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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

پاد

99/9/11
11:19
پیروزبخت عنوان کرد:

کمبود نیروی کار متخصص ،چالشی برای فضای کسب و کار آینده است
صبح امروز با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران ،تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در این مرکز
آموزشی امضاء شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از استاندارد ،نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم با بیان اینکه سازمان
استاندارد پلی بین صنعت و دانشگاه است ،گفت :این تفاهم نامه سرآغاز همکاری بیشتر بین دو مجموعه است.
وی پشتوانه علمی را در جذب نیروهای متخصص ضروری دانست و تاکید کرد :نبود نیروی متخصص چالشی پیش روی صنعت آینده کشور ایجاد
می کند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران ،گفت :این قانون بر تقویت و توسعه نظام استاندارد تاکید دارد
که با ابلاغ آن به سازمان ملی استاندارد ایران ،جایگاه این سازمان ارتقاء یافته و رییس این مجموعه همتراز معاون رییس جمهور است .
وی با اشاره به ترکیب فرابخشی شورای عالی استاندارد نیز گفت :این شورا از  ۰۱نفر از وزرا  ۲ ،نفر از نمایندگان مجلس  ،نمایندگان قوه قضائیه،
صدا و سیما ،اتاق تعاون ،اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ،تشکیل شده و یک شورای فرابخشی را ایجاد کرده است.
پیروزبخت افزود :به موجب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،سایر سازمانها باید نسبت به ایجاد دفاتر استانداردسازی در دستگاه خود اقدام کنند.
ابراهیم صالحی عمران ،رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با معرفی این مجموعه گفت :دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش
عالی فنی و حرفه ای در کشور ،از سال  ۰۹۳۱به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ملحق شد.
وی با بیان اینکه عمده فعالیت آموزشی این دانشگاه  ،تربیت نیروی تکنسین است افزود :این مراکز در قالب  ۰۷۹دانشکده و آموزشکده فنی و
حرفهای در استان های مختلف کشور فعالیت می کنند که نیروی کار متخصص برای بخش های مختلف از جمله بخشی از فعالیت های سازمان
ملی استاندارد ایران را تربیت می کند.
فرزانه انصاری ،سرپرست پژوهشگاه استاندارد ،این پژوهشگاه را بازوی علمی سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و گفت :این پژوهشگاه ۰۱۱
آزمایشگاه تخصصی فعال دارد.
وی ارتقای دانش و مهارت هیات علمی را بخش مهمی از تفاهم نامه مذکور دانست و تصریح کرد :ایجاد رشته های نوین استاندارد سازی در
دانشگاهها از دیگر موارد قابل توجه در تفاهم نامه بین استاندارد و دانشگاه است.
تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در این مرکز آموزشی با حضور رییس و جمعی از مسئولان سازمان
ملی استاندارد ایران و حضور هیات مدیره خیرین در دانشگاه فنی و حرفه ای به امضای فرزانه انصاری ،سرپرست پژوهشگاه استاندارد و ابراهیم
صالحی عمران ،رییس دانشگاه فنی و حرفه ای رسید.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

انتخاب

99/9/11
14:81

پیروزبخت:کمبود نیروی کار متخصص ،چالشی برای فضای کسب و کار آینده است
صبح امروز با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران ،تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در این مرکز
آموزشی امضاء شد.
به گزارش انتخاب؛ نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم با بیان اینکه سازمان استاندارد پلی بین صنعت و دانشگاه است،
گفت :این تفاهم نامه سرآغاز همکاری بیشتر بین دو مجموعه است.
وی پشتوانه علمی را در جذب نیروهای متخصص ضروری دانست و تاکید کرد :نبود نیروی متخصص چالشی پیش روی صنعت آینده کشور ایجاد
می کند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران ،گفت :این قانون بر تقویت و توسعه نظام استاندارد تاکید دارد
که با ابلاغ آن به سازمان ملی استاندارد ایران ،جایگاه این سازمان ارتقاء یافته و رییس این مجموعه همتراز معاون رییس جمهور است .
وی با اشاره به ترکیب فرابخشی شورای عالی استاندارد نیز گفت :این شورا از  ۰۱نفر از وزرا  ۲ ،نفر از نمایندگان مجلس  ،نمایندگان قوه قضائیه،
صدا و سیما ،اتاق تعاون ،اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ،تشکیل شده و یک شورای فرابخشی را ایجاد کرده است.
پیروزبخت افزود :به موجب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،سایر سازمانها باید نسبت به ایجاد دفاتر استانداردسازی در دستگاه خود اقدام کنند.
ابراهیم صالحی عمران ،رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با معرفی این مجموعه گفت :دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش
عالی فنی و حرفه ای در کشور ،از سال  ۰۹۳۱به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ملحق شد.
وی با بیان اینکه عمده فعالیت آموزشی این دانشگاه  ،تربیت نیروی تکنسین است افزود :این مراکز در قالب  ۰۷۹دانشکده و آموزشکده فنی و
حرفهای در استان های مختلف کشور فعالیت می کنند که نیروی کار متخصص برای بخش های مختلف از جمله بخشی از فعالیت های سازمان
ملی استاندارد ایران را تربیت می کند.
فرزانه انصاری ،سرپرست پژوهشگاه استاندارد ،این پژوهشگاه را بازوی علمی سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و گفت :این پژوهشگاه ۰۱۱
آزمایشگاه تخصصی فعال دارد.
وی ارتقای دانش و مهارت هیات علمی را بخش مهمی از تفاهم نامه مذکور دانست و تصریح کرد :ایجاد رشته های نوین استاندارد سازی در
دانشگاهها از دیگر موارد قابل توجه در تفاهم نامه بین استاندارد و دانشگاه است.
تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در این مرکز آموزشی با حضور رییس و جمعی از مسئولان سازمان
ملی استاندارد ایران و حضور هیات مدیره خیرین در دانشگاه فنی و حرفه ای به امضای فرزانه انصاری ،سرپرست پژوهشگاه استاندارد و ابراهیم
صالحی عمران ،رییس دانشگاه فنی و حرفه ای رسید.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

تدبیروامید

99/9/11
14:89

پیروزبخت:کمبود نیروی کار متخصص ،چالشی برای فضای کسب و کار آینده است
صبح امروز با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران ،تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در این مرکز
آموزشی امضاء شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم با بیان اینکه سازمان استاندارد پلی بین
صنعت و دانشگاه است ،گفت :این تفاهم نامه سرآغاز همکاری بیشتر بین دو مجموعه است.
وی پشتوانه علمی را در جذب نیروهای متخصص ضروری دانست و تاکید کرد :نبود نیروی متخصص چالشی پیش روی صنعت آینده کشور ایجاد
می کند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران ،گفت :این قانون بر تقویت و توسعه نظام استاندارد تاکید دارد
که با ابلاغ آن به سازمان ملی استاندارد ایران ،جایگاه این سازمان ارتقاء یافته و رییس این مجموعه همتراز معاون رییس جمهور است .
وی با اشاره به ترکیب فرابخشی شورای عالی استاندارد نیز گفت :این شورا از  ۰۱نفر از وزرا  ۲ ،نفر از نمایندگان مجلس  ،نمایندگان قوه قضائیه،
صدا و سیما ،اتاق تعاون ،اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ،تشکیل شده و یک شورای فرابخشی را ایجاد کرده است.
پیروزبخت افزود :به موجب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،سایر سازمانها باید نسبت به ایجاد دفاتر استانداردسازی در دستگاه خود اقدام کنند.
ابراهیم صالحی عمران ،رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با معرفی این مجموعه گفت :دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش
عالی فنی و حرفه ای در کشور ،از سال  ۰۹۳۱به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ملحق شد.
وی با بیان اینکه عمده فعالیت آموزشی این دانشگاه  ،تربیت نیروی تکنسین است افزود :این مراکز در قالب  ۰۷۹دانشکده و آموزشکده فنی و
حرفهای در استان های مختلف کشور فعالیت می کنند که نیروی کار متخصص برای بخش های مختلف از جمله بخشی از فعالیت های سازمان
ملی استاندارد ایران را تربیت می کند.
فرزانه انصاری ،سرپرست پژوهشگاه استاندارد ،این پژوهشگاه را بازوی علمی سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و گفت :این پژوهشگاه ۰۱۱
آزمایشگاه تخصصی فعال دارد.
وی ارتقای دانش و مهارت هیات علمی را بخش مهمی از تفاهم نامه مذکور دانست و تصریح کرد :ایجاد رشته های نوین استاندارد سازی در
دانشگاهها از دیگر موارد قابل توجه در تفاهم نامه بین استاندارد و دانشگاه است.
تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در این مرکز آموزشی با حضور رییس و جمعی از مسئولان سازمان
ملی استاندارد ایران و حضور هیات مدیره خیرین در دانشگاه فنی و حرفه ای به امضای فرزانه انصاری ،سرپرست پژوهشگاه استاندارد و ابراهیم
صالحی عمران ،رییس دانشگاه فنی و حرفه ای رسید.
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ایرنا

99/9/11
14:81

مغازه مکانیکی به علت بخاری غیراستاندارد آتش گرفت
مهاباد -ایرنا -مسوول ایستگاه آتش نشانی تکاب گفت :یک باب مغازه مکانیکی در این شهر بر اثر بی احتیاطی در استفاده از وسیله گرمایشی
غیر استاندارد به آتش کشیده شد.
رسول شاداب روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این سانحه حوالی ظهر امروز زمانی اتفاق افتاد که صاحب این مغازه مکانیکی برای
گرم کردن محل کار خود علاوه بر استفاده از یک بخاری غیر استاندارد دست ساز ،یک گالن  ۲۱لیتری حاوی بنزین را نیز در مغازه خود نگهداری می
کرد.
وی بیان کرد :بی احتیاطی این مکانیک موجب آتش سوزی مغازه و شعله ورشدن آتش به علت وجود بنزین در داخل مغازه شد.
مسوول ایستگاه آتش نشانی تکاب ادامه داد :نیروهای امدادی این ایستگاه بلافاصله پس از وقوع حادثه در مدت کمتر از چهار دقیقه در محل آتش
سوزی حاضر شده و با مشارکت اهالی محل نسبت به اطفای حریق اقدام کردند.
شاداب افزود :در این حادثه آتش سوزی به کسی آسیب جانی نرسید اما مغازه مکانیکی تخریب و بسیاری از لوازم و تجهیزات موجود در آن در آتش
سوخت.
وی گفت :در این حادثه آتش سوزی بیش از  ۲۱۱میلیون ریال به صاحب واحد صنفی مکانیکی خسارت وارد شد.
مسوول ایستگاه آتش نشانی تکاب از مغازه داران و صاحبان اصناف خواست برای تامین گرمای محل کار خود به طور حتم از بخاری ها و وسایل
گرمایشی استاندارد استفاده کنند و از نگهداری بنزین ،نفت و مواد اشتعال زا در محل کار خود خودداری کنند.
در شهرستان تکاب سه هزار و  0۱۱واحد صنفی فعال وجود دارد که بیش از  0۱۱واحد آن صنوف آلاینده از جمله مکانیکی و جوشکاری است.
اخبار استانی

ایرنا

99/9/11
19:14

شرایط آسانسورها در ایلام ،بحرانی و بسیار بحرانی
در جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان ایلام گفت :باید آسانسور را از اجزاء ساختمان به حساب آورد و در این زمینه
نظام مهندسی و استاندارد پیشنهادات لازم را ارائه و مکانیزم قانونی آن را تعریف کنند.
به گزارش ایسنا « ،احمد کرمی» معاون عمرانی استاندار ایلام ،در جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات ،که با موضوع بررسی
آخرین وضعیت استانداردسازی آسانسور و اقدامات انجام شده در خصوص معاینه فنی موتورخانهها برگزار شد ،اظهار کرد :آموزشهای پیشگیرانه
درباره استانداردسازی آسانسور در مدارس و رسانههای مختلف بسیار مهم است و این موضوع مهم باید در ساختو سازهای آینده مورد توجه قرار
گیرد.
وی با بیان اینکه شیوه استانداردسازی در این زمینه باید قابلیت اجرایی داشته باشد و مردم را سردرگم نکند ،تصریح کرد :باید آسانسور را از اجزاء
ساختمان به حساب آورد و در این زمینه نظام مهندسی و استاندارد پیشنهادات لازم را ارائه و مکانیزم قانونی آن را تعریف کنند.
کرمی گفت :در خصوص مسکن مهر و مشکلات آسانسورهای آن مشخص نیست متولی کیست؟ سازنده و یا مدیران ساختمانها؟
وی ادامه داد :در ادارات باید اصول ایمنی رعایت شود و در بیمارستانها نیز موضوع حیاتیتر است و بازرسیهای استاندارد نیز باید منتج به نتیجه
باشد.
«مهناز همتی» مدیرکل استاندارد ایلام نیز با تبیین استانداردهای لازم برای آسانسورها و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،یادآور شد :تاکنون از
 ۰۲۷آسانسور بازدید به عمل آمده که  ۰۲۱مورد بحرانی و  ۷مورد نیز بسیار بحرانی ارزیابی شده است.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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ایسنا

99/9/12
99:29

شرایط آسانسورها در ایلام ،بحرانی و بسیار بحرانی
در جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان ایلام گفت :باید آسانسور را از اجزاء ساختمان به حساب آورد و در این زمینه
نظام مهندسی و استاندارد پیشنهادات لازم را ارائه و مکانیزم قانونی آن را تعریف کنند.
به گزارش ایسنا « ،احمد کرمی» معاون عمرانی استاندار ایلام ،در جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات ،که با موضوع بررسی
آخرین وضعیت استانداردسازی آسانسور و اقدامات انجام شده در خصوص معاینه فنی موتورخانهها برگزار شد ،اظهار کرد :آموزشهای پیشگیرانه
درباره استانداردسازی آسانسور در مدارس و رسانههای مختلف بسیار مهم است و این موضوع مهم باید در ساختو سازهای آینده مورد توجه قرار
گیرد.
وی با بیان اینکه شیوه استانداردسازی در این زمینه باید قابلیت اجرایی داشته باشد و مردم را سردرگم نکند ،تصریح کرد :باید آسانسور را از اجزاء
ساختمان به حساب آورد و در این زمینه نظام مهندسی و استاندارد پیشنهادات لازم را ارائه و مکانیزم قانونی آن را تعریف کنند.
کرمی گفت :در خصوص مسکن مهر و مشکلات آسانسورهای آن مشخص نیست متولی کیست؟ سازنده و یا مدیران ساختمانها؟
وی ادامه داد :در ادارات باید اصول ایمنی رعایت شود و در بیمارستانها نیز موضوع حیاتیتر است و بازرسیهای استاندارد نیز باید منتج به نتیجه
باشد.
«مهناز همتی» مدیرکل استاندارد ایلام نیز با تبیین استانداردهای لازم برای آسانسورها و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،یادآور شد :تاکنون از
 ۰۲۷آسانسور بازدید به عمل آمده که  ۰۲۱مورد بحرانی و  ۷مورد نیز بسیار بحرانی ارزیابی شده است.
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99/9/12
99:19
مدیرکل استاندارد استان قم خبر داد

بازدید ایمنی از  054آسانسور در استان قم
مدیرکل استاندارد استان قم گفت :از اواخر سال  ۳0تاکنون  00۱آسانسور در استان مورد بازدید قرار گرفته که تقریبا  ۲۱۱آسانسور موفق به اخذ
تائیدیه شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم ،منصور فرزانه شنبه شب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم در سالن جلسات امام
جواد(ع) استانداری با اشاره به مولفههای ایمنی در ساختمان اظهار کرد :استانداردسازی آسانسورها از مولفههای ایمنی است ابتدا آسانسورها را در
ادارات دولتی و دانشگاهها و مراکز مذهبی را مورد بازرسی قرار دادیم و اکنون به سراغ آسانسورها در مکانهای تجاری و هتلها رفتیم.
وی با بیان اینکه هفت شرکت برای بازرسی آسانسورها در قم فعال است ادامه داد :از یک سال و نیم پیش تذکرات لازم را به صاحبان هتلها در
خصوص آسانسورها دادیم ،برخی از آسانسورهای هتلهای قم الزامهای قانونی را ندارند و این آسانسورها ممکن است که در نهایت پلمب شوند.
مدیرکل استاندارد استان قم افزود :از اواخر سال  ۳0تاکنون  00۱آسانسور در استان مورد بازدید قرار گرفتند که تقریبا  ۲۱۱آسانسور موفق به اخذ
تائیدیه شدند ،برخی از هتلهای معروف قم این تائیدیه را دریافت کردند ،اما  ۰۲۱آسانسور هتلهای استان تاکنون موفق به اخذ تائیدیه نشدند.
فرزانه سیاست سازمان ملی استاندارد را برخورد بدون مماشات با هتلهای فاقد استاندارد دانست و تصریح کرد :برخی از هتلهای استان درخواست
مهلت برای افزایش ایمنی استاندارد آسانسورهای خود داشتند ،اما قدمی در این راه برنداشتند.
وی خاطرنشان کرد :بحث ایمنی مانعی برای بخش خصوصی نیست و این بخش باید به مساله ایمنی در هتلها توجه داشته باشد.
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99/9/11
11:89
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

یکسوم معابر مناسبسازیشده استاندارد است /معلولیت شنوایی قابلیت صفر شدن دارد
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت :دبیرخانه مناسبسازی استان با  ۰1تیم در سال  ۳9و افزایش تیمها تا پایان سال  ۳۷تمام شهرهای استان
اصفهان را از جهت مناسبسازی بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان ،مرضیه فرشاد شهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت  ۰۲آذرماه روز جهانی افراد دارای
معلولیت اظهر کرد :شعار امسال روز جهانی معلولان «توانمندسازی افراد دارای معلولیت و حصول اطمینان از فراگیرسازی و برابری» است ،انتظار
داریم حدود  ۰۱درصد از نرم جامعه معلول داشته باشیم.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه معلولیت طیف وسیعی دارد ،افزود :قبلاً قدری سلیقهای درصد معلولیت داده میشد ،اما در حال
حاضر از میزانی تحت عنوان  ICFاستفاده میکنیم تا شدت معلولیت را در رتبه شدید ،خفیف و متوسط مشخص کنیم؛ حتماً میزان نقص مهمترین
مسأله است.
معلولیت ناشنوایی قابلیت حذف دارد
وی در ادامه گفت :در استان اصفهان بالغ بر  ۰۲۱هزار معلول داریم که تا  ۰۱درصدی که انتظار افراد معلول در استان داریم ،فاصله دارد و بیش از
یکپنجم معلولان استان را تحت پوشش داریم؛ در استان اصفهان  ۲1هزار نفر معلول جسمی حرکتی و  ۲۹هزار نفر معلول ذهنی داریم ،قبلاً معلولیت
بینایی در بالاترین ردهها قرار داشت که با طرح شناسایی تنبلی چشم در آخرین ردهها قرار دارد ،معلولیت ناشنوایی هم قابلیت حذف دارد.
فرشاد در رابطه با مناسبسازی معابر شهری گفت :موضوع مناسبسازی دفتری را به خود اختصاص داده است ،در شهرداری اصفهان خوب و به جد
با حمایت معاونت عمرانی استانداری مناسبسازی در حال انجام است و ما هم مطالبات را اعلام میکنیم؛ شهرداری اصفهان  ۰۱۱دستگاه اتوبوس را
در سال  ۳۷اعلام کرده که به ناوگان ترابری شهری اضافه شده است ،در رابطه با مناسبسازی ایستگاههای اتوبوس عادی و بی.آر.تی نیز کار
میشود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خاطرنشان کرد :دبیرخانه مناسبسازی استان با  ۰1تیم در سال  ۳9و افزایش تیمها تا پایان سال  ۳۷تمام
شهرهای استان اصفهان را از جهت مناسبسازی بررسی میکند ،در استان اصفهان  ۹0درصد مناسبسازی شده که تنها یک سوم آن استاندارد
است ،سامانه پیامکی معبر با شماره  ۹۱۱۱۱۰۲۹۲۲نیز آماده دریافت تخلفات و مشکلات در زمینه معابر است.
هزینههای درمان مشکل مددجویان بهزیستی
سید اصغر فیاض نیز در این نشست ابراز کرد :بالغ بر  ۹هزار و  ۷۱۱خانواده با  ۲معلول در استان وجود دارد ،البته در کل بالغ بر  ۰۲۱هزار معلول را
در استان تحت پوشش داریم ،با پیگیرهای وزارت کشور از طریق وزارت رفاه تا ابتدای سال  ۳۷حدود  ۹0۱هزار معلول از خدمات مستمری و کمک
هزینه نگهداری در منزل استفاده میکردند و در مجموع  ۰9۰هزار تومان به صورت تک نفره معلولان دریافت میکنند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان افزود ۹۱۱ :هزار نفر نیز از اواسط تابستان امسال در کل کشور اضافه شده و تحت پوشش
دریافت مستمری قرار گرفتند و افراد در نوبت وارد چرخه گرفتن این مستمری ماهانه شدند ،نزدیک دو ماه است که افراد دیگری در نوبت هستند که
وزارت رفاه قول داده که این افراد هم به چرخه دریافت مستمری اضافه شوند ،مجموعاً  9هزار نفر امسال در استان اصفهان به چرخه اضافه شدند ،در
استان اصفهان هم  ۹۱هزار نفر دریافت مستمری دارند و در کل کشور  ۷0۱هزار نفر مستمری دریافت میکنند.
وی ادامه داد :غیر از مراکز توانبخشی به صورت روزانه و شبانه در حوزه مددکاری ،مشاوره ،کمکتوانبخشی و ...خدمات داریم ،چالش بزرگ ما در
استان مراکز اقامتی شبانهروزی است و مراکز موجود به صورت خصوصی و خیریهای اداره میشوند ،بالغ بر  ۲۹۱نفر اضافهتر در این مراکز داریم که
هیچ یارانهای بهزیستی کشور نتوانسته به استان بدهد ،در کل کشور بالغ بر  0هزار نفر اضافه جمعیت داریم تأمین بودجه برای چنین جمعیتی کار را
برای سازمان بهزیستی سخت کرده است ،ماهیانه  ۰0۱میلیون تومان کسری اعتبار در مراکز نگهداری شبانهروزی در استان داریم.
فیاض در ادامه بیان کرد :پیش از این بیمه مکمل را برای مددجویان داشتیم اما چون کامل پاسخگوی نیاز نبود حذف شده و از حدود  0سال پیش به
صورت کمک موردی درمان به استانها ابلاغ شد و این رقم هم هر سال کمتر شد ،لازم به ذکر است که هزینههای درمانی برای مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی مشکل ایجاد کرده است.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان همچنین بیان کرد :به مناسبت  ۰۲آذر با همکاری آموزش و پرورش استثنائی ،سازمان بهزیستی،
هیأت وزشهای جانبازان و معلولان ،تشکلهای معلولان استان و دانشگاه اصفهان نمایشگاه آثار و دستاوردهای معلولان در دانشگاه اصفهان در
دانشکده علوم تربیتی از روز گذشته برقرار شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.
وی در پایان در رابطه با شهرستانهایی که بیشترین تعداد معلول را دارند ،بیان کرد :شهر اصفهان با  ۰0۱هزار نفر بیشترین معلول را دارد،
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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خمینیشهر نیز در رتبه دوم قرار دارد که به دلیل مهاجرپذیر بودن است ،نجفآباد و فلاورجان نیز که شهرستانهای مجاور اصفهان و مهاجرپذیر
هستند در رتبه بعدی قرار دارند.
افزایش  ۲0درصدی طلاق در  9ماهه سال ۳۷
مجتبی ناجی معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان نیز در ادامه این نشست از راهاندازی سامانه ثبت الکترونیکی متقاضیان طلاق به آدرس
 www.zaman.behzisti.netبا همکاری دادگستری خبر داد و گفت :راهاندازی این سامانه امکان مداخلات روانشناسی جهت کاهش طلاق را
به دنبال میتواند داشته باشد ،این سامانه برای تسریع زمان مراجعه مردم جهت انجام مشاوره قبل از طلاق بوده که فعلاً در شهر اصفهان فعال است؛
در  ۰۰استان این سامانه فعال است که  ۲استان دیگر تمایل به فعال کردن این سامانه دارند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد 0 :هزار و  ۲0۰مورد طلاق در استان اصفهان در  9ماهه ابتدایی سال به ثبت رسیده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲0درصد افزایش داشته است.
وی همچنین مطرح کرد :پذیرش برای مردم در سامانه ثبت الکترونیکی طلاق رایگان است و هزینه توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت میشود،
اما هزینه مشاوره در مراحل بعدی باید توسط خود افراد پرداخت شود ،تحقیق ما نشان داده است در مداخله طلاق میتوانیم مؤثر باشیم که برای این
کار سازمان بهزیستی کشور یارانهای در نظر گرفته است.
ناجی با اشاره به اینکه خانوادههای دارای بچههای  ۹قلو به بالا تا  9سالگی فرزندانشان تحت پوشش حمایت سازمان بهزیستی قرار میگیرند حتی
اگر میزان درآمد خانواده طبق آییننامه قانون کار باشد ،مطرح کرد :حدود  ۳هزار و  ۲۱۱خانوار و زنان سرپرست خانواری هستند که در کل تحت
پوشش داریم ،خانوادههای دارای فرزند  ۹قلو  ۹۷۱مورد ،دارای فرزند  0قلو  ۰0مورد و دارای فرزند  0قلو  0مورد تحت حمایت بهزیستی هستند.
تمایل کمتر جامعه برای به کارگیری معلولان
علیاصغر شاهزیدی معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی اصفهان نیز در ادامه این نشست مطرح کرد :کمک به ایجاد اشتغال برای افراد معلول
یکی از راههای برون رفت از مشکلات این افراد است ،در این زمینه طی سال جاری  9۱۷نفر از خدمتگیرندگان سازمان حدود  1میلیارد تومان وام
اشتغال قرضالحسنه با بازپرداخت اقساط  0ساله از محل تبصره  ۰9قانون بودجه سال جاری پرداخت کردیم که تقریباً برای هر کدام به طور میانگین
 ۰۹میلیون و  ۰۱۱هزار تومان است که البته مبلغ متفاوت است که  ۷۷درصد معلولان بودند.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی اصفهان ادامه داد 1۹۹ :نفر در حوزه کاریابی در بخشهای خصوصی مزدبگیری مشغول به اشتغال شدند که
 ۲۳۰نفر که  ۹0درصد میشود را معلولان تشکیل میدهند و نشان میدهد که جامعه تمایل کمتری برای به کارگرفتن معلولان دارد.
وی در ادامه توضیح داد :برای  0سال حق بیمه خویشفرمای معلولان را پرداخت میکنیم همچنین برای  0سال حق بیمه کارفرما را پرداخت
میکنیم ،در حال حاضر  9۹۹نفر از این خدمات استفاده میکنند که  ۷0درصد آن معلولان هستند و  ۲۷۲نفر حق بیمه کارفرما است؛ پرداخت یارانه
ارتقای کارایی معلولان به کارفرمایان یکی دیگر از خدمات است ،کارفرمایانی که معلولان را به کار بگیرند بین  ۰۱تا  0۱درصد از حداقل حقوق قانون
کار را به صورت ماهیانه برای مدت  0سال دریافت میکنند ۲1 ،نفر از معلولان از  0۱درصد تسهیلات استفاده میکنند.
شاهزیدی در ادامه ابراز کرد :تیرماه امسال شاهد افتتاح شرکت تعاونی معلولان بودیم ،پیش از این برای بازاریابی تولیدات معلولان مشکل داشتیم؛ این
تعاونی وظیفه دارد محصولات معلولان را شناسایی و برای آنها برندسازی کند و این محصولات را در استان و خارج از استان به فروش برساند؛ 0۱
درصد از تسهیلات پرداخت شده و خدمات بهزیستی برای اشتغالزایی ،منجر به ایجاد اشتغال پایدار شده است.
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به تفاهم نامه سال  ۳0بین سازمان بهزیستی ،وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد
مسکن ،خیران مسکنساز و بنیاد مستضعفان ،عنوان کرد :بر اساس این طرح برای خانوادههای دارای حداقل  ۲عضو معلول ،مسکن ساخته میشود
که تا کنون برای حدود یک هزار و  0۱۱خانواده در استان این کار انجام شده است.
وی در ادامه به کمک برای تأمین جهیزیه برای معلولان در سال جاری اشاره کرد و گفت ۲0۲ :مورد کمک در این زمینه انجام شده است ،مقدار این
کمک با توجه به محدودیتهای فعلی حدود  ۰۱میلیون ریال است که بیشتر به عنوان هدیه محسوب میشود.
شاهزیدی با اشاره به رشد  ۰۰درصدی مشارکتهای مردمی در بهزیستی استان اصفهان در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته بیان کرد :در این مدت  ۹۱میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیر نقدی و خدماتی در  ۲بخش دولتی و خیریه جذب شده است 0.9 ،میلیارد
تومان هزینه از بخش دولتی و بقیه از بخش خصوصی بوده است ۲19 ،میلیون تومان در  9ماهه اول سال جاری برای معلولان خدمت گیرنده
پرداخت کمک موردی از محل مشارکتهای مردمی به صورت کمک نقدی داشتیم.
خط  ۰01۱مشاوره تلفنی میدهد
محمدسعید محمدی معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه معلولان هزینههایی چند برابر افراد
عادی دارند ،مطرح کرد 0 :دفتر زیرمجموعه دفتر پیشگیری از معلولیت قرار دارند ،وظایف دفتر پیشگیری از معلولیت به ویژه در رابطه با پیشگیری از
اختلال شنوایی و بینایی و آزمایش ژنتیک است.
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان از غربالگری شنوایی  ۹0هزار و  ۰۲۱نفر در  9ماهه اول سال  ۳۷خبر داد و اظهار کرد :از این
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تعداد  ۹هزار و  ۹9۷نفر مشکوک تشخیص داده شدند و از این بین  ۰0۹نفر بعد از معاینه دقیقتر کودکانی بودند که اگر مداخله صورت نمیگرفت
دچار اختلال میشدند و این تعداد معلول به چرخه حمایتی بهزیستی اضافه میشدند ،در حوزه بینایی هم  ۷۷هزار و  0۱۰نفر معاینه شدند که هزار و
 ۳۱۱نفر مشکوک تشخیص داده شدند.
وی همچنین خاطرنشان کرد :طرح آگاهسازی از پیشگیری از معلولیتها در دوره سالمندی نیز در نظر است اجرا شود که  ۷هزار سالمند باید تحت
آموزش قرار گیرند.
محمدی با اشاره به فعالیت دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی برای مداخله به هنگام در مشکلاتی که وجود دارد ،گفت :از طریق خط  ۰01۱به
صورت تلفنی مشاوره الکترونیک داده میشود که  9۱هزار و  ۰۱۱نفر با این خط تماس گرفتند ،این خط برای استان است که از تمام استان میتوانند
تماس میگیرند ،با توجه به تعداد زیاد تماس گیرندگان باید این خط توسعه یابد.
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فارس

99/9/11
11:91
مدیرکل استاندارد همدان مطرح کرد

صدور  55پروانه کاربرد علامت استاندارد در همدان
مدیرکل استاندارد همدان از صدور  0۰پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات واحدهای تولیدی استان همدان خبر داد.
محمد مددی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد :از ابتدای سال تاکنون  0۰فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای
زیر پوشش استاندارد در استان همدان صادر شده که از این تعداد ،پنج پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی و  09پروانه کاربرد علامت استاندارد
اجباری صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه واحدهایی که فرآوردهها یا خدمات آنها مشمول قانون استاندارد اجباری است ،حتماً باید نسبت به دریافت پروانه کاربرد علامت
استاندارد اقدام کنند ،افزود :سایر واحدها که تولیدات یا خدمات آنها مشمول این قانون نباشند پروانه استاندارد مطابق با تقاضای واحد به صورت
تشویقی صادر میشود.
مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد یکی از اصلیترین وظایف حاکمیتی این اداره کل بوده که از
فرآیندی دقیق و طولانی برخوردار است ،اضافه کرد :به این منظور پس از تشکیل پرونده واحد تولیدی یا خدماتی و تکمیل مستندات مربوطه اقدام به
نمونه برداری و بازرسی از این واحد میشود.
وی تاکید کرد :در صورت فراهم بودن شرایطی همچون حضور مدیر کنترل کیفیت ذیصلاح ،تکمیل بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت ،قبول بودن نتایج
آزمونها و مورد پذیرش بودن بازرسیها کمیته علائم برای صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشکیل شده و در صورت موافقت اعضا ،پروانه کاربرد
علامت استاندارد برای محصول یا خدمت مود نظر صادر خواهد شد.
مددی افزود :پس از صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد ،نظارت و پایش این اداره کل بر روی واحدهای زیر پوشش و تولیدات و یا خدمات آنها
استمرار دارد.
وی بیان کرد :بازرسان استاندارد ضمن مراجعه سرزده ،اقدام به بازرسی از واحدهای تولیدی و نمونهبرداری از محصولات آنها می کنند و در صورت
قبول بودن شرایط و نمونه ها ،در موعد انقضای اعتبار پروانه ،نسبت به تمدید اعتبار آن و یا در شرایط عدم انطباق بحرانی نسبت به تعلیق یا ابطال
پروانه استاندارد اقدام خواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت :با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از کالای ایرانی ،رعایت استاندارد و
کیفیت یکی از الزام های تولید کالای داخل است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید با سرلوحه قرار دادن استاندارد در تولید ،فضای رقابتی در داخل و خارج داشته باشند ،افزود :ما با حمایت از
تولیدکنندگان در تلاش هستیم تا بتوانند علاوه بر بازار داخل ،در بازارهای خارجی نیز سهم عمده ای داشته باشند.
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تسنیم

99/9/11
29:11

 5۲4هتلآپارتمان قم دارای آسانسورهای غیراستاندارد و ناایمن هستند
مدیرکل استاندارد قم با تأکید بر ناایمنی آسانسور برخی از واحدهای اقامتی و رفاهی استان گفت :در حال حاضر بیش از  ۰۲۱هتلآپارتمان موجود در
استان قم دارای آسانسورهای غیراستاندارد هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ،منصور فرزانه عصر امروز در جلسه گفتوگوی بخش خصوصی با دولت که در سالن جلسات استانداری برگزار
شد ،اظهار داشت :باید بهصورت جدی در برابر ناایمنی آسانسور بعضی از واحدهای رفاهی و اقامتی استان برخورد شود.
وی با اشاره به بررسی نحوه استانداردسازی آسانسورهای هتلها و آپارتمانها افزود :از سال  ۳0استانداردسازی آسانسورهای هتلها و آپارتمانهای
استان آغازشده و در این مدت تعدادی از آسانسورهای مراکز دولتی و هتلهای استان تأییدیه استاندارد گرفتهاند.
منصور فرزانه با اشاره به تعداد بازرسیهای صورت گرفته از آسانسورهای هتلهای استان ابراز کرد :تاکنون بیش از  ۲۱۱مورد از آپارتمانها و هتل
های استان گواهی نامه و تاییدیه ایمنی دریافت کردهاند.
مدیرکل استاندارد قم با انتقاد از رویه برخی از هتلهای استان در عدم پایبندی به اصول استانداردسازی آسانسورها عنوان کرد :از بیش از یک سال
نیم گذشته اخطاریههای ناایمنی هتلها صادر شده اما متأسفانه برخی از هتلها نسبت به استانداردسازی آسانسور بیتوجه بوده و تأییدیه گواهی
ایمنی دریافت نکردهاند.
وی ادامه داد :در حال حاضر بیش از  ۰۲۱هتلآپارتمان موجود در استان قم دارای آسانسورهای غیراستاندارد بوده و اقدامی نیز برای استانداردسازی
انجام ندادهاند.
فرزانه با اشاره به پایین بودن هزینه بازدیدهای ادواری ایمنی آسانسور در قم گفت :هزینه بازدیدهای ادواری ۲۱۱هزار تومان است اما استانداردسازی
آسانسورهای غیراستاندارد بر عهده واحدهای تجاری و هتلهای استان است.
وی خاطرنشان کرد :در استانهای دیگر آسانسور مراکز تجاری و هتلها بعد از جند بار اخطار کاملاً پلمب میشود اما متأسفانه در استان قم بعد از
گذشت  ۰1ماه از آغاز اخطاریهها هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
مدیرکل استاندارد قم با اشاره به اهمیت مسئله استاندارسازی آسانسور هتل و آپارتمانهای استان تصریح کرد:مبحث ایمنی و استاندارد معضلی درراه
فعالیتهای بخش خصوصی نبوده بنابراین انتظار میرود که مسئولان استان در استانداردسازی آسانسورها و دریافت مجوزهای تأییدیه همکاریهای
لازم را داشته باشند.
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مهر

99/9/12
99:98
در راستای اجرای طرح «طاها» صورت گرفت؛

انجام  ۰۲۲4مورد بازرسی از واحدهای صنفی در استان همدان
همدان  -مدیرکل استاندارد استان همدان از انجام  ۹هزار و  ۲۲۱مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان همدان در راستای اجرای طرح «طاها» طی
سالجاری خبر داد.
محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از طرحهایی که به صورت ویژه توسط اداره استاندارد اجرا میشود ،طرح «طاها» است،
اظهار کرد :طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) در راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه ،اعتماد سازی و توجه عموم به علامت استاندارد
ایران و جلوگیری از خرید و عرضه کالای بدون علامت استاندارد و با کیفیت پایین اجرا می شود.
مددی با اشاره به اینکه یکی از اهداف این طرح ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد است ،افزود :در راستای اجرای طرح «طاها» از ابتدای
سال تاکنون  ۹هزار و  ۲۲۱مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان همدان صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان همدان عنوان کرد :در بازرسی های اولیه به واحدهای صنفی دارای کالاهای فاقد علامت استاندارد ،اطلاع رسانی در خصوص
قوانین و تذکر برای عودت و عدم تکرار خرید و فروش اجناس فاقد علامت استاندارد داده شده و تعهد کتبی اخذ شده است.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید در هنگام خرید به علامت استاندارد ایران توجه کنند ،عنوان کرد :مالکان واحدهای صنفی کالاهایی که مشمول
استاندارد اجباری است را باید با نشان استاندارد خریداری و عرضه کنند چراکه در غیر این صورت به عنوان متخلف به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی
می شوند.
مدیرکل استاندارد همدان اضافه کرد :سامانه پیامکی سازمان ملی استاندارد این امکان را برای مردم فراهم آورده که از وضعیت اعتبار پروانه کاربرد
علامت استاندارد محصولات مختلف ،اطلاع داشته باشند.
وی افزود :مردم می توانند با ارسال کد  ۰۱رقمی شماره پروانه استاندارد درج شده بر روی کالاها و فرآورده ها به سامانه پیامک  ۰۱۱۱۰0۰۷از زمان
اعتبار پروانه استاندارد و مشخصات دیگر کالا مطلع شوند.
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مدیرکل استاندارد استان همدان خبر داد:

خرید  500نمونه از بازار استان همدان در راستای اجرای طرح طاها
همدان  -مدیرکل استاندارد استان همدان از خرید  ۰00نمونه از سطح بازار استان همدان در راستای انجام طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ
استاندارد) خبر داد.
محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید  ۰00نمونه از سطح بازار استان همدان در راستای انجام طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استاندارد)
خبر داد و اظهار کرد :هدف از اجرای این طرح ،انجام هماهنگ وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است.
مددی اضافه کرد :شناسایی و استانداردسازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری ،ارتقای سطح کیفی فرآوردهها در راستای
تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی و توجه عموم به علامت استاندارد ایران و جلوگیری از تولید و عرضه کالای با کیفیت پایین از اهداف
طرح طاها است.
وی با بیان اینکه خرید نمونه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از مراکز عرضه و آزمون آنها به منظور کنترل کیفیت کالاهای مشمول
استانداردهای اجباری و برخورد قانونی با عرضه کنندگان کالاهای فاقد کیفیت مشمول استاندارد اجباری در دستور اجرای طرح طاها است ،افزود :در
این راستا این اداره کل نسبت به خرید  ۰00نمونه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از مراکز عرضه و آزمون آنها اقدام کرده است.
وی بیان کرد :خرید نمونهها از سطح بازار استان بر اساس لیست ابلاغی سازمان ملی استاندارد ایران که به فراخور فصل و ضرورت مورد تشخیص
سازمان بوده ،انجام شده است.
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت :نمونه کالاها از صنایع مختلف شامل صنایع غذایی و کشاورزی ،شیمیایی و پتروشیمی ،ساختمانی و معدنی،
بستهبندی و سلولزی ،نساجی و چرم ،خودرو و نیرو محرکه ،برق و الکترونیک ،مهندسی پزشکی ،خدمات و معیار مصرف انرژی و مکانیک و
فلزشناسی خریداری شده است.
وی با بیان اینکه ارتقای سطح کیفی فرآورده های تولیدی در راستای تامین ایمنی ،بهداشت و سلامت جامعه از دیگر اهداف طرح طاها است ،افزود:
به منظور بررسی انطباق نمونه کالاهای خریداری شده با استانداردهای ملی مربوطه ،نمونه ها به آزمایشگاههای ذیربط ارسال شدهاند.
وی در ادامه سخنانش افزود :تاکنون  ۰00نمونه از سطح بازار استان خریداری و به آزمایشگاههای مربوطه ارسال شدهاست.
مدیرکل استاندارد استان همدان تاکید کرد :بر اساس قانون استاندارد هرگاه رعایت استاندارد برای تولید کالایی اجباری شده باشد در صورت عدم
تولید محصول مطابق با استاندارد مربوطه ،تولیدکننده به عنوان متخلف به دادگاه معرفی میشود.
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99/9/12

باشگاه
خبرنگاران

99:14
مدیرکل استاندارد استان قم عنوان کرد؛

برخورد با هتل های فاقد استاندارد قم
فرزانه گفت:برخی از هتلهای استان درخواست مهلت برای افزایش ایمنی استاندارد آسانسورهای خود داشتند ،اما قدمی در این راه برنداشتند.
به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم ،منصور فرزانه مدیرکل استاندارد استان قم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به مولفههای ایمنی در ساختمان گفت :استانداردسازی آسانسورها از مولفههای
ایمنی است ابتدا آسانسورها را در ادارات دولتی و دانشگاهها و مراکز مذهبی را مورد بازرسی قرار دادیم و اکنون به سراغ آسانسورها در مکانهای
تجاری و هتلها رفتیم.
فرزانه سیاست سازمان ملی استاندارد را برخورد بدون مماشات با هتلهای فاقد استاندارد دانست و بیان کرد :برخی از هتلهای استان درخواست
مهلت برای افزایش ایمنی استاندارد آسانسورهای خود داشتند ،اما قدمی در این راه برنداشتند.
وی با بیان اینکه هفت شرکت برای بازرسی آسانسورها در قم فعال است ادامه داد :از یک سال و نیم پیش تذکرات لازم را به صاحبان هتلها در
خصوص آسانسورها دادیم ،برخی از آسانسورهای هتلهای قم الزامهای قانونی را ندارند و این آسانسورها ممکن است که در نهایت پلمب شوند.
مدیرکل استاندارد استان قم اضافه کرد :از اواخر سال  ۳0تاکنون  00۱آسانسور در استان مورد بازدید قرار گرفتند که تقریبا  ۲۱۱آسانسور موفق به
اخذ تائیدیه شدند ،برخی از هتلهای معروف قم این تائیدیه را دریافت کردند ،اما  ۰۲۱آسانسور هتلهای استان تاکنون موفق به اخذ تائیدیه نشدند.
وی یادآورشد :بحث ایمنی مانعی برای بخش خصوصی نیست و این بخش باید به مساله ایمنی در هتلها توجه داشته باشد.
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شبستان

99/9/12
91:20
مدیرکل استاندارد قم:

آسانسور  5۲4هتل آپارتمان در قم غیراستاندارد است
مدیرکل استاندارد قم از غیراستاندارد و ناایمن بودن  ۰۲۱آسانسور هتل آپارتمان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان از قم ،منصور فرزانه مدیرکل استاندارد قم عصر امروز ( ۰۰آذر) در جلسه گفتوگوی بخش خصوصی با دولت که در
سالن جلسات استانداری برگزار شد ،بر لزوم برخورد جدی با ناایمنی آسانسور در برخی واحدهای رفاهی و اقامتی استان تأکید کرد.
وی تصریح کرد :استانداردسازی هتل ها و آپارتمان های استان از سال  ۳0آغاز شده است و در این مدت تعدادی از آسانسورهای مراکز دولتی و
هتلهای استان تأییدیه استاندارد دریافت کردند.
فرزانه همچنین از دریافت گواهی نامه و تأییدیه ایمنی توسط بیش از  ۲۱۱آپارتمان و هتل در استان خبر داد.
مدیرکل استاندارد قم نسبت به بی توجهی برخی هتلهای استان به اصول استانداردسازی آسانسورها انتقاد کرد و اظهار داشت :در بیش از یکسال و
نیم اخیر ،اخطاریههای ناایمنی هتلها صادر شده است ولی برخی هتل ها نسبت به این مساله بی توجه هستند..
وی با اشاره به غیراستاندارد بودن  ۰۲۱آسانسور هتل های قم تأکید کرد :هزینه بازدیدهای ادواری  ۲۱۱هزار تومان است اما استانداردسازی
آسانسورهای غیراستاندارد بر عهده واحدهای تجاری و هتلهای استان است.
فرزانه ادامه داد :مراکز تجاری و هتل های سایر استان ها پس از دریافت چند اخطار پلمپ می شوند اما در قم پس از گذشت  ۰1ماه از ارسال
اخطاریه ها هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
مدیرکل استاندارد قم اظهار داشت :مبحث ایمنی و استاندارد به هیچ وجه معضلی در راه فعالیتهای بخش خصوصی نیست و بر این اساس انتظار
داریم که مسئولان استان در استانداردسازی آسانسورها و دریافت مجوزهای تأییدیه همکاریهای لازم را داشته باشند.
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