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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

79/8/8
072:9

کدام خطوط تلهکابین و تله سییژ پایتخت مجوز استاندارد ندارند؟
مدیرکل استاندارد تهران آخرین وضعیت استاندارد خطوط تلهکابین و تله سییژ مستقر در مجموعههای تفریحی استان تهران را تشریح کرد.
محمودرضا طاهری در گفتوگو با ایسنا ،با هشدار به کلیه پیستهای اسکی تهران که باید قبل از شروع فصل سرد در سال جاری مجوز بهرهبرداری
تجهیزات کابلراههای خود را جهت فعالیت اخذ کنند ،اظهارکرد :در مجموع استان تهران دارای  ۸۱خط کابل راه است که دو خط از آنها در حال
نصب بوده و هنوز به بهرهبرداری نرسیده است و از بین  ۸۱خط باقی مانده  ۸۸خط دارای مجوز بوده و پنج خط نیز مجوز بهرهبرداری ندارند.
وی با اشاره به وضعیت استاندارد خطوط تلهکابین و تله سییژ مجموعه توچال ،اعلام کرد :در توچال سه خط تلهکابین و سه خط تله سییژ وجود دارد
که همگی دارای مجوز هستند و پروانه بهرهبرداری دارند ،بنابراین مشکلی برای فعالیت ندارند.
طاهری در مورد مجموعه شمشک ،خاطرنشان کرد :ششمک دارای دو خط تله سییژ است که هر دو بدون مجوز بوده و پلمب هستند ،بنابراین تا
زمان اخذ مجوز از استاندارد حق بهرهبرداری و فعالیت ندارند.
وی در ادامه به مجموعه دربندسر اشاره کرد و گفت :دربندسر یک خط تله کابین و سه خطه تله سییژ دارد که خط تلهکابین مربوطه دارای مجوز
است و از سه خطه تله سییژ دو مورد آنها دارای مجوز بوده و یک خط پلمب است.
مدیرکل استاندارد تهران در مورد مجموعه آبعلی نیز ،اعلام کرد :آبعلی دارای یک خط تلهکابین و یک خط تله سییژ است که هر دو فاقد مجوز
بهرهبرداری هستند و مسئولان در جهت رفع نقص آنها اقداماتی کردهاند ،اما تا مجوز لازم را اخذ نکنند حق بهرهبرداری از آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد :در دربند و ارم نیز هر کدام یک خط تله سییژ وجود دارد که هر دوی آنها دارای مجوز بوده و منعی برای فعالیت آنها وجود ندارد.
طاهری در ادامه با هشدار مجدد نسبت به فعالیت خطوط تله کابین و تله سییژ استان تهران ،اظهارکرد :تا زمانی که خطوط مربوطه مجوزهای لازم
را از استاندارد اخذ نکنند حق فعالیت ندارند و در عین حال از مردم درخواست میکنیم که جهت استفاده از خطوط تلهکابین و تله سییژهایی که
بدون مجوز بهرهبرداری هستند مراقب باشند.
مدیرکل استاندارد تهران ،ادامه داد :بازدید دو ماهه ادواری از تلهکابینها و تله سییژهای استان تهران توسط شرکتهای بازرسی سازمان استاندارد
صورت میگیرد و شرکتهای بهرهبرداری موظفاند بازدیدهای روزانه و هفتگی را داشته باشند .در عین حال اگر مردم مسئلهای را مشاهده کردند،
میتوانند با شماره تماس  ۸۱۸۱به روابط عمومی استاندارد تهران اطلاع دهند.
به گزارش ایسنا ،رعایت استانداردهای لازم جهت فعالیت تلهکابین و تله سییژ مجموعههای تفریحی از جمله وظایف بهرهبرداران این مجموعه
هاست که پیستهای اسکی را نیز شامل می شود .در عین حال بازرسان سازمان استاندارد به دلیل حساسیت بالا و خطرات احتمالی استفاده از چنین
تجهیزاتی بازدیدهای دوماههای را از مجموعههایی که چنین تجهیزاتی در آن مستقر است دارند و مردم میتوانند در صورت مشاهده هر گونه مسئله
یا خطر گزارش خود را به شماره تماس  ۸۱۸۱ارجاع دهند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

79/8/7
112:1
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد:

تجهیزات شهربازیها مشمول استاندارد اجباری است /برخورد قضایی با متخلفین
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۰۲۲تجهیز شهربازی در  ۰۲واحد در استان یزد فعال هستند ،گفت :تجهیزات
شهربازی مشمول استاندارد اجباری است.
محمدحسین ماجدیاردکانی در گفتگو با خبرنگار فارس در یزد ،با اشاره به اینکه استانداردسازی تجهیزات شهربازی از سال  ۱۲در استان یزد
آغازشده است ،گفت :فعالیتهای زیادی در جهت ترویج فرهنگ الزام استاندارد برای وسایل شهربازی در بین ارگانهای زی ربط و مالکین تجهیزات
انجامشده است.
وی افزود :در طی این سالها ضمن تعامل با مسئولین و برگزاری دورههای آموزشی از ابزارهای بازدارنده بهمانند پلمپ تجهیزات فاقد استاندارد نیز
استفادهشده است.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد بابیان اینکه استانداردسازی تجهیزات شهربازی بهصورت هماهنگ در کشور و از طریق سامانه نظارت بر مراکز
تفریحی انجام میشود ،تصریح کرد :مالکین ملزم به خرید تجهیزات دارای استاندارد ساخت بوده و بازرسی نصب توسط شرکتهای بازرسی تائید
صلاحیت شده انجام میشود.
به گفتهی ماجدیاردکانی بازرسی دورهای هر سه ماه یکبار تکرار و اعتبار مجوز بهرهبرداری یکساله بوده و بعد از پایان اعتبار مجدداً باید نسبت به
اخذ مجوز اقدام شود و سالیانه دورههای آموزشی برای مسئولین فنی برگزار میشود و شرکت در این دوره ها اجباری است.
این مقام مسئول اظهار داشت :با توجه به حساسیت موجود و ارتباط آن با قشر کودک و جوانان و با توجه به اتفاقات ناگوار در سالهای اخیر در
کشور ،عزم جدی در مدیران به وجود آمده و نسبت به موضوع پیگیریهای زیادی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه تجهیزات شهربازی مشمول استاندارد اجباری است ،ابراز داشت :طبق ماده نه قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ،مصوب
مجلس شورای اسلامی در سال  ،۱۸تولید ،عرضه و ارائه خدمات کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون گواهی استاندارد ممنوع است و طبق قوانین
و مقررات با متخلفین برخورد قضایی میشود.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد بابیان اینکه در حال حاضر استاندارد وسایل شهربازی در استان بهطور کامل اجرا و مالکین ملزم به دریافت مجوز
بهرهبرداری استاندارد هستند ،اذعان داشت :در مواردی که نسبت به دریافت مجوز استاندارد اقدام نگردد ،تجهیزات مربوطه تعطیل میشوند.
ماجدیاردکانی یادآور شد :در جهت اجرای دقیقتر و کاملتر استاندارد نیاز به همکاری بیشازپیش ارگانهای ناظر است تا سریعتر از فعالیت
تجهیزات غیراستاندارد جلوگیری گردد و ضمناً همکاری مردم در عدم استفاده از تجهیزات و مجوز استاندارد در کنار تجهیز نصب نشده میتواند در
این امر بسیار راهگشا باشد.
این مقام مسئول در پایان بابیان اینکه در حال حاضر  ۰۲۲تجهیز شهربازی در  ۰۲واحد در استان یزد فعال هستند و از این تعداد  ۰۱تجهیز تاکنون
موفق به اخذ مجوز استاندارد نشدهاند ،خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه استاندارد برای هر تجهیز بهطور جداگانه مجوز صادر مینماید و با توجه به
آمار تاکنون  ۱۱درصد تجهیزات موفق به اخذ مجوز استانداردشدهاند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

مهر

79/8/7
082:8
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی:

 ۰۰۱۱واحد تولیدی آذربایجان شرقی استاندارد اجباری و تشویقی دارند
تبریز – مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی از تحت پوشش قرار گرفتن هزار و  ۲۲۲واحد تولیدی استان در استانداردهای
اجباری و تشویقی خبر داد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی ،در گفتگو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت :در سال ،۸۵۱۱کمتر از  ۱۲واحد تولیدی در
سطح استان آذربایجان شرقی فعال بود که  ۱واحد مشمول استانداردهای ملی بودند ،اما بعد از  ۰۲سال ،امروز بیش از  ۰هزار واحد تولیدی فعالیت
می کند که هزار و  ۲۲۲واحد تحت پوشش استانداردهای اجباری و تشویقی هستند.
ساسان فرشی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به طور سالیانه در کمیته های فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد ،اظهار داشت :استمرار کیفیت،تحقیق
و توسعه ،تدوین استانداردهای ملی و مقالات علمی،شاخص ارزیابی کیفی محصولات تولیدی است.
وی نمونه برداری از محصولات ،نحوه چینش دستگاه ها ،رعایت بهداشت ،وجود مدیر کنترل کیفی و ارتقای کیفیت کالا از نظر سازمان ملی استاندارد
را مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی واحدهای تولیدی برشمرد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت :امروز اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی با  ۸۰۲پست سازمانی در
شهرهای تبریز ،شبستر ،مراغه ،بناب ،آذرشهر ،گمرک جلفا و سهلان فعالیت می کند.
فرشی همچنین عنوان کرد :استان آذربایجان شرقی از نظر استاندارد و کیفیت کالاهای تولیدی جزو  ۱استان برتر کشور هستیم ،برخی از تولیدات
استان با کالاهای بین المللی رقابت می کنند.
وی در بخش دیگری با اشاره به نقش استاندارد در تولید کالای با کیفیت تصریح کرد :ارتقای سطح استانداردهای ملی هر ساله مورد توجه اداره
استاندارد است ،رویکرد سازمان استاندارد ،علیرغم کنترل شدید و به روز و همیشگی ،در کنار واحدهای تولیدی است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

مهر

79/8/7
1:218
مدعیالعموم کرمانشاه در نشست با مسئولان استاندارد:

دست سودجویان را از برندهای غذایی کرمانشاه باید قطع کرد
کرمانشاه -مدعیالعموم کرمانشاه گفت :باید بر روی برندهای غذایی تولید کرمانشاه بیشتر توجه شود که اعتبار و جایگاه این برندها حفظ و دست
زیادهخواهان و سودجویان را قطع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدحسین صادقی در جمع مدیریت و کارکنان ادارهکل استاندارد کرمانشاه اظهار داشت :تکلیف دستگاه قضایی این
است که تهدیدات مربوط به سلامت ،امنیت و بهداشت مردم را شناسایی کرده و از بین ببرد و اگر نشد با آن مبارزه کیفری کند.
وی افزود :این هدفی است که در ساختار سازمانی مجموعه استاندارد هم تعریف شده است ،بنابراین هر چه قدر تعامل میان دستگاه قضایی و اداره
استاندارد نزدیکتر باشد تحقق این اهداف راحت تر است و می توان در سایه این تعامل سلامت و ایمنی مطلوب تری را به شهروندان ارائه کرد.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه بیان داشت :مبتنی بر رویکرد استاندارد ،هدف مجموعه از کنترل کیفیت و استانداردسازی این
است که سلامت مردم آسیب نبیند که مشترکا مطالبهگری دستگاه قضایی نیز در تحقق همین مطلب است ،بنابراین همراهی و هماهنگی دو مجموعه
جهت رسیدن به این هدف ضروری به نظر میرسد.
صادقی خاطرنشان کرد :اولویتهای مدنظر اداره استاندارد برای دستگاه قضایی نیز حائز اهمیت است؛ ایمنی محصولات ،سودجویی دست اندرکاران
عرصه بازار ،تخفیف دادن در استانداردها ،ارزانسازی کردن و صرفهجویی کردن غیراستاندارد تهدیداتی هستند که سلامت و حتی جان مردم را به
خطر میاندازند ،موضوعاتی است که دستگاه قضا به جد پیگیر آنهاست.
مدعیالعموم کرمانشاه گفت :اداره استاندارد جهت برخورد با خاطیان از ابزارهای خوبی برخوردار است که ضمانت اجرایی دارد ،اما چنانچه در رابطه با
موضوعی احساس شد که این ابزارها یا ضمانت اجرایی آن برای پیشگیری از آسیب ،کنترل و یا مقابله جوابگو نیست دستگاه قضایی این آمادگی را
دارد از باب تکلیف در کنار اداره استاندارد بوده و در صورت لزوم اعمال هشدار و تذکر کند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به استاندارد محصولات تولیدی در کرمانشاه اذعان کرد :به نظر م رسد که باید بر روی برندهای غذایی تولید کرمانشاه
بیشتر توجه شود که اعتبار و جایگاه این برندها حفظ و دست زیادهخواهان و سودجویان را قطع کرد.
صادقی همچنین بر لزوم ورود جدی تر استاندارد به بحث استانداردسازی بوفه مدارس تاکید کرد و گفت :انتظار میرود با نظارت از اقلامی که در بوفه
مدارس عرضه میشود سلامت کودکان و دانش آموزان را بیمه کنید هر چند خود آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در این رابطه اهتمام دارند ،اما
تعدد بازوهای نظارتی البته با رعایت سیکل زمانی معقول میتواند اهمیت موضوع را بازگو کرده و در استانداردسازی بوفهها موثر باشد.
وی بر اهمیت به روز کردن درجه کیفیت استاندارد تاکید و تصریح کرد :اگر درجه حساسیت را یکسان ببینیم ما را دچار رکود میکند بنابراین اگر قرار
باشد با مدل های جهانی همگام باشیم استانداردهای ما در سال  ۲۱باید با استانداردهای سال گذشته متفاوت باشد ،چون ذائقه و سلیقه مردم تغییر
میکند.
در این نشست همچنین بر ضرورت آموزش ضابطین عام و خاص در حوزه نظارت و کنترل کیفیت تاکید شد و مقرر شد در مقاطع مشخصی از سال
آموزش های این گروه مطابق با استاندارد به روز شود.
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عقد اخوت دادسرا و استاندارد برای حمایت از سلامت
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه گفت  :دادسرا و استاندارد برای حمایت از سلامت عقد اخوت بستند .
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ،تکلیف دستگاه قضایی این است که تهدیدات مربوط به سلامت ،امنیت
و بهداشت مردم را شناسایی کرده واز بین ببرد و اگر نشد با آن مبارزه کیفری کند این هدفی است که در ساختار سازمانی مجموعه استاندارد هم
تعریف شده است .بنابراین هر چه قدر تعامل میان دستگاه قضایی و اداره استاندارد نزدیک تر باشد تحقق این اهداف راحت تر است و می توان در
سایه این تعامل سلامت و ایمنی مطلوب تری را به شهروندان ارایه کرد.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه در جمع مدیریت و کارکنان اداره استاندارد کرمانشاه گفت :ان شاء الله این نشست زمینه ای باشد
برای همکاری و همدلی بیشتر که بتوانیم شعار "سلامت و ایمنی" را به منصه ظهور برسانیم.
محمد حسین صادقی گفت  :مبتنی بر رویکرد استاندارد ،هدف مجموعه از کنترل کیفیت و استاندارد سازی این است که سلامت مردم آسیب نبیند که
مشترکا مطالبه گری دستگاه قضایی نیز در تحقق همین مطلب است بنابراین همراهی و هماهنگی دو مجموعه جهت رسیدن به این هدف ضروری
به نظر می رسد.
دادستان تصریح کرد :اولویت های مدنظر اداره استاندارد برای دستگاه قضایی نیز حائز اهمیت است؛ ایمنی محصولات ،سودجویی دست اندرکاران
عرصه بازار ،تخفیف دادن در استانداردها ،ارزان سازی کردن و صرفه جویی کردن غیراستاندارد تهدیداتی هستند که سلامت و حتی جان مردم را به
خطر می اندازند ،موضوعاتی است که دستگاه قضا به جد پیگیر آنهاست.
مدعی العموم گفت :اداره استاندارد جهت برخورد با خاطیان از ابزارهای خوبی برخوردار است که ضمانت اجرایی دارد اما چنانچه در رابطه با موضوعی
احساس شد که این ابزارها یا ضمانت اجرایی آن برای پیشگیری از آسیب ،کنترل و یا مقابله جوابگو نیست دستگاه قضایی این آمادگی را دارد از باب
تکلیف در کنار اداره استاندارد بوده و در صورت لزوم اعمال هشدار و تذکر کند.
دادستان با اشاره به ضرورت توجه به استاندارد محصولات تولیدی در کرمانشاه اذعان کرد :به نظر می رسد که باید بر روی برندهای غذایی تولید
کرمانشاه بیشتر زوم شود که اعتبار و جایگاه این برندها حفظ و دست زیاده خواهان و سودجویان را قطع گردد.
صادقی همچنین بر لزوم ورود جدی تر استاندارد به بحث استانداردسازی بوفه مدارس تاکید کرد و گفت :انتظار میرود با نظارت از اقلامی که در بوفه
مدارس عرضه می شود سلامت کودکان و دانش آموزان را بیمه کنید هر چند خود آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در این رابطه اهتمام دارند اما
تعدد بازوهای نظارتی البته با رعایت سیکل زمانی معقول می تواند اهمیت موضوع را بازگو کرده و در استاندارد سازی بوفه ها موثر باشد.
وی بر اهمیت به روز کردن درجه کیفیت استاندارد تاکید و تصریح کرد :اگر درجه حساسیت را یکسان ببینیم ما را دچار رکود می کند بنابراین اگر
قرار باشد با مدل های جهانی همگام باشیم استانداردهای ما در سال  ۲۱باید با استانداردهای سال گذشته متفاوت باشد چون ذائقه و سلیقه مردم
تغییر می کند.
در این نشست همچنین بر ضرورت آموزش ضابطین عام و خاص در حوزه نظارت و کنترل کیفیت تاکید شد و مقرر گردید در مقاطع مشخصی از
سال آموزش های این گروه مطابق با استاندارد به روز شود .
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خبرنگاران
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی؛

فعالیت بیش از  ۴هزار واحد تولیدی درآذربایجان شرقی
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی گفت:بیش از  ۰هزار واحد تولیدی فعالیت میکند که هزار و  ۲۲۲واحد تحت پوشش
استانداردهای اجباری و تشویقی هستند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛ فرشی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی از تحت
پوشش قرار گرفتن هزار و  ۲۲۲واحد تولیدی استان در استانداردهای اجباری و تشویقی خبر داد.
وی گفت :در سال  ،۸۵۱۱کمتر از  ۱۲واحد تولیدی در سطح استان آذربایجان شرقی فعال بود که  ۱واحد مشمول استانداردهای ملی بودند ،اما بعد از
 ۰۲سال ،امروز بیش از  ۰هزار واحد تولیدی فعالیت میکند که هزار و  ۲۲۲واحد تحت پوشش استانداردهای اجباری و تشویقی هستند.
ساسان فرشی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به طور سالیانه در کمیتههای فنی مورد ارزیابی قرار میگیرد ،اظهار داشت :استمرار کیفیت ،تحقیق
و توسعه ،تدوین استانداردهای ملی و مقالات علمی ،شاخص ارزیابی کیفی محصولات تولیدی است.
وی نمونه برداری از محصولات ،نحوه چینش دستگاه ها ،رعایت بهداشت ،وجود مدیر کنترل کیفی و ارتقای کیفیت کالا از نظر سازمان ملی استاندارد
را مهمترین شاخصها برای ارزیابی واحدهای تولیدی برشمرد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت :امروز اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی با  ۸۰۲پست سازمانی در
شهرهای تبریز ،شبستر ،مراغه ،بناب ،آذرشهر ،گمرک جلفا و سهلان فعالیت میکند.
فرشی همچنین عنوان کرد :استان آذربایجان شرقی از نظر استاندارد و کیفیت کالاهای تولیدی جزو  ۱استان برتر کشور هستیم ،برخی از تولیدات
استان با کالاهای بین المللی رقابت میکنند.
وی در بخش دیگری با اشاره به نقش استاندارد در تولید کالای با کیفیت تصریح کرد :ارتقای سطح استانداردهای ملی هر ساله مورد توجه اداره
استاندارد است ،رویکرد سازمان استاندارد ،علیرغم کنترل شدید و به روز و همیشگی ،در کنار واحدهای تولیدی است.
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آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد به کارکنان دستگاه های اجرائی
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه از آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد توسط کارشناسان این اداره کل در بین کارکنان دستگاه های اجرائی خبر
داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ،محمودرضا نیازی مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه گفت :با توجه به ارتباط
مستقیم شرح وظایف استاندارد و نقش انکار ناپذیر آن در تأمین ایمنی و سلامت شهروندان ،سازمان ملی استاندارد به منظور ترویج فرهنگ استاندارد
در بین تمام آحاد جامعه ،در سال جاری برنامه آموزش کارکنان دستگاههای اجرائی را در برنامه کاری ادارات کل استاندارد سراسر کشور قرار داده
است که در همین راستا کارشناسان استاندارد این اداره کل با حضور در دستگاه های دولتی استان به آشنا سازی کارکنان این ادارات با فرهنگ
استاندارد و ضرورت استانداردسازی و اهمیت آن در حفظ سلامت و ایمنی جامعه می پردازند.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت آشنایی کارکنان تمام دستگاه های اجرائی استان با مقوله استاندارد ،بیان کرد :برای کلیه محصولات داخلی و ترویج
آن" نقشه راه سازمان ملی استاندارد ایران برای ادامه مسیر مشخص شده و باید بیش از پیش برای آشناسازی آحاد جامعه با فرهنگ استاندارد تلاش
شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه ترویج فرهنگ استفاده از کالای استاندارد ایرانی در استان کرمانشاه ،اظهار داشت :ایجاد
فضای فرهنگی برای خرید کالاهای ایرانی و به ویژه تولیدات استانی یکی از ملزومات حمایتی از واحدهای تولیدی بوده و با حمایت از کالای
استاندارد ایرانی و تولیدات سطح استان میتوان ،زمینه ساز رونق اقتصادی شده و گامی بلند در راستای محقق شدن شعار امسال برداشت.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه گفت :با توجه به ارتباط مستقیم وظایف اداره کل استاندارد کرمانشاه با سلامت و ایمنی شهروندان انتظار می رود
دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها و صدا و سیمای مرکز کرمانشاه با در اختیار گذاشتن پنل های تبلغیاتی و امکان پخش برنامه ها و
زیرنویس های تلویزیونی از ظرفیت خود جهت ترویج فرهنگ استاندارد به جامعه هدف بهره گیرند.
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