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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

پاد

98/3/19
130:3

پیام تبریک رئیس سازمان استاندارد به مناسبت روزجهانی ایمنی مواد غذایی
"ایمنی مواد غذایی مسئولیت همگان"
کمیسیون کدکس آلمینتاریوس که مسئولیت تصویب استانداردهای بین المللی مواد غذایی را عهده داراست ،برای نخستین بار از سال  ۸۱۰۲روز ۷
ژوئن به عنوان روزجهانی "ایمنی مواد غذایی" نامگذاری شده است و در همین راستا به همه کشورهای عضو توصیه شده است که ضمن
گرامیداشت این روز ،تلاش کشورها بر همکاری همه جانبه در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک  ،۸۱۸۱ -۸۱۸۲آگاهی تمامی ذینفعان،
ذیربطان و مصرف کنندگان بر اهمیت ایمنی مواد غذایی و مدیریت خطرات ناشی از مواد غذایی متمرکز شود.
توجه ویژه به ایمنی مواد غذایی و تلاش همه جانبه و منسجم سازمانهای متولی این امر در کشور ،هم راستا با تضمین رعایت استانداردهای بین
المللی و ملی مواد غذایی ،می تواند ضمن تسهیل تجارت غذای سالم در عرصه های داخلی و خارجی ،به سلامت انسان ،رونق اقتصادی ،کشاورزی،
توسعه پایدار و حفظ محیطزیست کمک کند.
اینجانب ضمن تبریک روز جهانی ایمنی مواد غذایی به همه دست اندرکاران غذا از مزرعه تا سفره ،امیدوارم سیاستگذاری در راستای تامین امنیت و
سلامت غذایی مردم در اولویت کاری سازمانهای متولی قرار گیرد.
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شنبه  71فروردین 7318

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

98/3/19
:80:9

نمک های غیر استاندارد در بازار لرستان جمع آوری شدند
خرم آباد  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد لرستان گفت :نمک های غیر استاندارد در سطح بازار استان به دلیل جعل نشان استاندارد ملی ایران جمع آوری
شدند.
به گزارش ایرنا ،مرضیه قنبریان روز یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد :نمک با نام های تجاری گلشن ،بهتاش ،واد ،ایرانیان ،نجوا ،خورشید ،و
سروناز به دلیل جعل نشان استاندارد ملی ایران ،شناسایی و از سطح بازار استان جمع آوری شدند.
وی تاکید کرد :شهروندان در صورت مشاهده محصولات فاقد نشان استاندارد و فاقد کد  ۰۱رقمی استاندارد ،موضوع را به اداره کل استاندارد لرستان
اعلام کنند.
قنبریان اظهار داشت :مصرف کنندگان می توانند با ارسال کد ده رقمی زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی  ۰۱۱۱۰۲۰۷از اصالت و اعتبار پروانه
استاندارد فرآورده ها مطلع شوند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایرنا

98/3/18
1501:

 ۸۵دستگاه باسکول ثابت در شرق گلستان گواهی استاندارد دریافت کردند
گنبدکاووس  -ایرنا  -رییس اداره استاندارد شهرستان گنبدکاووس که حوزه فعالیت آن هفت شهرستان واقع در شرق استان گلستان می باشد اعلام
کرد که  ۲۲دستگاه باسکول ثابت جاده ای و مراکز خرید غلات در این منطقه مورد آزمون قرار گرفته و با کالیبره شدن ،گواهی استاندارد دریافت
کردند.
محسن خسروی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت :کالیبره شدن دستگاههای باسکول ثابت و جاده ای هر ساله قبل از آغاز برداشت
محصولات کشاورزی در استان گلستان و باهدف توزین دقیق محصولات و رعایت حق الناس در قالب آزمون و نظارت توسط اداره استاندارد انجام
میشود.
وی همچنین از نظارت کارشناسان استاندارد بر تجهیزات بازی در  ۸۲مجموعه تفریحی متعلق به شهرداریها یا بخش خصوصی در شرق گلستان در
آستانه آغاز تعطیلات تابستانی نیز خبر داد و اضافه کرد :این نظارتها به منظور حفظ سلامت و ایمنی استفاده کنندگان از این تجهیزات و مجموعهها
انجام میشود.
خسروی تصریح کرد :رعایت نکات ایمنی در وسایل بازی ،شهربازیها و پارکها مشمول استاندارد اجباری هستند و کارشناسان استاندارد در سه
مرحله ساخت ،نصب و بهره برداری ،بر این وسایل و تجهیزات نظارت دارند.
رئیس اداره استاندارد گنبدکاووس با یادآوری پلمپ  ۲۴وسیله بازی در مجموعه های تفریحی شرق گلستان در سال گذشته از شهردارانی که
مجموعههای تفریحی متعلق به شهرداری را به پیمانکاران بخش خصوصی اجاره میدهند نیز درخواست کرد تا در انعقاد قرارداد با این افراد آنان را
مکلف به استفاده از وسایل و تجهیزات بازی استاندارد نمایند.
خسروی گفت :مسئول رعایت استاندارد در مجموعههای تفریحی و تجهیزات آن شهرداریها به عنوان مالک اصلی هستند و اگر این مجموعهها به
بخش خصوصی اجاره داده میشود حتماً میبایست عبارت استفاده از وسایل و تجهیزات استاندارد و نیز دریافت تاییدیه استاندارد را در قرارداد ذکر
نمایند.
هفت شهرستان گنبدکاووس ،رامیان ،آزادشهر ،مینودشت ،گالیکش ،کلاله و مراوه تپه درمجموع نیمی از جمعیت حدود یک میلیون و  ۰۱۱هزار نفری
گلستان را دارند و درشرق این استان واقع اند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

98/3/19
110:3

ابطال سه پروانه کاربرد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از ابطال سه پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان خبر داد.
به گزارش ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری -عبداله نظری اظهار کرد :در راستای اعمال نظارت بر تولید کالاهای مشمول مقررات استاندارد
اجباری و برخورد با موارد تخلف درخردادماه سال جاری ،پروانههای استاندارد شرکت تعاونی  ۴۰توکل به منظور فرآورده آبگرمکن نفتی مخزندار با
نام تجارتی توکل ،شرکت برفاب جهت فرآورده بخاری گازسوز دودکشدار با نام تجارتی برفاب و شرکت تعاونی  ۴۰توکل جهت فرآورده بخاری
گازسوز دودکشدار با نام تجارتی توکل به علت عدم تمدید پروانه فوق و تعطیلی مستمر ابطال شدند.
وی افزود :از تاریخ تشکیل کمیته علائم براساس قانون ،واحد تولیدی مذکور به دلیل عدم تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد و ابطال آن ،حق
استفاده از علامت استاندارد بر روی محصولات خود را نداشته و در صورت تولید ،توزیع ،تمرکز و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری
بدون داشتن پروانه استاندارد ،مطابق با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

98/3/19
110:1

پارکهای بازی خراسان شمالی فاقد تاییدیه بهره برداری استاندارد
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد خراسان شمالی گفت :پارکهای بازی در این استان فاقد تاییده بهره برداری استاندارد
هستند.
احسان طاهری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ،افزود :ممکن است تعدادی از سازههای پارکهای بازی در این استان استاندارد باشند اما افراد به دنبال
اخذ تاییدیه بهره برداری استاندارد از این اداره کل نبودهاند.
وی ادامه داد :از سوی دیگر این اداره کل آمار دقیقی از تعداد این پارکها و همچنین محل آنها ندارد و از نهادهای ذی ربط درخواست کرده تا
اطلاعات دقیق را در رابطه با آنها ارسال کند.
طاهری در ارتباط با شهربازیهای موجود در استان نیز بیان کرد :تجهیزات بازی موجود در شهربازیهای بجنورد و اسفراین دارای تاییدیه استاندارد
است و میتوان از آنها استفاده کرد.
وی تصریح کرد :اما شهربازی شیروان و آشخانه به علت اینکه تاییدیه استاندارد را دریافت نکردهاند از چند سال گذشته تعطیل شدهاند و هنوز هم
تعطیل هستند.
این مقام مسئول بیان کرد :مابقی شهرها نیز فاقد شهربازی هستند.
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ایسنا

98/3/19
:9053

شناسایی  ۵۸۸قلم کالای فاقد علامت استاندارد در خراسان شمالی
مدیر کل استانداد خراسان شمالی گفت :در راستای بازرسی از صنوف ،فروشگاه ها و مراکز توزیع و عرضه استان به منظور اجرای طرح طاها ،از
ابتدای سال جاری ۲۲۱ ،قلم کالای بدون علامت استاندارد ،فاقد کد  ۰۱رقمی و یا مشکوک به جعل علامت استاندارد ،شناسایی ،توقیف و جمع آوری
شد.
به گزارش ایسنا ،منطقه خراسان شمالی ،به نقل از روابط عمومی این اداره کل ،فهیمه مهمان نواز افزود :در این مدت  ۲۲۰مورد بازرسی توسط
بازرسان این اداره کل ،از مراکز عرضه و توزیع کالا در راستای اجرای طرح طاها ،صورت گرفت.
وی تاکید کرد :تولیدکنندگان ملزم به درج دقیق مشخصات از جمله آدرس محل تولید بر روی محصولات و فرآورده های مشمول استاندارد اجباری
هستند و در غیر این صورت تخلف محسوب و به توقیف کالا منجر میشود .
وی تصریح کرد :کالاهای بدون علامت استانداردکشف شده شامل فرآورده های فیلتر هوا خودرو ،لنت ترمز خودرو ،شیرآلات بهداشتی  ،چسب چوب،
نمک خوراکی ،گلاب ،پوشک بهداشتی ،رب گوجه فرنگی ،گندم و جو پوست کنده و روغن موتور است.
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سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

98/3/18
19039

البرزی ها مراقب باشند نمک با استاندارد جعلی نخرند
مدیرکل استاندارد استان البرز گفت :البرزی ها هنگام خرید نمک مراقب باشند نمک هایی که دارای علامت استاندارد جعلی هستند را خریداری نکنند.
فتانه شکرالهی ،مدیرکل استاندارد استان البرز در گفت و گو با خبرنگار فارس در البرز گفت :فرآورده نمک با نام های تجاری آوا ،پایدار ،رویا ،ونوس،
تفضلی ،رجال ،گوهر زرین ،ساحل ،زرین برج ،چهل سیب ،گلشن ،بهتاش ،واد ،ایرانیان ،نجوا ،خورشید ،سروناز و آلاندتک دارای استاندارد جعلی
هستند و پس از شناسایی توسط بازرسان ،جمع آوری آن ها از سطح بازار استان صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان البرز اظهار کرد :با توجه به اینکه نمک با نام های تجارتی فوق فاقد نشانه گذاری و علاوه بر علامت استاندارد جعلی ،فاقد
نشانی یا دارای آدرس جعلی می باشند لذا واحدهای تولیدی آنان هنوز شناسایی نشده است.
شکرالهی اذعان کرد :عدم خرید اینگونه نمک ها و مرجوع کردن محصول ،بازار عرضه را ناامن کرده و با ضرر مالی تولید کننده ،به نوعی با عدم
تولید یا کاهش تولید این محصول مواجه خواهیم شد.
مدیرکل استاندارد استان البرز از شهروندان خواست در صورت مشاهده محصول با نام های فوق ،مراتب را از طریق شماره  ۰۲۰۷یا مراجعه حضوری
به اداره کل استاندارد استان البرز اطلاع رسانی کنند.
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فارس

98/3/19
:9058

ابطال  3پروانه کاربرد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت :در راستای اعمال نظارت بر تولید کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری و برخورد با موارد تخلف
درخردادماه سال جاری سه پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان ابطال شد.
عبدالله نظری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد ،گفت :در راستای اعمال نظارت بر تولید کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری و
برخورد با موارد تخلف درخردادماه سال جاری ،پروانههای استاندارد شرکت تعاونی  ۴۰توکل جهت فرآورده آبگرمکن نفتی مخزندار با نام تجارتی
توکل ،شرکت برفاب جهت فرآورده بخاری گازسوز دودکشدار با نام تجارتی برفاب و شرکت تعاونی  ۴۰توکل جهت فرآورده بخاری گازسوز
دودکشدار با نام تجارتی توکل به علت عدم تمدید پروانه فوق و تعطیلی مستمر ابطال شدند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود :از تاریخ تشکیل کمیته علائم بر اساس قانون ،واحد تولیدی مذکور بدلیل عدم تمدید پروانه کاربرد
علامت استاندارد و ابطال آن ،حق استفاده از علامت استاندارد بر روی محصولات خود را ندارد و در صورت تولید ،توزیع ،تمرکز و فروش کالاهای
مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون داشتن پروانه استاندارد ،مطابق با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران اقدامات قانونی به عمل
خواهد.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

98/3/19
:9039

شناسایی  ۵۸۸کالای فاقد علامت استاندارد در خراسان شمالی
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی با اشاره به  ۲۲۰مورد بازرسی طرح طاها در استان گفت ۲۲۱ :کالای فاقد علامت استاندارد در خراسان شمالی
شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان خراسان شمالی فهیمه مهماننواز اظهار کرد :در راستای
بازرسی از صنوف ،فروشگاهها و مراکز توزیع و عرضه استان بهمنظور اجرای طرح طاها ،از ابتدای سال جاری ۲۲۱ ،قلم کالای بدون علامت استاندارد،
فاقد کد ده رقمی و یا مشکوک به جعل علامت استاندارد ،شناسایی ،توقیف و جمعآوری شد.
مدیرکل استاندارد استان خراسان شمالی گفت :در این مدت  ۲۲۰مورد بازرسی توسط بازرسان این اداره کل ،از مراکز عرضه و توزیع کالا در راستای
اجرای طرح طاها ،صورت گرفت.
وی در راستای احقاق حقوق مصرفکنندگان ،افزود :تولیدکنندگان ملزم به درج دقیق مشخصات ازجمله آدرس محل تولید بر روی محصولات و
فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری هستند و در غیر این صورت تخلف محسوب و به توقیف کالا منجر میشود.
مهماننواز تأکید کرد :کالاهای بدون علامت استاندارد کشف شده شامل فرآوردههای فیلتر هوا خودرو ،لنت ترمز خودرو ،شیرآلات بهداشتی ،چسب
چوب ،نمک خوراکی ،گلاب ،پوشک بهداشتی ،رب گوجهفرنگی ،گندم و جو پوستکنده و روغنموتور است.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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98/3/19
190::

 ۰۴۸مورد تجهیزات بازی در مراکز تفریحی استان مرکزی فاقد استاندارد اعلام شد
مدیرکل استاندار استان مرکزی با بیان اینکه  ۰۲۱مورد تجهیزات بازی در مراکز تفریحی استان مرکزی فاقد استاندارد اعلام شد گفت :طرح نظارت
بر تجهیزات مراکز تفریحی و شهربازی در استان مرکزی اجرا شد.
بهناز جعفریان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک ،با اشاره به نظارت بر استاندارد تجهیزات بازی در شهربازی اراک اظهار داشت :در زمینه
تجهیزات وسایل بازی حدود  ۸۴۷مکان( پارک ،زمین بازی و شهربازی) در استان شناسایی کردیم که  1۷۰تجهیز در شهربازی استاندارد هستند که
موارد مردود پلمپ شدند و به وسایل تازه نصبشده توضیحات لازم داده شد اما هنوز بازرسیها ادامه دارد.
وی افزود :سال گذشته تعداد  ۰۲۱تجهیز به دلایل وجود مشکلاتی مردود اعلام شدند که همه جمعآوری و اصلاح شدند و در حال حاضر تجهیزات
موجود دارای استاندارد هستند بنابراین امیدواریم در این زمینه مشکلی نداشته باشیم.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی ادامه داد :مردم در شهربازیها برای استفاده از وسایل بازی از استانداردسازی وسایل اطمینان حاصل کنند و اگر
وسیلهای از استاندارد لازم برخوردار نبود ،اطلاع دهند.
جعفریان با اشاره به تجهیزات بازی سیار بیان کرد :با توجه به شروع فصل تابستان تجهیزات بازی سیار در مکانهای نامشخص و کنار خیابانها
مانند چرخ و فلکها و تجهیزات بادی دیده میشود که این وسایل از استاندارد لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد :مهار وسایل بازی سیار به سبب جابهجایی آنها مشکل است اما کارشناسان مربوطه پیگیریهای لازم را در این زمینه انجام میدهند اما
مردم در این زمینه باید همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد :از اسفندماه سال گذشته تا اواسط فروردین ماه امسال نظارت در پارکهای بازی داشتیم که بیش از
یک هزار و  ۸۲۸تجهیز در پارکها مورد ارزیابی قرار گرفتند اما در این زمینه وضعیت نابسامانی وجود دارد زیرا بیشتر تجهیزات مردود هستند و با
استانداردها مطابقت ندارند.
جعفریان افزود :بر اساس نظارتهای انجام شده از تجهیزات وسایل بازی در استان نتایج به دستگاههای مربوطه بهویژه شهرداریها ابلاغ کردیم و
هماهنگیهای لازم در کارگروه استانداردسازی انجام شده که به زودی تجهیزات در مسیر استانداردسازی کامل قرار میگیرند و برای تجهیزات
معیوب هم به دنبال جمعآوری آنها هستیم.
وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولیدی در زمینه استاندارد کالاهای مصرفی گفت :تا پایان سال  ۰۷بیش از  ۰۱هزار واحد صنفی را
تحت کنترل قرار داده بودیم و از ابتدای امسال نیز با توجه به ماه مبارک رمضان یک هزار واحد صنفی ارائهکننده موادغذایی پر مصرف مورد ارزیابی
و بازرسی قرار گرفتند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی افزود :بازرسی از اصناف تا پایان سال ادامه دارد و با واحدهای تولیدی و صنفی متخلف برخورد میشود که مجموعه
قضایی استان هم همکاری لازم را داشتند.
جعفریان عنوان کرد :از جمله احکام صادره برای متخلفان به عنوان مثال تولیدکننده بیسکوییت غیراستاندارد بیش از  ۰1۱میلیون تومان جریمه و
تولیدکننده شوینده غیراستاندارد بیش از  ۸۱سال حبس است.
با واحدهای تولیدی ،صنفی و مدیران کنترل کیفیت متخلف برخورد میشود
وی بیان کرد :با مدیران کنترل کیفیت متخلف هم حبس و جزایای نقدی داشتند و هدف ما این است که جامعه و محیط کسب و کار در استان
مرکزی برای تولیدکنندگان غیرکیفی ناامن و برای تولیدکنندگان کیفی امن باشد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به اهداف و برنامههای اداره کل استاندارد استان در راستای استانداردسازی واحدهای تولیدی گفت :برنامه ما
رشد کیفی در سطح استان است و هدف اصلی ما حمایت ،هدایت و مشاوره قانونی در مسیر تولید کیفی است.
جعفریان افزود :دیدگاه نوین سازمان ملی استاندارد این است که استانداردها از الزام قانونی به مطالبه مردمی تبدیل شود زیرا مردم باید اطلاعرسانی
داشته باشند تا ما نیز بتوانیم اقدامات و پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
وی ادامه داد :شماره پیامکی  ۰۱۱۱۰۲۰۷پل ارتباطی ما با مردم است که با ارسال کد  ۰۱رقمی نشان استاندارد اطلاعات را به دست آورده و با تماس
با این شماره در زمینه عدم استاندارد محصول میتوانند اطلاع رسانی داشته باشند تا پیگیری لازم انجام شود.
وی تصریح کرد :یکی از برنامههای امسال ما هموارسازی مسیر صادرات ،واردات و همکاری متناسب و معقول با گمرکات است تا تولیدکنندگان
تسهیلات لازم و سرعت کافی برای خدمترسانی داشته باشند.
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98/3/19
190::

 ۴واحد متخلف تولید کننده فیلتر هوای غیر استاندارد در گچساران پلمب شد
مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد از پلمب  ۲واحد تولید کننده فیلتر هوای غیر استاندارد در گچساران خبر داد و
گفت 1 :هزار فیلتر از این واحدها کشف شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج ،بهمن رحمتی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت :کارشناسان موسسه استاندارد در بازرسی از
بازار  ۲تولید کننده فیلتر هوای غیر استاندارد شامل دنا فیلتر ،فیلتر داوودی ،فیلتر نظری و فیلتر حسینی را پلمب کردند.
وی با اشاره به اینکه این واحدها فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد و سایر مجوزهای قانونی بودند ،عنوان کرد :فیلترهای هوای تولیده شده توسط
آنها بی کیفیت و غیراستاندارد بوده است.
رحمتی با بیان اینکه  1هزار فیلتر هوای بی کیفیت و غیر استاندارد از این واحدها کشف شد ،ابراز کرد :فیلتر هوای خودرو مشمول استاندارد اجباری
بوده و تولید و عرضه این کالا بدون داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع و جرم است.
وی خواستار دقت بیش از پیش مصرف کنندگان هنگام خرید فیلتر هوا به علامت استاندارد و کد  ۰۱رقمی شد و افزود :فیلتر هوای استاندارد مانع
واردکردن صدمات به اجزای داخلی خودرو و کاهش میزان مصرف سوخت میشود.
مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد :مصرف کنندگان میتوانند برای اطمینان از اصالت نشان استاندارد درج
شده بر روی محصولات ،شماره  ۰۱رقمی ذیل علامت استاندارد را به سامانه  ۰۱۱۱۰۲۰۷پیامک کنند که در صورت معتبر بودن پروانه کاربرد علامت
استاندارد ،تمامی مشخصات فرآورده و واحد تولیدی ،تاریخ اعتبار پروانه استاندارد ،نوع استاندارد و استان محل تولید ،در پاسخ استعلام دریافت میشود.
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ایلنا

98/3/19
1:03:
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس خبر داد؛

حکم تعطیلی برای کارگاه تولیدکننده تیرچه و بلوک غیر استاندارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از تعطیلی یک کارگاه تولیدی تیرچه و بلوک غیراستاندارد خبر داد.
به گزارش ایلنا ،علی مبشری گفت :با گزارش بازرسین اداره کل استاندارد در مورد فعالیت یک کارگاه غیرمجاز تیرچه و بلوک در حومه شیراز ،پرونده
ای در این رابطه تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دهم تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
وی افزود :با احضار صاحب کارگاه به تعزیرات ،تحقیقاتی پیرامون موضوع انجام و نهایتا با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که استفاده از
تولیدات این کارگاه به علت عدم رعایت موازین استاندارد ،ممکن است باعث بروز حوادث ناگواری شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس تصریح کرد :نهایتا شعبه رسیدگی کننده رای به تعطیلی این کارگاه و ضبط تمامی محصولات تولیدی آن صادر
کرد.
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98/3/19

خبرنگاران

1:033

شناسایی  ۵۸۸کالای فاقد علامت استاندارد در خراسان شمالی
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت ۲۲۱ :کالای فاقد علامت استاندارد در خراسان شمالی شناسایی شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد  ،فهیمه مهماننواز مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت :در راستای بازرسی از
صنوف ،فروشگاهها و مراکز توزیع و عرضه استان به منظور اجرای طرح طاها ،از ابتدای سال جاری ۲۲۱ ،قلم کالای بدون علامت استاندارد ،فاقد کد
ده رقمی و یا مشکوک به جعل علامت استاندارد ،شناسایی ،توقیف و جمعآوری شد.
وی افزود :در این مدت  ۲۲۰مورد بازرسی توسط بازرسان این اداره کل ،از مراکز عرضه و توزیع کالا در راستای اجرای طرح طاها ،صورت گرفت.
وی در راستای احقاق حقوق مصرفکنندگان ،گفت :تولیدکنندگان ملزم به درج دقیق مشخصات ازجمله آدرس محل تولید بر روی محصولات و
فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری هستند و در غیر این صورت تخلف محسوب و به توقیف کالا منجر میشود.
مهماننواز افزود :کالاهای بدون علامت استاندارد کشف شده شامل فرآوردههای فیلتر هوا خودرو ،لنت ترمز خودرو ،شیرآلات بهداشتی ،چسب چوب،
نمک خوراکی ،گلاب ،پوشک بهداشتی ،رب گوجهفرنگی ،گندم و جو پوستکنده و روغنموتور است.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

