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دوشنبه  5آذر 7931

اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

99/9/3

انتخاب

210:1

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد از هجدهمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی
نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران و هیات همراه بعداز ظهر امروز از بخش های مختلف نمایشگاه لوازم خانگی بازدید کردند.
به گزارش انتخاب؛ در این نمایشگاه انواع محصولات سرمایشی و گرمایشی ،محصولات صوتی و تصویری ،ماشین های شوینده ،ظروف ،سرویس ها
و ابزار آشپزخانه ،محصولات پخت و پز ،سبد محصولات و انواع قطعات در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.
از مهمترین اهداف این نمایشگاه که توسط انجمن لوازم خانگی ایران برگزار شده است ،معرفی هرچه بهتر تولیدکنندگان داخلی ،کسب درآمدهای
ارزی بیشتر ،توسعه صادرات غیرنفتی و همینطور توسعه بازار داخلی این صنعت است.
هجدهمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی از پنج شنبه تا یکشنبه  ۱تا  ۴آذر  79در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.
اخبار ریاست

تدبیروامید

99/9/3
210::

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد از هجدهمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی
نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران و هیات همراه بعداز ظهر امروز از بخش های مختلف نمایشگاه لوازم خانگی بازدید کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ در این نمایشگاه انواع محصولات سرمایشی و گرمایشی ،محصولات صوتی و تصویری ،ماشین های
شوینده ،ظروف ،سرویس ها و ابزار آشپزخانه ،محصولات پخت و پز ،سبد محصولات و انواع قطعات در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.
از مهمترین اهداف این نمایشگاه که توسط انجمن لوازم خانگی ایران برگزار شده است ،معرفی هرچه بهتر تولیدکنندگان داخلی ،کسب درآمدهای
ارزی بیشتر ،توسعه صادرات غیرنفتی و همینطور توسعه بازار داخلی این صنعت است.
هجدهمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی از پنج شنبه تا یکشنبه  ۱تا  ۴آذر  79در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.
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دوشنبه  5آذر 7931

اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

99/9/5
15025

رونمایی از استاندارد سامانههای پایش لحظه ای منابع آلاینده
تهران  -ایرنا  -مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت :استاندارد ملی سامانه های پایش لحظه ای و آنلاین منابع آلاینده
محیط زیست ،در سی و نهمین کارگروه ملی آلودگی هوا ،رونمایی می شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست ،شینا انصاری افزود :استانداردهای ملی سامانه های پایش لحظه ای و بر خط (آنلاین)
منابع آلاینده محیط زیست که با بیش از  799نفر ساعت کار تخصصی ،نهایی و ابلاغ شده روز چهارشنبه این هفته رونمایی می شود.
وی درباره مهمترین مشخصات این سامانه ها گفت :این سامانه ها به عنوان سند بالادستی ،امکان وحدت رویه برای بهرهبرداری همه استفاده
کنندگان (واحدهای صنعتی ،تولیدی ،خدماتی ،عمرانی زیر بنایی) در بعد ملی را در حوزه الزامات فنی سیستم های پایش لحظهای و بر خط فراهم
می کنند ،همچنین این استانداردها پژوهش محور و بومی و درعینحال مبتنی بر نتایج پژوهش های علمی و منطبق با مفاد استانداردهای مرجع روز
دنیا است.
انصاری ادامه داد :این استانداردها بدون صرف اعتبارات سازمان متبوع و سایر ارگان ها تدوین شده و از مصادیق تحقق همگرایی و همافزایی و
همکاری های میان سازمان متبوع و سازمان ملی استاندارد است که باعث ایجاد رویه یکسان در فرآیند پایش لحظهای و بر خط سامانههای پایش
آنلاین صنایع ،استاندارد سازی آنها  ،افزایش ضریب اطمینان از کارایی و اثربخشی تجهیزات و آمار حاصله از آنها می شود.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر درباره این استاندارد ادامه داد :این استانداردها بستر لازم برای تشکیل نهادهای ممیزی و بازرسی پایش آنلاین صنایع طبق
قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم می کند ،در آنها ضوابط و معیارهای علمی برای ارزیابی علمی
ضرورت و قابلیت واحدها برای الزام نصب سیستم های پایش آنلاین ،تعیین دقیق پارامترهای آلودگی برای پایش آنلاین به تفکیک نوع تولید و
خدمات واحدهای صنعتی و غیر صنعتی و الزامات سیستم های نمونه برداری ،متدولوژی دقیق آنالیز به تفکیک پارامتر تبیین شده است.
انصاری تصریح کرد :این استانداردها مطابق روال سازمان ملی استاندارد در گروهی متشکل از کارشناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط (ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست ،نهادهای زیرمجموعه وزارتخانههای صنعت ،معدن تجارت،
نفت ،نیرو ،شهرداری ،سازمان ملی استاندارد و )...تدوین و پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای گروههای
فنی مربوط ارسال و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و به شکل رسمی ،تصویب شد.
وی گفت :این استانداردها ،راهنمای مناسب برای رفع ابهامات فنی و تسریع و تسهیل روند ارزیابی فنی ،جانمایی ،نصب ،راهاندازی و بهرهبرداری
تجهیزات پایش آلودگی صنایع و سایر واحدهای مشمول است و باعث جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان حاصل از به کار گیری تجهیزات ناکارآمد و
غیراستاندارد شده و امکان جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات پایش را فراهم میکند ،این اقدام درنهایت باعث مدیریت بهینه و به هنگام آلودگی
منتشر شده از صنایع و حفظ و صیانت محیط زیست کشور می شود.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

99/9/5
15024

رونمایی از استاندارد ملی سامانههای پایش لحظهای منابع آلاینده محیط زیست
مدیرکل دفتر پایش فراگیرسازمان حفاظت محیط زیست افزود :استانداردهای ملی سامانههای پایش لحظهای و بر خط (آنلاین) منابع آلاینده محیط
زیست چهارشنبه هفته جاری ( 9آذرماه) همزمان با سی و نهمین کارگروه ملی آلودگی هوا رونمایی میشود.
به گزارش ایسنا شینا انصاری افزود :استانداردهای ملی سامانههای پایش لحظهای و بر خط (آنلاین) منابع آلاینده محیط زیست با بیش از  799نفر
ساعت کار تخصصی ،نهایی و ابلاغشده است.
وی درباره مهمترین مشخصات این سامانهها گفت :این سامانهها بهعنوان سند بالادستی ،امکان ایجاد وحدت رویه برای بهرهبرداری همه
استفادهکنندگان (واحدهای صنعتی ،تولیدی ،خدماتی ،عمرانی زیر بنایی) در بعد ملی را در حوزه الزامات فنی سیستمهای پایش لحظهای و بر خط
فراهم میکند.
به گفته انصاری این استاندارد پژوهش محور و بومی و درعینحال مبتنی بر نتایج پژوهشهای علمی و منطبق با مفاد استانداردهای مرجع روز
دنیاست.
وی ادامه داد :این استاندارد غیرموظف بدون صرف اعتبارات سازمان متبوع و سایر ارگانها تدوین شده و از مصادیق تحقق همگرایی و همافزایی و
همکاریهای میان سازمان متبوع و سازمان ملی استاندارد است که باعث ایجاد رویه یکسان در فرآیند پایش لحظهای و بر خط سامانههای پایش
آنلاین صنایع ،استانداردسازی آنها ،افزایش ضریب اطمینان از کارایی و اثربخشی تجهیزات و آمار حاصله از آنها میشود.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد :این استاندارد بستر لازم برای تشکیل نهادهای ممیزی و بازرسی پایش آنلاین
صنایع طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم میکند .در این استاندارد ضوابط و معیارهای علمی
برای ارزیابی علمی ضرورت و قابلیت واحدها برای الزام نصب سیستمهای پایش آنلاین ،تعیین دقیق پارامترهای آلودگی برای پایش آنلاین به تفکیک
نوع تولید و خدمات واحدهای صنعتی و غیر صنعتی و الزامات سیستمهای نمونهبرداری ،متدولوژی دقیق آنالیز به تفکیک پارامتر تبیین شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ،انصاری تصریح کرد :استانداردهای ملی سامانههای پایش لحظهای و بر خط (آنلاین) منابع
آلاینده محیط زیست مطابق روال سازمان ملی استاندارد در گروهی متشکل از کارشناسان سازمان ،صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی ،پژوهشی،
تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط (ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست ،نهادهای زیرمجموعه وزارتخانههای صنعت ،معدن تجارت ،نفت ،نیرو،
شهرداری ،سازمان ملی استاندارد و )...تدوین و پیشنویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای گروههای فنی مربوط
ارسال و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و به شکل رسمی تصویب شد.
وی در پایان گفت :این استاندارد ،راهنمای مناسب برای رفع ابهامات فنی و تسریع و تسهیل روند ارزیابی فنی ،جانمایی ،نصب ،راهاندازی و
بهرهبرداری تجهیزات پایش آلودگی صنایع و سایر واحدهای مشمول است و باعث جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان حاصل از بهکارگیری تجهیزات
ناکارآمد و غیراستاندارد شده و امکان جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات پایش را فراهم میسازد .این اقدام درنهایت باعث مدیریت بهینه و بههنگام
آلودگی منتشرشده از صنایع و حفظ و صیانت محیط زیست کشور میشود.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایلنا

99/9/5
1305:
رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال:

استاندارد اسمیک تنها استاندارد مورد قبول ایران است  /بودجه ناظران شرعی از عوارض کشتارگاهها
تامین میشود
رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال گفت :با وجود اینکه  059نشان حلال در دنیا وجود دارد اما تنها حلال بینالمللی مورد تایید جمهوری
اسلامی استاندارد اسمیک است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ،پیمان فلسفی ،رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال در نشست خبری صبح امروز دوشنبه  5آذر اظهار کرد:
مبنای عمل ما در طرح غذای حلال قانون است .قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید اولین سند قانونی است که نظارت بر آن را به وزارت جهاد
کشاورزی واگذار کرده است .سند دوم هم که در زمینه اصلاح قانون سازمان استاندارد است این سازمان را تنها مرجع اعطای نشان حلال شناخته
است.
وی افزود :هر محصول حلالی که منشا دامی و پروتئینی داشته باشد باید طبق نظارت نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی تایید شود و استانداردهای
سازمان استاندارد هم پیش از ابلاغ باید توسط نماینده ولی فقیه در جهاد تایید شده باشد.
فلسفی تاکید کرد :هیچ دستگاه دیگری تکلیف قانونی برای نظارت شرعی بر ذبح ،صید و حلال ندارد در قانون استاندارد جدید پیش بینی به عمل
آمده و قانون گذار یک نماینده فقهی در بحث استاندارد خواسته که توسط شورای نگهبان معرفی خواهد شد.
وی ادامه داد :وظیفه این فرد این است که مباحث فقهی و حلالیت محصولات مختلف را دنبال کند لذا اتاق بازرگانی تنها متولی صادرات محصولات
حلال است و وظیفه دیگری ندارد.
فلسفی اظهار داشت :برخی اعلام کردهاند ما در بحث کنترل مواد غذایی که وارد کشور میشوند به جز گوشت و ماهی موفق نبودهایم ما از هیچ
تخلفی در این موضوع نمیگذریم و با متخلفان از مبدا تا محل عرضه قاطعانه برخورد میکنیم.
رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال با اشاره به اینکه تاکنون  09شرکت تولیدکننده از استاندارد مجوز حلال گرفتهاند ،اذعان داشت :از زمان
تصویب قانون جدید  09شرکت تولیدکننده مواد غذایی نشان استاندارد دریافت کردهاند که این شرکتها اعم از کشتارگاه و تولیدکنندگان مواد شرعی
بوده است که در صورت داشتن کد شرعی استاندارد به آنها نشان حلال داده است.
وی افزود :تاکنون استاندارد تنها به  09مورد ،نشان داده است و سرعت عمل پایینی دارد .ما  999ناظر شرعی در کشتارگاهها داریم و انتظار داریم
سازمان استاندارد با سرعت بیشتری پیگیر امور باشد.
فلسفی در زمینه تامین بودجه ناظران شرعی گفت :ما بودجه ناظران شرعی را باید از عوارض گشتارگاهها بگیریم که برای هر قطعه مرغ  55ریال ،هر
قطعه گوسفند  ۱39تومان و هر گاو  ۱099تومان عوارض به حساب دولت ریخته میشود که دولت این عوارض را در ابتدا به حساب دامپزشکی و بعد
از آن به حساب ناظران میریزد .ما انتظار داریم دولت در این زمینه کمک بیشتری به ناظران کرده و از آنها حمایت کند.
وی با اشاره به اینکه در دنیا  059نشان حلال وجود دارد ،تاکید کرد :با وجود اینکه  059نشان حلال در دنیا وجود دارد اما تنها حلال بینالمللی مورد
تایید جمهوری اسلامی استاندارد اسمیک است.
وی ادامه داد :طی  ۱0سال گذشته ما با این سازمان تعامل کردیم و استاندارد مشترکی وجود دارد که هشت مذهب جهان اسلام اعم از شیعه و اهل
سنت به رسمت شناخته است اما برخی استانداردها مانند استاندارد مالزی تنها به چهار مذهب اهل سنت اشاره کرده است ،البته کشور مالزی طبق
قولهایی که داده بود قرار شد در اصلاح قانون سال  09۱2استانداردهای حلال مذهب شیعه را هم به مقدمه سازمان حلال خود اضافه کند اما هنوز
اقدامی انجام نشده است لذا هر محصول دیگری غیر از استاندارد اسمیک وارد کشور شود مورد قبول ما نیست.
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رونمایی از استاندارد ملی سامانههای پایش لحظهای و آنلاین منابع آلاینده محیط زیست
خبرگزاری میزان -استاندارد ملی سامانههای پایش لحظهای و آنلاین منابع آلاینده محیط زیست ،همزمان با سی و نهمین کارگروه ملی آلودگی هوا،
رونمایی میشود.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان ،شینا انصاری مدیرکل دفتر پایش فراگیر اظهار کرد :استانداردهای ملی سامانههای پایش لحظهای و بر خط
(آنلاین) منابع آلاینده محیط زیست که با بیش از  799نفر ساعت کار تخصصی ،نهایی و ابلاغشده است ،چهارشنبه این هفته رونمایی میشود.
وی درباره مهمترین مشخصات این سامانهها گفت :این سامانهها بهعنوان سند بالادستی ،امکان وحدت رویه برای بهرهبرداری همه استفادهکنندگان
(واحدهای صنعتی ،تولیدی ،خدماتی ،عمرانی زیر بنایی) در بعد ملی را در حوزه الزامات فنی سیستمهای پایش لحظهای و بر خط را فراهم میکند.
همچنین این استاندارد پژوهش محور و بومی و درعینحال مبتنی بر نتایج پژوهشهای علمی و منطبق با مفاد استانداردهای مرجع روز دنیاست.
انصاری ادامه داد :این استاندارد غیرموظف بدون صرف اعتبارات سازمان متبوع و سایر ارگانها تدوینشده و از مصادیق تحقق همگرایی و همافزایی
و همکاریهای میان سازمان متبوع و سازمان ملی استاندارد است که باعث ایجاد رویه یکسان در فرآیند پایش لحظهای و بر خط سامانههای پایش
آنلاین صنایع ،استانداردسازی آنها ،افزایش ضریب اطمینان از کارایی و اثربخشی تجهیزات و آمار حاصله از آنها میشود.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر درباره این استاندارد ادامه داد :این استاندارد بستر لازم برای تشکیل نهادهای ممیزی و بازرسی پایش آنلاین صنایع طبق
قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم میکند .در این استاندارد ضوابط و معیارهای علمی برای ارزیابی
علمی ضرورت و قابلیت واحدها برای الزام نصب سیستمهای پایش آنلاین ،تعیین دقیق پارامترهای آلودگی برای پایش آنلاین به تفکیک نوع تولید و
خدمات واحدهای صنعتی و غیر صنعتی و الزامات سیستمهای نمونهبرداری ،متدولوژی دقیق آنالیز به تفکیک پارامتر تبیین شده است.
انصاری تصریح کرد :این استاندارد مطابق روال سازمان ملی استاندارد در گروهی متشکل از کارشناسان سازمان ،صاحبنظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط (ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست ،نهادهای زیرمجموعه وزارتخانههای صنعت ،معدن تجارت،
نفت ،نیرو ،شهرداری ،سازمان ملی استاندارد و )...تدوین و پیشنویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای گروههای
فنی مربوط ارسال و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و به شکل رسمی ،تصویب شد.
این استاندارد ،راهنمای مناسب برای رفع ابهامات فنی و تسریع و تسهیل روند ارزیابی فنی ،جانمایی ،نصب ،راهاندازی و بهرهبرداری تجهیزات پایش
آلودگی صنایع و سایر واحدهای مشمول است و باعث جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان حاصل از بکار گیری تجهیزات ناکارآمد و غیراستاندارد شده
و امکان جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات پایش را فراهم میسازد .این اقدام درنهایت باعث مدیریت بهینه و بهنگام آلودگی منتشرشده از صنایع
و حفظ و صیانت محیط زیست کشور میشود.
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موضوع برند حلال گوشت قربانی بین دستگاه های دولتی شده است
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت :موضوع برند حلال تبدیل به گوشت قربانی شده است و مسئولیت آن میان وزارتخانه های صنعت و
کشاورزی و سازمان استاندارد جابجا میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری در این وزارتخانه
اظهار کرد :هر نوع کالا و فرآورده ای که ضوابط شرع اسلام درباره آن رعایت شود ،محصول حلال نام دارد.
وی افزود :این روزه غذایی حلال در دنیا میان افراد غیر مسلمان نیز تقاضای زیادی پیدا کرده است و آنها این طور بیان میکنند این نوع غذا از لحاظ
کیفیت و سلامت وضعیت بهتری دارد.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:چه ما بخواهیم یا نخواهیم یا آنها(کشورهای غیر مسلمان) بخواهند یا نخواهند با خریدکالاهای
حلال در کشور های غیر مسلمان نوعی تبلیغ غیر مستقیم و عملی برای اسلام انجام میشود.
وی تصریح کرد :گردش مالی محصولات حلال در دنیا  ۴هزار میلیارد دلار است که سهم ایران از این بازار بزرگ یک درصد یا کمتر از آن است و
باید ایران نیز سهم بیشتری از این بازار داشته باشد.
آیت الله تقوی گفت :ظرفیت عرضه محصولات حلال در ایران بسیار بیشتر این ارقام است که با برگزاری نمایشگاه های حلال در سراسر جهان می
توان از این ظرفیت موجود استفاده کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهمیت خودکفایی در کالاهای اساسی مانند گندم گفت :تمام کشور ها سعی میکنند حتی با
پرداخت یارانه های فراوان در تولید کالاهای اساسی و مهمی مانند گندم خودکفا باشند زیرا دیگر کشور های ممکن است در شرایط خاص یا توقف
کردن صادرات خود مشکلاتی برای تامین امنیت غذایی آن کشور ایجاد کنند.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد :وزارت جهاد کشاورزی به خوبی توانسته است در چند سال گذشته در تولید گندم به خودکفایی
دست یابد که این دست آورد بزرگی به حساب می آید؛ در صورتی که این وزارتخانه تنها  0۴ساعت دست از کار بکشد مشاهده خواهید کرد که چه
اتفاقی خواهد افتاد و صف های طولانی پشت فروشگاه های ایجاد میشود.
آیت الله تقوی درباره شرایط حلیت ژلاتین دامی وارداتی گفت :وزارت بهداشت و گمرک در زمان واردات این محصول تنها به استاندارد و سالم بودن
این محصول توجه می کنند که این امر مشکلاتی ایجاد می کند.
وی افزود :موضوع برند حلال تبدیل به گوشت قربانی شده است و مسئولیت آن میان وزارتخانه های صنعت و کشاورزی و سازمان استاندارد جابجا
میشود.
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نیمی از شهربازی های خصوصی ایلام مجوز استاندارد دریافت کردند
ایلام  -ایرنا  -مدیر کل استاندارد ایلام گفت :نیمی از وسایل و تجهیزات شهربازی بخش خصوصی این استان مجوز استاندارد دریافت کردند.
مهناز همتی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرگار ایرنا اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تاکنون از مجموع  5۴وسیله و تجهیز شهربازی در فضای
روباز استان ،تعداد  02مورد و در بخش شهربازی سرپوشیده از مجموع هشت واحد شهربازی  0مورد موفق به دریافت مجوز بهرهبرداری استاندارد
شدهاند.
وی افزود :در زمینه استانداردسازی تجهیزات بازی و زمین های بازی که متعلق به شهرداری های استان ایلام بوده اقدام خاصی انجام نشده و هیچ
کدام از تجهیزات زمین بازی روباز گواهی استاندارد دریافت نکرده اند.
مدیرکل استاندارد ایلام تاکید کرد :در صورت همکاری شهرداری ها ،مالکان و بهره برداران وسایل بازی ،انتظار می رود تا پایان سال جاری  99درصد
و در سال  72نیز  ۱99در صد تجهیزات و وسایل بازی مستقر در شهربازی ها و زمین های بازی استان گواهی استاندارد دریافت کنند.
همتی با بیان اینکه شرایط صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد نسبت به گذشته تسهیل شده اما نظارت و بازرسی ها تشدید یافته است ،گفت :این
اداره کل به همراه نیروهای بخش خصوصی طرف قرارداد به صورت مستمر واحدهای تولیدی و خدماتی را زیرنظر دارند و رعایت استانداردها را
پیگیری می کنند.
بیش از  ۱09واحد تولیدی فعال در ایلام زیر پوشش اداره کل استاندارد است.
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 2محصول با علامت استاندارد جعلی در آذربایجان شرقی توقیف شد
تبریز  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت 0 :محصول بهداشتی و آشامیدنی با علامت استاندارد جعلی در این استان توقیف شد.
ساسان فرشی حق رو روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :این محصولات شامل مایع دستشویی با برند« ایش بیر » و آب آشامیدنی با نام تجاری
« آکنده » است که با چاپ علامت استاندارد جعلی تولید و در سطح بازار توزیع می شد.
وی اظهار داشت :در یک واحد تولیدی غیرمجاز انواع پودر شوینده ،جرم گیر ،سفید کننده ،شیشه پاک کن و مایع دستشویی تولید می شد که این
محصولات در بازرسی های کارشناسان کشف و در محل کارخانه توقیف شد.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی یادآوری کرد :کارشناسان این اداره کل همچنین در بازرسی از واحد تولید آب آشامیدنی آکنده تعداد  09شرینگ
 ۱0تایی توقیف کردند.
فرشی حق رو ادامه داد :پرونده این واحدهای متخلف تولیدی بعد از طی مراحل اداری در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته است.
وی از مردم خواست با ارسال کد  ۱9رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد به سامانه پیامکی  ۱5۱9از اصالت و اعتبار علامت استاندارد و مشخصات
کالاهای خریداری شده اطمینان کسب کنند.
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واکنش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به گزارش «شهروند»

بنزین را با استاندارد جهانی میفروشیم
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نسبت به گزارش «شهروند» واکنش نشان داد« .هوا نمیفروشیم بنزین گازدار است» عنوان گزارشی
است که روزنامه شهروند در تاریخ  09آبان  79منتشر کرد و در این گزارش به فیلمی پرداخت که در فضای مجازی نسبت به کمفروشی بنزین در
جایگاههای سوخت اشاره میکرد .گرچه توضیحات مندرج در پاسخ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در متن گزارش موجود بود اما
توضیحات بیشتر درباره تخلف برخی جایگاهداران سوخت را در ادامه میخوانید:
بنزین توزیعی در جایگاههای کشور مطابق با استانداردهای جهانی است
 نظارتهای کیفی و کمی به صورت هفتگی و ماهانه از فرآورده موجود در مخازن جایگاهها و همچنین مقدار تحویلی به مشتری از تلمبههایجایگاهها به صورت مستمر و موردی توسط مناطق 39گانه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و نمایندگان اداره استاندارد صورت میپذیرد .لذا
بحث اختلاط بنزین با آب در مخازن و کمفروشی به راحتی امکانپذیر نیست.
 حسب دستورالعملهای صادره کلیه انطباقات و مغایرتهای کارکرد دفاتر فروش هر تلمبه در جایگاهها به دفاتر عملیات و بارهای ارسالی از انبارهابه جایگاهها با موجودی مخازن و همچنین اطلاعات ثبتشده در سامانه هوشمند در هر بازه زمانی قابل بررسی و کنترل است .ضمنا جهت جلوگیری
از مغایرتهای احتمالی و کنترل مضاعف مقرر شده است تمامی تلمبههای جایگاهها علاوه بر توتالایزر الکترونیکی به توتالایزر مکانیکی نیز مجهز
باشند.
 همچنین با توجه به اینکه فشار بخار حداقل و حداکثر بنزین مطابق استاندارد یورو جهت فصول سرد و گرمسال در بازه مقادیر مشخصی است،امکان ایجاد گاز اضافی در بنزین در مقایسه با محصولات قدیمیتر منتفی است و ذکر این موارد بهعنوان زیادبودن گاز بنزین یورو ۴به ضرر
جایگاهدار و مشتری غیرکارشناسی است.
 لازم به ذکر است درخصوص فیلمی که در فضای مجازی در یکی از جایگاههای استانهای غرب کشور از پرشدن یک بطری یکونیم لیتری بابنزین منتشر شده که نمایشگر تلمبه رقمی معادل  0/7لیتر را نشان میدهد ،با تأکید بر نادرستبودن فیلم ذکرشده اعلام میدارد تلمبههای فروش در
مجاری عرضه سوخت مایع در بازه زمانی ماهیانه توسط کارشناسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در سراسر کشور با پیمانههای  09لیتری
استاندارد مورد آزمون قرار گرفته و چنانچه خطای اندازهگیری بیشتر از  39سیسی در  09لیتر باشد ،مینر نصبشده در تلمبه بهطور مجدد تنظیم و
پلمپ میشود و همچنین در بازه زمانی سهماهه نیز توسط کارشناسان سازمان ملی استاندارد بهطور مجدد تست میشود و چنانچه خطای اندازهگیری
بیشتر از  29سیسی در  09لیتر باشد ،تلمبه از سرویس خارج میشود و تا تنظیم مجدد توسط کارشناسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در
جایگاه اجازه فروش نخواهد داشت .به همین لحاظ امکان خطای 399درصدی برای تلمبههایی که دارای برچسب اعتباری سازمان ملی استاندارد و
پلمپ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هستند ،وجود ندارد و تکذیب میشود.
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