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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

89/3/11
19588

لونا پارک «ائل گولی» تبریز به دلیل فرسوده بودن تجهیزات پلمب شد
تبریز  -ایرنا  -فرماندار تبریز از پلمب لوناپارک «ائل گولی» تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت :متاسفانه برخی از تجهیزات به کار رفته در این شهربازی
فرسوده بوده و از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
بهروز مهدوی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در واکنش به فیلم منتشر شده از وقوع حادثه تلخی در لوناپارک ائل گولی اظهار داشت :مسئولان
این پارک باید در اسرع وقت استانداردهای لازم برای تجهیزات مستقر در این شهربازی را اخذ کنند.
فرماندار تبریز گفت :متاسفانه برخی از تجهیزات به کار رفته در این شهربازی فرسوده بوده و از استانداردهای لازم برخوردار نیستند که از این حیث
لازم است در کمترین زمان ممکن ایرادات رفع و استانداردهای لازم اخذ شود.
مهدوی افزود :در سال های گذشته نیز در این پارک حوادث تلخی رخ داده است که باید یک بار برای همیشه استانداردهای لازم اخذ شود.
فرماندار تبریز پارک «ائل گولی» را یکی از اصلی ترین قطب های گردشگر پذیر این کلانشهر خواند و گفت :در آستانه فصل تابستان و افزایش خیل
گردشگران به این منطقه از کشور باید تجهیزات به روز و استاندارد در چنین اماکنی مورد بهره برداری قرار گیرند.
«ائل گولی» یکی از مهمترین گردشگاههای شهر تبریز است که در جنوب شرق آن و در  ۷کیلومتری مرکزشهر واقع شده است؛ این مکان در زمان
آققویونلوها ایجاد شده و در دورهٔ صفویان گسترش یافتهاست.
عمق دریاچهٔ ائل گولی  ۲۱متر بوده و در محوطهٔ آن قایقرانی انجام میشود؛ همچنین شهربازی (لوناپارک) و نیز غذاخوری و فست فود و کافی
شاپ های متعددی در داخل این گردشگاه وجود دارد و دارای هتل و مسافرخانه و دارای دفتر جهانگردی فعال است؛ با احداث هتل پارس ایل گلی،
این گردشگاه جنبهٔ جهانی پیدا کردهاست.
سابقه فعالیت لونا پارک «ائل گولی» به حدود  ۰۵سال می رسد.
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یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

89/3/12
11528

معاون استاندار همدان :استاندارد سازی در سال رونق تولید شتاب گیرد
همدان -ایرنا -معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان با تاکید بر اینکه استاندارد سازی از زیرساختهای مهم در رونق گرفتن
تولیدات داخلی است گفت :امسال استاندارد سازی باید شتاب بیشتری بگیرد.
ظاهر پور مجاهد روز یکشنبه در دیدار مدیرکل استاندارد همدان با وی اظهار داشت :آسان سازی و شتاب بخشی به روند استاندارد سازی برای اجرای
بهینه پیام سال ضروری است.
وی اعلام آمادگی کرد :کمیتهها و شورای استاندارد سازی به صورت تخصصی و مستمر پیگیری و دستگاههای اجرایی مرتبط به طور جدی از این
مقوله مهم حمایت میکنند.
پور مجاهد از کارشناسان استاندارد خواست شرایط را برای صنایع و واحدهای تولید کننده روان سازی کرده و نقش حامی و مشاور داشته باشند و
صنایع مشمول استاندارد اجباری را ترغیب کنند.
مدیرکل استاندارد همدان حمایت از کالاهای صادرات محور و ارتقا استاندارد سازی در بخش تولید و خدمات را از برنامههای راهبردی امسال ذکر
کرد و افزود :سازمان استاندارد در این زمینه بستههای حمایتی در نظر گرفته و فعالان اقتصادی به فراخور کالا و محصولات خود میتوانند از این
امکانات بهره مند شوند.
محمد مددی با اشاره به اشتغال  ۲۲۰دانش آموخته استان همدان در  ۱۰آزمایشگاههای زیر مجموعه استاندارد خاطرنشان کرد :از طریق برون سپاری
بخشی از وظایف به کارآفرینی و اشتغال جوانان این منطقه کمک کردهایم.
وی توسعه آزمایشگاههای تست هیدرو استاتیک مخازن سی ان جی را از برنامههای امسال دانست و گفت :تاکنون  ۶آزمایشگاه در سطح استان فعال
هستند و راه اندازی این مراکز تخصصی با هدف کاهش خطر و افزایش ضریب ایمنی در شهرستانهای بدون این مرکز در دست پیگیری است.
مددی همچنین به استاندارد سازی  ۰۵۵آسانسور در سال گذشته اشاره کرد و اخذ تاییدیه گواهینامه استاندارد توسط مراکز اداری ،بیمارستانها و
مجتمعهای مسکونی را ضروری دانست.
مدیرکل استاندارد همدان با بیان اینکه همدان به عنوان آزمونه (پایلوت) استاندارد سازی گردشگری در کشور برگزیده شده است اضافه کرد :استاندارد
سازی محصولات بومی از شاخصهای توسعه گردشگری است که با همکاری میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری پیگیر آن هستیم.
وی به آشنایی صاحبان صنایع جدید با ضوابط و قوانین استاندارد تاکید کرد و افزود :جهادکشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت نسبت به آگاهی بخشی
و اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی که شامل استاندارد اجباری هستند ،اقدام کنند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

89/3/12
11513
مدیرکل استاندارد تهران خبر داد

پنج شهربازی غیراستاندارد در تهران پلمب شد
بازرسان استاندارد در آستانه فصل تعطیلات و افزایش استفاده از تجهیزات بازی ،در بازرسیهای خود از تجهیزات بازی ،پنج شهربازی بدون مجوز را
در شرق و جنوب تهران پلمب کردند.
به گزارش ایسنا ،محمودرضا طاهری  -مدیر کل استاندارد تهران  -با اشاره بر اینکه در سال گذشته نیز  ۱۶شهربازی به دلیل عدم رعایت
استانداردها و ایمنی ،پلمب شد ،گفت :شهربازی خانه شادی پروین در منطقه  ۴شهر تهران بود که برای تجهیزات خود ،مجوز استاندارد نداشت و کلاً
پلمب شد .همچنین شهربازیهای بوستان فتح و گلها در منطقه  ،۹شهربازی مرکز خرید ایدهآل در خیابان قزوین در منطقه  ،۲۷شهربازی مرکز
خرید نارسیس در منطقه هفت تهران از دیگر شهربازیهای پلمبشده توسط بازرسان استاندارد ،طی یک ماه گذشته بودند.
بنا بر اعلام اداره کل استاندارد استان تهران ،وی افزود :اکنون  ۲۰۱شهربازی در استان تهران فعال است که شهروندان میتوانند از تجهیزات بازی آن
استفاده کنند؛ ضمن اینکه  ۱۷۱۵وسیله بازی نیز در این استان دارای استاندارد است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

خبرگزاری

89/3/11

صداوسیما

185:8

پلمب برخی تجهیزات شهربازی ائل گلی تبریز
ماموران اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی عصر امروز برخی تجهیزات موجود در شهربازی ائل گلی تبریز را پلمب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت  :زمان گواهی استاندارد  ۱۹فقره از تجهیزات این شهربازی به اتمام
رسیده بود که با هماهنگی دستگاه قضایی پلمب شد.
فرشی حق رو افزود  :گواهی استاندارد این تجهیزات نیاز به تمدید سالانه دارد که پس از بازرسیهای تخصصی و تایید کارشناسان برای صدور گواهی
تجهیزات پلمب شده و آزادسازی آنها اقدام خواهد شد.
وی با بیان اینکه همه تجهیزات شهربازی ائل گلی استاندارد است خاطرنشان کرد  :مسئولان این شهربازی در تمدید گواهینامه استاندارد بیشتر
تجهیزات فعال در آن اهمال کاری کرده اند که امید است در اسرع وقت در این خصوص اقدام کنند.
حسن زاده مدیر شهربازی پارک ائل گلی تبریز هم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به استفاده روزانه حدود  ۰هزار نفر در فصل کاری از
امکانات این شهربازی گفت  :تلاش می شود تا پایان خرداد گواهی تمدید استاندارد همه تجهیزات شهربازی اخذ شود.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

89/3/11
195:8

لوناپارک ائلگلی تبریز تا اطلاع ثانوی پلمب شد /استفاده از تجهیزات فرسوده در شهربازی
فرماندار تبریز ازپلمب لوناپارک ائل گلی تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت :متاسفانه برخی از تجهیزات به کار رفته در این شهربازی فرسوده بوده و از
استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
لوناپارک ائلگلی تبریز تا اطلاع ثانوی پلمب شد /استفاده از تجهیزات فرسوده در شهربازی
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز ،بهروز مهدوی ،دقایقی پیش در واکنش به فیلم منتشر شده از حادثه تلخی که در لوناپارک ائلگلی منتشر شده
بود ،اظهار داشت :مسوولان این پارک باید در اسرع وقت استانداردهای لازم برای تجهیزات مستقر در این شهربازی را اخذ کنند.
فرماندار تبریز گفت :متاسفانه برخی از تجهیزات به کار رفته در این شهربازی فرسوده بوده و از استانداردهای لازم برخوردار نیستند که از این حیث
لازم است در کمترین زمان ممکن ایرادات رفع و استانداردهای لازم اخذ شود.
مهدوی تصریح کرد :در سالهای گذشته نیز در این پارک حوادث تلخی رخ داده است که باید یک بار برای همیشه استانداردهای لازم اخذ شود.
فرماندار تبریز ،پارک ائلگلی را یکی از اصلیترین قطبهای گردشگرپذیر این کلانشهر خواند و متذکر شد :در آستانه فصل تابستان و افزایش خیل
گردشگران به این منطقه از کشور باید تجهیزات به روز و استاندارد در چنین اماکنی مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

89/3/12
1:5:8

 ۲۳۱اظهارنامه کالاهای صادراتی در اردبیل صادر شد
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :در سال گذشته  ۲۳۱گواهینامه انطباق و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی از سوی اداره کل استاندارد استان
صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل ،هاشم علایی صبح امروز در جلسه بررسی صدور اظهارنامههای کالاهای صادراتی در اردبیل اظهار داشت :در
سال گذشته  ۲۳۱گواهینامه انطباق و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی از سوی اداره کل استاندارد استان صادر شده است.
وی افزود :اظهارنامههای صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  ۲۷مورد به  ۲۳۱مورد افزایش داشته که این امر بیانگر اهمیت این موضوع
در استان بوده و تلاش و جدیت بر این است تا اقدامات در این حوزه تقویت شده و بررسیها به شکل دقیق و کارشناسی انجام شود.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل تصریح کرد :عمده اقلام صادراتی شامل خرما ،کشمش ،سنگهای ساختمانی ،شن و ماسه و آرد بوده که پس از
ارزیابی و بررسی کارشناسان این اداره کل به مقصد کشورهای روسیه ،گرجستان ،امارات ،عراق و جمهوری آذربایجان صادر شده است.
علایی بیان کرد :برابر بند  ۰ماده  ۳قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ،کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری،
جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و نیز فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بینالمللی بر عهده سازمان ملی
استاندارد است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :به منظور تسهیل در روند نمونهبرداری و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد
اجباری اداره کل استاندارد استان اردبیل با داشتن نمایندگی مستقر در گمرگ بیلهسوار ،به ارائه هر چه بهتر خدمت مشغول است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تدبیروامید

89/3/11
11528

پنج شهربازی غیراستاندارد در تهران پلمب شد
بازرسان استاندارد در آستانه فصل تعطیلات و افزایش استفاده از تجهیزات بازی ،در بازرسیهای خود از تجهیزات بازی ،پنج شهربازی بدون مجوز را
در شرق و جنوب تهران پلمب کردند.
محمودرضا طاهری  -مدیر کل استاندارد تهران  -با اشاره بر اینکه در سال گذشته نیز  ۱۶شهربازی به دلیل عدم رعایت استانداردها و ایمنی ،پلمب
شد ،گفت :شهربازی خانه شادی پروین در منطقه  ۴شهر تهران بود که برای تجهیزات خود ،مجوز استاندارد نداشت و کلاً پلمب شد .همچنین
شهربازیهای بوستان فتح و گلها در منطقه  ،۹شهربازی مرکز خرید ایدهآل در خیابان قزوین در منطقه  ،۲۷شهربازی مرکز خرید نارسیس در
منطقه هفت تهران از دیگر شهربازیهای پلمبشده توسط بازرسان استاندارد ،طی یک ماه گذشته بودند.
بنا بر اعلام اداره کل استاندارد استان تهران ،وی افزود :اکنون  ۲۰۱شهربازی در استان تهران فعال است که شهروندان میتوانند از تجهیزات بازی آن
استفاده کنند؛ ضمن اینکه  ۱۷۱۵وسیله بازی نیز در این استان دارای استاندارد است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

میزان

89/3/11
185:1
مدیرکل استاندارد تهران خبر داد

فعالیت  ۳۰۳آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تهران
خبرگزاری میزان -مدیرکل استاندارد تهران گفت ۳۵۴ :آزمایشگاه همکار استاندارد در تهران فعال هستند که از این تعداد ۳۰ ،آزمایشگاه در زمینه
صنعت غذایی فعالیت دارند.
فعالیت  ۳۵۴آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تهرانبه گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان
تهران ،محمودرضا طاهری در بازدید خود از تجهیزات آزمایشگاهی این آزمایشگاه ،در جریان روند انجام آزمونها قرار گرفت ،اظهار کرد :در سال
گذشته ،پروانه تایید صلاحیت  ۱۵آزمایشگاه در استان ابطال و تعلیق شد و برای  ۳۵۳آزمایشگاه ،پروانه صادر و تمدید شد.
آزمایشگاه فاروق یکی از  ۳۵۴آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تهران و فعال در زمینه آزمون صنایع غذایی ،آفتکشها ،باقیمانده سموم و فلزات
و دارای گواهینامه  ۲۷۵۱۰از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

باشگاه

89/3/12

خبرنگاران

11521

صدور  ۲۳۱اظهارنامه کالاهای صادراتی در اردبیل
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :در سال گذشته  ۲۳۱گواهینامه انطباق و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی از سوی اداره کل استاندارد استان
صادر شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل ،هاشم علایی ،مدیرکل استاندارد استان اردبیل صبح امروز در جلسه بررسی
صدور اظهارنامههای کالاهای صادراتی در اردبیل گفت :در سال گذشته  ۲۳۱گواهینامه انطباق و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی از سوی اداره کل
استاندارد استان صادر شده است.
وی افزود :اظهارنامههای صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  ۲۷مورد به  ۲۳۱مورد افزایش داشته که این امر بیانگر اهمیت این موضوع
در استان بوده و تلاش و جدیت بر این است تا اقدامات در این حوزه تقویت شده و بررسیها به شکل دقیق و کارشناسی انجام شود.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل تصریح کرد :عمده اقلام صادراتی شامل خرما ،کشمش ،سنگهای ساختمانی ،شن و ماسه و آرد بوده که پس از
ارزیابی و بررسی کارشناسان این اداره کل به مقصد کشورهای روسیه ،گرجستان ،امارات ،عراق و جمهوری آذربایجان صادر شده است.
علایی بیان کرد :برابر بند  ۰ماده  ۳قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ،کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری،
جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و نیز فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بینالمللی بر عهده سازمان ملی
استاندارد است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :به منظور تسهیل در روند نمونهبرداری و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد
اجباری اداره کل استاندارد استان اردبیل با داشتن نمایندگی مستقر در گمرگ بیلهسوار ،به ارائه هر چه بهتر خدمت مشغول است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

89/3/12
19513

لوناپارک ائلگلی تبریز تا اطلاع ثانوی پلمب شد
فرماندار تبریز ازپلمب لوناپارک ائل گلی تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت :متاسفانه برخی از تجهیزات به کار رفته در این شهربازی فرسوده بوده و از
استانداردهای لازم برخوردار نیستند
به گزارش فارس ،بهروز مهدوی دقایقی پیش در واکنش به فیلم منتشر شده از حادثه تلخی که در لوناپارک ائل گلی منتشر شده بود ،اظهار داشت:
مسئولان این پارک باید در اسرع وقت استانداردهای لازم برای تجهیزات مستقر در این شهربازی را اخذ کنند.
فرماندار تبریز گفت  :متاسفانه برخی از تجهیزات به کار رفته در این شهربازی فرسوده بوده و از استانداردهای لازم برخوردار نیستند که از این حیث
لازم است در کمترین زمان ممکن ایرادات رفع و استانداردهای لازم اخذ شود.
مهدوی افزود  :در سال های گذشته نیز در این پارک حوادث تلخی رخ داده است که باید یک بار برای همیشه استانداردهای لازم اخذ شود.
فرماندار تبریز پارک ائل گلی را یکی از اصلی ترین قطب های گردشگر پذیر این کلانشهر خواند و متذکر شد :در آستانه فصل تابستان و افزایش خیل
گردشگران به این منطقه از کشور باید تجهیزات به روز و استاندارد در چنین اماکنی مورد بهره برداری قرار گیرند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

آنا

89/3/12
1:519
در تفاهمنامهای صورت میگیرد؛

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قوچان با اداره استاندارد خراسان شمالی
تفاهمنامه همکاری بین ادارهکل استاندارد استان خراسانشمالی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان منعقد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از قوچان ،در راستای گسترش و تعمیق روابط بین دانشگاه و صنعت یادداشت تفاهم و همکاری با حضور مسئولان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و اداره کل استاندارد خراسان شمالی امضا شد.
در نشست صبح امروز مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و اداره کل استاندارد خراسان شمالی بهمنظور گسترش همکاریهای علمی ،فنی،
تحقیقاتی و تعمیق روابط بین دانشگاه و صنعت و مشارکت در امور تدوین استاندارد توسط اعضای هیئت علمی ،تفاهمنامه همکاری منعقد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در این نشست گفت :ایجاد پایگاه استاندارد با حضور دانشگاهها و مراکز آموزشی شهرستان قوچان با محور
دانشگاه آزاد اسلامی ،تلاش و همکاری بهمنظور تثبیت و تقویت جایگاه استاندارد ،ارتقای سطح علمی و فنی فعالیتهای طرفین از طریق همکاری
مشترک شامل برگزاری دورههای آموزشی و توسعه آموزش آگاهانه ،ارائه راهکارهای ترویج فرهنگ استانداردسازی و استفاده از ظرفیتهای
آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی دو طرف برای تدوین استاندارد ،راهاندازی دفتر حقوقی تدوین و ثبت استاندارد با مشارکت دو حوزه صنعت و دانشگاه
از مهمترین اهداف این تفاهمنامه است.
غلامرضا کاظمی اظهار کرد :حمایت و مساعدت اداره کل استاندارد خراسان شمالی در راستای اخذ مجوز صلاحیت آزمایشگاه همکار و تلاش برای
پویایی تولید و صنعت در دو استان و کشور نیز از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد.
در پایان این نشست فهیمه مهماننواز مدیرکل اداره استاندارد خراسان شمالی به اتفاق هیات همراه از محل دفتر ارتباط دانشگاه با سازمان ملی
استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان بازدید کردند.
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استاندارد در آیینه رسانهها
یکشنبه  12خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

برنا

89/3/12
12513
مدیرکل استاندارد استان اردبیل

صدور  ۲۳۱اظهارنامه کالاهای صادراتی در اردبیل
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :در سال گذشته  ۲۳۱گواهینامه انطباق و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی از سوی اداره کل استاندارد استان
صادر شده است.
به گزارش برنا،هاشم علایی ،مدیرکل استاندارد استان اردبیل صبح امروز در جلسه بررسی صدور اظهارنامههای کالاهای صادراتی در اردبیل گفت :در
سال گذشته  ۲۳۱گواهینامه انطباق و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی از سوی اداره کل استاندارداستان صادر شده است.
وی افزود :اظهارنامههای صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  ۲۷مورد به  ۲۳۱مورد افزایش داشته که این امر بیانگر اهمیت این موضوع
در استان بوده و تلاش و جدیت بر این است تا اقدامات در این حوزه تقویت شده و بررسیها به شکل دقیق و کارشناسی انجام شود.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل تصریح کرد :عمده اقلام صادراتی شامل خرما ،کشمش ،سنگهای ساختمانی ،شن و ماسه و آرد بوده که پس از
ارزیابی و بررسی کارشناسان این اداره کل به مقصد کشورهای روسیه ،گرجستان ،امارات ،عراق و جمهوری آذربایجان صادر شده است.
علایی بیان کرد :برابر بند  ۰ماده  ۳قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ،کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری،
جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و نیز فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بینالمللی بر عهده سازمان ملی
استاندارد است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :به منظور تسهیل در روند نمونهبرداری و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد
اجباری اداره کل استاندارد استان اردبیل با داشتن نمایندگی مستقر در گمرگ بیلهسوار ،به ارائه هر چه بهتر خدمت مشغول است.
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