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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  13خرداد 1318

اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

پاد

98/3/12
110:1
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

رعایت نکردن استاندارد منجر به رکود تولید و اقتصاد میشود
سازمان ملی استاندارد ایران با تعیین مقررات الزم برای تولید و ایجاد شرایط الزم برای تسهیل کسب و کار استاندارد ،در تالش برای رونق تولید و
افزایش بهره وری است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از استاندارد ،نیره پیروزبخت ،رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش استاندار سازی در
کاهش هزینههای تولید گفت :استانداردسازی میتواند از طریق جایگزینی قطعات استاندارد شده به جای قطعات سفارشی و کاهش ضایعات تولید تا
 ۰۵درصد هزینه های تولید و قیمت تمام شده برای محصوالت نهایی را کاهش دهد.
وی استاندارد سازی در واحدهای کوچک صنعتی را از طریق تطابق آنها با مقررات فنی تعیین شده خواستار شد و افزود :باال بردن سطح کیفیت در
تولید تاثیر بسزایی در اقتصاد و افزایش بهرهوری دارد.
پیروزبخت با بیان اینکه هر چه استانداردها بیشتر به کار برده شوند در رشد تولید موثرترند افزود :استانداردسازی نه تنها در رشد اقتصادی بلکه در
تثبیت این رشد اقتصادی نیز موثر است.
وی از افزایش پوشش استاندارد و اصالح فرآیند تسهیل کسب و کار را بخشی از ماموریت های اصلی این سازمان در راستای رونق تولید اعالم کرد.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  13خرداد 1318

اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

پاد

98/3/12
110:1

تدوین و تجدیدنظر  ۰۰۱۱استاندارد ملی در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت
معاون تدوین و ترویج استاندارد گفت :ارتقای استانداردهای ملی موجود را در چارچوب سند توسعه استانداردسازی در برنامه داریم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از استاندارد ،سودابه یحیی زاده ،معاون تدوین و ترویج استاندارد با اشاره به اینکه تاکنون  ۴۳هزار
استاندارد ملی تدوین شده است گفت :تدوین و تجدیدنظر  ۰۳۵۵و بازنگری  ۴۴۵۵استاندارد امسال در دستور کار قرار دارد.
وی افزود :تدوین این استانداردها براساس منابع استانداردهای بین المللی و تجدیدنظر استانداردها با هدف ورود نوآوری های فنی در صنایع انجام
می شود.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  13خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

98/3/13
13021
همزمان با آغاز فصل برداشت

صحت عملکرد باسکولهای مراکز خرید گندم اردبیل بررسی شد
اردبیل -ایرنا -همزمان با آغاز فصل برداشت ،اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل صحت عملکرد باسکولهای مراکز خرید گندم در
این استان را بررسی کرد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل گفت :در راستای اجرای ضوابط اجرایی سازمان ملی استاندارد در زمینه اندازه شناسی و اطمینان از
صحت عملکرد باسکولهای وسایل چرخدار جادهای ثابت همکف ،باسکولهای مراکز خرید گندم شامل سیلوهای گندم ،شرکتهای آرد و تعاونی
روستاییها در شهرستانهای این استان از نظر صحت عملکرد بررسی شد.
هاشم عالیی با اشاره به اجرای آزمون سنواتی باسکولهای ثابت همکف استان پیش از شروع فصل برداشت گندم در استان افزود :تاکنون صحت
عملکرد  ۶۶دستگاه از  ۴۴۵باسکول ثابت همکف فعال در استان از نظر صحت عملکرد توسط شرکت همکار تأیید صالحیت شده سازمان ملی
استاندارد ایران مورد آزمون قرارگرفته است.
وی بیان کرد :در این مرحله آزمون اولیه ،سنواتی و بعد از تعمیر ،صحت عملکرد  ۶۶باسکول ثابت همکف استان از جمله شرکتهای خدماتی،
شرکتهای حمل و نقل ،مراکز ذرت خشک کنی ،مرغداریها ،سیلوها و مراکز خرید گندم توسط آزمایشگاه همکار تأیید صالحیت شده سازمان ملی
استاندارد مورد سنجش قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اظهار کرد :تاکنون باسکول  ۰۵شرکت تعاونی از  ۴۰تعاونی روستایی طرف قرارداد برای خرید
گندم در سطح استان اردبیل مورد آزمون قرار گرفته است.
وی با اشاره به الزامی بودن نصب گواهی آزمون صحت عملکرد استاندارد در محل کار باسکولها گفت :کشاورزان هنگام فروش گندم از وجود
گواهی آزمون صحت عملکرد و تاییدیه استاندارد در محل کار باسکولهای مراکز خرید گندم مطمئن شوند.
عالیی اضافه کرد :آزمون صحت عملکرد باسکولهای استان اردبیل منحصر به ایام برداشت گندم نبوده و این طرح به طور ادواری در طول سال در
تمامی شهرستانهای استان اجرا میشود.
به گزارش ایرنا ،استان اردبیل کمتر از یک درصد مساحت ایران را دارد ولی با تولید ساالنه  ۳.۰میلیون تن انواع محصول کشاورزی ،چهار درصد
تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با تولید بیش از  ۶۵۵هزار تن گندم ۰۰۵ ،هزار تن سیب زمینی و  ۳۰۵هزار تن انواع محصوالت باغی ،سهم عمدهای در تأمین نیاز به
محصوالت کشاورزی کشور را دارد.
 ۰۰۵هزار هکتار از اراضی استان اردبیل کشت میشود که  ۰۰۵هزار هکتار آن اراضی آبی و  ۳۸۵هزار هکتار نیز جزو اراضی دیم محسوب میشود.
محصول گندم با  ۰۹۰هزار هکتار ،بیشترین سهم اراضی کشت محصول کشاورزی در استان اردبیل را دارد.
برداشت گندم و جو در اراضی زراعی شمال استان در منطقه مغان آغاز شده است.
امسال برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به نرخ اعالم شده ۰۹ ،مرکز در شهرستانهای مختلف استان اردبیل دایر شده است.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  13خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

98/3/13
:9019

آزمایشگاه تشخیص بیماری لکه سفید میگو در بوشهر راه اندازی شد
بوشهر-ایرنا -مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت :نخستین آزمایشگاه بخش خصوصی کشور در زمینه تشخیص بیماری لکه سفید میگو با ۰۵
میلیارد ریال اعتبار در بوشهر راه اندازی شد.
محمد رحیم بهره مند روز دوشنبه در آئین آغاز بکار این آزمایشگاه افزود :یکی از چالشها در تولید و بویژه پرورش آبزیان بهداشت و بیماریهای
مربوط به آنهاست که در صورت بروز آلودگی صنعت پرورش خسارات فراوانی متحمل میشود.
وی بیان کرد :در این ارتباط مجموعه آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان در تبادل نظری که با کارشناسان سازمان دامپزشکی انجام داد به این نتیجه
رسید که در این حوزه ورود و با سازمان دامپزشکی کشور همکاری خود را به صورت تخصصی آغاز کند.
بهره مند ادامه داد :این مجموعه آزمایشگاهی پس از گذراندن دورههای مختلف و انجام چندین بار آزمون روی نمونه مجهولی که مرکز ملی
تشخیص بیماریهای میگوی کشور برای آزمایشگاه ارسال کرد موفق به دریافت تاییدیه صالحیت از دامپزشکی برای انجام آزمون بیماری لکه سفید
در میگو شد.
وی یاداور شد :این آزمایشگاه ،راه اندازی آزمون تشخیص سایر بیماریهای میگو را نیز در برنامه خود دارد.
عامل ایجاد کننده بیماری لکه سفید یک ویروس است که اکنون در بیشتر جاهایی که میگو پرورش میدهند ،وجود دارد.
این بیماری در سالهای  ۰۴۸۰و  ۰۴۸۳مزارع پرورش میگو در استانهای خوزستان و بوشهر را آلوده و چند سال بعد منطقه گواتر چابهار را نیز
درگیر کرد.
عوامل این بیماری براحتی میتواند بوسیله انواع سخت پوستان دیگر ،حتی از طریق فیتوپالنکتونها و الرو حشرات منتقل شود.
از عالئم بیماری ظاهر شدن لکههای سفید ابتدا در سر و سپس در تمام بدن میگو ،کم شدن اشتهای میگو ،قرمز شدن اندامها و تلفات شدید در
عرض یک هفته است.
بروز چند دوره بیماری لکه سفید ویروسی ،خسارات هنگفتی به صنعت میگوی پرورشی کشور از خوزستان تا سیستان و بلوچستان وارد کرده طوری
که این صنعت در خوزستان برای چند سال به طور کامل به تعطیلی کشیده شد.
بیماری لکه سفید ( )White Spot Syndrome, WSSیک بیماری ویروسی مهم میگو است که باعث مرگ و میر باال و ضرر و زیان
اقتصادی در صنعت پرورش میگو در مناطق مختلف جهان مانند جنوب شرق آسیا ،آمریکای مرکزی و جنوبی میشود.
استان بوشهر سال گذشته با تولید  ۰۴هزار تن میگوی پرورشی رتبه اول کشور را در این زمینه به خود اختصاص داد.
در استان بوشهر بیش از پنج هزار هکتار سایت پرورش میگو فعال است که اشتغال زایی و ارز آوری خوبی برای کشور دارد.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  13خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

98/3/13
::0:2

مدیرکل استاندارد کردستان استعفا کرد
مدیرکل استاندارد کردستان برای دلیل شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از پست خود استعفا کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج ،منصور لهونیان بخاطر شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه مریوان و
سروآباد از سمت مدیرکلی استاندارد کردستان استعفا نمود.
درخواست لهونیان مورد پذیرش نیره پیروز بخت رئیس سازمان استاندارد کشور قرار گرفت.
الزم به ذکر است ،منصور لهونیان از تیرماه سال  ۹۳به عنوان مدیرکل استاندارد کردستان فعالیت دارد.
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  13خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

مهر

98/3/13
:9011
مدیر کل استاندارد ایالم:

روند استانداردسازی وسایل بازی در پارک های ایالم مناسب است
ایالم  -مدیر کل استاندارد ایالم گفت :روند استانداردسازی وسایل بازی در پارک های ایالم توسط شهرداری مناسب است.
به گزارش خبرنگار مهر ،مهناز همتی عصر روز یکشنبه در دیدار با شهردار ایالم اظهار داشت :روند استاندارد سازی وسایل بازی در پارکها و
شهربازیهای خصوصی در حال پیگیری است.
وی بیان داشت :رویکرد جدید شهرداری در خصوص استانداردسازی وسایل بازی در پارکها و پیگیری برای استانداردسازی آنها قابل تقدیر است و
مواردی که باید برای اخذ استاندارد اصالح شود ،در حال انجام است.
شهردار ایالم گفت :حفظ سالمتی شهروندان اولویت و دغدغه اصلی شهرداری است و تالش شهرداری استاندارسازی مواردی است که تا کنون
موفق به اخذ استاندارد نشده و این امر بزودی انجام خواهد پذیرفت.
طالب صادقیان عنوان کرد :استفاده از مصالح استاندارد در پروژههای عمرانی سرلوحه کار شهرداری است و در صورت مشاهده استفاده مصالح غیر
استاندارد توسط پیمانکاران ،برخورد الزم صورت گرفته و دستگاه نظارت شهرداری دستور اصالح را به سرعت صادر میکنند زیرا در بحث حفظ و
حراست از اموال عمومی شهروندان با کسی تعارف نخواهیم داشت.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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استاندارد در آیینه رسانهها
شنبه  13خرداد 1318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسکانیوز

98/3/13
11018

دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد و همکار استاندارد توسط واحد اهواز
آزمایشگاههای جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی واحد اهواز گواهینامه آزمایشگاه معتمد و همکار استاندارد دریافت کردند.
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از واحد اهواز ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر فرجاهلل براتی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان و
واحد اهواز از دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد و همکار استاندارد توسط واحد اهواز خبر داد.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر فرجاهلل براتی با اعالم این خبر گفت :در راستای تحقق اهداف راهبردی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
اسالمی درخصوص استانداردسازی آزمایشگاههای تحقیقاتی و اخذ مجوزهای الزم برای ارائه خدمات آزمایشگاهی برون دانشگاهی ،آزمایشگاههای
این واحد دانشگاهی با توجه به امکاناتی که دارند ،موفق به دریافت این گواهینامه شدند.
دکتر براتی با بیان اینکه دریافت این گواهینامه درخصوص مواد غذایی بوده است ،گفت :با اخذ این مجوز ،واحد اهواز عالوه بر پژوهشگران سراسر
کشور ،به بازرگانان فعال حوزه مواد غذایی ،گمرک و شرکتهای بازرسی هم خدمات مشاورهای ارائه خواهد داد.
وی در پایان تقویت و ارتقای سطح کیفی و ایمنی در آزمایشگاهها و کارگاهها و اقزایش توان عملیاتی آنها را از مهمترین اولویتهای واحد اهواز
عنوان کرد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

اکونیوز
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روند استانداردسازی وسایل بازی در پارک های ایالم مناسب است
اقتصاد ایران :ایالم  -مدیر کل استاندارد ایالم گفت :روند استانداردسازی وسایل بازی در پارک های ایالم توسط شهرداری مناسب است.
به گزارش خبرنگار مهر ،مهناز همتی عصر روز یکشنبه در دیدار با شهردار ایالم اظهار داشت :روند استاندارد سازی وسایل بازی در پارکها و
شهربازیهای خصوصی در حال پیگیری است.
وی بیان داشت :رویکرد جدید شهرداری در خصوص استانداردسازی وسایل بازی در پارکها و پیگیری برای استانداردسازی آنها قابل تقدیر است و
مواردی که باید برای اخذ استاندارد اصالح شود ،در حال انجام است.
شهردار ایالم گفت :حفظ سالمتی شهروندان اولویت و دغدغه اصلی شهرداری است و تالش شهرداری استاندارسازی مواردی است که تا کنون
موفق به اخذ استاندارد نشده و این امر بزودی انجام خواهد پذیرفت.
طالب صادقیان عنوان کرد :استفاده از مصالح استاندارد در پروژههای عمرانی سرلوحه کار شهرداری است و در صورت مشاهده استفاده مصالح غیر
استاندارد توسط پیمانکاران ،برخورد الزم صورت گرفته و دستگاه نظارت شهرداری دستور اصالح را به سرعت صادر میکنند زیرا در بحث حفظ و
حراست از اموال عمومی شهروندان با کسی تعارف نخواهیم داشت.
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