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استاندارد در آیینه رسانهها
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/82/81
82228
پیروزبخت اعلام کرد:

جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد از اوایل سال 89
تهران -ایرنا -رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :اعلام اسامی خودروسازان و جلوگیری از تولید خودروهای غیراستانداردی که نتوانستند
استانداردهای  58گانه را پاس کنند ،اوایل سال آینده انجام می شود.
«نیره پیروزبخت» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :بازرسی از خودروسازان برای آزمون رعایت استانداردهای  58گانه که از
آغاز دی ماه امسال کلید خورده بود ،ادامه دارد و قرار نیست به دلیل شرایط خاص تحریم به تاخیر بیفتد.
وی گفت :نگرانی اصلی سازمان ملی استاندارد در این مقوله ،مربوط به آن دسته از قطعات خودرویی است که یافت نمی شود یا واردات آنها با وقفه
مواجه شده است.
پیروزبخت ادامه داد :همچنین اکنون انجام برخی آزمایش ها در داخل کشور ممکن نیست؛ با این حال آزمایش های که قابلیت اجرا دارند از سوی
بازرسان این سازمان پیگیری می شود.
وی تاکید کرد :جمع بندی موارد از سوی کارشناسان در دست بررسی است و به محض قطعی شدن ناتوانی خودروسازان در پاس کردن استانداردهای
یاد شده ،اطلاع رسانی می شود؛ اما به نظر می رسد با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال این اطلاع رسانی به سال آینده موکول شود.
به گزارش ایرنا ،پارسال  58خودرو غیراستاندارد و بی کیفیت از خط تولید خارج شد و تیرماه امسال نیز هشت خودرو به دلیل رعایت نکردن الزام های
معیار مصرف سوخت اجازه شماره گذاری از سوی نیروی انتظامی نگرفت.
بازرسی استانداردهای  58گانه خودرویی مطابق برنامه از پیش اعلام شده سازمان ملی استاندارد ،از یکم دی ماه آغاز شد؛ با اجرای این طرح،
خودروسازان موظفند یا خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت خود را با این استانداردها منطبق کرده یا آنها را از خط تولید خارج کنند.
جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد از حدود  58سال پیش در دستور کار قرار گرفت و در آغاز  55استاندارد به طور اجباری اعلام
شد که پس از مدتی به  36مورد رسید و اکنون به  58مورد افزایش یافته است.
علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری ،وسایل دید غیرمستقیم و نصب آنها ،استحکام صندلیها ،تکیهگاهها و پشتسریها ،چراغ شبنما ،قلابهای
بکسل ،چراغ مهشکن جلو ،چراغ مهشکن عقب ،سیستم برفکزدا و مهزدا شیشه جلو و سیستم هشدار انحراف از مسیر از جمله این استانداردهاست.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

عصر خودرو

79/82/81
23208
رییس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد:

جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد از اوایل سال 89
عصر خودرو -رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :اعلام اسامی خودروسازان و جلوگیری از تولید خودروهای غیراستانداردی که نتوانستند
استانداردهای  58گانه را پاس کنند ،اوایل سال آینده انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازایرنا « ،نیره پیروزبخت» امروز (شنبه) افزود :بازرسی از خودروسازان برای آزمون رعایت استانداردهای
 58گانه که از آغاز دی ماه امسال کلید خورده بود ،ادامه دارد و قرار نیست به دلیل شرایط خاص تحریم به تاخیر بیفتد.
وی گفت :نگرانی اصلی سازمان ملی استاندارد در این مقوله ،مربوط به آن دسته از قطعات خودرویی است که یافت نمی شود یا واردات آنها با وقفه
مواجه شده است.
پیروزبخت ادامه داد :همچنین اکنون انجام برخی آزمایش ها در داخل کشور ممکن نیست؛ با این حال آزمایش های که قابلیت اجرا دارند از سوی
بازرسان این سازمان پیگیری می شود.
وی تاکید کرد :جمع بندی موارد از سوی کارشناسان در دست بررسی است و به محض قطعی شدن ناتوانی خودروسازان در پاس کردن استانداردهای
یاد شده ،اطلاع رسانی می شود؛ اما به نظر می رسد با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال این اطلاع رسانی به سال آینده موکول شود.
پارسال  58خودرو غیراستاندارد و بی کیفیت از خط تولید خارج شد و تیرماه امسال نیز هشت خودرو به دلیل رعایت نکردن الزام های معیار مصرف
سوخت اجازه شماره گذاری از سوی نیروی انتظامی نگرفت.
بازرسی استانداردهای  58گانه خودرویی مطابق برنامه از پیش اعلام شده سازمان ملی استاندارد ،از یکم دی ماه آغاز شد؛ با اجرای این طرح،
خودروسازان موظفند یا خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت خود را با این استانداردها منطبق کرده یا آنها را از خط تولید خارج کنند.
جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد از حدود  58سال پیش در دستور کار قرار گرفت و در آغاز  55استاندارد به طور اجباری اعلام
شد که پس از مدتی به  36مورد رسید و اکنون به  58مورد افزایش یافته است.
علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری ،وسایل دید غیرمستقیم و نصب آنها ،استحکام صندلیها ،تکیهگاهها و پشتسریها ،چراغ شبنما ،قلابهای
بکسل ،چراغ مهشکن جلو ،چراغ مهشکن عقب ،سیستم برفکزدا و مهزدا شیشه جلو و سیستم هشدار انحراف از مسیر از جمله این استانداردهاست.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

ایران آنلاین

79/82/81
802:2

پیرزو بخت :خودروهای غیراستاندارد از سال آینده تولید نمی شوند
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :اعلام اسامی خودروسازان و جلوگیری از تولید خودروهای غیراستانداردی که نتوانستند استانداردهای  58گانه
را پاس کنند ،اوایل سال آینده انجام می شود.
«نیره پیروزبخت» افزود :بازرسی از خودروسازان برای آزمون رعایت استانداردهای  58گانه که از آغاز دی ماه امسال کلید خورده بود ،ادامه دارد و
قرار نیست به دلیل شرایط خاص تحریم به تاخیر بیفتد.
وی گفت :نگرانی اصلی سازمان ملی استاندارد در این مقوله ،مربوط به آن دسته از قطعات خودرویی است که یافت نمی شود یا واردات آنها با وقفه
مواجه شده است.
پیروزبخت ادامه داد :همچنین اکنون انجام برخی آزمایش ها در داخل کشور ممکن نیست؛ با این حال آزمایش های که قابلیت اجرا دارند از سوی
بازرسان این سازمان پیگیری می شود.
وی تاکید کرد :جمع بندی موارد از سوی کارشناسان در دست بررسی است و به محض قطعی شدن ناتوانی خودروسازان در پاس کردن استانداردهای
یاد شده ،اطلاع رسانی می شود؛ اما به نظر می رسد با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال این اطلاع رسانی به سال آینده موکول شود.
پارسال  58خودرو غیراستاندارد و بی کیفیت از خط تولید خارج شد و تیرماه امسال نیز هشت خودرو به دلیل رعایت نکردن الزام های معیار مصرف
سوخت اجازه شماره گذاری از سوی نیروی انتظامی نگرفت.
بازرسی استانداردهای  58گانه خودرویی مطابق برنامه از پیش اعلام شده سازمان ملی استاندارد ،از یکم دی ماه آغاز شد؛ با اجرای این طرح،
خودروسازان موظفند یا خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت خود را با این استانداردها منطبق کرده یا آنها را از خط تولید خارج کنند.
جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد از حدود  58سال پیش در دستور کار قرار گرفت و در آغاز  55استاندارد به طور اجباری اعلام
شد که پس از مدتی به  36مورد رسید و اکنون به  58مورد افزایش یافته است.
علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری ،وسایل دید غیرمستقیم و نصب آنها ،استحکام صندلیها ،تکیهگاهها و پشتسریها ،چراغ شبنما ،قلابهای
بکسل ،چراغ مهشکن جلو ،چراغ مهشکن عقب ،سیستم برفکزدا و مهزدا شیشه جلو و سیستم هشدار انحراف از مسیر از جمله این استانداردهاست.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

79/82/81

خبرگزاری صنایع
82203
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد

جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد از اوایل سال 89
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از اعلام اسامی خودروسازان و جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد فاقد استانداردهای  58گانه خودرو ،از
اوایل سال  ۸5خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صنایع ،رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت :بازرسی از خودروسازان برای آزمون رعایت استانداردهای  58گانه که از
آغاز دی ماه امسال کلید خورده بود ،ادامه دارد و قرار نیست به دلیل شرایط خاص تحریم به تاخیر بیافتد.
*** جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد
وی گفت :نگرانی اصلی سازمان ملی استاندارد در این مقوله ،مربوط به آن دسته از قطعات خودرویی است که یافت نمیشود یا واردات آنها با وقفه
مواجه شده است.
پیروزبخت ادامه داد :همچنین اکنون انجام برخی آزمایشها در داخل کشور ممکن نیست؛ با این حال آزمایشهای که قابلیت اجرا دارند از سوی
بازرسان این سازمان پیگیری میشود.
وی تاکید کرد :جمع بندی موارد از سوی کارشناسان در دست بررسی است و به محض قطعی شدن ناتوانی خودروسازان در پاس کردن استانداردهای
یاد شده ،اطلاع رسانی میشود؛ اما به نظر میرسد با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال این اطلاع رسانی به سال آینده موکول شود.
پارسال  58خودرو غیراستاندارد و بی کیفیت از خط تولید خارج شد و تیرماه امسال نیز هشت خودرو به دلیل رعایت نکردن الزامهای معیار مصرف
سوخت اجازه شماره گذاری از سوی نیروی انتظامی نگرفت.
*** بازرسی استانداردهای  58گانه خودرویی
بازرسی استانداردهای  58گانه خودرویی مطابق برنامه از پیش اعلام شده سازمان ملی استاندارد ،از یکم دی ماه آغاز شد؛ با اجرای این طرح،
خودروسازان موظفند یا خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت خود را با این استانداردها منطبق کرده یا آنها را از خط تولید خارج کنند.
جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد از حدود  58سال پیش در دستور کار قرار گرفت و در آغاز  55استاندارد به طور اجباری اعلام
شد که پس از مدتی به  36مورد رسید و اکنون به  58مورد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صنایع ،رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت :علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری ،وسایل دید غیرمستقیم و نصب
آنها ،استحکام صندلیها ،تکیهگاهها و پشتسریها ،چراغ شبنما ،قلابهای بکسل ،چراغ مهشکن جلو ،چراغ مهشکن عقب ،سیستم برفکزدا و
مهزدا شیشه جلو و سیستم هشدار انحراف از مسیر از جمله این استانداردها است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/82/81
83200

 044وسیله بازی در لرستان بازرسی شد
خرم آباد -ایرنا -مدیرکل استاندارد لرستان گفت :در  5ماه پایانی سال جاری  044وسیله 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  884دستگاه 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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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/82/87
83281

دفاتر استانداردسازی یزد گسترش می یابد
یزد  -ایرنا  -مدیرکل اداره استاندارد یزد گفت :گسترش دفاتر استانداردسازی با هدف نظارت بر روند تولید و چگونگی ارائه خدمات در دستور کار
این اداره کل است.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی این اداره کل  ،محمد حسین ماجدی اردکانی در نشست شورای معاونین اداره کل که به منظور بررسی عملکرد
سال  ۸9و برنامه ریزی سال  ۸5تشکیل شد ،اظهار داشت :ایجاد دفاتر استانداردسازی موجب نظارت بیشتر بر روند تولید ،ارائه خدمات و ارتقای
کیفیت کالاهای تولیدی به ویژه در مناطقی که نمایندگی استاندارد وجود ندارد می شود.
وی افزود :تاکنون سه دفتر استانداردسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  ،کانون کارشناسان دادگستری استان و سومین دفتر در محل اتحادیه
صنف سازندگان و فروشندگان طلا ،نقره و جواهر با حضور مسئولان اداره کل استاندارد آغاز به کار کرده است.
دبیر کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان تصریح کرد :در شهرستان میبد یک نمایندگی استاندارد وجود دارد ولی در دیگر
شهرستان ها که نمایندگی استاندارد وجود ندارد .
ماجدی اردکانی خاطرنشان کرد :با مذاکراتی که با فرمانداران هر شهرستان انجام شده  ،دفاتر استانداردسازی در سایر شهرستانها نیز ایجاد می شود تا
از این طریق  ،مسیر استانداردسازی و توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و دیگر موضوعات مرتبط بین مرکز استان و شهرستان در کوتاه ترین زمان
صورت گیرد.
مدیرکل استاندارد یزد در بخش دیگری از سخنان خود گفت :کارشناسان این مجموعه و همچنین کارشناسان شرکت های بازرسی و نمونه برداری ،
به طور متوسط و حداقل چهار بار در سال  ،از واحدهای تولیدی و مراکز خدماتی تمام مناطق استان بازدید و بازرسی های لازم را انجام و بر روند
تولید و چگونگی ارائه خدمات در استان نظارت دارد.
ماجدی اردکانی یادآور شد :از سال  ۸0تاکنون 5۸ ،جلسه شورای استاندارد و کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات در استان تشکیل
شده و قرار است تا مصوبات تمامی نشست های مرکز استان و شهرستان ها اجرایی شود ،ضمن اینکه پیگیر هستیم تا برای سال  ۸5با الهام از
تجارب گذشته ،برنامه های بهتر و کامل تری ارائه شود.
استان یزد به عنوان چهارمین استان توسعه یافته صنعتی دارای حدود سه هزار و  044واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی است و یک میلیون و 565
هزار نفر جمعیت دارد که شامل  58درصد جمعیت شهری و 58درصد روستایی است.
هم اکنون بیش از  544نوع کالا در واحدهای صنعتی استان یزد تولید می شود که  049قلم آن به  ۸6کشور دنیا صادر می شود.
سازمان ملی استاندارد تاکنون در کشور حدود  55هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد برای  55هزار واحد صنعتی زیرپوشش و در قالب هزار قلم کالا
صادر کرد ،این میزان شامل کمتر از  58درصد واحدهای صنعتی است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تابناک

79/82/81
81233
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  54445859ارسال نمایند و از صحت و سلامت آن اطمینان حاصل نمایند/.م
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ذاکرنیوز

79/82/81
2320:

طرح نظارت نوروزی استاندارد در استان ایلام آغاز شد
مدیرکل استاندارد استان ایلام گفت :طرح نظارت اداره کل استاندارد ویژه ایام نوروز در استان ایلام آغاز شد.
مهناز همتی در گفتوگو با خبرنگار ذاکرنیوز در ایلام  ،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 ایلام اجرا میشود.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

79/82/87

کبنا
8328:
در نشست کارگروه صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد

جنسهای بنجل در نمایشگاههای بهاره کهگیلویه و بویراحمد
بهمن رحمتی ،مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت :در بازرسی صورت گرفته از سوی همکاران ما در برخی از نمایشگاههای برپا
شده استان مشاهده شده که کالاهای بنجُل ،بی کیفیت ،خارجی و بدون علامت استاندارد عرضه میشود به باید به این مساله توجه جدی شود.
جنسهای بنجل در نمایشگاههای بهاره کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد از افزایش  35درصدی صادرات غیرنفتی استان طی  55ماهه امسال خبرداد.
به گزارش کبنا« ،داریوش دیودیده» صبح یکشنبه 5۸ ،اسفند ماه در نشست کارگروه صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد ،افزود :در این
مدت  5میلیون و  644هزار دلار از استان صادرات انجام شده که ارزش این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش  35درصدی یافته است.
وی اظهارکرد :این میزان کالا به کشورهای هدف صادراتی از جمله آلمان ،عراق ،افغانستان و ترکمنستان صادرات شده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد پودر و عصاره شیرین بیان ،زعفران ،سیمان ،موکت و عصاره گیاهان دارویی
کالاهایی صادراتی استان طی این مدت عنوان کرد.
دیودیده تصریح کرد :سیمان مارگون بیشترین حجم صادرات استان را با  6میلیون و  544هزار دلار به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :وضعیت صادرات استان با فعال شدن کارخانه سیمان مارگون در حوزه صادرات مناسب شده است.
همچنین جعفر گوهرگانی ،معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت :قرار بود تا پایان امسال میزان صادرات این استان
به  5میلیون دلار برسد که طی  55ماهه امسال این میزان محقق شده است.
"بابک درست" ،مدیرعامل نمایشگاههای دائمی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت 50 :نمایشگاه مختلف برای سال  ۸5استان در شهرهای
یاسوج ،گچساران و دهدشت پیش بینی شده است.
بهمن رحمتی ،مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت :در بازرسی صورت گرفته از سوی همکاران ما در برخی از نمایشگاههای برپا
شده استان مشاهده شده که کالاهای بنجُل ،بی کیفیت ،خارجی و بدون علامت استاندارد عرضه میشود به باید به این مساله توجه جدی شود.
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