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خبرگزاری
صداوسیما

89/2/23
120:2
محمد اسلامی

خودروسازان در الزامات استاندارد چانه زنی نکنند
خودروسازان نباید روی الزاماتی که سازمان ملی استاندارد وضع میکند چانه زنی کنند.
محمد اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پایان نشست صد و سومین کمیسیون ایمنی راههای کشور که با حضور
همه اعضا و مسئولان و نمایندگان دستگاههای قضایی ،پلیس ،امدادی و اجرایی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره
نقش کیفیت پایین خودروهای داخلی در افزایش تلفات انسانی در تصادفات جادهای افزود :برای ارتقای سطح کیفی خودروها ،سازمان ملی استاندارد
الزاماتی وضع میکند که نباید روی آن چانه زنی شود چراکه جان و سرمایه مردم و منابع ملی در میان است و چانه زنی و تخفیف روی این
استانداردها پذیرفتنی نیست.
رئیس کمیسیون ایمنی راههای کشور افزود :از خودروسازان انتظار داریم که برای تحقق الزامات استاندارد در صنعت خودروسازی به حداقلها بسنده
نکنند و توجه آنها به حداکثرها باشد و از این طریق اجازه دهند صنعت خودروسازی ما رشد کند.
وی ادامه داد :از گذشته امیدوار بودیم و همچنان انتظار داریم که صنعت خودروسازی ما در فضای طراحی و خلق خودروهای جدید و پلتفرم گام
بردارد و زنجیره تامین داخلی خودرو را به زنجیره تامین جهانی متصل کند و از طریق قدرت سازی در تولید اقلام و متعلقات خودرو بتواند وارد
بازارهای جهانی خودرو شده و کشور را از صنعت مونتاژ نجات بخشد.
رئیس کمیسیون ایمنی راهها با اشاره به اینکه فرهنگ رانندگی ،جاده و خودرو در کشور ما هنوز جای کار دارند گفت :سالهاست که در فرایند صنعت
خودروسازی ما ،همه خودروسازها اعم از دولتی و خصوصی تا یکجا بصورت موازی پیش رفته اند ،اما باید خودروسازان به لایههای بالاتر که ارزش
افزوده بالاتری هم خلق میکند هجرت کنند و خودروهایی در تراز جهانی تولید کنند تا موجب ایجاد آبرو برای صنعت کشور شود.
ساماندهی خودروهای سنگین و کشندهها تا  ۶ماه دیگر
وزیر راه و شهرسازی :در این طرح همه خودروهای سنگین ملزم به نصب حفاظ ایمنی حاشیهای و اخذ پلاک جدید برای یدک کش خود هستند
محمد اسلامی همچنین در پایان صد و سومین نشست کمیسیون عالی ایمنی راهها که با حضور نمایندگان ارشد قوه قضاییه و پلیس راه ،دستگاههای
امدادی و اجرایی و بیمه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد افزود :یکی از مصوبات مهم این کمیسیون برای کاهش تصادفات ،ساماندهی یدک
کشها اعم از کامیون ها ،تریلی و کانتینرها بود و امروز با توجه به مصوبه کارگروه مربوط ،تصمیم گرفته شد در مهلت شش ماهه ،همه یدک
کشهای جدید ،فقط بعد از انطباق با استانداردهای لازم در این بخش ،قادر به دریافت پلاک باشند و یدک کشهای قدیمی هم که اکثرا فاقد
استاندارد بودند ملزم به نصب حفاظ جانبی و رعایت استانداردهای دیگر یدک کشها هستند.
وی افزود :از این پس باید تمام کامیونها و کشندهها و یدک آنها حفاظ ایمنی داشته باشند چراکه در اکثر تصادفات ،خودروی سواری به زیر کامیون
کشیده میشود و داشتن این حفاظ موجب میشود که خودروی سنگین ،سواری را زیر نگیرد.
اسلامی تصریح کرد :خودروهای موجود و یدک هایشان هم ،در مدت  ۶ماه فراخوان شده و ضمن دادن پلاک موقت به یدک ها ،هم در معاینه فنی و
هم بیمه ،یدکهای کامیونها و کشندهها کنترل شده و اگر اصلاح نشود ،باید یدک دیگری جایگزین یدک فعلی آنها شود.
وزیر راه و شهرسازی از وفاق کامل همه دستگاهها در تصویب این مصوبه خبر داد و گفت :مورد دیگری که امروز روی آن بحث و تبادل نظر شد،
تمدید همکاری و نظارت همه دستگاههای امدادی و اجرایی و پلیس در زمان سفرهای نوروزی با توجه به موفقیت این همکاری در کاهش تصادفات
بود.
وی افزود :امروز در کمیسیون ایمنی راهها عملکرد همه دستگاههای اجرایی در ایام تعطیلات نوروز  ۸۹۳۱مرور و مشخص شد تصمیمات اسفند ماه
گذشته این کمیسیون در یکپارچگی و همکاری دستگاهها در استقرار و آشکار سازی نقاط حادثه خیز و استقرار پلیس در طول راهها منجر به کاهش
 ۰۲درصدی تلفات سوانح در راهها نسبت به مدت مشابه سال  ۸۹۳۱شد.
وزیر راه افزود :با توجه به اینکه حجم ترددهای نوروزی به دلیل شرایط آب و هوایی امسال حدود  ۶درصد کاهش یافت ،اما تلفات حوادث حمل و
نقل عمومی ما  ۵/۶درصد کاهش داشت که نشان دهنده عملکرد موفق و ایمنتر این بخش بوده است.
وی واژگونی خودروها را یکی از مهمترین دلایل تلفات جادهای در نوروز امسال دانست و گفت :بخشی از این واژگونیها بدلیل نداشتن مهارت راننده
در کنترل خودرو و بخشی هم متاثر از شرایط جوی بود و امروز مقرر شد سامانه هماهنگی سفرها را زنده نگهداریم و همان فعالیت را به گونهای
مراقبت کنیم که بعد از تعطیلات ،میزان تلفات جادهای رشد نکند چراکه اساسا تلفات جادهای به هر میزان برای ما غیر قابل قبول است.
وزیر راه و شهرسازی ساماندهی یکپارچه اطلاعات حوادث را از مصوبات مهم دیگر امروز کمیسیون ایمنی راهها دانست و گفت :اگر مردم اطلاع دقیقی
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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از حوادث و علل آن داشته باشند ،بطور طبیعی کنترل و مراقبت از الزامات رانندگی را بیشتر رعایت میکنند و به همین دلیل به چند دستگاهی که
اطلاعات خود را در سامانه یکپارچه اطلاعات حوادث وارد نکرده بودند یک ماه مهلت داده شد تا اطلاعات خود را به سامانه وارد کنند.
وی همچنین گفت :یکی از طرحهای مهم وزارت راه و شهرسازی که از طریق اپلیکیشن  ir.۸۴۸اجرا شده ساماندهی امداد خودروهاست چراکه ما
معتقدیم باید خودروهایی به سایر خودروها امداد رسانی کنند که در سامانه مشخص باشند و در این اپلیکیشن همه اطلاعات سفر از جمله راهها و
اطلاعات درباره سفر از جمله امداد خودروها وجود دارد.
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عصر خودرو

89/2/23
120:2

خودروسازان در الزامات استاندارد چانه زنی نکنند
عصر خودرو -خودروسازان نباید روی الزاماتی که سازمان ملی استاندارد وضع میکند چانه زنی کنند
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صدا و سیما  ،محمد اسلامی در پایان نشست صد و سومین کمیسیون ایمنی راههای کشور که با
حضور همه اعضا و مسئولان و نمایندگان دستگاههای قضایی ،پلیس ،امدادی و اجرایی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد در پاسخ به سوالی
درباره نقش کیفیت پایین خودروهای داخلی در افزایش تلفات انسانی در تصادفات جادهای افزود :برای ارتقای سطح کیفی خودروها ،سازمان ملی
استاندارد الزاماتی وضع میکند که نباید روی آن چانه زنی شود چراکه جان و سرمایه مردم و منابع ملی در میان است و چانه زنی و تخفیف روی این
استانداردها پذیرفتنی نیست.
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پدال نیوز

89/2/22
120:1

خودروسازان در الزامات استاندارد چانه زنی نکنند
پدال نیوز -خودروسازان نباید روی الزاماتی که سازمان ملی استاندارد وضع میکند چانه زنی کنند
به گزارش پدال نیوز به نقل از صدا و سیما  ،محمد اسلامی در پایان نشست صد و سومین کمیسیون ایمنی راههای کشور که با حضور همه اعضا و
مسئولان و نمایندگان دستگاههای قضایی ،پلیس ،امدادی و اجرایی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره نقش کیفیت
پایین خودروهای داخلی در افزایش تلفات انسانی در تصادفات جادهای افزود :برای ارتقای سطح کیفی خودروها ،سازمان ملی استاندارد الزاماتی وضع
میکند که نباید روی آن چانه زنی شود چراکه جان و سرمایه مردم و منابع ملی در میان است و چانه زنی و تخفیف روی این استانداردها پذیرفتنی
نیست.
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ایرنا

89/2/22
120:1

استاندارد بوشهر از ورود  14محموله کالای خارجی جلوگیری کرد
بوشهر -ایرنا -مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت :این اداره کل در سال گذشته از ورود  ۴۸محموله کالای خارجی به علت نداشتن
استانداردهای مورد نیاز جلوگیری کرد.
به گزارش ایرنا ،محمد رحیم بهره مند روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود :کالاهای برگشتی شامل لوازم جانبی موتورسیکلت ،کلاه ایمنی ،لوازم
الکتریکی ،وسایل آشپزخانه ،نوشابه های گاز دار و کلید و پریز مینیاتوری به ارزش  ۴۰میلیارد و  ۵۳میلیون و  ۵۳۱هزار ریال است.
وی بیان کرد :نظر به اهمیت توجه به ایمنی و سلامتی مردم و حفظ حقوق مصرف کنندگان این اداره کل در سال  ۳۱در مجموع اقدام به بررسی ۳
هزار و  ۰۴۰محموله وارداتی کرد.
بهره مند ادامه داد :همچنین در مدت یاد شده اعلام نظر کارشناسی و تعیین ماهیت چهارهزار و ۸۸۴محموله وارداتی و صادراتی وصدور  ۳هزار و۰۲۸
گواهی انطباق توسط اداره کل استاندارد استان بوشهر انجام گرفته است.
وی در ارتباط با وضعیت اجرای طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) در استان بوشهر اظهارداشت :در قالب طرح طاها حدود هفت هزار و۶۲۲
فقره بازدید و بازرسی از واحدهای عرضه استان بوشهر انجام شد.
بهره مند ادامه داد :در اجرای این طرح علاوه بر انجام امور ترویجی و راهنمایی استفاده از سامانه پیامک کوتاه  ۸۲۲۲۸۵۸۱به عنوان سامانه حصول
اطمینان از علامت استاندارد کالای تولید داخل برخی از اقلام غیراستاندارد بازار مانند محافظ برق ،اسباب بازی ،لامپ و رب گوجه فرنگی مورد
شناسایی و از بازار جمع آوری شد.
وی گفت :در قالب طرح طاها شناسایی چندین فقره جعل علامت استاندارد و انجام اقدام های قانونی و اعلام به استان های ذیربط از دیگر اقدامات
این اداره کل در سال  ۳۱بود.
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ایرنا

89/2/22
1:0:3

 401گرم طلای فاقد کُد در دیواندره قیچی شد
سنندج  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد کردستان گفت ۸۲۴ :گرم طلای فاقد کُد شناسایی ،در دیواندره به همت کارشناسان استاندارد و بازرسان
سازمان صمت شناسایی و قیچی شد.
منصور لهونیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در بازرسی کارشناسان استاندارد با همکاری بازرسان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان از مراکز عرضه مصنوعات طلا در دیواندره  ۸۲۴ ،گرم مصنوعات طلای با عیار پایین تر از استاندارد ملی شناسایی شد.
وی اضافه کرد :کُد ساخت ،نوعی شناسنامه مصنوعات گرانبها محسوب می شود که امکان شناسایی طلای ساخته شده تولید داخل از طلای وارداتی
غیر مجاز (با توجه به ممنوع بودن واردات مصنوع طلا) و ردیابی سازنده آن را فراهم می کند.
مدیر کل استاندارد استان کردستان از شهروندان خواست در هنگام خرید به کُد ساخت و نشان استاندارد روی مصنوع طلا دقت کنند .
لهونیان یادآور شد :علاوه بر این به منظور کنترل سطح عرضه ،اردیبهشت ماه سالجاری ۰۸۹ ،کیلوگرم مواد غذایی غیراستاندارد و تاریخ مصرف
گذشته در شهرستان دیواندره کشف و جمعآوری شد.
در حال حاضر  ۹۰۹واحد تولیدی در سطح استان کردستان تحت پوشش استاندارد است و بیش از  ۴۱۲فراورده هم زیرنظر استاندارد در استان تولید
می شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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ایرنا

89/2/22
:80:9

جولان شهربازی های غیر استاندارد در ایلام
ایلام  -ایرنا  -در حالی که به فصل تابستان و تعطیلی مدارس نزدیک میشویم باز هم کودکان ایلامی برای این فصل و بازی کردن شاهد
وسایلی در شهربازی های غیر استاندارد هستند.
به گزارش ایرنا ،سالهای گذشته همواره شهربازی های غیراستاندارد دغدغه خانوادههای ایلامی در فصل تابستان برای بازی بچهها بود و هر سال
این معضل باعث تعطیلی بیشتر شهربازیهای استان از سوی نهادهای نظارتی می شود.
برای تابستان امسال هم گویا خبری از استانداردسازی شهربازیهای استان ایلام نیست و بچهها و کودکان ایلامی باید سالی را بدون شهربازی سپری
کنند.
کم بودن مراکز تفریحی و رفاهی ،نبود پارک های تخصصی کودکان و شهربازیهای غیراستاندارد از معضلاتی است که سالهای سال است
خانوادههای ایلامی با آن دست و پنجه نرم میکنند.
اجباری بودن استاندارد وسایل شهرهای بازی و نقش آن در سلامت مردم بویژه کودکان مهم و حائز اهمیت است و چشم پوشی از آن بازی کردن با
سلامت مردم است.
** شهربازیها سال گذشته شاهد اتفاقات تلخی بوده است
یکی از شهروندان ایلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می گوید :متأسفانه سال گذشته چند اتفاق تلخ در شهربازیهای استان باعث رعب و وحشت
خانوادههای ایلامی شد.
علی عباسی اظهار داشت :تنوع شهربازیهای استان کم و برای کودکان و بچههایی که تازه مدرسه را تمام کرده اند ،مناسب نیست.
وی با اشاره به اینکه کمبود امکانات تفریحی و رفاهی در شهر به خصوص برای کودکان کاملاً مشهود است ،تصریح کرد :بچهها در فصل تابستان
که مدرسه ندارند رغبت بیشتری برای استفاده پارک و وسایل بازی دارند ولی این مهم در استان کمتر به چشم میخورد.
عباسی اظهار کرد :وسایل بازی موجود در اکثر شهربازیها غیر استاندارد است و حتی سال گذشته چندین شهربازی هم به دلیل نبود استاندارد پلمب
شده است.
وی افزود :وسایل بازی ناایمن و غیراستاندارد همچنان در پارکهای ایلام نصب و قربانی می گیرند و هنوز هیچ پاسخ روشنی برای این پرسش که
چه کسی مسئول حفظ امنیت جان کودکان است ،ارائه نمیشود.
این شهروند گفت :طی سال های اخیر در پی حوادث و اتفاقات ناگواری که در شهربازیها به دلیل تجهیزات غیراستاندارد رخ میدهد ،تجهیزات
شهربازی مشمول استاندارد اجباری شده و تمام بهره برداران و مالکان تجهیزات شهربازی باید گواهی ایمنی تجهیزات خود را بگیرند.
** از فعالیت وسایل غیراستاندارد جلوگیری میشود
مدیرکل استاندارد استان ایلام نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان ،همه مالکین ،بهره برداران و شهرداران
ملزم به استانداردسازی تجهیزات بازی در پارکها و زمینهای بازی و شهر بازیها هستند و باید از نصب وسایل فاقد استاندارد و فاقد گواهی بهره
برداری استاندارد پرهیز شود ،تا شاهد حوادث ناگوار در این مکانها نباشیم.
مهناز همتی افزود :تدابیری اندیشیده شده که با همکاری شهرداری ها و دستگاه های قضائی و نظارتی از فعالیت شهربازیهای فاقد مجوز استاندارد
در سال  ۳۱به صورت جدی جلوگیری بعمل آید.
وی اضافه کرد :به همین منظور لیست  ۹۶وسیله شهربازی دارای مجوز استاندارد به شهرداری ها و همچنین دادستان استان اعلام شده تا از فعالیت
سایر بهره برداران وسایل بازی تا حصول نتیجه و دریافت مجوز استاندارد جلوگیری به عمل آید.
وی گفت :سال  ۳۱تعداد  ۹۶مورد مجوز بهره برداری (استاندارد) برای  ۸۱شهربازی در استان ایلام صادر شد که از این تعداد  ۱مجوز مربوط به
واحدهای شهربازی سرپوشیده و  ۸۳مورد مربوط به واحدهای شهربازی روباز است.
وی اعلام کرد :شهرداریها باید نسبت به رفع نقصهای اعلامی از طرف شرکتهای بازرسی اقدام و مراحل استعلام نیز از شهرداریها صورت گرفته
است.
همتی عنوان کرد :متأسفانه در زمینه استانداردسازی تجهیزات بازی و زمینهای بازی که متعلق به شهرداریهای استان است اقدام مؤثری که منجر
به استانداردسازی بشود ،انجام نشده است و هیچ کدام از تجهیزات زمین بازی روباز گواهی استاندارد دریافت نکرده اند.
مدیرکل استاندارد ایلام اظهار کرد :به رغم مصوبات متعدد و پیگیریهای مکرر ،شهرداریها همکاریهای لازم را در زمینه استاندارد سازی
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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شهربازیها انجام نمیدهند.
وی گفت :چنانچه بر اثر غیراستاندارد بودن تجهیزات شهربازیها مشکلی برای شهروندان حادث شود ،سازمان استاندارد مقصر نیست زیرا بارها تدکر
داده ایم.
همتی افزود :برای استاندارد سازی شهربازیها به شدت نیازمند همکاری شهرداریهای استان هستیم و حق مردم ایلام است که از شهربازیهای
استاندارد استفاده کنند.
** آماده استقبال از سرمایه گذاران برای نوسازی شهربازیهای ایلام
شهردار ایلام نیز در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :شهرداری و شورای اسلامی شهر پذیرای سرمایه گذاران برای مشارکت در پروژههای
شهری هستند.
طالب صادقیان افزود :پروژههای خوبی به منظور مشارکت با بخش خصوصی در حال طی روند قانونی هستند و در روزهای آتی با اعلام فراخوان
زمینه ورود سرمایه گذار برای مشارکت در انجام آنها فراهم خواهد شد.
شهردار ایلام اضافه کرد :سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه گذاری در پروژههایی مثل نوسازی شهربازی چغاسبز شهر ایلام میتوانند برای مذاکره به
مدیریت سرمایه گذاری شهرداری ایلام مراجعه کنند.
صادقیان اظهار داشت :استاندارد به معنای وجود کیفیت ،ایمنی ،سلامت و تضمین خدمات است ،اگر جایی تشخیص بدهیم استاندارد سازی انجام
نمیگیرد ،طبق قانون با آنها برخورد جدی خواهد شد.
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مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی :با  400واحد متخلف برخورد شد
تبریز  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت :در راستای اجرای طرح نظارت بر بازار در سال جاری با  ۸۲۲واحد متخلف در استان
برخورد قانونی شد.
ساسان فرشی حق رو ،روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :این تعداد واحدهای متخلف در راستای بازدید کارشناسان این اداره کل از بیش از ۰
هزار واحد صنفی استان شناسایی شده اند.
وی عمده تخلف این واحدها را عرضه کالاهای فاقد استاندارد و تاریخ مصرف گذشته اعلام کرد و اظهار داشت :برای این واحدها براساس قوانین و
مقررات استاندارد ،پرونده قضایی تشکیل و به مراجعه قضایی معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با اشاره به تشدید نظارت و بازدید از بازار استان در ماه مبارک رمضان از سوی کارشناسان این اداره کل ،گفت :در
راستای این اقدام از  ۸۲۲واحد صنفی تهیه و عرضه مواد غذایی ویژه این ماه در استان بازدید میدانی انجام و از اقلامی مانند انواع لبنیات ،روغن های
سرخ کردنی ،زولبیا و بامیه ،زعفران ،ارده و خرما و دیگر اقلام نمونه برداری شد و مورد آزمون قرار گرفت.
فرشی حق رو با بیان اینکه این طرح همچنان ادامه دارد ،افزود :در راستای این اقدام نیز  ۸۲واحد صنفی متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده
به مراجع قضایی معرفی شد.
وی گفت :طرح نظارت بر بازار ،ویژه ماه مبارک رمضان» هر سال با هدف استاندارد سازی ،بهبود و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و عرضه شده
در استان اجرا می شود.
فرشی حق رو ،ادامه داد :مردم برای کسب اطلاع از استاندارد بودن محصولات تولیدی ،می توانند کد  ۸۲رقمی کالا را به سامانه  ۸۲۲۲۸۵۸۱ارسال
کنند و در صورت مشاهده تخلف موارد را به کارشناسان این اداره کل اطلاع دهند.
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 92آزمایشگاه بخش خصوصی با اداره کل استاندارد اردبیل همکاری دارند
اردبیل  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اعلام کرد :در راستای کوچک سازی دولت  ۰۳آزمایشگاه تایید صلاحیت شده
بخش خصوصی با اداره کل استاندارد استان همکاری دارند.
هاشم علایی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت :این آزمایشگاه ها در راستای نظارت و کنترل کالاها و خدمات و در زمینه های مختلف
مواد غذایی ،اندازه شناسی قانونی  ،مصالح ساختمانی ،کالیبراسیون ،آزمون هیدرواستاتیک مخازن سی.ان.جی ،صنایع سلولزی و پلیمری فعالیت دارند.
وی با اشاره به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به این آزمایشگاه ها افزود :با حمایت از فعالیت
بخش خصوصی و تایید صلاحیت و راه اندازی آزمایشگاه های همکار ،تعداد  ۸۸۶نفر از تحصیل کردگان دانشگاهی در این  ۰۳آزمایشگاه مشغول به
کار شده اند.
علایی با اشاره به نظارت مستمر اداره کل استاندارد بر فعالیت های این آزمایشگاه ها بیان کرد :گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار دارای
اعتبار یک ساله و  ۰ساله است و پس از اتمام مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت ،برای تمدید صلاحیت آنها اقدام می شود.
 ۹۸۰واحد تولیدی با  ۶۳۱فرآورده و محصول در زمینه تولید مصالح ساختمانی ،صنایع غذایی و کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،مکانیک فلزشناسی ،بسته
بندی و سلولزی ،انگ فلزات گرانبها  ،برق ،نساجی و مهندسی پزشکی در استان اردبیل زیر پوشش اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی قرار دارد.
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کالاهای پرمصرف خانوار زیر نظر بازرسان استاندارد
مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت :در ماه مبارک رمضان کالاهای پرمصرف خانوارها در سطح بازار بررسی میشود.
داوود کارگرزاده در گفتوگو با ایسنا ،منطقه زنجان ،با اشاره به اجرای طرح رمضان ،اظهار کرد :همه ساله و همزمان با ماه مبارک رمضان ،طرح
نظارتی رمضان از سوی ادارهکل استاندارد استان اجرا میشود و اجرای این طرح نظارتی یک روز قبل از ماه رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.
این مسئول ادامه داد :کارشناسان و بازرسان این ادارهکل در قالب اکیپهایی از کالاهای پرمصرف خانوارها شامل روغن سرخکردنی ،روغن مایع
خوراکی مصرف خانوار ،زعفران ،کشک مایع ،شیر پاستوریزه ،شیر فرا دما ،کره مارگارین ،پنیر تازه ،شکر ،چای معطر ،چای سیاه ،زولبیا ،بامیه و پیاز و
سیر سرخ کرده از سطح بازار و تولیدی که در سطح بازار عرضه میشود ،بازرسی و نمونهبرداری و مورد بررسی قرار میدهند.
وی افزود :در صورتی که کالاهای بررسی شده از نظر کیفی کمتر از حد استاندارد و یا فاقد علامت استاندارد باشد ،ضمن معرفی واحدها به مراجع
قانونی ،برخوردهای لازم با واحدهای مربوط صورت میگیرد.
کارگرزاده خاطرنشان کرد :از مردم درخواست میشود که هنگام خرید کالاهای مورد نیاز خود به علامت استاندارد کالاها توجه کنند و در صورت
مشاهده کالاهای بیکیفیت و فاقد این علامت ،مراتب را به سامانه تلفنی  ۸۵۸۱ادارهکل استاندارد جهت بررسی و پیگیری اعلام کنند.
مدیرکل استاندارد استان زنجان با اشاره به اهمیت نقش استفاده از کالاهای استاندارد در سلامت مردم ،یادآور شد :هدف از اجرای این طرح،
سالمسازی بازار مصرف و جلوگیری از توزیع کالاهای بدون کیفیت و فاقد نشان استاندارد است که ضمن جمعآوری کالاهای غیراستاندارد ،با
عرضهکنندگان متخلف برخورد قانونی میشود.
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خبرگزاری
صداوسیما

89/2/22
23012
آذربایجان شرقی؛

تشدید نظارت استاندارد بر بازار رمضان
نظارت گروه های اداره کل استاندارد بر کیفیت محصولات تولیدی آذربایجان شرقی در ماه مبارک رمضان ،تشدید شده است.
مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت :همه ساله در ماه مبارک رمضان ،طرح نظارت بر بازار از طرف
استاندارد انجام می شود و امسال هم این طرح با جدیت و گستردگی بیشتری با هدف استانداردسازی و بهبود و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و
عرضه شده در استان اجرا می شود.
ساسان فرشی حق رو با اشاره به بازدید از بیش از  ۰هزار واحد صنفی استان و شناسایی  ۸۲۲واحد متخلف از ابتدای امسال تا نیمه نخست
اردیبهشت ،افزود :با آغاز ماه مبارک رمضان هم ،از  ۸۲۲واحد صنفی در استان بازدید و  ۸۲واحد صنفی متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده به
مراجع قضایی معرفی شده است ،با این حال تا آخر ماه رمضان از  ۵۲۲واحد صنفی دیگر در استان بازدید خواهد شد.
وی یادآور شد :بازدیدهای طرح ملی کنترل ماه مبارک رمضان ،به صورت میدانی و همچنین نمونه برداری و آزمایش از اقلامی همانند انواع لبنیات،
روغن های سرخ کردنی ،زولبیا و بامیه ،زعفران ،ارده و خرما و دیگر اقلام انجام می شود.
دسترنج؛ بازرس اداره کل استاندارد استان هم با بیان این که هم استانی ها  ،برای کسب اطلاع از استاندارد بودن محصولات تولیدی ،می توانند کد
 ۸۲رقمی کالا را به سامانه  ۸۲۲۲۸۵۸۱ارسال کنند و از استاندارد بودن محصولات مطلع شوند ،افزود :در صورت وجود هرگونه تخلف در کیفیت
محصولات تولیدی با متخلفان به شدت برخورد می شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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 401گرم طلای فاقد کُد در دیواندره قیچی شد
مدیرکل استاندارد کردستان گفت ۸۲۴ :گرم طلای فاقد کُد شناسایی ،در دیواندره به همت کارشناسان استاندارد و بازرسان سازمان صمت شناسایی و
قیچی شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج  ،منصور لهونیان گفت :در بازرسی کارشناسان استاندارد با همکاری بازرسان سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان از مراکز عرضه مصنوعات طلا در دیواندره ۸۲۴ ،گرم مصنوعات طلای با عیار پایینتر از استاندارد ملی شناسایی شد.
وی اضافه کرد :کُد ساخت ،نوعی شناسنامه مصنوعات گرانبها محسوب میشود که امکان شناسایی طلای ساخته شده تولید داخل از طلای وارداتی
غیر مجاز (با توجه به ممنوع بودن واردات مصنوع طلا) و ردیابی سازنده آن را فراهم میکند.
مدیر کل استاندارد استان کردستان از شهروندان خواست در هنگام خرید به کُد ساخت و نشان استاندارد روی مصنوع طلا دقت کنند.
لهونیان یادآور شد :علاوه بر این به منظور کنترل سطح عرضه ،اردیبهشت ماه سالجاری ۰۸۹ ،کیلوگرم مواد غذایی غیراستاندارد و تاریخ مصرف
گذشته در شهرستان دیواندره کشف و جمعآوری شد.
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 92آزمایشگاه بخش خصوصی در اردبیل تایید صلاحیت شدند
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اعلام کرد :در راستای کوچک سازی دولت  ۰۳آزمایشگاه تایید صلاحیت شده بخش خصوصی با
اداره کل استاندارد استان همکاری دارند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل ،هاشم علایی ،مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل گفت :این
آزمایشگاهها در راستای نظارت و کنترل کالاها و خدمات و در زمینههای مختلف مواد غذایی ،اندازه شناسی قانونی ،مصالح ساختمانی ،کالیبراسیون،
آزمون هیدرواستاتیک مخازن سی .ان .جی ،صنایع سلولزی و پلیمری فعالیت دارند.
وی با اشاره به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به این آزمایشگاهها افزود :با حمایت از فعالیت
بخش خصوصی و تایید صلاحیت و راه اندازی آزمایشگاههای همکار ،تعداد  ۸۸۶نفر از تحصیل کردگان دانشگاهی در این  ۰۳آزمایشگاه مشغول به
کار شده اند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل تصریح کرد :گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار دارای اعتبار یک ساله و  ۰ساله است
و پس از اتمام مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت ،برای تمدید صلاحیت آنها اقدام میشود.
گفتنی است؛  ۹۸۰واحد تولیدی با  ۶۳۱فرآورده و محصول در زمینه تولید مصالح ساختمانی ،صنایع غذایی و کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،مکانیک
فلزشناسی ،بسته بندی و سلولزی ،انگ فلزات گرانبها ،برق ،نساجی و مهندسی پزشکی در استان اردبیل زیر پوشش اداره کل استاندارد و تحقیقات
صنعتی قرار دارد.
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خبرنگاران
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل:

 92آزمایشگاه بخش خصوصی در اردبیل تایید صلاحیت شدند
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اعلام کرد :در راستای کوچک سازی دولت  ۰۳آزمایشگاه تایید صلاحیت شده بخش خصوصی با
اداره کل استاندارد استان همکاری دارند.
به گزارش برنا ،هاشم علایی ،مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل گفت :این آزمایشگاهها در راستای نظارت و کنترل کالاها و خدمات
و در زمینههای مختلف مواد غذایی ،اندازه شناسی قانونی ،مصالح ساختمانی ،کالیبراسیون ،آزمون هیدرواستاتیک مخازن سی .ان .جی ،صنایع
سلولزی و پلیمری فعالیت دارند.
وی با اشاره به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به این آزمایشگاهها افزود :با حمایت از فعالیت
بخش خصوصی و تایید صلاحیت و راه اندازی آزمایشگاههای همکار ،تعداد  ۸۸۶نفر از تحصیل کردگان دانشگاهی در این  ۰۳آزمایشگاه مشغول به
کار شده اند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل تصریح کرد :گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار دارای اعتبار یک ساله و  ۰ساله است
و پس از اتمام مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت ،برای تمدید صلاحیت آنها اقدام میشود.
گفتنی است؛  ۹۸۰واحد تولیدی با  ۶۳۱فرآورده و محصول در زمینه تولید مصالح ساختمانی ،صنایع غذایی و کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،مکانیک
فلزشناسی ،بسته بندی و سلولزی ،انگ فلزات گرانبها ،برق ،نساجی و مهندسی پزشکی در استان اردبیل زیر پوشش اداره کل استاندارد و تحقیقات
صنعتی قرار دارد.
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مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی :با  400واحد متخلف برخورد شد
ساسان فرشی حق رو ،روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :این تعداد واحدهای متخلف در راستای بازدید کارشناسان این اداره کل از بیش از ۰
هزار واحد صنفی استان شناسایی شده اند.
وی عمده تخلف این واحدها را عرضه کالاهای فاقد استاندارد و تاریخ مصرف گذشته اعلام کرد و اظهار داشت :برای این واحدها براساس قوانین و
مقررات استاندارد ،پرونده قضایی تشکیل و به مراجعه قضایی معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با اشاره به تشدید نظارت و بازدید از بازار استان در ماه مبارک رمضان از سوی کارشناسان این اداره کل ،گفت :در
راستای این اقدام از  ۸۲۲واحد صنفی تهیه و عرضه مواد غذایی ویژه این ماه در استان بازدید میدانی انجام و از اقلامی مانند انواع لبنیات ،روغن های
سرخ کردنی ،زولبیا و بامیه ،زعفران ،ارده و خرما و دیگر اقلام نمونه برداری شد و مورد آزمون قرار گرفت.
فرشی حق رو با بیان اینکه این طرح همچنان ادامه دارد ،افزود :در راستای این اقدام نیز  ۸۲واحد صنفی متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده
به مراجع قضایی معرفی شد.
وی گفت :طرح نظارت بر بازار ،ویژه ماه مبارک رمضان» هر سال با هدف استاندارد سازی ،بهبود و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و عرضه شده
در استان اجرا می شود.
فرشی حق رو ،ادامه داد :مردم برای کسب اطلاع از استاندارد بودن محصولات تولیدی ،می توانند کد  ۸۲رقمی کالا را به سامانه  ۸۲۲۲۸۵۸۱ارسال
کنند و در صورت مشاهده تخلف موارد را به کارشناسان این اداره کل اطلاع دهند.
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استاندارد بوشهر از ورود  14محموله کالای خارجی جلوگیری کرد
به گزارش ایرنا ،محمد رحیم بهره مند روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود :کالاهای برگشتی شامل لوازم جانبی موتورسیکلت ،کلاه ایمنی ،لوازم
الکتریکی ،وسایل آشپزخانه ،نوشابه های گاز دار و کلید و پریز مینیاتوری به ارزش  ۴۰میلیارد و  ۵۳میلیون و  ۵۳۱هزار ریال است.
وی بیان کرد :نظر به اهمیت توجه به ایمنی و سلامتی مردم و حفظ حقوق مصرف کنندگان این اداره کل در سال  ۳۱در مجموع اقدام به بررسی ۳
هزار و  ۰۴۰محموله وارداتی کرد.
بهره مند ادامه داد :همچنین در مدت یاد شده اعلام نظر کارشناسی و تعیین ماهیت چهارهزار و ۸۸۴محموله وارداتی و صادراتی وصدور  ۳هزار و۰۲۸
گواهی انطباق توسط اداره کل استاندارد استان بوشهر انجام گرفته است.
وی در ارتباط با وضعیت اجرای طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) در استان بوشهر اظهارداشت :در قالب طرح طاها حدود هفت هزار و۶۲۲
فقره بازدید و بازرسی از واحدهای عرضه استان بوشهر انجام شد.
بهره مند ادامه داد :در اجرای این طرح علاوه بر انجام امور ترویجی و راهنمایی استفاده از سامانه پیامک کوتاه  ۸۲۲۲۸۵۸۱به عنوان سامانه حصول
اطمینان از علامت استاندارد کالای تولید داخل برخی از اقلام غیراستاندارد بازار مانند محافظ برق ،اسباب بازی ،لامپ و رب گوجه فرنگی مورد
شناسایی و از بازار جمع آوری شد.
وی گفت :در قالب طرح طاها شناسایی چندین فقره جعل علامت استاندارد و انجام اقدام های قانونی و اعلام به استان های ذیربط از دیگر اقدامات
این اداره کل در سال  ۳۱بود.
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 401گرم طلای فاقد کُد در دیواندره قیچی شد
منصور لهونیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در بازرسی کارشناسان استاندارد با همکاری بازرسان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان از مراکز عرضه مصنوعات طلا در دیواندره  ۸۲۴ ،گرم مصنوعات طلای با عیار پایین تر از استاندارد ملی شناسایی شد.
وی اضافه کرد :کُد ساخت ،نوعی شناسنامه مصنوعات گرانبها محسوب می شود که امکان شناسایی طلای ساخته شده تولید داخل از طلای وارداتی
غیر مجاز (با توجه به ممنوع بودن واردات مصنوع طلا) و ردیابی سازنده آن را فراهم می کند.
مدیر کل استاندارد استان کردستان از شهروندان خواست در هنگام خرید به کُد ساخت و نشان استاندارد روی مصنوع طلا دقت کنند .
لهونیان یادآور شد :علاوه بر این به منظور کنترل سطح عرضه ،اردیبهشت ماه سالجاری ۰۸۹ ،کیلوگرم مواد غذایی غیراستاندارد و تاریخ مصرف
گذشته در شهرستان دیواندره کشف و جمعآوری شد.
در حال حاضر  ۹۰۹واحد تولیدی در سطح استان کردستان تحت پوشش استاندارد است و بیش از  ۴۱۲فراورده هم زیرنظر استاندارد در استان تولید
می شود.
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