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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

پاد

98/1/20
11112

تلاش نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران برای تسهیل تجارت حلال در اجلاسیه سمیک
هجدهمین اجلاس هیئت مدیره موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از خبرگزاری صداوسیما استانبول ،در این اجلاس ،موضوعاتی چون تدوین استانداردهای هماهنگ با
هدف تسریع در تبادل کالا و خدمات در میان اعضا ،یکپارچه سازی اندازه شناسی و خدمات آزمایشگاهی ،انطباق فعالیت ها و صدور گواهی استاندارد
در راستای رشد اقتصادی پایدار ،مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
تسهیل تجارت حلال و جلوگیری از ورود کالاهای غیر منطبق با موازین شرعی به کشورمان و ترویج محصولات و خدمات حلال در سطح منطقه ای و
بین المللی از مهمترین موضوعاتی بود که از طرف سازمان ملی استاندارد ایران در این اجلاس مطرح شد.
همچنین در این اجلاس با رای مثبت تمامی اعضا ،محمد حسین شجاعی ،نماینده سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران به مدت  ۳سال به
عنوان نایب رئیس و رولا مادانتا نماینده کشور اردن به عنوان رئیس شورای تایید صلاحیت سمیک انتخاب شدند.
موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) زیر مجموعه سازمان کنفرانس اسلامی فعالیت خود را از سال  ،۵۸۹۱با تشکیل گروه
کارشناسی و نمایندگان برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی آغاز و جمهوری اسلامی ایران با اهداف معین ،به عضویت این سازمان درآمد.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

98/1/19
19119

چتر استاندارد همدان بر سر مصالح ساختمانی گشوده شد
همدان -ایرنا -مدیرکل استاندارد همدان گفت :تاکنون  07درصد واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی این استان زیر چتر استاندارد قرار گرفته
و برای پوشش کامل تمام واحدها در سالجاری تلاش می کنیم.
محمد مددی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :طرح آمارگیری و بررسی استانداردسازی مطالح ساختمانی از سال
گذشته آغاز و به صورت چهره به چهره وضعیت این واحدها رصد شد.
وی اضافه کرد :در این بررسی ها  07واحد فاقد پروانه نشان استاندارد شناسایی شد که بخشی از آنها فرایند استانداردسازی را طی می کنند و بخش
دیگر که تمکین نکرده اند در مرحله اعمال قانون هستند.
مددی گفت :تمام واحدهای تولید مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری هستند و باید به طور کامل زیر چتر خدمات استاندارد قرار بگیرند.
مدیرکل استاندارد همدان با اشاره به صادرات گسترده چینی آلات بهداشتی از این استان یادآوری کرد :سال گذشته اقدامات خوبی در راستای کیفیت
بخشی این محصولات صورت گرفت ،به طوریکه  ۵0واحد تولیدی موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد شدند.
وی مشارکت دستگاه های متولی صدور مجوز فعالیت را برای ادامه طرح استاندارد سازی تولیدکننده های مصالح ساختمانی ضروری دانست و گفت:
هم افزایی در این زمینه موجب ارتقا کیفیت کالا و رونق صادرات محصولات بومی استان می شود.
همدان به لحاظ معادن غنی انواع سنگ و شن و ماسه و همچنین وجود سفالگران ماهر و کارگاه های تولید چینی آلات بهداشتی در این عرصه
صاحب نام و نشان است.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

98/1/20
081:8

صدور و تمدید  18فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :در سال گذشته  70پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر۱5 ،پروانه تمدید7۵،
پروانه ابطال و  ۵0پروانه دیگر تعلیق شدند.
بهمن رحمتی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا منطقه کهگیلویه و بویراحمد افزود :پروانه های صادره ،مربوط به واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی ،شن
وماسه ،بتن آماده ،آب آشامیدنی و گاز اکسیژن طبی هستند.
وی اظهارکرد :علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولید کننده یا ارایه کننده محصول و خدمت به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق
مشخصات کالا با استاندارد ملی است.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد :تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد ،بدون علامت
استاندارد یا با کیفیت پائین تر از استاندارد ممنوع است.
رحمتی اضافه کرد :هرساله مطابق طرح اجرای هماهنگ استاندارد کشوری ،تمام مراکز عرضه و فروش محصولات استاندارد اجباری کنترل میشوند
تا از عرضه و فروش محصولات بدون علامت استاندارد خودداری شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری

98/1/19

صداوسیما

18129

قند قهوهای «دانه» تقلبی است
قند قهوهای با مارک " دانه " کالایی غیر استاندارد و بدون کد  ۵7رقمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز فارس ،مدیر کل استاندارد فارس گفت :بر اساس گزارش های مردمی در بازرسیها ،کارشناسان موفق به
شناسایی یک نوع قند قهوهای با مارک " دانه " با جعل علامت استاندارد و فاقد کد  ۵7رقمی و هرگونه آدرس محل تولید و سازنده شدند.
رهنما افزود :با توجه به اینکه آدرس محل تولید و سازنده این محصول نامشخص است ،بر اساس ظاهر قند قهوهای کشف شده منشاء تولید این
محصول نامشخص و با توجه به رنگ خاص آن برای مصرف کننده خطرناک است.
مصرف کنندگان کالا میتوانند با ارسال کد ده رقمی زیر علامت استاندارد به سامانه  ۵777۵۱۵0از اصالت پروانه استاندارد کالا اطمینان حاصل کنند
و در صورت نبود کد ده رقمی و یا مخدوش بودن آن ضمن عدم خرید کالا مراتب را به اداره کل استاندارد گزارش کنند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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باشگاه

98/1/19

خبرنگاران

211:8

قند قهوهای «دانه» تقلبی است
مدیر کل استاندارد فارس گفت :قند قهوهای با مارک " دانه " کالایی غیر استاندارد و بدون کد  ۵7رقمی است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ،مرتضی رهنما مدیر کل استاندارد فارس گفت :بر اساس گزارشهای مردمی در
بازرسیها ،کارشناسان موفق به شناسایی یک نوع قند قهوهای با مارک " دانه " با جعل علامت استاندارد و فاقد کد  ۵7رقمی و هرگونه آدرس محل
تولید و سازنده شدند.
رهنما افزود :با توجه به اینکه آدرس محل تولید و سازنده این محصول نامشخص است ،بر اساس ظاهر قند قهوهای کشف شده منشاء تولید این
محصول نامشخص و با توجه به رنگ خاص آن برای مصرف کننده خطرناک است.
مصرف کنندگان کالا میتوانند با ارسال کد ده رقمی زیر علامت استاندارد به سامانه  ۵777۵۱۵0از اصالت پروانه استاندارد کالا اطمینان حاصل کنند و
در صورت نبود کد ده رقمی و یا مخدوش بودن آن ضمن عدم خرید کالا مراتب را به اداره کل استاندارد گزارش کنند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

جماران

98/1/19
19188

چتر استاندارد همدان بر سر مصالح ساختمانی گشوده شد
محمد مددی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :طرح آمارگیری و بررسی استانداردسازی مطالح ساختمانی از سال
گذشته آغاز و به صورت چهره به چهره وضعیت این واحدها رصد شد.
وی اضافه کرد :در این بررسی ها  07واحد فاقد پروانه نشان استاندارد شناسایی شد که بخشی از آنها فرایند استانداردسازی را طی می کنند و بخش
دیگر که تمکین نکرده اند در مرحله اعمال قانون هستند.
مددی گفت :تمام واحدهای تولید مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری هستند و باید به طور کامل زیر چتر خدمات استاندارد قرار بگیرند.
مدیرکل استاندارد همدان با اشاره به صادرات گسترده چینی آلات بهداشتی از این استان یادآوری کرد :سال گذشته اقدامات خوبی در راستای کیفیت
بخشی این محصولات صورت گرفت ،به طوریکه  ۵0واحد تولیدی موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد شدند.
وی مشارکت دستگاه های متولی صدور مجوز فعالیت را برای ادامه طرح استاندارد سازی تولیدکننده های مصالح ساختمانی ضروری دانست و گفت:
هم افزایی در این زمینه موجب ارتقا کیفیت کالا و رونق صادرات محصولات بومی استان می شود.
همدان به لحاظ معادن غنی انواع سنگ و شن و ماسه و همچنین وجود سفالگران ماهر و کارگاه های تولید چینی آلات بهداشتی در این عرصه
صاحب نام و نشان است.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

کبنا

98/1/20
001:0
به دلیل عدم رعایت استاندارد:

جایگاههای «سی ان جی» دهدشت پلمپ شدند  /صفهای طولانی گاز مردم را کلافهکرده است  /با جان
مردم نمیتوان بازی کرد
دو تا از جایگاههای سوخت سی ان جی دهدشت تعطیل شده و خدمات ارائه نمیدهند و تنها جایگاه فعال هم پاسخگوی تاکسیها و ماشینهای
شخصی و عبوری نیست ،ساعتها در صفهای طولانی منتظر میمانیم و کلاً درگیری و دعوا میشود.
مدیر کل استاندارد کهگیلویه و بویر احمد از پلمپ دو تا از جایگاههای سی ان جی شهر دهدشت به دلیل نداشتن استانداردهای لازم خبر داد.
به گزارش کبنا از دهدشت ،تعطیلی دو جایگاه سوخت سی ان جی در شهر دهدشت باعث اختلال در سوختگیری وسایل نقلیه و ایجاد صفهای
طولانی در تنها جایگاه فعال شهر شده که نارضایتی اکثر شهروندان به ویژه رانندگان تاکسی را در پی داشته است.
برخی از شهروندان در گفت و گو با کبنا میگویند :دو تا از جایگاههای سوخت سی ان جی دهدشت تعطیل شده و خدمات ارائه نمیدهند و تنها
جایگاه فعال هم پاسخگوی تاکسیها و ماشینهای شخصی و عبوری نیست ،ساعتها در صفهای طولانی منتظر میمانیم و کلاً درگیری و دعوا
میشود.
بهمن رحمتی مدیرکل استاندارد کهگیلویه وبویر احمد در گفت و گو با کبنا اظهار کرد :جایگاههای سوخت سی ان جی شهر دهدشت به دلیل نداشتن
استانداردهای لازم پلمپ شدند.
وی تصریح کرد :این دو جایگاه سوخت گاز نتوانستند نشانه استاندارد را بگیرند لذا هر دو جایگاه پلمپ شدند.
رحمتی افزود :تا زمانی که جایگاههای سوخت گاز استانداردهای لازم را به دست نیاورند پلمپ میمانند.
مدیر کل استاندارد همچنین گفت :نمیتوان با جان مردم بازی کرد و برای حفظ سلامت مردم با هیچ کس تعارف نداریم.
شهبازی مسئول استاندارد کهگیلویه نیز در گفت و گو با کبنا اظهار کرد :جایگاههای سوخت مشمول استاندارد اجباری میباشند و تا زمانی که
استاندارد آنها تأیید نشود پلمپ میمانند.
سبزی پور ،رئیس پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه نیز در گفت و گو با کبنا اظهار کرد :اداره استاندارد این دو جایگاه را تعطیل کرده است و معتقد
است که ین دو جایگاه را باید استانداردسازی کنند و یک سری ملزوماتی نصب نمایند.
وی با بیان اینکه اداره استاندارد هیچ اطلاعی به ما ندادند ،تصریح کرد :البته مسئولان این پمپهای گاز امروز پیگیر بودند که مشکل را برطرف کنند
و احتمالاً تا فردا مشکل مرتفع شود.
وی گفت :جایگاهها از دیروز عصر فکر کنم تعطیل شده است.
به گزارش کبنا از دهدشت ،این گفته مسئول پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه که «احتمالاً تا فردا مشکل جایگاهها برطرف میشود ».قابل تأمل
است و باید گفت چگونه ممکن است این جایگاههای فاقد استاندارد که به دلیل سهل انگاری مسولان این همه مدت با جان مردم بازی میکردند،
یک شبه استاندارد شوند آنهم در حالی که مدیرکل استاندارد اعلام کرده است این دو جایگاه نتوانستند نشانه استاندارد را تاکنون بگیرند! ضروری
است که مسوولان برای رفاه حال عمومی تلاش نمایند تا در چارچوب قانون «پمپهای گاز» دهدشت استانداردهای لازم را هر چه سریعتر به دست
آورند.
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