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رییس سازمان

» در دولت اجباری استاندارداستفاده از کارشناسان «
شد

سازمان کردهاستانداردرییس تاکید دولتی های بیمه و ها بانک ، موسسات ، ها وزارتخانه همه به ای بخشنامه ارسال با
در فعال حقیقی اشخاص و ها شرکت ، موسسات خدمات از استفاده به نیاز که صورتی در ها دستگاه این است

استفاده کنند. استاندارد دارند ، باید از کارشناسان استانداردحوزه
قوانین اصالح قانون 15 ماده استناد به و خود 9 سال مهرماه 23 جلسه در وزیران هیأت : خبرداد صبحانه سایت ، فارس خبرگزاری گزارش به

مؤسسه مقررات کارشناساناستانداردو ، آن اساس بر که کرد تصویب را شده یاد قانون 15 ماده نامه آیین ، ایران صنعتی تحقیقات استانداردو
سازمان توسط نامه آیین این ضوابط طبق آنها صالحیت که اشخاصی یعنی ،استاندارد، کنند می دریافت کارشناسی پروانه و شود می تأیید
 خدمات مورد نظر این قانون را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خواهند کرد.

اشخاص و شرکتها ، مؤسسات خدمات از استفاده به نیاز که مواردی در موظفند اجرایی های دستگاه ، قانون این 10 ماده اساس بر همچنین
موضوع این آیین نامه استفاده کنند. استاندارد دارند ، از کارشناسان استانداردحقیقی فعال در حوزه

سازمان رییس ، ابالغیه این از ماه 9 حدود گذشت هایاستانداردبا بیمه و ها بانک ، موسسات ، ها وزارتخانه همه به ای بخشنامه ارسال با
حوزه در فعال حقیقی اشخاص و شرکتها ، موسسات خدمات از استفاده به نیاز که صورتی در دستگاهها این است کرده تاکید استاندارددولتی

 دارند ، از کارشناسان موضوع این آیین نامه استفاده کنند.
ملی سازمان رییس بخشنامه صورتاستاندارددراین به انرا گزارش ، مذکور کارشناسان خدمات از استفاده صورت در است خواسته دستگاهها از

 هر 6 ماه یکبار جهت درج در پرونده کارشناسان به این سازمان اعالم کنند.

» در دولت اجباری استاندارداستفاده از کارشناسان «
شد

مؤسسه مقررات و قوانین اصالح قانون 15 ماده استناد به و خود 9 سال مهرماه 23 جلسه در وزیران ،استانداردهیأت ایران صنعتی تحقیقات و
کارشناسان ، آن اساس بر که کرد تصویب را شده یاد قانون 15 ماده نامه ایناستانداردآیین ضوابط طبق آنها صالحیت که اشخاصی یعنی ،

سازمان توسط نامه واستانداردآیین حقیقی اشخاص به را قانون این نظر مورد خدمات ، کنند می دریافت کارشناسی پروانه و شود می تأیید
 حقوقی ارائه خواهند کرد.

اشخاص و شرکتها ، مؤسسات خدمات از استفاده به نیاز که مواردی در موظفند اجرایی های دستگاه ، قانون این 10 ماده اساس بر همچنین
موضوع این آیین نامه استفاده کنند. استاندارد دارند ، از کارشناسان استانداردحقیقی فعال در حوزه

سازمان رییس ، ابالغیه این از ماه 9 حدود گذشت هایاستانداردبا بیمه و ها بانک ، موسسات ، ها وزارتخانه همه به ای بخشنامه ارسال با
حوزه در فعال حقیقی اشخاص و شرکتها ، موسسات خدمات از استفاده به نیاز که صورتی در دستگاهها این است کرده تاکید استاندارددولتی

 دارند ، از کارشناسان موضوع این آیین نامه استفاده کنند.
ملی سازمان رییس بخشنامه صورتاستاندارددراین به انرا گزارش ، مذکور کارشناسان خدمات از استفاده صورت در است خواسته دستگاهها از

 هر 6 ماه یکبار جهت درج در پرونده کارشناسان به این سازمان اعالم کنند.
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رییس سازمان

» در استاندارد »استاندارد استفاده از کارشناسان
دولت اجباری شد

ملی سازمان رییس بخت پیروز نیره بخشنامه ادامه صورتاستاندارددر در است شده خواسته دولتی دستگاههای از ،
سازمان این به کارشناسان پرونده در درج جهت یکبار ماه 6 هر صورت به انرا گزارش ، کارشناسان خدمات از استفاده

اعالم کنند.
مؤسسه مقررات و قوانین اصالح قانون 15 ماده استناد به و خود 9 سال مهرماه 23 جلسه در وزیران هیأت ، صبحانه گزارش واستانداردبه

کارشناسان ، آن اساس بر که کرد تصویب را شده یاد قانون 15 ماده نامه آیین ، ایران صنعتی صالحیتاستانداردتحقیقات که اشخاصی یعنی ،
سازمان توسط نامه آیین این ضوابط طبق رااستانداردآنها قانون این نظر مورد خدمات ، کنند می دریافت کارشناسی پروانه و شود می تأیید
 به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خواهند کرد.

اشخاص و شرکتها ، مؤسسات خدمات از استفاده به نیاز که مواردی در موظفند اجرایی های دستگاه ، قانون این 10 ماده اساس بر همچنین
موضوع این آیین نامه استفاده کنند. استاندارد دارند ، از کارشناسان استانداردحقیقی فعال در حوزه

سازمان رییس ، ابالغیه این از ماه 9 حدود گذشت هایاستانداردبا بیمه و ها بانک ، موسسات ، ها وزارتخانه همه به ای بخشنامه ارسال با
حوزه در فعال حقیقی اشخاص و شرکتها ، موسسات خدمات از استفاده به نیاز که صورتی در دستگاهها این است کرده تاکید استاندارددولتی

 دارند ، از کارشناسان موضوع این آیین نامه استفاده کنند.
ملی سازمان رییس بخشنامه صورتاستاندارددراین به انرا گزارش ، مذکور کارشناسان خدمات از استفاده صورت در است خواسته دستگاهها از

 هر 6 ماه یکبار جهت درج در پرونده کارشناسان به این سازمان اعالم کنند.

» در دولت اجباری استاندارداستفاده از کارشناسان «
شد

سازمان کردهاستانداردرییس تاکید دولتی های بیمه و ها بانک ، موسسات ، ها وزارتخانه همه به ای بخشنامه ارسال با
در فعال حقیقی اشخاص و ها شرکت ، موسسات خدمات از استفاده به نیاز که صورتی در ها دستگاه این است

استفاده کنند استاندارد دارند ، باید از کارشناسان استانداردحوزه
مؤسسه مقررات و قوانین اصالح قانون 15 ماده استناد به و خود 9 سال مهرماه 23 جلسه در وزیران ،استانداردهیأت ایران صنعتی تحقیقات و

کارشناسان ، آن اساس بر که کرد تصویب را شده یاد قانون 15 ماده نامه ایناستانداردآیین ضوابط طبق آنها صالحیت که اشخاصی یعنی ،
سازمان توسط نامه واستانداردآیین حقیقی اشخاص به را قانون این نظر مورد خدمات ، کنند می دریافت کارشناسی پروانه و شود می تأیید
 حقوقی ارائه خواهند کرد.

اشخاص و شرکتها ، مؤسسات خدمات از استفاده به نیاز که مواردی در موظفند اجرایی های دستگاه ، قانون این 10 ماده اساس بر همچنین
موضوع این آیین نامه استفاده کنند. استاندارد دارند ، از کارشناسان استانداردحقیقی فعال در حوزه

سازمان رییس ، ابالغیه این از ماه 9 حدود گذشت هایاستانداردبا بیمه و ها بانک ، موسسات ، ها وزارتخانه همه به ای بخشنامه ارسال با
حوزه در فعال حقیقی اشخاص و شرکتها ، موسسات خدمات از استفاده به نیاز که صورتی در دستگاهها این است کرده تاکید استاندارددولتی

 دارند ، از کارشناسان موضوع این آیین نامه استفاده کنند.
ملی سازمان رییس بخت پیروز نیره بخشنامه ادامه شدهاستاندارددر خواسته دستگاهها این از ، رسیده صبحانه دست به آن از ای نسخه که

سازمان این به کارشناسان پرونده در درج جهت یکبار ماه 6 هر صورت به انرا گزارش ، مذکور کارشناسان خدمات از استفاده صورت در است
اعالم کنند. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.
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معاونان و مدیران

طرح آمایش کیفیت نان مصرفی در حال انجام است

پژوهشگاه رییس - ایرنا - پختاستانداردتهران در حدمجاز از بیش افزودنی مواد از ها خبازی از برخی آنکه بیان با ایران
 نان استفاده می کنند ، گفت : طرح آمایش کیفیت نان مصرفی به تفکیک مناطق جغرافیایی کشور در حال انجام است.

آرد و گندم آنکه بر تاکید با خبرنگاران جمع در شنبه روز شیرازی سنجابی جهانبخش ، ایرنا اقتصادی گروه خبرنگار گزارش به
ها در خصوص گندم و آرد دارد.استاندارد اصرار بر اجرای این استاندارد ملی هستند ، افزود : سازمان ملی استاندارددارای

از و دهند می انجام نان کیفیت مورد در هایی دستکاری خبازی واحدهای که شده مشاهده بعضا فروشی خرده سطح در : کرد اضافه وی
افزودنی جوهر قند بیش از حد مجاز استفاده می کنند.

، نان در افزودنی این حد از بیش استفاده : داد ادامه ، است پی.پی.ام 20 حدود نان در قند جوهر افزودنی مجاز میزان آنکه بر تاکید با سنجابی
سبب شده تا نان های تولید شده از کیفیت الزم برخوردار نباشند.

رعایت با نان تا هستیم تالش در مصرفی نان کیفیت آمایش طرح اجرای با : کرد تصریح اختیاراستانداردوی در مطلوب کیفیت با و الزم های
مردم قرار گیرد.

پژوهشگاه بهاستانداردرییس اروپایی کشورهای در خودروها از برخی : گفت نیز داخل ساخت تولیدی خودروهای کیفیت خصوص در سپس
همچون نیز داخل تولید محصوالت از برخی که ندارند را شهر از خارج و ای جاده معابر به ورود اجازه که اند شده تولید و طراحی ای گونه

پراید از جمله این خودروها است.

شهرها از خارج در خودروها گونه این تردد : افزود ، اند شده طراحی شهری نقاط در تردد برای پراید جمله از خودروها برخی آنکه بیان با وی
خطرات و آسیب های جدی برای شهروندان به وجود خواهد آورد.

فرهنگ زمینه این در کشور در باید : کرد تصریح ، کنند نمی توجه نکات این به خودروها گونه این از استفاده در مردم آنکه بیان با سنجابی
جلوگیری رانندگی و راهنمایی توسط شهری محدوده از خودروها اینگونه خروج از و بگیریم جدی تصمیم همیشه برای یکبار و شود سازی

شود.

پژوهشگاه تردداستانداردرییس حال در نیز شهرها از خارج در شهر داخل برای شده طراحی خودروهای از بسیاری حاضر حال در : داشت اظهار
 هستند که عامل بسیاری از تصادف های جاده ای همین موضوع است.

فرآیند به مشکالت از بخش این : گفت و کرد اشاره خودرویی حوزه مشکالت از دیگر برخی به سپس ،استانداردوی دارد ارتباط تولید های
رعایت در ان خودروساز حاضر حال در امااستاندارداگرچه ، هستند جدی خودرو تولید اجباری نظراستانداردهای از آنچه با خودرو اجباری

مورد نیاز است ، تفاوت دارد. استاندارد کیفیت

: افزود رااستانداردسنجابی تولیدات کیفیت از مردم رضایت نه و هستند خودرو تولید برای فنی مقررات در نیاز مورد حد به نه اجباری های
 سبب می شوند.

پژوهشگاه طوراستانداردرییس به : گفت ، 1393 سال دوم ماهه شش در بنزین کیفیت بررسی نتایج خصوص در خود نشست ادامه در ایران
 عام می توان گفت که مردم نگران کیفیت بنزین نباشند.

این : افزود ، نیستند ارتباط در هم با گر تحلیل و بردار نمونه ، گر آزمون بنزین مثل استراتژیک کاالهای برخی بررسی در آنکه بیان با سنجابی
کار باعث می شود امکان تبانی احتمالی وجود نداشته باشد.

ملی سازمان اختیار در ، است مورد کدام به مربوط بدانیم اینکه بدون را ها آزمایش نتایج ما : افزود دادهاستانداردوی بررسی و دهیم می قرار
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 ها به عهده این سازمان است.

به گفته سنجابی ، براساس نتایج کلی از آزمایش ها به طور عام می توان گفت که مردم نگران کیفیت بنزین نباشند.

پژوهشگاه دراستانداردرییس : گفت ، گرفت قرار کار دستور در خودروها سی.ان.جی مخازن بازرسی کار 1393 سال ابتدای از آنکه بیان با ایران
پژوهشگاه در ای پروژه نیز جاری خواهداستانداردسال سوخت مخازن کیفیت وضعیت بررسی به تومان میلیارد یک به نزدیک ای بودجه با

 پرداخت.

به جاری سال ماه بهمن تا است قرار آن نهایی گزارش و شده ارائه دولت به محرمانه صورت به سوخت مخازن بررسی اولیه گزارش : افزود وی
اطالع عموم برسد.

سنجابی تصریح کرد : وضعیت مخازن سی.ان.جی نیاز به نظارت بیشتر در نحوه واردات ، نصب و بازدید های دوره ای دارد.

اقتصام ( 2)1574**1558

مردم نگران کیفیت بنزین نباشند

پژوهشگاه نگراناستانداردرییس مردم که گفت توان می عام طور به : گفت 1393 سال دوم ماهه شش در بنزین کیفیت بررسی نتایج درباره
 کیفیت بنزین نباشند.

بنزین مثل استراتژیک کاالهای برخی بررسی در اینکه بیان با خبری نشست در - شنبه - امروز سنجابی جهانبخش ، ایسنا خبرنگار گزارش به
آزمون گر ، نمونه بردار و تحلیل گر با هم در ارتباط نیستند ، اظهار کرد : این کار باعث می شود امکان تبانی احتمالی وجود نداشته باشد.

ملی سازمان اختیار در ، است مورد کدام به مربوط بدانیم اینکه بدون را ها آزمایش نتایج ما : افزود دادهاستانداردوی بررسی و دهیم می قرار
 ها به عهده این سازمان است.

به گفته سنجابی بر اساس نتایج کلی از آزمایش ها به طور عام می توان گفت که مردم نگران کیفیت بنزین نباشند.

ادامه دارد

بنزین داخل تایید شد استاندارد

سازمان پژوهشکده رئیس : تسنیم واستانداردخبرگزاری داخل تولید بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه بیان با
پژوهشگاه : گفت ، باشند نداشته ملیاستانداردوارداتی سازمان و انجام را الزم های اعالماستانداردآزمون را نهایی نتایج

 خواهد کرد.
کیفیت ارزیابی اولیه نتایج خصوص در خبری نشستی در امروز شیرازی سنجابی جهانبخش ، تسنیم خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به
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ملی سازمان به گذشته سال در که وارداتی و داخلی های فرآوردهاستانداردبنزین و بنزین کیفیت آزمایش برای : داشت اظهار ، بود شده واگذار
تحلیلگر و بردار نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ که شده تدوین پژوهشی مدلی سیاسی مسائل بروز از جلوگیری و سوختی

وجود نداشته باشد.
نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. استاندارد آزمون های الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد وی افزود : بر همین اساس پژوهشگاه

های بنزین که دهد می نشان خوبی به ها ارزیابی نتایج : گفت ، باشند نداشته بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه به اشاره با سنجانی
داخلی و وارداتی نگرانی بابت کیفیت ندارند.

سازمان پژوهشکده ،استانداردرئیس باشد تعرفه ردیف 1250 جزو که محصولی هر : گفت نیز وارداتی های روغن کیفیت ارزیابی خصوص در
آزمایش های الزم را در این خصوص صورت خواهد داد. استاندارد اجباری وجود دارد و سازمان ملی استاندارد برای واردات آن نیاز به آزمون

نگهداری وضعیت البته گیرند. می قرار آزمایش مورد مردم سالمتی حفط برای به نیز آنها چرب اسیدهای میزان و روغن انواع : کرد تصریح وی
آن درخصوص ارزیابی ما ، باشد داشته کشور به ورود اجازه قاچاق صورت به و گمرک از غیر کانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن

صورت نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذیریم.
عالمت در تقلب و جعل بیشترین ادامه در واستاندارددر غذایی مواد حوزه در تقلب و جعل تعداد : گفت و دانست غذایی مواد با مرتبط را

 مصرفی مردم بیشتر از سایر کاالها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.
پژوهشکده : کرد اضافه هااستانداردسنجابی حوزه سایر و ساختمان و مکانیک ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذایی مواد گروه چهار در

تدوین منظور به تحقیقات انجام و ها ارزیابی این اینکه ضمن ، دهد می انجام را الزم های ارزیابی و کیفیت باالبردناستانداردمدیریت ، ها
کیفیت ، محصوالت داخلی ، بهبود روش تولید کاال و ارتقای کارایی صنایع صورت می گیرد.

تدوین مورد 900 گذشته سال پایان تا : اظهارداشت جدیدتریناستانداردوی که شده اندازی راه جدید آزمایشگاه و آزمون 35 و گرفته صورت
 آن ، آزمایشگاه نفت و فرآورده های نفتی است که تا پایان تیرماه بهره برداری از آن کامل می شود.

پژوهشکده موضوعاستانداردرئیس توسعهاستاندارددرباره ششم برنامه در جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد : گفت توسعه ششم برنامه در
که است ، سال 25 شوم متذکر را نکته این باید البته شد. خواهد اجرایی ششم برنامه قالب در آینده سال 5 ظرف و گرفته قرار مدنظر

سازی کشور درجا زده است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه این عقب ماندگی جبران شود.استانداردنظام
 انتهای پیام/

استاندارد صنایع غذایی در صدر جعل نشان

مربوط به صنایع غذایی است. استاندارد گفت : بیشترین میزان جعل و تقلب نشان استاندارد سرپرست پژوهشگاه
و برق وصنایع شیمی صنایع گروه ، غذایی صنایع گروه از بعد : افزود خبری درنشست شیرازی سنجابی جهانبخش ، آریا خبرگزاری گزارش به

را دارد. استانداردساختمان باالترین میزان جعل و تقلب نشان
اگرچه آرد درحوزه : گفت ، است مردم غذایی امنیت تامین و غذایی صنایع روی بر جاری درسال پژوهشکده تمرکز بیشترین اینکه بیان با وی
حد از باالتر های افزودنی کردن اضافه و شده مشاهده هایی دستکاری فروشی خرده سطوح در درمواردی اما گیرد می صورت الزم های کنترل

مجاز مانند جوهرقند می تواند بر کیفیت نان تاثیر داشته باشد
در کشور جغرافیایی مختلف مناطق با متناسب را نان کیفیت آمایش طرح مردم مصرفی درنان کیفیت حداکثر به رسیدن برای : افزود سنجابی

دستور کار داریم.
لبنیات تولید در است کردنی سرخ مخصوص که پالم روغن از متاسفانه اینکه بیان با و کرد اشاره پالم روغن پیرامون صداهای و سر به وی
روغن این نگهداری وضعیت ، ترانس چرب اسیدهای میزان ، است مصرف به مجاز که درمحصوالتی ها روغن این از استفاده : گفت ، شد استفاده

و سازمان غذا و دارو است که به آن توجه داریم. استانداردها و در نهایت سالمت مردم از دغدغه های سازمان ملی
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بنزین داخل تایید شد استاندارد

سازمان پژوهشکده ،استانداردرئیس باشند نداشته وارداتی و داخل تولید بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه بیان با
نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. استاندارد آزمون های الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد گفت : پژوهشگاه

کیفیت ارزیابی اولیه نتایج خصوص در خبری نشستی در امروز شیرازی سنجابی جهانبخش ، دانشجو» «خبرگزاری اقتصادی گروه گزارش به
ملی سازمان به گذشته سال در که وارداتی و داخلی های فرآوردهاستانداردبنزین و بنزین کیفیت آزمایش برای : داشت اظهار ، بود شده واگذار

تحلیلگر و بردار نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ که شده تدوین پژوهشی مدلی سیاسی مسائل بروز از جلوگیری و سوختی
وجود نداشته باشد.

نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. استاندارد آزمون های الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد وی افزود : بر همین اساس پژوهشگاه

داخلی های بنزین که دهد می نشان خوبی به ها ارزیابی نتایج : گفت ، باشند نداشته بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه به اشاره با سنجانی
و وارداتی نگرانی بابت کیفیت ندارند.

سازمان پژوهشکده ،استانداردرئیس باشد تعرفه ردیف 1250 جزو که محصولی هر : گفت نیز وارداتی های روغن کیفیت ارزیابی خصوص در
آزمایش های الزم را در این خصوص صورت خواهد داد. استاندارد اجباری وجود دارد و سازمان ملی استاندارد برای واردات آن نیاز به آزمون

نگهداری وضعیت البته گیرند. می قرار آزمایش مورد مردم سالمتی حفط برای به نیز آنها چرب اسیدهای میزان و روغن انواع : کرد تصریح وی
آن درخصوص ارزیابی ما ، باشد داشته کشور به ورود اجازه قاچاق صورت به و گمرک از غیر کانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن

صورت نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذیریم.

عالمت در تقلب و جعل بیشترین ادامه در واستانداردوی غذایی مواد حوزه در تقلب و جعل تعداد : گفت و دانست غذایی مواد با مرتبط را
 مصرفی مردم بیشتر از سایر کاالها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.

پژوهشکده : کرد اضافه هااستانداردسنجابی حوزه سایر و ساختمان و مکانیک ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذایی مواد گروه چهار در
تدوین منظور به تحقیقات انجام و ها ارزیابی این اینکه ضمن ، دهد می انجام را الزم های ارزیابی و کیفیت باالبردناستانداردمدیریت ، ها

کیفیت ، محصوالت داخلی ، بهبود روش تولید کاال و ارتقای کارایی صنایع صورت می گیرد.

تدوین مورد 900 گذشته سال پایان تا : اظهارداشت جدیدتریناستانداردوی که شده اندازی راه جدید آزمایشگاه و آزمون 35 و گرفته صورت
 آن ، آزمایشگاه نفت و فرآورده های نفتی است که تا پایان تیرماه بهره برداری از آن کامل می شود.

پژوهشکده موضوعاستانداردرئیس توسعهاستاندارددرباره ششم برنامه در جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد : گفت توسعه ششم برنامه در
که است ، سال 25 شوم متذکر را نکته این باید البته شد. خواهد اجرایی ششم برنامه قالب در آینده سال 5 ظرف و گرفته قرار مدنظر

سازی کشور درجا زده است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه این عقب ماندگی جبران شود.استانداردنظام
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اجباری در حوزه خودرو استاندارد53 

پژوهشگاه رئیس : سیبنا خبری احداثاستانداردسایت به اقدام ، پژوهشگاه اختیار در کم بودجه رغم علی : گفت کشور
بهره به جاری سال پایان تا که باشد می نفت آزمایشگاه آن ترین مهم که است گرفته صورت مختلف های آزمایشگاه

برداری می رسد.
پژوهشگاه رئیس : سیبنا خبری مختلفاستانداردسایت های آزمایشگاه احداث به اقدام ، پژوهشگاه اختیار در کم بودجه رغم علی : گفت کشور

 صورت گرفته است که مهم ترین آن آزمایشگاه نفت می باشد که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

پژوهشگاه رئیس شیرازی سنجابی جهانبخش جوان خبرنگاران باشگاه گزارش :استانداردبه داشت اظهار تیر 20 مورخ خبری نشست در کشور
پژوهشگاه اصلی هدف تدویناستانداردسه منظور به تحقیقات انجام خود فعالیت های سال طی محصوالتاستاندارددر کیفیت بردن باال ،

 داخلی و بهبود روش های تولید کاال بوده است.

مردم نگران کیفیت بنزین نباشند

های بنزین کیفیت ارزیابی اولیه نتایج تشریح با خبرنگاران با خود امروز خبری نشست در شیرازی سنجابی جهانبخش مهر خبرنگار گزارش به
های گیری جهت هرگونه از جلوگیری و سوختی های فرآورده و بنزین کیفیت خصوص در آزمایش هرگونه برای : گفت ، وارداتی و داخلی
نداشته وجود تحلیلگر و بردار نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ که شده تدوین نحوی به پژوهشی مدل ، رابطه این در سیاسی
گیرد می صورت ، است بخش کدام به مربوط ها نمونه اینکه و سیاسی مداخالت هرگونه از دور به ها بنزین کیفی ارزیابی نتایج بنابراین و باشد

و اعالم می شود.
پژوهشکده ملیاستانداردرئیس سازمان را بنزین کیفیت ارزیابی نهایی نتایج البته : افزود مهر سئوال به پاسخ واستاندارددر کند اعالم باید

تنها بررسی ها و آزمون های الزم را انجام می دهد. استاندارد پژوهشگاه
چراکه ، باشند بنزین کیفیت نگران نباید که داد مردم به را اطمینان این توان می آزمایش مورد های نمونه در کلی طوری به : کرد تصریح وی
نگرانی وارداتی و داخلی های بنزین مورد در اینکه ، گفت مردم به توان می عام طور به آنچه و دهد می نشان خوبی به را این ، ها ارزیابی نتایج

کیفیت وجود ندارد.
عالمت در تقلب و جعل بیشترین ادامه در حوزهاستانداردسنجابی در تقلب و جعل تعداد : کرد خاطرنشان و دانست غذایی مواد با مرتبط را

 مواد غذایی و مصرفی مردم بیشتر از سایر کاالها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.
به نیاز آن واردات برای ، باشد تعرفه ردیف 1250 جزو که محصولی هر : گفت نیز وارداتی های روغن کیفیت ارزیابی خصوص در وی

ملیاستانداردآزمون سازمان و دارد وجود روغناستاندارداجباری برای اینکه ضمن ، داد خواهد صورت خصوص این در را الزم های آزمایش
آزمایش مورد نیز ترانس چرب اسیدهای البته ، گیرد می قرار آزمایش مورد مردم سالمتی با ارتباط دلیل به چرب اسیدهای میزان و نوع نیز

قرار می گیرند.
پژوهشکده قاچاقاستانداردرئیس صورت به و گمرک از غیر کانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن نگهداری وضعیت البته : کرد تاکید

 اجازه ورود به کشور داشته باشد ، ما ارزیابی درخصوص آن صورت نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذیریم.
پژوهشکده : کرد خاطرنشان هااستانداردسنجابی حوزه سایر و ساختمان و مکانیک ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذایی مواد گروه چهار در

تدوین منظور به تحقیقات انجام و ها ارزیابی این اینکه ضمن ، دهد می انجام را الزم های ارزیابی و کیفیت باالبردناستانداردمدیریت ، ها
کیفیت ، محصوالت داخلی ، بهبود روش تولید کاال و ارتقای کارایی صنایع صورت می گیرد.

تدوین مورد 900 گذشته سال پایان تا : اظهارداشت جدیدتریناستانداردوی که شده اندازی راه جدید آزمایشگاه و آزمون 35 و گرفته صورت
 آن ، آزمایشگاه نفت و فرآورده های نفتی است که تا پایان تیرماه بهره برداری از آن کامل می شود.
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پژوهشکده کردناستانداردرئیس لحاظ برنامهاستاندارددرباره در جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد : کرد خاطرنشان توسعه ششم برنامه در
نظام ، سال 25 که است شرایطی در این ، گرفته قرار مدنظر توسعه ششماستانداردششم برنامه در امیدواریم و است زده درجا کشور سازی

توسعه این عقب ماندگی جبران شود.
نظام شده واقف خود حقوق به کننده مصرف ، آن براساس که شود می ختم مهم اتفاق چهار به رویکرد تغییر این حاصل : داد ادامه سنجابی

تدوین خواهد شد. استانداردتوزیع و تولید به دلیل فشار مصرف کنندگان به سمت خوداظهاری پیش می رود و برای هر محصول یک پیوست
اجرایی توسعه ششم برنامه قالب در آینده سال پنج ظرف و است شده تدوین جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد راه نقشه : داشت اظهار وی

خواهد شد.

استاندارد ایران در ردیف کشورهای پیشرو تدوین

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی1111 1394/04/20
پژوهشگاه دراستانداردسرپرست ساله 90 سابقه با ایران : هزاراستانداردگفت 27 از بیش تدوین رسانیاستانداردو روز به و تهیه نظر از ،

های تدوین شده در ردیف کشورهای پیشرو قرار دارد.استاندارد
قرار کشوری 15 ردیف در همچنین ایران : افزود خبری نشست در شیرازی سنجابی جهانبخش ؛ سیما و صدا خبرگزاری خبرنگار گزارش به

دارند و استاندارددارد که بیشترین سهم را در تدوین
ها خود سرمایه ای برای کشور به حساب می اید.استاندارد تعداد زیاد

حد از بیش تدوین به گرایش اینکه بیان با تدویناستانداردوی : گفت ، است ایران بازار بودن انحصاری بخاطر ،استانداردها ملی استانداردهای
است. استانداردهای پژوهش محور و پژوهش های بین المللی از وظایف اصلی پژوهشگاه

در سال 94 است. استاندارد های دانش بنیان از اولویت های پژوهشگاهاستاندارد سنجابی افزود : تدوین
تحلیل برای را ها بنزین این روی بر شده انجام های ازمایش و ها بررسی نتایج : گفت وارداتی و داخلی بنزین کیفیت درباره همچنین وی

قرار دادیم. استانداردنهایی در اختیار سازمان ملی
سنجابی افزود : مردم از بابت کیفیت بنزین باتوجه به نتایج نمونه های گرفته شده در 6 ماهه دوم سال 93 نباید نگران باشند.

صدا و تصویر دارد.

استاندارد صنایع غذایی در صدر جعل نشان

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/04/20
مربوط به صنایع غذایی است. استاندارد گفت : بیشترین میزان جعل و تقلب نشان استاندارد سرپرست پژوهشگاه

صنایع گروه ؛ غذایی صنایع گروه از بعد : افزود خبری نشست در شیرازی سنجابی جهانبخش ؛ سیما و صدا خبرگزاری خبرنگار گزارش به
را دارد. استانداردشیمی و صنایع برق و ساختمان باالترین میزان جعل و تقلب نشان

اگرچه آرد حوزه در : گفت ، است مردم غذایی امنیت تامین و غذایی صنایع روی بر جاری سال در پژوهشکده تمرکز بیشترین اینکه بیان با وی
حد از باالتر های افزودنی کردن اضافه و شده مشاهده هایی دستکاری فروشی خرده سطوح در مواردی در اما گیرد می صورت الزم های کنترل

مجاز مانند جوهر قند می تواند بر کیفیت نان تاثیر داشته باشد.
در کشور جغرافیایی مختلف مناطق با متناسب را نان کیفیت آمایش طرح مردم مصرفی نان در کیفیت حداکثر به رسیدن برای : افزود سنجابی

دستور کار داریم.
لبنیات تولید در است کردنی سرخ مخصوص که پالم روغن از متاسفانه اینکه بیان با و کرد اشاره پالم روغن پیرامون صداهای و سر به وی
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این نگهداری وضعیت ، ترانس چرب اسیدهای میزان ، است مصرف به مجاز که محصوالتی در ها روغن این از استفاده : گفت ، شد استفاده
و سازمان غذا و دارو است که به ان توجه داریم. استانداردروغن ها و در نهایت سالمت مردم از دغدغه های سازمان ملی

صدا و تصویر دارد.

بنزین داخل تایید شد استاندارد

سازمان پژوهشکده پژوهشگاهاستانداردرئیس : گفت ، باشند نداشته وارداتی و داخل تولید بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه بیان با
نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. استاندارد آزمون های الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد

وارداتی و داخلی های بنزین کیفیت ارزیابی اولیه نتایج خصوص در خبری نشستی در امروز شیرازی سنجابی جهانبخش ، تسنیم گزارش به
ملی سازمان به گذشته سال در بروزاستانداردکه از جلوگیری و سوختی فرآورده و بنزین کیفیت آزمایش برای : داشت اظهار ، بود شده واگذار

 مسائل سیاسی مدلی پژوهشی تدوین شده که هیچ گونه ارتباط مستقیمی میان آزمونگر و نمونه بردار و تحلیلگر وجود نداشته باشد.

نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. استاندارد آزمون های الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد وی افزود : بر همین اساس پژوهشگاه

های بنزین که دهد می نشان خوبی به ها ارزیابی نتایج : گفت ، باشند نداشته بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه به اشاره با سنجانی
داخلی و وارداتی نگرانی بابت کیفیت ندارند.

سازمان پژوهشکده ،استانداردرئیس باشد تعرفه ردیف 1250 جزو که محصولی هر : گفت نیز وارداتی های روغن کیفیت ارزیابی خصوص در
آزمایش های الزم را در این خصوص صورت خواهد داد. استاندارد اجباری وجود دارد و سازمان ملی استاندارد برای واردات آن نیاز به آزمون

نگهداری وضعیت البته گیرند. می قرار آزمایش مورد مردم سالمتی حفط برای به نیز آنها چرب اسیدهای میزان و روغن انواع : کرد تصریح وی
آن درخصوص ارزیابی ما ، باشد داشته کشور به ورود اجازه قاچاق صورت به و گمرک از غیر کانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن

صورت نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذیریم.

عالمت در تقلب و جعل بیشترین ادامه در واستاندارددر غذایی مواد حوزه در تقلب و جعل تعداد : گفت و دانست غذایی مواد با مرتبط را
 مصرفی مردم بیشتر از سایر کاالها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.

پژوهشکده : کرد اضافه هااستانداردسنجابی حوزه سایر و ساختمان و مکانیک ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذایی مواد گروه چهار در
تدوین منظور به تحقیقات انجام و ها ارزیابی این اینکه ضمن ، دهد می انجام را الزم های ارزیابی و کیفیت باالبردناستانداردمدیریت ، ها

کیفیت ، محصوالت داخلی ، بهبود روش تولید کاال و ارتقای کارایی صنایع صورت می گیرد.

تدوین مورد 900 گذشته سال پایان تا : اظهارداشت جدیدتریناستانداردوی که شده اندازی راه جدید آزمایشگاه و آزمون 35 و گرفته صورت
 آن ، آزمایشگاه نفت و فرآورده های نفتی است که تا پایان تیرماه بهره برداری از آن کامل می شود.

پژوهشکده موضوعاستانداردرئیس توسعهاستاندارددرباره ششم برنامه در جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد : گفت توسعه ششم برنامه در
که است ، سال 25 شوم متذکر را نکته این باید البته شد. خواهد اجرایی ششم برنامه قالب در آینده سال 5 ظرف و گرفته قرار مدنظر

سازی کشور درجا زده است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه این عقب ماندگی جبران شود.استانداردنظام

12



معاونان و مدیران

مردم نگران کیفیت بنزین نباشند

پژوهشگاه تواناستانداردرییس می عام طور به : گفت 1393 سال دوم ماهه شش در بنزین کیفیت بررسی نتایج درباره
 گفت که مردم نگران کیفیت بنزین نباشند.

و بردار نمونه ، گر آزمون بنزین مثل استراتژیک کاالهای برخی بررسی در اینکه بیان با خبری نشست در - شنبه - امروز سنجابی جهانبخش
تحلیل گر با هم در ارتباط نیستند ، اظهار کرد : این کار باعث می شود امکان تبانی احتمالی وجود نداشته باشد.

ملی سازمان اختیار در ، است مورد کدام به مربوط بدانیم اینکه بدون را ها آزمایش نتایج ما : افزود دادهاستانداردوی بررسی و دهیم می قرار
 ها به عهده این سازمان است.

به گفته سنجابی بر اساس نتایج کلی از آزمایش ها به طور عام می توان گفت که مردم نگران کیفیت بنزین نباشند.

بنزین داخل تایید شد استاندارد

سازمان پژوهشکده ،استانداردرئیس باشند نداشته وارداتی و داخل تولید بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه بیان با
نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. استاندارد آزمون های الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد گفت : پژوهشگاه

سازمان پژوهشکده پژوهشگاهاستانداردرئیس : گفت ، باشند نداشته وارداتی و داخل تولید بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه بیان با
نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. استاندارد آزمون های الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد

وارداتی و داخلی های بنزین کیفیت ارزیابی اولیه نتایج خصوص در خبری نشستی در امروز شیرازی سنجابی جهانبخش ، تسنیم گزارش به
ملی سازمان به گذشته سال در بروزاستانداردکه از جلوگیری و سوختی فرآورده و بنزین کیفیت آزمایش برای : داشت اظهار ، بود شده واگذار

 مسائل سیاسی مدلی پژوهشی تدوین شده که هیچ گونه ارتباط مستقیمی میان آزمونگر و نمونه بردار و تحلیلگر وجود نداشته باشد.
نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد. استاندارد آزمون های الزم را انجام و سازمان ملی استاندارد وی افزود : بر همین اساس پژوهشگاه

داخلی های بنزین که دهد می نشان خوبی به ها ارزیابی نتایج : گفت ، باشند نداشته بنزین کیفیت بابت نگرانی مردم اینکه به اشاره با سنجانی
و وارداتی نگرانی بابت کیفیت ندارند.

سازمان پژوهشکده ،استانداردرئیس باشد تعرفه ردیف 1250 جزو که محصولی هر : گفت نیز وارداتی های روغن کیفیت ارزیابی خصوص در
آزمایش های الزم را در این خصوص صورت خواهد داد. استاندارد اجباری وجود دارد و سازمان ملی استاندارد برای واردات آن نیاز به آزمون

نگهداری وضعیت البته گیرند. می قرار آزمایش مورد مردم سالمتی حفط برای به نیز آنها چرب اسیدهای میزان و روغن انواع : کرد تصریح وی
آن درخصوص ارزیابی ما ، باشد داشته کشور به ورود اجازه قاچاق صورت به و گمرک از غیر کانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن

صورت نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذیریم.
عالمت در تقلب و جعل بیشترین ادامه در واستاندارددر غذایی مواد حوزه در تقلب و جعل تعداد : گفت و دانست غذایی مواد با مرتبط را

 مصرفی مردم بیشتر از سایر کاالها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.
پژوهشکده : کرد اضافه هااستانداردسنجابی حوزه سایر و ساختمان و مکانیک ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذایی مواد گروه چهار در

تدوین منظور به تحقیقات انجام و ها ارزیابی این اینکه ضمن ، دهد می انجام را الزم های ارزیابی و کیفیت باالبردناستانداردمدیریت ، ها
کیفیت ، محصوالت داخلی ، بهبود روش تولید کاال و ارتقای کارایی صنایع صورت می گیرد.

تدوین مورد 900 گذشته سال پایان تا : اظهارداشت جدیدتریناستانداردوی که شده اندازی راه جدید آزمایشگاه و آزمون 35 و گرفته صورت
 آن ، آزمایشگاه نفت و فرآورده های نفتی است که تا پایان تیرماه بهره برداری از آن کامل می شود.

پژوهشکده موضوعاستانداردرئیس توسعهاستاندارددرباره ششم برنامه در جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد : گفت توسعه ششم برنامه در
که است ، سال 25 شوم متذکر را نکته این باید البته شد. خواهد اجرایی ششم برنامه قالب در آینده سال 5 ظرف و گرفته قرار مدنظر
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سازی کشور درجا زده است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه این عقب ماندگی جبران شود.استانداردنظام

مردم نگران کیفیت بنزین وارداتی نباشند

سوخت مصرف ناحیه از نگرانی نباید مردم که دهد می نشان 93 سال دوم ماهه شش در کشور در توزیعی بنزین از گرفته صورت آزمایشهای
داشته باشند.

ملی سازمان رئیس معاون ، شیرازی سنجابی جهانبخش ، شانا گزارش پژوهشگاهاستانداردبه رئیس 20استانداردو شنبه ) امروز ، ایران
ملی سازمان به گذشته سال در که وارداتی و داخلی بنزینهای کیفیت ارزیابی اولیه نتایج مورد در نتایجاستانداردتیرماه) : گفت ، شد واگذار

تنها بررسیها و آزمونهای الزم را انجام می دهد. استاندارد باید اعالم کند و پژوهشگاه استاندارد نهایی ارزیابی کیفیت بنزین را سازمان ملی
کیفیت ناحیه از نگرانی نباید مردم که گفت توان می ، 93 سال دوم ماهه شش آزمایشی های نمونه به توجه با کلی طور به : افزود ادامه در وی

سوخت مصرفی ( اعم از تولید داخل و محموله های وارداتی) داشته باشند.
مدلی ، سیاسی های شائبه بروز از جلوگیری منظور به و نفتی های فرآورده و بنزین کیفیت آزمایش برای : کرد تصریح شیرازی سنجابی
تبانی امکان شود می باعث کار این ، ندارد وجود تحلیلگر و بردار نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ که شده تدوین پژوهشی

احتمالی نیز وجود نداشته باشد.
ملی سازمان رئیس پژوهشگاهاستانداردمعاون اختیار در که اندکی بودجه رغم علی : آزمایشگاههایاستانداردگفت احداث به اقدام دارد قرار

 مختلف کرده ایم که مهم ترین آن آزمایشگاه نفت است که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
پژوهشگاه هایاستانداردرئیس چرخه اصالح توسعه ششم برنامه طی شود می تالش پژوهشگاه این در : افزود گیرداستانداردایران انجام سازی

و با این تغییر رویکرد عقب ماندگی 25 ساله پژوهشگاه جبران شود.
52 : گفت نیز داخلی خودروهای کیفیت بررسی خصوص در آناستانداردوی اجرای به موظف خودروسازان و است شده اجباری خودرو حوزه در

 هستند ، اما با توجه به شرایط ایمنی جاده ها ، مصرف مردم و کاربری نادرست از خودروها ، با الگوی مد نظر فاصله داریم.
پژوهشگاه در ای پروژه نیز امسال : کرد تصریح جی ان سی گاز جایگاه و مخازن بررسیهای مورد در بهاستانداردسنجابی نزدیک ای بودجه با

پژوهشگاه همچنین پرداخت خواهد سوخت مخازن کیفیت وضعیت بررسی به تومان میلیارد تخصصیاستانداردیک طور به 93 سال اواسط از
و است گرفته قرار دولت اختیار در محرمانه طور به بررسیها این اولیه گزارشهای و پرداخته جی ان سی گاز جایگاههای و مخازن بازرسی به

گزارش نهایی نیز در بهمن ماه امسال منتشر خواهد شد.

نتایج اولیه ارزیابی کیفی بنزین

پژوهشکده نهاییاستانداردرئیس نتایج اعالم : گفت ، وارداتی و داخلی های بنزین کیفی ارزیابی اولیه نتایج تشریح با
است اما مردم نباید نگران کیفیت بنزین باشند. استاندارد ارزیابی با سازمان

پژوهشکده رئیس شیرازی سنجابی جهانبخش ، مشرق گزارش ،استانداردبه وارداتی و داخلی های بنزین کیفیت ارزیابی اولیه نتایج تشریح با ،
، رابطه این در سیاسی های گیری جهت هرگونه از جلوگیری و سوختی های فرآورده و بنزین کیفیت خصوص در آزمایش هرگونه برای : گفت
نتایج بنابراین و باشد نداشته وجود تحلیلگر و بردار نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ که شده تدوین نحوی به پژوهشی مدل

ارزیابی کیفی بنزین ها به دور از هرگونه مداخالت سیاسی و اینکه نمونه ها مربوط به کدام بخش است ، صورت می گیرد و اعالم می شود.

پژوهشکده ملیاستانداردرئیس سازمان را بنزین کیفیت ارزیابی نهایی نتایج البته : افزود مهر سئوال به پاسخ واستاندارددر کند اعالم باید
تنها بررسی ها و آزمون های الزم را انجام می دهد. استاندارد پژوهشگاه
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چراکه ، باشند بنزین کیفیت نگران نباید که داد مردم به را اطمینان این توان می آزمایش مورد های نمونه در کلی طوری به : کرد تصریح وی
نگرانی وارداتی و داخلی های بنزین مورد در اینکه ، گفت مردم به توان می عام طور به آنچه و دهد می نشان خوبی به را این ، ها ارزیابی نتایج

کیفیت وجود ندارد.

عالمت در تقلب و جعل بیشترین ادامه در حوزهاستانداردسنجابی در تقلب و جعل تعداد : کرد خاطرنشان و دانست غذایی مواد با مرتبط را
 مواد غذایی و مصرفی مردم بیشتر از سایر کاالها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.

به نیاز آن واردات برای ، باشد تعرفه ردیف 1250 جزو که محصولی هر : گفت نیز وارداتی های روغن کیفیت ارزیابی خصوص در وی
ملیاستانداردآزمون سازمان و دارد وجود روغناستاندارداجباری برای اینکه ضمن ، داد خواهد صورت خصوص این در را الزم های آزمایش

آزمایش مورد نیز ترانس چرب اسیدهای البته ، گیرد می قرار آزمایش مورد مردم سالمتی با ارتباط دلیل به چرب اسیدهای میزان و نوع نیز
قرار می گیرند.

پژوهشکده قاچاقاستانداردرئیس صورت به و گمرک از غیر کانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن نگهداری وضعیت البته : کرد تاکید
 اجازه ورود به کشور داشته باشد ، ما ارزیابی درخصوص آن صورت نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذیریم.

پژوهشکده : کرد خاطرنشان هااستانداردسنجابی حوزه سایر و ساختمان و مکانیک ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذایی مواد گروه چهار در
تدوین منظور به تحقیقات انجام و ها ارزیابی این اینکه ضمن ، دهد می انجام را الزم های ارزیابی و کیفیت باالبردناستانداردمدیریت ، ها

کیفیت ، محصوالت داخلی ، بهبود روش تولید کاال و ارتقای کارایی صنایع صورت می گیرد.

تدوین مورد 900 گذشته سال پایان تا : اظهارداشت جدیدتریناستانداردوی که شده اندازی راه جدید آزمایشگاه و آزمون 35 و گرفته صورت
 آن ، آزمایشگاه نفت و فرآورده های نفتی است که تا پایان تیرماه بهره برداری از آن کامل می شود.

پژوهشکده کردناستانداردرئیس لحاظ برنامهاستاندارددرباره در جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد : کرد خاطرنشان توسعه ششم برنامه در
نظام ، سال 25 که است شرایطی در این ، گرفته قرار مدنظر توسعه ششماستانداردششم برنامه در امیدواریم و است زده درجا کشور سازی

توسعه این عقب ماندگی جبران شود.

نظام شده واقف خود حقوق به کننده مصرف ، آن براساس که شود می ختم مهم اتفاق چهار به رویکرد تغییر این حاصل : داد ادامه سنجابی
تدوین خواهد شد. استانداردتوزیع و تولید به دلیل فشار مصرف کنندگان به سمت خوداظهاری پیش می رود و برای هر محصول یک پیوست

اجرایی توسعه ششم برنامه قالب در آینده سال پنج ظرف و است شده تدوین جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد راه نقشه : داشت اظهار وی
خواهد شد.

مردم نگران کیفیت بنزین داخل نباشند

: گفت ، وارداتی و داخلی های بنزین کیفی ارزیابی اولیه نتایج تشریح با خبری نشست در شیرازی سنجابی جهانبخش
است اما مردم نباید نگران کیفیت بنزین باشند استاندارداعالم نتایج نهایی ارزیابی با سازمان

های بنزین کیفیت ارزیابی اولیه نتایج تشریح با خبرنگاران با خود امروز خبری نشست در شیرازی سنجابی جهانبخش ، «نسیم» گزارش به
های گیری جهت هرگونه از جلوگیری و سوختی های فرآورده و بنزین کیفیت خصوص در آزمایش هرگونه برای : گفت ، وارداتی و داخلی
نداشته وجود تحلیلگر و بردار نمونه و آزمونگر میان مستقیمی ارتباط گونه هیچ که شده تدوین نحوی به پژوهشی مدل ، رابطه این در سیاسی
گیرد می صورت ، است بخش کدام به مربوط ها نمونه اینکه و سیاسی مداخالت هرگونه از دور به ها بنزین کیفی ارزیابی نتایج بنابراین و باشد

و اعالم می شود.
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پژوهشکده ملیاستانداردرئیس سازمان را بنزین کیفیت ارزیابی نهایی نتایج البته : افزود مهر سئوال به پاسخ واستاندارددر کند اعالم باید
تنها بررسی ها و آزمون های الزم را انجام می دهد. استاندارد پژوهشگاه

چراکه ، باشند بنزین کیفیت نگران نباید که داد مردم به را اطمینان این توان می آزمایش مورد های نمونه در کلی طوری به : کرد تصریح وی
نگرانی وارداتی و داخلی های بنزین مورد در اینکه ، گفت مردم به توان می عام طور به آنچه و دهد می نشان خوبی به را این ، ها ارزیابی نتایج

کیفیت وجود ندارد.

عالمت در تقلب و جعل بیشترین ادامه در حوزهاستانداردسنجابی در تقلب و جعل تعداد : کرد خاطرنشان و دانست غذایی مواد با مرتبط را
 مواد غذایی و مصرفی مردم بیشتر از سایر کاالها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.

به نیاز آن واردات برای ، باشد تعرفه ردیف 1250 جزو که محصولی هر : گفت نیز وارداتی های روغن کیفیت ارزیابی خصوص در وی
ملیاستانداردآزمون سازمان و دارد وجود روغناستاندارداجباری برای اینکه ضمن ، داد خواهد صورت خصوص این در را الزم های آزمایش

آزمایش مورد نیز ترانس چرب اسیدهای البته ، گیرد می قرار آزمایش مورد مردم سالمتی با ارتباط دلیل به چرب اسیدهای میزان و نوع نیز
قرار می گیرند.

پژوهشکده قاچاقاستانداردرئیس صورت به و گمرک از غیر کانال از روغنی اگر ولی است مدنظر نیز ها روغن نگهداری وضعیت البته : کرد تاکید
 اجازه ورود به کشور داشته باشد ، ما ارزیابی درخصوص آن صورت نداده و در قبال آن ، مسئولیتی هم نمی پذیریم.

پژوهشکده : کرد خاطرنشان هااستانداردسنجابی حوزه سایر و ساختمان و مکانیک ، برق ، پتروشیمی محصوالت ، غذایی مواد گروه چهار در
تدوین منظور به تحقیقات انجام و ها ارزیابی این اینکه ضمن ، دهد می انجام را الزم های ارزیابی و کیفیت باالبردناستانداردمدیریت ، ها

کیفیت ، محصوالت داخلی ، بهبود روش تولید کاال و ارتقای کارایی صنایع صورت می گیرد.

تدوین مورد 900 گذشته سال پایان تا : اظهارداشت جدیدتریناستانداردوی که شده اندازی راه جدید آزمایشگاه و آزمون 35 و گرفته صورت
 آن ، آزمایشگاه نفت و فرآورده های نفتی است که تا پایان تیرماه بهره برداری از آن کامل می شود.

پژوهشکده کردناستانداردرئیس لحاظ برنامهاستاندارددرباره در جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد : کرد خاطرنشان توسعه ششم برنامه در
نظام ، سال 25 که است شرایطی در این ، گرفته قرار مدنظر توسعه ششماستانداردششم برنامه در امیدواریم و است زده درجا کشور سازی

توسعه این عقب ماندگی جبران شود.

نظام شده واقف خود حقوق به کننده مصرف ، آن براساس که شود می ختم مهم اتفاق چهار به رویکرد تغییر این حاصل : داد ادامه سنجابی
تدوین خواهد شد. استانداردتوزیع و تولید به دلیل فشار مصرف کنندگان به سمت خوداظهاری پیش می رود و برای هر محصول یک پیوست

اجرایی توسعه ششم برنامه قالب در آینده سال پنج ظرف و است شده تدوین جهانی پذیری رقابت و تعالی رویکرد راه نقشه : داشت اظهار وی
خواهد شد.
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خبر های استانی

 راهکارهای تعامل مشترک ایرنا و اداره
گیالن بررسی شد استانداردکل

خبرگزاری سازمان بین هوشمند و هدفمند ، موثر اخبار انتشار و تولید منظور به سویه دو تعامل راهکارهای - ایرنا - رشت
استان گیالن بررسی شد. استانداردجمهوری اسالمی مرکز گیالن و اداره کل

ملی سازمان و ایرنا) ) اسالمی جمهوری خبرگزاری سازمان میان شده منعقد نامه تفاهم راستای در راهکارها این ، ایرنا گزارش ایراناستانداردبه
استان بررسی شد. استاندارد ، روز شنبه در نشست مشترک رییس خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز گیالن و مدیرکل

کل اداره با گیالن اسالمی جمهوری خبرگزاری تعامل و همکاری نحوه خصوص در نشست این در هایاستانداردهمچنین زمینه در استان
 مختلف بحث و تبادل نظر شد.

فرهنگاستانداردمدیرکل و عمومی افکار تنویر برای توانمند و موثر بسیار ای رسانه مجموعه را ایرنا ، نشست این در گیالن صنعتی تحقیقات و
و کمک به سالمت جامعه خواند. استاندارد سازی در شناخت

مفقوده حلقه یوسفی هایاستانداردمحمدعلی سازمان های نامه تفاهم به توجه با : افزود و دانست سازی فرهنگ و آگاهی حاضر درحال را
در ارتقای آگاهی های جامعه و فرهنگ سازی بسیار موثر خواهد بود. استاندارد مرکزی این دو مجموعه ، همکاری خبرگزاری ایرنا و

: کرد خاطرنشان دربارهاستانداردوی سازی فرهنگ و رسانی اطالع و است جامعه سالمت ضامن کاالیاستاندارد، تولید و اقتصاد در مهمی تاثیر
 با کیفیت دارد.

همکاری با ها دستگاه باید : کرد تصریح و تاکید کنندگان مصرف و داخلی تولیدات از حمایت برای ها دستگاه تمامی تعامل ضرورت بر یوسفی
و تعامل ، قبل از اینکه مشکلی در جامعه اتفاق بیفتد ، پیشگیری و اشکاالت را رفع کنند.

اقتصاد کلی های سیاست در : کرد خاطرنشان ، بپرهیزند کردن عمل ای جزیره از بهتر کارکرد برای ها دستگاه مدیران اینکه بیان با وی
پوشش افزایش ضرورت بر ؛ شده ابالغ رهبری معظم مقام سوی از که کهاستانداردمقاومتی شده تاکید آن ترویج و داخلی محصوالت کلیه برای

 این امر ، نیازمند همکاری همه دستگاه هاست.

می تولید غیرمجاز بصورت که کاالهایی شود می باعث ها نظارت و کنترل افزایش : داد ادامه کاالها بر دقیق نظارت نقش به اشاره با یوسفی
محصوالت عرضه گسترش موجب خود ، موضوع این که شوند عرضه بازار در نتوانند ، بهاستانداردشوند جامعه دادن سوق و عمومی اعتماد و

می شود. استاندارد سمت استفاده از کاالهای

دقت و صحت ، سرعت مولفه سه پایه بر را ایرنا رویکرد ، نشست این در نیز گیالن مرکز اسالمی جمهوری خبرگزاری رییس کبیری امیرحسین
عنوان و اظهار کرد : در عرصه اطالع رسانی و آگاهی بخشی ، مولفه صحت برای ما از دیگر مولفه ها دارای اهمیت بیشتری است.

سازمان و ایرنا) ) اسالمی جمهوری خبرگزاری سازمان میان شده منعقد نامه تفاهم ، ایرنا همچون ای رسانه های ظرفیت به اشاره با وی
صحیحاستانداردملی معرفی برای : کرد خاطرنشان و اعالم ها ظرفیت این از گیری بهره برای فرصتی را دراستانداردایران آن اهمیت تبیین و

 اذهان عمومی ، نهایت تالش خود را به کار می گیریم.

ملی سازمان و ایرنا) ) اسالمی جمهوری واستانداردخبرگزاری جانبه دو روابط تقویت بمنظور و موجود مندی عالقه و تمایل به توجه با ایران
 گسترش همکاری ها در چارچوب موضوعات خبری و تبادل اطالعات ، خردادماه امسال تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

برنامه بمنظور مشترک کمیته یا و شورا تشکیل ، دوجانبه پژوهشی و فرهنگی ، خبری خدمات و امکانات ، ظرفیت از استفاده و اطالعات تبادل
های زمینه از جانبه دو های همکاری توسعه و طرف دو نیازهای تبیین جهت در کارشناسی جلسات و تخصصی های نشست برگزاری و ریزی

همکاری در این تفاهمنامه ذکر شده است.ک/3
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7296 / 2007/1352

هرمزگان راههای همکاری استاندارد ایرنا واداره کل
 مشترک را بررسی کردند

مدیرکل مشترک نشست بیشتر هرچه تعامل و دوسویه همکاری راستای ایناستاندارددر خبرگزاری رییس و هرمزگان
برگزار شد. استاندارد استان شنبه در اداره کل

شده منعقد نامه تفاهم درخصوص بیشتر همکاری درباره اداره دو این مسووالن تنیده خلیل و زاده باقر عیسی نشست دراین ، ایرنا گزارش به
ومدیرعامل ایرنا گفت وگو وتبادل نظرکردند. استانداردبین رییس سازمان ملی

واستانداردمدیرکل ایرنا بین همکاری نامه تفاهم طرح از استفاده مزایای درباره نشست دراین قبلاستانداردهرمزگان ها مدت از ما : گفت
 درپی اجرای چنین توافق همکاری بودیم که بتوان بخش خبری این اداره را توسعه بدهیم.

وکارکرد اهمیت تا دهند می امکان ما به نامه تفاهم این : افزود زاده مزایایاستانداردباقر از ومردم کنیم معرفی بیشتر جامعه به استانداردرا
 بیشتر بهره مند شوند.

معرفی به نسبت گذشته در اینکه به توجه با : داد ادامه درکناراستانداردوی قوی بازوی یک عنوان به ایرنا رود می انتظار نگرفته صورت کاری
 ما باشد.

استان صورت گرفته که هنوز بازگو نشده ونیازمند تعامل وهمراهی بیشتر دراین زمینه است. استاندارد وی یاد آور شد : کارهای بزرگی در حوزه

هایاستانداردمدیرکل بخش در اقتصادی وسیع های فعالیت وکانون کاال وخروج ورود دروازه استان این اینکه به توجه با : اظهارداشت هرمزگان
در این حوزه ها باید بازگو شود. استاندارد صادارات و واردات ، صنعت و مواد غذایی است ، اهمیت

های ظرفیت تواند ایرنامی : گفت موقع به رسانی اطالع در ایرنا وجایگاه اهمیت به اشاره با نیز هرمزگان اسالمی جمهوری خبرگزاری رییس
را به مردم معرفی کند. استانداردپنهان

از کاملی شناخت مردم : افزود تنیده سازماناستانداردخلیل و نهادها سایر به نسبت ، خود مهم جایگاه و اهمیت وجود با سازمان این و ندارند
 های خدمتگزار ناشناس مانده است.

کاالهای از استفاده فرهنگ گسترش راستای در است آماده اسالمی جمهوری خبرگزاری : کرد تصریح سازماناستانداردوی اهمیت معرفی و
 متولی آن ، ظرفیت های رسانه ای خود را در این حوزه بیش از پیش فعال کند
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تهران : 300 اجاق گاز غیر استاندارد مدیرکل
در تهران توقیف شد استاندارد

مدیرکل - ایرنا - غیراستانداردتهران گاز اجاق 300 حدود : گفت تهران تهراناستاندارداستان در گاز شهاب تجارتی نام با
 شناسایی و توقیف شد.

کل اداره عمومی روابط از ایرنا شنبه روز گزارش کارشناساناستانداردبه های بازرسی در : افزود بیات مسلم ، تهران واحدهایاستاندارداستان از
با نام تجارتی شهاب گاز در واحدی در جاده خاوران شناسایی و توقیف شد. استاندارد تولیدی حدود 300 عدد اجاق گاز و کباب پز غیر

صادر شد. استاندارد وی ادامه داد : همچنین در جلسات خرداد ماه کمیته عالیم این اداره کل برای 18 فرآورده پروانه کاربرد عالمت

طبخ تجارتی های نام با ترتیب به کابین دو مزدا خودرو صندلی و حمام سردوش ، صنعتی پخت دیگ فرآورده سه همچنین : افزود بیات
تشویقی دریافت کردند. استاندارد ) ، پروانهseghgoماشین ونکی ، فریز و سقهو (

اهرمیاستانداردمدیرکل بهداشتی مخلوط شیرآالت و کلسیم پایه بر گریس شامل نیز فرآورده دو پروانه جلسات این در : گفت تهران استان
 مکانیکی و دیواری به ترتیب با نام های تجارتی مهران شیمی راد و تندیس صنعت نیز ابطال شد.

تهرام/1699//1348/1772

در شهرستانهای چابهار و کنارک به استانداردبتن غیر
 فروش می رسد

اداره غیراستانداردرییس بتن فروش به اشاره با استاناستانداردچابهار جنوب در کنارک و چابهار های شهرستان سطح در
در پروژه های عمرانی این شهرستانها هشدار داد. استاندارد سیستان و بلوچستان ، نسبت به استفاده از این مواد غیر

اداره عمومی روابط شنبه روز گزارش دریافتاستانداردبه به موفق بتن تولیدی واحد یک فقط چابهار شهرستان در : گفت جدگال ناصر ،
عالمت کاربرد ،استانداردپروانه آن سوداوری و عمرانی های پروژه در مصالح باالی مصرف بدلیل پیمانکاران از بعضی متاسفانه اما است شده

می کنند. استاندارد اقدام به ساختن بتن غیر

غیر های بتن خرید از کرد درخواست ساختمانی مهندسی نظام و شهرداریها ویژه به دولتی وارگانهای ادارات همه از درمیاناستانداردوی که
 مدت ضررهای بسیار هنگفتی به صاحبان پروژ های عمرانی و دولت وارد می کند پرهیز کنند.

ساختمانی مصالح از استفاده و نظارت تحت های پروژه روی بر کامل نظارت به نسبت : کرد توصیه دولتی مدیران به دقتاستانداردجدگال
 بیشتری اعمال کنند.
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استانداردمعرفی یک برند اجاق گاز و کباب پز غیر

در استان تهران شناسایی و توقیف شدند. استاندارددر روزهای اخیر حدود 300 دستگاه اجاق گاز و کباب پز غیر
اداره مدیرکل - بیات مسلم ، ایسنا گزارش کارشناساناستانداردبه های بازرسی در : گفت خبر این جزئیات تشریح در - ازاستانداردتهران

غیر پز کباب و گاز اجاق دستگاه 300 تولیدی تجارتیاستانداردواحدهای نام گاز"با شد."شهاب توقیف و شناسایی خاوران جاده در واحدی در

عالئم کمیته خردادماه جلسات در وی گفته تجارتیاستانداردبه نام با فریزر یخچال جمله از فرآورده 18 برای تهران استان کل ،"بیلور"اداره
تجارتی نام با اهرمی مخلوط فرد"شیرآالت تجارتی"مویری نام با اهرمی مخلوط شیرآالت تجارتی"ایرسا"، نام با انعطاف قابل سیم البرز"،

آلیجی تجارتی"الکتریک نام با انعطاف قابل سیم تجارتی"زرپاپ"، نام با انعطاف قابل کابل تجارتی"زرپاپ"، نام با الکتروموتور آسان"، ایمن
میثاق تجارتی"بر نام با آشپزخانه هود استیل"، تجارتی"پلی نام با برقی خردکن سبزی سازان"، تجارتی"راحت نام با جاروبرقی راحت"،

تجارتی"سازان نام با اداری صندلی تجارتی"داتیس"، نام با آبیاری کاربرد برای اتیلن پلی لوله پالستیک"، آبشار برای"ارس اتیلن پلی لوله ،
تجارتی نام با فاضالبی و آبرسانی پالستیک"کاربردهای آبشار نام"ارس با ساختمانی مصارف جهت پایه حالل کیدی آل مات روغنی رنگ ،

صادر شده است. استاندارد پروانه کاربرد عالمت "گلپاک و اشکان" ، رنگ و شیشه پاک کن با نام تجارتی "استقبال" تجارتی

تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین طبخ تجارتی نام با صنعتی پخت دیگر فرآورده سه ، گزارش این اساس خودروی"فریز"بر صندلی و
تشویقی دریافت کردند. استاندارد پروانه"SAGHGO" مزدا دوکابین با نام تجارتی

مدیرکل گفته اساس تجارتیاستانداردبر نام با کلسیم پایه بر گیرس شامل فرآورده دو پروانه ، جلسات این راد"در شیمی شیرآالت"مهران و
ابطال شد. "تندیس صنعت" مخلوط بهداشتی اهرمی مکانیکی با نام تجارتی

انتهای پیام

از بازار استان استاندارد 68 قلم کاالی فاقد عالمت
 جمعآوری شد

عالمتاستانداردمدیرکل فاقد کاالی قلم 68 آوری جمع و شناسایی از بختیاری و بازاراستانداردچهارمحال سطح از امسال نخست ماهه سه در
 استان خبر داد.

در شده شناسایی کاالهای : اظهارکرد ، بختیاری و چهارمحال منطقه ایسنا) ) ایران دانشجویان خبرنگارخبرگزاری با وگو گفت در نظری عبداله
، کن پاک شیشه ، چوب چسب ، کلوچه ، سیر ترشی ، نارگیلی کلوچه ، اسفنجی کیک ، پرتقال نوشیدنی ، گوجه رب ، لیمو آب زمینه

سفیدکننده ، همبرگر ، کیک ، دستمال کاغذی ، پنیر پیتزا ، خیار شور ، شیر آالت ساختمانی ، سبزی خردکن ، آب آناناس است.

ملی سازمان مقررات و قوانین اساس بر : کرد خاطرنشان مقرراتاستانداردوی مشمول کاالهای فروش و توزیع ، بااستانداردایران اجباری
از پایینتر نشاناستانداردکیفیت داشتن بدون یا نشاناستانداردو به باید کاالها نوع این فروشندگان و کنندگان توزیع و بوده ممنوع

توجه کنند. استاندارد
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خبرگزاری ایسنا
خبرنگار : 63

انتهای پیام

در تهران استانداردتوقیف 300 اجاق گاز غیر

مدیرکل : تسنیم غیراستانداردخبرگزاری گاز اجاق توقیف و شناسایی از تهراناستانداردتهران در ، گاز شهاب تجارتی نام با
 خبر داد.

از نقل به تسنیم خبرگزاری گزارش کل"به تهراناستاندارداداره کارشناسان"استان های بازرسی در : گفت خبر این تشریح در بیات مسلم ،
غیراستاندارد پز کباب و گاز اجاق عدد 300 ، تولیدی واحدهای شناساییاستاندارداز ، خاوران جاده در واحدی در ، گاز شهاب تجارتی نام با

 وتوقیف شد.
عالمت کاربرد پروانه فراورده 18 برای ، کل اداره این عالیم کمیته ماه خرداد جلسات در ، گزارش این اساس شرحاستانداردبر به که ؛ شد صادر

 زیر است :
مخلوط شیرآالت ، فرد معیری تجارتی نام با ظرفشویی و روشویی ، حمام ، دیواری اهرمی مخلوط شیرآالت ، فیلور تجارتی نام با فریزر یخچال
با انعطاف قابل سیم ، آلیجی الکتریک البرز تجارتی نام با انعطاف قابل سیم ، ایرسا تجارتی نام با ظرفشویی و روشویی ، حمام ، دیواری اهرمی

انرژی 3/1بازده موتور الکترو ، زرتاب تجارتی نام با انعطاف قابل کابل ، زرتاب تجارتی تجارتیEنام نام با پاراشوت ، پمپ آبشار تجارتی نام با
نام با برقی خردکن سبزی ، استیل پلی تجارتی نام با آشپزخانه هود ، میثاق آسانبر ایمن تجارتی نام با پاراشوت ، قاسمی صنعت کوشا ایمن
تولید آبیاری کاربرد برای اتیلن پلی لوله ، داتیس تجارتی نام با اداری صندلی ، سازان راحت تجارتی نام با برقی جارو ، سازان راحت تجارتی

اولیه مواد با تولیدpeشده فشار تحت زهکشی و فاضالبی و آبرسانی کاربردهای برای اتیلن پلی لوله ، پالستیک آبشار ارس تجارتی نام با 32
اولیه مواد با پوششpeشده رنگ و ساختمان داخل مصارف جهت پایه حالل آلکیدی مات روغنی رنگ ، پالستیک آبشار ارس تجارتی نام با 80

زیرین بر پایه رزین آلکید با نام تجارتی استقبال رنگ ، شیشه پاک کن بر پایه حالل با نام تجارتی گلپاک و اشکان.
کابین دو مزدا خودرو صندلی ، فریز تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین طبخ تجارتی نام با صنعتی پخت دیگ فراورده سه همچنین

تشویقی دریافت کردند. استاندارد ، پروانه seghgoبا نام تجارتی
با مکانیکی اهرمی بهداشتی مخلوط شیرآالت ، راد شیمی مهران تجارتی نام با کلسیم پایه بر گریس ، شامل فراورده دو پروانه جلسات این در

نام تجارتی تندیس صنعت ، شیرآالت مخلوط بهداشتی اهرمی دیواری ، ، ابطال شد.
انتهای پیام/

استاندارد عملکرد سه ماهه اول سال جاری اداره
 شهرستان سراوان

اداره رئیس : پانا ادارهاستانداردخبرگزاری جاری سال اول ماهه سه عملکرد سراوان رااستانداردشهرستان شهرستان این
 بیان نمود.

اداره رئیس دهواری عبدالغفور ، پانا خبرنگار گزارش کاالیاستانداردبه انواع تن 2318 مقدار جاری سال اول ماهه سه طی در : گفت سراوان
با تطبیق و آزمون ، برداری نمونه از پس ریال 87662000000 ارزش به خرما انواع فقرهاستانداردصادراتی 71 طی مربوطه های

مدتاستانداردگواهینامه به نسبت کاهش درصد 23 ارزش نظر از و درصد 22 وزن نظر از که گردید صادر پاکستان کشور به کوهک مرز طریق از
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قرار آزمون مورد سوزآور سود و خرما شامل نمونه 72 اداره این های آزمایشگاه در مدت همین طی : افزود است.دهواری داشته قبل سال مشابه
و ها فروشی طال ، کاال توزیع ، عرضه مراکز ، خدماتی ، تولیدی واحدهای از بازدید مورد 233 تعداد مدت این در : کرد تصریح است.وی گرفته
تعداد این از که گرفت قرار آزمون و بررسی مورد مایع گاز سیلندر عدد 1871 تعداد و شده انجام مذکور شهرستان در صادراتی های محموله

112 عدد به علت نقص فنی پلمپ و تا رفع نقص از چرخه مصرف خارج گردید.

 عملکرد سه ماهه اول سال جاری امور خانواده اداره
استان استانداردکل

کل اداره بانوان و خانواده امور مشاور : پانا ابتدااستانداردخبرگزاری در حوزه این های فعالیت : گفت بلوچستان و سیستان
آغاز استان کشاورزی جهاد سازمان همکاری با و روستایی زنان کشاورزی توسعه از حمایت صندوق با قراردادی بستن با

گردید.
و روستایی زنان کشاورزی توسعه از حمایت صندوق با قراردادی بستن با ابتدا در حوزه این های فعالیت : گفت هرمزی ، پانا خبرنگار گزارش به
افزود گردید.وی آغاز کشاورز روستایی زنان سازی توانمند برای مشاوره و آموزشی خدمات ارائه جهت استان کشاورزی جهاد سازمان همکاری با
4 قالب در مذکور منطقه روستاییان های گلخانه و زهک ، زابل های شهرستان در جاری سال ماه خرداد و اردیبهشت در آموزشی های دوره :
40 برای قرارداد این در نیز روستایی قالیباف زنان جهت قالیبافی آموزش : نمود تصریح گردید.هرمزی برگزار ساعت 40 مدت به آموزشی کارگاه
محصول برداشت عملی آموزش و ها خوشه پیگیری و صیفی محصول کاشت عملی آموزش مراحل همچنین و است. شده بینی پیش ساعت

سالم و ارگانیک نیز در شهریور و اوایل آبان ماه انجام خواهد شد.

در تهران استانداردتوقیف اجاق گاز غیر

کل مدیر : سیبنا خبری غیراستانداردسایت گاز اجاق توقیف و شناسایی از تهران ،استاندارداستان گاز شهاب تجارتی نام با
 در تهران خبر داد.

با نام تجارتی شهاب گاز ، در تهران خبر داد. استاندارداستان تهران از شناسایی و توقیف اجاق گاز غیر استاندارد سایت خبری سیبنا : مدیر کل

کل اداره عمومی روابط گزارش کارشناساناستانداردبه های بازرسی در : گفت خبر این تشریح در بیات مسلم ، تهران ازاستاندارداستان
با نام تجارتی شهاب گاز ، در واحدی در جاده خاوران ، شناسایی وتوقیف شد. استاندارد واحدهای تولیدی ، 300 عدد اجاق گاز و کباب پز غیر

عالمت کاربرد پروانه فراورده 18 برای ، کل اداره این عالیم کمیته خرداد جلسات فریزراستاندارددر یخچال : است زیر شرح به که ؛ شد صادر
دیواری اهرمی مخلوط شیرآالت ، فرد معیری تجارتی نام با ظرفشویی و روشویی ، حمام ، دیواری اهرمی مخلوط شیرآالت ، فیلور تجارتی نام با
تجارتی نام با انعطاف قابل سیم ، آلیجی الکتریک البرز تجارتی نام با انعطاف قابل سیم ، ایرسا تجارتی نام با ظرفشویی و روشویی ، حمام ،

انرژی بازده 1/ 3 موتور الکترو ، زرتاب تجارتی نام با انعطاف قابل کابل ، کوشاEزرتاب ایمن تجارتی نام با پاراشوت ، پمپ آبشار تجارتی نام با
راحت تجارتی نام با برقی خردکن سبزی ، استیل پلی تجارتی نام با آشپزخانه هود ، میثاق آسانبر ایمن تجارتی نام با پاراشوت ، قاسمی صنعت
مواد با شده تولید آبیاری کاربرد برای اتیلن پلی لوله ، داتیس تجارتی نام با اداری صندلی ، سازان راحت تجارتی نام با برقی جارو ، سازان

موادpeاولیه با شده تولید فشار تحت زهکشی و فاضالبی و آبرسانی کاربردهای برای اتیلن پلی لوله ، پالستیک آبشار ارس تجارتی نام با 32
برpeاولیه زیرین پوشش رنگ و ساختمان داخل مصارف جهت پایه حالل آلکیدی مات روغنی رنگ ، پالستیک آبشار ارس تجارتی نام با 80

پخت دیگ فراورده سه همچنین اشکان. و گلپاک تجارتی نام با حالل پایه بر کن پاک شیشه ، رنگ استقبال تجارتی نام با آلکید رزین پایه
تجارتی نام با کابین دو مزدا خودرو صندلی ، فریز تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین طبخ تجارتی نام با پروانهseghgoصنعتی ،

تشویقی دریافت کردند. استاندارد
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با مکانیکی اهرمی بهداشتی مخلوط شیرآالت ، راد شیمی مهران تجارتی نام با کلسیم پایه بر گریس ، شامل فراورده دو پروانه جلسات این در
نام تجارتی تندیس صنعت ، شیرآالت مخلوط بهداشتی اهرمی دیواری ، ابطال شد.

در تهران استانداردتوقیف اجاق گاز غیر

کارشناسان های بازرسی غیراستاندارددر پز کباب و گاز اجاق عدد 300 ، تولیدی واحدهای شهاباستاندارداز تجارتی نام با
 گاز ، در واحدی در جاده خاوران ، شناسایی وتوقیف شد.

با نام تجارتی شهاب گاز ، در تهران خبر داد. استاندارداستان تهران از شناسایی و توقیف اجاق گاز غیر استاندارد دیر کل

کل اداره عمومی روابط از ایلنا گزارش کارشناساناستانداردبه های بازرسی در : گفت خبر این تشریح در بیات مسلم ، تهران ازاستاندارداستان
با نام تجارتی شهاب گاز ، در واحدی در جاده خاوران ، شناسایی وتوقیف شد. استاندارد واحدهای تولیدی ، 300 عدد اجاق گاز و کباب پز غیر

عالمت کاربرد پروانه فراورده 18 برای ، کل اداره این عالیم کمیته خرداد جلسات فریزراستاندارددر یخچال : است زیر شرح به که ؛ شد صادر
دیواری اهرمی مخلوط شیرآالت ، فرد معیری تجارتی نام با ظرفشویی و روشویی ، حمام ، دیواری اهرمی مخلوط شیرآالت ، فیلور تجارتی نام با
تجارتی نام با انعطاف قابل سیم ، آلیجی الکتریک البرز تجارتی نام با انعطاف قابل سیم ، ایرسا تجارتی نام با ظرفشویی و روشویی ، حمام ،

انرژی بازده 1/ 3 موتور الکترو ، زرتاب تجارتی نام با انعطاف قابل کابل ، کوشاEزرتاب ایمن تجارتی نام با پاراشوت ، پمپ آبشار تجارتی نام با
راحت تجارتی نام با برقی خردکن سبزی ، استیل پلی تجارتی نام با آشپزخانه هود ، میثاق آسانبر ایمن تجارتی نام با پاراشوت ، قاسمی صنعت
مواد با شده تولید آبیاری کاربرد برای اتیلن پلی لوله ، داتیس تجارتی نام با اداری صندلی ، سازان راحت تجارتی نام با برقی جارو ، سازان

موادpeاولیه با شده تولید فشار تحت زهکشی و فاضالبی و آبرسانی کاربردهای برای اتیلن پلی لوله ، پالستیک آبشار ارس تجارتی نام با 32
برpeاولیه زیرین پوشش رنگ و ساختمان داخل مصارف جهت پایه حالل آلکیدی مات روغنی رنگ ، پالستیک آبشار ارس تجارتی نام با 80

پخت دیگ فراورده سه همچنین اشکان. و گلپاک تجارتی نام با حالل پایه بر کن پاک شیشه ، رنگ استقبال تجارتی نام با آلکید رزین پایه
تجارتی نام با کابین دو مزدا خودرو صندلی ، فریز تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین طبخ تجارتی نام با پروانهseghgoصنعتی ،

تشویقی دریافت کردند. استاندارد

با مکانیکی اهرمی بهداشتی مخلوط شیرآالت ، راد شیمی مهران تجارتی نام با کلسیم پایه بر گریس ، شامل فراورده دو پروانه جلسات این در
نام تجارتی تندیس صنعت ، شیرآالت مخلوط بهداشتی اهرمی دیواری ، ابطال شد.

قزوین می استاندارد زمین های بازی زیر ذره بین
 روند

قزوین گفت : زمین های بازی زیر ذره بین این اداره کل می روند. استاندارد معاون ارزیابی انطباق اداره کل
بازی شهرهای تفریحی تجهیزات وضعیت بررسی پی در : کرد اظهار قزوین در فارس خبرنگار با وگو گفت در امروز خالقی رحیم سیدمحمد

عالمت کاربرد پروانه صدور به منجر و بوده کل اداره این کار دستور در گذشته سال از ابتدایاستانداردکه از ، شد قزوین در شهربازی دو برای
قزوین قرار گرفت. استاندارد امسال موضوع بررسی زمین های بازی نیز در اولویت کاری

در موضوع اهمیت به توجه با ، مربوطه مراجع برای گزارش تهیه و قزوین در موجود بازی های زمین از اولیه های بازرسی از پس : افزود وی
و کارشناسان این اداره کل از زمین های بازی سطح شهر قزوین صورت گرفت. استانداردهفته دوم تیرماه بازدید مشترک اعضا کمیته مصالح
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کل اداره انطباق ارزیابی مربوطاستانداردمعاون انطباق عدم ، بازی های زمین وضعیت بررسی ضمن ، ها بازرسی این طی در : کرد بیان قزوین
های شهرداری ، قزوین استانداری فنی دفتر برای جامع گزارش یک صورت به نهایت در و شد تصویربرداری و شده مشخص دستگاه هر به

منطقه مربوطه و سازمان پارک ها و فضای سبز قزوین ارسال شد تا اقدامات الزم برای رفع نقص زمین های بازی صورت گیرد.
انتهای پیام/2667/

از سطح بازار استانداردجمع آوری زعفران غیر
 قزوین

غیراستانداردمدیرکل زعفران آوری جمع از قزوین ممتازاستاندارداستان زعفران : گفت و داد خبر استان این بازار از
است. استاندارد خراسان در بسته نیم گرمی فاقد عالمت

هماهنگ اجرای طرح راستای در : کرد اظهار قزوین در فارس خبرنگار با وگو گفت در امروز طاهری کلاستانداردمحمودرضا اداره بازرسان ،
رااستاندارد گرمی نیم بسته در خراسان ممتاز تجاری نام با زعفران توجهی قابل مقادیر جاری سال ماه تیر نخست هفته در قزوین استان

 شناسایی و جمع آوری کردند.
نشان نداشتن دلیل به تولیدی واحد آدرس درج بدون زعفران این : افزود شدهاستانداردوی آوری جمع قزوین استان بازار سطح از ایران ملی

 است.
غیراستانداردمدیرکل و کیفیت بی کاالی گونه هر مصرف از ، جامعه ایمنی و سالمت حفظ منظور به : کرد توصیه هموطنان به قزوین استان
کلاستاندارد اداره این به 1517 تلفن شماره با یا و 1000001517 پیامکی سامانه طریق از را مراتب مشاهده صورت در و کرده خودداری جداً

 اطالع دهند.
صدور 121 پرونده گواهینامه انطباق صادراتی در قزوین

گواهینامه فقره 121 جاری سال نخست ماه سه در : گفت و داد خبر قزوین استان در صادراتی انطباق گواهینامه پرونده 121 صدور از طاهری
صادراتی صادر شد.

شامل ریال میلیارد 500 و هزار یک تقریبی ارزش به و کیلوگرم میلیون 22 میزان مدت این طی صادرات ناخالص حجم : کرد بیان مسئول این
، آلمان ، ترکیه ، اوکراین ، لهستان ، تاجیکستان کشورهای مقصد به فشرده قالب و کشمش ، ماکارونی ، خرما ، چیپس ، شوینده پودر اقالم

یونان ، روسیه و استرالیا است.
شورایاستانداردمدیرکل در استان این گمرک واحد پنجره اندازی راه تأکید به توجه با : کرد اضافه قزوین وگویاستاندارداستان گفت شورای و

 استان قزوین این اداره کل با حضور فعال و استقرار در گمرک با اجرای این طرح همراه شده است.
در قزوین استاندارد تعلیق 11 پروانه کاربرد عالمت

عالمت کاربرد پروانه 11 جاری سال ماه خرداد در شده برگزار عالئم های کمیته در : کرد عنوان صنایعاستانداردطاهری زمینه در اجباری
کاغذ فرآورده سلولزی و نساجی صنایع در فرنگی گوجه سس و مرغ گوشت با سوسیس ، پاستوریزه شیر و دوغ ، ماست های فرآورده غذایی

توالت ، حوله کاغذی و دستمال کاغذی و در صنعت مهندسی پزشکی فرآورده گاز طبی تعلیق شد.
عالمت از استفاده که آنجایی از : کرد بیان خصوص این در مسئول شوداستاندارداین می محسوب جرم مربوطه کاالهای روی بر تعلیق زمان در

پروانه تعلیق زمان در کارشناساناستاندارد، نظارت جلوگیریاستاندارد، احتمالی تخلفات وقوع از تا یابد می افزایش مذکور تولیدی واحدهای بر
 به عمل آید و در صورت مشاهده تخلف مراتب به مراجع قانونی ارجاع می شود.

انتهای پیام/2667/غ30
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در تهران استانداردتوقیف اجاق گاز غیر

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1111 1394/04/20
با نام تجارتی شهاب گاز ، در تهران خبر داد. استاندارداستان تهران از شناسایی و توقیف اجاق گاز غیر استاندارد مدیر کل

کل اداره عمومی روابط گزارش کارشناساناستانداردبه های بازرسی در : گفت خبر این تشریح در بیات مسلم ، تهران ازاستاندارداستان
با نام تجارتی شهاب گاز ، در واحدی در جاده خاوران ، شناسایی وتوقیف شد. استاندارد واحدهای تولیدی ، 300 عدد اجاق گاز و کباب پز غیر

عالمت کاربرد پروانه فراورده 18 برای ، کل اداره این عالیم کمیته خرداد جلسات فریزراستاندارددر یخچال : است زیر شرح به که ؛ شد صادر
دیواری اهرمی مخلوط شیرآالت ، فرد معیری تجارتی نام با ظرفشویی و روشویی ، حمام ، دیواری اهرمی مخلوط شیرآالت ، فیلور تجارتی نام با
تجارتی نام با انعطاف قابل سیم ، آلیجی الکتریک البرز تجارتی نام با انعطاف قابل سیم ، ایرسا تجارتی نام با ظرفشویی و روشویی ، حمام ،

انرژی بازده 1/ 3 موتور الکترو ، زرتاب تجارتی نام با انعطاف قابل کابل ، کوشاEزرتاب ایمن تجارتی نام با پاراشوت ، پمپ آبشار تجارتی نام با
راحت تجارتی نام با برقی خردکن سبزی ، استیل پلی تجارتی نام با آشپزخانه هود ، میثاق آسانبر ایمن تجارتی نام با پاراشوت ، قاسمی صنعت
مواد با شده تولید آبیاری کاربرد برای اتیلن پلی لوله ، داتیس تجارتی نام با اداری صندلی ، سازان راحت تجارتی نام با برقی جارو ، سازان

موادpeاولیه با شده تولید فشار تحت زهکشی و فاضالبی و آبرسانی کاربردهای برای اتیلن پلی لوله ، پالستیک آبشار ارس تجارتی نام با 32
برpeاولیه زیرین پوشش رنگ و ساختمان داخل مصارف جهت پایه حالل آلکیدی مات روغنی رنگ ، پالستیک آبشار ارس تجارتی نام با 80

پخت دیگ فراورده سه همچنین اشکان. و گلپاک تجارتی نام با حالل پایه بر کن پاک شیشه ، رنگ استقبال تجارتی نام با آلکید رزین پایه
تجارتی نام با کابین دو مزدا خودرو صندلی ، فریز تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین طبخ تجارتی نام با پروانهseghgoصنعتی ،

تشویقی دریافت کردند. استاندارد
با مکانیکی اهرمی بهداشتی مخلوط شیرآالت ، راد شیمی مهران تجارتی نام با کلسیم پایه بر گریس ، شامل فراورده دو پروانه جلسات این در

نام تجارتی تندیس صنعت ، شیرآالت مخلوط بهداشتی اهرمی دیواری ، ابطال شد.

استانداردشناسایی و جمع آوری 68 قلم کاالی غیر

شهرکرد/ خبرگزاری صدا وسیما/ اجتماعی
در چهارمحال و بختیاری شناسایی و جمع آوری شد. استاندارد68 قلم کاالی غیر

،استانداردمدیرکل اسفنجی کیک ، پرتقال نوشیدنی ، گوجه رب ، لیمو آب زمینه در شده شناسایی کاالهای : گفت بختیاری و چهارمحال
شور خیار ، پیتزا پنیر ، کاغذی دستمال ، کیک ، همبرگر ، سفیدکننده ، کن پاک شیشه ، چوب چسب ، کلوچه ، سیر ترشی ، نارگیلی کلوچه

، شیر آالت ساختمانی ، سبزی خردکن ، آب آناناس است.
ملی سازمان مقررات و قوانین اساس بر : افزود مقرراتاستانداردنظری مشمول کاالهای فروش و توزیع ، کیفیتاستانداردایران با اجباری

از نشاناستانداردپایینتر داشتن بدون یا نشاناستانداردو به باید کاالها نوع این فروشندگان و کنندگان توزیع و بوده توجهاستانداردممنوع
 کنند.
0002
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هستند نخرید استاندارد این اجاق گازها غیر

در استان تهران شناسایی و توقیف شدند. استاندارددر روزهای اخیر حدود 300 دستگاه اجاق گاز و کباب پز غیر
اداره مدیرکل - بیات کارشناساناستانداردمسلم های بازرسی در : گفت خبر این جزئیات تشریح در - 300استانداردتهران تولیدی واحدهای از

در واحدی در جاده خاوران شناسایی و توقیف شد. "شهاب گاز" با نام تجارتی استاندارد دستگاه اجاق گاز و کباب پز غیر

عالئم کمیته خردادماه جلسات در وی گفته تجارتیاستانداردبه نام با فریزر یخچال جمله از فرآورده 18 برای تهران استان کل ،"بیلور"اداره
تجارتی نام با اهرمی مخلوط فرد"شیرآالت تجارتی"مویری نام با اهرمی مخلوط شیرآالت تجارتی"ایرسا"، نام با انعطاف قابل سیم البرز"،

آلیجی تجارتی"الکتریک نام با انعطاف قابل سیم تجارتی"زرپاپ"، نام با انعطاف قابل کابل تجارتی"زرپاپ"، نام با الکتروموتور آسان"، ایمن
میثاق تجارتی"بر نام با آشپزخانه هود استیل"، تجارتی"پلی نام با برقی خردکن سبزی سازان"، تجارتی"راحت نام با جاروبرقی راحت"،

تجارتی"سازان نام با اداری صندلی تجارتی"داتیس"، نام با آبیاری کاربرد برای اتیلن پلی لوله پالستیک"، آبشار برای"ارس اتیلن پلی لوله ،
تجارتی نام با فاضالبی و آبرسانی پالستیک"کاربردهای آبشار نام"ارس با ساختمانی مصارف جهت پایه حالل کیدی آل مات روغنی رنگ ،

صادر شده است. استاندارد پروانه کاربرد عالمت "گلپاک و اشکان" ، رنگ و شیشه پاک کن با نام تجارتی "استقبال" تجارتی

تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین طبخ تجارتی نام با صنعتی پخت دیگر فرآورده سه ، گزارش این اساس خودروی"فریز"بر صندلی و
تشویقی دریافت کردند. استاندارد پروانه"SAGHGO" مزدا دوکابین با نام تجارتی

مدیرکل گفته اساس تجارتیاستانداردبر نام با کلسیم پایه بر گیرس شامل فرآورده دو پروانه ، جلسات این راد"در شیمی شیرآالت"مهران و
ابطال شد. "تندیس صنعت" مخلوط بهداشتی اهرمی مکانیکی با نام تجارتی

استانداردمعرفی یک برند اجاق گاز و کباب پز غیر

در استان تهران شناسایی و توقیف شدند. استاندارددر روزهای اخیر حدود 300 دستگاه اجاق گاز و کباب پز غیر

اداره مدیرکل - بیات مسلم - اقتصادی کارشناساناستانداردخبر های بازرسی در : گفت خبر این جزئیات تشریح در - ازاستانداردتهران
غیر پز کباب و گاز اجاق دستگاه 300 تولیدی تجارتیاستانداردواحدهای نام گاز"با شد."شهاب توقیف و شناسایی خاوران جاده در واحدی در

عالئم کمیته خردادماه جلسات در وی گفته تجارتیاستانداردبه نام با فریزر یخچال جمله از فرآورده 18 برای تهران استان کل ،"بیلور"اداره
تجارتی نام با اهرمی مخلوط فرد"شیرآالت تجارتی"مویری نام با اهرمی مخلوط شیرآالت تجارتی"ایرسا"، نام با انعطاف قابل سیم البرز"،

آلیجی تجارتی"الکتریک نام با انعطاف قابل سیم تجارتی"زرپاپ"، نام با انعطاف قابل کابل تجارتی"زرپاپ"، نام با الکتروموتور آسان"، ایمن
میثاق تجارتی"بر نام با آشپزخانه هود استیل"، تجارتی"پلی نام با برقی خردکن سبزی سازان"، تجارتی"راحت نام با جاروبرقی راحت"،

تجارتی"سازان نام با اداری صندلی تجارتی"داتیس"، نام با آبیاری کاربرد برای اتیلن پلی لوله پالستیک"، آبشار برای"ارس اتیلن پلی لوله ،
تجارتی نام با فاضالبی و آبرسانی پالستیک"کاربردهای آبشار نام"ارس با ساختمانی مصارف جهت پایه حالل کیدی آل مات روغنی رنگ ،

صادر شده است. استاندارد پروانه کاربرد عالمت "گلپاک و اشکان" ، رنگ و شیشه پاک کن با نام تجارتی "استقبال" تجارتی

تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین طبخ تجارتی نام با صنعتی پخت دیگر فرآورده سه ، ایسنا گزارش خودروی"فریز"به صندلی و
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تشویقی دریافت کردند. استاندارد پروانه"SAGHGO" مزدا دوکابین با نام تجارتی

مدیرکل گفته اساس تجارتیاستانداردبر نام با کلسیم پایه بر گیرس شامل فرآورده دو پروانه ، جلسات این راد"در شیمی شیرآالت"مهران و
ابطال شد. "تندیس صنعت" مخلوط بهداشتی اهرمی مکانیکی با نام تجارتی

در استانداردمعرفی یک برند اجاق گاز و کباب پز غیر
 بازار

اداره کارشناساناستانداردمدیرکل های بازرسی در : کباباستانداردتهران و گاز اجاق دستگاه 300 تولیدی واحدهای از
در واحدی در جاده خاوران شناسایی و توقیف شد "شهاب گاز" با نام تجارتی استاندارد پز غیر

کل اداره از نقل به «نسیم» گزارش غیراستانداردبه پز کباب و گاز اجاق دستگاه 300 حدود اخیر روزهای در ، تهراناستانداردتهران استان در
 شناسایی و توقیف شدند.

اداره مدیرکل ، بیات کارشناساناستانداردمسلم های بازرسی در : گفت خبر این جزئیات تشریح در 300استانداردتهران تولیدی واحدهای از
در واحدی در جاده خاوران شناسایی و توقیف شد. "شهاب گاز" با نام تجارتی استاندارد دستگاه اجاق گاز و کباب پز غیر

عالئم کمیته خردادماه جلسات در وی گفته تجارتیاستانداردبه نام با فریزر یخچال جمله از فرآورده 18 برای تهران استان کل ،"بیلور"اداره
تجارتی نام با اهرمی مخلوط فرد"شیرآالت تجارتی"مویری نام با اهرمی مخلوط شیرآالت تجارتی"ایرسا"، نام با انعطاف قابل سیم البرز"،

آلیجی تجارتی"الکتریک نام با انعطاف قابل سیم تجارتی"زرپاپ"، نام با انعطاف قابل کابل تجارتی"زرپاپ"، نام با الکتروموتور آسان"، ایمن
میثاق تجارتی"بر نام با آشپزخانه هود استیل"، تجارتی"پلی نام با برقی خردکن سبزی سازان"، تجارتی"راحت نام با جاروبرقی راحت"،

تجارتی"سازان نام با اداری صندلی تجارتی"داتیس"، نام با آبیاری کاربرد برای اتیلن پلی لوله پالستیک"، آبشار برای"ارس اتیلن پلی لوله ،
تجارتی نام با فاضالبی و آبرسانی پالستیک"کاربردهای آبشار نام"ارس با ساختمانی مصارف جهت پایه حالل کیدی آل مات روغنی رنگ ،

صادر شده است. استاندارد پروانه کاربرد عالمت "گلپاک و اشکان" ، رنگ و شیشه پاک کن با نام تجارتی "استقبال" تجارتی
تجارتی نام با حمام سردوش ، ونکی ماشین طبخ تجارتی نام با صنعتی پخت دیگر فرآورده سه ، گزارش این اساس خودروی"فریز"بر صندلی و

تشویقی دریافت کردند. استاندارد پروانه"SAGHGO" مزدا دوکابین با نام تجارتی
مدیرکل گفته اساس تجارتیاستانداردبر نام با کلسیم پایه بر گیرس شامل فرآورده دو پروانه ، جلسات این راد"در شیمی شیرآالت"مهران و

ابطال شد. "تندیس صنعت" مخلوط بهداشتی اهرمی مکانیکی با نام تجارتی
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مرغ و گوشت ارگانیک در راه است

عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک از تولید گوشت ارگانیک خبر داد و گفت : در حال رایزنی برای تولید گوشت و مرغ ارگانیک هستیم.

سازمان سوی از که جدیدی تدابیر با ارگانیک گوشت تولید امکان ایران در اینکه به اشاره با ، ایسنا خبرنگار با وگو گفت در نیاورانی صدرالدین
ها دام برای که تجویزهایی و داروها بعضی از استفاده با : کرد اظهار ، دارد وجود شده اعالم المللی بین ارگانیک سازمان و فائو) ) جهانی خواربار

صورت گرفته می توانیم تولید گوشت و مرغ ارگانیک داشته باشیم.

از یکی با اخیر هفته در : افزود ، هستیم ارگانیک گوشت تولید عرصه به ورود برای رایزنی حال در حاضر حال در اینکه بیان با وی
تولیدکنندگان در زمینه تولید مرغ ارگانیک گفت وگو داشتیم تا این کار آغاز شود.

موارد برخی در : رشد یادآو غذایی مواد دیگر و پروتئینی مواد زمینه در ارگانیک غیر و ارگانیک محصوالت تولید هزینه اختالف مورد در نیاورانی
هزینه تولید یکسان و گاه تا 10 درصد اختالف است ؛ لذا بیشتر تولید محصوالت ارگانیک به مدیریت و رسیدگی محصوالت مربوط می شود.

عالمت به توجه با توان می را ارگانیک محصوالت : کرد نشان خاطر پایان در ارگانیک انجمن رئیسه هیات براستانداردعضو عالوه کرد. تهیه
ملی ، تعدادی مجوزهای بین المللی نیز توسط تولیدکنندگان دریافت شده که روی بسته بندی درج می شود. استاندارد عالمت

انتهای پیام

های جدید به زودی ابالغ می شوداستاندارد

و حدود تصویب از زیست محیط حفاظت سامان اقلیم تغییر و هوا ملی مرکز محیطاستانداردمعاون عالی شورای در فنی معاینه جدید های
های سختگیرانه معاینه فنی به زودی ابالغ می شود .استانداردزیست خبر داد و گفت :

ارتقا برای مطالعاتی و گسترده بسیار کار اینکه بیان با زندی ، آریا خبرگزاری گزارش معاینهاستانداردبه در خودروها آالیندگی مجاز حدود و
دانشگاه و شریف صنعتی دانشگاه از نمایندگانی همکاری با : گفت ، است گرفته صورت زیست محیط سازمان کارشناسی تیم سوی از فنی

تربیت مدرس حدود مجاز جدید آالیندگی خودرو تدوین شده است.
محیط عالی شورای در اصالحاتی این از پیش است. رسیده تصویب به زیست محیط عالی شورای در شده تعیین مجاز حدود : کرد تاکید وی

زیست مطرح شد که اکنون با رفع اصالحات در انتظار اعالم زمان ابالغ آن هستیم .
و خودروها آالیندگی مجاز حدود : کرد تصریح موجوداستانداردزندی شرایط براساس فنی معاینه جدید واستانداردهای کشور داخل خودروهای

و اطالعات براساس آن حجمی درصد و کربن منواکسید مجاز حدود مثال عنوان به است. شده تدوین فنی معاینه مورد هزار چندین بررسی
آمار چندین هزار خودرو داخلی تعیین شده است .

اینکه به توجه با : کرد تاکید بااستانداردوی مطابق فنی موفقاستانداردمعاینه خودروها درصد 98 از بیش اکنون ، است شده طراحی 2 یورو
کردن پاس تدویناستانداردبه با که حالیست در این شوند. می ،استانداردها نباشد صحیح خودرویی کاتالیست عملکرد چنانچه جدید های

بطور حتم از معاینه فنی مردود خواهد شد .
قانون : اظهارداشت ، هواست آلودگی کاهش در تاکیدی محورهای از یکی فنی معاینه اینکه بیان با زیست محیط سازمان در مسئول مقام این
با ها رایزنی گرچه که خودروهاست فنی معاینه موضوع در جدی چالشی سال 5 به سال 2 از فنی معاینه سن افزایش و مجلس مصوب

28



سایر اخبار

نمایندگان صورت گرفته و تمامی نمایندگان به اتفاق به این باور رسیده اند که باید قانون را اصالح کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است .
زیست محیط سازمان : گفت ، است کشیده درازا به مجلس نمایندگان موافقت رغم به فنی معاینه قانون اصالح روند اینکه بر تاکید با زندی

حاضر حال در که حالیست در این ، باشد تر سختگیرانه باید فنی معاینه کیفیت دارد براساساستاندارداعتقاد خودروها فنی استانداردمعاینه
های معاینه فنی را پاس کند.استاندارد یورو 2 بوده و هر خودوری یورو 2 می تواند

اکنون است نشده لحاظ خودروها فنی معاینه در تاکنون که کاتالیست و کنیستر کنترل زیست محیط سازمان هوای دفتر معاون گفته به
های جدید مورد تاکید قرار دارد .استاندارددر
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