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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

79/8/13
81:18

 ۰۶روز سرنوشتساز برای خودروسازان
خودروسازان کمتر از  ۰۶روز فرصت دارند تا از ابتدای دی ماه بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی یعنی مرحله سوم طرح "استانداردهای ۵۸گانه
خودرویی" را اجرایی کنند.
به گزارش ایسنا ،اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از  ۸۸به  ۵۸مورد خبر داد و اعلام
کرد که براساس تفاهمنامهای بین این سازمان و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛
موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت ،معدن و تجارت ،رییس سازمان ملی استاندارد ،خودروسازان و
قطعهسازان در دستور کار قرار گرفت.
براساس زمانبندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته  ۰۶مورد استاندارد خودرویی اجرایی میشد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال
 ۶۹۳۱دو مورد به  ۰۶استاندارد قبلی اضافه شد و در نهایت با اضافه شدن  ۲۲مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال  ،۶۹۳۱تعداد
استانداردهای اجباری خودروهای سواری به  ۵۸مورد افزایش مییابد.
طبق قانون ،هر استانداردی که تدوین و اعلام میشود برای اجرای آن باید مهلت زمان مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود ،قانونگذار اعلام
کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور
تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است ،بنابراین فرصت
ارائه شده توسط شورای سیاستگذاری خودرو تا ابتدای دیماه سال  ۶۹۳۱و در سه مرحله زمانی تعیین شد.
براساس تصمیمی که در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت ،معدن ،تجارت ،خودروسازان ،قطعهسازان و رییس سازمان ملی
استاندارد ایران اتخاذ شد ،موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیکتری اجرایی شوند ،استانداردهای
سادهتری به شمار میآمدند تا خودروسازان بتوانند از عهده اجرای آن برآیند اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دیماه سال
 ۶۹۳۱اجرایی شوند ،نزدیک میشویم شرایط برای خودروسازان سختتر خواهد شد.
باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال  ۲۶۶۰و در ایران نیز در سال  ۲۶۶۱الزامآور شده است و اگر خودروسازی
نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به  ۵۸مورد را در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه میشود.
فاز اول؛ توقف تولید  ۲۸خودروی سواری و سنگین جادهای
با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه  ،۶۹۳۰تولید  ۲۸خودروی سواری و سنگین جادهای از جمله خودروهای MVM
 ۹۶۸سدان ،۸۸۶MVM ،تیگو  ،۸سایپا  ۶۹۶و سایپا  ۶۹۲دوگانهسوز ،سایپا  ۶۴۶بنزینی و دوگانهسوز ،آریو  ۶۸۶۶سیسی ،پژو پارس با موتور
 ،XUMوانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی و دوگانهسوز ،وانت کارا (۶۱۶۶بنزینی و دوگانهسوز) ،آسا  ،F۸۶Bلیفان  ،۰۲۶لیفان  ،۸۶Xلیفان
 ،۰۶Xجک و  ۸Jهیوندای  ۶۶Iاز دستور کار خودروسازان خارج شد.
علاوه بر خودروهای سواری اعلام شده ،خودروهای سنگین کشنده نیمه تریلر آکسور مدل  ،LS ۶۵۴۹کامیون فاقد اتاق بار دانگ فنگ مدل
 ،S۶۶۸۶Kکشنده نیمه تیریلر اسکانیا مدل  ،LA۴۴۶Rکشنده نیمه تریلر اسکانیا مدل  ،LA۴۰۶Rکشنده نیمه تریلر  FAWمدل -CA ۰J
 ،۴۲۸۶کشنده نیمه تریلر  FAWمدل  ۴۶۵۶-CA۰Jو اتوبوس بین شهری درسا با موتور اسکانیا  ۶۹۶۶۱dcخودروهای سنگینی هستند که از
ابتدای آذر ماه سال گذشته براساس مصوبه مربوط به توقف خط تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف خط تولید روبرو شدهاند.
فاز دوم؛ خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشد
اما در مرحله دوم اجرای استانداردهای  ۵۸گانه خودرویی ،خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشد و سه خودروی جدید نیز مجوز ورود به بازار دریافت
کردند و علاوه بر این ،سه خودروی "سیتروئن"" ،وانت آمیکو" و " "FAWمجوز ورود به بازار ایران را دریافت کردند و توانستند استانداردهای
۵۸گانه را پاس کنند.
 ۲ماه تا سررسید بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی
نکته قابل اشاره اینکه صرفا در مورد خودروهای تولید داخلی که از قبل خط تولید آنها وجود داشته ،زمانبندی سه مرحلهای مدنظر قرار گرفته
است که در مرحله دوم هیچ یک از این خودروها با توقف خط تولید روبرو نشدند هر چند که در مرحله اول  ۲۸خودرو با توقف خط تولید روبرو شدند.
اما خودروهای وارداتی و خودروهای جدید تولیدی موظف به رعایت استانداردهای  ۵۸گانه از همان ابتدای دی ماه سال گذشته ( )۶۹۳۰هستند.
در عین حال پس از تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر تحقق استانداردهای  ۵۸گانه خودرویی تا ابتدای دی ماه سال  ،۶۹۳۱اعتراضات
مختلفی در ارتباط با برخی از این استانداردها مطرح شد مبنی بر اینکه مواردی از استانداردهای  ۵۸گانه حتی در اروپا نیز اجباری نیست .مسئلهای
که موجب شد نیره پیروزبخت  -رئیس سازمان ملی استاندارد ایران  -در اولین واکنش خود اعلام کند که این سازمان بر موضع خویش درباره
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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زمانبندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو ،تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به
اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمانبندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.
در نهایت باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای  ۵۸گانه خودرویی تا ابتدای دی ماه سال جاری به عنوان فاز سوم اجرای
این استانداردها خواهد بود.
اخبار ملی

انتخاب

79/8/11
18::8

هشدار سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص استفاده از بخاری های گاز سوز
سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص استفاده از بخاری های گاز سوز هشدار داد.
به گزارش انتخاب؛با توجه به سرد شدن هوا و استفاده شهروندان از بخاری های گازسوز ،رعایت الزامات و نکات ایمنی به شرح زیر ،ضروری است.
 بخاری گاز سوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های رابط  ،باید دارای علامت استاندارد بوده و بر اساس دستورالعمل های فنی سازنده نصب و موردبهره برداری قرار گیرد.
 در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی  ،دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و ملحقات آن به نحو مناسبی محدود وآموزش های لازم به دانش آموزان داده شود.
 بخاری ها باید در محل هایی که کف و جداره دیوار های آن در برابر آتش مقاوم باشند  ،نصب شود. دودکشهای مورد استفاده نباید دارای هیچ گونه منفذ و یا نشتی بوده و خروجی آن از پشت بام حداقل یک متر از سطح بام و نیز دیواره هایجانبی بام  ،فاصله داشته باشد .نصب کلاهک با شکل  Hدر خروجی آن و نیز اطمینان یافتن از باز بودن طول مسیر آن الزامی است .شیب این لولهها
باید رو به بالا و مطابق دستورالعمل های نصب بخاری باشد  .قطر لولههای دودکش نیز باید مساوی یا بزرگتر از قطر لوله خروجی دستگاه گازسوز
در نظرگرفته شود.
 استفاده از دودکش و یا شیر گاز مشترک برای دو یا چند وسیله گاز سوز مجاز نمی باشد. عبور دودکش بخاری از شیشه مجاز نبوده و لوله دودکش باید در فاصله ایمن از مواد آتش گیر  ،از جمله پرده ها  ،نصب شود. شعله بخاری در هنگام روشن بودن باید آبی و پایدار باشد. از بخاری های بدون دودکش نباید در فضا های کاملا" بسته و برای مدت طولانی استفاده شود. بخاری ها و سایر اجزا و یا الحاقات سیستم گرمایشی باید هر سال قبل از استفاده مجدد  ،مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. هر گونه نقص در سیستم و یا عملکرد بخاری ها فقط باید از طریق مراکز فنی مجاز اصلاح و از دست کاری بخاری خودداری شود. سیستم های کنترلی از جمله  ODSو سنسور های خاص ،برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان از خطرات احتمالی بر روی بخاریها تعبیه شده است  .لذا از دست کاری و یا قطع آنها اکیدا" خود داری شود.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

تدبیروامید

79/8/11
18::1

هشدار سازمان ملی استاندارد درخصوص استفاده از بخاری های گازسوز
سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص استفاده از بخاری های گاز سوز هشدار داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛با توجه به سرد شدن هوا و استفاده شهروندان از بخاری های گازسوز ،رعایت الزامات و نکات ایمنی به
شرح زیر ،ضروری است.
 بخاری گاز سوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های رابط  ،باید دارای علامت استاندارد بوده و بر اساس دستورالعمل های فنی سازنده نصب ومورد بهره برداری قرار گیرد.
 در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی  ،دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و ملحقات آن به نحو مناسبی محدودو آموزش های لازم به دانش آموزان داده شود.
 بخاری ها باید در محل هایی که کف و جداره دیوار های آن در برابر آتش مقاوم باشند  ،نصب شود. دودکشهای مورد استفاده نباید دارای هیچ گونه منفذ و یا نشتی بوده و خروجی آن از پشت بام حداقل یک متر از سطح بام و نیز دیواره هایجانبی بام  ،فاصله داشته باشد .نصب کلاهک با شکل  Hدر خروجی آن و نیز اطمینان یافتن از باز بودن طول مسیر آن الزامی است .شیب این
لولهها باید رو به بالا و مطابق دستورالعمل های نصب بخاری باشد  .قطر لولههای دودکش نیز باید مساوی یا بزرگتر از قطر لوله خروجی دستگاه
گازسوز در نظرگرفته شود.
 استفاده از دودکش و یا شیر گاز مشترک برای دو یا چند وسیله گاز سوز مجاز نمی باشد. عبور دودکش بخاری از شیشه مجاز نبوده و لوله دودکش باید در فاصله ایمن از مواد آتش گیر  ،از جمله پرده ها  ،نصب شود. شعله بخاری در هنگام روشن بودن باید آبی و پایدار باشد. از بخاری های بدون دودکش نباید در فضا های کاملا" بسته و برای مدت طولانی استفاده شود. بخاری ها و سایر اجزا و یا الحاقات سیستم گرمایشی باید هر سال قبل از استفاده مجدد  ،مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. هر گونه نقص در سیستم و یا عملکرد بخاری ها فقط باید از طریق مراکز فنی مجاز اصلاح و از دست کاری بخاری خودداری شود. سیستم های کنترلی از جمله  ODSو سنسور های خاص ،برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان از خطرات احتمالی بر رویبخاری ها تعبیه شده است  .لذا از دست کاری و یا قطع آنها اکیدا" خود داری شود.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

تابناک

79/8/11
17:3:

هشدار استاندارد درباره بخاری های گاز سوز
سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص استفاده از بخاری های گاز سوز هشدار داد.
به گزارش انتخاب؛با توجه به سرد شدن هوا و استفاده شهروندان از بخاری های گازسوز ،رعایت الزامات و نکات ایمنی به شرح زیر ،ضروری است.
 بخاری گاز سوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های رابط  ،باید دارای علامت استاندارد بوده و بر اساس دستورالعمل های فنی سازنده نصب و موردبهره برداری قرار گیرد.
 در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی  ،دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و ملحقات آن به نحو مناسبی محدود وآموزش های لازم به دانش آموزان داده شود.
 بخاری ها باید در محل هایی که کف و جداره دیوار های آن در برابر آتش مقاوم باشند  ،نصب شود. دودکشهای مورد استفاده نباید دارای هیچ گونه منفذ و یا نشتی بوده و خروجی آن از پشت بام حداقل یک متر از سطح بام و نیز دیواره هایجانبی بام  ،فاصله داشته باشد .نصب کلاهک با شکل  Hدر خروجی آن و نیز اطمینان یافتن از باز بودن طول مسیر آن الزامی است .شیب این لولهها
باید رو به بالا و مطابق دستورالعمل های نصب بخاری باشد  .قطر لولههای دودکش نیز باید مساوی یا بزرگتر از قطر لوله خروجی دستگاه گازسوز
در نظرگرفته شود.
 استفاده از دودکش و یا شیر گاز مشترک برای دو یا چند وسیله گاز سوز مجاز نمی باشد. عبور دودکش بخاری از شیشه مجاز نبوده و لوله دودکش باید در فاصله ایمن از مواد آتش گیر  ،از جمله پرده ها  ،نصب شود. شعله بخاری در هنگام روشن بودن باید آبی و پایدار باشد. از بخاری های بدون دودکش نباید در فضا های کاملا" بسته و برای مدت طولانی استفاده شود. بخاری ها و سایر اجزا و یا الحاقات سیستم گرمایشی باید هر سال قبل از استفاده مجدد  ،مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. هر گونه نقص در سیستم و یا عملکرد بخاری ها فقط باید از طریق مراکز فنی مجاز اصلاح و از دست کاری بخاری خودداری شود. سیستم های کنترلی از جمله  ODSو سنسور های خاص ،برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان از خطرات احتمالی بر روی بخاریها تعبیه شده است  .لذا از دست کاری و یا قطع آنها اکیدا" خود داری شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایران

79/8/11

اکونومیست

17:8:

سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص استفاده از بخاری های گاز سوز هشدار داد
با توجه به سرد شدن هوا و استفاده شهروندان از بخاری های گازسوز ،رعایت الزامات و نکات ایمنی به شرح زیر ،ضروری است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ با توجه به سرد شدن هوا و استفاده شهروندان از بخاری های گازسوز ،رعایت الزامات و نکات ایمنی به شرح زیر،
ضروری است.
 بخاری گاز سوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های رابط  ،باید دارای علامت استاندارد بوده و بر اساس دستورالعمل های فنی سازنده نصب ومورد بهره برداری قرار گیرد.
 در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی  ،دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و ملحقات آن به نحو مناسبی محدودو آموزش های لازم به دانش آموزان داده شود.
 بخاری ها باید در محل هایی که کف و جداره دیوار های آن در برابر آتش مقاوم باشند  ،نصب شود. دودکشهای مورد استفاده نباید دارای هیچ گونه منفذ و یا نشتی بوده و خروجی آن از پشت بام حداقل یک متر از سطح بام و نیز دیواره هایجانبی بام  ،فاصله داشته باشد .نصب کلاهک با شکل  Hدر خروجی آن و نیز اطمینان یافتن از باز بودن طول مسیر آن الزامی است .شیب این
لولهها باید رو به بالا و مطابق دستورالعمل های نصب بخاری باشد  .قطر لولههای دودکش نیز باید مساوی یا بزرگتر از قطر لوله خروجی دستگاه
گازسوز در نظرگرفته شود.
 استفاده از دودکش و یا شیر گاز مشترک برای دو یا چند وسیله گاز سوز مجاز نمی باشد. عبور دودکش بخاری از شیشه مجاز نبوده و لوله دودکش باید در فاصله ایمن از مواد آتش گیر  ،از جمله پرده ها  ،نصب شود. شعله بخاری در هنگام روشن بودن باید آبی و پایدار باشد. از بخاری های بدون دودکش نباید در فضا های کاملا" بسته و برای مدت طولانی استفاده شود. بخاری ها و سایر اجزا و یا الحاقات سیستم گرمایشی باید هر سال قبل از استفاده مجدد  ،مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. هر گونه نقص در سیستم و یا عملکرد بخاری ها فقط باید از طریق مراکز فنی مجاز اصلاح و از دست کاری بخاری خودداری شود. سیستم های کنترلی از جمله  ODSو سنسور های خاص ،برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان از خطرات احتمالی بر رویبخاری ها تعبیه شده است  .لذا از دست کاری و یا قطع آنها اکیدا" خود داری شود.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/8/13
87:19

 9898نفر ساعت آموزش استاندارد در کردستان ارائه شد
سنندج  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد استان کردستان از ارائه هشت هزار و  ۳۶۳نفر ساعت آموزش های مهارتی مرتبط با استاندارد طی هفت ماه
گذشته از سال جاری خبر داد.
منصور لهونیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی هر دستگاه اجرایی برگزاری دوره های آموزشی در
راستای ارتقای سطح است ،افزود ۹۶ :دوره و کارگاه آموزشی در این مدت برگزار کرده ایم.
وی اضافه کرد :این دوره ها با همکاری شرکت های آموزشی تایید صلاحیت شده همکار استاندارد و دارای پروانه معتبر برگزار شده است.
مدیرکل استاندارد استان کردستان اظهار داشت :از تعداد  ۹۶دوره ۶۶ ،مورد را اداره کل و  ۲۶مورد را شرکت های آموزشی برگزار کردند.
وی یادآور شد :مخاطبین این دوره های آموزشی را مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی ،کارشناس آزمایشگاه های همکار ،کارشناسان استاندارد
و کارکنان دستگاه های اجرایی استان تشکیل دادند.
لهونیان اضافه کرد :علاوه بر هفت هزار و  ۸۰۳نفر ساعت آموزش برای مخاطبین مذکور یک هزار و  ۹۸۶نفر ساعت آموزش استاندارد هم برای
کارآموزان در این اداره کل ارائه شد.
وی گفت :این دوره های آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان و مدیران کنترل کیفیت با استاندارد و قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد برگزار
شده است.
در حال حاضر  ۲۰۶واحد تولیدی در سطح استان کردستان تحت پوشش استاندارد است و حدود  ۴۱۶فراورده هم زیرنظر استاندارد در استان تولید می
شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

79/8/11
17:39
مدیرکل استاندارد گیلان:

شهروندان کالاهای دارای استاندارد را با اطمینان مصرف کنند
رشت  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد گیلان گفت :شهروندان کالاهای دارای نشان استاندارد را با رعایت سه شرط برخورداری از کد  ۶۶رقمی ،شرایط
نگهداری درج شده بر روی بسته بندی و تاریخ انقضاء اعلام شده ،با اطمینان خاطر مصرف کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،داریوش اشکانی پور روز شنبه در نشست خبری در جمع رسانه های گروهی استان با بیان اینکه سلامت مردم بیش از هر
مولفه ای برای استاندارد حائز اهمیت است ،افزود :شهروندان بایستی به تاریخ انقضا و شرایط نگهداری کالاها توجه لازم را داشته باشند چرا که به
طور مثال برای محصولات فاسد شدنی بویژه مواد غذایی ،رعایت زنجیره سرما جزو الزامات است.
وی با اشاره به اینکه استاندارد فقط بر کالاهای دارای بسته بندی نظارت می کند ،تصریح کرد :واحدهای تولیدی ،مجموعه استاندارد را با رعایت خط
قرمز سلامت مردم در کنار خودشان ببینند.
** ۹۹۶گواهی نامه صادراتی استاندارد در گیلان صادر شده است
اشکانی پور با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۵۲۳واحد تولیدی تحت پوشش و مشمول استاندارد اجباری هستند ،گفت :تا کنون  ۱۸۰واحد از این
شرکت های تولیدی ،موفق به اخذ پروانه معتبر استاندارد شده اند.
وی تصریح کرد :تا پایان مهرماه امسال ۲۴۶ ،مورد گواهی نامه استاندارد تمدید و  ۸۶مورد گواهی نامه جدید استاندارد نیز صادر شده است.
وی اضافه کرد :همچنین در ارزیابی ها  ۶۶۶ ،گواهی نامه بدلیل عدم تولید و یا نقص  ،ابطال و  ۰۵گواهی نامه در تعلیق قرار دارند که در صورت
عدم رفع نواقص ابطال می شوند.
اشکانی پور همچنین از صدور  ۹۹۶گواهی نامه صادراتی از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه خبر داد و گفت ۱۳۰ :گواهی نامه وارداتی برای محموله
های مشمول استاندارد اجباری نیز طی همین مدت صادر شده است .
وی اظهار داشت :در مجموع از واحدهای تولیدی بیش از دو هزار و  ۲۶۶بازدید فنی انجام شده است.
به گفته مدیرکل استاندارد گیلان ۱۰۳ ،گواهی نامه نیز برای آسانسورهای ساختمان های در حال ساخت صادر شده است.
اشکانی پور در ادامه با اشاره به نظارت بر کیفیت ایمنی آسانسورها به عنوان یکی از وظایف استاندارد گفت :متاسفانه مبحث  ۶۸توسط مهندسان ناظر
در ساخت و ساز رعایت نمی شود که این امر مالکان را دچار مشکل می کند.
وی تصریح کرد :از ابتدای امسال سامانه پیامکی راه اندازی شده که با ارسال شناسه  ۶۶رقمی که روی آسانسورها نصب شده  ،با سامانه پیامکی
 ۶۶۶۶۶۸۶۱می توان از موارد مربوط به آسانسور ها اطلاع یافت.
وی با تاکید بر لزوم تمدید گواهی نامه استاندارد در هر سال گفت :اعتبار گواهی نامه ها فقط یکساله است و ممکن است بعد از آن  ،ایمنی لازم برای
آن وسیله وجود نداشته باشد.
اشکانی پور به استاندارد حلال نیز اشاره و بیان کرد :اولین نشان استاندارد حلال توسط کشتارگاهی در صومعه سرا اخذ شده که واحدهای تولیدی
دارای استاندارد حلال بایستی ضمن بهداشتی ،ایمنی و سلامت بودن ،حلالیت و طهارت را نیز رعایت کرده باشند.
** چای بسته بندی فاقد نشان استاندارد از بازار جمع آوری می شود
اشکانی پور با بیان اینکه نظارت بر بسته بندی چای را از اول آبان ماه عملیاتی کرده ایم  ،گفت :با توجه به گردشگر پذیر بودن این استان ،کیفیت
محصولاتی همچون چای  ،برنج و زیتون که به عنوان سوغات مشتریان زیادی دارد ،دارای اهمیت ویژه ای است.
وی با اشاره به اینکه برای  ۴۶واحد بسته بندی چای پروانه و نشان استاندارد صادر شده ،افزود :چایکاران می توانند محصولات خود را به هریک از
این واحدهای بسته بندی عرضه کنند اما اگر محصول آنها در این واحدها بسته بندی شد بایستی استانداردهای لازم را داشته باشد .
وی ادامه داد :همچنین اهتمام داریم محصول برنج را بمنظور عرضه با کیفیت تر به بازار بسته بندی کنیم تا با فرهنگسازی مردم به سمت خرید
کالاهای بسته بندی بروند.
اشکانی پور یکی از وظایف اداره کل استاندارد را تدوین و بازنگری استاندارد ها بمنظور ایمنی  ،بهداشت و سلامت خواند و گفت :در سال گذشته ۸۶
فقره استاندارد ملی تدوین شده و امسال  ۴۶عنوان استاندارد در دست تدوین داریم و اگر سازمان ملی استاندارد ابلاغ های لازم را بدهد  ۶۶ ،عنوان
دیگر را نیز تدوین می کنیم.
وی همچنین با اشاره به بازنگری استاندارد ها در هر پنج سال تصریح کرد :امسال  ۶۶۵عنوان استاندارد بازنگری شده و بدلیل فعایت سازمان ملی
استاندارد در زمینه تدوین در استانداردهای بین المللی ،رتبه ایران از  ۰۱به  ۲۲رسیده است.
اشکانی پور با بیان اینکه امسال نیز یک پیشنهاد برای سازمان ملی استاندارد داریم ،گفت :اهتمام داریم امسال نیز یک عنوان استاندارد در زمینه
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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سازمان ملی استاندارد ایران

صنایع الکترونیک به سازمان ملی ارائه دهیم.
وی از ایجاد دفترهای استاندارد سازی در دانشگاه ها و مراکز علمی خبر داد و گفت :در همین راستا ۶۲ ،تفاهم نامه با دانشگاه ها معقد کرده ایم.
** کارگاه های طلا و جواهر باید کد داشته باشند
اشکانی پور با اشاره به اینکه در استان کارگاه تولید طلا و جواهر نداریم  ،گفت :نظارت استاندارد با کدهای رهگیری است که توسط آن سازنده و
تولید آن در هر جایی مشخص می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۰۴آزمایشگاه همکار را تایید صلاحیت کردیم ،گفت ۴۰ :آزمایشگاه اکنون فعال هستند .
مدیرکل استاندارد گیلان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر نحوه نظارت استاندارد به کالاهای
منطقه آزاد انزلی گفت :این منطقه ،جزو حوزه نظارتی ما نیست و حکم کشور ثالث را دارد اما در صورتی که از ما بخواهند ،آماده همکاری هستیم.
وی ادامه داد :البته منطقه آزاد انزلی سایت موقتی را طراحی کرده و جایی را در آن برای استاندارد جانمایی کرده اند که خدماتی را به آنها خواهیم
داد/

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاري

79/8/13

صداوسیما

11::7

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم استاندارد
دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم استاندارد در جزیره کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش ،این دوره با هماهنگی و همکاری مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری و اداره استاندارد ،با
هدف ارتقاء دانش عمومی به ویژه در حوزه گردشگری ،برگزار شد.کارکنان هتل برای تسلط هر چه بیشتر به مبانی و مفاهیم استاندارد و ( HSE
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست) در راستای اجرای اهداف استاندارد در این گارگاه آموزشی شرکت کردند.
اخبار استانی

فارس

79/8/11
18:33
مدیرکل استاندارد کردستان خبر داد

ارائه نزدیک به  7۰۶۶نفرساعت آموزش استاندارد در کردستان
مدیرکل استاندارد استان کردستان از ارائه  ۱هزار و  ۸۰۳نفرساعت آموزشهای مهارتی مرتبط با استاندارد در قالب برگزاری  ۹۶دوره آموزشی در
هفت ماهه اول سال جاری خبر داد.
منصور لهونیان در گفتوگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد :با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی هر دستگاه اجرایی برگزاری دوره های
آموزشی جهت ارتقا سطح است این اداره کل نیز در هفت ماههی اول سال  ،۳۱در قالب برگزاری  ۹۶دوره ،کارگاه های آموزشی را برای برگزار
کرده است.
وی افزود  :برگزاری این دورهها با همکاری شرکتهای آموزشی تایید صلاحیتشده استاندارد و دارای پروانه معتبر است که از تعداد  ۹۶دوره۶۶ ،
مورد را ادارهکل و  ۲۶مورد را شرکتهای آموزشی برگزار کرده است.
مدیرکل استاندارد کردستان از ارائه هفت هزار و  ۸۰۳نفر ساعت آموزش استاندارد در مدت یادشده خبر داد.
وی تصریح کرد :مخاطبین این دورههای آموزشی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی ،کارشناس آزمایشگاه های همکار ،کارشناسان استاندارد و
کارکنان دستگاههای اجرایی استان بودهاند.
لهونیان در ادامه از ارائه یکهزار و  ۹۸۶نفر ساعت آموزش استاندارد به کارآموزان در کردستان خبر داد.
مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت :همچنین در هفت ماهه اول سال جاری به یکهزار و  ۹۸۶نفر ساعت آموزش استاندارد و کنترل کیفیت در
قالب کارآموزی ارائه شده است.
وی اظهار داشت :با هدف آشنایی دانشجویان ،کارشناسان آزمایشگاه همکار و مدیران کنترل کیفیت با استاندارد و قوانین و مقررات سازمان ملی
استاندارد به  ۹۳نفر دانشجو ،مدیر کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه همکار آموزش داده شد.
وی در پایان تاکید کرد :آموزشهای ارائه شده توسط اداره کل و آزمایشگاههای همکار دارای تایید صلاحیت استاندارد انجام گرفته است.
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واکنش مقام سابق استاندارد به ادعای صنف تیرچه سازان
درحالی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان تهران از برگزاری جلسه اصلاحیه آییننامه تیرچه بدون حضور کارشناسان خبر داده بود که مقام
مسئول سابق سازمان استاندارد با ابراز تردید نسبت به این ادعا گفت:بعید است که اداره استاندارد چنین اقدامی انجام دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،چندی پیش دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران گفته بود :به تازگی اداره
استاندارد بدون حضور کارشناسان مربوطه نسبت به برگزاری جلسه اصلاحیه آیین نامه تیرچه اقدام کرده و با حذف بند مهمی از این آیین نامه،
تعدادی از آزمایشات مهم محصول نهایی را حذف کرده است.
داوود سعادت در این باره افزود :برخی مونتاژ کنندگان ماشینآلات صنعتی تیرچه به بهانه صنعتی سازی اقدام به واردات تجهیزات غیر استاندارد
کردهاند ،و عدهای به دنبال آن هستند که با تغییر آییننامههای سازمان ملی استاندارد محصولات این دستگاهها را به جامعه تحمیل کنند و پیامد این
تغییرات چیزی جز انحصار برای عده کمی از تولیدکنندگان ،تأمین منافع مونتاژ کنندگان دستگاههای غیر استاندارد و ورشکستگی واحدهای تولیدی
نیست.
این در حالی است که مدیرکل پیشین دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه بعید است که اداره استاندارد چنین اقدامی را انجام داده باشد،
گفت :بازنگری اصلاحیه ها که منجر به تولید محصول غیراستاندارد شود تخلف بوده و قابل پیگیرد حقوقی است.
بلغاری با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه اصلاحیه بدون حضور کارشناسان مربوطه تخلف بوده و باید درخواست برگزاری بازنگری صادر شود ،تصریح
کرد :مطابق قانون تولید تیرچه باید به سمت صنعتی سازی سوق داده شود.
وی با ابراز تردید در خصوص ادعای دبیر انجمن صنف تیرچه ،افزود :بعید است که اداره استاندارد چنین اقدامی انجام دهد اما اگر این ادعا واقعی
باشد،این امر تخلف است و صنف مربوطه می بایست ازسازمان استاندارد درخواست بازنگری برگزاری جلسه اصلاحیه را داشته باشد و اداره استاندارد
نیز موظف است که نسبت به برگزاری این جلسه با حضور کارشناسان اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه استاندارد ملی معمولا نظرات همه ذینفعان را تامین می کند ،یادآور شد :روی کالایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری می
شود عملیات کنترل کیفی استاندارد (روی محصول نهایی) لحاظ خواهد شد و محصول نهایی که به دست مصرف کننده می رسد باید از
استانداردهای لازم برخوردار باشد.
وی یادآور شد :پیشنهادات بازنگری استاندارد در کمیته فنی بررسی می شود بعد از صحه گذاری به کمیته ملی می رود و سپس اگر تایید شد به
عنوان استاندارد جدید منتشر می شود.
بلغاری پیشتر نیز گفته بود :استانداردهای ملی باید تامین کننده نیازهای فرهنگی و اجتماعی بوده و با آخرین دستاوردهای تکنولوژی مطابقت داشته
باشند ونیازهای بخشهای مختلف جامعه از راههای گوناگون به سازمان پیشنهاد شده و با تشکیل کارگروه هایی متشکل از ذینفعان و کارشناسان
نسبت به تدوین استانداردهای ملی اقدام میکند.
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نخستین نشان استاندارد حلال در گیلان صادر شد
مدیرکل استاندارد استان گیلان گفت :در  ۰ماهه نخست امسال نخستین نشان استاندارد حلال در گیلان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت ،داریوش اشکانیپور ظهر امروز در یک نشست خبری در رشت اظهار داشت :اداره کل استاندارد استان گیلان در
 ۰ماهه نخست امسال نخستین پروانه و نشان استاندارد حلال را به یک واحد کشتارگاهی در استان گیلان اعطا کرد.
مدیرکل استاندارد گیلان عنوان کرد :رعایت نکات بهداشتی و سلامت و بحث نکات طهارت و حلال بودن فرایند ذبح از جمله معیارهایی هستند که
اداره کل استاندارد گیلان برای اعطای پروانه استاندارد حلال آنها را مورد بررسی و نظارت دقیق قرار میدهد.
اشکانیپور عدم رعایت مبحث  ۶۸توسط مهندسان ناظر را نیز متذکر شد و افزود :سازمان استاندارد در این مورد با قاطعیت ورود میکند علاوه بر
اینها نصب کدهای ده رقمی در آسانسورها برای شناخت دقیق اطلاعات استاندارد محصول مورد استفاده الزامی شده است.
وی رسانهها را بهترین پل ارتباطی مردم با سازمان استاندارد اعلام کرد و گفت :هر فرآیندی بدون وجود مردم و توجه به خواستهها و ظرفیتهای
آنان یقیناً به ثمر نمیرسد و سازمان ملی استاندارد نیز برای آشناسازی مردم به حقوق قانونی به کمک و همیاری رسانهها نیاز دارد.
مدیرکل استاندارد استان گیلان ملاک عملکرد این دستگاه را رعایت استانداردهای اجباری دانست و بیان داشت :در بحث واردات کالاهاکه مشمول
رعایت استاندارد اجباری هستند بازرسان اداره کل استاندارد نمونهگیریها و آزمونهای لازم را قبل از توزیع کالاها انجام میدهد.
اشکانیپور به موضوع تعیین ماهیت کالاها و پر کردن اظهارنامه اشاره کرد و ابراز داشت :واردکنندگان هر کالایی باید اظهارنامههای مربوطه را تکمیل
کنند تا مسئولان گمرکات بر اساس همان اطلاعات حقوق و عوارض دولت را از وارد کننده وصول و مجوز ورود کالا را صادر کند.
وی نحوه نظارت بر کالاهای وارد شده در منطقه آزاد انزلی را متذکر شد و عنوان کرد :از آنجا که منطقه آزاد برای اداره کل استاندارد گیلان حکم
یک کشور ثالث را دارد بنابراین فرآیند نظارت و تشخیص رعایت استانداردها پس از ورود کالاها به گمرک و در زمان خروج از آن انجام میشود
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد گیلان نیز در این نشست ابراز داشت :در حال حاضر  ۱۸۰واحد تولیدی در استان گیلان تحت نظارت این
اداره کل قرار دارد و بر طبق دستورات ابلاغ شده همه آنها طبق قانون مشمول رعایت استانداردهای اجباری هستند.
مهناز جعفری با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال  ۵۲۳پروانه معتبر برای واحدهای تولیدی گیلان صادر شد افزود :از ابتدای امسال تا پایان
مهر از مجموع گواهینامههای موجود در استان  ۲۴۶مورد تمدید شدند و  ۸۶گواهینامه جدید نیز توسط این دستگاه صادر شده است.
وی از ابطال حدود  ۶۶۶گواهینامه استاندارد در  ۰ماهه نخست امسال در گیلان خبر داد و بیان داشت :علاوه بر این موارد باطل شده از ابتدای امسال
تا پایان مهر تعداد  ۰۵گواهینامه استاندارد نیز در حوزههای مختلف توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان به حالت تعلیق درآمدهاند.
معاون آموزش و استانداردسازی اداره کل استاندارد گیلان نیز در این نشست تصریح کرد :در سال گذشته  ۸۶فقره استاندارد ملی در استان گیلان
تدوین شده است علاوه بر این تدوین  ۴۶عنوان استاندارد ملی دیگر نیز در برنامههای اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان قرار دارد.
مهدی محمدی با بیان اینکه در صورت موافقت سازمان ملی استاندارد این اداره کل آمادگی تدوین تعداد  ۶۶عنوان استاندارد دیگر را در گیلان دارد
گفت :اداره کل استاندارد استان گیلان در همین راستا امسال حدود  ۶۶۵عنوان استاندارد را مورد بازبینی مجدد قرار داد.
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برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم استاندارد در جزیره کیش
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم استاندارد و  HSEبا هدف ارتقا سطح دانش عمومی در کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا ،این دوره با هماهنگی و همکاری مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری و اداره استاندارد ،با هدف ارتقاء سطح دانش عمومی
به ویژه در حوزه گردشگری ،نهم آبان ماه جاری در هتل مریم برگزار شد.
پرسنل شاغل در هتل مریم جهت تسلط هر چه بیشتر به مبانی و مفاهیم استاندارد و  ( HSEبهداشت ،ایمنی و محیط زیست) در راستای اجرای
اهداف استاندارد در این گارگاه آموزشی شرکت کردند.
گفتنی است با هماهنگی های انجام شده دوره های آموزشی استاندارد ادامه می یابد.
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جهان اقتصاد

79/1/11

استاندارد  ۰۶دستگاه آمبولانس وارداتی از فرانسه رد شد
مدیرکل استاندارد تهران از بازرسی کارشناسان استاندارد از  ۹۶۶دستگاه آمبولانس وارداتی از کشور فرانسه خبر داد و گفت :از این تعداد  ۹۶دستگاه
آمبولانس دارای نقص بودند و مجوز استاندارد برای آنها صادر نشد.محمودرضا طاهری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع
خدمترسانی و رسیدگی به وضعیت مجروحان و بیمارانی که نیازمند کمکهای فوری هستند ،اظهار کرد :با توجه به الزامی بودن بازرسی تمام
آمبولانسهای تجهیز شده در داخل جهت شمارهگذاری توسط پلیس راهور ،مسوولیت بازرسی آمبولانسها از ابتدای سال جاری توسط ادارات کل
استانی که موظف به انجام بازرسی هستند ،صورت گرفت.وی ادامه داد :بازرسان استاندارد در شش ماهه نخست سال جاری ۲۶ ،دستگاه آمبولانس
تجهیز شده را نیز در دو واحد تجهیزکننده آمبولانس در استان بازرسی کردند و آزمونهای عملکردی ،کیفی ،ابعادی و نشانهگذاری را برای آنها
انجام دادند.مدیرکل استاندارد تهران ضمن تاکید بر بازرسی در حال انجام  ۹۶۶دستگاه آمبولانس وارداتی از کشور فرانسه توسط بازرسان این اداره
کل ،بیان کرد ۹۶ :دستگاه از آمبولانسهای مربوطه دارای نقص بوده که استاندارد آنها تایید نشده و در حال رفع نقصاند و بعد از رفع نقص
میتوانند از گمرک ترخیص شوند .این درحالی است که  ۲۱۶آمبولانس وارداتی مربوطه در گمرک هستند و فعلا ترخیص نشدهاند.
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