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تجهیزات بازی فرسوده شهربازی های لرستان جمع آوری شود
خرم آباد  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد لرستان گفت :شهرداری ها و بهره برداران ،وسایل و تجهیزات بازی فرسوده نصب شده در پارک ها و شهربازی
ها را جمع آوری کنند.
به گزارش ایرنا ،مرضیه قنبریان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت استانداردسازی وسایل بازی قبل از بهره برداری بیان کرد :طبق
مصوبات شورای عالی استاندارد ،فعالیت وسایل تفریحی اعم از وسایل شهربازی ،زمین بازی ،سازههای بادی ،آبی بدون تائیدیه سازمان ملی استاندارد
ایران ممنوع است.
وی افزود :مراحل مختلف ساخت ،نصب و بهره برداری از وسایل بازی باید تحت نظارت و با تأیید بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود.
مدیرکل استاندارد لرستان اظهار داشت :به منظور حفظ ایمنی و سلامت کاربران به ویژه کودکان ،لازم است شهرداریها و بهره برداران ،وسایل بازی
فرسوده را از دسترس عموم خارج کنند.
وی با اشاره به مصوبات جلسات اضافه کرد :در قراردادهای شهرداری با بخش خصوصی ،استانداردسازی وسایل بازی لحاظ شود.
قنبریان ادامه داد :برگزاری دوره آموزشی برای رابطین شهرداری و ناظران فنی ،توسط اداره کل استاندارد از دیگر مصوبات است که در همین راستا،
در محل این نهاد نظارتی دوره آموزشی در خصوص وسایل بازی برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد :در سال گذشته  ۹۲۱مجوز استاندارد برای وسایل بازی مستقر در مراکز تفریحی این استان صادر شد.
مدیرکل استاندارد لرستان گفت :در این راستا  ۸۲۷مورد بازرسی از وسایل تفریحی موجود در پارک ها و شهربازی ها سطح استان به عمل آمده
است.
وی افزود :وسایل تفریحی مستقر در پارک ها و شهر بازی ها مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و باید استانداردسازی آنها توسط بهره برداران
انجام شود.
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دادستان بروجرد:

کاربرد یک وسیله برای استفاده عمومی بدون استاندارد جرم است
دادستان بروجرد گفت :کاربرد یک وسیله برای استفاده عمومی بدون استاندارد جرم است.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان ،مهدی محمدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی بروجرد ،اظهارکرد :کاربرد یک وسیله برای استفاده عمومی بدون
استاندارد جرم است و باید مجوز استاندارد را داشته باشد.
وی تصریح کرد :تله سیژ تپه چغا باید استانداردهای لازم را برای فعالیت داشته باشد در صورت بروز حادثه برای فردی شهرداری باید جوابگو باشد.
دادستان بروجرد خاطرنشان کرد :در بحث بد حجابی وضعیت مناسبی در شهر حاکم نیست و در این زمینه قوانینی وجود دارد که اعمال میشود.
جافری شهردار بروجرد نیز در این جلسه گفت :المان نام لاتین بروجرد بر فراز تپه چغا بر اساس محاسبات فنی ساخته شده است.
وی اظهار کرد :نام بروجرد به دلیل توریستی و خاص بودن این شهر به زبان انگلیسی نوشته شده است.
شهردار بروجرد تصریح کرد :برای استاندارد شدن تله سیژ تپه چغا به اداره استاندارد اعلام شده که برای استانداردسازی چک شود ولی تاکنون اداره
استاندارد اقدامی نکرده است.
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خبرنگاران

21324

مشهد ،بهشت آسانسورهای غیراستاندارد
امروز در مشهد ۸٧هزار آسانسور فعال داریم ،اما بخش زیادی از این آسانسورها با وجود اجباری بودن استاندارد ،هنوز گواهینامه دریافت نکردهاند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ،جمیع مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت :امروز در مشهد ۸٧هزار
آسانسور فعال داریم ،اما بخش زیادی از این آسانسورها با وجود اجباری بودن استاندارد ،هنوز گواهینامه دریافت نکردهاند .البته در صورت بروز
خسارت ،بیمهها پاسخگوی خسارتدیدگان هستند.
وی افزود :در مجموع ٣۶۵دستگاه آسانسور در ساختمانهای دولتی ،بانکها ،مجتمعهای تجاری ،هتلها و مراکز درمانی وجود دارد که ٣۲۸دستگاه
غیراستاندارد است.
جمیع ادامه داد :از  ٣۱آسانسور فعال در مراکز تجاری هیچ کدام استاندارد نیستند و ۹۷دستگاه دارای استاندارد اولیه هستند .از  ۱۲آسانسور موجود در
مراکز درمانی مختلف در مشهد ،تنها  ۲مورد استاندارد و  ۲۶دستگاه نیز در حال انجام اقدامات لازم هستند.
وی افزود :هر چند آسانسورهای زیادی در مشهد استاندارد ندارند ،اما درصد وقوع حادثه به این نسبت بسیار پایین بوده و بیشترین حوادث مربوط به
واحدهای صنعتی است.
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29331

مشهد ،بهشت آسانسورهای غیراستاندارد
امروز در مشهد ۸٧هزار آسانسور فعال داریم ،اما بخش زیادی از این آسانسورها با وجود اجباری بودن استاندارد ،هنوز گواهینامه دریافت نکردهاند.
به گزارش قدس آنلاین ؛ جمیع مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت :امروز در مشهد ۸٧هزار آسانسور فعال داریم ،اما بخش زیادی از این
آسانسورها با وجود اجباری بودن استاندارد ،هنوز گواهینامه دریافت نکردهاند .البته در صورت بروز خسارت ،بیمهها پاسخگوی خسارتدیدگان هستند.
وی افزود :در مجموع ٣۶۵دستگاه آسانسور در ساختمانهای دولتی ،بانکها ،مجتمعهای تجاری ،هتلها و مراکز درمانی وجود دارد که ٣۲۸دستگاه
غیراستاندارد است.
جمیع ادامه داد :از  ٣۱آسانسور فعال در مراکز تجاری هیچ کدام استاندارد نیستند و ۹۷دستگاه دارای استاندارد اولیه هستند .از  ۱۲آسانسور موجود در
مراکز درمانی مختلف در مشهد ،تنها  ۲مورد استاندارد و  ۲۶دستگاه نیز در حال انجام اقدامات لازم هستند.
وی افزود :هر چند آسانسورهای زیادی در مشهد استاندارد ندارند ،اما درصد وقوع حادثه به این نسبت بسیار پایین بوده و بیشترین حوادث مربوط به
واحدهای صنعتی است.
منبع  :باشگاه خبرنگاران
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