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سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

89/2/25
08555

علیه سه شهربازی در خراسان رضوی اعلام جرم شد
مشهد -ایرنا -مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت :علیه سه شهربازی و مجموعه تفریحی استان که به بازرسان این اداره کل اجازه ورود و
آزمون تجهیزات و دستگاههایشان را نداده بودند در مراجع قضایی اعلام جرم شد.
محمد رضا جمیع روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :دو مورد از این مجموعه ها در مشهد و سومی در یکی از شهرستانهای خراسان
رضوی قرار دارد که با پیگیریهای قضایی به دنبال اقدام پلیس اماکن برای مهر و موم هر سه مرکز تفریحی یاد شده هستیم.
وی ادامه داد :ازابتدای سال بازرسان این اداره از  53مرکز تفریحی ،شهربازی و پارک آبی خراسان رضوی بازدید و  53وسیله بازی و تجهیزات فاقد
گواهینامه استاندارد آنها را پلمب و مهر و موم کرده اند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی به آغاز فعالیت شهربازیهای روباز در نیمه نخست سال اشاره و بیان کرد :طی این مدت با افزایش ورود زائر و
مسافر به استان شاهد افزایش فعالیت مراکز تفریحی هستیم لذا از مردم می خواهیم برای حفظ ایمنی خود و فرزندانشان تاییدیه های استاندارد برای
تجهیزات تفریحی را از مالکان این تاسیسات مطالبه کنند.
جمیع افزود :شهروندان می توانند تخلفات شهربازیها را به این اداره گزارش کنند چنانکه طی دو ماه نخست امسال با پیگیری چند مورد از گزارشهای
مردمی برخی تجهیزات تفریحی فاقد گواهینامه استاندارد مهر و موم شد.
حدود  07شهربازی و پارک آبی در خراسان رضوی مجوز فعالیت دارند که  64مورد آنها شهربازی روباز است.
هزار قلم کالا و خدمات در ایران مشمول استاندارد اجباری است و شهربازی نیز در بخش ساخت وسایل و بهره برداری از تاسیسات مربوطه مشمول
این استانداردها می شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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فارس

89/2/24
15518

 ۰۷۲وسیله بازی در زمینهای بازی شهرداریهای ایلام غیراستاندارد است
مدیرکل استاندارد استان ایلام گفت ۰07 :وسیله بازی در سطح زمینهای بازی شهرداریهای سطح استان غیر استاندارد است که باید نسبت به
استانداردسازی این وسایل اقدام شود.
 ۰07وسیله بازی در زمینهای بازی شهرداریهای ایلام غیراستاندارد است
مهناز همتی مدیرکل استاندارد استان ایلام ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در ایلام گفت :تاکنون  5۳وسیله شهربازی سطح استان استاندارد
سازی شده که  5۰مورد آن مربوط به شهربازیهای روباز است.
وی افزود :این تعداد مربوط به شهرستانهای ایلام ،آبدانان ،دره شهر ،دهلران و ایوان است.
مدیرکل استاندارد استان ایلام بیان داشت :همچنین  ۰7وسیله شهربازی ایلام در مراحل پایانی استاندارد سازی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد ۰07 :وسیله بازی در سطح زمینهای بازی شهرداریهای سطح استان غیر استاندارد است که باید نسبت به استانداردسازی این
وسایل اقدام شود.
همتی تاکید کرد :با توجه به پیگیریهای مستمر این موضوع و اخطار به شهرداری استان و بی توجهی از سوی آنان ،با اطلاعرسانی به دادستانی
بهعنوان مدعیالعموم منتظر مجوز برخورد با خاطیان هستیم.
وی بیان داشت :براساس مصوبه شورای عالی استاندارد و به منظور تامین ایمنی و سلامتی استفاده کنندگان ،وسایل بازی و تجهیزات شهربازی در
کشور مشمول استاندارد اجباری است.
لازم به ذکر است سال گذشته  ۰شهربازی سرپوشیده و  0وسیله بازی مستقر در سطح شهر ایلام به دلیل عدم استاندارد پلمب شدند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

قدس آنلاین

89/2/25
10520
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی

علیه سه شهربازی در خراسان رضوی اعلام جرم شد
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت :علیه سه شهربازی و مجموعه تفریحی استان که به بازرسان این اداره کل اجازه ورود و آزمون تجهیزات و
دستگاههایشان را نداده بودند در مراجع قضایی اعلام جرم شد.
به گزارش قدس آنلاین ،محمد رضا جمیع افزود :دو مورد از این مجموعه ها در مشهد و سومی در یکی از شهرستانهای خراسان رضوی قرار دارد که
با پیگیریهای قضایی به دنبال اقدام پلیس اماکن برای مهر و موم هر سه مرکز تفریحی یاد شده هستیم.
وی ادامه داد :ازابتدای سال بازرسان این اداره از  53مرکز تفریحی ،شهربازی و پارک آبی خراسان رضوی بازدید و  53وسیله بازی و تجهیزات فاقد
گواهینامه استاندارد آنها را پلمب و مهر و موم کرده اند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی به آغاز فعالیت شهربازیهای روباز در نیمه نخست سال اشاره و بیان کرد :طی این مدت با افزایش ورود زائر و
مسافر به استان شاهد افزایش فعالیت مراکز تفریحی هستیم لذا از مردم می خواهیم برای حفظ ایمنی خود و فرزندانشان تاییدیه های استاندارد برای
تجهیزات تفریحی را از مالکان این تاسیسات مطالبه کنند.
جمیع افزود :شهروندان می توانند تخلفات شهربازیها را به این اداره گزارش کنند چنانکه طی دو ماه نخست امسال با پیگیری چند مورد از گزارشهای
مردمی برخی تجهیزات تفریحی فاقد گواهینامه استاندارد مهر و موم شد.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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جماران

89/2/25
08559

علیه سه شهربازی در خراسان رضوی اعلام جرم شد
محمد رضا جمیع روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :دو مورد از این مجموعه ها در مشهد و سومی در یکی از شهرستانهای خراسان
رضوی قرار دارد که با پیگیریهای قضایی به دنبال اقدام پلیس اماکن برای مهر و موم هر سه مرکز تفریحی یاد شده هستیم.
وی ادامه داد :ازابتدای سال بازرسان این اداره از  53مرکز تفریحی ،شهربازی و پارک آبی خراسان رضوی بازدید و  53وسیله بازی و تجهیزات فاقد
گواهینامه استاندارد آنها را پلمب و مهر و موم کرده اند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی به آغاز فعالیت شهربازیهای روباز در نیمه نخست سال اشاره و بیان کرد :طی این مدت با افزایش ورود زائر و
مسافر به استان شاهد افزایش فعالیت مراکز تفریحی هستیم لذا از مردم می خواهیم برای حفظ ایمنی خود و فرزندانشان تاییدیه های استاندارد برای
تجهیزات تفریحی را از مالکان این تاسیسات مطالبه کنند.
جمیع افزود :شهروندان می توانند تخلفات شهربازیها را به این اداره گزارش کنند چنانکه طی دو ماه نخست امسال با پیگیری چند مورد از گزارشهای
مردمی برخی تجهیزات تفریحی فاقد گواهینامه استاندارد مهر و موم شد.
حدود  07شهربازی و پارک آبی در خراسان رضوی مجوز فعالیت دارند که  64مورد آنها شهربازی روباز است.
هزار قلم کالا و خدمات در ایران مشمول استاندارد اجباری است و شهربازی نیز در بخش ساخت وسایل و بهره برداری از تاسیسات مربوطه مشمول
این استانداردها می شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اکونیوز

89/2/25
10519

علیه سه شهربازی در خراسان رضوی اعلام جرم شد
اقتصاد ایران :مشهد -ایرنا -مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت :علیه سه شهربازی و مجموعه تفریحی استان که به بازرسان این اداره کل
اجازه ورود و آزمون تجهیزات و دستگاههایشان را نداده بودند در مراجع قضایی اعلام جرم شد.
محمد رضا جمیع روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :دو مورد از این مجموعه ها در مشهد و سومی در یکی از شهرستانهای خراسان
رضوی قرار دارد که با پیگیریهای قضایی به دنبال اقدام پلیس اماکن برای مهر و موم هر سه مرکز تفریحی یاد شده هستیم.
وی ادامه داد :ازابتدای سال بازرسان این اداره از  53مرکز تفریحی ،شهربازی و پارک آبی خراسان رضوی بازدید و  53وسیله بازی و تجهیزات فاقد
گواهینامه استاندارد آنها را پلمب و مهر و موم کرده اند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی به آغاز فعالیت شهربازیهای روباز در نیمه نخست سال اشاره و بیان کرد :طی این مدت با افزایش ورود زائر و
مسافر به استان شاهد افزایش فعالیت مراکز تفریحی هستیم لذا از مردم می خواهیم برای حفظ ایمنی خود و فرزندانشان تاییدیه های استاندارد برای
تجهیزات تفریحی را از مالکان این تاسیسات مطالبه کنند.
جمیع افزود :شهروندان می توانند تخلفات شهربازیها را به این اداره گزارش کنند چنانکه طی دو ماه نخست امسال با پیگیری چند مورد از گزارشهای
مردمی برخی تجهیزات تفریحی فاقد گواهینامه استاندارد مهر و موم شد.
حدود  07شهربازی و پارک آبی در خراسان رضوی مجوز فعالیت دارند که  64مورد آنها شهربازی روباز است.
هزار قلم کالا و خدمات در ایران مشمول استاندارد اجباری است و شهربازی نیز در بخش ساخت وسایل و بهره برداری از تاسیسات مربوطه مشمول
این استانداردها می شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

