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فارس

99/2/19
11119

آموزش تولید محصولات با کیفیت در دستور کار سازمان ملی استاندارد است
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت :این سازمان موظف به ارتقای بستر تولید غذای حلال است و آموزش تولید
محصولات با کیفیت را نیز در دستور کار دارد.
وحید مرندی مقدم ،معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس از البرز گفت :ما در سازمان
ملی استاندارد موظف به ارتقای بستر تولید غذای حلال هستیم و آموزش تولید محصولات با کیفیت نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد :انعقاد قرارداد و صدور پروانه هفت فرآورده حلال با هدف افزایش صادرات
این محصولات انجام شده است.
وی با بیان اینکه این روند ادامه خواهد داشت ،عنوان کرد :در تولید و صادرات غذای حلال نوپا هستیم و پیشرفت در این امر تلاش دستگاه های تولید
کننده و دخیل را می طلبد تا سهم بزرگی برای صادرات محصولات حلال جمهوری اسلامی ایران کسب شود.
مرندی مقدم اذعان کرد :بیش از  077میلیارد دلار اعتبار مالی برای غذای حلال در دنیا تخصیص داده شده است و باید تلاش کنیم سهم ویژه ای در
این بازار  077میلیارد دلاری داشته باشیم.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد :آمار مربوط به صادرات غذاهای تولیدی حلال بابد توسط سازمان صنعت،
معدن و تجارت اعلام شود.
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سازمان ملی استاندارد ایران

اقتصادآنلاین

99/2/19
19122

خودرو هنتنگ ایکس ٧موفق به اخذ استانداردهای ٨۵گانه شد
هنتتنگ ایکس  0اولین خودرو چینی تولیدی در ایران است که موفق به اخذ استانداردهای  ۵۸گانه خودرویی شد.
به گزارش اقتصادآنلاین ،محصولات برند هنتنگ ( سری ایکس  0و ایکس  ) ۸از سری خودروهای کراس اوور هستند که در سایت تولیدی شرکت
عظیم خودرو واقع در شهر بروجرد و در استان محروم و سیل زده لرستان ،برای اولین بار در کشور منطبق با استانداردهای اتحادیه اروپا تولید می
شوند.
اولین سری تولیدی خودرو هنتنگ ایکس  0در بهمن ماه سال گذشته تحویل خریداران شد و پیرو وعدهای که به مشتریان این شرکت داده شده بود،
مقرر گردید تا در اردیبهشت ماه سال  893۵مراحل شماره گذاری این خودرو با کیفیت تولیدی در ایران نهایی گردد.
خودروی هنتنگ ایکس  0یک کراس اوور شهری سایز متوسط با حجم موتور  ٢لیتر و قدرت  837اسب بخار و گشتاور  ٢۸7نیوتن متر می باشد و از
یک گیربکس اتوماتیک  ٦دنده دو کلاچه با قابلیت انتقال نیرو به محور جلو بهره می برد.
از رقبای تولیدی این محصول در بازار ایران ،می توان به زوتی کوپا ،چری تیگو  ،0هایما اس  ،0جک اس  ۸و سوزوکی گرند ویتارا اشاره کرد که با
توجه به مشخصههای فنی موجود در این خودرو و قابلیتهای فنی و تجهیزات رفاهی متفاوت آن ،رقیبی سرسخت برای رقبا خواهد بود.
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عصر خودرو

99/2/19
261:0

خودرو هن تنگ ایکس ٧موفق به اخذ استانداردهای ٨۵گانه شد
عصر خودرو -هن تنگ ایکس  0اولین خودرو چینی تولیدی در ایران است که موفق به اخذ استانداردهای  ۵۸گانه خودرویی شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ،محصولات برند هن تنگ ( سری ایکس  0و ایکس  ) ۸از سری خودروهای کراس
اوور هستند که در سایت تولیدی شرکت عظیم خودرو واقع در شهر بروجرد و در استان محروم و سیل زده لرستان ،برای اولین بار در کشور منطبق
با استانداردهای اتحادیه اروپا تولید می شوند.
اولین سری تولیدی خودرو هن تنگ ایکس  0در بهمن ماه سال گذشته تحویل خریداران شد و پیرو وعدهای که به مشتریان این شرکت داده شده
بود ،مقرر گردید تا در اردیبهشت ماه سال  893۵مراحل شماره گذاری این خودرو با کیفیت تولیدی در ایران نهایی گردد.
خودروی هن تنگ ایکس  0یک کراس اوور شهری سایز متوسط با حجم موتور  ٢لیتر و قدرت  837اسب بخار و گشتاور  ٢۸7نیوتن متر می باشد و
از یک گیربکس اتوماتیک  ٦دنده دو کلاچه با قابلیت انتقال نیرو به محور جلو بهره می برد.
از رقبای تولیدی این محصول در بازار ایران ،می توان به زوتی کوپا ،چری تیگو  ،0هایما اس  ،0جک اس  ۸و سوزوکی گرند ویتارا اشاره کرد که با
توجه به مشخصههای فنی موجود در این خودرو و قابلیتهای فنی و تجهیزات رفاهی متفاوت آن ،رقیبی سرسخت برای رقبا خواهد بود.
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سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

99/2/19
69128
مدیرکل استاندارد همدان:

کالاهای پرمصرف ماه رمضان کیفیت سنجی می شود
همدان  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد همدان از اجرای طرح بازرسی کالاهای پر مصرف ماه رمضان خبرداد و گفت :در این طرح  8۸7نمونه از این
دسته محصولات از شبکه توزیع استان خریداری و در حال کیفیت سنجی است.
محمد مددی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :از هفته گذشته طرح بازرسی و کیفیت سنجی کالاهای پرمصرف ماه رمضان
آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.
وی با بیان تاکنون یک هزار بازرسی از شبکه توزیع سراسر استان انجام شده است ،افزود :در این بازرسی ها از  8۸7محصول نمونه هایی خریداری و
برای ارزیابی به آزمایشگاه های تخصصی استاندارد ارسال شده است.
مدیرکل استاندارد همدان خاطرنشان کرد :کالاهایی که در این طرح کیفیت سنجی می شوند مشمول استاندارد اجباری هستند و هرگونه نبود انطباق
با موازین استاندارد ،تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
مددی ،فرآورده های لبنی ،انواع روغن های خوراکی ،خرما و زولبیا و بامیه را برخی از اقلام اولویت دار در این طرح اعلام کرد و گفت :ارزیابی کیفیت
کالاها از وظایف استاندارد در حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
بر اساس آخرین آمار  ٦٦7واحد صنعتی و خدماتی تحت پوشش استاندارد استان همدان قرار دارند که در این صنایع  ۵۵7کالای مشمول استاندارد
اجباری تولید می شود.
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ایرنا

99/2/21
69119

مدیرکل استاندارد سمنان :امسال  01آزمایشگاه همکار تجهیز می شود
سمنان -ایرنا -مدیرکل استاندارد استان سمنان گفت 87 :آزمایشگاه همکار استاندارد با هدف افزایش نظارت ها بر روند کیفیت کالاهای تولیدی
سال  3۵در استان تجهیز می شود.
عباس رستمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه به تحریم ها احتمال واردات کالاهای غیراستاندارد در کشور محتمل است که با برنامه
ریزی های اصولی و نظارت های بیشتر از ورود این کالاها به واحدهای صنعتی و تولیدی جلوگیری می شود.
وی خاطر نشان کرد :حفظ کیفیت کالاهای تولیدی و جلوگیری از کم فروشی همواره در دستور کار واحدهای صنعتی استان سمنان است و با اجرای
دقیق فرایند استاندارد در بنگاه های اقتصادی سمنان ،اداره کل استاندارد دغدغه بسیار کمی از این حیث دارد.
مدیرکل استاندارد استان سمنان ادامه داد :تجهیز آزمایشگاه های همکار به تسریع روند آزمایش ها و اعطای مجوز برای ادامه فعالیت های واحدهای
تولیدی کمک می کند و اداره کل استاندارد در شرایط تحریم برای رونق اقتصادی در کنار بخش صنعت و تولید است.
رستمی اضافه کرد :اداره کل استاندارد سمنان همکاری خوبی با آزمایشگاه های خارج از استان دارد و مراحل نمونه گیری و ارزیابی کیفیت با برنامه
ریزی اصولی در کمترین زمان ممکن انجام می شود.
مدیرکل استاندارد استان سمنان با اشاره به اینکه توجه به تولید کالای باکیفیت رکن مهم اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی است ،گفت :استاندارد سمنان
از اجرای طرح های توسعه ای و ایجاد طرح های اشتغال آفرین در این بخش استقبال می کند.
به گزارش ایرنا 3۸7 ،محصول تولیدی واحدهای صنعتی در سمنان دارای پروانه استاندارد است؛ در استان  ٢8آزمایشگاه در بخش های مختلف نمونه
گیری از تولیدات را زیر نظر اداره کل استاندارد انجام می دهند و  97آزمایشگاه همکار مورد تایید سازمان ملی استاندارد فعالیت دارند.
شهروندان برای اطمینان از استاندارد بودن کالاهای تولیدی می توانند بارکد زیر علامت استاندارد بر روی کالا را به شماره  87778۸80پیامک کنند و
تمام اطلاعات در رابطه با کالا در جواب پیامک اطلاع رسانی می شود.
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سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

99/2/19
16121

تولید محصولات باکیفیت نقشی مهم درتحقق شعارسال دارد
گناوه-ایرنا -رئیس اداره استاندارد بندرریگ استان بوشهر گفت :تولید محصولات باکیفیت به گسترش استفاده از کالای داخلی درجامعه  ،افزایش
صادرات و درآمدهای ارزی کمک ونقشی مهم درتحقق شعار سال با محوریت رونق تولید ایفا می کند.
احسان بویراتی روز پنجشنبه د گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود :ترویج و مصرف کالاهای داخلی از مهم ترین معیارهای عملیاتی شدن رونق تولید و
ایجاد اشتغال پایدار محسوب می شود.
وی اظهارداشت :دراین ارتباط استانداردسازی و ارتقای سطح کیفی محصولات و کالاهای تولیدی در تامین ایمنی و سلامت ،افزایش سطح رفاه
عمومی ،اعتماد سازی ،ترویج و گسترش مصرف کالاهای داخلی و درنتیجه تحقق شعارسال که توسط رهبرمعظم انقلاب نامگذاری شده دارد.
وی با بیان اینکه ترویج و عمل کردن به شعار ' ایرانی کالای ایرانی بخر' نیازمند تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد در کشور است ،گفت :زمانی مردم
به سمت استفاده از کالاهای داخلی می روند که از کیفیت آن اطمینان خاطر داشته باشند و این مهم با تلاش تولیدکنندگان محقق می شود.
رئیس استاندارد بندرریگ بیان کرد :باتوجه به اینکه سرمایه گذاری برای ارتقای کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیاز مصرف
کنندگان داخلی و دستیابی به بازارهای جهانی و افزایش رقابت پذیری از مهم ترین اصول در توسعه اقتصادی کشورها است ،استانداردسازی شاخص
های تولید و خدمات وسنجش و کنترل کیفیت ها در این زمینه ایفای نقش می کند.
وی گفت :در برهه کنونی کشور ،ارتقای کیفیت محصولات از اهمیت بسزایی برخوردار است که همه باید در تحقق آن تلاش کنیم زیراکه این امر
تنها از عهده دولت و یا یک دستگاه اجرایی برنخواهد آمد.
بندرریگ از توابع شهرستان گناوه و از بنادر قدیمی استان بوشهر است.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

99/2/19
161:0

سه کارگاه بسته بندی غیرمجاز نمک در بروجرد پلمب شد
بروجرد  -ایرنا  -رئیس اداره استاندارد بروجرد گفت :سه کارگاه بسته بندی غیر مجاز نمک در این شهرستان پلمب و  9٦7هزار کیلوگرم نمک
غیراستاندارد توقیف شد.
عنایت شرفی روز پنجشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در راستای نظارت بر واحدهای تولید ،توزیعی تعداد سه کارگاه بسته بندی غیرمجاز
نمک در بروجرد پلمب شد.
وی اظهار داشت :از اسفند ماه سال گذشته تاکنون  89دستگاه بسته بندی غیر مجاز نمک در بروجرد که مربوط به  ٦واحد تولیدی بودند پلمب شدند.
شرفی بیان کرد :واحدهای تولیدی با بسته بندی و مشخصات جعلی با برندهای تجارتی آوا و آلاند تک و با علامت استاندارد جعلی اقدام به بسته
بندی کرده و با توجه به این که این نمک ها قابل مصرف برای خوراکی نبودند ،به عنوان نمک تصفیه شده بسته بندی کرده بودند وو به فروش می
رسید که به محاکم قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره استاندارد بروجرد اضافه کرد :سودجویان نمک های غیر مجاز را با برندهای جعلی طبیعت ،آلاندتک ،آوا ،پایدار ،رویا ،ونوس ،تفضلی،
رجال ،زرین ،ساحل ،زرین برج ،چهل سیب ،گلشن ،بهتاش ،واد ،ایرانیان ،نجوا ،خورشید و سروناز بسته بندی کرده بودند که از توزیع آنها جلوگیری
شد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

99/2/19
1:182

استاندارد ،شیوهنامه حمایتی جدیدی برای کالاهای صادراتی اتخاذ کرد
مدیرکل استاندارد استان قم گفت :استاندارد شیوه نامه حمایتی جدیدی برای کالاهای صادراتی و رفع موانع اتخاذ کرد.
به گزارش ایسنا منطقه قم ،منصور فرزانه با تاکید بر ضرورت حمایت از صادرات عنوان کرد :استاندارد شیوه نامه حمایتی جدیدی برای کالاهای
صادراتی و رفع موانع به مدت یک سال اتخاذ کرد.
مدیرکل استاندارد استان قم بیان کرد :باتوجه به اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه ایران و مشکلات و محدودیت های بوجود آمده برای صادرات
کالاهای ایرانی در بازار سایر کشورها ،این شیوه نامه حمایتی جدید برای ارزیابی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد در راستای کمک به رفع موانع و
مشکلات صادرات به ادارات کل استاندارد استان های سراسر کشور ابلاغ کرده است.
وی اظهار کرد :در این شیوه نامه مساعدت ها و ملاحظات خاص حمایتی در فرآیند ارزیابی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد نظیر رفع محدودیت
شرایط بسته بندی و نشانه گذاری ساخت ایران و همچنین امکان صادرات متناسب با ویژگی های فنی و شرایط تحویل مورد پذیرش خریدار خارجی
و کشور هدف با تاکید بر تعهد عدم عرضه در داخل کشور دیده شده است.
فرزانه بیان کرد:در جهت عرضه همزمان این گونه کالاها در بازار داخلی حتما باید مقررات استاندارد های ملی ایران رعایت شود.
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شنبه  21اردیبهشت 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

99/2/19
18169

هشدار ادارهکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد درباره تولید زولبیا و بامیه
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :در آستانه فرا رسیدن ماه مبارك رمضان ،این اداره کل به تولیدکنندگان زولبیا و بامیه نسبت به
استفاده هرگونه تولیدات غیراستاندارد در این محصولات هشدار می دهد.
«بهمن رحمتی» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا منطقه کهگیلویه و بویراحمد افزود :تولیدکنندگان زولبیا و بامیه موظفند برای تولید این محصول از
روغن های خوراکی دارای نشان استاندارد و مخصوص سرخ کردن که در مقابل حرارت دارای مقاومت بالایی هستند ،استفاده کنند در غیر این
صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی ضمن اخطار به تولیدکنندگان غیر مجاز ،خواستار استفاده از روغن های دارای نشان استاندارد برای تولید زولبیا و بامیه شد.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین توصیه کرد :زولبیا و بامیه و محصولات مشابه ،پس از تولید در محیط خنک و در ظروف
دارای درپوش برای جلوگیری از آلودگی ثانویه (حشرات ،گرد و خاك و  )..نگهداری شوند.
رحمتی اضافه کرد :مصرف کنندگان می توانند برای اطمینان از اصالت علامت استاندارد انواع روغن ها و تمامی محصولات ،شماره  87رقمی ذیل
علامت استاندارد درج شده بر روی محصول را به سامانه  87778۸80پیامک نمایند.
طرح نظارتی استاندارد ویژه ماه مبارك رمضان در استان اجرا می شود
وی ادامه داد :طرح بازرسی ،نظارت و کنترل کالاهای پر مصرف ویژه ماه مبارك رمضان در مراکز عرضه و توزیع کالا این استان اجرا می شود.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :با آغاز ماه مبارك رمضان و به دلیل حساسیت مصرف کالاها به خصوص در حوزه صنایع
غذایی ،طرح بازرسی و کنترل بازار حالت ویژه و ضربتی پیدا میکند.
رحمتی تصریح کرد :با اجرای این طرح از طریق آزمون نمونه کالاها و کنترلهایی که بر روی کالاهای پرمصرف و مورد نیاز شهروندان صورت
میگیرد از رسیدن مواد غذایی سالم ،بهداشتی و با کیفیت به دست روزه داران اطمینان حاصل میشود.
وی تاکید کرد :در اجرای این طرح انواع کالاهای پرمصرف از جمله :شکر ،قند ،برنج ،شیر پاستوریزه ،پنیر ،زعفران ،خرما ،کشک ،آرد گندم از سوی
کارشناسان نظارتی استاندارد مورد بازرسی قرار میگیرند.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد :هم استانی های عزیز می توانند گزارشات و شکایات خود را در خصوص کیفیت کالاها و
خدمات ،از طریق شماره تلفن  8۸80به این اداره کل اطلاع رسانی کنند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری

99/2/19

صداوسیما

12128
مدیرکل استاندارد استان

برخورد با تولید کنندگان زولبیا و بامیه غیر استاندارد
با تولید کنندگان زولبیا و بامیه غیر استاندارد برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ،مدیرکل استاندارد استان گفت:تولیدکنندگان زولبیا و برخورد با تولید کنندگان زولبیا و
بامیه غیر استانداردبامیه موظفند برای تولید این محصول از روغنهای خوراکی دارای نشان استاندارد و مخصوص سرخ کردن که در مقابل حرارت
دارای مقاومت بالایی هستند ،استفاده کنند در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
بهمن رحمتی افزود:زولبیا و بامیه و محصولات مشابه ،پس از تولید در محیط خنک و در ظروف دارای درپوش برای جلوگیری از آلودگی ثانویه
(حشرات ،گرد و خاك ) نگهداری شوند.
وی گفت :مصرف کنندگان میتوانند برای اطمینان از اصالت نشان استاندارد انواع روغنها و تمامی محصولات ،شماره  87رقمی ذیل علامت
استاندارد درج شده بر روی محصول را به سامانه  87778۸80پیامک کنند.
رحمتی ادامه داد :طرح بازرسی ،نظارت و کنترل کالاهای پر مصرف ویژه ماه مبارك رمضان در مراکز عرضه و توزیع کالا اجرا میشود.
مدیرکل استاندارد استان اضافه کرد:با اجرای این طرح از طریق آزمون نمونه کالاها و کنترلهایی که بر روی کالاهای پرمصرف و مورد نیاز
شهروندان انجام و برای رسیدن مواد غذایی سالم ،بهداشتی و با کیفیت به دست روزه داران تلاش میشود.
وی گفت:مردم میتوانند گزارشها و شکایتهای خود را در خصوص کیفیت کالاها و خدمات ،از طریق شماره تلفن  8۸80به این اداره کل اطلاع
دهند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

99/2/19
1111:

طرح بازرسی و نمونهبرداری ویژه به مناسبت ماه مبارک رمضان
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت  :طرح بازرسی و نمونهبرداری ویژه به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان در سطح بازار تمامی مناطق استان
یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد ،محمدحسین ماجدی اردکانی در مورد طرح بازرسی و نمونهبرداری ویژه گفت :این طرح ویژه که تا پایان ماه
مبارك رمضان ادامه دارد ،از کالاهای پرمصرف مشمول استانداردهای اجباری و تشویقی این ایام که در مراکز توزیع و فروش  ،به مردم ارائه
میگردد بازرسی و نمونهبرداری انجام میشود.
وی در خصوص جزئیات بازرسی و نمونهبرداری گفت :انواع فرآوردههای لبنی ،شکر ،زعفران ،روغن سرخکردنی ،روغن در حال پخت
زولبیا،بامیه،انواع نبات ،زولبیا و بامیه،انواع خرما و حلواارده،شربت پرتغال و آناناس کالاهای مشمول این طرح هستند.
این مقام مسئول ادامه داد :البته در طول سال نیز  ،بازرسان و کارشناسان تحت پوشش اداره کل در قالب طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ
استانداردسازی) در سطح بازار استان مشغول بازرسی و نمونهبرداری هستند  ،ولی در ماه مبارك رمضان به دلیل حساسیت مصرف کالاها  ،خصوصاً در
حوزه صنایع غذایی  ،این طرح حالت ضربتی و ویژه دارد.
دبیر کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان یزد در پایان گفت :متعاقب بازرسیها و نمونهبرداریهایی که صورت میپذیرد،
کارشناسان استاندارد میتوانند از طریق آزمونها و کنترلهای که بر روی مواد مصرفی مردم انجام میدهند از رسیدن مواد غذایی  ،سالم ،بهداشتی و
باکیفیت به دست شهروندان روزهدار استان ،اطمینان حاصل نمایند،ضمن اینکه به دلیل ویژه بودن طرح ،صدور نتایج آزمون و گزارش موارد مربوطه
در اسرع وقت انجام میشود.
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سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

99/2/19
1:168

بررسی  73٧نمونه کالای مشمول استاندارد اجباری در همدان
مدیرکل استاندارد استان همدان از خرید  ٢90نمونه کالای مشمول استاندارد اجباری در راستای انجام طرح طاها در سطح استان خبر داد.
محمد مددی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه افزایش کیفیت کالا باعث رونق تولید و کاهش قاچاق کالا در کشور میشود
اظهار کرد :کنترل بازار و ناامن کردن آن برای تولیدکنندگان کالای بیکیفیت به صورت ویژه تحت عنوان طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) اجرا
میشود.
وی گفت :خرید نمونه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از مراکز عرضه و آزمون آنها در آزمایشگاه های مورد تأیید سازمان استاندارد به
منظور کنترل کیفیت این کالاها و برخورد قانونی با عرضهکنندگان کالاهای فاقد کیفیت مشمول استاندارد اجباری در دستور اجرای طرح طاها است.
مدیرکل استاندارد استان همدان افزود :در این راستا این اداره کل نسبت به خرید  ٢90نمونه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از مراکز
عرضه و آزمون آنها اقدام کرده است.
وی ادامه داد :خرید نمونهها از سطح بازار استان بر اساس لیست ابلاغی سازمان ملی استاندارد ایران که به فراخور فصل و ضرورت مورد تشخیص
سازمان بوده ،انجام شده است.
مددی گفت :نمونه کالاها از صنایع مختلف شامل صنایع غذایی و کشاورزی ،شیمیایی و پتروشیمی ،ساختمانی و معدنی ،بستهبندی و سلولزی،
نساجی و چرم ،خودرو و نیرو محرکه ،برق و الکترونیک ،مهندسی پزشکی ،خدمات و معیار مصرف انرژی و مکانیک و فلزشناسی خریداری شده
است.
وی تاکید کرد :بر اساس قانون استاندارد هرگاه رعایت استاندارد برای تولید کالایی اجباری شده باشد در صورت عدم تولید محصول مطابق با
استاندارد مربوطه ،تولیدکننده به عنوان متخلف به دادگاه معرفی میشود.
مددی اظهار کرد :شهروندان برای اطمینان از صحت علامت استاندارد کالا باید کد  87رقمی درج شده زیر علامت استاندارد را به سامانه 87778۸80
پیامک کنند تا اطلاعات مربوط به تولیدکننده و محصول را دریافت کنند.
طرح طاها مخفف (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) است و از اهداف اجرای این طرح ،انجام هماهنگ وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به
منظور افزایش کیفیت و شناسایی و استانداردسازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری است.
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181:9

تحقق شعار "ایرانی کالای ایرانی بخر" با بالا رفتن کیفیت کالای داخلی
رئیس اداره استاندارد بندر ریگ گفت :ترویج و تحقق شعار "ایرانی کالای ایرانی بخر" نیازمند تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد در کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان گناوه  ،احسان بویراتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :استانداردسازی کالاهای تولید داخل و ارتقای سطح
کیفی کالاهای تولیدی نقش مهمی در تأمین ایمنی و سلامت جامعه ،اعتمادسازی و نیز ترویج و گسترش مصرف کالاهای داخلی دارد.
رئیس اداره استاندارد بندر ریگ افزود :ترویج و گسترش مصرف کالاهای داخلی از مهمترین معیارهای عملیاتی شدن رونق تولید و ایجاد اشتغال
پایدار محسوب میشود و استانداردسازی کالاهای تولید داخل و ارتقای سطح کیفی کالاهای تولیدی نقش مهمی در تأمین ایمنی و سلامت جامعه،
افزایش سطح رفاه عمومی  ،اعتمادسازی و نیز ترویج و گسترش مصرف کالاهای داخلی و در نتیجه تحقق شعار سال یعنی رونق تولید دارد.
وی بیان کرد :سرمایهگذاری در جهت ارتقای کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان داخلی و دستیابی به
بازارهای جهانی و افزایش رقابتپذیری از مهمترین اصول در توسعه اقتصادی کشورهاست که استانداردسازی شاخصهای تولید و خدمات و
همچنین سنجش و کنترل کیفیت کالاها در این زمیه نقش مؤثری ایفا میکند.
بویراتی گفت :ترویج و تحقق شعار "ایرانی کالای ایرانی بخر" نیازمند تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد در کشور است زیرا زمانی مردم به سمت
استفاده از کالاهای داخلی میروند که از کیفیت آن اطمینان خاطر داشته باشند و این مهم با تلاش تولیدکنندگان محقق میشود.
وی عنوان کرد :امروزه با توجه به محدودیتهای که در زمینه اقتصادی و منابع روبرو هستیم ،ارتقاء کیفیت محصولات از اهمیت بهسزایی برخوردار
است که همه باید برای تحقق این مهم تلاش کنیم چرا که این امر تنها از عهده دولت و یا یک دستگاه بر نخواهد آمد.
رئیس اداره استاندارد بندر ریگ یادآور شد :تولید محصولات با کیفیت به گسترش استفاده از کالای داخلی کمک میکند و نقش مهمی در تحقق
رونق تولید ،افزایش صادرات و درآمدهای ارزی دارد.
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بیش از  03هزار ترازو در استان قم کنترل و سنجش شده است
مدیرکل استاندارد قم با اشاره به اجرای طرح کنترل و سنجش ترازوها گفت :از سال  3۸تا امروز بیش از  89هزار ترازو در سطح شهر کنترلشده
است.
منصور فرزانه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم ،با اشاره به لزوم نظارت بر ترازوها و باسکولها اظهار داشت :یکی از وظایف سازمان ملی
استاندارد ،موضوع کنترل سنجش مورداستفاده در دادوستد عمومی و همان ترازو و باسکولها است.
وی افزود :از سال  37الی  39این وظیفه بهصورت محدود انجام میشده است ،از اواخر سال  39بهصورت گسترده فعالیت را آغاز کردیم و از سال 3۸
تا امروز بیش از  89هزار ترازو در سطح شهر کنترلشده است.
مدیرکل استاندارد قم عنوان کرد :موضوعی که موردتوجه است این بوده که نخستین گزارشی که برای ما رسید حدود  97درصد ترازوها خطای
بیشازحد مجاز داشت و یکسوم ترازوهایی که در مرحله نخست نظارت شد خارج از استاندارد بوده است.
فرزانه با بیان اینکه رقم خطای غیرمجاز ترازوها به  8۸درصد رسیده است ،گفت :طرح کنترل و سنجش ترازوها اثربخش بوده است و میزان
ترازوهای غیرمجاز کاهش بسیار خوبی داشته است و این موضوع را پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد :در برخی از نقاط شهر مقاومتهایی از طرف واحدهای صنفی انجام میشود ولی با توجه به مکاتباتی که وجود داشت و با همکاری
خوبی که انجام شد این طرح پیش رفته و نظارت لازم بر ترازوها در حال انجام است.
مدیرکل استاندارد استان قم بیان کرد :تعرفه سازمان برای هر کنترل و سنجش هر ترازو برای یک سال بیش از  ٢7هزار تومان است ،اما برای
مراعات حال واحدهای صنفی تلاش کردیم نصف تعرفه کشوری از واحدهای صنفی اخذ شود تا این طرح زمین نخورد.
فرزانه خاطرنشان کرد :برخی از خطاهای خارج از استاندارد حد مجاز ترازوها به ضرر فروشنده و برخی نیز به نفع مشتری است ،همچنین طرحی دیگر
که موردتوجه بوده کنترل باسکولها است که با همه دستگاههایی که زیرمجموعه آنها از باسکول استفاده میکنند مکاتبه شد و سالی دومرتبه
کنترل و نظارت جدی داریم.
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12119

طرح نمونهبرداری استاندارد ویژه ماه رمضان در یزد آغاز شد
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت :طرح بازرسی و نمونهبرداری ویژه به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان در سطح بازارتمامی مناطق استان یزد
آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ،محمد حسین ماجدی اردکانی در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح نمونهبرداری استاندارد و بازرسی
ویژه ماه مبارك رمضان اظهار داشت :این طرح ویژه که تا پایان ماه مبارك رمضان ادامه دارد ،از کالاهای پر مصرف مشمول استانداردهای اجباری و
تشویقی این ایام که در مراکز توزیع و فروش ،به مردم ارائه میگردد بازرسی و نمونهبرداری انجام میشود.
وی در خصوص جزئیات بازرسی و نمونه برداری گفت :انواع فرآوردههای لبنی ،شکر ،زعفران ،روغن سرخ کردنی ،روغن در حال پخت زولبیا ،بامیه،
انواع نبات ،زولبیا و بامیه ،انواع خرما و حلواه ارده ،شربت پرتغال و آناناس کالاهای مشمول این طرح هستند.
این مقام مسئول ادامه داد :البته در طول سال نیز ،بازرسان و کارشناسان تحت پوشش اداره کل در قالب طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد
سازی) در سطح بازار استان مشغول بازرسی و نمونه برداری هستند ،ولی در ماه مبارك رمضان به دلیل حساسیت مصرف کالاها ،به ویژه در حوزه
صنایع غذایی ،این طرح حالت ضربتی و ویژه دارد.
دبیر کارگروه استاندارد سازی و ارتقائ کیفیت کالا و خدمات استان یزد گفت :متعاقب بازرسیها و نمونهبرداریهایی که صورت میپذیرد ،کارشناسان
استاندارد میتوانند از طریق آزمونها و کنترلهایی که بر روی مواد مصرفی مردم انجام میدهند از رسیدن مواد غذایی ،سالم ،بهداشتی و با کیفیت
به دست شهروندان روزهدار استان ،اطمینان حاصل نمایند.
مدیرکل استاندارد استان یزد با تاکید بر اینکه این اداره کل بر موضوع ارائه کالاهای استاندارد به مردم با جدیت نظارت میکند عنوان کرد :ضمن این
که به دلیل ویژه بودن طرح ،صدور نتایج آزمون و گزارش موارد مربوطه در اسرع وقت انجام میشود.
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99/2/19
191:9
رئیس اداره استاندارد شهرستان بروجرد:

 3۶1هزار کیلوگرم نمک غیراستاندارد در بروجرد توقیف شد
خرمآباد -رئیس اداره استاندارد شهرستان بروجرد گفت 89 :دستگاه بستهبندی نمک مربوط به  ٦واحد تولیدی غیرمجاز پلمب و مقدار بیش از 9٦7
هزار کیلوگرم نمک غیر استاندارد توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،عنایت شرفی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از پلمب  0دستگاه بسته بندی نمک غیر استاندارد و توقیف نمکهای
غیر استاندارد در بروجرد خبر داد و گفت :در راستای اجرای طرح نظارت بر واحدهای تولیدی ،توزیعی و عرضه شهرستان ،کارشناسان اداره بروجرد در
اردیبهشت ماه سال جاری ،سه کارگاه بسته بندی غیرمجاز نمک بدون مجوز در بروجرد شناسایی و دستگاههای آن را پلمب کردند.
وی افزود :این بازرسیها با جدیت تمام از اسفند ماه  30در سطح شهرستان شروع شده و تاکنون  89دستگاه بسته بندی نمک مربوط به  ٦واحد
تولیدی پلمب شده و مقدار بیش از  9٦7هزار کیلوگرم نمک غیر استاندارد توقیف شد.
رئیس اداره استاندارد بروجرد اظهار کرد :دو واحد تولیدی با بسته بندی ها و مشخصات جعلی با نامهای تجاری آوا و آلاند تک ،با مشخصات و نشان
استاندارد جعلی اقدام به بسته بندی و توزیع این فرآوردهها به صورت غیر استاندارد میکردند.
شرفی گفت :نمکهای موصوف مصرف غیر خوراکی داشته اما به عنوان نمک تصفیه یددار بسته بندی و به فروش می رسیده است که در همین
راستا واحدهای متخلف به محاکم قضائی معرفی شدند.
وی بیان کرد :واحدهای تولیدی با استفاده از نامهای تجاری طبیعت ،آلاند تک ،آوا ،پایدار ،رؤیا ،ونوس ،تفضلی ،رجال ،گوهر زرین ،ساحل ،زرین برج،
چهل سیب ،گلشن ،بهتاش ،واد ،ایرانیان ،نجوا ،خورشید و سروناز ،اقدام به جعل نشان استاندارد بر روی فرآورده نمک میکردند که با پیگیریهای
اداره و همکاری مراجع قضائی ،از روند تولید و توزیع این محصول جلوگیری به عمل آمد.
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161:2
مدیرکل استاندارد استان همدان عنوان کرد:

بررسی صحت عملکرد  30٨وسیله سنجش سبک در همدان
همدان  -مدیرکل استاندارد استان همدان گفت 98۵ :مورد وسایل توزین و سنجش سبک مشمول استاندارد اجباری در فروردین ماه سال جاری مورد
بازرسی و آزمون قرار گرفت.
محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد :اداره کل استاندارد علاوه بر نظارت بر چگونگی ساخت وسایل سنجش به منظور اطمینان از صحت
کار این وسایل و جلوگیری از کم فروشی ناشی از عدم دقیق بودن عملکرد آنها اقدام به بازرسی و انجام آزمونهای دورهای میکند.
مددی با تاکید بر اینکه استانداردسازی وسایل سنجش ،برای افزایش اعتماد مردم است ،افزود :این وسایل سنجش با گذشت زمان بر اثر استفاده
مستهلک شده و از حالت استاندارد خارج میشوند که توسط کارشناسان استاندارد در یک بازه زمانی مشخصی از این دستگاهها بازرسی میشود و با
اجرای آزمون کالیبراسیون میزان خطای دستگاه مشخص و تصحیح میشود.
وی افزود :فروردین سال جاری پس از بررسی و آزمون 98۵ ،وسایل توزین و سنجش سبک مورد تأیید قرار گرفت و نسبت به الصاق برچسب صحت
عملکرد که حاوی نام وسیله ،شماره شناسایی ،تاریخ آزمون ،تاریخ انقضا و کد آزمایش کننده است ،اقدام شد.
مدیرکل استاندارد همدان از شهروندان خواست برای حفظ حقوق و اطمینان از صحت عملکرد وسیله سنجش به وجود برچسب صحت عملکرد بر
روی ترازوها توجه داشته باشند.
مددی تاکید کرد :واحدهای صنفی موظفند هنگام داد و ستد عمومی از وسایل سنجش مورد تأیید و بدون نقص فنی استفاده کنند.
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خبرنگاران

111::

پلمپ سه کارگاه بسته بندی غیرمجاز نمک در بروجرد
رئیس اداره استاندارد بروجرد گفت :سه کارگاه بسته بندی غیر مجاز نمک در این شهرستان پلمب و  9٦7هزار کیلوگرم نمک غیراستاندارد توقیف
شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان ،رئیس اداره استاندارد بروجرد گفت :سه کارگاه بسته بندی غیر مجاز نمک
در این شهرستان پلمب و  9٦7هزار کیلوگرم نمک غیراستاندارد توقیف شد.
عنایت شرفی افزود :در راستای نظارت بر واحدهای تولید ،توزیعی تعداد سه کارگاه بسته بندی غیرمجاز نمک در بروجرد پلمب شد.
وی اظهار داشت :از اسفند ماه سال گذشته تاکنون  89دستگاه بسته بندی غیر مجاز نمک در بروجرد که مربوط به  ٦واحد تولیدی بودند پلمب شدند.
شرفی بیان کرد :واحدهای تولیدی با بسته بندی و مشخصات جعلی با برندهای تجارتی آوا و آلاند تک و با علامت استاندارد جعلی اقدام به بسته
بندی کرده و با توجه به این که این نمکها قابل مصرف برای خوراکی نبودند ،به عنوان نمک تصفیه شده بسته بندی کرده بودند وو به فروش
میرسید که به محاکم قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره استاندارد بروجرد اضافه کرد :سودجویان نمکهای غیر مجاز را با برندهای جعلی طبیعت ،آلاندتک ،آوا ،پایدار ،رویا ،ونوس ،تفضلی ،رجال،
زرین ،ساحل ،زرین برج ،چهل سیب ،گلشن ،بهتاش ،واد ،ایرانیان ،نجوا ،خورشید و سروناز بسته بندی کرده بودند که از توزیع آنها جلوگیری شد.
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99/2/19
1119112
مدیرکل استاندارد همدان؛

کالاهای پرمصرف ماه رمضان کیفیت سنجی میشود
مدیرکل استاندارد همدان از اجرای طرح بازرسی کالاهای پر مصرف ماه رمضان خبرداد و گفت :در این طرح  8۸7نمونه از این دسته محصولات از
شبکه توزیع استان خریداری و در حال کیفیت سنجی است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان ،محمد مددی ،مدیرکل استاندارد همدان اظهار داشت :از هفته گذشته طرح بازرسی و
کیفیت سنجی کالاهای پرمصرف ماه رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.
وی با بیان تاکنون یک هزار بازرسی از شبکه توزیع سراسر استان انجام شده است ،افزود :در این بازرسیها از  8۸7محصول نمونههایی خریداری و
برای ارزیابی به آزمایشگاههای تخصصی استاندارد ارسال شده است.
مدیرکل استاندارد همدان خاطرنشان کرد :کالاهایی که در این طرح کیفیت سنجی میشوند مشمول استاندارد اجباری هستند و هرگونه نبود انطباق با
موازین استاندارد ،تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
مددی ،فرآوردههای لبنی ،انواع روغنهای خوراکی ،خرما و زولبیا و بامیه را برخی از اقلام اولویت دار در این طرح بیان کرد و گفت :ارزیابی کیفیت
کالاها از وظایف استاندارد در حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
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موج

99/2/19
1118:
مدیرکل استاندارد همدان:

طرح بازرسی و کیفیت سنجی کالاهای پرمصرف تا پایان ماه رمضان ادامه دارد
مدیرکل استاندارد همدان از ادامه طرح بازرسی و کیفیت سنجی کالاهای پرمصرف مانند فرآورده های لبنی ،انواع روغن های خوراکی ،خرما و زولبیا
و بامیه تا پایان ماه رمضان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج همدان ،محمد مددی اظهار داشت :از هفته گذشته طرح بازرسی و کیفیت سنجی کالاهای پرمصرف ماه رمضان آغاز و تا
پایان این ماه ادامه دارد.
وی با بیان تاکنون یک هزار بازرسی از شبکه توزیع سراسر استان انجام شده است ،افزود :در این بازرسی ها از  8۸7محصول نمونه هایی خریداری و
برای ارزیابی به آزمایشگاه های تخصصی استاندارد ارسال شده است.
مدیرکل استاندارد همدان خاطرنشان کرد :کالاهایی که در این طرح کیفیت سنجی می شوند مشمول استاندارد اجباری هستند و هرگونه نبود انطباق
با موازین استاندارد ،تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
مددی ،فرآورده های لبنی ،انواع روغن های خوراکی ،خرما و زولبیا و بامیه را برخی از اقلام اولویت دار در این طرح اعلام کرد و گفت :ارزیابی کیفیت
کالاها از وظایف استاندارد در حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
بر اساس آخرین آمار  ٦٦7واحد صنعتی و خدماتی تحت پوشش استاندارد استان همدان قرار دارند که در این صنایع  ۵۵7کالای مشمول استاندارد
اجباری تولید می شود.
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برنا

99/2/19
111:6
مدیرکل استاندارد یزد خبر داد:

آغاز بازرسی طرح ویژه ماه رمضان
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت  :طرح بازرسی و نمونه برداری ویژه به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان در سطح بازارتمامی مناطق استان
یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از یزد ،محمد حسین ماجدی اردکانی بیان داشت :این طرح ویژه که تا پایان ماه مبارك رمضان ادامه دارد  ،ازکالاهای
پرمصرف مشمول استانداردهای اجباری و تشویقی این ایام که در مراکز توزیع وفروش  ،به مردم ارائه می گردد بازرسی و نمونه برداری انجام می
شود.
وی در خصوص جزئیات بازرسی و نمونه برداری گفت :انواع فرآورده های لبنی ،شکر ،زعفران ،روغن سرخ کردنی ،روغن در حال پخت
زولبیا،بامیه،انواع نبات ،زولبیا و بامیه،انواع خرما و حلواه ارده،شربت پرتغال و آناناس کالاهای مشمول این طرح هستند.
این مقام مسئول ادامه داد:البته در طول سال نیز  ،بازرسان و کارشناسان تحت پوشش اداره کل در قالب طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد
سازی) در سطح بازار استان مشغول بازرسی و نمونه برداری هستند  ،ولی در ماه مبارك رمضان به دلیل حساسیت مصرف کالاها  ،خصوصاً درحوزه
صنایع غذایی  ،این طرح حالت ضربتی وویژه دارد.
دبیر کارگروه استاندارد سازی و ارتقائ کیفیت کالا و خدمات استان یزد در پایان گفت:متعاقب با زرسی ها و نمونه برداری هایی که صورت می پذیرد،
کارشناسان استاندارد می توانند از طریق آزمونها و کنترل های که برروی مواد مصرفی مردم انجام می دهنداز رسیدن مواد غذایی  ،سالم ،بهداشتی و
با کیفیت به دست شهروندان روزه دار استان ،اطمینان حاصل نمایند،ضمن این که به دلیل ویژه بودن طرح ،صدور نتایج آزمون و گزارش موارد
مربوطه دراسرع وقت انجام می شود.
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99/2/21
69122

مدیرکل استاندارد سمنان :امسال  01آزمایشگاه همکار تجهیز می شود
عباس رستمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه به تحریم ها احتمال واردات کالاهای غیراستاندارد در کشور محتمل است که با برنامه
ریزی های اصولی و نظارت های بیشتر از ورود این کالاها به واحدهای صنعتی و تولیدی جلوگیری می شود.
وی خاطر نشان کرد :حفظ کیفیت کالاهای تولیدی و جلوگیری از کم فروشی همواره در دستور کار واحدهای صنعتی استان سمنان است و با اجرای
دقیق فرایند استاندارد در بنگاه های اقتصادی سمنان ،اداره کل استاندارد دغدغه بسیار کمی از این حیث دارد.
مدیرکل استاندارد استان سمنان ادامه داد :تجهیز آزمایشگاه های همکار به تسریع روند آزمایش ها و اعطای مجوز برای ادامه فعالیت های واحدهای
تولیدی کمک می کند و اداره کل استاندارد در شرایط تحریم برای رونق اقتصادی در کنار بخش صنعت و تولید است.
رستمی اضافه کرد :اداره کل استاندارد سمنان همکاری خوبی با آزمایشگاه های خارج از استان دارد و مراحل نمونه گیری و ارزیابی کیفیت با برنامه
ریزی اصولی در کمترین زمان ممکن انجام می شود.
مدیرکل استاندارد استان سمنان با اشاره به اینکه توجه به تولید کالای باکیفیت رکن مهم اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی است ،گفت :استاندارد سمنان
از اجرای طرح های توسعه ای و ایجاد طرح های اشتغال آفرین در این بخش استقبال می کند.
به گزارش ایرنا 3۸7 ،محصول تولیدی واحدهای صنعتی در سمنان دارای پروانه استاندارد است؛ در استان  ٢8آزمایشگاه در بخش های مختلف نمونه
گیری از تولیدات را زیر نظر اداره کل استاندارد انجام می دهند و  97آزمایشگاه همکار مورد تایید سازمان ملی استاندارد فعالیت دارند.
شهروندان برای اطمینان از استاندارد بودن کالاهای تولیدی می توانند بارکد زیر علامت استاندارد بر روی کالا را به شماره  87778۸80پیامک کنند و
تمام اطلاعات در رابطه با کالا در جواب پیامک اطلاع رسانی می شود.
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 3۶1هزار کیلوگرم نمک غیراستاندارد در بروجرد توقیف شد
اقتصاد ایران :خرمآباد -رئیس اداره استاندارد شهرستان بروجرد گفت 89 :دستگاه بستهبندی نمک مربوط به  ٦واحد تولیدی غیرمجاز پلمب و مقدار
بیش از  9٦7هزار کیلوگرم نمک غیر استاندارد توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،عنایت شرفی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از پلمب  0دستگاه بسته بندی نمک غیر استاندارد و توقیف نمکهای
غیر استاندارد در بروجرد خبر داد و گفت :در راستای اجرای طرح نظارت بر واحدهای تولیدی ،توزیعی و عرضه شهرستان ،کارشناسان اداره بروجرد در
اردیبهشت ماه سال جاری ،سه کارگاه بسته بندی غیرمجاز نمک بدون مجوز در بروجرد شناسایی و دستگاههای آن را پلمب کردند.
وی افزود :این بازرسیها با جدیت تمام از اسفند ماه  30در سطح شهرستان شروع شده و تاکنون  89دستگاه بسته بندی نمک مربوط به  ٦واحد
تولیدی پلمب شده و مقدار بیش از  9٦7هزار کیلوگرم نمک غیر استاندارد توقیف شد.
رئیس اداره استاندارد بروجرد اظهار کرد :دو واحد تولیدی با بسته بندی ها و مشخصات جعلی با نامهای تجاری آوا و آلاند تک ،با مشخصات و نشان
استاندارد جعلی اقدام به بسته بندی و توزیع این فرآوردهها به صورت غیر استاندارد میکردند.
شرفی گفت :نمکهای موصوف مصرف غیر خوراکی داشته اما به عنوان نمک تصفیه یددار بسته بندی و به فروش می رسیده است که در همین
راستا واحدهای متخلف به محاکم قضائی معرفی شدند.
وی بیان کرد :واحدهای تولیدی با استفاده از نامهای تجاری طبیعت ،آلاند تک ،آوا ،پایدار ،رؤیا ،ونوس ،تفضلی ،رجال ،گوهر زرین ،ساحل ،زرین برج،
چهل سیب ،گلشن ،بهتاش ،واد ،ایرانیان ،نجوا ،خورشید و سروناز ،اقدام به جعل نشان استاندارد بر روی فرآورده نمک میکردند که با پیگیریهای
اداره و همکاری مراجع قضائی ،از روند تولید و توزیع این محصول جلوگیری به عمل آمد.
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بررسی صحت عملکرد  30٨وسیله سنجش سبک در همدان
اقتصاد ایران :همدان  -مدیرکل استاندارد استان همدان گفت 98۵ :مورد وسایل توزین و سنجش سبک مشمول استاندارد اجباری در فروردین ماه
سال جاری مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت.
محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد :اداره کل استاندارد علاوه بر نظارت بر چگونگی ساخت وسایل سنجش به منظور اطمینان از صحت
کار این وسایل و جلوگیری از کم فروشی ناشی از عدم دقیق بودن عملکرد آنها اقدام به بازرسی و انجام آزمونهای دورهای میکند.
مددی با تاکید بر اینکه استانداردسازی وسایل سنجش ،برای افزایش اعتماد مردم است ،افزود :این وسایل سنجش با گذشت زمان بر اثر استفاده
مستهلک شده و از حالت استاندارد خارج میشوند که توسط کارشناسان استاندارد در یک بازه زمانی مشخصی از این دستگاهها بازرسی میشود و با
اجرای آزمون کالیبراسیون میزان خطای دستگاه مشخص و تصحیح میشود.
وی افزود :فروردین سال جاری پس از بررسی و آزمون 98۵ ،وسایل توزین و سنجش سبک مورد تأیید قرار گرفت و نسبت به الصاق برچسب صحت
عملکرد که حاوی نام وسیله ،شماره شناسایی ،تاریخ آزمون ،تاریخ انقضا و کد آزمایش کننده است ،اقدام شد.
مدیرکل استاندارد همدان از شهروندان خواست برای حفظ حقوق و اطمینان از صحت عملکرد وسیله سنجش به وجود برچسب صحت عملکرد بر
روی ترازوها توجه داشته باشند.
مددی تاکید کرد :واحدهای صنفی موظفند هنگام داد و ستد عمومی از وسایل سنجش مورد تأیید و بدون نقص فنی استفاده کنند.
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2616:

توقیف نمک غیراستاندارد در بروجرد
رئیس اداره استاندارد شهرستان بروجرد گفت 89 :دستگاه بستهبندی نمک مربوط به  ٦واحد تولیدی غیرمجاز پلمب و مقدار بیش از  9٦7هزار
کیلوگرم نمک غیر استاندارد توقیف شد.
توقیف نمک غیراستاندارد در بروجردبه گزارش فانوس ،عنایت شرفی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از پلمب  0دستگاه بسته بندی نمک غیر
استاندارد و توقیف نمکهای غیر استاندارد در بروجرد خبر داد و گفت :در راستای اجرای طرح نظارت بر واحدهای تولیدی ،توزیعی و عرضه
شهرستان ،کارشناسان اداره بروجرد در اردیبهشت ماه سال جاری ،سه کارگاه بسته بندی غیرمجاز نمک بدون مجوز در بروجرد شناسایی و
دستگاههای آن را پلمب کردند.
وی افزود :این بازرسیها با جدیت تمام از اسفند ماه  30در سطح شهرستان شروع شده و تاکنون  89دستگاه بسته بندی نمک مربوط به  ٦واحد
تولیدی پلمب شده و مقدار بیش از  9٦7هزار کیلوگرم نمک غیر استاندارد توقیف شد.
رئیس اداره استاندارد بروجرد اظهار کرد :دو واحد تولیدی با بسته بندی ها و مشخصات جعلی با نامهای تجاری آوا و آلاند تک ،با مشخصات و نشان
استاندارد جعلی اقدام به بسته بندی و توزیع این فرآوردهها به صورت غیر استاندارد میکردند.
شرفی گفت :نمکهای موصوف مصرف غیر خوراکی داشته اما به عنوان نمک تصفیه یددار بسته بندی و به فروش می رسیده است که در همین
راستا واحدهای متخلف به محاکم قضائی معرفی شدند.
وی بیان کرد :واحدهای تولیدی با استفاده از نامهای تجاری طبیعت ،آلاند تک ،آوا ،پایدار ،رؤیا ،ونوس ،تفضلی ،رجال ،گوهر زرین ،ساحل ،زرین برج،
چهل سیب ،گلشن ،بهتاش ،واد ،ایرانیان ،نجوا ،خورشید و سروناز ،اقدام به جعل نشان استاندارد بر روی فرآورده نمک میکردند که با پیگیریهای
اداره و همکاری مراجع قضائی ،از روند تولید و توزیع این محصول جلوگیری به عمل آمد.
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