 6آذر 7931
 73ربیع الاول 7114
 21نوامبر 2472

1

استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  6آذر 7931

سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست
اخبار ریاست 2...........................................................................................................................
رئیس سازمان ملی استاندارد بر اجرای استاندارد مسئولیت اجتماعی تاکید کرد  /پاد
حمایت از کالای ایرانی سر لوحه کار همه باشد  /ایرنا
 71استاندارد کلان در حوزه مسئولیت های اجتماعی تدوین می شود  /ایرنا
نیازمند استاندارد مسئولیت اجتماعی هستیم  /خبرگزاری صداوسیما
تدوین  71استاندارد کلان در راستای توسعه پایدار  /میزان
برای انتقال مفهوم استاندارد به مردم باید از زبان هنر استفاده کنیم  /فرهنگ و هنر
اخبار ملی 3.................................................................................................................................
سازمان استاندارد از امکانات مجهز برای بررسی سلامت تمامی مواد غذایی برخوردار نیست /
خانه ملت
مجلس پیگیر اجرای نشدن استانداردهای  2۸گانه خودرو  /خودروهای داخلی نقشی در
بازارهای جهانی ندارند  /خانه ملت
مجلس پیگیر اجرای نشدن استانداردهای  2۸گانه خودرو  /عصر خودرو
اخبار استانی 79...........................................................................................................................
نیمی از شهربازی های خصوصی ایلام مجوز استاندارد دریافت کردند  /ایرنا
گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد  /فارس
هشدار اداره کل استاندارد به بیمارستان ها ،مراکز درمانی و پزشکی استان  /تابناک

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

2

استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  6آذر 7931

سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

3

استاندارد در آیینه رسانهها
سه شنبه  6آذر 7931

اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

پاد

99/9/6
142:4

رئیس سازمان ملی استاندارد بر اجرای استاندارد مسئولیت اجتماعی تاکید کرد
آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد استان تهران و تقدیر از واحدهای برتر این استان صبح امروز با حضور رییس ،معاون و جمعی از مدیران
سازمان ملی استاندارد ایران ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران و جمع کثیری از نمایندگان
بخش خصوصی در مجتمع فرهنگی ،آموزشی آدینه تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از استاندارد ،نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه
استاندارد استان تهران ،بار دیگر اعلام کرد :سازمان ملی استاندارد ایران مشاور و همکار واحدهای تولیدی و خدماتی است.
وی با اشاره به نگرانی های بخش خصوصی در شرایط تحریم گفت :تولیدکنندگان با مدیریت جهادی در تلاشند تا از تنگناهای اقتصاد عبور کنند و
سازمان استاندارد با رصد این تحولات در صدد حمایت از تولید است ،اما برای حفظ ایمنی و سلامت جامعه هر جا که لازم باشد سختگیری خواهیم
داشت.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مفهوم شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان استانداردهای بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی اشاره کرد
و افزود :در شعار امسال مفهوم استاندارد ،انقلاب صنعتی و بین المللی بودن نهفته است و تصویری از استاندارد در حوزه های ملی و بین المللی را
نمایش می دهد.
وی با بیان اینکه شاخص های استاندارد در سازمان بین المللی استاندارد تغییر کرده است ،گفت :در مجمع عمومی امسال نیز بحث کمک به
استانداردها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار مطرح شد.
وی با بیان اینکه  ۷۱استاندارد کلان مدیریتی برای این منظور پیشبینی و تدوین شده است گفت :این استانداردها شامل مسائل زیست محیطی
انرژی ،مدیریت و بحث مسئولیت اجتماعی است که از مهمترین استانداردها محسوب می شود.
وی افزود :در کشور ما نیز باید همه بنگاهها بدانند که در برابر مردم چه مسئولیتی دارند و اخلاق کسب و کار در بنگاه های اقتصادی نهادینه شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابراز امیدواری کرد :سال آینده  ،سایر واحدهای تولیدی در سطوح کلان کشور مورد تقدیر قرار گیرند.
محمود رضا طاهری  ،مدیرکل استاندارد استان تهران نیز در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران با بیان اینکه کارهای جدیدی در
بخش استانداردسازی خدمات در تهران در حال انجام است گفت :میادین میوه و تره بار تهران ارزیابی شده و  ۰۸درصد آنها گواهی استاندارد دریافت
کرده است.
وی افزود :مهد کودک ها نیز باید از جنبه های مختلف از جمله وسایلی که در آن استفاده می شود استاندارد باشد.
وی گفت :درنظر داریم سازمان پارکهای شهرداری به تفاهم برسیم تا برای پارک های تهران نیز گواهی استاندارد صادر شود.
طاهری با بیان اینکه بیش از  ۷۰تله کابین از انواع مختلف در استان تهران وجود دارد گفت :این نوع خدمات نیز باید همگی استاندارد باشد.
وی افزود :در حوزه فعالیتهای دانش بنیان نیز در تهران تاکنون  ۷۸گواهی برای محصولات شرکت های دانش بنیان در زمینه استاندارد صادر شده
است.
در مراسم امروز از  ۳۲شرکت تولیدی برتر در زمینه رعایت استاندارد در استان تهران تقدیر شد.
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حمایت از کالای ایرانی سر لوحه کار همه باشد
تهران -ایرنا -معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان استاندارد کشور به شعار امسال در خصوص حمایت از کالای ایرانی گفت :با توجه به شرایط
پیش رو حمایت از کالای ایرانی سرلوحه کارها قرار گرفت چرا که ماهیت اقتصاد مقاومتی درونزا و برون نگرست.
به گزارش ایرنا ،نیره پیروزبخت روز سه شنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استان تهران در مرکز فرهنگی آدینه اظهار داشت :رهبر معظم
انقلاب امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند که سازمان استاندارد این شعار را سرلوحه کارهای خود قرار داد و به تمامی واحدها
اعلام کرد که این نهاد مشاور واحدهای تولیدی و خدماتی خواهد بود.
وی گفت :سازمان استاندارد در شرایط ویژه ،رویکرد اقتصاد مقاومتی و قانون جدید را تدوین کرده که مربوط به کالا و خدمات نیست بلکه در مفاهیم
زندگی رسوخ و ظهور می کند.
رئیس سازمان استاندارد گفت :در نظر داریم تا  ۷۱استاندارد کلان را پیش بینی و تدوین کنیم تا در بخش مدیریت مسئولیت اجتماعی اقدامات اساسی
انجام شود.
پیروزبخت تصریح کرد :با تصویب این برنامه ،می توانیم به نسل آینده راهکاری را ارائه دهیم تا آنان بتوانند کشور را اداره و در برابر مردم مسئولیت
خود را ایفا کنند.
وی همچنین به تصویت قانون استاندارد کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت :این قانون جایگاه ملی استاندارد را تقویت کرد و در آن تمام مولفه
ها کاربردی و حمایتی دیده شده است.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان استاندارد کشور گفت :در این قانون نگاه دولتی برقرار نیست بلکه در ترکیب شورای استاندارد برخی از
مسئولان دولتی ،دو نماینده مجلس شورای اسلامی ،مسولان قضایی و دادستان کشور و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند.
**حمایت از تولید و کالای ایرانی ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران هم در این مراسم با بیان اینکه حمایت از تولید و کالای ایرانی درست و ضروری است تصریح
کرد :آنچه به عنوان الگوی اقتصادی در کشور مطرح است در سه بخش توسعه درونزا متکی به منابع داخلی(اتکا به تولید برای جایگزینی واردات)،
توسعه برونگرا (تعامل با اقتصاد جهانی و تکنولوژی روز دنیا) و اقتصاد مقاومتی( استفاده درون زا و برونگرا) مطرح می شود.
غلامحسین شافعی افزود :آنچه که هم اکنون در اقتصاد کشور مشاهده می شود ،از کدام یک از این الگوها تبعیت می کند ،چرا که در این موارد ما
سرگردان و استراتژی مدونی نداریم.
وی تاکید کرد :حمایت از کالای ایرانی درست ولی شیوه عمل به آن نادرست است.
شافعی گفت :باید از تولید ملی حمایت کرد تا بتواند پس از روی پا ایستادن در عرصه رقابت در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.
به گفته وی حمایت همیشگی از تولید داخلی باعث ناکارآمدی خواهد شد.
در این مراسم تعدادی از تولید کنندگان برتر استان تهران با رسم لوح یادبودی تجلیل شد.
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رئیس سازمان استاندارد:

 71استاندارد کلان در حوزه مسئولیت های اجتماعی تدوین می شود
تهران -ایرنا -رئیس سازمان استاندارد کشور گفت :در نظر داریم  ۷۱استاندارد کلان را پیش بینی و تدوین کنیم تا در بخش مدیریت مسئولیت
اجتماعی اقدامات اساسی انجام شود.
به گزارش ایرنا ،نیره پیروزبخت روز سه شنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استان تهران از نظر استاندارد اظهارداشت :سازمان استاندارد در
شرایط ویژه ،رویکرد اقتصاد مقاومتی و قانون جدید را تدوین کرده که مربوط به کالا و خدمات نیست بلکه در مفاهیم زندگی رسوخ و ظهور می کند.
وی تصریح کرد :با تصویب این برنامه می توانیم به نسل آینده راهکاری را ارائه دهیم تا آنان بتوانند کشور را اداره و در برابر مردم مسئولیت خود را
ایفا کنند.
معاون رئیس جمهوری همچنین به شعار امسال در خصوص حمایت از کالای ایرانی اشاره و بیان کرد :با توجه به شرایط پیش رو حمایت از کالای
ایرانی سرلوحه کارها قرار گرفت چرا که ماهیت اقتصاد مقاومتی درونزا و برون نگرست.
وی همچنین به تصویت قانون استاندارد کشور در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد :این قانون جایگاه ملی استاندارد را تقویت کرد و در آن تمام
مولفه ها کاربردی و حمایتی دیده شده است.
معاون رئیس جمهوری گفت :در این قانون نگاه دولتی حاکم نیست بلکه در ترکیب شورای استاندارد برخی از مسئولان دولتی ،دو نماینده مجلس
شورای اسلامی ،مسئولان قضایی ،دادستانی کشور و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند.
**حمایت از کالای ایرانی ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران هم در این مراسم با بیان اینکه حمایت از تولید و کالای ایرانی درست و ضروری است تصریح
کرد :آنچه به عنوان الگوی اقتصادی در کشور مطرح است در سه بخش توسعه درونزا متکی به منابع داخلی(اتکا به تولید برای جایگزینی واردات)،
توسعه برونگرا (تعامل با اقتصاد جهانی و تکنولوژی روز دنیا) و اقتصاد مقاومتی( استفاده درون زا و برونگرا) مطرح می شود.
غلامحسین شافعی افزود :آنچه که اکنون در اقتصاد کشور مشاهده می شود از هیچکدام از این الگوها تبعیت نمی کند چراکه در این موارد ما
سرگردان و راهبرد مدونی نداریم.
وی تاکید کرد :حمایت از کالای ایرانی درست ولی شیوه عمل به آن نادرست است.
شافعی گفت :باید از تولید ملی حمایت کرد تا بتواند پس از روی پا ایستادن در عرصه رقابت در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.
به گفته وی حمایت همیشگی از تولید داخلی باعث ناکارآمدی خواهد شد.
در این مراسم  ۳۸واحد صنفی و تولیدکننده برتر استان تهران با ارائه لوح یادبود تجلیل شدند.
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صداوسیما

1:219
رئیس سازمان استاندارد:

نیازمند استاندارد مسئولیت اجتماعی هستیم
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت :امروز استاندارد مدیریت مسئولیت اجتماعی در همه بنگاه های اقتصادی جاری شده و بدون این استاندارد نمی
توان استاندارد کالا را تعریف کرد.
نیازمند استاندارد مسئولیت اجتماعی هستیمبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نیره پیروزبخت امروز در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه
استاندارد استان تهران با بیان اینکه شاخص های استاندارد در سازمان بین المللی استاندارد تغییر کرده است ،گفت :در مجمع عمومی امسال نیز بحث
کمک به استانداردها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار مطرح شد.
وی با بیان اینکه  ۷۱استاندارد کلان برای این منظور پیشبینی و تدوین شده است گفت :این استانداردها شامل مسائل زیست محیطی انرژی
مدیریت و بحث مسئولیت اجتماعی است که یکی از مهمترین استانداردها محسوب می شود.
وی افزود :در کشور ما نیز باید همه بنگاهها بدانند که در برابر مردم چه مسئولیتی دارند و اخلاق کسب و کار در بنگاه های اقتصادی نهادینه شود.
وی همچنین در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تقدیر از برگزیدگان استاندارد در استان تهران گفت :هر ساله همزمان با روز
جهانی استاندارد علاوه بر واحدهای کشوری ،تولیدکنندگان در هر استان نیز معرفی میشوند.
وی گفت :استانهای مختلف مزیت های متفاوتی در زمینه استاندارد دارند که می توانند در حوزه های کشاورزی و صنعتی باشد.
وی با اشاره به قانون جدید نظام تقویت و توسعه استاندارد گفت :بخشی از این قانون شامل سازمانها و خدمات دولتی میشود که این موضوع در
حال پیگیری است و در برخی از اداره های دولتی دفتر استاندارد ایجاد شده است.
پیروزبخت درباره پیگیری استانداردهای اجباری خودرو گفت :از ماه  ۷۸امسال بازرسیهای سازمان استاندارد آغاز خواهد شد و به مدت یک سال
خودروسازان فرصت دارند تا این استانداردها را بر روی خودروها اجرایی کنند.
باید مرامنامه اخلاقی کسب و کار تدوین شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :امروز در کشور برای بنگاههای اقتصادی نیاز به تدوین مرامنامه اخلاق کسب و کار داریم.
غلامحسین شافعی امروز در مراسم قدردانی از واحدهای نمونه استاندارد در استان تهران افزود :همه نامهای تجاری جهانی که موفق بوده اند در
کنار خود مرامنامه اخلاق کسب و کار داشته اند و به مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه کرده اند.
وی با بیان اینکه امروز استانداردها فراتر از کالاهای تولیدی است گفت :امروز تحقق جامعه آرمانی مورد توجه است.
شافعی افزود :نسل جدید نیاز به استانداردهای خدمات و مسئولیت اجتماعی از جمله استانداردهای زیست محیطی الگوهای جمعیتی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به الگوهای توسعه موجود گفت :یک نوع از الگوی توسعه درون گراست که توجه آن تولید داخلی و جایگزینی
واردات است و نوع دیگر توسعه برون گراست که در آن اتکا به اقتصاد جهانی فناوریهای روز است و الگوی دیگر الگوی مختلط درون زا و برون
نگر است که ضمن حمایت از تولید داخلی وارد شدن به تعاملات جهانی را دنبال می کند.
شافعی افزود :در اقتصاد ما نمیتوانیم ادعا کنیم که کدام الگو را اجرا کرده ایم و به نظر میرسد که سرگردان ماندیم و راهبرد مشخص و مدونی
برای الگوی توسعه ای نداریم و مرتب در حال نوسان در اقتصاد هستیم.
رئیس اتاق ایران گفت :گاهی بر الگوی اول تکیه میکنیم که باعث میشود مصرف کنندگان جایگزین دیگری بجز تولیدات داخلی نداشته باشند که
این موضوع بر استاندارد نیز تأثیر جدی دارد.
شافعی افزود :حمایت از تولید داخلی امروز وجود دارد اما شیوه عمل آن درست نیست زیرا به جای حمایت از بخش تقاضا باید از بخش عرضه در
تولید حمایت شود.
وی ادامه داد :به حمایت مادام العمر از تولید نیز اشتباه است و باعث توانمندسازی تولید نمی شود و به جای آن باید تولید را به سطح بلوغ برسانیم
و بعد خود تولید کننده برای ادامه حیات در بازار جهانی راه خود را ادامه دهد.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

میزان

99/9/6
14211
رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد

تدوین  71استاندارد کلان در راستای توسعه پایدار
خبرگزاری میزان -رئیس سازمان ملی استاندارد گفت :با تغییر شاخصهای استاندارد در سازمان بین المللی استاندارد برای رسیدن به اهداف توسعه
پایدار تلاش میشود که در این راستا  ۷۱استاندارد کلان تدوین شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ،نیره پیروزبخت امروز در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران گفت :با تغییر
شاخصهای استاندارد در سازمان بین المللی استاندارد برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تلاش میشود که در این راستا  ۷۱استاندارد کلان تدوین
شده است.
وی با اشاره به اینکه استاندارد حوزه زیست محیطی انرژی مدیریت و بحث مسئولیت اجتماعی از مهمترین مباحث مطرح شده است ،تصریح کرد :در
کشور ما لازم است تا تمام بنگاهها بدانند که در برابر مردم چه مسئولیتی دارند و اخلاق کسب و کار در بنگاههای اقتصادی نهادینه شود.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

99/9/6

فرهنگ و هنر
192:4
رییس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد

برای انتقال مفهوم استاندارد به مردم باید از زبان هنر استفاده کنیم
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در آیین افتتاحیه نمایشگاه گرافیک و کارتون «کالای استاندارد ایرانی» در باغموزه قصر گفت :یکی از اهداف
سازمان ملی استاندارد ،ترویج مفاهیم مختلف استاندارد برای مردم است .این فقط با کارهای تبلیغی امکانپذیر نیست و باید حتماً از زبان هنر برای
انتقال این مفاهیم استفاده کنیم.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،نمایشگاه آثار طراحی گرافیک و کارتون «کالای استاندارد ایرانی» دوشنبه پنجم آذر
در باغموزه قصر افتتاح شد.
نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه افتتاح این نمایشگاه عنوان کرد :خیلی خوشحالم که امروز این فرصت را داشتم که هم
از مجموعه باغموزه قصر بازدید کنم و هم این نمایشگاه را افتتاح کنیم .یکی از اهداف سازمان ملی استاندارد ،ترویج مفاهیم مختلف استاندارد برای
مردم است .این فقط با کارهای تبلیغی امکانپذیر نیست و باید حتماً از زبان هنر برای انتقال این مفاهیم استفاده کنیم .با همین هدف در آغاز امسال
با توجه به اینکه سال جاری به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده بود و از آنجا که مفهوم استاندارد یکی از مؤلفه های مؤثر در کالای
ایرانی است ،زمینه را برای خلق آثاری در زمینه کالای ایرانی و استاندارد فراهم کردیم و بخشی از این آثار در باغموزه قصر به نمایش در آمده است.
وی اضافه کرد :حدود  ۲۵۸هنرمند در یک کار شبانهروزی توانستند آثار بسیار زیبایی خلق کنند که از بین این آثار ،تعدادی را انتخاب کردیم و در
مجلس شورای اسلامی و مراکز دیگر به نمایش گذاشتیم .در باغموزه قصر نیز آثاری را به نمایش گذاشتهایم که بتواند مفهوم استفاده از کالای ایرانی
و به طور خاص استفاده از کالای استاندارد ایرانی را به مخاطب برساند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان گفت :امیدوارم این نمایشگاه با استقبال مناسبی روبهرو شود و مدیران شهری و مدیران موزهها نیز چنین
نمایشگاههایی برگزار کنند .فرهنگسراها نیز مکانهای مناسبی برای برپایی نمایشگاه «کالای استاندارد ایرانی» هستند که امیدوارم از ظرفیت آنها
استفاده شود.
این نمایشگاه با شعار «کالای استاندارد ایرانی میخرم» تا هفتم آذر ماه هر روز از ساعت  ۹تا  ۷۱پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

خانه ملت

99/9/6
:9219
جمالی سوسفی:

سازمان استاندارد از امکانات مجهز برای بررسی سلامت تمامی مواد غذایی برخوردار نیست
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر ضرورت شناسنامه دار کردن مزارع و باغات کشاورزی ،گفت :در برخی موارد ممکن است مواد غذایی
فاسد در بنادر وارد سفره مردم شود که در این رابطه نیاز است نظارت ها تشدید شود.
منوچهر جمالی سوسفی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر اینکه اطمینان مردم باید از سلامت مواد غذایی حاصل شود ،گفت:
بهتر است در تولید محصولاتی مانند گوجه فرهنگی ،سیب زمینی و درختی ،کاهو ،خیار ،پیاز و برنج از سموم استفاده نشود و میزان باقی مانده سموم
مورد بررسی و پایش قرار گیرد تا وارد سبد غذایی مردم نشود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی ،افزود :در گذشته به هیچ وجه از سموم استفاده نمی شد و تنها از کود حیوانی استفاده می شد که
دامداری ها نسبت به توزیع آن برای تقویت زمین های کشاورزی و باغات اقدام می کردند.
اطلاعات کشاورزان و افراد در رابطه با آسیب های ناشی از مصرف بی رویه سموم اندک است
وی با یادآوری اینکه اطلاعات کشاورزان و افراد در رابطه با آسیب های ناشی از مصرف بی رویه سموم اندک است ،گفت :در این رابطه تبعات ناشی
از مصرف بی رویه سموم باید به کشاورزان گوشزد شود و آگاهی آنها افزایش یابد.
در برخی مناطق از فاضلاب برای آبیاری مزارع سبزیجات استفاده می شود
این نماینده مردم در مجلس دهم ،با انتقاد از اینکه در برخی مناطق از فاضلاب برای آبیاری مزارع سبزیجات استفاده می شود ،تصریح کرد :از مواد
نگهدارنده برای ماندگاری محصولات استفاده می شود که ممکن است محصولات مدت زمان بیشتری در سردخانه ها نگهداری شود و اگر بخواهند
این محصولات را سریع تر از سردخانه خارج کنند سر سفره مجموعه ای از آلوده کننده و مسموم کننده هایی قرار می گیرد که می تواند برای سلامت
شهروندان دردسرساز شود.
جمالی سوسفی با بیان اینکه در برخی موارد سلامت محصولاتی مانند ذرت ،برنج و گندم در بنادر برای مصرف انسانی مورد تایید نیست ،گفت :حتی
در برخی موارد نیز این محصولات قابلیت استفاده حیوانی را نیز ندارند و باید مورد مصرف صنعتی قرار گیرند اما متاسفانه در کشور تنها یک مرکز
برای پایش سموم وجود دارد که از این محصولات به نحو صحیح استفاده شود.
در برخی بنادر ذرت و برنج آلوده وجود دارد که قابلیت استفاده انسانی و دامی را ندارند اما به مزایده گذاشته می شوند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ،افزود :در برخی بنادر ذرت و برنج آلوده وجود دارد که قابلیت استفاده انسانی و دامی را
ندارند اما به مزایده گذاشته می شوند و ممکن است به سبد غذایی مردم وارد شود در این رابطه نیاز است نظارت ها تشدید و چارچوب ها رعایت
شود.
وی با تاکید بر ضرورت شناسنامه دار شدن مزارع و باغات کشاورزی ،گفت :وزارت جهاد کشاورزی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،صمت،
سیستم قضایی و تعزیرات باید به صورت هماهنگ عمل کنند و اگر این هماهنگی تحقق یابد نتایج مثبتی حاصل می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،با انتقاد از اینکه متولی واحدی برای تایید سلامت مواد غذایی وجود ندارد ،ادامه داد :دستگاه های متعددی در این
رابطه ایفای نقش می کنند البته تجهیزات و امکانات کافی برای بررسی و تایید سلامت مواد غذایی وجود ندارد و سازمان استاندارد برای بررسی
تمامی مواد غذایی امکانات لازم را ندارد و آزمایشگاه ها در حد استانداردهای جهانی نیستند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ،افزود :البته اگر دستگاه ها هر کدام به وظیفه خود به درستی عمل کنند مشکلات در حوزه
مواد غذایی به حداقل می رسد/.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

خانه ملت

99/9/6
14246
نورقلی پور:

مجلس پیگیر اجرای نشدن استانداردهای  ۵۸گانه خودرو  /خودروهای داخلی نقشی در بازارهای جهانی
ندارند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،گفت :اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه وظیفه خودروسازان محسوب میشود و اگر آنها را اعمال نکنند
موضوع از سوی دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
رامین نورقلی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،در خصوص روند اعمال استانداردهای هشتاد و پنج گانه در خودروهای تولید داخل،
اظهار داشت:با توجه به مشکلاتی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند ،مسائل مرتبط با تولید از جمله استاندارد سازی محصولات را با چالش
مواجه کرده است اما امیدواریم خودروسازان بتوانند استانداردهای هشتاد و پنج گانه مقرر را اجرایی کنند.
خودروسازان موظف به اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه هستند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باتوجه با چالشهای موجود علی رغم اینکه خودروسازان موظف به اجرای
استانداردهای هشتاد و پنج گانه هستند مسیر سختی را پیش رو دارند ،گفت :اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه وظیفه خودروسازان محسوب
میشود و اگر آنها را اعمال نکنند موضوع از سوی دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
رعایت استانداردها در بازار داخلی مدنظر قرار میگیرد
نماینده مردم کردکوی ،ترکمن ،بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورتی که زمان و مهلتی به خودروسازان داده شود
میتوان تا پایان زمان داده شده برای اعمال استانداردهای مقرر به آنها فرصت داد ،ادامه داد :تولیدات خودروسازان کشور در بازارهای جهانی نقش
چندانی ندارند عمدتا موضوع رعایت استانداردها در خصوص بازارهای داخلی مدنظر قرار میگیرد.
رانت در بازار نقش استانداردها را کمرنگ کرده است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که رانت بسیار بزرگی در بازار خودرو وجود دارد رعایت کردن
و یا رعایت نکردن استانداردها در بازار رقابتی نقشی ندارد ،عنوان کرد :تنها نقش رعایت و اعمال استانداردهای هشتاد و پنج گانه در زمینه سلامت،
ایمنی و کاهش آلایندهها است که در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و استفاده کنندگان مدنظر قرار میگیرد/.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

عصر خودرو

99/9/1
11241
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مجلس پیگیر اجرای نشدن استانداردهای  ۵۸گانه خودرو
خودروهای داخلی نقشی در بازارهای جهانی ندارند
عصر خودرو -عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،گفت :اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه وظیفه خودروسازان محسوب میشود و اگر آنها
را اعمال نکنند موضوع از سوی دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خانه ملت ،رامین نورقلی پور در خصوص روند اعمال استانداردهای هشتاد و پنج گانه در خودروهای
تولید داخل ،اظهار داشت:با توجه به مشکلاتی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند ،مسائل مرتبط با تولید از جمله استاندارد سازی
محصولات را با چالش مواجه کرده است اما امیدواریم خودروسازان بتوانند استانداردهای هشتاد و پنج گانه مقرر را اجرایی کنند.
خودروسازان موظف به اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه هستند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باتوجه با چالشهای موجود علی رغم اینکه خودروسازان موظف به اجرای
استانداردهای هشتاد و پنج گانه هستند مسیر سختی را پیش رو دارند ،گفت :اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه وظیفه خودروسازان محسوب
میشود و اگر آنها را اعمال نکنند موضوع از سوی دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
استاندارد
رعایت استانداردها در بازار داخلی مدنظر قرار میگیرد
در شرایط کنونی که رانت بسیار بزرگی در بازار خودرو وجود دارد رعایت کردن و یا رعایت نکردن استانداردها در بازار رقابتی نقشی ندارد
نماینده مردم کردکوی ،ترکمن ،بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورتی که زمان و مهلتی به خودروسازان داده شود
میتوان تا پایان زمان داده شده برای اعمال استانداردهای مقرر به آنها فرصت داد ،ادامه داد :تولیدات خودروسازان کشور در بازارهای جهانی نقش
چندانی ندارند عمدتا موضوع رعایت استانداردها در خصوص بازارهای داخلی مدنظر قرار میگیرد.
رانت در بازار نقش استانداردها را کمرنگ کرده است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که رانت بسیار بزرگی در بازار خودرو وجود دارد رعایت کردن
و یا رعایت نکردن استانداردها در بازار رقابتی نقشی ندارد ،عنوان کرد :تنها نقش رعایت و اعمال استانداردهای هشتاد و پنج گانه در زمینه سلامت،
ایمنی و کاهش آلایندهها است که در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و استفاده کنندگان مدنظر قرار میگیرد.
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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  46وسیله و تجهیز شهربازی در فضای
روباز استان ،تعداد  ۳۰مورد و در بخش شهربازی سرپوشیده از مجموع هشت واحد شهربازی  ۳مورد 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  ۱۸درصد
و در سال  ۹۰نیز  ۷۸۸در 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  ۷۳۸واحد تولیدی فعال در ایلام زیر پوشش اداره کل استاندارد است.
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در استان ایلام صورت می گیرد

گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد
مدیر کل استاندارد استان ایلام از تشکیل اولین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد در استان ایلام خبر داد.
مهناز همتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام ،اظهار داشت :اداره کل استاندارد استان در راستای بهینه سازی انرژی ،اقدام به طرح
الزام معاینه فنی موتورخانه ها قبل از فصل بهره برداری در کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات کرد.
وی با اشاره به اولویت های کاری سازمان استاندارد ،افزود :تمرکز ویژه بر استاندارد سازی تجهیزات و وسایل در زمین های بازی ،شهربازی های
روباز و شهر بازی های سرپوشیده از اولویت های سازمان استاندارد است که با پیگیری اداره کل تاکنون گواهی بهره برداری استاندارد برای
تجهیزات بازی صادر شده است.
همتی ادامه داد :این مهم ۱۸درصد از برنامه تعیین شده اداره کل تا پایان سال را پوشش می دهد.
مدیر کل استاندارد استان ایلام ،اجرای استاندارد سازی آسانسور در ارگان های استان را از اهم برنامه های اداره استاندارد بر شمرد و گفت :تا این
لحظه متاسفانه هیچ کدام از آسانسورهای نصب شده در مکان های عمومی به خصوص مسکن مهرها ،استاندارد سازی نشده اند.
وی اجرای این مهم را وظیفه مالکین ساختمان دانست و با بیان اینکه مالک ساختمان باید پیگیر استاندارد سازی آسانسور و اخذ گواهی ایمنی آن
باشد ،تصریح کرد :طبق قانون ،آسانسور برقی نصب شده در هر مکانی باید گواهی ایمنی استاندارد را دریافت کند و شهرداری ها هم بدون داشتن
گواهی ایمنی استاندارد نباید پایان کار ساختمان را صادر کنند.
همتی افزود :مالکین باید حتما از نصابان مجاز و دارای پروانه طراحی مونتاژ معتبر برای نصب آسانسور خود استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد :مالکین ساختمان باید نسبت به تعمیر و نگهداری آسانسور از طریق شرکت های مجاز اقدام و هرساله گواهی های ایمنی
آسانسور را تمدید کنند.
مدیر کل اداره استاندارد استان خاطرنشان کرد :طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد حتی دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه
استاندارد کالا و خدمات از سازمان ملی استاندارد موجب سلب مسوولیت مستمر تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقاء سطح استاندارد
کالا و خدمات آنها نمی شود.
وی یادآور شد :طبق بند ۳6قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،امکان نظارت موردی بر کیفیت کالا ها با نشان استاندارد ملی وجود دارد و مصرف
کنندگان می توانند از طریق سامانه رسیدگی به شکایت استاندارد با شاره ۷۵۷۱تماس حاصل کرده و شکایت خود را ارائه کنند.
همتی با بیان اینکه تشکیل اولین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد در استان ایلام اجرا می شود ،افزود :تشکیل کار گروه
استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات به تعداد 6فقره به منظور هم فکری و تشریک مساعی در امر ارتقاء کیفیت کالاهای استان و نیز
پیگیری استاندارد سازی خدمات در استان و آموزش مدیر کنترل کیفیت به منظور توانمندسازی نیروی فنی و خبره در واحدهای تولیدی جهت ارتقاء
کیفیت کالاهای تولیدی استان و نصب بیلبوردهای اطلاع رسانی در خصوص مقاوم سازی ساختمان ها از جمله اقدامات اداره کل استاندارد استان ایلام
است.
مدیرکل استاندارد استان ایلام با اشاره به مهمترین برنامه های این اداره از ابتدای سال تاکنون ،گفت :استاندارد سازی در راستای جذب متخصصین و
دانشگاهیان ،با رایزنی ها و عقد تفاهم نامه های صورت گرفته دفاتر استاندارد سازی در دانشگاه های پیام نور ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،مرکز
تحقیقات جهاد کشاورزی ،استقرار پیدا کرده است.
همتی یکی دیگر از برنامه های اداره کل استاندارد را دیدار با مسوولین مراجع قضایی از جمله دادستان لرستان و مدیرکل تعزیرات حکومتی اعلام و
بیان کرد :به منظور تسریع در اجرای فرآیندهای قانونی استاندارد طبق قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی کشور این دیدار ها انجام شده
است.
مدیر کل استاندارد استان به برنامه های آتی این اداره تا پایان سال اشاره و بیان کرد :مانور اداره کل برای کنترل کیفیت محصولات لبنی از سطح
غرفه و نیز فرآورده دستمال کاغذی به صورت خاص و عام ،کالاهای اساسی مصرفی مردم ،اخذ تصمیم در خصوص نمونه برداری و آزمون آب
مصرفی مردم از لحاظ بار میکروبی ،نشست با دانشگاه علوم پزشکی در خصوص کنترل کیفیت آب آشامیدنی مردم ،اطلاع رسانی محیطی وسیع به
منظور آگاه سازی مردم در جهت عدم استفاده آنان از آسانسورهای فاقد گواهی ایمنی استاندارد از برنامه های آینده این سازمان است.
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:924:

هشدار اداره کل استاندارد به بیمارستان ها ،مراکز درمانی و پزشکی استان
مدیرکل استاندارد گفت:با توجه به اجباری بودن استاندارد فرآورده گاز اکسیژن طبی ،ظروف ذخیره سازی این گاز و شیر و سیلندر این ظروف و الزام
استفاده از گاز اکسیژن دارای نشان استاندارد است.
به گزارش تابناک ایلام؛همتی در ادامه گفت:به منظور جلوگیری از خطراتی که ممکن است در اثر استفاده از سیلندرهای غیر استاندارد حادث شود،
سیلندرهای ذخیره گاز اکسیژن باید مطابق استانداردهای ملی مربوطه تحت بازرسی و آزمون دوره ای قرار گیرند.
وی افزود  :بیمارستان ها ،درمانگاه ها و مراکز درمانی که از گاز اکسیژن ذخیره شده در سیلندرهای فولادی ،آلومینیومی و یا کامپوزیتی .... .استفاده
می نمایند می بایست نسبت به انجام بازرسی فنی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز اکسیژن از طریق شرکت های بازرسی فنی تأیید صلاحیت شده،
اقدام نمایند.
مدیرکل استاندارد استان در پایان خاطر نشان کرد :لازم به ذکر است چنانچه مراکز درمانی و یا دانشگاه علوم پزشکی مالک سیلندرهای ذخیره سازی
گاز اکسیژن باشند ،نیز می بایست نسبت به انجام بازرسی فنی و آزمون دوره ای سیلندرهای تحت استفاده خود از طریق شرکت های بازرسی فنی
واجد شرایط تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران ،اقدام کرد.
وی یادآور شد :همچنین در صورتیکه از سیلندرهای واحدهای تولیدی و یا هر ارگان دیگر استفاده می نمایند ،دانشگاه باید تاییدیه بازرسی فنی
سیلندرها را از مالک آنها مطالبه نماید/.م
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