ترازوی سازمان استاندارد باید به صورت  ۰۱۱درصدی همه چیز ر ا تحت کنترل ،قدرت ،مهارت ،تخصص ،تجربه ،صداقت و امانت قرار دهد و
نرخ و نظر این سازمان در کل کشور یکسان باشد و در امر برندسازی و صادرات نیز باید نگاهی سختگیرانه داشته باشد.
امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه استانداردهای این سازمان باید در تستهای تمامی دنیا به یک جواب واحد و خروجی برسد ،تصریح کرد :مواد
غذایی مردم باید در نهایت بهداشت و استاندارد تأمین شود ،قطعاً حجم مصرف کود و سم در حوزه کشاورزی که در حال حاضر انجام میشود ،لازم
نیست و در واقع این حوزه به یک دکان تبدیل شده است به طوری که کشاورز برای تولید بیشتر از کود و سم استفاده میکند که اینکار ظلم به مردم
است ،حتی این رفتار در حوزه دامپروری نیز وجود دارد و برای یک کیلوگرم گوشت بیشتر هرآنچه که میتوانند به دامها میدهند .باید سازمان
استاندارد کشور همه اقلام و مواد غذایی را مورد رصد قرار دهد و در امر صادرات نیز حساسیت چندبرابری داشته باشد.
وی افزود :سازمان استاندارد کشور باید دارای مأموران و پرسنل نفوذناپذیر باشد ،مأمور خطاکار جایی در این سیستم ندارد چراکه این سازمان امین
کشور ،نظام و مردم است.
درینجفآبادی با تاکید بر اینکه دارو و تجهیزات پزشکی نیز باید تحت نظر استاندارد باشد و از بعد کیفی و تاریخ انقضا مورد رصد قرار گیرد و حضور
پررنگ سازمان در این راستا ضروری است ،در خصوص وضعیت استاندارد صنایع گفت :در سالهای گذشته بوفور شاهد حریق خودروهای پژو ۰۱۰
بودیم که به دلیل یک مشکل فنی و نقص ایمنی این حادثه بروز کرد و با پیگیری جدی اینجانب روند اصلاح و حتی فراخوان جایگزینی خودروها
انجام گرفت.
وی اضافه کرد :خودروسازان کشور باید از نظر تولید در میان  ۰۱خودروساز برتر جهان و از بعد کیفیت نیز باید در بین  ۰۱کشور اول جهان به رقابت
بپردازند و حتی میزان مصرف سوخت نیز باید در خودروهای ساخت داخل به  ۰تا  ۶لیتر در هر  ۰۱۱کیلومتر برسد در حالی که امروز روزانه ۵۰
میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه خودروسازان هزینههای سربار خود را به مردم تحمیل میکنند ،بیان کرد :در سال  ۲۱۱۶شرکت
هیوندا سالانه  ۲.۰میلیون خودرو را با  ۲۰۱۱نفر نیرو در سه خط تولید میکرد ،اما امروز ما شاهدیم حتی شرکت ایرالکو که در تأمین آلومینا هم با
مشکل مواجه است ،در حال حاضر  ۰۰۱۱نفر پرسنل دارد که قطعاً این امر هزینههای سربار به دنبال دارد و امروز این هزینههای سربار که در بخش
خودروسازی هم مشاهده میشود ،به مشکل این صنعت تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات صنعت خودرو بارها مورد تکرار و تاکید قرار گرفته است ،گفت :شرکتهای قطعهساز بسیاری در استان مرکزی وجود
دارد که میتوانند  ۱۱تا  ۰۱درصد قطعات مورد نیاز خودروسازان کشور را طی  ۰سال آینده تولید کنند و حتی میتوان محصولات آنها را به خارج از
کشور نیز صادر کرد و در این راستا باید کیفیت را افزایش و هزینه تولید را کاهش داد ،ما خواهان خودروی ملی با هزینه کم ،کیفیت بالا ،کاهش
مصرف سوخت ،دارای قدرت رقابت و طراحی مناسب هستیم و در این راستا باید با همت بالا و برنامه ریزی کلان و با رویکرد بازارهای جهانی پیش
رفت و محصولات دارای قدرت رقابت با محصولات خودروسازان جهان و چین تولید کرد.
درینجفآبادی تاکید کرد :در شرایط کنونی که کشور زیر بمباران تحریمهای دشمن است برای حفظ و دفاع از عظمت و استقلال کشور باید در
زمینه تولید به عنوان راه تنفس کشور خاصه تولید خودرو در عرصه بین المللی فعال بود هرچند که دیر شده است اما باید بیش از همیشه به تولید
کشور توجه داشت.
امام جمعه اراک در پایان گفت :برای جابجایی مدیران استان مرکزی باید توجیه لازم صورت گیرد تا کار مدیران خوب پیش برود.
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کالاهای برقی غیراستاندارد در لاله زار توقیف شد
تهران-ایرنا -مدیرکل استاندارد پایتخت گفت ۰۲ :برند محافظ الکترونیکی و پریز سیار از واحدهای صنفی در بازار لاله زار تهران ،طی دو روز
گذشته توقیف شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران ،محمودرضا طاهری در این خصوص اظهار داشت :پیرو افزایش تولید و
عرضه غیرمجاز فرآورده های پریز سیار و محافظ الکترونیکی ،جهت بازرسی و کنترل بازار تهران ،از واحدهای صنفی بازرسی صورت گرفت و
کالاهای غیراستاندارد توقیف و جمعآوری شد.
وی ادامه داد :در جریان این بازرسیها ،بیش از هزار محافظ الکترونیکی با نام های تجاری پارلار  ،PARLARگاما الکترونیک ،الکتریک زاگرس،
ولتا  ،VOLTAسینا ،مجیک و ژاو الکتروصنعت پارس و تعدادی پریز سیار(رابط) با نام های تجاری شمس و پیکو PICO-توقیف و نسبت به
تذکر جمع آوری پریزهای سیار با نام های تجارتی تکگل ،اطلس محافظ الکترونیک و آیدان اقدام شد.
وی خاطر نشان کرد :متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
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