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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/02/02
075:9

 03پروانه استاندارد در سیستان و بلوچستان ابطال یا تعلیق شد
زاهدان -ایرنا -رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان گفت 03 :فقره پروانه استاندارد از ابتدای امسال
تاکنون با هدف ارتقای کیفی محصولات تولیدی در این استان ابطال یا تعلیق شده است.
تقی جامی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در صورت ابطال پروانه علامت استاندارد مراحل دریافت پروانه باید دوباره از سر
گرفته شود ولی در صورت تعلیق ،واحد تولیدی یا خدماتی می تواند با حل مشکل کیفی و بدون طی مراحل ،صاحب پروانه استاندارد شود.
وی گفت 495 :واحد تولیدی اعم از غذایی ،ساختمانی ،شیمیایی و غیره زیر پوشش استاندارد اجباری سیستان و بلوچستان قرار دارند.
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان افزود :امسال  218بازدید از واحدهای زیر پوشش توسط کارشناسان
این اداره کل انجام شده است.
وی ادامه داد :همچنین هزار و  863نمونه برداری از واحدهای تولیدی در این مدت در سیستان و بلوچستان انجام شده است.
جامی بیان کرد :همچنین در این مدت  09پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات تولیدی و  13مجوز در سیستان و بلوچستان صادر شد.
وی با اشاره به اهمیت استاندارد سازی گفت :استانداردسازی نه تنها موجب بهبود کیفیت و مرغوبیت تولیدات داخلی می شود بلکه در اعتماد سازی
بین مصرف کنندگان نقش اساسی ایفا می کند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  21اسفند 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

79/02/02
27522
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد:

بهرهبرداری از تجهیزات شهربازیها بدون تائیدیه استاندارد ممنوع است
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :بهرهبرداری از تجهیزات شهربازیها بدون تائیدیه سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.
بهمن رحمتی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ،افزود :در راستای حمایت از حقوق شهروندان و کودکان و نظارت بر ارتقاء امنیت تجهیزات تفریحی
شهربازیهای روباز ،زمین های بازی و شهربازی های سرپوشیده از ابتدای سال جاری تاکنون  1133مورد بازرسی در سطح استان از این تجهیزات
صورت گرفته است.
وی بیان کرد :بهره برداری ازتجهیزات شهربازی ها بدون تائیدیه سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :برخی از تجهیزات تفریحی بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد مشمول استاندارد
اجباری بوده و بهره برداری از آنها بدون تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.
رحمتی عنوان کرد :تولیدکنندگان ،واردکنندگان و بهرهبرداران از تجهیزات بازی صرف نظر از مکان مورد استفاده وسایل تفریحی ملزم به اخذ مجوز
مربوطه و استانداردسازی تجهیزات هستند.
وی ادامه داد :شهروندان هنگام استفاده از دستگاهها و تجهیزات بازی مستقر در شهربازی های روباز و سر پوشیده از وجود گواهی بازرسی استاندارد
که ضرورت نصب آن در فضای قابل مشاهده در مجاورت تجهیزات مورد استفاده تعریف شده است اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد :در صورت عدم وجود موارد ذکر شده ،مراتب را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات 1411
به اداره کل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد اطلاع رسانی کنند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری
صداوسیما

79/02/02
025:7
مدیرکل استاندارد استان

یک هزار و  ۰33مورد بازرسی ازتجهیزات شهربازیها
از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و  133مورد ازتجهیزات شهربازیها بازرسی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد؛ مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :یک هزار و  133مورد بازرسی
ازتجهیزات شهربازیهااین بازرسیها با هدف حمایت از حقوق شهروندان و کودکان و نظارت بر ارتقاء امنیت تجهیزات تفریحی شهربازیها
وزمینهای بازی انجام شد.
رحمتی افزود :برخی از تجهیزات تفریحی بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد مشمول استاندارد اجباری بوده و بهره برداری از آنها بدون تاییدیه
سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.
وی گفت:تولیدکنندگان ،واردکنندگان و بهرهبرداران تجهیزات شهربازیها صرف نظر از مکان مورد استفاده وسایل تفریحی ملزم به اخذ مجوز
مربوطه و استانداردسازی تجهیزات هستند.
رحمتی ادامه داد :شهروندان هنگام استفاده از دستگاهها و تجهیزات بازی مستقر در شهربازیهای رو باز و سر پوشیده از وجود گواهی بازرسی
استاندارد که ضرورت نصب آن در فضای قابل مشاهده در مجاورت تجهیزات مورد استفاده تعریف شده است ،اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد :در صورت عدم وجود موارد ذکر شده ،مراتب را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات 1411
به اداره کل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد اطلاع رسانی کنند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

مهر

79/02/00
295:7
مدیرکل محیط زیست استان مرکزی:

تمام جایگاههای عرضه سوخت استان مرکزی سوخت پاک توزیع می کنند
اراک --مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت :استان مرکزی از جمله استانهایی در کشور است که در تمام جایگاه عرضه سوخت آن
سوخت پاک و با استاندارد روز توزیع میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،رضا میرزایی دوشنبه شب در اولین همایش استانی صنعت و خدمات سبز استان مرکزی در اراک ،اظهار داشت :برمبنای
شاخصها و طبق برآورد انجام گرفته ،میزان آلودگی هوای استان مرکزی و به ویژه شهر اراک ،امسال نسبت به سالهای گذشته تغییر محسوس
دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود :در حال حاضر عمده ترین عامل آلودگی هوای استان مرکزی ذرات معلق کمتر از دو و نیم
میکرون (ریزگردها) بوده و منشأ آن دود اگزوز خودروها و گرد و غبار است.
میرزایی بیان کرد :در منطقه تالاب میقان ،یک هزار تن مواد باطله شرکت معدنی املاح ایران در سال جاری و نیز  643تن سال در گذشته به تالاب
میقان بازگردانده شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد :بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ،در مدت چهار سال آینده تمام پسماند حاصل از
فعالیت  16ساله شرکت املاح معدنی ایران به چالههای ایجاد شده ناشی از برداشتهای این شرکت از تالاب ،بازگردانده میشود.
وی با اشاره به اینکه  83مورد سیستم فاضلاب امسال در شهرکهای صنعتی استان مرکزی به بهره برداری رسیده است ،بیان داشت :این اقدام سهم
عمده و اثرگذاری بر بهبود کیفیت منابع آب استان مرکزی داشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خاطر نشان ساخت :روزانه حدود  18هزار مترمکعب پساب و فاضلاب واحدهای صنعتی در استان
مرکزی وارد منابع آبی و محدوده سفرههای آب زیرزمینی استان میشود که طی سال جاری در اصلاح این فرآیند ،عملکرد قابل قبولی به انجام
رسیده است و در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی بایستی تداوم یابد.
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استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  21اسفند 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

برنا

79/02/02
04506

 03پروانه استاندارد در سیستان و بلوچستان ابطال یا تعلیق شد
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان گفت 03 :فقره پروانه استاندارد از ابتدای امسال تاکنون با هدف ارتقای
کیفی محصولات تولیدی در این استان ابطال یا تعلیق شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا ،تقی جامی اظهار داشت :در صورت ابطال پروانه علامت استاندارد مراحل دریافت پروانه باید دوباره از سر گرفته شود ولی
در صورت تعلیق ،واحد تولیدی یا خدماتی می تواند با حل مشکل کیفی و بدون طی مراحل ،صاحب پروانه استاندارد شود.
وی گفت 495 :واحد تولیدی اعم از غذایی ،ساختمانی ،شیمیایی و غیره زیر پوشش استاندارد اجباری سیستان و بلوچستان قرار دارند.
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان افزود :امسال  218بازدید از واحدهای زیر پوشش توسط کارشناسان
این اداره کل انجام شده است.
وی ادامه داد :همچنین هزار و  863نمونه برداری از واحدهای تولیدی در این مدت در سیستان و بلوچستان انجام شده است.
جامی بیان کرد :همچنین در این مدت  09پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات تولیدی و  13مجوز در سیستان و بلوچستان صادر شد.
وی با اشاره به اهمیت استاندارد سازی گفت :استانداردسازی نه تنها موجب بهبود کیفیت و مرغوبیت تولیدات داخلی می شود بلکه در اعتماد سازی
بین مصرف کنندگان نقش اساسی ایفا می کند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

جماران

79/02/02
075:3

 03پروانه استاندارد در سیستان و بلوچستان ابطال یا تعلیق شد
تقی جامی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در صورت ابطال پروانه علامت استاندارد مراحل دریافت پروانه باید دوباره از سر
گرفته شود ولی در صورت تعلیق ،واحد تولیدی یا خدماتی می تواند با حل مشکل کیفی و بدون طی مراحل ،صاحب پروانه استاندارد شود.
وی گفت 495 :واحد تولیدی اعم از غذایی ،ساختمانی ،شیمیایی و غیره زیر پوشش استاندارد اجباری سیستان و بلوچستان قرار دارند.
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان افزود :امسال  218بازدید از واحدهای زیر پوشش توسط کارشناسان
این اداره کل انجام شده است.
وی ادامه داد :همچنین هزار و  863نمونه برداری از واحدهای تولیدی در این مدت در سیستان و بلوچستان انجام شده است.
جامی بیان کرد :همچنین در این مدت  09پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات تولیدی و  13مجوز در سیستان و بلوچستان صادر شد.
وی با اشاره به اهمیت استاندارد سازی گفت :استانداردسازی نه تنها موجب بهبود کیفیت و مرغوبیت تولیدات داخلی می شود بلکه در اعتماد سازی
بین مصرف کنندگان نقش اساسی ایفا می کند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

9

استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  21اسفند 1931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

79/02/02

گلستان06
09522
معاون ارزیابی وتطابق اداره کل استاندارد گلستان،

 ۵۵3پروانه استاندارد در استان صادر شده /گشت های نظارتی در ایام نوروز شدیدتر می شود
واحد های که مورد تایید سازمان استاندارد نیستند،حق تولید وتوزیع محصولات خود را ندارند.
به گزارش گلستان،85مهندس داوود مزیدی معاون ارزیابی وتطابق اداره کل استاندارد استان گلستان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت:در کل
کشور تعداد محدودی کالا ،فراورده یا خدماتی هستند که نیاز به استاندارد اجباری دارند یعنی باید ان ظوابط و معیار ها سازمان ملی استاندارد را
رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه هر فراورده برای گرفتن استاندارد نیاز به تسلیم مدارک و مستنداتی به سازمان استاندارد است،تصریح کرد:علاوه بر مستندات ما
نیز بازرسی هایی ازاین واحد ها داریم که بر اساس معیار های آن استاندارد ملی مربوطه ،ارزیابی ونمونه برداری میکنیم که اگر شرایط لازم را داشت
پروانه استاندارد با یک کد  13رقمی مخصوص همان فراورده صادر خواهیم کرد.
مزیدی با بیان اینکه محصولات و تولیدی ها تا زمان دریافت پروانه استاندارد از ما ،اجازه تولید و توزیع محصول در بازار را ندارند ،تصریح
کرد:بازرسان ما در غالب گشت های نظارتی در محل های عرضه کالا وتولید کالا محصولاتی که مشمول استاندارد های اجباری هستند را مورد
بررسی قرار می دهند.
معاون ارزیابی وتطابق اداره کل استاندار استان،یادآور شد:حوزه های مختلفی نظیر محصولات غذایی،برق ،ساختمان سازی،شیمیایی ،در طول سال
مورد نظارت و بازرسی سازمان استاندارد هستند که زمانی کیفیت و تطابق آنها با استاندار های مد نظر فاصله نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در استان گلستان 443پروانه استاندارد صادر شده،خاطرنشان کرد:هر پروانه استاندارد برای یک محصول ویک تولیدی خاص
است،بطور مثال  13پروانه استاندارد برای لبنیاتی ها صادر شده چراکه ما در استان  13محصول و  13کارخانه متفاوت داریم.
مزیدی با تاکید بر این که نظارت ها وبازرسی های ما در ایام نوروز شدید تر خواهد بود،تصریح کرد:در این ایام ناظران ما در تمامی نقاط لازم نظیر
،پارک ها ،مراکز عرضه سی ان جی و گاز مایع،ترازو ها وباسکول های سنگین را مورد نظارت وبازرسی قرار می دهند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

