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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

79/55/51
54:21

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد رتبه  22ایران در استاندارد جهانی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل گفت :این سازمان با جایگاه خوبی که در عرصه بینالمللی کسب
کرده توانسته در عرصه ملی به حد جهانی برسد و رتبه  ۲۲را در بین کشورهای پیشرفته کسب کند که مقام بسیار خوبی است و باید در راستای
بهدست آوردن رتبههای بهتر تلاش کنیم.
رتبه  ۲۲ایران در استاندارد جهانی
به گزارش خبرگزاری فارس از ری ،نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با همراهی مدیران و معاونان سازمان استاندارد در چهارمین
روز از ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) ضمن اهدای تاج گل ،قرائت فاتحه ،زیارتنامه و آیاتی از قرآن
کریم و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب ،با آرمانهای والای امام و شهدا تجدید پیمان کردند.
نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت :سازمان ملی استاندارد در چهل سال تاریخ انقلاب
اسلامی خدمات ارزندهای در شأن نام ایران ارائه کرده است چراکه انقلاب اسلامی همیشه و در همه جا باید پیشرو باشد.
وی افزود :این سازمان با جایگاه خوبی که در عرصه بینالمللی کسب کرده توانسته در عرصه ملی به حد جهانی برسد و رتبه  ۲۲را در بین کشورهای
پیشرفته کسب کند که مقام بسیار خوبی است و باید در راستای بهدست آوردن رتبههای بهتر تلاش کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه وضعیت سازمان با قبل انقلاب قابل مقایسه نیست ،خاطرنشان کرد :هر آنچه مرتبط با سلامت مردم
باشد خط قرمز جدی برای سازمان است که تمام سعی خود را میکنیم با کنترلهای لازم بهترین خدمات به هموطنان ارائه شود.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

79/55/51
51:21

رئیس سازمان استاندارد :قطعا پس از بررسیها تعدادی خودرو از رده خارج میشود
رئیس سازمان استاندارد در واکنش به استانداردسازی خودروها در کشور گفت :قطعا پسی از بررسیها تعدادی خودرو از رده خارج میشود.
نیره سادات پیروزبخت در گفت و گو با خبرنگار تسنیم از اراک ،با اشاره به موضوع استانداردسازی خودروها در کشور اظهار داشت :بحث استاندارد
خودرو به این سادگی نیست که بتوان گفت استاندارد کوتاهی میکند باخودرسازان 58 ،از یکم دیماه  58استاندارد برای خودروسازان اجباری است
که هنوز نیز به قوت خود باقی است.
وی افزود :زمانی که پراید استانداردهای نخست خود را دریافت کرد 88 ،استاندارد خود را پاس کرده بود و امکانات آزمایشگاهی داخل کشور نیز تا
یک حدی اجازه آزمایش خودرو را میدهد و حتما باید خودرو به خارج برده و آزمایش شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد :از یکم دی ماه که وارد  58استاندارد شدیم هم اکنون مجدد باید بررسی شود ،بر همین اساس
بررسیها در سطح کشور شروع شده و باتوجه به نتایج آزمون و بازرسیها در داخل و خارج از کشور خودروهایی که باید از دور خارج شوند اعلان شده
و تولید خودروهای بیکیفیت متوقف میشود.
پیروزبخت بیان کرد :سال گذشته حدود  ۲8خودرو برای خارجشدن از چرخه تولید اعلام شد و یکم تیرماه هم با بررسی انجام شده  5خودرو را برای
خارج شدن از چرخه تولید اعلان شد ،برهمین اساس با انجام بررسی خودروهایی که باید از رده خارج شوند اعلام میشوند.
رئیس سازمان استاندارد با اشاره به نظارت سازمان استاندارد در زمینه تجهیزات پزشکی عنوان کرد :در وحله نخست در هر زمینهای خود تولیدکننده،
توزیعکننده و مشتری باید مواظب استاندارد باشند و آن را به بهترین وجه رعایت کنند.
وی اضافه کرد :همه تجهیزات پزشکی نیز در حال حاضر مشمول استاندارد اجباری نیستند ،در این فاز سازمان استاندارد با وزارت بهداشت درحال
آمادهسازی فهرستی مبنی بر این که کدام یک از این موارد وزارت خانه و کدام را وزارت استاندارد کنترل کند هستیم ،بنابراین تا زمان اعلام ما
وزارت بهداشت و بیمارستان باید خود استانداردها را رعایت و پایش کنند.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

عصر خودرو

79/55/51
51:61
رئیس سازمان استاندارد:

قطعا پس از بررسیها تعدادی خودرو از رده خارج میشود
عصر خودرو -رئیس سازمان استاندارد در واکنش به استانداردسازی خودروها در کشور گفت :قطعا پسی از بررسیها تعدادی خودرو از رده خارج
میشود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم  ،نیره سادات پیروزبخت با اشاره به موضوع استانداردسازی خودروها در کشور اظهار داشت:
بحث استاندارد خودرو به این سادگی نیست که بتوان گفت استاندارد کوتاهی میکند باخودرسازان 58 ،از یکم دیماه  58استاندارد برای خودروسازان
اجباری است که هنوز نیز به قوت خود باقی است.
وی افزود :زمانی که پراید استانداردهای نخست خود را دریافت کرد 88 ،استاندارد خود را پاس کرده بود و امکانات آزمایشگاهی داخل کشور نیز تا
یک حدی اجازه آزمایش خودرو را میدهد و حتما باید خودرو به خارج برده و آزمایش شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد :از یکم دی ماه که وارد  58استاندارد شدیم هم اکنون مجدد باید بررسی شود ،بر همین اساس
بررسیها در سطح کشور شروع شده و باتوجه به نتایج آزمون و بازرسیها در داخل و خارج از کشور خودروهایی که باید از دور خارج شوند اعلان شده
و تولید خودروهای بیکیفیت متوقف میشود.
پیروزبخت بیان کرد :سال گذشته حدود  ۲8خودرو برای خارجشدن از چرخه تولید اعلام شد و یکم تیرماه هم با بررسی انجام شده  5خودرو را برای
خارج شدن از چرخه تولید اعلان شد ،برهمین اساس با انجام بررسی خودروهایی که باید از رده خارج شوند اعلام میشوند.
رئیس سازمان استاندارد با اشاره به نظارت سازمان استاندارد در زمینه تجهیزات پزشکی عنوان کرد :در وحله نخست در هر زمینهای خود تولیدکننده،
توزیعکننده و مشتری باید مواظب استاندارد باشند و آن را به بهترین وجه رعایت کنند.
وی اضافه کرد :همه تجهیزات پزشکی نیز در حال حاضر مشمول استاندارد اجباری نیستند ،در این فاز سازمان استاندارد با وزارت بهداشت درحال
آمادهسازی فهرستی مبنی بر این که کدام یک از این موارد وزارت خانه و کدام را وزارت استاندارد کنترل کند هستیم ،بنابراین تا زمان اعلام ما
وزارت بهداشت و بیمارستان باید خود استانداردها را رعایت و پایش کنند.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/55/51
57:45
عضو مجلس خبرگان رهبری:

شورای مشورتی حلال در قم تشکیل می شود
قم -ایرنا -عضو مجلس خبرگان رهبری و فقیه ناظر بر امور حلال سازمان استاندارد ایران گفت :به زودی شورای مشورتی حلال جهت دریافت
دیدگاه های رهبر معظم انقلاب  ،مراجع عظام تقلید و بررسی فقهی و انسجام بخشی دراین خصوص تشکیل می شود.
به گزارش دوشنبه شب ایرنا به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس ،آیت الله احمد مبلغی در نشست بررسی درخواست برخی کشورهای
جهان جهت همکاری در صنعت حلال در قم خاطرنشان کرد :مجموعه استاندارد ایران با دلسوزی و حساسیت تمام کارها را دنبال و به دنبال ایجاد
انسجام و تسهیل امور در این زمینه هستند.
وی گفت :هرچند در گذشته ،در امر حلال یک مشکل حقوقی و تقنینی وجود داشت ولی اکنون مشکل برطرف شده و انسجام خاصی در حال شکل
گیری است.
وی ادامه داد :امید است با مراکز فعال در این زمینه مانند نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جهاد کشاورزی و مرکز موضوع شناسی احکام فقهی
قم ،روند انسجام بخشی و فعال سازی امر حلال سرعت بیشتری پیدا کند.
آیت الله مبلغی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری این نهادها ،عملیات اعطای مجوز و گواهی حلال با کمال دقت ،حساسیت و در عین حال
بدون هر گونه تاخیر به خوبی صورت بپذیرد و بتوانیم زیرساخت های اعطای گواهی حلال را به صورت تکنیکی ،فنی و علمی با نگاهی فقهی در
کشور ایجاد کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مساله حلال در عین دینی بودن به مثابه یک فرصت بزرگ از نظر اقتصادی برای کشور به حساب می
آید ،گفت :باید کوشید تا برند حلال که امروزه جهانی شده است ،به عنوان نقطه اجتماع رویکرد دینی و عامل اقتصادی به نفع کشور رقم بخورد.
در این نشست حجج اسلام الاسلام والمسلمین محمد حسین فلاح زاده و مجتبی کلباسی رئیس هیات امنا و رئیس موضوع شناسی احکام فقهی ،محمد
علی شجاعی مشاورعالی سازمان استاندارد ایران ،فرشاد خوشنویسان مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ،منصور فرزانه
مدیرکل استاندارد قم و مدیران شرکت تعاون توسعه و عمران استان حضور داشتند.
از مهمترین درخواست های شرکت کنندگان دراین این نشست ،بررسی درخواست فرماندار لین شیای چین جهت تعامل در صنعت حلال بود که طی
تفاهم نامه ای از دو سال قبل تاکنون بین قم و این استان منعقد شده است.
محمد علی شجاعی مشاور عالی سازمان ملی استاندارد ایران نیز دراین نشست با اشاره به حساسیت ها و خطوط قرمز نظام در عرصه بین الملل
گفت :هر گونه تعهد و اقدام ما در کشورهای مختلف جهان چون بنام جمهوری اسلامی ایران نوشته می شود باید از اتقان ،پختگی و ضوابط کامل
برخوردار باشد.
وی ادامه داد :حلال از برندهای جمهوری اسلامی است و تاکنون درخواست های زیادی از کشورهای مختلف داشته و داریم و امید است بتوانیم با
سرعت و دقت ،درخواست ها را بررسی و مشکلات را برطرف کنیم.
فرشاد خوشنویسان مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز با اشاره به درخواست های مکرر چینی ها برای اجرایی کردن مفاد
تفاهم نامه فی مابین قم و لین شیا گفت :آنها هم اکنون از برند قم در کشور خود استفاده مطلوبی می کنند ولی متاسفانه هنوز ما موفق به کسب
مجوز برای عملیاتی کردن قرارداد نشدیم.
وی ادامه داد :با توجه به تفاهم نامه منعقد شده میان فرمانداری قم با شهر لین شیای چین در خصوص تامین غذای حلال ،باید تعجیل بیشتری برای
اجرایی شدن انجام شود.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایکنا

79/55/51
51:62
آیتالله مبلغی:

شورای مشورتی حلال در قم تشکیل میشود
گروه حوزههای علمیه ــ عضو مجلس خبرگان رهبری و فقیه ناظر بر امور حلال سازمان استاندارد ایران گفت :به زودی شورای مشورتی حلال جهت
دریافت دیدگاههای رهبر معظم انقلاب اسلامی ،مراجع عظام تقلید و بررسی فقهی و انسجام بخشی موضوعات حلال به صورت اطمینانبخش ،در قم
تشکیل خواهد شد.
شورای مشورتی حلال در قم تشکیل میشودبه گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ،آیتالله احمد مبلغی  ۵8بهمن
در نشست بررسی درخواست برخی کشورهای جهان جهت همکاری در صنعت حلال بیان کرد :مجموعه استاندارد ایران با دلسوزی و حساسیت تمام
کارها را دنبال و به دنبال ایجاد انسجام و تسهیل امور در این زمینه هستند.
وی گفت :هرچند در گذشته ،در امر حلال یک مشکل حقوقی و تقنینی وجود داشت ،ولی اکنون مشکل برطرف شده و انسجام خاصی در حال
شکلگیری است.
وی ادامه داد :امید است با مراکز فعال در این زمینه مانند نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جهاد کشاورزی و مرکز موضوعشناسی احکام فقهی
قم ،روند انسجام بخشی و فعالسازی امر حلال سرعت بیشتری پیدا کند.
مبلغی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری این نهادها ،عملیات اعطای مجوز و گواهی حلال با کمال دقت ،حساسیت و در عین حال بدون
هرگونه تأخیر به خوبی صورت بپذیرد و بتوانیم زیرساختهای اعطای گواهی حلال را به صورت تکنیکی ،فنی و علمی با نگاهی فقهی در کشور ایجاد
کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مساله حلال در عین دینی بودن به مثابه یک فرصت بزرگ از نظر اقتصادی برای کشور به حساب میآید،
گفت :باید کوشید تا برند حلال که امروزه جهانی شده است ،به عنوان نقطه اجتماع رویکرد دینی و عامل اقتصادی به نفع کشور رقم بخورد.
محمد علی شجاعی ،مشاور عالی سازمان ملی استاندارد ایران نیز با اشاره به حساسیت ها و خطوط قرمز نظام در عرصه بین الملل گفت :هر گونه
تعهد و اقدام ما در کشورهای مختلف جهان چون بنام جمهوری اسلامی ایران نوشته می شود باید از اتقان ،پختگی و ضوابط کامل برخوردار باشد.
وی ادامه داد :حلال از برندهای جمهوری اسلامی ایران است و تاکنون درخواستهای زیادی از کشورهای مختلف داشته و داریم و امید است بتوانیم
با سرعت و دقت ،درخواست ها را بررسی و مشکلات را برطرف کنیم.
فرشاد خوشنویسان ،مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری نیز با اشاره به درخواست های مکرر چینی ها برای اجرایی کردن مفاد
تفاهم نامه فی مابین قم و لین شیا گفت :آنها هم اکنون از برند قم در کشور خود استفاده مطلوبی می کنند ولی متاسفانه هنوز ما موفق به کسب
مجوز برای عملیاتی کردن قرارداد نشدیم.
وی ادامه داد :با توجه به تفاهمنامه منعقد شده میان فرمانداری قم با شهر لین شیای چین در خصوص تامین غذای حلال ،باید تعجیل بیشتری برای
اجرایی شدن انجام شود.
یادآور میشود ،نشست بررسی درخواست بررسی درخواست برخی کشورهای جهان جهت همکاری در صنعت حلال روز دوشنبه در مرکز تحقیقات
اسلامی مجلس در قم برگزار شد.
در این نشست حجج اسلام الاسلام والمسلمین محمد حسین فلاح زاده و مجتبی کلباسی رئیس هیات امنا و رئیس موضوعشناسی احکام فقهی ،محمد
علی شجاعی مشاورعالی سازمان استاندارد ایران ،دکتر فرشاد خوشنویسان مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ،منصور فرزانه
مدیرکل استاندارد قم و مدیران شرکت تعاون توسعه و عمران استان حضور داشتند.
از مهمترین درخواستهای این نشست ،بررسی درخواست فرماندار لین شیای چین جهت تعامل در صنعت حلال بود که طی تفاهم نامهای از دو سال
قبل تاکنون بین قم و این استان منعقد شده است.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری حوزه

79/55/51
46:51
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خبرداد:

شورای مشورتی حلال در قم تشکیل خواهد شد
حوزه /عضو مجلس خبرگان رهبری و فقیه ناظر بر امور حلال سازمان استاندارد ایران گفت :به زودی شورای مشورتی حلال جهت دریافت دیدگاه
های رهبر معظم انقلاب اسلامی ،مراجع عظام تقلید و بررسی فقهی و انسجام بخشی موضوعات حلال به صورت اطمینان بخش ،در قم تشکیل خواهد
شد.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست بررسی درخواست برخی کشورهای جهان جهت همکاری در صنعت
حلال که امروز در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد ،خاطرنشان کرد :مجموعه استاندارد ایران با دلسوزی و حساسیت تمام کارها را
دنبال و به دنبال ایجاد انسجام و تسهیل امور در این زمینه هستند.
وی گفت :هرچند در گذشته ،در امر حلال یک مشکل حقوقی و تقنینی وجود داشت ولی اکنون مشکل برطرف شده و انسجام خاصی در حال شکل
گیری است.
استاد حوزه علمیه ادامه داد :امید است با مراکز فعال در این زمینه مانند نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جهاد کشاورزی و مرکز موضوع شناسی
احکام فقهی قم ،روند انسجام بخشی و فعال سازی امر حلال سرعت بیشتری پیدا کند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری این نهادها ،عملیات اعطای مجوز و گواهی حلال با کمال دقت،
حساسیت و در عین حال بدون هر گونه تاخیر به خوبی صورت بپذیرد و بتوانیم زیرساخت های اعطای گواهی حلال را به صورت تکنیکی ،فنی و
علمی با نگاهی فقهی در کشور ایجاد کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مساله حلال در عین دینی بودن به مثابه یک فرصت بزرگ از نظر اقتصادی برای کشور به حساب می
آید ،گفت :باید کوشید تا برند حلال که امروزه جهانی شده است ،به عنوان نقطه اجتماع رویکرد دینی و عامل اقتصادی به نفع کشور رقم بخورد.
در این نشست حجج اسلام الاسلام والمسلمین محمد حسین فلاح زاده و مجتبی کلباسی رئیس هیات امنا و رئیس موضوع شناسی احکام فقهی ،دکتر
محمد علی شجاعی مشاورعالی سازمان استاندارد ایران ،دکتر فرشاد خوشنویسان مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ،منصور
فرزانه مدیرکل استاندارد قم و مدیران شرکت تعاون توسعه و عمران استان حضور داشتند.
از مهمترین درخواست های این نشست ،بررسی درخواست فرماندار لین شیای چین جهت تعامل در صنعت حلال بود که طی تفاهم نامه ای از دو
سال قبل تاکنون بین قم و این استان منعقد شده است.
دکتر محمد علی شجاعی مشاور عالی سازمان ملی استاندارد ایران نیز با اشاره به حساسیت ها و خطوط قرمز نظام در عرصه بین الملل گفت :هر
گونه تعهد و اقدام ما در کشورهای مختلف جهان چون بنام جمهوری اسلامی ایران نوشته می شود باید از اتقان ،پختگی و ضوابط کامل برخوردار
باشد.
وی ادامه داد :حلال از برندهای جمهوری اسلامی ایران است و تاکنون درخواست های زیادی از کشورهای مختلف داشته و داریم و امید است بتوانیم
با سرعت و دقت ،درخواست ها را بررسی و مشکلات را برطرف کنیم.
فرشاد خوشنویسان مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز با اشاره به درخواست های مکرر چینی ها برای اجرایی کردن مفاد
تفاهم نامه فی مابین قم و لین شیا گفت :آنها هم اکنون از برند قم در کشور خود استفاده مطلوبی می کنند ولی متاسفانه هنوز ما موفق به کسب
مجوز برای عملیاتی کردن قرارداد نشدیم.
وی ادامه داد :با توجه به تفاهم نامه منعقد شده میان فرمانداری قم با شهر لین شیای چین در خصوص تامین غذای حلال ،باید تعجیل بیشتری برای
اجرایی شدن انجام شود.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

رسا

79/55/51
51:11
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی:

شورای مشورتی حلال در قم تشکیل می شود
به زودی شورای مشورتی حلال جهت دریافت دیدگاه های رهبر انقلاب ،مراجع تقلید و بررسی فقهی و انسجام بخشی موضوعات حلال به صورت
اطمینان بخش ،در قم تشکیل می شود.
به گزارش خبرگزاری رسا ،حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی در نشست بررسی درخواست برخی کشورهای جهان جهت همکاری در صنعت
حلال خاطرنشان کرد :مجموعه استاندارد ایران با دلسوزی و حساسیت تمام کارها را دنبال و به دنبال ایجاد انسجام و تسهیل امور در این زمینه
هستند.
وی گفت :هرچند در گذشته ،در امر حلال یک مشکل حقوقی و تقنینی وجود داشت ولی اکنون مشکل برطرف شده و انسجام خاصی در حال شکل
گیری است.
وی ادامه داد :امید است با مراکز فعال در این زمینه مانند نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جهاد کشاورزی و مرکز موضوع شناسی احکام فقهی
قم ،روند انسجام بخشی و فعال سازی امر حلال سرعت بیشتری پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری این نهادها ،عملیات اعطای مجوز و گواهی حلال با کمال دقت،
حساسیت و در عین حال بدون هر گونه تاخیر به خوبی صورت بپذیرد و بتوانیم زیرساخت های اعطای گواهی حلال را به صورت تکنیکی ،فنی و
علمی با نگاهی فقهی در کشور ایجاد کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مساله حلال در عین دینی بودن به مثابه یک فرصت بزرگ از نظر اقتصادی برای کشور به حساب می
آید ،گفت :باید کوشید تا برند حلال که امروزه جهانی شده است ،به عنوان نقطه اجتماع رویکرد دینی و عامل اقتصادی به نفع کشور رقم بخورد.
نشست بررسی درخواست بررسی درخواست برخی کشورهای جهان جهت همکاری در صنعت حلال روز دوشنبه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در
قم برگزار شد.
در این نشست حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و مجتبی کلباسی رئیس هیات امنا و رئیس موضوع شناسی احکام فقهی ،دکتر محمد علی
شجاعی مشاورعالی سازمان استاندارد ایران ،دکتر فرشاد خوشنویسان مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ،منصور فرزانه
مدیرکل استاندارد قم و مدیران شرکت تعاون توسعه و عمران استان حضور داشتند.
از مهمترین درخواست های این نشست ،بررسی درخواست فرماندار لین شیای چین جهت تعامل در صنعت حلال بود که طی تفاهم نامه ای از دو
سال قبل تاکنون بین قم و این استان منعقد شده است.
دکتر محمد علی شجاعی مشاور عالی سازمان ملی استاندارد ایران نیز با اشاره به حساسیت ها و خطوط قرمز نظام در عرصه بین الملل گفت :هر
گونه تعهد و اقدام ما در کشورهای مختلف جهان چون بنام جمهوری اسلامی ایران نوشته می شود باید از اتقان ،پختگی و ضوابط کامل برخوردار
باشد.
وی ادامه داد :حلال از برندهای جمهوری اسلامی ایران است و تاکنون درخواست های زیادی از کشورهای مختلف داشته و داریم و امید است بتوانیم
با سرعت و دقت ،درخواست ها را بررسی و مشکلات را برطرف کنیم.
فرشاد خوشنویسان مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز با اشاره به درخواست های مکرر چینی ها برای اجرایی کردن مفاد
تفاهم نامه فی مابین قم و لین شیا گفت :آنها هم اکنون از برند قم در کشور خود استفاده مطلوبی می کنند ولی متاسفانه هنوز ما موفق به کسب
مجوز برای عملیاتی کردن قرارداد نشدیم.
وی ادامه داد :با توجه به تفاهم نامه منعقد شده میان فرمانداری قم با شهر لین شیای چین در خصوص تامین غذای حلال ،باید تعجیل بیشتری برای
اجرایی شدن انجام شو

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

11

استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  61بهمن 6931

سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

12
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/55/51
45:17
مدیر کل استاندارد فارس:

معیار های استاندارد در روغن های زیتون داخلی وجود دارد
شیراز-ایرنا -مدیر کل استاندارد استان فارس گفت :همه روغن های زیتون که در داخل تولید می شود مورد تایید اداره استاندارد است و هیچگونه
مشکلی ندارند.
به گزارش ایرنا مرتضی رهنما ،عصر دوشنبه با حضور در نمایشگاه دستاورد های  04ساله انقلاب در استان فارس در جمع خبرنگاران در شیراز افزود:
روغن های زیتون که به کشور وارد می شود ،تفاله زیتون است و امکان روغن گیری از این تفاله وجود ندارد.
وی بیان داشت :محصولاتی که مورد تایید استاندارد هستند ،افزون بر نشان استاندارد ،کُد  ۵4رقمی نیز بر روی محصولات نقش بسته و با ارسال این
کُد به شماره پیامک  ۵4444۵8۵1می توان از اصالت کالای مورد نظر اطمینان حاصل کرد.
رهنما در مورد نمک های یُددار گفت :برخی از افراد با توجه به اینکه نمک یُد دار تنها نمک مورد تایید و قابل استفاده برای انسان است سعی در این
داشتند که نمک دریا را هم به عنوان نمک خوراکی معرفی کنند در حالیکه نمک دریا به علت وجود املاح ،برای سلامت انسان زیانبار است و نمی
تواند جایگزین نمک یُددار شود.
مدیرکل استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :این اداره کل  ۵41آزمایشگاه همکار در زمینه های مختلف دارد و علاوه بر این
آزمایشگاه ها ۵1 ،آزمایشگاه تخصصی نیز کالاهای مورد نیاز را مورد ارزیابی قرار می دهند.
او افزود :حتی در اداره های گمرک شهرستان های شیراز ،لامرد و جهرم خدمات استاندارد به متقاضیان ارایه می شود.
رهنما اضافه کرد :هیچ کالایی بدون نشان استاندارد در استان فارس صادر نمی شود و تمام کالاهای صادراتی باید مورد تایید این اداره کل باشد.
او گفت :هم اینک در استان فارس یک هزار واحد تولیدی زیر پوشش استاندارد قرار دارد ،یک هزار و  044کالا دارای نشان استاندارد هستند و این
نوع محصولات فارس در سایر نقاط کشور نیز عرضه می شود.
رهنما افزود :بسته بندی و تکمیل زنجیره تولید از جمله مشکلاتی است که واحدهای تولیدی این استان با آن مواجه هستند.
مدیر کل استاندارد فارس بیان کرد :استاندارد ،معیار توسعه یافتگی هر کشور است و ایران از بین  ۵10کشور در جایگاه بیست و دوم جهان قرار دارد
و ظرف هشت سال اخیر هشت پله صعود کرده است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/55/51
59:51
مدیرکل استاندارد لرستان:

آسانسورهای غیر استاندارد بیمارستان ها پلمپ می شود
خرم آباد -ایرنا -مدیرکل استاندارد لرستان گفت :به زودی آسانسورهای غیر استاندارد دستگاه های اجرایی و بیمارستان ها با دستور قضایی پلمپ
می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا مرضیه قنبریان روز دوشنبه در دیدار با رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز لرستان بیان کرد :نظارت و کنترل سطح بازار
جهت پیشگیری از تقلب ها ،آسانسورها و تجهیزات بازی تا پایان سال بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اکنون بیشترین مشکل در سطح بازار لرستان استفاده از کد استاندارد تقلبی بر روی کالاها است ،اظهار داشت :در این راستا در زمینه
اطلاع رسانی و بازرسی های بیشتر اقدام شده است.
قنبریان ادامه داد :اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری زمینه کاهش استفاده از کد تقلبی استاندارد را افزایش می دهد.
وی افزود :نظارت بر آسانسورهای دستگاه های دولتی و بیمارستان ها به صورت جدی در حال پیگیری است چراکه فرصت داده شده روبه اتمام است
و به زودی دستور قضایی برای پلمپ آنها گرفته می شود.
مدیرکل استاندارد لرستان همچنین گفت :در راستای تجهیزات بازی با هزینه این اداره کل توسط شرکت همکار بازرسی انجام می شود و نواقص
موجود باید تا قبل از فصل بهره برداری و ایام نوروز برطرف و استاندارد سازی انجام شود.
رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز لرستان نیز گفت :فرهنگ سازی در زمینه استانداردسازی امری ضروری است چرا که این مهم با زندگی
مردم ارتباط مستقیم دارد.
محمد علیدوستی افزود :اقدامات و خدمات انجام شده در این راستا باید اطلاع رسانی شود و آموزش های لازم برای اقشار مختلف مردم ارائه شود.
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خبرنگاران

46:21

پلمب آسانسورهای غیر استاندارد بیمارستانها در لرستان
مدیرکل استاندارد لرستان گفت :به زودی آسانسورهای غیر استاندارد دستگاههای اجرایی و بیمارستانها با دستور قضایی پلمب میشود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان،مرضیه قنبریان،مدیرکل استاندارد لرستان گفت :به زودی آسانسورهای غیر
استاندارد دستگاههای اجرایی و بیمارستانها با دستور قضایی پلمب میشود.
مرضیه قنبریان بیان کرد :نظارت و کنترل سطح بازار جهت پیشگیری از تقلب ها ،آسانسورها و تجهیزات بازی تا پایان سال بصورت جدی در دستور
کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اکنون بیشترین مشکل در سطح بازار لرستان استفاده از کد استاندارد تقلبی بر روی کالاها است ،اظهار داشت :در این راستا در زمینه
اطلاع رسانی و بازرسیهای بیشتر اقدام شده است.
قنبریان ادامه داد :اطلاع رسانی در شبکههای اجتماعی و خبرگزاری زمینه کاهش استفاده از کد تقلبی استاندارد را افزایش میدهد.
وی افزود :نظارت بر آسانسورهای دستگاههای دولتی و بیمارستانها به صورت جدی در حال پیگیری است چراکه فرصت داده شده روبه اتمام است
و به زودی دستور قضایی برای پلمب آنها گرفته میشود.
مدیرکل استاندارد لرستان همچنین گفت :در راستای تجهیزات بازی با هزینه این اداره کل توسط شرکت همکار بازرسی انجام میشود و نواقص
موجود باید تا قبل از فصل بهره برداری و ایام نوروز برطرف و استاندارد سازی انجام شود.
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معیار های استاندارد در روغن های زیتون داخلی وجود دارد
به گزارش ایرنا مرتضی رهنما ،عصر دوشنبه با حضور در نمایشگاه دستاورد های  04ساله انقلاب در استان فارس در جمع خبرنگاران در شیراز افزود:
روغن های زیتون که به کشور وارد می شود ،تفاله زیتون است و امکان روغن گیری از این تفاله وجود ندارد.
وی بیان داشت :محصولاتی که مورد تایید استاندارد هستند ،افزون بر نشان استاندارد ،کُد  ۵4رقمی نیز بر روی محصولات نقش بسته و با ارسال این
کُد به شماره پیامک  ۵4444۵8۵1می توان از اصالت کالای مورد نظر اطمینان حاصل کرد.
رهنما در مورد نمک های یُددار گفت :برخی از افراد با توجه به اینکه نمک یُد دار تنها نمک مورد تایید و قابل استفاده برای انسان است سعی در این
داشتند که نمک دریا را هم به عنوان نمک خوراکی معرفی کنند در حالیکه نمک دریا به علت وجود املاح ،برای سلامت انسان زیانبار است و نمی
تواند جایگزین نمک یُددار شود.
مدیرکل استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :این اداره کل  ۵41آزمایشگاه همکار در زمینه های مختلف دارد و علاوه بر این
آزمایشگاه ها ۵1 ،آزمایشگاه تخصصی نیز کالاهای مورد نیاز را مورد ارزیابی قرار می دهند.
او افزود :حتی در اداره های گمرک شهرستان های شیراز ،لامرد و جهرم خدمات استاندارد به متقاضیان ارایه می شود.
رهنما اضافه کرد :هیچ کالایی بدون نشان استاندارد در استان فارس صادر نمی شود و تمام کالاهای صادراتی باید مورد تایید این اداره کل باشد.
او گفت :هم اینک در استان فارس یک هزار واحد تولیدی زیر پوشش استاندارد قرار دارد ،یک هزار و  044کالا دارای نشان استاندارد هستند و این
نوع محصولات فارس در سایر نقاط کشور نیز عرضه می شود.
رهنما افزود :بسته بندی و تکمیل زنجیره تولید از جمله مشکلاتی است که واحدهای تولیدی این استان با آن مواجه هستند.
مدیر کل استاندارد فارس بیان کرد :استاندارد ،معیار توسعه یافتگی هر کشور است و ایران از بین  ۵10کشور در جایگاه بیست و دوم جهان قرار دارد
و ظرف هشت سال اخیر هشت پله صعود کرده است.
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آسانسورهای غیر استاندارد بیمارستان ها پلمپ می شود
به گزارش خبرنگار ایرنا مرضیه قنبریان روز دوشنبه در دیدار با رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز لرستان بیان کرد :نظارت و کنترل سطح بازار
جهت پیشگیری از تقلب ها ،آسانسورها و تجهیزات بازی تا پایان سال بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اکنون بیشترین مشکل در سطح بازار لرستان استفاده از کد استاندارد تقلبی بر روی کالاها است ،اظهار داشت :در این راستا در زمینه
اطلاع رسانی و بازرسی های بیشتر اقدام شده است.
قنبریان ادامه داد :اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری زمینه کاهش استفاده از کد تقلبی استاندارد را افزایش می دهد.
وی افزود :نظارت بر آسانسورهای دستگاه های دولتی و بیمارستان ها به صورت جدی در حال پیگیری است چراکه فرصت داده شده روبه اتمام است
و به زودی دستور قضایی برای پلمپ آنها گرفته می شود.
مدیرکل استاندارد لرستان همچنین گفت :در راستای تجهیزات بازی با هزینه این اداره کل توسط شرکت همکار بازرسی انجام می شود و نواقص
موجود باید تا قبل از فصل بهره برداری و ایام نوروز برطرف و استاندارد سازی انجام شود.
رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز لرستان نیز گفت :فرهنگ سازی در زمینه استانداردسازی امری ضروری است چرا که این مهم با زندگی
مردم ارتباط مستقیم دارد.
محمد علیدوستی افزود :اقدامات و خدمات انجام شده در این راستا باید اطلاع رسانی شود و آموزش های لازم برای اقشار مختلف مردم ارائه شود.
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