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پیروزبخت در جمع مسئولان استاندارد بر سرعت و شفافیت اطلاع رسانی تأکید کرد
نیره پیروزبخت در پایان گردهمایی دو روزه مدیران کل ستادی و استانی گفت :استانداردهای مهم باید اطلاع رسانی شود تا مخاطبان از تدوین و
تجدید نظرهای جدید مطلع باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از استاندارد ،وی به حمایت این سازمان از تولید داخلی افزود :در صورتیکه بعضی از کالاها با
استانداردهای موجود منطبق نبود  ،لازم است استاندارد مذکور تجدیدنظر شود.
پیروزبخت همکاران ستادی و استانی را به شفاف سازی اطلاعات تشویق کرد و گفت  :در صورتی که اطلاعات نادرستی در سایت های مختلف
مشاهده می شود نسبت به آن بی تفاوت نباشیم و در اسرع وقت اطلاعات صحیح را در اختیار رسانه و جامعه قرار دهید.
پیروزبخت ،سرعت و شفافیت در پاسخهای مراجعان را یکی دیگر از اولویتها برشمرد و تاکید کرد ،اطلاعات دقیق و کاملی به مراجعان استاندارد
داده شود.
وی از مدیران سازمان ملی استاندارد ایران خواست ،با معرفی توانمندها و فعالیت های خود ،علاوه بر شناخت جامعه از ظرفیت های موجود ،خدمات
مناسبی را ارائه دهید.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد :فارغ از هرگونه حاشیه ،به سلامت و ایمنی مردم متمرکز باشید.
پیروزبخت با اشاره به مساعدت دولت از سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد :در این شرایط امید است با عملکرد مطلوب  ،شاهد رشد و
بالندگی بیش از پیش باشیم.
گردهمایی دو روزه مدیران کل ستادی و استانی که از روز سه شنبه آغاز شده بود عصر روز چهارشنبه به کار خود پایان داد.
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پیروزبخت :تعداد زیادی از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند
تهران -ایرنا -رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :یک سری قطعات خودرو از جمله ترمز ،آینه ،فیلتر ،شیشه و کمربند ایمنی مشمول
استاندارد اجباری هستند اما تعداد زیادی از دیگر قطعات ،مشمول این استانداردها نیستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،نیره پیروزبخت» چهارشنبه شب در خاتمه دیدار هیات تجاری عراق با وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشورمان –
که در محل هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد  -در جمع خبرنگاران ،افزود :سازمان ملی استاندارد وظیفه ای در قبال قطعاتی که مشمول
استاندارد اجباری نیستند ندارد و این وظیفه خودروسازان است که به کنترل کیفیت آنها بپردازند.
وی یادآور شد :متاسفانه قطعات خودرو جزو کالاهای قاچاق پذیر است و همه ساله شاهد قاچاق مقادیر زیادی از آنها به داخل هستیم؛ بنابراین حتی
اگر استاندارد این قطعه ها اجباری باشد از حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد خارج شده و نمیتوانیم نظارتی بر آنها داشته باشیم.
وی تاکید کرد :آنچه اکنون در دستور کار این سازمان است ،نا امن کردن بازار برای سوء استفاده کنندگان است؛ به طوری که از اسفندماه کنترل ها
روی بازار بیشتر شده است.
پیروزبخت خاطرنشان کرد :کنترل ها توسط شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد انجام میشود؛ به طوری که امسال تا پایان بهمن
ماه  333هزار فقره بازرسی در سطح بازار به انجام رسیده و پیشبینی می شود تا پایان سال این بازرسی ها به  363هزار فقره افزایش یابد.
وی تاکید کرد :از آنجایی که خودروها توسط سازمان ملی استاندارد کنترل میشوند ،این سازمان زیاد به مقوله استاندارد اجباری قطعات خودرو ورود
نمی کند.
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رئیس سازمان ملی استاندارد:

بازار را برای سوءاستفادهکنندگان ناامن میکنیم
رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد یکی از اهداف این سازمان در طول ماههای گذشته ناامن کردن بازار برای سوءاستفادهکنندگان بوده است.
به گزارش ایسنا ،نیره پیروزبخت در حاشیه دیدار هیأت تجاری عراق با وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد :با توجه به اهداف در نظر گرفته شده
بازرسان سازمان استاندارد در ماه جاری کنترل خود را بر روی بازارهای مختلف افزایش دادهاند و طبق آخرین آمارها تا پایان بهمن  333هزار بازرسی
انجام شده که این عدد تا پایان سال به  363هزار فقره افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه تمامی قطعات خودروها مشمول استاندارد اجباری این سازمان نیستند ،توضیح داد :متأسفانه در این حوزه ما با قاچاق قطعات خودرو
مواجه هستیم که تعداد آنها نیز زیاد است .بنابراین حتی اگر کنترل کیفیت این قطعات اجباری باشد نیز ما امکان آن را که بررسی کیفیت به شکل
قطعی انجام شود ،نداریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد :از این رو وظیفه کنترل کیفیت برخی از قطعات خودروها بر عهده خودروسازان است و جز قطعاتی که
مشمول استاندارد اجباری شوند ،مابقی از حیطه اختیارات این سازمان خارج است.
پیروزبخت خاطرنشان کرد :تلاش سازمان بر این است که کنترل و نظارت بر قطعات خودروها به شکل کامل انجام شود اما بخشی از این موضوع نیز
در اختیار خودروسازان خواهد بود.
به گفته وی ،یکی دیگر از حوزههایی که عملکرد آن با بررسیهای دقیق مواجه بوده ،موضوع نظارت بر سوخت و بنزین تولیدی داخل کشور است
که خوشبختانه آخرین ارزیابیها نشان میدهد که این تولیدات به استاندارد لازم رسیده است.
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2:362
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد

افزایش نظارت بر قطعات خودرو /انجام  ۳۳۳هزار بازرسی استاندارد در بازار
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :قطعات خودرو که مشمول استاندارد اجباری هستند با قت بیشتر تولید میشوند و بخشی از قطعات با خود
خودروسازان بررسی میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه دیدار وزیر تجارت عراق با وزیر صنعت و
معدن ایران در تهران در مورد نظارت بر قطعات خودرو با توجه به افزایش سفرهای نوروزی گفت :بخشی از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری
هستند که تولید آنها با نظارت و به صورت استاندارد کامل انجام میشود و تعداد زیادی از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیست و نظارت بر
آنها با خودروسازان است.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین گفت :بخشی از قطعات خودرو به صورت قاچاقی وارد کشور میشود که متأسفانه نظارتی از نظر استاندارد و
کیفیت بر آنها وجود ندارد و حتی اگر از قطعات مهم مشمول استاندارد اجباری باشند از حوزه نظارت سازمان استاندارد خارج هستند.
وی تأکید کرد :در حال حاضر بازار قطعاً قاچاقی خودرو را ناامن میکنیم تا کنترل بیشتری بر روی این قطعات انجام شده و سلامت مردم تأمین شود.
پیروزبخت با رد این مطلب که برخی از شرکتهای قطعهساز داخل به بهانه گران شدن از کیفیت قطعات میکاهند ،گفت :شرکتهای قطعهساز سعی
در تولید قطعات کیفی دارند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد :تا پایان بهمنماه امسال  333هزار مورد بازرسی در سطح بازار از کالاهای مختلف به ویژه مواد غذایی
انجام شده و استاندارد آنها بررسی شدهاند که بخش عظیمی از این کالاها مواد غذایی هستند.
وی تأکید کرد :پیشبینی میشود تا پایان سال  363هزار مورد بازرسی و نظارت بر کیفیت و استاندارد انجام شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد در مورد قطعات خودرو که به ایمنی وابستهاند ،گفت :قطعاتی مانند لنت ترمز ،فیلتر ،آینه ،شیشه ایمنی ،کمربند ایمنی
مشمول استاندارد اجباری هستند و به شدت کنترل میشوند .البته خود محصول خودروهای داخلی نیز را از لحاظ کیفیت و استاندارد بررسی میکنیم.
پیروزبخت گفت :قطعهسازان داخلی در مورد قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری هستند با دقت بیشتر تولید میکنند.
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رییس سازمان ملی استاندارد خبر داد:

 ۳۶۳هزار مورد بازرسی تا پایان سال/قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری هستند
پیروزبخت گفت :تا پایان سال  363هزار مورد بازرسی و نظارت بر کیفیت و استاندارد انجام می شود.
به گزارش خبرنگار صنعت ،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه
دیدار رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن ایران با عبدالمجید جاسم وزیر تجارت عراق در تهران گفت :خیلی از قطعات خودرو از استانداردهای اجباری
باید پیروی کنند و تولید آنها با نظارت و بازرسی سازمان انجام می شود ،البته تعداد زیادی از این قطعات هم مشمول استاندارد اجباری نیست و
نظارت بر آنها با خودروسازان است.
پیروزبخت افزود :بخش عمدهای از قطعات خودرو به صورت قاچاق وارد کشور میشود و نظارتی از طرف استاندارد بر آنها وجود ندارد و حتی اگر از
قطعات مهم مشمول استاندارد اجباری باشند به دلیل قاچاق بودن آن از حوزه نظارت سازمان استاندارد خارج هستند.
وی ادامه داد :هیچ شرکت قطعه سازی داخلی به بهانه گران شدن از کیفیت قطعات خود نمیکاهد بلکه قطعه سازان سعی در تولید قطعات کیفی
دارند.
پیروزبخت تصریح کرد :قطعاتی مانند لنت ترمز ،فیلتر ،آینه ،شیشه ایمنی ،کمربند ایمنی مشمول استاندارد اجباری هستند و به طور مداوم در حال
کنترل هستند و قطعهسازان باید در مورد قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری هستند با دقت بیشتر دست به تولید بزنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد :تا پایان بهمن امسال حدود  333هزار مورد بازرسی در سطح بازار از کالاهای مختلف انجام شده و استاندارد
آنها بررسی شدهاند که بخش عظیمی از این کالاهای بازرسی شده در دسته مواد غذایی قرار دارند و پیشبینی میشود تا پایان سال  363هزار مورد
بازرسی و نظارت بر کیفیت و استاندارد انجام شود.
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تعداد زیادی از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :یک سری قطعات خودرو از جمله ترمز ،آینه ،فیلتر ،شیشه و کمربند ایمنی مشمول استاندارد اجباری هستند
اما تعداد زیادی از دیگر قطعات ،مشمول این استانداردها نیستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا« ،نیره پیروزبخت» چهارشنبه شب در خاتمه دیدار هیات تجاری عراق با وزیر صنعت ،معدن و تجارت
کشورمان – که در محل هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد  -در جمع خبرنگاران ،افزود :سازمان ملی استاندارد وظیفه ای در قبال قطعاتی که
مشمول استاندارد اجباری نیستند ندارد و این وظیفه خودروسازان است که به کنترل کیفیت آنها بپردازند.
وی یادآور شد :متاسفانه قطعات خودرو جزو کالاهای قاچاق پذیر است و همه ساله شاهد قاچاق مقادیر زیادی از آنها به داخل هستیم؛ بنابراین حتی
اگر استاندارد این قطعه ها اجباری باشد از حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد خارج شده و نمیتوانیم نظارتی بر آنها داشته باشیم.
وی تاکید کرد :آنچه اکنون در دستور کار این سازمان است ،نا امن کردن بازار برای سوء استفاده کنندگان است؛ به طوری که از اسفندماه کنترل ها
روی بازار بیشتر شده است.
پیروزبخت خاطرنشان کرد :کنترل ها توسط شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد انجام میشود؛ به طوری که امسال تا پایان بهمن
ماه  333هزار فقره بازرسی در سطح بازار به انجام رسیده و پیشبینی می شود تا پایان سال این بازرسی ها به  363هزار فقره افزایش یابد.
وی تاکید کرد :از آنجایی که خودروها توسط سازمان ملی استاندارد کنترل میشوند ،این سازمان زیاد به مقوله استاندارد اجباری قطعات خودرو ورود
نمی کند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

الف

79/12/16
213::

سازمان استاندارد؛ بیشتر قطعات غیر استاندارد خودرو قاچاق هستند
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت :این سازمان قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری میشوند را چه در بخش تولید داخل و چه بخش وارداتی کنترل
میکند.
به گزارش مهر ،نیره پیروزبخت در حاشیه دیدار وزرای صنعت ایران و عراق در جمع خبرنگاران درباره نظارت بر رعایت استاندارد در تولید قطعات
خودرو گفت :سازمان ملی استاندارد قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری است چه در بخش تولید داخل و چه در بخش وارداتی را کنترل میکند اما
تعداد زیادی از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند؛ ضمن اینکه وظیفه خودروسازان است که بر قطعاتی که مشمول استاندارد نیستند
نظارت داشته باشند.
وی مشکل دیگر غیر استاندارد بودن قطعات خودرو را قاچاق شدن قطعات وارداتی دانست و افزود :بنابراین حتی اگر قطعات مشمول استاندارد باشند
هم نمیتوانیم بر آنها نظارت کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه شرکتهای بازرسی بر رعایت استاندارد اجباری در همه صنایع تولیدی نظارت دارند ،گفت :از ابتدای
امسال تا پایان بهمن ماه  3۱3هزار مورد کنترل و نظارت از سوی این سازمان انجام شد که در بخش مواد غذایی نظارت و کنترل بیشتری داریم.
به گفته پیروز بخت ،پیش بینی میشود تا آخر اسفند تعداد نظارت بر رعایت استاندارد اجباری از سوی صنایع مختلف و بازرسیهای انجام شده از
سوی سازمان ملی استاندارد به  363هزار فقره از سوی شرکتهای بازرسی طرف قرارداد این سازمان برسد.
وی با تاکید بر اینکه بیشتر تلاشها بر این است که خودروها را کنترل و نظارت کنیم تا کل قطعات ،یادآور شد :در بخش سوخت و بنزین نیز دیگر با
مشکلی مواجه نیستیم و تولیدات بنزین کشور به موارد استاندارد لازم رسیده است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنما

79/12/16
213::
رییس سازمان ملی استاندارد:

بازار را برای سوءاستفادهکنندگان ناامن میکنیم
رییس سازمان ملی استاندارد گفت :یکی از اهداف این سازمان در طول ماههای گذشته ناامن کردن بازار برای سوءاستفادهکنندگان بوده است.
به گزارش ایمنا ،نیره پیروزبخت در حاشیه دیدار هیئت تجاری عراق با وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد :با توجه به اهداف در نظر گرفته شده
بازرسان سازمان استاندارد در ماه جاری کنترل خود را بر روی بازارهای مختلف افزایش دادهاند و طبق آخرین آمارها تا پایان بهمن  333هزار بازرسی
انجام شده که این عدد تا پایان سال به  363هزار فقره افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه تمامی قطعات خودروها مشمول استاندارد اجباری این سازمان نیستند ،توضیح داد :متأسفانه در این حوزه ما با قاچاق قطعات خودرو
مواجه هستیم که تعداد آنها نیز زیاد است .بنابراین حتی اگر کنترل کیفیت این قطعات اجباری باشد نیز ما امکان آن را که بررسی کیفیت به شکل
قطعی انجام شود ،نداریم.
رییس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد :از این رو وظیفه کنترل کیفیت برخی از قطعات خودروها بر عهده خودروسازان است و جز قطعاتی که
مشمول استاندارد اجباری شوند ،مابقی از حیطه اختیارات این سازمان خارج است.
پیروزبخت خاطرنشان کرد :تلاش سازمان بر این است که کنترل و نظارت بر قطعات خودروها به شکل کامل انجام شود اما بخشی از این موضوع نیز
در اختیار خودروسازان خواهد بود.
به گفته وی ،یکی دیگر از حوزههایی که عملکرد آن با بررسیهای دقیق مواجه بوده ،موضوع نظارت بر سوخت و بنزین تولیدی داخل کشور است
که خوشبختانه آخرین ارزیابیها نشان میدهد که این تولیدات به استاندارد لازم رسیده است.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

افکارنیوز

79/12/16
2:3:1

افزایش نظارت بر قطعات خودرو
پیروزبخت با رد این مطلب که برخی از شرکتهای قطعهساز داخل به بهانه گران شدن از کیفیت قطعات میکاهند ،گفت :شرکتهای قطعهساز سعی
در تولید قطعات کیفی دارند.
به گزارش افکارنیوز ،نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه دیدار وزیر تجارت عراق با وزیر صنعت و معدن ایران در تهران در
مورد نظارت بر قطعات خودرو با توجه به افزایش سفرهای نوروزی گفت :بخشی از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری هستند که تولید آنها با
نظارت و به صورت استاندارد کامل انجام میشود و تعداد زیادی از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیست و نظارت بر آنها با خودروسازان
است.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین گفت :بخشی از قطعات خودرو به صورت قاچاقی وارد کشور میشود که متأسفانه نظارتی از نظر استاندارد و
کیفیت بر آنها وجود ندارد و حتی اگر از قطعات مهم مشمول استاندارد اجباری باشند از حوزه نظارت سازمان استاندارد خارج هستند.
وی تأکید کرد :در حال حاضر بازار قطعاً قاچاقی خودرو را ناامن میکنیم تا کنترل بیشتری بر روی این قطعات انجام شده و سلامت مردم تأمین شود.
پیروزبخت با رد این مطلب که برخی از شرکتهای قطعهساز داخل به بهانه گران شدن از کیفیت قطعات میکاهند ،گفت :شرکتهای قطعهساز سعی
در تولید قطعات کیفی دارند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد :تا پایان بهمنماه امسال  333هزار مورد بازرسی در سطح بازار از کالاهای مختلف به ویژه مواد غذایی
انجام شده و استاندارد آنها بررسی شدهاند که بخش عظیمی از این کالاها مواد غذایی هستند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

امین

79/12/16
213::
رئیس سازمان ملی استاندارد:

بازار را برای سوءاستفادهکنندگان ناامن میکنیم
رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد یکی از اهداف این سازمان در طول ماههای گذشته ناامن کردن بازار برای سوءاستفادهکنندگان بوده است.
بازار را برای سوءاستفادهکنندگان ناامن میکنیم
به گزارش امین ،نیره پیروزبخت در حاشیه دیدار هیأت تجاری عراق با وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد :با توجه به اهداف در نظر گرفته شده
بازرسان سازمان استاندارد در ماه جاری کنترل خود را بر روی بازارهای مختلف افزایش دادهاند و طبق آخرین آمارها تا پایان بهمن  333هزار بازرسی
انجام شده که این عدد تا پایان سال به  363هزار فقره افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه تمامی قطعات خودروها مشمول استاندارد اجباری این سازمان نیستند ،توضیح داد :متأسفانه در این حوزه ما با قاچاق قطعات خودرو
مواجه هستیم که تعداد آنها نیز زیاد است .بنابراین حتی اگر کنترل کیفیت این قطعات اجباری باشد نیز ما امکان آن را که بررسی کیفیت به شکل
قطعی انجام شود ،نداریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد :از این رو وظیفه کنترل کیفیت برخی از قطعات خودروها بر عهده خودروسازان است و جز قطعاتی که
مشمول استاندارد اجباری شوند ،مابقی از حیطه اختیارات این سازمان خارج است.
پیروزبخت خاطرنشان کرد :تلاش سازمان بر این است که کنترل و نظارت بر قطعات خودروها به شکل کامل انجام شود اما بخشی از این موضوع نیز
در اختیار خودروسازان خواهد بود.
به گفته وی ،یکی دیگر از حوزههایی که عملکرد آن با بررسیهای دقیق مواجه بوده ،موضوع نظارت بر سوخت و بنزین تولیدی داخل کشور است
که خوشبختانه آخرین ارزیابیها نشان میدهد که این تولیدات به استاندارد لازم رسیده است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

سازمان ملی استاندارد ایران
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

رادیو گفتگو

79/12/16
12369
یک مقام مسئول در سازمان استاندارد:

اجرای طرح نظارت نوروزی آغاز شد /ادامه طرح تا  ۵۱فروردین ۸۹
امینی لزوم نظارت بیشتر بر بازار شلوغ شب عید را متذکرشد و گفت :طرح نظارت نوروزی را از دیروز اجرایی کرده ایم و تا پانزدهم فروردین ماه ادامه
دارد.
غلامرضا امینی در ارتباط زنده با برنامه "رویداد" از استقرار اکیپ های سازمان استاندارد در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا خبر داد و افزود:
«تلاش داریم در جهت حفظ و حراست از حقوق مصرف کننده و تولیدکنندگانی که کالای استاندارد را به بازار عرضه می دارند ،اقدامات لازم را اجرای
کنیم».
وی با اشاره به آماده باش گشت های سازمان استاندارد و گشت های مشترک با سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ها ،سازمان تعزیرات و
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ،گفت« :همکاران ما اماکن و مراکز توزیع کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری را بازدید و بازرسی می
کنند».
امینی تشدید نظارت بر مراکز تولید را نیز از اهم اقدامات در طرح نوروزی برشمرد و افزود« :این واحدها که تقاضا برای کالای بیشتری را در این ایام
دارند مورد نظارت قرار می گیرند و ظرفیت نظارت برخط کلیه نمونه های کنترل شده را نیز در مراکز برقرار می کنیم».
این مقام مسئول در سازمان استاندارد در مصاحبه با رادیو گفت وگو خاطرنشان ساخت« :همکاران بنده نمونه هایی را از بازار جمع آوری می کنند و
ضمن بررسی در آزمایشگاه در صورت مشاهده عدم انطباق با استاندارد ،برخورد لازم صورت می گیرد».
امینی یادآور شد« :برنامه هایی به شکل مستمر و ادواری صورت می گیرد که با استفاده از اعتبارات ،در این ایام بیشتر شده و تمرکز نیروهای خود را
در این مقوله افزایش خواهیم داد».
وی همچنین سنجش کمی کالاهای ارائه شده را از نظر وزن ،حجم ،ابعاد مطابق با استاندارد از دیگر اقدامات این اکیپ های گشت نوروزی دانست و
ادامه داد« :وسایلی را که برای سنجش در مراکز عرضه وجود دارد ،مورد بررسی قرار می دهیم».
امینی خاطرنشان کرد «:کالای پر مصرف در ایام نوروز بویژه مواد غذایی ،بهداشتی ،شوینده ها و قطعات خودرو را کنترل خواهیم کرد».
مدیرکل نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد همچنین کنترل نازل های سوخت را از دیگر برنامه های طرح نظارت نوروزی خواند و در اینباره
به رادیو گفت وگو گفت« :پمپ ها را به شکل ادواری کنترل می کنیم و در ایام نوروز نیز این کنترل را ادامه خواهیم داد».
امینی در بخشی دیگر از این گفت وگوی تلفنی در پاسخ به سوال مجری برنامه که در خصوص نظارت های منتج به کاهش نقش واسطه ها پرسید،
اذعان داشت« :این نوع نظارت به طور مستقیم در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد قرار ندارد».
وی با بیان این مطلب افزود« :نتیجه اقدامات ما به دستگاه های همکار در رابطه با تنظیم بازار و کم فروشی و نیز گران فروشی کمک خواهد کرد».
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایکنا

79/12/16
22329
عضو مجلس خبرگان رهبری:

رعایت نکردن استاندارد ،کفران نعمت است« /اطمینان به کالا» زمینهساز اطمینان شهری
گروه حوزههای علمیه ــ عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه بر اساس قرآن ،یکی از ابعاد «اطمینان شهری» اطمینان از کالا است ،گفت:
یکی از ابعاد کفران نعمت ،آن است که با رعایت نکردن معیارها و استانداردها ،نعمت خدا را به کالایی مضر تبدیل کنیم و به جامعه آسیب برسانیم.
به گزارش ایکنا ،به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ،آیتالله احمد مبلغی ،عضو خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی
مجلس  ۱۱اسفند در جمع مدیران سازمان استاندارد ایران گفت :پرسش این است که آیا در آیه  ۱۱۱سوره نحل که ناظر به آرمانشهر قرآنی است،
به ضرورت فراهم آوردن معیارهای استانداردبخش در کالا توجه شده است یا نه؟.
فقیه ناظر بر امور حلال در سازمان استاندارد گفت :دو کلمه «مُّطْمَئِنَةً» و «رَغَدًا» در آیه مذکور از توجه قرآن کریم به معیارهای شکلدهنده به آنچه
امروزه استاندارد نامیده میشود ،حکایت دارد.
وی یادآوری کرد :با توجه به اینکه کلمه مُّطْمَئِنَةً در آیه صفت برای قریه قرار گرفته است ،میتوان فهمید که مجموعه بک شهر میباید در
اطمینان قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه اطمینان از کالا یکی از لایههای اطمینان شهری است ،گفت :اگر کالاهایی که به بازار میآید ،فاقد معیارهای تأمینکننده سلامت
و بهداشت باشند و در نتیجه ،برای زندگی مشکلاتی را به بار آورند (و به تعبیر دیگر استاندارد نباشند) ،اطمینان شهری شکل نمیگیرد .در این صورت
عنوان قریة مطمئنه بر چنین جامعهای صدق نمیکند.
مبلغی افزود :نتیجه اینکه از نگاه قرآن ،رعایت استانداردها ارتباط تنگاتنگی با حصول اطمینان و آرامش در جامعه دارد.
فقیه ناظر بر امور حلال در سازمان استاندارد یادآورشد :همه کارگاهها و واحدهای تولیدی باید به کمک سازمان استاندارد بکوشند تا از رهگذر تولید
کالاهای با کیفیت و سلامتبخش ،اطمینان شهری را در زمینه کالاهای مصرفی که مد نظر قرآن است ،فراهم بیاورند.
وی با اشاره به اینکه در آیه «یَأْتِیهَا رِزْقُّهَا رَغَدً» بحث رزق رغد مطرح است ،گفت :عیش رغد در ادبیات دینی ،به معنای عیش گوارا است و عیش
گوارا دارای خصوصیاتی است .خصوصیات عیش گورا ،عبارت است از عیشی که کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در آن به بروز بیماری و آلودگی
منتهی نشود ،چه آنکه اگر جامعه کالاها را از حیث کیفیت و سلامت بخشی به گونهای ببینند که از مضرات آن در امان نباشند ،نه حالت اطمینان به
آنها دست میدهد و نه آن زندگی برایشان گوارا خواهد بود.
مبلغی یادآورشد :به تعبیر دیگر ،اگر کالایی به مردم آسیب برسند و در تولید آن ،معیارها و استانداردها رعایت نشده باشد ،دیگر عیش گوارا شکل
نمیگیرد و در جامعه مواجه با چنین وضعیتی ،اطمینان و آسودگی خاطر پدید میآید.
رابطه کفران نعمت و استاندارد
وی با اشاره به طرح مسئله کفران نعمت در آیه  ۱۱۱سوره نحل گفت :اگر سوء استفاده از مواد خام در تولید و فرآوری آن صورت بگیرد و در نتیجه،
برای جامعه نعمت به نقمت تبدیل شود کفران نعمت رخ داده است .بنابراین یکی از ابعاد کفران نعمت ،آن است که با رعایت نکردن معیارها ،نعمت
خدا را به کالایی مضر تبدیل نمائیم و به جامعه آسیب برسانیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت :سازمان استاندارد باید بتواند همانگونه که استانداردهای فنی و تکنیکی را مدیریت میکند ،معیارهای
مربوط به حلال را بر اساس نهاد فقهی نظارت بر حلال که درون آن تعبیه شده است و به حوزه علمیه و فتوای رهبر معظم انقلاب ارتباط دارد نیز
مدیریت و منسجم کند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری حوزه

79/12/16
163::
عضو مجلس خبرگان رهبری:

معیارهای استاندارد زندگی در آرمان شهر قرآنی  /اطمینان از کالا مورد توجه قرآن است
حوزه /عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه بر اساس قران ،یکی از ابعاد "اطمینان شهری" اطمینان از کالا است ،گفت :در آرمان شهر
قرآنی ،معیارهای تامین و تضمین سلامت ،بهداشت و رونق اقتصادی ،که امروزه از آن به معیارهای استاندارد تعبیر می شود ،مورد توجه قرار گرفته
است.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» ،حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع مدیران سازمان استاندارد ایران گفت :پرسش این است که آیا در آیه در
آیه  ۱۱۱سوره نحل ،که ناظر به آرمان شهر قرآنی است ،به ضرورت فراهم آوردن معیارهای استاندارد بخش در کالا توجه شده است یا نه؟
فقیه ناظر بر امور حلال در سازمان استاندارد گفت :دو کلمه " مُّطْمَئِنَ ًة" و "رَغَدًا" در این آیه( آیه  ۱۱۱سوره نحل) از توجه قرآن کریم به معیارهای
شکل دهنده به آنچه امروزه استاندارد نامیده می شود ،حکایت دارد.
* کلمه مطمئنه در آیه
وی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه کلمه "مُّطْمَئِنَ ًة" در آیه صفت برای قریه قرار گرفته است ،می توان فهمید که مجموعه بک شهر می باید در
اطمینان قرار بگیرند.
استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه اطمینان از کالا یکی از لایه های "اطمینان شهری" است ،گفت :اگر کالاهایی که به بازار می آید ،فاقد معیارهای
تامین کننده سلامت و بهداشت باشند و در نتیجه ،برای زندگی مشکلاتی را به بار آورند (و به تعبیر دیگر استاندارد نباشند) ،اطمینان شهری شکل نمی
گیرد در این صورت عنوان "قریة مطمئنه" بر چنین جامعهای صدق نمی کند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود :نتیجهای اینکه از نگاه قرآن ،رعایت استانداردها ارتباط تنگاتنگی با حصول اطمینان و آرامش در جامعه دارد.
فقیه ناظر بر امور حلال در سازمان استاندارد یادآورشد :همه کارگاه ها و واحد های تولیدی باید به کمک سازمان استاندارد بکوشند تا از رهگذر تولید
کالاهای با کیفیت و سلامت بخش" ،اطمینان شهری" را در زمینه کالاهای مصرفی که مد نظر قرآن است ،فراهم بیاورند.
*عیش رغد و استاندارد
وی با اشاره به اینکه در آیه"یَأْتِیهَا ِرزْقُّهَا رَغَدًا"بحث رزق رغد مطرح است ،گفت :عیش رغد در ادبیات دینی ،به معنای عیش گوارا است و عیش
گوارا دارای خصوصیاتی است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت :خصوصیات عیش گورا ،عبارت است از عیشی که کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در آن به بروز بیماری
و آلودگی منتهی نشود ،چه آنکه اگر جامعه کالاها را از حیث کیفیت و سلامت بخشی به گونه ای ببینند که از مضرات آن در امان نباشند ،نه حالت
اطمینان به آنها دست می دهد و نه آن زندگی برایشان گوارا خواهد بود.
استاد حوزه علمیه یادآورشد :به تعبیر دیگر ،اگر کالایی به مردم آسیب برسند و در تولید آن ،معیارها و استانداردها رعایت نشده باشد ،دیگر عیش گوارا
شکل نمی گیرد و در جامعه مواجه با چنین وضعیتی ،اطمینان و آسودگی خاطر پدید می آید.
* رابطه کفران نعمت و استاندارد
وی با اشاره به طرح مساله کفران نعمت در آیه  ۱۱۱سوره نحل گفت :اگر سوء استفاده از مواد خام در تولید و فرآوری آن صورت بگیرد و در نتیجه،
برای جامعه نعمت به نقمت تبدیل شود کفران نعمت رخ داده است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد :بنابراین یکی از ابعاد کفران نعمت ،آن است که با رعایت نکردن معیارها ،نعمت خدا را به کالایی مضر
تبدیل نمائیم و به جامعه آسیب برسانیم.
* سازمان استاندارد و حلال
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت :سازمان استاندارد باید بتواند همانگونه که استانداردهای فنی و تکنیکی را مدیریت می کند ،معیارهای
مربوط به حلال را بر اساس نهاد فقهی نظارت بر حلال(که درون آن تعبیه شده است و به حوزه علمیه و فتوای رهبر معظم انقلاب ارتباط دارد )،نیز
مدیریت و منسجم کند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/12/16
18327
مدیرکل استاندارد کرمانشاه:

ایام نوروز نظارت ویژه ای بر بازار انجام می شود
کرمانشاه  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد کرمانشاه گفت :در روزهای پایانی سال و ایام نوروز  89نظارت ویژه ای توسط بازرسان این اداره کل بر بازار
و جایگاه های عرضه سوخت انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،محمودرضا نیازی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت :این نظارت در راستای صیانت از حقوق شهروندان و با
اولویت تمرکز بر عرضه مواد غذایی ،بهداشتی ،شوینده ها ،قطعات خودرو  ،ترازوهای مورد استفاده در میادین میوه و تره بار و مراکز عرضه عمده و
جزیی انجام می شود.
وی افزود :یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده که نظارت بر عرضه جایگاه های سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) است و از همین رو یک هزار
نازل در این جایگاه ها مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد.
نیازی تصریح کرد :نظارت بر وسایل شهربازی های موجود در استان و تائید استاندارد بودن آن ها دیگر برنامه ای است که حتما با جدیت دنبال می
شود.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه خاطرنشان کرد :برنامه های ویژه نظارتی از روز گذشته ( ۱۱اسفند) در سراسر استان و با همکاری سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اداره کل تعزیرات استان آغاز و تا  ۱۱فروردین ادامه می یابد.
وی تاکید کرد :ناظران اداره کل استاندارد ،کیفیت کالاهای عرضه شده در بازار را در ایام نوروز به دقت رصد کرده و چنانچه کالاهای موجود در
واحدهای عرضه استان مغایر با شاخصهای استاندارد باشد ،اقدامات حقوقی لازم با تولید کنندگان و عرضه کنندگان این نوع کالاها به عمل خواهد
آمد.
نیازی تصریح کرد :تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایینتر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد
ایران جرم محسوب می شود و مطابق قوانین با متخلفان برخورد خواهد شد.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه یادآوری کرد :محصولات تولید داخل مشمول رعایت استاندارد اجباری ،ملزم به درج کد  ۱3رقمی منحصر به فرد در زیر
نشان استاندارد روی بسته بندی کالا هستند و شهروندان می توانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی  ،۱333۱۱۱1اطلاعاتی شامل نام واحد تولیدی،
نام محصول ،وضعیت پروانه کاربرد علامت استاندارد و تاریخ انقضای آن را دریافت کنند.
وی یادآور شد :مصرف کنندگان و شهروندان می توانند در صورت مشاهده کالاهایی که پس از ارسال پیامک به سامانه  ۱333۱۱۱1اعتبار آنها تأیید
نشد یا فاقد علامت استاندارد بودند ،این اداره کل را از طریق تلفن گویای  ۱2ساعته  ۱۱۱1و یا سایت اداره کل استاندارد استان به آدرس
( http://kermanshahstandard.irدر بخش ارتباط با ما) در جریان قرار دهند تا با متخلفین مربوطه برخورد قانونی شود.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/12/16
123::

گردشگران نوروزی نگران کیفیت سوخت خودرو در آذربایجان غربی نباشند
ارومیه  -ایرنا  -در حالی که کمتر از  ۱هفته تا سفرهای نوروزی باقیمانده بازرسی های اداره کل استاندارد آذربایجان غربی نشان دهنده کیفیت
عالی نازل های سوخت مایع در استان است و نشان می دهد گردشگران می توانند بدون نگرانی سوخت خودروهای خود را در این استان تامین کنند.
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی روز پنجشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت ۱۱ :هزار و  883مورد آزمون نازل های سوخت مایع در استان
انجام شده که از این تعداد حدود  ۱هزار نازل معیوب است.
منصور جلایر افزود :در بازدیدهای کارشناسان اداره کل استاندارد آذربایجان غربی از نازل های بنزین و گازوئیل ،تنها  ۱۱مورد غیراستاندارد و معیوب
تشخیص داده شد.
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.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  18اسفند 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/12/18
1:3:6

 0۳۳وسیله بازی در لرستان بازرسی شد
خرم آباد -ایرنا -مدیرکل استاندارد لرستان گفت :در  ۱ماه پایانی سال جاری  233وسیله بازی مستقر در زمین های بازی استان مورد بازدید و
بازرسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا مرضیه قنبریان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اجباری بودن استانداردسازی وسایل و تجهیزات بازی افزود :به منظور
جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و در راستای حفظ ایمنی و سلامت استفاده کنندگان از وسایل بازی ،کارشناسان این اداره کل با همکاری شرکت
بازرسی ،در قالب طرح طاهااین وسایل بازی مورد بازرسی قرار گرفتند.
وی بیان کرد :براساس قانون ،تا زمان صدور مجوز استاندارد ،بهره برداران وسایل بازی ،اجازه فعالیت ندارند.
مدیرکل استاندارد لرستان گفت:طرح آزمون دوره ای دستگاه های توزین سبک در شبکه توزیع استان با هدف هوشمندسازی وسایل سنجش آغاز
شد.
وی افزود :در این طرح یکهزارو  ۱۱3دستگاه وسایل سنجش سبک اصناف پس از انجام آزمون ،پلمپ گذاری می شود.
به گفته وی با اجرای این طرح ،وسایل توزین مستقر در واحدهای صنفی ،صاحب کد رهگیری می شوند و در هر نقطه ای از کشور سازمان استاندارد
بر کارکرد درست این وسایل نظارت و ارزیابی می کند.
قنبریان بر همکاری دارندگان وسایل سنجش مشمول مقررات استاندارد اجباری با بازرسان تاکید کرد و اظهارداشت :استفاده از وسایل سنجش
غیراستاندارد و فاقد علامت آزمایش اولیه و یا دوره ای در داد و ستد و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
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صداوسیما

1636:
مدیر کل استاندارد استان؛

امنیت و سلامت شهروندان از اولویت های سازمان ملی استاندارد
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به نظارت ویژه بر بازار نوروز ،امنیت و سلامت شهروندان را از اولویت های سازمان ملی استاندارد عنوان
کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه  ,مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه گفت :در راستای صیانت از حقوق شهروندان  ،طرح نظارتی
ویژه ایام نوروز با اولویت تمرکز بر عرضه مواد غذایی  ،بهداشتی  ،شوینده ها  ،قطعات خودرو ،ترازوهای مورد استفاده در میادین میوه و تره بار و
مراکز عرضه عمده و جزیی  ،کنترل یک هزار نازل فعال سوخت مایع در جایگاههای عرضه و همچنین وسایل بازی در شهر بازیها از پانزدهم اسفند
ماه و با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اداره کل تعزیرات استان همزمان با سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته
است.
نیازی با اشاره به اینکه استفاده از کالاهای باکیفیت حق هر شهروند ایرانی است ،افزود :امنیت وسلامت شهروندان از اولویت های سازمان ملی
استاندارد است.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه تولید ،تمرکز  ،توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایین تر از
استاندارد جرم محسوب می شود ،افزود :در حال حاضر در اداره کل استاندارد استان عزم جدی برای مقابله با کالاهای بی کیفیت وجود دارد.
نیازی گفت :محصولات تولید داخل مشمول رعایت استاندارد اجباری ،ملزم به درج کد ده رقمی منحصر به فرد در زیر نشان استاندارد روی بسته
بندی کالا هستند که شهروندان میتوانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی  ،۱333۱۱۱1اطلاعاتی شامل نام واحد تولیدی ،نام محصول ،وضعیت
پروانه کاربرد علامت استاندارد و تاریخ انقضای آن را دریافت کنند.
وی افزود :مصرف کنندگان میتوانند در صورت مشاهده کالاهایی که پس از ارسال پیامک به سامانه  ۱333۱۱۱1اعتبار آنها تأیید نشد یا فاقد
علامت استاندارد بودند ،این اداره کل را از طریق تلفن گویای  ۱2ساعته  ۱۱۱1و یا سایت اداره کل استاندارد استان به آدرس
( http://kermanshahstandard.irدر بخش ارتباط با ما) در جریان قرار دهند تا با متخلفین مربوطه برخورد قانونی شود.
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طرح نظارت نوروزی استاندارد در استان کرمانشاه آغاز شد
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت :طرح نظارت اداره کل استاندارد ویژه ایام نوروز در استان کرمانشاه آغاز شد.
محمودرضا نیازی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه ،با اشاره بر نظارت ویژه بر بازار نوروز اظهار داشت :در راستای صیانت از حقوق
شهروندان ،طرح نظارتی ویژه ایام نوروز با اولویت تمرکز بر عرضه مواد غذایی ،بهداشتی ،شویندهها ،قطعات خودرو ،ترازوهای مورد استفاده در میادین
میوه و ترهبار و مراکز عرضه عمده و جزئی در استان کرمانشاه اجرا میشود.
وی با بیان اینکه کنترل  ۱333نازل فعال سوخت مایع شامل بنزین و گازوئیل در جایگاههای عرضه و همچنین وسایل بازی در شهربازیها نیز در
قالب طرح نوروزی انجام میشود عنوان کرد :طرح نظارتی نوروز از پانزدهم اسفند ماه و با همکاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و اداره کل تعزیرات استان همزمان با سراسر کشور در دستور کار اداره کل استاندارد استان قرار گرفته است.
نیازی با اشاره به اینکه امنیت و سلامت شهروندان از اولویتهای سازمان ملی استاندارد است گفت :نگاه هوشیارانه استاندارد ،کیفیت کالاهای عرضه
شده در بازار را در ایام نوروز به دقت رصد کرده و چنانچه کالاهای موجود در واحدهای عرضه استان مغایر با شاخصهای استاندارد باشد ،اقدامات
حقوقی لازم با تولیدکنندگان و عرضهکنندگان این نوع کالاها انجام میشود.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه افزود :تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایینتر از استاندارد یا بدون
علامت استاندارد ایران جرم محسوب گردیده و مطابق قوانین جاری با متخلفان از قوانین استاندارد ،برخورد خواهد شد.
نیازی بیان کرد :اکنون در اداره کل استاندارد استان عزم جدی برای مقابله با کالاهای بیکیفیت وجود دارد و با هرگونه اهمال در این زمینه برخورد
میشود.
وی گفت :محصولات تولید داخل مشمول رعایت استاندارد اجباری ،ملزم به درج کد  ۱3رقمی منحصر به فرد در زیر نشان استاندارد روی بستهبندی
کالا هستند که شهروندان میتوانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی  ،۱333۱۱۱1اطلاعاتی شامل نام واحد تولیدی ،نام محصول ،وضعیت پروانه
کاربرد علامت استاندارد و تاریخ انقضای آن را دریافت کنند.
نیازی افزود :مصرفکنندگان میتوانند در صورت مشاهده کالاهایی که پس از ارسال پیامک به سامانه  ۱333۱۱۱1اعتبار آنها تأیید نشد یا فاقد
علامت استاندارد بودند ،این اداره کل را از طریق تلفن گویای شبانهروزی  ۱۱۱1یا سایت اداره کل استاندارد استان به آدرس
 http://kermanshahstandard.irدر جریان قرار دهند تا با متخلفان مربوطه برخورد قانونی شود.
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گشت مشترک بازرسی آسانسور از اماکن عمومی شهرستان سقز
رئیس اداره استاندارد سقز گفت :در راستای کنترل وضعیت آسانسور ساختمان اماکن عمومی و دولتی ،گشت مشترکی با حضور جمعی از مسئولین و
همچنین شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده ،برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج  ،هیوا اردلان رئیس اداره استاندارد سقز با اشاره به اینکه بازرسی از
واحدهای تولیدی ،خدماتی و آزمایشگاهی یکی از وظایف مهم سازمان ملی استاندارد است افزود :در این گشت مشترک پس از بازرسی آسانسورها
نواقص به اطلاع مالکین رسیده و به آنها اخطار داده شد در صورتی که ظرف مهلت مقرر نواقص رفع نگردد از فعالیت آسانسورها جلوگیری خواهد
شد.
اردلان افزود  :مطابق ماده  ۱6قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تمامی دستگاههای اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات
موضوع این قانون ،مسئولیتی برعهده دارند ،هنگام صدور مجوز ،باید متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.
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رییس اداره استاندارد دهلران؛

استاندارد و ارتقاء کیفیت ،موتور محرک توسعه اقتصادی است
رییس اداره استاندارد شهرستان دهلران در اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات در محل فرمانداری این شهر
گفت  :استانداردسازی و ارتقاء کیفیت به عنوان یک استراتژی راهبردی است که در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه تاثیرگذار بوده و ضامن
سلامت و امنیت شهروندان می باشد.
به گزارش تابناک ایلام ؛ علیرضا سلیمانی از سازمان ملی استاندارد به عنوان یک نهاد حاکمیتی و نظارتی یاد کرد که در راستای حمایت از حقوق
شهروندان تمامی تولیدات و ارائه خدمات را بطور دقیق رصد می کند تا بهترین فرآورده تولید و به بازار عرضه گردد.
مسئول اداره استاندارد شهرستان دهلران در جلسه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات از غیراستاندارد بودن وسایل و تجهیزات تفریحی و
بازی پارکها در شهرستان دهلران خبر داد .
وی افزود :از مالکان و بهره برداران این وسایل که عموما شهرداری ها هستند خواست که با توجه به اخطارهای داده شده نسبت به استانداردسازی و
دریافت پروانه بهره برداری استاندارد اقدام نمایند.
سلیمانی همچنین در این جلسه از سازمان نظام مهندسی و دیگر سازمان های متولی در امر ساخت و ساز خواست که در ساخت سازه ها و تکمیل
شناسنامه ساختمان به موضوع استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد توجه ویژه شود.
این مسئول در پایان تمامی ادارات را به تعامل و قائل شدن به حقوق شهروندان دعوت نموده و تولیدکنندگان را به رعایت الزامات استاندارد تولید کالا
و شهروندان را به توجه به نشان استاندارد در خرید کالاهای مورد نیاز خود جلب نمود؛ وی خاطر نشان کرد شهروندان می توانند کد ده رقمی ذیل
علامت استاندارد را به سامانه  ۱333۱۱۱1ارسال نمایند و از صحت و سلامت آن اطمینان حاصل نمایند/.م
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بیش از 0۱۳۳گواهی استاندارد صادراتی در آذربایجان غربی صادر شد
منصور جلایر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :از این تعداد  1۱2گواهی مربوط به تعیین ماهیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد
اجباری بوده است.
وی بیان کرد :وجود استاندارد ایران در کالاهای صادراتی از جمله عوامل مهم پذیرش این کالاها در کشورهای مقصد است که تولیدکنندگان و تجار
باید به این امر توجه کنند.
وی اضافه کرد :گواهی های صادراتی ارائه شده علاوه بر گواهی هایی است که برای کالاهای تولید داخل صادر شده است و بسیاری از کالاها به علت
دارا بودن گواهی استاندارد ،در زمان صادرات نیازی به دریافت دوباره گواهی ندارد.
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی اظهار داشت :فرآورده های کشاورزی ،آبمیوه ،کنسانتره ،لنت ترمز ،سیم و کابل ،قند و شکر مهمترین اقلام
صادراتی دارای گواهینامه از اداره کل استاندارد آذربایجان غربی طی سال جاری بوده است.
وی ادامه داد :این اقلام بیشتر به کشورهای آسیای میانه ،روسیه ،ترکیه و عراق صادر می شود.
جلایر گفت :حفظ بازارهای هدف ،جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و مقبولیت بیشتر این کالاها در کشورهای مقصد از جمله اهداف کیفیت
سنجی کالاهای صادراتی است.
وی افزود :علاوه بر گواهینامه های صادراتی ،امسال  ۱3هزار و  1۱۱مجوز وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر اساس مصوبه هیات وزیران در
آذربایجان غربی صادرشده است.
وی بیان کرد :عمده کالاهایی که در زمان واردات مورد آزمایش کنترل کیفی قرار گرفته و برای آنها گواهینامه وارداتی صادر شده شامل مواد اولیه و
واسط کارخانجات ،قطعات خودرو ،مواد غذایی ،گندم ،برنج ،چای ،لوازم خانگی ،مواد ساختمانی و صنایع شیمیایی است.
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی افزود :بیشتر این کالاها از کشورهای ترکیه ،روسیه و کشورهای آسیای میانه وارد آذربایجان غربی شده است.
وی ادامه داد :همه کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری در مبادی ورودی به استان توسط بازرسان اداره کل استاندارد آذربایجان غربی کنترل
شده و در صورت تایید نشدن ،مقدمات بازگرداندن این کالاها فراهم می شود.
وی گفت :چهار هزار و  88واحد تولیدی و مراکز عرضه استان امسال مورد بازرسی قرار گرفته اند که از این تعداد سه هزار و  ۱96مورد مربوط به
نمونه برداری از واحدهای تولیدی و  9۱3مورد آن ارزیابی و نمونه برداری از بازار است.
به گزارش ایرنا بیش از یکهزار پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی وجود دارد.
آذربایجان غربی از جمله استان های مرزی کشورمان است که با ترکیه ،عراق و نخجوان مرز مشترک دارد و از مبادی مهم ورودی و خروجی کشور
به شمار می رود.
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ایام نوروز نظارت ویژه ای بر بازار انجام می شود
به گزارش خبرنگار ایرنا ،محمودرضا نیازی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت :این نظارت در راستای صیانت از حقوق شهروندان و با
اولویت تمرکز بر عرضه مواد غذایی ،بهداشتی ،شوینده ها ،قطعات خودرو  ،ترازوهای مورد استفاده در میادین میوه و تره بار و مراکز عرضه عمده و
جزیی انجام می شود.
وی افزود :یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده که نظارت بر عرضه جایگاه های سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) است و از همین رو یک هزار
نازل در این جایگاه ها مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد.
نیازی تصریح کرد :نظارت بر وسایل شهربازی های موجود در استان و تائید استاندارد بودن آن ها دیگر برنامه ای است که حتما با جدیت دنبال می
شود.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه خاطرنشان کرد :برنامه های ویژه نظارتی از روز گذشته ( ۱۱اسفند) در سراسر استان و با همکاری سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اداره کل تعزیرات استان آغاز و تا  ۱۱فروردین ادامه می یابد.
وی تاکید کرد :ناظران اداره کل استاندارد ،کیفیت کالاهای عرضه شده در بازار را در ایام نوروز به دقت رصد کرده و چنانچه کالاهای موجود در
واحدهای عرضه استان مغایر با شاخصهای استاندارد باشد ،اقدامات حقوقی لازم با تولید کنندگان و عرضه کنندگان این نوع کالاها به عمل خواهد
آمد.
نیازی تصریح کرد :تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایینتر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد
ایران جرم محسوب می شود و مطابق قوانین با متخلفان برخورد خواهد شد.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه یادآوری کرد :محصولات تولید داخل مشمول رعایت استاندارد اجباری ،ملزم به درج کد  ۱3رقمی منحصر به فرد در زیر
نشان استاندارد روی بسته بندی کالا هستند و شهروندان می توانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی  ،۱333۱۱۱1اطلاعاتی شامل نام واحد تولیدی،
نام محصول ،وضعیت پروانه کاربرد علامت استاندارد و تاریخ انقضای آن را دریافت کنند.
وی یادآور شد :مصرف کنندگان و شهروندان می توانند در صورت مشاهده کالاهایی که پس از ارسال پیامک به سامانه  ۱333۱۱۱1اعتبار آنها تأیید
نشد یا فاقد علامت استاندارد بودند ،این اداره کل را از طریق تلفن گویای  ۱2ساعته  ۱۱۱1و یا سایت اداره کل استاندارد استان به آدرس
( http://kermanshahstandard.irدر بخش ارتباط با ما) در جریان قرار دهند تا با متخلفین مربوطه برخورد قانونی شود.
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گردشگران نوروزی نگران کیفیت سوخت خودرو در آذربایجان غربی نباشند
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی روز پنجشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت ۱۱ :هزار و  883مورد آزمون نازل های سوخت مایع در استان
انجام شده که از این تعداد حدود  ۱هزار نازل معیوب است.
منصور جلایر افزود :در بازدیدهای کارشناسان اداره کل استاندارد آذربایجان غربی از نازل های بنزین و گازوئیل ،تنها  ۱۱مورد غیراستاندارد و معیوب
تشخیص داده شد.
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.
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