 42فروردین 89
 7شعبان 4224
 41آوریل 4448

1

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  42فروردین 9318

سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست
اخبار ملی 4.................................................................................................................................
آیا خودروسازان استانداردهای سوختی را رعایت می کنند؟  /خودروکار
آیا خودروسازان استانداردهای سوختی را رعایت می کنند؟  /پدال نیوز
اخبار استانی 5.............................................................................................................................
راه اندازی تله سی یژ یکی از مطالبات مهم مردم قزوین است  /ایرنا
ایمن سازی تجهیزات شهر بازی دراستان آغاز شد  /ایرنا
تدوین استاندارد ملی برای محصولات بومی همدان /گردشگری استان استاندارد می شود  /ایرنا
 442طرح کنترل بازار برای استانداردسازی در چابهار انجام شد  /ایرنا
49فرآورده تولیدی در بروجرد پروانه استاندارد دریافت کردند  /ایرنا
شناسایی سه نمونه دستمال کاغذی غیراستاندارد در فارس  /ایسنا
وسایل توزین میزان بود  /ایسنا
صدور استاندارد تشویقی کترینگ در زنجان  /ایسنا
شناسایی سه نمونه دستمال کاغذی غیراستاندارد در فارس  /خبرگزاری صداوسیما
انجام  427بازرسی از وسایل توزین در زنجان  /فارس
 4444واحد تولیدی تحت پوشش استاندارد در استان یزد فعالیت دارند  /تسنیم
صدور  44پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام  /مهر
امور اجرایی و نظارتی تله سیژ قزوین به یک شرکت واگذار میشود  /باشگاه خبرنگاران
 442طرح کنترل بازار برای استانداردسازی در چابهار انجام شد  /باشگاه خبرنگاران
شناسایی  1نمونه دستمال کاغذی غیراستاندارد در فارس  /باشگاه خبرنگاران
صدور  44فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام  /باشگاه خبرنگاران
 44فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شد  /تابناک
مدیرکل استاندارد اردبیل :ایمن سازی تجهیزات شهربازی آغاز شده است  /جماران
تدوین اسناندارد ملی برای محصولات بومی همدان گردشگری استان استاندارد می شود /
جماران
 442طرح کنترل بازار برای استانداردسازی در چابهار انجام شد  /جماران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

2

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  42فروردین 9318

سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

3

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  42فروردین 9318

اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

خودروکار

89/1/23
38933

آیا خودروسازان استانداردهای سوختی را رعایت می کنند؟
توزیع بنزین یورو  5به جز تهران فقط در چند استان کشور صورت می گیرد اما این در حالی است که با گذشت سال ها از ورود بنزین یورو  ،4هنوز
این سوخت در همه جایگاه های سوخت عرضه نمی شود ،اما خودروسازان تلاش کردند تا همه استاندادرهای مربوط به سوخت در خودروسازی را
رعایت کنند ،اما به نظر می رسد تامین استاندارد های سوختی از سوی خودروسازان کافی نیست و تولید کنندگان سوخت نیز باید در این امر همکاری
داشته باشند.
سال گذشته خودروسازان عزم خود را برای گذر از همه مراحل استاندارد سوختی جزم کردند .اجرای استانداردهای سوختی از جمله  55مورد
استانداردگانه نیست،اما استانداردهای سوختی در راستای اجرای استانداردهای  55گانه به صورت همزمان پیگیری می شود.
اما اجرای این استاندارد که مستلزم نظارت سازمان های مربوطه است ،در سه مرحله تدوین شده بود .مرحله اول در فروردین ماه سال گذشته و
مرحله دوم نیز مربوط به تیرماه سال گذشته بود که به گفته امیرحسین قناتی -مدیرکل دفتر نیرومحرکه خودروسازان از مرحله اول سربلند بیرون
آمدند .اما مرحله سوم اجرای این استانداردها که مقرر بود تاپایان سال گذشته اجرایی شود ،با تمدید مهلت دوساله همراه شد .به گونه ای که رییس
استاندارد و تدوین معیار بخش حمل ونقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ،به خودروسازان دو سال مهلت داد تا کیفیت خودروهای خود را در
مصرف سوخت افزایش دهند.
مرحله دوم ،استانداردهای مصرف سوخت سختگیرانهتر شده ،به طوریکه یک خودرو که در مرحله نخست ،دارای برچسب انرژی «آ» ( )Aبود در
مرحله دوم نتوانست این برچسب را دریافت کند و یک رتبه افت کرد .مرحله سوم قطعا برای خودروسازان سخت تر خواهد شد ،از این رو با توجه به
شرایط فعلی اگر خودروسازان اقدامی برای بهبود کیفیت خودروهای خود در مصرف سوخت نکنند در  2سال آینده نیمی از خودروهای تولیدی کشور
قادر به دریافت برچسب انرژی نخواهند بود.
اگرچه خودروسازان نیز خود را برای گذر از پل صعب العبور استانداردسازی در این صنعت آماده کرده بودند اما تحریم های صنعت خودرو اجرای
برخی از استانداردها را با تاخیر همراه کرده است .همانطور که اجرای استانداردهای  55گانه نیز هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
اما این سوال هم وجود دارد که استاندارد سازی چه از منظر قطعات و داخلی سازی و چه از منظر تطابق با استانداردهای سوختی مورد توجه است ،آیا
ایران آمادگی فراهم کردن زیرساخت های سوختی اعم از توزیع و ارائه بنزین یورو  5و حتی یورو  4که سال ها از ورود آن به ایران می گذرد را دارا
است؟ آیا زیر ساخت های توزیع سوخت استاندارد در کنار اجرای کاتالیست های استاندارد در خودروها و در راستای کاهش آلودگی هوای کلان
شهرها اجرایی خواهد شد؟
جلیل سالاری کارشناس حوزه پژوهش انرژی و قائممقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت :در زمینه سوخت ،طرح های
توسعه ای فراوانی صورت گرفته است اما همچنان به توسعه پالایشگاه ها و کمک به تولید بنزین با کیفیت نیاز است.البته نباید فراموش کرد که هنوز
سبد خودرویی در کشور یا قدیمی است ،یا به بنزین یورو  5نیازی نیست».
سالاری با تاکید بر توسعه پالایشگاه های تولید بنزین در کشور عنوان می کند که توسعه پالایشگاه ها و عرضه سوخت با کیفیت و رعایت
استانداردهای سوخت در خودروها نیازمند نهادهای نظارتی و هماهنگی هرچه بیشتر سازمان های مربوطه است ،اما این مورد در بخش CNG
مرتفع شده و مشکلی در توزیع آن وجود ندارد».
از آن جایی که مصرف بنزین روزانه و سالانه در کشور رو به افزایش است و پس از تعطیلی ها مصرف بنزین به اوج خود می رسد ،از این رو باید در
راستای برنامه های کاهش آلودگی هوا و کاهش میزان آلایندگی های ناشی از کیفیت سوخت ،زیرساخت ها با استانداردهای خودروسازی هم گام
شوند تا اهداف وزارت صنعت معدن و تجارت ،وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد به واقعیت تبدیل شود.
خودروکار
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پدال نیوز

89/1/23
38932

آیا خودروسازان استانداردهای سوختی را رعایت می کنند؟
پدال نیوز  -توزیع بنزین یورو  5به جز تهران فقط در چند استان کشور صورت می گیرد اما این در حالی است که با گذشت سال ها از ورود بنزین
یورو  ،4هنوز این سوخت در همه جایگاه های سوخت عرضه نمی شود ،اما خودروسازان تلاش کردند تا همه استاندادرهای مربوط به سوخت در
خودروسازی را رعایت کنند ،اما به نظر می رسد تامین استاندارد های سوختی از سوی خودروسازان کافی نیست و تولید کنندگان سوخت نیز باید در
این امر همکاری داشته باشند.
سال گذشته خودروسازان عزم خود را برای گذر از همه مراحل استاندارد سوختی جزم کردند .اجرای استانداردهای سوختی از جمله  55مورد
استانداردگانه نیست،اما استانداردهای سوختی در راستای اجرای استانداردهای  55گانه به صورت همزمان پیگیری می شود.
اما اجرای این استاندارد که مستلزم نظارت سازمان های مربوطه است ،در سه مرحله تدوین شده بود .مرحله اول در فروردین ماه سال گذشته و
مرحله دوم نیز مربوط به تیرماه سال گذشته بود که به گفته امیرحسین قناتی -مدیرکل دفتر نیرومحرکه خودروسازان از مرحله اول سربلند بیرون
آمدند .اما مرحله سوم اجرای این استانداردها که مقرر بود تاپایان سال گذشته اجرایی شود ،با تمدید مهلت دوساله همراه شد .به گونه ای که رییس
استاندارد و تدوین معیار بخش حمل ونقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ،به خودروسازان دو سال مهلت داد تا کیفیت خودروهای خود را در
مصرف سوخت افزایش دهند.
مرحله دوم ،استانداردهای مصرف سوخت سختگیرانهتر شده ،به طوریکه یک خودرو که در مرحله نخست ،دارای برچسب انرژی «آ» ( )Aبود در
مرحله دوم نتوانست این برچسب را دریافت کند و یک رتبه افت کرد .مرحله سوم قطعا برای خودروسازان سخت تر خواهد شد ،از این رو با توجه به
شرایط فعلی اگر خودروسازان اقدامی برای بهبود کیفیت خودروهای خود در مصرف سوخت نکنند در  2سال آینده نیمی از خودروهای تولیدی کشور
قادر به دریافت برچسب انرژی نخواهند بود.
اگرچه خودروسازان نیز خود را برای گذر از پل صعب العبور استانداردسازی در این صنعت آماده کرده بودند اما تحریم های صنعت خودرو اجرای
برخی از استانداردها را با تاخیر همراه کرده است .همانطور که اجرای استانداردهای  55گانه نیز هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
اما این سوال هم وجود دارد که استاندارد سازی چه از منظر قطعات و داخلی سازی و چه از منظر تطابق با استانداردهای سوختی مورد توجه است ،آیا
ایران آمادگی فراهم کردن زیرساخت های سوختی اعم از توزیع و ارائه بنزین یورو  5و حتی یورو  4که سال ها از ورود آن به ایران می گذرد را دارا
است؟ آیا زیر ساخت های توزیع سوخت استاندارد در کنار اجرای کاتالیست های استاندارد در خودروها و در راستای کاهش آلودگی هوای کلان
شهرها اجرایی خواهد شد؟
جلیل سالاری کارشناس حوزه پژوهش انرژی و قائممقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت :در زمینه سوخت ،طرح های
توسعه ای فراوانی صورت گرفته است اما همچنان به توسعه پالایشگاه ها و کمک به تولید بنزین با کیفیت نیاز است.البته نباید فراموش کرد که هنوز
سبد خودرویی در کشور یا قدیمی است ،یا به بنزین یورو  5نیازی نیست».
سالاری با تاکید بر توسعه پالایشگاه های تولید بنزین در کشور عنوان می کند که توسعه پالایشگاه ها و عرضه سوخت با کیفیت و رعایت
استانداردهای سوخت در خودروها نیازمند نهادهای نظارتی و هماهنگی هرچه بیشتر سازمان های مربوطه است ،اما این مورد در بخش CNG
مرتفع شده و مشکلی در توزیع آن وجود ندارد».
از آن جایی که مصرف بنزین روزانه و سالانه در کشور رو به افزایش است و پس از تعطیلی ها مصرف بنزین به اوج خود می رسد ،از این رو باید در
راستای برنامه های کاهش آلودگی هوا و کاهش میزان آلایندگی های ناشی از کیفیت سوخت ،زیرساخت ها با استانداردهای خودروسازی هم گام
شوند تا اهداف وزارت صنعت معدن و تجارت ،وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد به واقعیت تبدیل شود.
خودروکار
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سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

89/1/22
19921

راه اندازی تله سی یژ یکی از مطالبات مهم مردم قزوین است
قزوین  -ایرنا -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین راه اندازی تله سی یژ را یکی از مطالبات مهم مردم استان دانست و گفت :این
طرح نقش بسزایی در رونق صنعت گردشگری استان دارد و باید در اسرع وقت با رعایت تمامی استانداردها بازگشایی شود.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا علی فرخزاد در نشست بررسی مسائل و مشکلات تله سی یژ قزوین افزوود :برای تسریع در بازگشایی این تله سی یژ ،
امور اجرایی و نظارتی آن به یک شرکت واگذار میشود.
وی اظهار داشت  :این شرکت موظف شده تمام امور اجرایی تله سی یژ را ظرف  06روز کاری انجام و آن را به صورت استاندارد تحویل دهد و در
خلال این  06روز نیز روند اجرایی پروژه به صورت مرحله به مرحله از لحاظ رعایت استانداردهای لازم مورد بررسی قرار میگیرد.
تله سی یژ قزوین واقع در مجموعه تفریحی و گردشگری کامان تیرماه  55به دلیل غیراستاندارد بودن مهر و موم و تعطیل شد.
این مجموعه با مشارکت شهرداری های قزوین ،محمدیه و سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین احداث شده است.
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ایرنا

89/1/23
13923
مدیرکل استاندارد اردبیل:

ایمن سازی تجهیزات شهر بازی دراستان آغاز شد
اردبیل  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اعلام کرد :ایمن سازی تجهیزات مورد استفاده از زمین و مراکز بازی در شهرهای
استان با همکاری شهرداری ها و بهره برداران این واحدها آغاز شده است.
هاشم علایی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،تمام تجهیزات مورد استفاده در شهربازی و زمین بازی موجود در استان را مشمول مقررات
استاندارد اجباری اعلام کرد و گفت :با توجه به آغاز فصل بهره برداری از این تجهیزات و مراکز ،نظارت و بازرسی از آنها آغاز شده است.
وی بیان کرد :استانداردسازی این تجهیزات و مراکز از طریق سامانه نظارتی به صورت مستمر پایش شده و عملیات نظارت بر آنها از طریق شرکت
های تخصصی مستقر در استان دنبال می شود.
وی اضافه کرد :تاکنون بیش از  56درصد تجهیزات و زمین های بازی در استان بویژه در شهر اردبیل استانداردسازی شده و به آنها گواهی ایمنی
اعطا شده است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل همچنین از انجام بیش از  066مورد بازرسی و بازدید فنی و ایمنی از اماکن شهربازی در استان در
سال گذشته خبر داد و بیان کرد :پارسال تعداد  25دستگاه نصب شده شهرهای بازی استان به دلیل عدم اخذ تاییدیه استاندارد با همکاری شهرداری
های استان  ،پلمب شد.
علایی همچنین از شهرداری های استان خواست تا بدون کسب استاندارد و گواهی ایمنی ،از فعال سازی دستگاه ها و تجهیزات زمین های بازی
جلوگیری کنند.
وی افزود :مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار در تجهیزات و مراکز شهربازی غیرایمن بر عهده شهرداران و بهره برداران آنهاست و از مردم نیز می
خواهیم که از تجهیزات و زمین بازی ایمن سازی شده استفاده کرده و گواهی ایمنی معتبر را از این مراکز مطالبه کنند.
وی همچنین گفت :گواهی ایمنی اعطا شده به تجهیزات شهربازی ها یک ساله بوده و شروع فعالیت در سال جدید نیازمند اخذ دوباره گواهی ایمنی
جدید است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اضافه کرد :مالکان و بهره برداران تجهیزات شهربازی موظف هستند که گواهی ایمنی معتبر را در
معرض دید مردم قرار دهند و مطابق با استانداردهای تعریف شده از این تجهیزات استفاده کرده و متصدیان آموزش دیده و دارای دانش فنی لازم را
بکارگیری کنند.
وی خواستار استاندارد سازی تجهیزات بازی و تفریحی نصب شده در شهربازی های سرپوشیده و داخل پاساژها و مراکز خرید شد و اعلام کرد:
دستگاه های مجوز دهنده این گونه مراکز باید برای استانداردسازی تجهیزات با اداره کل استاندارد همکاری کنند چرا که استفاده از این تجهیزات
بدون گواهی ایمنی تخلف محسوب می شود.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  42فروردین 9318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

89/1/22
12922
برای نخستین بار در کشور/

تدوین استاندارد ملی برای محصولات بومی همدان /گردشگری استان استاندارد می شود
همدان  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد همدان با بیان اینکه محصولات بومی همدان قابلیت صادرات و حضور در بازارهای جهانی را دارد گفت :برای
آسان سازی این فرایند ،استانداردهای ملی برای تولیدات بومی استان تدوین می شود.
محمد مددی روز پنجشنبه در دیدار رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) همدان با وی اظهار داشت :در سال جاری تدوین استاندارد های ملی
برای محصولات بومی همدان مانند کماج ،حلوا زرده ،انگشت پیچ و شیرمال با همکاری میراث فرهنگی پیگیری می شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه استاندارد سازی گردشگری برای نخستین بار در همدان گفت :این کارگروه تخصصی با همکاری پژوشگاه سازمان
استاندارد و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل شده و نقش مهمی در توسعه گردشگری این منطقه دارد.
مددی خاطرنشان کرد :تدوین استاندارد محصولات بومی همدان در کارگروه فوق مورد بررسی و پیگیری لازم قرار می گیرد.
مدیرکل استاندارد همدان افزود :شناسنامه دار شدن تولیدات بومی و معرفی بهتر آنها در بازارهای جهانی و در نتیجه رونق تولید و صادرات از آثار
مهم تدوین استاندارد ملی برای کالاهای وطنی است.
وی تجدید نظر و بروز رسانی استانداردهای ملی و حذف آیین نامه های دست و پا گیر را از اولویت های سال جدید بیان و اضافه کرد :در راستای
شتاب بخشی به تولید و صادرات این موارد را مورد توجه قرار داده ایم.
بر اساس آخرین آمار  006واحد صنعتی و خدماتی تحت پوشش استاندارد استان همدان قرار دارند که در این صنایع  556کالای مشمول استاندارد
اجباری تولید می شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

9

استاندارد در آیینه رسانهها
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

89/1/21
17926

 602طرح کنترل بازار برای استانداردسازی در چابهار انجام شد
چابهار -ایرنا -معاون مدیرکل و رئیس اداره استاندارد چابهار گفت260 :مورد طرح کنترل بازار برای استانداردسازی از  55اسفند سال گذشته
تاکنون در شهرستان چابهار انجام شده است.
ناصر جدگال روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :این طرح به منظور کنترل بازار ،جلوگیری از عرضه و توزیع کالاهای غیر
استاندارد ،جلوگیری از کم فروشی و ارائه خدمات مطلوب به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی اجرا شده است.
وی بیان کرد :در این طرح کارشناسان معاونت استاندارد چابهار با مراجعه به مراکز عرضه و توزیع کالا و خدمات ،جایگاههای عرضه سوخت ،مراکز
تفریحی ،شهربازیها ،پارکها و تجهیزات زمین بازی ،مراکز خدماتی و تعویض روغن و لوازم یدکی ها و مراکز خدماتی بین راهی نسبت به بازرسی و
بازدید و کنترل آنها اقدام کرده اند.
وی تصریح کرد :در این طرح از  522مرکز عرضه مواد غدایی 5 ،جایگاه عرضه سوخت داخل شهری و بین راهی 56 ،مرکز خدمات رفاهی بین
راهی ،هفت مرکز تفریحی و شهربازی 5 ،مرکز خدماتی و تعویض روغن و لوازم یدکی 55 ،مرکز عرضه لوازم ساختمانی و لوازم الکتریکی و  05مورد
در خصوص وسایل سنجش بازرسی ،بازدید و کنترل شد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

89/1/22
39921

81فرآورده تولیدی در بروجرد پروانه استاندارد دریافت کردند
بروجرد  -ایرنا  -رئیس اداره استاندارد بروجرد گفت سال گذشته 55فرآورده تولیدی دراین شهرستان موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت
استاندارد شدند.
عنایت شرفی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :پروانه های صادره مربوط به واحد تولید ظروف آلومینیومی با پوشش نچسب ،سنگدانه
ریز مورد مصرف در بتن ،نمک خوراکی ید دار ،آجر رسی ،حلوا ارده ،دهانشویه ،بلوک پلی استایرن و محافظ الکترونیکی بودند.
وی اظهارداشت :براساس تصمیم کمیته علائم مرکز استان پارسال درمجموع  555مورد صدور ،تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد برای
واحدهای تولیدی این شهرستان انجام شده است.
شرفی بیان کرد :پارسال  565مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی این شهرستان صورت گرفت.
وی ادامه داد :همچنین در این مدت یک هزارو  405مورد مورد بازرسی ازمراکزعرضه و توزیع این شهرستان انجام شده که از این تعداد 556مورد
مغایرت با الزامات استاندارد مشاهده شده و اقداماتی از جمله اخطار ،توفیق و جمع آوری محصولات انجام شده است.
رئیس اداره استاندارد بروجرد گفت :در مورد میزان فروشی و حفظ حقوق مردم 551مورد آزمون دوره ای از ترازوهای واحدهای صنفی شهرستان
انجام و پلمپ گذاری شد.
شرفی افزود :دراین مدت  514مورد گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور برای واحدهای مسکونی و تجاری در بروجرد صادر شده است.
وی اظهارداشت :با همکاری آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی همکار تعداد  044مورد آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع و  00مورد بازرسی
از تجهیزات تفریحی مستقر در شهربازی و زمین بازی شهر بروجرد و اشترینان صورت گرفت.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

89/1/22
12919
مدیرکل استاندارد فارس اعلام کرد:

شناسایی سه نمونه دستمال کاغذی غیراستاندارد در فارس
مدیرکل استاندارد استان فارس اعلام کرد که براساس بررسی کارشناسی ،سه نمونه دستمال کاغذی ،که در بازار عرضه شده ،غیراستاندارد است و
شهروندان از خرید آنها اجتناب کنند.
به گزارش ایسنا منطقه فارس به نقل از روابط عمومی استاندارد فارس ،مرتضی رهنما اعلام کرد :با توجه به بررسی کارشناسان ،دستمال کاغذیهای
با مارک "پینک ،نانیز و گل مریم نیریز ،به عنوان کالاهای غیراستانداردی که نشان استاندارد روی آنها جعلی است ،مشخص شد.
وی با اشاره به توقیف بخشی از این کالاها در محل عرضه ،گفت :این کالاها فاقد نشانی محل تولید بوده و علامت درج شده استاندارد روی آنها جعلی
است.
رهنما با بیان اینکه علیرغم درج " 066برگ" روی جعبه این نوع از دستمال کاغذیها ،بیش از  56درصد حجم جعبهها خالی است ،گفت :قیمت درج
شده روی بسته بندی دستمال کاغذی "پینک" از قیمت دستمالهای استاندارد ،بیشتر است.
وی گفت :شهروندان مطلع باشند که نشان استاندارد باید دارای یک کد  56رقمی باشد که با ارسال آن به سامانه پیامکی  56665551میتوان از
اصالت استاندارد اطلاع کسب کرد.
رهنما گفت :مغازه داران و فروشندگانی که به شکل کلی یا جزئی اقدام به خرید و فروش کالا میکنند ،باید نسبت به هویت و اصالت علامت استاندارد
درج شده روی کالا ،اطمینان کسب کنند ،در غیر اینصورت به عنوان متخلف شناخته خواهند شد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

89/1/23
13913
مدیرکل استاندارد استان زنجان:

وسایل توزین میزان بود
مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت :بر اساس بازرسیهای انجامشده وسایل توزین سبک غرفهداران نمایشگاه بهاره استان مشکلی نداشت.
داوود کارگرزاده در گفتوگو با ایسنا ،منطقه زنجان ،اظهار کرد :در راستای حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و مصرفکنندگان ،طرح نظارت
نوروزی که در قالب گروههای کاری از  55اسفند  51لغایت  55فروردین  ،55همزمان با سراسر کشور ،در استان زنجان نیز اجرا شد.
این مسئول ادامه داد :از  241مورد بازرسی صورت گرفته از وسایل توزین سبک غرفهداران مستقر در نمایشگاه بهاره کاسپین زنجان و بازارچههای
عرضه مستقیم کالای بهاره ابهر و اصناف شهرستان خرمدره ،خوشبختانه هیچ مورد نامطبق با استاندارد ،مشاهده نشد.
وی افزود :در شش ماهه دوم سال گذشته تعداد  52مورد شکایت از مراکز آزمون دورهای تست مخازن  ،CNGدریافت شد که با پیگیریهای
ادارهکل و بررسیهای کارشناسی صورت گرفته همه شکایات واصله به سرانجام رسید و مختومه شد.
کارگرزاده با بیان اینکه بیشتر شکایات واصله ،مربوط به مردودی مخازن  CNGخوردو بوده است ،تصریح کرد  :با توجه به ضوابط استاندارد ،0152
مخازن مورد نظر معیوب و در نتیجه مردود گزارش شده بودند و در اکثر مواقع حق با آزمایشگاههای تست مخازن  CNGبوده است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان یادآور شد :مصرفکنندگان با توجه به درج علامت استاندارد بر روی محصولات و کالاهای مورد مصرف خود به آن
اطمینان میکنند که در این راستا تولیدکنندگان نیز باید متعهد شوند که با درج این نشان بر روی محصولات خود اعتماد مردم را خدشهدار نکنند.
وی خاطرنشان کرد :استقبال از کالای باکیفیت از سوی مردم و توجه عموم به این نشان ،باعث تشویق تولیدکنندگاه جهت تولید کالاهای باکیفیت و
استاندارد خواهد شد که بیشک بهترین معیار برای تشخیص کالاهای باکیفیت از محصولاتی که کیفیت مطلوبی ندارند ،نشان مرغوبیت کالا
(استاندارد) است؛ چرا که معیارهای مورد تاکید استاندارد ایران ،همتراز با معیارهای جهانی است .
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

89/1/23
11923
برای اولینبار در استان اتفاق افتاد:

صدور استاندارد تشویقی کترینگ در زنجان
مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت :علامت استاندارد تشویقی برای خدمت "تهیه و توزیع غذاهای پخته و نیمهپخته (کترینگ)" در نیمه
فروردینماه سالجاری برای نخستینبار در استان زنجان صادر شد .
داوود کارگرزاده در گفتوگو با ایسنا ،منطقه زنجان ،اظهار کرد :علامت استاندارد تشویقی برای خدمت "تهیه و توزیع غذاهای پخته و نیمهپخته
(کترینگ)" در نیمه فروردینماه سالجاری برای نخستینبار در استان زنجان صادر شده است .
این مسئول با بیان اینکه این پروانه برای مؤسسه خیریه روزبه زنجان صادر شده است ،ادامه داد :این پروانه استاندارد با توجه به مطابقت شرایط
حاکم در واحد خدماتی مذکور ،با رعایت الزامات استاندارد  2650صادر شده است .
وی افزود :مؤسسه خیریه روزبه زنجان ،با اخذ پروانه تأیید صلاحیت مدیرکنترل کیفیت و فراهم کردن همه الزامات مندرج در استاندارد ملی مربوطه،
موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی در حوزه ارائه خدمت کترینگ شده است .
کارگرزاده تصریح کرد :مصرفکنندگان با توجه به درج علامت استاندارد بر روی محصولات و کالاهای مورد مصرف خود به آن اطمینان میکنند که
در این راستا تولیدکنندگان نیز باید متعهد شوند که با درج این نشان بر روی محصولات خود اعتماد مردم را خدشهدار نکنند .
مدیرکل استاندارد استان زنجان خاطرنشان کرد :استقبال از کالای باکیفیت از سوی مردم و توجه عموم به این نشان ،باعث تشویق تولیدکنندگان
جهت تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد خواهد شد که بیشک بهترین معیار برای تشخیص کالاهای باکیفیت از محصولاتی که کیفیت مطلوبی
ندارند ،نشان مرغوبیت کالا (استاندارد) است؛ چرا که معیارهای مورد تاکید استاندارد ایران ،همتراز با معیارهای جهانی است .
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری

89/1/22

صداوسیما

16937

شناسایی سه نمونه دستمال کاغذی غیراستاندارد در فارس
دستمال کاغذیهای با مارک "پینک ،نانیز و گل مریم نیریز غیراستاندارد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز فارس ،مدیرکل استاندارد فارس گفت :براساس بررسی کارشناسان ،این سه نمونه دستمال کاغذی،
غیراستاندارد است و شهروندان از خرید آنها اجتناب کنند.
مرتضی رهنما با اشاره به توقیف بخشی از این کالاها در محل عرضه ،افزود :این کالاها بدون نشانی محل تولید بوده و علامت درج شده استاندارد
روی آنها جعلی است.
وی با بیان اینکه علیرغم درج " 066برگ" روی جعبه این نوع از دستمال کاغذیها ،بیش از  56درصد حجم جعبهها خالی است ،گفت :قیمت درج
شده روی بسته بندی دستمال کاغذی "پینک" از قیمت دستمالهای استاندارد ،بیشتر است.
مدیرکل استاندارد فارس تصریح کرد :شهروندان مطلع باشند که نشان استاندارد باید دارای یک کد  56رقمی باشد که با ارسال آن به سامانه پیامکی
 56665551میتوان از اصالت استاندارد اطلاع کسب کرد.
رهنما گفت :مغازه داران و فروشندگانی که به شکل کلی یا جزئی اقدام به خرید و فروش کالا میکنند ،باید نسبت به هویت و اصالت علامت استاندارد
درج شده روی کالا ،اطمینان کسب کنند ،در غیر اینصورت به عنوان متخلف شناخته خواهند شد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

89/1/22
33923
مدیرکل استاندارد استان زنجان خبر داد

انجام  6۴۲بازرسی از وسایل توزین در زنجان
مدیرکل استاندارد استان زنجان از انجام  241بازرسی از وسایل توزین در زنجان خبر داد.
داوود کارگرزاده امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد :به منظور حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و مصرف کنندگان ،طی یک
ماه گذشته و تا  55فروردینماه  241مورد بازرسی از وسایل توزین انجام شده است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان افزود :طبق بازرسیهای انجام شده هیچ مورد نامنطبق با استاندارد ،مشاهده نشد.
وی با اشاره به اینکه طی  0ماهه آخر سال قبل نیز  52مورد شکایت از مراکز آزمون دورهای تست مخازن  ،CNGدریافت شد ،گفت :با
پیگیریهای اداره کل و بررسیهای کارشناسی صورت گرفته تمامی شکایات واصله به سرانجام رسید و مختومه شد.
کارگرزاده با بیان اینکه بیشتر شکایات واصله ،مربوط به مردودی مخازن  CNGخودرو بوده است ،افزود :با توجه به ضوابط استاندارد  0هزار و 152
مورد از مخازن معیوب و در نتیجه مردود گزارش شده بودند که در اکثر مواقع حق با آزمایشگاههای تست مخازن  CNGبوده است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان افزود :همچنین نیمه دوم سال قبل 54گواهینامه آزمایشگاه همکار پس از ارزیابی و رفع نواقص موجود در کمیته فنی
تمدید شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت 0 ،مورد از گواهینامههای آزمایشگاههای همکار استان به علت عدم رفع موارد نامنطبق و یا وجود شکایات منجر به
تعلیق شده بود ،گفت :از این تعداد سه مورد منجر به ابطال و سه مورد رفع تعلیق شد.
کارگرزاده با بیان اینکه در  0ماهه دوم سال قبل دو مورد صدور گواهینامه آزمایشگاه همکار انجام شده است ،افزود :گواهینامههای صادر شده در
زمینه آزمون دورهای مخازن تست  CNGخودرو بوده است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

89/1/22
12923

 8600واحد تولیدی تحت پوشش استاندارد در استان یزد فعالیت دارند
مدیرکل استاندارد استان یزد با بیان اینکه  5266واحد تولیدی تحت پوشش استاندارد در استان یزد فعالیت دارند گفت 16 :درصد واحدهای تولیدی
تحت پوشش استاندارد در شهرستان یزد فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ،محمد حسین ماجدی اردکانی در بازدید فرماندار شهرستان یزد که با همراهی معاون برنامه ریزی فرمانداری از
مجموعه اداری ،فنی و آزمایشگاهی اداره کل استاندارد استان یزد صورت گرفت با بیان اینکه  5266واحد تولیدی تحت پوشش استاندارد در استان
یزد فعالیت دارند اظهار داشت :از این  5266واحد 505 ،واحد آن در شهرستان یزد قرار دارد که با توجه به حجم زیاد آنها در شهرستان ،میتوان با
کمک فرمانداری یزد که اشراف کامل بر تمام مباحث شهرستان دارد نسبت به اتخاذ دستورالعملهای استاندارد اقدامات لازم و ضروری را انجام داد.
مدیرکل استاندارد استان یزد با اشاره به اینکه برای سال جدید برنامه ریزیهای بسیاری را انجام دادهایم تصریح کرد :توسعه و ترویج فرهنگ
استاندارد در سطح جامعه یکی از اصلیترین برنامههایی است که مد نظر قرار دادیم.
وی خاطرنشان کرد :بدون شک با همکاری و همراهی فرمانداری شهرستان یزد میتوانیم با برگزاری نشستهایی با ادارات دولتی نسبت به توجه
ویژه به مسئله استاندارد گامهای موثری را در سطح شهرستان برداریم.
تمامی امکانات و ظرفیتهای فرمانداری یزد آماده همکاری با اداره استاندارد استان
سید محمد رستگاری ،فرماندار شهرستان یزد نیز در این بازدید با بیان اینکه این نهاد تمامی امکانات و ظرفیتهای خود آماده همکاری با اداره کل
استاندارد استان یزد است افزود :استاندارد و کیفیت دو مقوله بسیار مهم در زندگی روزه مره افراد جامعه است که باید به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای بسیاری میتواند در زمینه ترویج و توسعه استاندارد در سطح جامعه برگزار شود خاطرنشان کرد :فرمانداری
شهرستان و اداره کل استاندارد استان یزد میتوانند با همکاری و همفکری و همچنین برگزاری نمایشگاه استاندارد و افتتاح دفتر استاندارد سازی
ارتباط محکمتری را با یکدیگر برقرار کرده و در راستای انجام فعالیتهای مورد نظر گام بردارند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

مهر

89/1/22
38927
مدیرکل استاندارد ایلام خبر داد:

صدور  68پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام
ایلام  -مدیرکل استاندارد ایلام گفت :در سال گذشته  25فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده های واحدهای تولیدی استان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مهناز همتی با بیان اینکه علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده است ،اظهار داشت :پروانههای صادر شده در
زمینه خدمات ،بسته بندی و سلولزی ،خودرو و نیروی محرکه ،صنایع غذایی و کشاورزی ،شیمایی ،نساجی و چرم و برق و الکترونیک بوده است.
وی افزود :طی سال گذشته علاوه بر صدور این تعداد پروانه کاربرد علامت استاندارد ،مجوز هفت فقره پروانه نیز صادر شد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه

89/1/22

خبرنگاران

13923

امور اجرایی و نظارتی تله سیژ قزوین به یک شرکت واگذار میشود
معاون عمرانی استاندار گفت :برای تسریع در بازگشایی تله سیژ قزوین امور اجرایی و نظارتی آن به یک شرکت واگذار میشود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار در نشست بررسی مسائل و مشکلات تله سی یژ
قزوین گفت :شرکت موظف شده تمام امور اجرایی تله سیژ را ظرف  06روز کاری انجام و آن را به صورت استاندارد تحویل دهد.
فرخزاد افزود :در حین این  06روز نیز روند اجرایی پروژه به صورت مرحله به مرحله از لحاظ رعایت استانداردهای لازم مورد بررسی قرار میگیرد.
وی راه اندازی تله سیژ را یکی از مطالبات مهم مردم استان دانست و گفت :راه انداری تله سی یژ قزوین نقش بسزایی در رونق صنعت گردشگری
استان دارد و باید در اسرع وقت با رعایت تمامی استانداردها بازگشایی شود.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه

89/1/21

خبرنگاران

23927

 602طرح کنترل بازار برای استانداردسازی در چابهار انجام شد
معاون مدیرکل و رئیس اداره استاندارد چابهار گفت 260 :مورد طرح کنترل بازار برای استانداردسازی از  55اسفند سال گذشته تاکنون در شهرستان
چابهار انجام شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ،ناصر جدگال روز چهارشنبه اظهار داشت :این طرح به منظور کنترل بازار،
جلوگیری از عرضه و توزیع کالاهای غیر استاندارد ،جلوگیری از کم فروشی و ارائه خدمات مطلوب به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی اجرا شده است.
وی بیان کرد :در این طرح کارشناسان معاونت استاندارد چابهار با مراجعه به مراکز عرضه و توزیع کالا و خدمات ،جایگاههای عرضه سوخت ،مراکز
تفریحی ،شهربازیها ،پارکها و تجهیزات زمین بازی ،مراکز خدماتی و تعویض روغن و لوازم یدکیها و مراکز خدماتی بین راهی نسبت به بازرسی و
بازدید و کنترل آنها اقدام کرده اند.
وی تصریح کرد :در این طرح از  522مرکز عرضه مواد غدایی 5 ،جایگاه عرضه سوخت داخل شهری و بین راهی 56 ،مرکز خدمات رفاهی بین
راهی ،هفت مرکز تفریحی و شهربازی 5 ،مرکز خدماتی و تعویض روغن و لوازم یدکی 55 ،مرکز عرضه لوازم ساختمانی و لوازم الکتریکی و  05مورد
در خصوص وسایل سنجش بازرسی ،بازدید و کنترل شد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه
خبرنگاران

89/1/22
19926
مدیرکل استاندارد فارس خبر داد؛

شناسایی  ۳نمونه دستمال کاغذی غیراستاندارد در فارس
مدیرکل استاندارد فارس گفت :دستمال کاغذیهای با مارک "پینک ،نانیز و گل مریم نیریز غیراستاندارد هستند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ،مرتضی رهنما مدیرکل استاندارد فارس گفت :بر اساس بررسی کارشناسان ،این سه
نمونه دستمال کاغذی ،غیراستاندارد است و شهروندان از خرید آنها اجتناب کنند.
وی با اشاره به توقیف بخشی از این کالاها در محل عرضه ،افزود :این کالاها بدون نشانی محل تولید بوده و علامت درج شده استاندارد روی آنها
جعلی است.
رهنما با بیان اینکه علیرغم درج " 066برگ" روی جعبه این نوع از دستمال کاغذیها ،بیش از  56درصد حجم جعبهها خالی است ،گفت :قیمت درج
شده روی بسته بندی دستمال کاغذی "پینک" از قیمت دستمالهای استاندارد ،بیشتر است.
مدیرکل استاندارد فارس تصریح کرد :شهروندان مطلع باشند که نشان استاندارد باید دارای یک کد  56رقمی باشد که با ارسال آن به سامانه پیامکی
 56665551میتوان از اصالت استاندارد اطلاع کسب کرد.
رهنما گفت :مغازه داران و فروشندگانی که به شکل کلی یا جزئی اقدام به خرید و فروش کالا میکنند ،باید نسبت به هویت و اصالت علامت استاندارد
درج شده روی کالا ،اطمینان کسب کنند ،در غیر اینصورت به عنوان متخلف شناخته خواهند شد.
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سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه
خبرنگاران

89/1/22
39922
مدیر کل استاندارد ایلام خبر داد؛

صدور  68فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام
مدیر کل استاندارد ایلام گفت 25:فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام صادر شد.
مهناز همتی مدیر کل استاندارد ایلامدر گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام ; گفت :برای فرآوردههای واحدهای
تولیدی استان ایلام 25 ،پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال  51صادر شده است.
همتی با بیان اینکه علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده است ،اظهار کرد :در سال گذشته در جلسات کمیته علائم و کنترل کالای برگزار
شده در این اداره کل ،تعداد  25پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآوردههای واحدهای تولیدی استان صادر شد.
وی اضافه کرد  :پروانههای صادر شده در زمینه خدمات ،بسته بندی و سلولزی ،خودرو و نیروی محرکه ،صنایع غدایی و کشاورزی ،شیمایی ،نساجی
و چرم و برق و الکترونیک بوده است.
همتی افزود :در طی سال گذشته علاوه بر صدور این تعداد پروانه کاربرد علامت استاندارد ،مجوز  1فقره پروانه نیز صادر گردید.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تابناک

89/1/22
16933
مدیرکل استاندارد ایلام ؛

 68فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شد
مدیرکل استاندارد ایلام گفت 25 :فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده های واحدهای تولیدی استان صادر شد
به گزارش تابناک ایلام؛ مهناز همتی با بیان اینکه علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده است ،اظهار داشت :پروانههای صادر شده در زمینه
خدمات ،بسته بندی و سلولزی ،خودرو و نیروی محرکه ،صنایع غدایی و کشاورزی ،شیمایی ،نساجی و چرم و برق و الکترونیک بوده است.
وی افزود :طی سال گذشته علاوه بر صدور این تعداد پروانه کاربرد علامت استاندارد ،مجوز هفت فقره پروانه نیز صادر شد/.ع
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مدیرکل استاندارد اردبیل :ایمن سازی تجهیزات شهربازی آغاز شده است
هاشم علایی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،کلیه تجهیزات مورد استفاده در شهربازی و زمین بازی موجود در استان را مشمول مقررات
استاندارد اجباری اعلام کرد و گفت :با توجه به آغاز فصل بهره برداری از این تجهیزات و مراکز ،نظارت و بازرسی از آنها آغاز شده است.
وی بیان کرد :استانداردسازی این تجهیزات و مراکز از طریق سامانه نظارتی به صورت مستمر پایش شده و عملیات نظارت بر آنها از طریق شرکت
های تخصصی مستقر در استان دنبال می شود.
وی اضافه کرد :تاکنون بیش از  56درصد تجهیزات و زمین های بازی در استان به خصوص در شهر اردبیل استانداردسازی شده و به آنها گواهی
ایمنی اعطا شده است.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل همچنین از انجام بیش از  066مورد بازرسی و بازدید فنی و ایمنی از اماکن شهربازی در استان
در سال گذشته خبر داد و بیان کرد :پارسال تعداد  25دستگاه نصب شده شهرهای بازی استان به دلیل عدم اخذ تاییدیه استاندارد با همکاری
شهرداری های استان  ،پلمب شد.
علایی همچنین از شهرداری های استان خواست تا بدون کسب استاندارد و گواهی ایمنی ،از فعالسازی دستگاه ها و تجهیزات زمین های بازی
جلوگیری کنند.
وی افزود :مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار در تجهیزات و مراکز شهربازی غیرایمن بر عهده شهرداران و بهره برداران آنهاست و از مردم نیز می
خواهیم که از تجهیزات و زمین بازی ایمن سازی شده استفاده کرده و گواهی ایمنی معتبر را از این مراکز مطالبه کنند.
وی همچنین گفت :گواهی ایمنی اعطا شده به تجهیزات شهربازی ها یک ساله بوده و شروع فعالیت در سال جدید نیازمند اخذ دوباره گواهی ایمنی
جدید است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اضافه کرد :مالکان و بهره برداران تجهیزات شهربازی موظف هستند که گواهی ایمنی معتبر را در
معرض دید مردم قرار دهند و مطابق با استانداردهای تعریف شده از این تجهیزات استفاده کرده و متصدیان آموزش دیده و دارای دانش فنی لازم را
به کارگیری کنند.
وی خواستار استاندارد سازی تجهیزات بازی و تفریحی نصب شده در شهربازی های سرپوشیده و داخل پاساژها و مراکز خرید شد و اعلام کرد:
دستگاه های مجوز دهنده این گونه مراکز باید برای استانداردسازی تجهیزات با اداره کل استاندارد همکاری کنند چرا که استفاده از این تجهیزات
بدون گواهی ایمنی تخلف محسوب می شود.
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تدوین اسناندارد ملی برای محصولات بومی همدان گردشگری استان استاندارد می شود
محمد مددی روز پنجشنبه در دیدار رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) همدان با وی اظهار داشت :در سال جاری تدوین استاندارد های ملی
برای محصولات بومی همدان مانند کماج ،حلوا زرده ،انگشت پیچ و شیرمال با همکاری میراث فرهنگی پیگیری می شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه استاندارد سازی گردشگری برای نخستین بار در همدان گفت :این کارگروه تخصصی با همکاری پژوشگاه سازمان
استاندارد و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل شده و نقش مهمی در توسعه گردشگری این منطقه دارد.
مددی خاطرنشان کرد :تدوین استاندارد محصولات بومی همدان در کارگروه فوق مورد بررسی و پیگیری لازم قرار می گیرد.
مدیرکل استاندارد همدان افزود :شناسنامه دار شدن تولیدات بومی و معرفی بهتر آنها در بازارهای جهانی و در نتیجه رونق تولید و صادرات از آثار
مهم تدوین استاندارد ملی برای کالاهای وطنی است.
وی تجدید نظر و بروز رسانی استانداردهای ملی و حذف آیین نامه های دست و پا گیر را از اولویت های سال جدید بیان و اضافه کرد :در راستای
شتاب بخشی به تولید و صادرات این موارد را مورد توجه قرار داده ایم.
بر اساس آخرین آمار  006واحد صنعتی و خدماتی تحت پوشش استاندارد استان همدان قرار دارند که در این صنایع  556کالای مشمول استاندارد
اجباری تولید می شود.
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 602طرح کنترل بازار برای استانداردسازی در چابهار انجام شد
ناصر جدگال روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :این طرح به منظور کنترل بازار ،جلوگیری از عرضه و توزیع کالاهای غیر
استاندارد ،جلوگیری از کم فروشی و ارائه خدمات مطلوب به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی اجرا شده است.
وی بیان کرد :در این طرح کارشناسان معاونت استاندارد چابهار با مراجعه به مراکز عرضه و توزیع کالا و خدمات ،جایگاههای عرضه سوخت ،مراکز
تفریحی ،شهربازیها ،پارکها و تجهیزات زمین بازی ،مراکز خدماتی و تعویض روغن و لوازم یدکی ها و مراکز خدماتی بین راهی نسبت به بازرسی و
بازدید و کنترل آنها اقدام کرده اند.
وی تصریح کرد :در این طرح از  522مرکز عرضه مواد غدایی 5 ،جایگاه عرضه سوخت داخل شهری و بین راهی 56 ،مرکز خدمات رفاهی بین
راهی ،هفت مرکز تفریحی و شهربازی 5 ،مرکز خدماتی و تعویض روغن و لوازم یدکی 55 ،مرکز عرضه لوازم ساختمانی و لوازم الکتریکی و  05مورد
در خصوص وسایل سنجش بازرسی ،بازدید و کنترل شد.
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