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جایگاه جهانی استاندارد ایران  01رتبه بهبود یافت
کرمان  -ایرنا  -مدیرکل دفتر حوزه ریاست ،هماهنگی امور استان ها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در
حوزه بین الملل گفت :رتبه این سازمان در پنج سال گذشته در حوزه جهانی  13بوده که اکنون به  13ارتقا یافته است.
به گزارش ایرنا ،اصغر صالح زاده روز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل استاندارد استان کرمان افزود :سازمان ملی استاندارد با وجود تمامی
دشمنی و کینه ورزی برخی کشورها و به همت نیروهای توانمند و متخصص جایگاه و رتبه خوبی در سطح بین المللی کسب کرده است.
وی اظهار داشت :سازمان ملی استاندارد ایران یکی از  31کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی استاندارد را در اختیار دارد ،در حالی که حضور در
مجامع بین المللی با وجود کینه ورزی های برخی کشورها دشوار است که خوشبختانه این توفیق نصیب سازمان شده است.
مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد کشور گفت :ایران با عضویت در سازمان استاندارد کشورهای اسالمی (هالل) ،به عنوان یکی از کشورهای
اثرگذار این سازمان نام برده می شود و کشورهای عضو به دنبال موضع ایران هستند.
وی ادامه داد :سازمان ملی استاندارد با وجود کمبودها ،اقدامات مطلوبی برای کشور رقم زده و پوستر روز جهانی استاندارد را یک طراح ایرانی برای
اولین بار در تاریخ طراحی کرده است که این پوستر در سراسر دنیا مطرح شد.
صالح زاده تصریح کرد :برای نخستین بار دبیرکل سازمان جهانی استاندارد به ایران سفر کرد که اثرات مثبتی در ارتقای جایگاه استاندارد کشور
داشت.
وی افزود :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد سال  69پس از هفت سال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در این قانون بستر
الزم برای استقرار منویات نظام اسالمی اجرایی شده است.
مدیرکل هماهنگی امور استان ها سازمان ملی استاندارد بیان کرد :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد با کمک تمامی افراد بخش دولتی و
خصوصی قابل اجرا است که در این قانون مرجع های ویژه ای از جمله صدور نشان هالل به سازمان استاندارد واگذار شده است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید گفت :رونق تولید ،بدون استاندارد محقق نمی شود زیرا مردم از
کاالی بدون کیفیت استفاده نمی کنند.
صالح زاده عنوان کرد :بسیاری از ظرفیت های خوب کشور در استان کرمان نهفته است و صنایع مناسبی دارد که می تواند بسیاری از مشکالت
کشور را رفع کند.
همچنین در این آیین از زحمات علی بیگ زاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان تقدیر شد و اسماعیل عاقلی به عنوان مدیرکل جدید این
سازمان در استان معرفی شد.
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معاون سازمان ملی استاندارد اعالم کرد:

رتبه بیست و یکم سازمان استاندارد ایران در سطح بین الملل
معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد گفت :در  1سال گذشته رتبه سازمان ملی استاندارد رتبه سی و یکم را در بین  391کشور
داشته که به رتبه بیست و یکم ارتقاء پیدا کرده است و یکی از  31کرسی اصلی هیئت مدیره سازمان جهانی استاندارد ،متعلق به همکاران ماست.
به گزارش ایسنا منطقه کویر" ،اصغر صالح زاده" امروز  13اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل استاندارد استان کرمان اظهار کرد:
علی رغم همه دشمنی ها و کینه ورزی ها علیه کشورمان ،سازمان ملی استاندارد به مدد نیروهای متخصص توانسته رتبه و جایگاه خوبی در سطح
بین الملل کسب کند.
وی افزود :در  1سال گذشته رتبه سازمان ملی استاندارد رتبه سی و یکم را در بین  391کشور داشته که به رتبه بیست و یکم ارتقاء پیدا کرده است و
یکی از  31کرسی اصلی هیئت مدیره سازمان جهانی استاندارد ،متعلق به همکاران ماست.
صالحزاده تصریح کرد :ایران در سازمان استاندارد کشورهای اسالمی به عنوان یک عضو اثرگذار است و برای نخستین بار سال گذشته دبیرکل
سازمان جهانی استاندارد به ایران آمد.
وی بیان کرد :قانون توسعه و تقویت استاندارد در سال  69تصویب شد که قانون بسیار قوی است و بسترهای الزم برای استقرار سیستم نوین
استانداردسازی در کشور لحاظ شده که این قوانین با مدد و کمک فعاالن همه بخش های دولتی و خصوصی محقق می شود.
معاون سازمان ملی استاندارد گفت :سازمان ملی استاندارد تنها مرجع صادرکننده نشان حالل است و باید همه به استاندارد نگاه ویژه ای داشته و به
اجرای استانداردها کمک کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان "رونق تولید" افزود :معتقدیم رونق تولید در کنار استاندارد محقق می شود و کاالیی کیفیت نداشته
باشد مردم راغب به مصرف آن نیستند.
صالح زاده اظهار کرد :باید همه همراهی کنیم تولید روز به روز رونق گرفته و از پتانسیل های خوبی که در کشور و به ویژه استان کرمان در صنایع
قابلی دارد و می تواند خیلی از مشکالت اقتصادی را رفع کند ،استفاده کنیم.
وی با تشکر از زحمات مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان در سه سال گذشته گفت :آقای عاقلی مدیرکل جدید نیز از نیروهای خوشفکر و
زحمتکش است که با توجه به موقعیت ویژه استان کرمان در این زمینه انتخاب شدند.
همچنین "محمدعلی دهقان" معاون استاندار کرمان در این مراسم گفت :کشور ایران از دیرباز وضع کننده خیلی از استانداردها بوده و در قبل از
اسالم محاسبه دقیق روز ،ماه و سال توسط دانشمندان ایرانی صورت می گرفته است.
وی افزود :با تالش دکتر بیگ زاده در اداره کل استاندارد استان کرمان ،این اداره از آخرین رتبه به رتبه سوم کشور ارتقاء پیدا کرد.
"اسماعیل عاقلی" مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان نیز در این مراسم گفت :ارزیابی انطباق ،استانداردسازی ،تایید صالحیت و اندازه شناسی
چهار رسالت سازمان استاندارد است که در راستای تحقق این رسالت ها و همچنین اجرای قانون جدید و توسعه استاندارد کشور فعالیت خواهیم کرد.
وی افزود :امیدواریم در سال رونق تولید بتوانیم گام های موثری در ارتقاء کیفیت محصوالت خدماتی و تولید در استان کرمان برداریم که نتیجه آن
موجب رونق تولید و اشتغال می شود.
به گزارش ایسنا؛ "علی بیگ زاده" مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان نیز در این مراسم اظهار کرد :در سه سال گذشته با تالش همکاران ما،
اداره کل استاندارد استان کرمان در شاخص های عمومی و اختصاصی در استان و سطح ملی به عنوان برتر اعالم شد.
وی با اشاره به اینکه عادت به ارائه گزارش در مرام تودع ندارم ،افزود :کار اساسی را آنهایی کردند که رفتند تا ما بمانیم و بتوانیم خدمت کنیم و شاید
ذره ای از دین خود را در قبال بزرگی آنها توانسته باشیم در کارمان ادا کرده باشبم.
به گزارش ایسنا ،در این مراسم از خدمات علی بیگ زاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان تجلیل و اسماعیل عاقلی به عنوان مدیرکل جدید
معرفی شد.
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صداوسیما
در آئین معرفی مدیرکل جدید استاندارد کرمان مطرح شد:

ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی استاندارد
در پنج سال گذشته ،جایگاه جهانی ایران در رده بندی استاندارد3۱ ،پله ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل هماهنگی امور استانها در سازمان ملی استاندارد گفت:با تالش متخصصان این سازمان و با وجود تمام
دشمنی ها و کینه ورزیهای برخی کشورها ،جایگاه جهانی ایران در رده بندی استاندارد 3۱ ،پله ارتقا یافته است.
صالح زاده در آیین تکریم و معارفه مدیران کل استاندارد استان کرمان با اشاره به رشد کمی و کیفی فعالیتهای این سازمان گفت :رتبه سازمان ملی
استاندارد در حوزه جهانی 1 ،سال قبل  13بود و اکنون به  13ارتقا یافته است و این سازمان اکنون یکی از  31کرسی اصلی هیات مدیره سازمان
جهانی استاندارد را در اختیار دارد.
مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد کشور افزود :سازمان ملی استاندارد با وجود کمبودها ،اقدامات مطلوبی برای کشور رقم زده و پوستر روز جهانی
استاندارد را یک طراح ایرانی برای اولین بار در تاریخ طراحی کرده است که این پوستر در سراسر دنیا مطرح شد.
در این آیین از زحمات علی بیگ زاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان تقدیر شد و اسماعیل عاقلی به عنوان مدیرکل جدید این سازمان در
استان کرمان معرفی شد.
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صداوسیما

111:9

تالش استاندارد برای حفظ کیفیت کاالها
بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد با هدف بررسی رعایت استانداردهای کاالها ،سال گذشته بیش از ۰۱۱هزار بازدید در سطح کشور انجام
داده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان ،معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد در مراسم تودیع و معارفه
مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب گفت :همه تالش این مجموعه در جهت سالمت جامعه با استفاده از کاالی مرغوب و با
کیفیت است.
صالح زاده افزود :با نظارت های سازمان استاندارد ،جلوی سودجویانی که از نشان استاندارد برای اجناس تقلبی در بازار مصرف استفاده می کنند گرفته
شده است و بشدت با آنها برخورد می شود.
همچنین در این مراسم سیدی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش استاندارد در رونق تولید گفت:
تمرکز بر شاخصهای بهره وری از منابع انسانی و نیروی متخصص می تواند فرهنگ استاندارد را در همه عرصه های جامعه توسعه دهد.
در این مراسم ریگی و میرحسینی از فعاالن اقتصادی سیستان و بلوچستان هم به بیان مشکالت پیش روی تولیدکنندگان در روند تائید و نظارت
کاالها و تولیدات استان پرداختند.
در این مراسم جوادی به عنوان مدیرکل جدید استاندارد سیستان و بلوچستان معرفی و از خدمات عاقلی تجلیل شد.
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باید کاالی باکیفیت به مردم ارائه شود
معاون هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد کشور گفت :اگر کاالی با کیفیت ارائه نشود مطمئنا مردم ما راغب به استفاده از این کاالها
نمیشوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،اصغر صالحزاده ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد استان کرمان اظهار داشت :علیرغم
همه دشمنیها و کینهتوزی ابرقدرتها نسبت به کشور به مدد نیروهای توانمند و متخصص توانستهایم جایگاه خوبی در سطح بینالمللی کسب کنیم.
معاون هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به ارتقای رتبه سازمان ملی استاندارد کشور از  13به رتبه  13جهان تصریح
کرد :یکی از  31کرسی اصلی هیئت مدیره سازمان جهانی استاندارد را یکی از همکاران ما در سازمان استاندارد کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود :در سازمان استاندارد کشورهای اسالمی ،ایران بهعنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار فعالیت میکند و این سازمان در حوزه حالل فعالیت
دارد.
صالحزاده با اشاره به اینکه وظایف متعددی بر عهده این سازمان است ،بیان داشت :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در سال  69به تصویب
نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بسترهای الزم برای استقرار نظام نوین استانداردسازی در کشور لحاظ شده و مطمئنا اجرای این قوانین
با کمک و مدد همه در بخشهای دولتی و خصوصی میسر است.
معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد کشور ابراز داشت :سال جاری توسط مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده و ما
اعتقاد داریم رونق تولید به وجود نمیآید مگر اینکه در کنارش استاندارد حتما باشد.
وی ادامه داد :اگر کاالی با کیفیت ارائه نشود مطمئنا مردم ما راغب به استفاده از این کاالها نمیشوند و الزم است همه با هم کمک کنیم تولید در
کشور رونق گیرد ،ظرفیتهای خوبی در همه کشور و به ویژه استان کرمان وجود دارد.
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تولید کاالی بیکیفیت به اقتصاد و رونق تولید در کشور ضربه میزند
معاون هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه رونق تولید در کشور در کنار استاندارد محقق میشود گفت :تولید کاالی
بیکیفیت به اقتصاد و رونق تولید در کشور ضربه میزند و مردم راغب به مصرف کاالی بیکیفیت نیستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ،اصغر صالحزاده صبح امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان با اشاره به اینکه
سازمان ملی استاندارد ایران در پنج سال گذشته توانسته در بین  391کشور به رتبه  13ارتقاء پیدا کند اظهار داشت :این موفقیتها با وجود همه
کینهورزیهای دشمنان علیه کشورمان به دست آمده و سازمان ملی استاندارد ایران توانسته یکی از  31کرسی اصلی هیئت مدیره سازمان جهانی
استاندارد را کسب کند.
وی با اشاره به موفقیتهای سازمان استاندارد ایران در عرصه بینالمللی عنوان کرد :در حال حاضر سازمان کشور ما به عنوان یک عضو اثرگذار در
سازمان استاندارد کشورهای اسالمی است و سال گذشته دبیرکل سازمان جهانی استاندارد برای نخستین بار به ایران آمد.
معاون هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه قانون توسعه و تقویت استاندارد در سال  69تصویب شده است گفت :سازمان
ملی استاندارد تنها مرجع صادرکننده نشان حالل است.
وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط مهم حالل بودن محصوالت ماست و سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع صادرکننده نشان حالل در دنیاست
افزود :جایگاه علمی و فنی استاندارد ایران در زمینه حالل بودن یک جایگاه ویژه و ممتاز است.
صالحزاده با بیان اینکه باید همه به استاندارد نگاه ویژهای داشته باشند و به اجرای استانداردها کمک کنند تاکید کرد :رونق تولید در کشور در سایه
رعایت استاندارد محقق میشود.
وی با بیان اینکه تولید کاالی بیکیفیت به اقتصاد و رونق تولید در کشور ضربه میزند و کاالیی کیفیت نداشته باشد مردم راغب به مصرف آن
نیستند گفت :رونق تولید در کشور نیازمند همراهی همه است.
معاون هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد به وجود پتانسیلهای خوبی که در کشور و به ویژه در استان کرمان اشاره کرد و افزود :استان
کرمان صنایع قابلی دارد که میتواند خیلی از مشکالت اقتصادی کشور را رفع کند.
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معاون سازمان ملی استاندارد:

تمامی ظرفیت ها برای رونق تولید به کار گرفته شود
کرمان -معاون هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد خواستار استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها در جهت رونق تولید شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،اصغر صالح زاده پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت :خوشبختانه وقتی آمار و
ارقام را در استان کرمان نگاه میکنیم متوجه نگاه ویژه مسئوالن میشویم و امیدواریم روزی را شاهد باشیم که از ظرفیتهای استان به بهترین
شکل استفاده شود.
معاون هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه در سنوات اخیر همه نسبت به استاندارد آگاهی پیدا کردند ،گفت :در حوزه
بین الملل علیرغم همه دشمنیها و کینه ورزی ها ،سازمان ملی استاندارد به مدد نیروهای متخصصی که داشت توانست جایگاه خوبی کسب کند.
وی ادامه داد :در چهار سال گذشته سازمان ملی استاندارد ایران رتبه  13در بین  391کشورها را دارا بود که به رتبه بیست و یکم ارتقا پیدا کرده
است.
صالح زاده در خصوص عضویت در سازمان استاندارد گفت :از ایران به عنوان یکی از کشورهای اثرگذار در عرصه بین الملل نام برده میشود.
وی با اشاره به اینکه با وجود همه کمبودها میتوان موفقیتهایی رقم زد ،افزود :سازمان ملی استاندارد در بحث صدور نشان حالل یگانه مرجع است،
افزود :خواهشمندم همه دستگاههای اجرایی به استاندارد نگاه ویژه داشته باشند.
صالح زاده با اشاره به اینکه شعار امسال «رونق تولید» است ،بیان کرد :رونق تولید در کنار استاندارد محقق میشود؛ الزم است با استفاده از
ظرفیتهای کشور تولید رونق پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان صنایع بسیار قابل توجهی داریم ،گفت :بعد از سه سال توانمندیها مدیر سابق استاندارد استان کرمان اثبات
شده و از تمام زحمات او تقدیر و تشکر میکنم.
صالح زاده با اشاره به اینکه مدیران باید هماهنگ کننده و سخنگو باشند ،گفت :امسال سال ویژه ای است و برای اجرای سیاستهای سازمان ملی
استاندارد نیاز به کمک همگانی داریم.
وی با اشاره به اینکه مردم ما کریم هستند و نیاز به خدمت دارند افزود :یقیناً دشمنان همیشه شکست خوردهاند و در این مشکالت اقتصادی که به
وجود آوردند شکست خواهند خورد و ایران همچنان سربلند و سرافراز خواهد بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان هم در ادامه این جلسه گفت :ایران از دیرباز وضع کننده خیلی از
استانداردها بوده است.
محمدعلی دهقان افزود :اگر به تاریخ قبل از اسالم برگردیم ،محاسبه دقیق روز ،ماه و سال ،متعلق به دانشمندان قدیم ایرانی بوده است.
دهقان گفت :استان کرمان در حوزه استاندارد رتبه سوم کشور را داراست.
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استاندارد ایران به رتبه  10جهان ارتقا یافت
به گزارش ایرنا ،اصغر صالح زاده روز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل استاندارد استان کرمان افزود :سازمان ملی استاندارد با وجود تمامی
دشمنی و کینه ورزی برخی کشورها و به همت نیروهای توانمند و متخصص جایگاه و رتبه خوبی در سطح بین المللی کسب کرده است.
وی اظهار داشت :سازمان ملی استاندارد ایران یکی از  31کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی استاندارد را در اختیار دارد ،در حالی که حضور در
مجامع بین المللی با وجود کینه ورزی های برخی کشورها دشوار است که خوشبختانه این توفیق نصیب سازمان شده است.
مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد کشور گفت :ایران با عضویت در سازمان استاندارد کشورهای اسالمی (هالل) ،به عنوان یکی از کشورهای
اثرگذار این سازمان نام برده می شود و کشورهای عضو به دنبال موضع ایران هستند.
وی ادامه داد :سازمان ملی استاندارد با وجود کمبودها ،اقدامات مطلوبی برای کشور رقم زده و پوستر روز جهانی استاندارد را یک طراح ایرانی برای
اولین بار در تاریخ طراحی کرده است که این پوستر در سراسر دنیا مطرح شد.
صالح زاده تصریح کرد :برای نخستین بار دبیرکل سازمان جهانی استاندارد به ایران سفر کرد که اثرات مثبتی در ارتقای جایگاه استاندارد کشور
داشت.
وی افزود :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد سال  69پس از هفت سال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در این قانون بستر
الزم برای استقرار منویات نظام اسالمی اجرایی شده است.
مدیرکل هماهنگی امور استان ها سازمان ملی استاندارد بیان کرد :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد با کمک تمامی افراد بخش دولتی و
خصوصی قابل اجرا است که در این قانون مرجع های ویژه ای از جمله صدور نشان هالل به سازمان استاندارد واگذار شده است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید گفت :رونق تولید ،بدون استاندارد محقق نمی شود زیرا مردم از
کاالی بدون کیفیت استفاده نمی کنند.
صالح زاده عنوان کرد :بسیاری از ظرفیت های خوب کشور در استان کرمان نهفته است و صنایع مناسبی دارد که می تواند بسیاری از مشکالت
کشور را رفع کند.
همچنین در این آیین از زحمات علی بیگ زاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان تقدیر شد و اسماعیل عاقلی به عنوان مدیرکل جدید این
سازمان در استان معرفی شد.
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ارتقا استاندارد ایران به رتبه  10جهان
اقتصادنیوز  -مدیرکل دفتر حوزه ریاست ،هماهنگی امور استان ها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه
بین الملل گفت :رتبه این سازمان در پنج سال گذشته در حوزه جهانی  13بوده که اکنون به  13ارتقا یافته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا ،اصغر صالح زاده روز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل استاندارد استان کرمان افزود :سازمان ملی
استاندارد با وجود تمامی دشمنی و کینه ورزی برخی کشورها و به همت نیروهای توانمند و متخصص جایگاه و رتبه خوبی در سطح بین المللی کسب
کرده است.
وی اظهار داشت :سازمان ملی استاندارد ایران یکی از  31کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی استاندارد را در اختیار دارد ،در حالی که حضور در
مجامع بین المللی با وجود کینه ورزی های برخی کشورها دشوار است که خوشبختانه این توفیق نصیب سازمان شده است.
مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد کشور گفت :ایران با عضویت در سازمان استاندارد کشورهای اسالمی (هالل) ،به عنوان یکی از کشورهای
اثرگذار این سازمان نام برده می شود و کشورهای عضو به دنبال موضع ایران هستند.
وی ادامه داد :سازمان ملی استاندارد با وجود کمبودها ،اقدامات مطلوبی برای کشور رقم زده و پوستر روز جهانی استاندارد را یک طراح ایرانی برای
اولین بار در تاریخ طراحی کرده است که این پوستر در سراسر دنیا مطرح شد.
صالح زاده تصریح کرد :برای نخستین بار دبیرکل سازمان جهانی استاندارد به ایران سفر کرد که اثرات مثبتی در ارتقای جایگاه استاندارد کشور
داشت.
وی افزود :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد سال  69پس از هفت سال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در این قانون بستر
الزم برای استقرار منویات نظام اسالمی اجرایی شده است.
مدیرکل هماهنگی امور استان ها سازمان ملی استاندارد بیان کرد :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد با کمک تمامی افراد بخش دولتی و
خصوصی قابل اجرا است که در این قانون مرجع های ویژه ای از جمله صدور نشان هالل به سازمان استاندارد واگذار شده است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید گفت :رونق تولید ،بدون استاندارد محقق نمی شود زیرا مردم از
کاالی بدون کیفیت استفاده نمی کنند.
صالح زاده عنوان کرد :بسیاری از ظرفیت های خوب کشور در استان کرمان نهفته است و صنایع مناسبی دارد که می تواند بسیاری از مشکالت
کشور را رفع کند.
همچنین در این آیین از زحمات علی بیگ زاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان تقدیر شد و اسماعیل عاقلی به عنوان مدیرکل جدید این
سازمان در استان معرفی شد.
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ایران عضو اثر گذار سازمان استاندارد کشورهای اسالمی است
اقتصاد ایران :زاهدان -ایرنا -معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد گفت :جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو اثر گذار سازمان
استاندارد کشورهای اسالمی نقش پررنگی در عرضه محصوالت حالل دارد.
به گزارش ایرنا اصغر صالح زاده روز یکشنه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان اظهار داشت :با وجود همه دشمنی ها و
کینه ورزی ها علیه ایران اسالمی ،سازمان ملی استاندارد به کمک نیروهای متخصص خود توانسته است جایگاه خوبی در عرصه بین المللی به دست
آورد.
وی تصریح کرد :سازمان ملی استاندارد در پنج سال گذشته رتبه  13را در بین  391کشور داشته که با تالش های انجام شده هم اینک رتبه  13را در
بین این کشورها دارد.
معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد گفت :همچنین یکی از  31کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی استاندارد متعلق به
سازمان استاندارد ایران است.
وی تصریح کرد :سازمان استاندارد با توجه به شعار امسال که سال«رونق تولید» نامگذاری شده پلی مهم و اصلی در پیشبرد این امر به حساب می
آید.
صالح زاده بیان کرد :توجه به رعایت استانداردهای الزم از سوی متولیان امر و فعاالن اقتصادی برای مشتریان اطمینان بخش است.
وی  ۰۱۱هزار بازرسی از مراکز عرضه در سطح کشور را از جمله اقدمات این سازمان در خصوص شناسایی و برخورد با کاالی بی کیفیت عنوان کرد.
سرپرست معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم اظهار داشت :خالقیت و نوآوری رمز مهم در
فرآیندهای مشترک اداری و پیشبرد اهداف نظام اداری است.
ثریا سید زاده ادامه داد :استاندارد مسیر رونق تولید را در جامعه هموار می کند.
وی خاطرنشان کرد :انتظار می رود عالوه بر اینکه اداره استاندارد ماموریت تخصصی خودش را انجام می دهد با خالقیت و نوآوری نسبت به
جلوگیری از منقضی شدن تاریخ فکری و توان کاری سیستم های کاری و برای پیشبرد اهداف نظام اداری گام بردارد.
سرپرست معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت :ساماندهی فرآیندهای مشترک اداری برای تسهیل و تسریع در
انجام امور بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش ایرنا معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم که سرپرست معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی
استانداری و شماری از مدیران و مسئوالن حضور داشتند ،مسعود جوادی را به عنوان مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان معرفی و از خدمات
اسماعیل عاقلی مدیرکل سابق این اداره تقدیر شد.
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جایگاه جهانی استاندارد ایران  01رتبه بهبود یافت
مدیرکل دفتر حوزه ریاست ،هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه بین الملل گفت:
رتبه این سازمان در پنج سال گذشته در حوزه جهانی  13بوده که اکنون به  13ارتقا یافته است.
اصغر صالح زاده روز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل استاندارد استان کرمان افزود :سازمان ملی استاندارد با وجود تمامی دشمنی و کینه
ورزی برخی کشورها و به همت نیروهای توانمند و متخصص جایگاه و رتبه خوبی در سطح بین المللی کسب کرده است.
وی اظهار داشت :سازمان ملی استاندارد ایران یکی از  31کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی استاندارد را در اختیار دارد ،در حالی که حضور در
مجامع بین المللی با وجود کینه ورزیهای برخی کشورها دشوار است که خوشبختانه این توفیق نصیب سازمان شده است.
مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد کشور گفت :ایران با عضویت در سازمان استاندارد کشورهای اسالمی (هالل) ،به عنوان یکی از کشورهای
اثرگذار این سازمان نام برده میشود و کشورهای عضو به دنبال موضع ایران هستند.
وی ادامه داد :سازمان ملی استاندارد با وجود کمبودها ،اقدامات مطلوبی برای کشور رقم زده و پوستر روز جهانی استاندارد را یک طراح ایرانی برای
اولین بار در تاریخ طراحی کرده است که این پوستر در سراسر دنیا مطرح شد.
صالح زاده تصریح کرد :برای نخستین بار دبیرکل سازمان جهانی استاندارد به ایران سفر کرد که اثرات مثبتی در ارتقای جایگاه استاندارد کشور
داشت.
وی افزود :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد سال  69پس از هفت سال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در این قانون بستر
الزم برای استقرار منویات نظام اسالمی اجرایی شده است.
مدیرکل هماهنگی امور استانها سازمان ملی استاندارد بیان کرد :قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد با کمک تمامی افراد بخش دولتی و خصوصی
قابل اجرا است که در این قانون مرجعهای ویژهای از جمله صدور نشان هالل به سازمان استاندارد واگذار شده است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید گفت :رونق تولید ،بدون استاندارد محقق نمیشود ،زیرا مردم از
کاالی بدون کیفیت استفاده نمیکنند.
صالح زاده عنوان کرد :بسیاری از ظرفیتهای خوب کشور در استان کرمان نهفته است و صنایع مناسبی دارد که میتواند بسیاری از مشکالت کشور
را رفع کند.
همچنین در این آیین از زحمات علی بیگ زاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان تقدیر شد و اسماعیل عاقلی به عنوان مدیرکل جدید این
سازمان در استان معرفی شد.
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معاون استاندار کرمان :نظارت بر استاندارد کاال به رونق تولید کمک می کند
کرمان  -ایرنا  -سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام رونق تولید
گفت :نظارت و رعایت جدی استانداردها در کاالهای تولیدی به تحقق این مهم کمک می کند.
به گزارش ایرنا  ،محمدعلی دهقان شامگاه شنبه در دیدار مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست سازمان ملی استاندارد افزود :تولید کاالی با کیفیت می
تواند به مشتری مداری و تقاضا برای خرید و استقبال از کاال را در بازار فراهم اورد که این مهم مستلزم توجه به رعایت استاندارهای الزم از سوی
متولیان امر و فعاالن اقتصادی است .
وی با بیان اینکه کشور ایران از دیرباز و حدود سه هزار سال قبل وضع کننده بسیاری از استانداردها بوده است ،گفت :ایران هنوز هم در وضع برخی
استانداردها موفق و جدی ظاهر شده است.
دهقان با تاکید بر اهمیت استاندارد ،کسب رتبه سوم کشوری به وسیله این اداره کل در استان کرمان را ستود و دستیابی به این رتبه را نشان دهنده
تالش های کارشناسی و متولیان امور در استان دانست.
مشاور رییس و مدیرکل دفتر حوزه ریاست سازمان ملی استاندارد گفت :به رغم همه دشمنی ها و کینه ورزی ها علیه ایران اسالمی ،سازمان ملی
استاندارد به کمک نیروهای متخصص توانسته است رتبه و جایگاه خوبی در عرصه بین المللی به دست آورد.
علی اصغر صالح زاده افزود :سازمان ملی استاندارد در  1سال گذشته رتبه  13را در بین  391کشور داشته که به رتبه  13ارتقاء پیدا کرده است و از
سویی یکی از  31کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی استاندارد ،متعلق به همکاران ماست.
وی خاطرنشان کرد :ایران عضو اثرگذار سازمان استاندارد کشورهای اسالمی است و دبیرکل سازمان جهانی استاندارد نخستین بار پارسال به
کشورمان آمد.
مشاور رییس و مدیرکل دفتر حوزه ریاست سازمان ملی استاندارد با یادآوری تصویب قانون توسعه و تقویت استاندارد در سال  ،69آنرا قانونی قوی
دانست و افزود :بسترهای الزم برای استقرار سیستم نوین استانداردسازی در کشور فراهم شده است.
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 01شهربازی تهران پلمب شد
تهران -ایرنا -معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران گفت :سال گذشته  3۰شهربازی تهران به علت نداشتن استانداردها و ایمنی
تجهیز وسایل های بازی پلمب شد.
مهدی علیپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در این تعداد شهربازی حدود  31۱وسایل بازی فاقد استاندارد وجود داشت که
پلمب شد.
وی افزود :اکنون  311شهربازی در استان تهران فعال است که شهروندان می توانند از تجهیزات بازی آن استفاده کنند ضمن اینکه دو هزار و 01۱
وسیله بازی نیز در این استان دارای استاندارد است.
به گفته معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران ،در سال گذشته سه هزار و  46۰بازدید و بازرسی از تجهیزات بازی انجام شد.
وی با اشاره به این که استانداردهای تجهیزات بازی سه مرحله ای است گفت :استاندارد ساخت ،نصب و بهره برداری را شامل می شود از این رو
تجهیزاتی که به مرحله بهره برداری رسیده اند ساالنه مجوز دریافت می کنند و هر سه ماه یک بار کارشناسان این اداره کل بازدید های دوره ای
انجام می دهند.
علیپور خاطر نشان کرد :اگر تجهیزات شهربازی در مرحله بازدید دارای نقص باشند از رده خارج می شوند تا نسبت به اصالح آنها اقدام شود در غیر
این صورت مجوزهای آنها باطل می شود.
وی از  10۱مورد بازرسی از  163تجهیز بازی در مهدهای کودک خبر داد و گفت :این تعداد وسایل بازی در  41مهدکودک استان تهران بود که مورد
بازدید کارشناسان قرار گرفت.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران ادامه داد :همچنین بازدید از تجهیزات بازی در بوستان ها و پارک های استان تهران صورت
می گیرد ولی استاندارد اجباری برای تجهیزهای ورزشی در بوستان ها تدوین نشده است تا مورد بازرسی قرار گیرد.
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ایران عضو اثر گذار سازمان استاندارد کشورهای اسالمی است
زاهدان -ایرنا -معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد گفت :جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو اثر گذار سازمان استاندارد
کشورهای اسالمی نقش پررنگی در عرضه محصوالت حالل دارد.
به گزارش ایرنا اصغر صالح زاده روز یکشنه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان اظهار داشت :با وجود همه دشمنی ها و
کینه ورزی ها علیه ایران اسالمی ،سازمان ملی استاندارد به کمک نیروهای متخصص خود توانسته است جایگاه خوبی در عرصه بین المللی به دست
آورد.
وی تصریح کرد :سازمان ملی استاندارد در پنج سال گذشته رتبه  13را در بین  391کشور داشته که با تالش های انجام شده هم اینک رتبه  13را در
بین این کشورها دارد.
معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد گفت :همچنین یکی از  31کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی استاندارد متعلق به
سازمان استاندارد ایران است.
وی تصریح کرد :سازمان استاندارد با توجه به شعار امسال که سال«رونق تولید» نامگذاری شده پلی مهم و اصلی در پیشبرد این امر به حساب می
آید.
صالح زاده بیان کرد :توجه به رعایت استانداردهای الزم از سوی متولیان امر و فعاالن اقتصادی برای مشتریان اطمینان بخش است.
وی  ۰۱۱هزار بازرسی از مراکز عرضه در سطح کشور را از جمله اقدمات این سازمان در خصوص شناسایی و برخورد با کاالی بی کیفیت عنوان کرد.
سرپرست معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم اظهار داشت :خالقیت و نوآوری رمز مهم در
فرآیندهای مشترک اداری و پیشبرد اهداف نظام اداری است.
ثریا سید زاده ادامه داد :استاندارد مسیر رونق تولید را در جامعه هموار می کند.
وی خاطرنشان کرد :انتظار می رود عالوه بر اینکه اداره استاندارد ماموریت تخصصی خودش را انجام می دهد با خالقیت و نوآوری نسبت به
جلوگیری از منقضی شدن تاریخ فکری و توان کاری سیستم های کاری و برای پیشبرد اهداف نظام اداری گام بردارد.
سرپرست معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت :ساماندهی فرآیندهای مشترک اداری برای تسهیل و تسریع در
انجام امور بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش ایرنا معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم که سرپرست معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی
استانداری و شماری از مدیران و مسئوالن حضور داشتند ،مسعود جوادی را به عنوان مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان معرفی و از خدمات
اسماعیل عاقلی مدیرکل سابق این اداره تقدیر شد.
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صدور  10گواهینامه انطباق صادراتی کشمش در همدان
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون ،تعداد  13فقره گواهینامه صادراتی برای انواع کشمش در استان همدان صادر
شده است.
صدور  13گواهینامه انطباق صادراتی کشمش در همدان
محمد مددی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد :در بسیاری از بازارهای هدف ،کشمش مالیر به لحاظ ترکیبات غذایی مهمی
که دارد را به عنوان کشمش برتر در بازار میشناسند.
وی ادامه داد :در بخش صادرات ،عالوه بر کاالهایی که تولید آنها در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد ،مشمول اجرای مقررات استاندارد
اجباری است ،شش قلم خشکبار شامل پسته ،کشمش ،خرما ،برگه زردآلو ،زیره و زعفران نیز مشمول مقررات استاندارد اجباری برای صادرات هستند.
مدیرکل استاندارد استان همدان ادامه داد :گواهینامه انطباق صادراتی پس از کنترل و نمونهبرداری و آزمون بر روی نمونههای مربوطه صادر میشود
و با این اقدام از خروج کاالهای بیکیفیت و نامرغوب جلوگیری میشود.
وی گفت :در این راستا از ظرفیتهای شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار استاندارد که به تایید صالحیت سازمان ملی استاندارد ایران
رسیدهاند ،استفاده می شود و مطابق با دستورالعملها برای محمولههای منطبق با استانداردهای مربوطه ،گواهینامه انطباق صادر میشود.
مددی افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون ،تعداد  13فقره گواهینامه صادراتی برای انواع کشمش در استان همدان صادر شده است.
وی بیان کرد :صادرات این محصوالت به مقصد کشورهای اوکراین ،روسیه ،عراق ،قزاقستان ،ارمنستان ،رومانی و امارات بوده است.
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اسماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد کرمان شد
با حضور معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد کشور ،اسماعیل عاقلی بهعنوان مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان معرفی شد.
اسماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد کرمان شد
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،طی مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور استان های سازمان ملی استاندارد کشور ،اسماعیل عاقلی
بهعنوان مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان معرفی شد.
محمدعلی دهقان سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان در این آیین اظهار داشت :رتبه اداره کل استاندارد کرمان قبل از
مدیریت بیگزاده  13کشور بوده اما با تالشهای انجام شده رتبه کرمان به رتبه سوم کشور ارتقاء یافته است.
علی بیگزاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان تا کید کرد :عادت به ارائه گزارش در مراسم تودیع ندارم و کار اساسی را آنهایی کردند که رفتند
تا ما بمانیم و خدمت کنیم و امروز شهدا حضور ندارند و شاید ذرهای از دین خود را در قبال بزرگی آنها توانسته باشیم در کارمان ادا کرده باشیم.
وی عنوان کرد :در سه سال و نیم گذشته اداره کل استاندار کرمان با تالش همکاران توانسته در شاخصهای عمومی و اختصاصی جزء برترینهای
کشور باشد.
تالش برای چهار رسالت سازمان استاندارد
اسماعیل عاقلی مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان نیز در این مراسم تا کید کرد :ارزیابی انطباق ،استانداردسازی ،تایید صالحیت و اندازهشناسی
چهار رسالت سازمان استاندارد است که در راستای تحقق این رسالتها و همچنین اجرای قانون جدید و توسعه استاندارد کشور فعالیت خواهیم کرد.
وی افزود :امیدواریم در سال رونق تولید بتوانیم گامهای موثری در راستای ارتقاء کیفیت محصوالت خدماتی و تولید در استان کرمان برداریم که
نتیجه آن موجب رونق تولید و اشتغال میشود.
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سازمان استاندارد جلوی فروش سیلندرهای معیوب  CNGرا گرفت
یک منبع آگاه گفت :یک کارخانه در حال بازسازی سیلندرهای معیوب سی ان جی بود که سازمان استاندارد متوجه موضوع می شود و این موضوع
موجب می شود که سازمان استاندارد مانع از فروش این سیلندرها شود.
یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به موضوع چند هزار مخزن ضایعاتی  CNGکه باید از رده خارج میشدند اما پس
از خرید از مردم با رنگ و شماره سریال جدید دوباره عرضه شدهاند ،گفت :این موضوع هنوز در دست پیگیری قرار دارد اما چیزی که مشخص است
سازمان استاندارد در جریان موضوع بود.
وی ادامه داد :کارخانه در حال بازسازی این سیلندرها بوده است که سازمان استاندارد متوجه موضوع می شود و این موضوع موجب می شود که
سازمان استاندارد مانع از فروش این سیلندرها شود هرچند که تعدادی از این سیلندرها به فروش رفته است که با پیگیری های صورت گرفته
خریداران این سیلندرها نیز شناسایی شده اند و موضوع به اطالعشان رسیده است.
به گزارش فارس رئیس حراست سازمان استاندارد قزوین صبح امروز از تشکیل پرونده قضایی متهمان به برای فروش چند هزار مخزن سوخت
ضایعاتی خبرداد.
نجفی در گفتوگو با فارس با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان به فروش  ۰۱هزار مخزن سوخت سیانجی معیوب و ضایعاتی ،اظهار
داشت :طبق اعتراف متهمان ،چند هزار مخزن سوخت سیانجی ضایعاتی که باید از رده خارج میشدند ،پس از خرید از مردم با رنگ و شماره سریال
جدید دوباره برای عرضه آماده شدهاند.
وی تصریح کرد :این پرونده در مرحله بازپرسی است و متهمان با قید وثیقه آزاد هستند.
به گفته نجفی ،پرونده مخازن سوخت ضایعاتی در دادسرای عمومی انقالب قزوین در حال پیگیری است.
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مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان منصوب شد
عاقلی به عنوان مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ،آئین تکریم و معارفه مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان صبح امروز با حضور صالحزاده معاون هماهنگی
امور استانهای سازمان ملی استاندارد در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
در این آئین اسماعیل عاقلی مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان با اشاره به اینکه تالش ما بر این است تا در راستای تحقق رسالتهای سازمان
ملی استاندارد در کشور فعالیت کنیم اظهار داشت :اجرای قانون جدید استاندارد و توسعه استاندارد کشور از دیگر برنامههای ما در کشور است.
وی با بیان اینکه سازمان استاندارد چهار رسالت مهم در کشور برعهده دارد گفت :ارزیابی انطباق ،استانداردسازی ،تایید صالحیت و اندازهشناسی چهار
رسالت سازمان استاندارد در کشور است.
مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان با اشاره به اینکه در سال رونق تولید قرار داریم و تمام تالش خود را باید در راستای تحقق این مهم بهکار
گیریم افزود :ارتقاء کیفیت محصوالت خدماتی و تولید در استان کرمان اثر مستقیمی بر رونق تولید و اشتغال دارد.
محمدعلی دهقان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان در این مراسم با اشاره به اینکه ایران از دیرباز
وضعکننده بسیاری از استانداردها بوده اظهار داشت :قبل از اسالم محاسبه دقیق روز ،ماه و سال توسط دانشمندان ایرانی انجام شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با اشاره به تالشهای انجام شده در اراده کل استاندارد استان کرمان در
سالهای گذشته گفت :خوشبختانه این اداره کل در سطح کشور ارتقاء خوبی داشته و از رتبه آخرین به رتبه سوم کشوری رسیده است.
در این مراسم علی بیگزاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان نیز در این مراسم اظهار داشت :اداره کل استاندارد استان کرمان با تالش کارکنان
و همکاران ما در این اداره در سه سال گذشته توانسته در شاخصهای عمومی و اختصاصی در استان و سطح ملی رشد خوبی داشته باشد.
به گزارش تسنیم در این آئین از خدمات علی بیگزاده مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان تجلیل و اسماعیل عاقلی به عنوان مدیرکل جدید
معرفی شد.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

22

استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  22اردیبهشت 9318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه

89/2/22

خبرنگاران

11128

مسعود جوادی مدیر کل اداره استاندارد سیستان وبلوچستان شد
طی مراسمی و با حضور معاون امور استانهای استاندارد و تحقیقات مسعود جوادی به عنوان مدیرکل اداره استاندارد انتخاب شد و از تالشهای
اسماعیل عاقلی قدردانی شد.
مسعود جوادی مدیر کل اداره استاندارد سیستان وبلوچستان شدبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ،صالح زاده
معاون امور استانهای سازمان ملی استاندارد در آئین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اظهار داشت :سازمان ملی استاندار
به پشتوانه نیروهای متخصص در پیشبر اهداف تعریف شده موفق بوده است.
وی افزود:موفقیتهای سازمان با وجود تحریمها در حوزه بین الملل چشمگیر بوده و در بسیاری از شاخصها ارتقای رتبه داشته ایم.
وی افزود :برای اولین بار یکی از 31کرسی مدیریت ایزو به ایران تعلق دارد و این یکی از موفقیتهای این بخش است.
وی تصریح کرد :سازمان ملی استاندارد عضو فعال کمیته ارزیابی انطباق و هیئت مدیره کشورهای اسالمی است و این مهم ارزشمند است.
وی ادامه داد :طی یکسال گذشته ۰۱۱هزار بازرسی از مراکز عرضه صورت گرفته که توانسته بخشی از مشکالت موجود در حوزه کیفیت کاال را رفع
و اعتماد مردم را جلب میکند.
معاون امور استانهای اداره استاندارد کفت :استاندارد پلی برای دستیابی به رونق اقتصادی است و انشاهلل با همکاری و تالش همه ملت ایران
تحریمها را پشت سر خواهیم گذاشت.
مدیرکل سابق اداره استاندارد و تحقیقات استان هم در این مراسم گفت :طی چند سال اخیر اقدامات متعددی در بحث حمایت از تولید ملی ،حمایت از
کاالی ایرانی و ارتقا کیفیت و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد اجرایی شده است .
وی افزود :هم اکنون  33اداره و چهار معاونت در استان راه اندازی شده در حالیکه در گذشته اداره کل استاندارد و تحقیقات کوچک و تنها در شهر
زاهدان فعالیت می کرد .
وی تصریح کرد :امضای  36تفاهم نامه و راه اندازی  ۰دفتر در دانشگاهها از جمله اقدامی است که بمنظور ترویح فرهنگ استاندارد اجرایی شده است
.
وی بیان کرد :تالش برای ایجاد نمایندگی در شهرستان سرباز ،زابل و سراوان و خرید زمین و ایجاد بنا و تجهیز و راه اندازی نمایندگی از دیگر
اقدامات انجام شده است.
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:9122
محسنیبندپی:

خودروها متهم اصلی آلودگی هوا هستند /نظارت بر موتورخانه سازمان های دولتی اقدام ارزشمند اداره
استاندارد است
استاندار تهران گفت :متهم اصلی در آلودگی هوای شهرها خودروها هستند و باید نسبت به اقدام در راستای اعمال کارشناسی محدودیت ترددهای
غیرضروری و همچنین گسترش حمل و نقل عمومی به عنوان عامل بازدارنده افزایش آلودگی هوا اهتمام داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ نخستین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران در سال  64با حضور محسنی بندپی استاندار تهران،
تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،کالنتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استان ،درجاتی مدیرکل اداره مدیریت بحران
استان و سایر اعضا در محل استانداری تهران برگزار شد.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در این جلسه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ایام ضیافت الهی ،وضعیت هوای
تهران را مناسب ارزیابی کرده و اظهار داشت :شرایط جوی و به لطف خداوند وضعیت خوبی را در ماههای گذشته در استان تهران فراهم کرد اما در
عین حال اقدامات مناسب و ارزنده اعضا و دستگاههای عضو کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران نیز در کاهش آالینده های جوی تاثیرگذار
بوده و برنامه هایی نظیر رسیدگی به وضعیت معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین با مشارکت دستگاههای ذیربط و سایر اقدامات نظیر
بیابانزدایی در مجموع توانست تا شرایطی را فراهم کند که امروز به تبع آن شاهد وضعیت مطلوب تر هوای استان تهران باشیم.
وی افزود :در سال  ،04هشت مورد از موارد پیشگیرانه در خصوص کاهش آلودگی هوا مشخص شد و اگر در همان زمان آن برنامهها را ادامه
میدادیم ،در  1۱سال اخیر ،وضع آالیندههای هوا اینگونه نمیشد.
مقام عالی دولت در استان تهران تصریح کرد :متهم اصلی در الودگی هوای شهرها خودروها هستند و باید نسبت به اقدام در راستای اعمال
کارشناسی محدودیت ترددهای غیرضروری و همچنین گسترش حمل و نقل عمومی به عنوان عامل بازدارنده افزایش آلودگی هوا اهتمام داشته
باشیم.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد :نظارت بر موتورخانه های سیستم های دولتی اقدام ارزشمندی است که اداره کل استاندارد امروز با پرداختن به آن
نقش قابل توجهی را در استاندارد سازی فضاهای گرمایشی و سرمایشی در دستگاه های مختلف ایفا کرده است.بالغ بر  91درصد از آلودگی هوا
متوجه حضور وسایل نقلیه غیر استاندارد در معابر بوده و در عین حال رقم باقیمانده میزان قابل توجهی از آالیندگی را شامل می شود که باید نسبت
به پرداختن به این مهم توجه و اهتمام کارشناسی و تخصصی داشته باشیم.
وی عنوان داشت :قانون هوای پاک تقسیم وظایف هر یک از دستگاهها به خوبی صورت گرفته و همه اعضای کارگروه کاهش آلودگی هوا باید
مبتنی بر وظایف خود نسبت به تحقق این مهم اقدام کنند.
مقام عالی دولت در استان تهران یادآور شد:آلودگی هوا نقش مخربی در زیست شهروندان ایفا کرده و به عنوان نمونه از هر  6۱کودک متولد شده
یک نوزاد از طیفهای مختلف اوتیسم رنج می برد و همچنین به گواه پزشکان و متخصصان مشکل معلولیت در میان شهروندان نیز با آلودگی هوا
ارتباط دارد .بر این مبنا باید عوامل محیطی آالیندگی را پاالیش کرده و به عنوان مثال در خصوص سرویس های عمومی حمل و نقل داخل شهری
در بحث معاینه فنی این وسایل نقلیه نظارت مضاعف را داشته باشیم.
استاندار تهران در پایان نیز خاطرنشان کرد :کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران از اعضای خبره و متخصصی تشکیل شده که به شخصه
اطمینان دارم با اقدامات صورت گرفته توسط هر یک از دستگاهها در مجموعه استان می توان شرایطی را فراهم کرد که روز به روز شاهد بهبود
وضعیت آلودگی در هوای تهران باشیم.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

شبستان

89/2/22
:9148

جوادی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان می شود
مسعود جوادی مدیرکل اسبق استاندارد مازندران ،مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان می شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان از زاهدان ،تا لحظاتی دیگر مراسم تکریم از اسماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان و معارفه مسعود
جوادی به عنوان مدیرکل جدید استاندارد استان برگزار می شود.
مسئول تشکیالت بودجه سازمان ملی استاندارد و مدیرکل استاندارد ایران در کارنامه کاری مدیرکل جدید استاندارد سیستان و بلوچستان است.
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سازمان ملی استاندارد ایران

ایکنا

89/2/22
:9159

«اسماعیل عاقلی» مدیرکل استاندارد کرمان شد
گروه سیاست و اقتصاد ــ با حضور معاون هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد کشور ،اسماعیل عاقلی بهعنوان مدیرکل جدید استاندارد
استان کرمان معرفی شد.
به گزارش ایکنا از کرمان ،محمدعلی دهقان ،سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان ،روز گذشته 13 ،اردیبهشتماه در این
مراسم گفت :رتبه ادارهکل استاندارد کرمان قبل از مدیریت بیگزاده  13کشور بوده اما با تالشهای انجام شده رتبه کرمان به رتبه سوم کشور ارتقاء
یافته است.
علی بیگزاده ،مدیرکل سابق استاندارد استان کرمان نیز گفت :عادت به ارائه گزارش در مراسم تودیع ندارم و کار اساسی را آنهایی کردند که رفتند تا
ما بمانیم و خدمت کنیم و امروز شهدا حضور ندارند و شاید ذرهای از دین خود را در قبال بزرگی آنها توانسته باشیم در کارمان ادا کرده باشیم.
وی افزود :در سه سال و نیم گذشته اداره کل استاندار کرمان با تالش همکاران توانسته در شاخصهای عمومی و اختصاصی جزء برترینهای کشور
باشد.
اسماعیل عاقلی ،مدیرکل جدید استاندارد استان کرمان نیز در این مراسم اظهار کرد :ارزیابی انطباق ،استانداردسازی ،تایید صالحیت و اندازهشناسی
چهار رسالت سازمان استاندارد است که در راستای تحقق این رسالتها و همچنین اجرای قانون جدید و توسعه استاندارد کشور فعالیت خواهیم کرد.
وی گفت :امیدواریم در سال رونق تولید بتوانیم گامهای موثری در راستای ارتقاء کیفیت محصوالت خدماتی و تولید در استان کرمان برداریم که
نتیجه آن موجب رونق تولید و اشتغال میشود.
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سازمان ملی استاندارد ایران

اکونیوز

89/2/22
1:113

مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی همدان  0۴1نفر ساعت آموزش دیدند
اقتصاد ایران :همدان  -مدیرکل استاندارد استان همدان گفت :مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد استان همدان از
ابتدای سال جاری تاکنون  30۰نفر ساعت آموزش دیدند.
محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید در سال  64اظهار کرد :یکی از مهمترین راههای
رونق تولید افزایش کیفیت است که مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی با کنترل فرآیند تولید و اطمینان از تهیه و تولید کاال و خدمات طبق
استانداردهای تعیین شده ،نقش مهم و مؤثری در تولید کاالی با کیفیت و استاندارد ایفا میکنند.
مددی افزود :با توجه به حساسیت فعالیت مدیران کنترل کیفیت ،به هنگامسازی آموزش آنان از مباحث مورد تأکید اداره کل استاندارد است و از این
رو مدیران کنترل کیفیت ملزم به گذراندن دورههای آموزشی الزم هستند.
مدیرکل استاندارد همدان تصریح کرد :تمدید یا تجدید پروانه تأیید صالحیت مدیر کنترل کیفیت منوط به گذراندن دورههای آموزشی مربوطه شامل
حداقل  1۱ساعت در سال است.
وی تاکید کرد :رضایت مصرفکنندگان از کیفیت کاالهای داخلی در رونق تولید ضروری است و مانع ورود کاالهای خارجی به کشور میشود.
وی با تاکید بر اینکه در بخش کار آفرینی اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی در کنترل کیفیت محصوالت و خدمات نقش بسزایی دارد ،گفت:
استعدادهای بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کشور ،مهمترین سرمایههای انسانی و علمی قابل توجه در امر تدوین ،اجرا و نظارت بر استانداردها است.
مدیر کل استاندارد استان همدان گفت 163 :نفر مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی مشمول تولید کاالی استاندارد اجباری
در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.
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89/2/22
141:9

 01شهربازی تهران پلمب شد
اقتصاد ایران :تهران -ایرنا -معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران گفت :سال گذشته  3۰شهربازی تهران به علت نداشتن
استانداردها و ایمنی تجهیز وسایل های بازی پلمب شد.
مهدی علیپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در این تعداد شهربازی حدود  31۱وسایل بازی فاقد استاندارد وجود داشت که
پلمب شد.
وی افزود :اکنون  311شهربازی در استان تهران فعال است که شهروندان می توانند از تجهیزات بازی آن استفاده کنند ضمن اینکه دو هزار و 01۱
وسیله بازی نیز در این استان دارای استاندارد است.
به گفته معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران ،در سال گذشته سه هزار و  46۰بازدید و بازرسی از تجهیزات بازی انجام شد.
وی با اشاره به این که استانداردهای تجهیزات بازی سه مرحله ای است گفت :استاندارد ساخت ،نصب و بهره برداری را شامل می شود از این رو
تجهیزاتی که به مرحله بهره برداری رسیده اند ساالنه مجوز دریافت می کنند و هر سه ماه یک بار کارشناسان این اداره کل بازدید های دوره ای
انجام می دهند.
علیپور خاطر نشان کرد :اگر تجهیزات شهربازی در مرحله بازدید دارای نقص باشند از رده خارج می شوند تا نسبت به اصالح آنها اقدام شود در غیر
این صورت مجوزهای آنها باطل می شود.
وی از  10۱مورد بازرسی از  163تجهیز بازی در مهدهای کودک خبر داد و گفت :این تعداد وسایل بازی در  41مهدکودک استان تهران بود که مورد
بازدید کارشناسان قرار گرفت.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران ادامه داد :همچنین بازدید از تجهیزات بازی در بوستان ها و پارک های استان تهران صورت
می گیرد ولی استاندارد اجباری برای تجهیزهای ورزشی در بوستان ها تدوین نشده است تا مورد بازرسی قرار گیرد.
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برنا

89/2/22
1:141

جوادی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان می شود
مسعود جوادی مدیرکل اسبق استاندارد مازندران ،مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان شد.
به گزارش خبرگزاری برنا ،صبح امروز مراسم تکریم از اسماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان و معارفه مسعود جوادی به عنوان
مدیرکل جدید استاندارد استان برگزار شد.
مسئول تشکیالت بودجه سازمان ملی استاندارد و مدیرکل استاندارد ایران در کارنامه کاری مدیر کل جدید استاندارد سیستان و بلوچستان است.
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89/2/21
15151

مدیر کل اداره استاندارد کرمان به خراسان شمالی می رود
علی بیگ زاده مدیر کل اداره استاندارد کرمان به معاونت استاندار استان خراسان شمالی تغییر سمت داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ وی پیش از این کارمند وزارت کشور بود که به اداره کل استاندارد کرمان مامور شد.
بیگ زاده از این پس جای خود را به اسماعیل عاقلی مدیر کل حال حاضر اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان می دهد.
اسماعیل عاقلی دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات است.
وی  13سال سابقه کار اجرایی داشته و در زمینه صنعت و استاندارد به صورت تخصصی کار می کند.
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روزنامه ها

سازمان ملی استاندارد ایران

شهروند

89/2/22

جایگاه جهانی استاندارد ایران  01رتبه باال رفت
سازمان ملی استاندارد ایران یکی از  31کرسی اصلی هیأتمدیره سازمان جهانی استاندارد را در اختیار دارد و حاال هم مدیرکل دفتر حوزه ریاست،
هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه بینالملل گفته است« :رتبه این سازمان در
پنج سال گذشته در حوزه جهانی  13بوده که اکنون به  13ارتقا یافته است ».به گزارش ایرنا پوستر روز جهانی استاندارد را یک طراح ایرانی برای
نخستینبار در تاریخ طراحی کرده است.
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