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مقام معظم رهبری:

بنــده در شــعارهای ســالها معمــوالً مخاطــب را
مســئولین قــرار میــدادم؛ امســال مخاطــب ،هم ـه
آحــاد ملّــت و از جملــه مســئولین خواهنــد بــود.
مقدمت ـاً عــرض کنــم ،مســئل ه اقتصــاد و فرهنــگ
ّ
و مســائل گوناگــون همــه مطــرح اســت لکــن
مســئله اصلــی مــا امســال هــم مســئله اقتصــاد و
معیشــت مردمــی اســت .همــه بایــد تــاش کننــد،
همــه بایــد کار کننــد و محــور هــم عبــارت اســت
از تولیــد ملّــی؛ یعنــی اگــر چنانچــه تولیــد ملّــی را
بــا شــرحی کــه انشــاءاهلل در ســخنرانی عــرضخواهــم کــرد -همــه تعقیــب کننــد و دنبالگیــری
کننــد ،بســیاری از مشــکالت اقتصــادی ،مشــکالت

دکتر حسن روحانی رییس جمهور:

ســال  97ســال تولیــد ملــی و حمایــت از کاالی
ایرانــی و ســال اشــتغال و رونــق اســت /ســال
 ،97ســال ســرمایهگذاری و تولیــد اســت/
عــزت اســام ،ســربلندی ایــران ،آســایش و رفــاه
ملــت ایــران ،ســه هــدف بلنــد همــه مــا اســت و
امیدمــان بــه جوانــان عزیــز اســت /دولــت متعهــد
بــه اشــتغال ،نشــاط و آزادی جوانــان و ادامــه
دسترســی آنــان بــه اطالعــات اســت .ســال تولیــد
ملــی در کنــارش اشــتغال و خودکفایــی و نشــاط
هــم در جامعــه خواهــد بــود .دو درخواســت و
خواهــش از ملــت بــزرگ ایــران دارم ،خواهــش اول
در ســال جدیــد از همــه کارآفرینــان ،کارگــران،
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معیشــتی مــردم -هــم مســئله اشــتغال ،هــم
ِ
بقیــه چیزهــا -حــل
و
گذاری
ه
ســرمای
مســئله
ّ
خواهــد شــد .آســیبهای اجتماعــی بــه میــزان
زیــادی کاهــش پیــدا خواهــد کــرد؛ یعنــی محــور،
تولیــد ملّــی اســت .بنابرایــن اگــر تولیــد ملّــی
شــتاب بگیــرد ،بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد
شــد .مــن ایــن را محــور قــرار دادم بــرای شــعار
امســال؛ شــعار امســال حمایــت از کاالی ایرانــی
اســت؛ ســال حمایــت از کاالی ایرانــی .ایــن
فقــط مربــوط بــه مســئولین نیســت؛ آحــاد ملّــت
همــه میتواننــد در ایــن زمینــه کمــک بکننــد و
بــه معنــای واقعــی کلمــه وارد میــدان بشــوند.

ســرمایهگذاران ،ایرانیــان داخــل و خــارج اســت؛
همــه بایــد بــا همــه تــوان بــه رونــق تولیــد
بپردازیــم .قــدرت ملــی مــا در کنــار تولیــد مــا
خواهــد بــود و ایــن کارآفرینــان هســتند کــه
میتواننــد قدمهــای مهمــی را در ســال جدیــد
بردارنــد .خواهــش دوم مــن از جوانــان عزیز اســت؛
جوانانــی کــه کشــور و آینــده آن ،تعلــق بــه آنهــا
دارد و بایــد راه ســربلندی کشــور را ادامــه دهنــد.
آنچــه بــرای همــه مــا مهــم اســت ،عــزت اســام،
ســربلندی ایــران ،آســایش و رفــاه ملــت ایــران
اســت .بــرای ایــن ســه هــدف بلنــد همــه مــا بایــد
تــاش کنیــم و امیــد مــا بــه جوانــان عزیــز اســت.

مهندس پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران:
نامگــذاری امســال بــا عنــوان " حمایــت از کاالی
ایرانــی " از ســوی مقــام معظــم رهبــری ،بیانگــر
درایــت و تدبیــر عمیــق معظــم لــه در ضرورتهــای
جامعــه و توجــه بــه اســتاندارد در کیفیــت زندگــی
مــردم بــه عنــوان یکــی از حقــوق موثــر شــهروندی
ســرلوحه کار ایــن ســازمان اســت .پویــش کاالی_
اســتاندارد_ایرانی_ میخرم بخشــی از اهــداف فرهنگی
و ترویجــی مــا را در ســال  ۹۶محقــق کــرد و انتخــاب
شــعار راهبــردی حمایــت از کاالی ایرانــی ،عــزم ایــن
ســازمان را بــرای توســعه و ترویــج ایــن پویــش بــا
هــدف تحقــق شــعار امســال راســخ تــر میکنــد.

ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بایــد بــا توجــه بــه
اســتاندارد ســازی همــه کاال و خدمــات ،جامعــه را
نســبت بــه اســتفاده از کاالی داخلــی بیــش از پیــش
مطمئــن ســازد .بایــد بــا افتخــار روی محصــوالت
ایرانــی نوشــته شــود « ســاخت ایــران» و بــا فرهنــگ
ســازی و تبلیغــات زمینــه پذیــرش محصــوالت ایرانــی
بــرای حمایــت از کاالی ایرانــی در جامعــه فراهــم آید.
همانطــور کــه قبــا هــم گفتــه بــودم بــه کاالی ایرانی
و خریــد کاالهــای اســتاندارد ایرانــی توجــه دارم و در
جایــگاه مــادر ایــن الــزام را داشــته و دارم کــه بــه
منظــور حمایــت از تولیــد داخلــی کاالی ایرانــی بخرم.
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اولین جلسه ی کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات
منصــور لهونیــان مدیــرکل اســتاندارد اســتان کردســتان در اولیــن جلســه ی کارگــروه تخصصــی استانداردســازی و ارتقــای کیفیــت کاال و خدمــات
کــه در اســتانداری اســتان کردســتان تشــکیل شــد ،گفــت :بــر اســاس قانــون تقویــت و توســعهی نظــام اســتاندارد ایــران تمامــی کاالهــا و خدمــات
مشــمول اســتاندارد بایــد مجــوز اســتاندارد داشــته باشــند .مدیــرکل اســتاندارد کردســتان افــزود :هــدف از تشــکیل ایــن جلســه توجــه ویــژه بــه
استانداردســازی تجهیــزات بــازی شــهربازی هــای روبــاز و سرپوشــیده ،زمینهــای بــازی و مهدهــای کــودک و مــدارس اســت .وی یــادآور شــد :بــر
اســاس مصوبــات شــورای عالــی اســتاندارد تمامــی تجهیــزات بــازی مشــمول اســتاندارد اجبــاری بایــد بــه صــورت ســالیانه مــورد بازرســی قــرار
گرفتــه و در صــورت منطبــق بــودن بــا اســتانداردهای ملــی بــرای تجهیــز مــورد نظــر گواهینامــه ایمنــی ســالیانه صــادر و در صــورت عــدم انطبــاق
بــا اســتانداردهای مربوطــه بایــد اصــاح و استانداردســازی شــوند و تمامــي تجهيــزات تفریحــی فعــال مشــمول اســتاندارد اجبــاری مــورد اســتفاده
در تمامــی شــهربازی هــای روبــاز و سرپوشــیده ،زمینهــای بــازی ،مهدهــای کــودک بايــد داراي مجــوز اســتاندارد معتبــر بــوده و بهرهبــرداري از
تجهيــزات تفریحــی بــدون ايــن مجــوز غيرقانونــي مــي باشــد .لهونیــان بــا اشــاره بــه خدمــات شــرکتهای بازرســی شــهربازی تأکیــد کــرد :بــر اســاس
مــاده  18قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد ،ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران میتوانــد ب ـ ه منظــور ارائــه خدمــات بازرســی بــه بخشــهای
دولتــی و غیردولتــی از طریــق شــرکتهای بازرســی داخلــی و خارجــی و یــا طــرق دیگــری کــه بــا پیشــنهاد ســازمان بــه تصویــب شــورایعالی
اســتاندارد میرســد ،اقــدام کنــد .مدیــرکل اســتاندارد کردســتان ضمــن ابــراز خرســندی از عملکــرد اعضــای کارگــروه عنــوان کــرد :خوشــبختانه ایــن
کارگــروه یکــی از کارگروههــای قدرتمنــد بــوده و اســتاندارد کــه وظیف ـهی آن در راســتای اقتصــاد مقاومتــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان،
تولیدکننــدگان داخلــی و همچنیــن کاالی داخلــی مــی باشــد ،رســالت خــود را بــه نحــو احســن انجــام داده اســت .وی ضمــن تشــكر از همــکاری
ادارات کل بهزیســتی و آمــوزش و پــرورش در خصــوص اســتفاده از تجهیــزات بــازی دارای پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد و گواهــی ایمنــی در
مهدهــای کــودک و مــدارس خواســتار تــداوم همــكاري شــد .لهونیــان در پایــان افــزود :همانطــور کــه مســتحضرید شــعار امســال بــه حمایــت از
کاالی ایرانــی مزیــن شــده اســت و ایــن امــر رســالت ســازمان ملــی اســتاندارد را دو چنــدان کــرده و تمامــی کاالهــا و خدمــات ســطح اســتان بایــد
توســط ایــن مجموعــه کنتــرل شــود کــه در ایــن راســتا بــه همــکاری هــر چــه بیشــتر دســتگاه هــای اجرایــی ذیربــط در ایــن کارگــروه نیازمندیــم.

تشکیل کارگروه استقرار میز خدمت در کردستان
در راســتای اجــرای مــاده  17تصویــب نامـهی شــورای عالــی اداری بــا
عنــوان " حقــوق شــهروندی در نظــام اداری" کارگــروه اســتقرار میــز
خدمــت بــا حضــور مدیــرکل و معاونیــن اســتاندارد در محــل دفتــر
مدیــرکل تشــکیل شــد.
در ایــن کارگــروه کــه بــه منظــور ارائـهی خدمــات بــه موقــع ،ســریع
و آســان بــه مراجعیــن و ارتقــاء رضایتمندی آنــان از عملکــرد ادارهکل
تشــکیل شــده بــود ،در خصــوص چگونگــی اســتقرار میــز خدمــت
الکترونیکــی و حضــوری بحــث و گفــت و گــو شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش مقــرر شــد :جهــت اجرایــی شــدن هرچــه
بهتــر خدمــت رســانی در میــز خدمــت ،جلســاتی بــه صــورت هفتگــی
در همیــن راســتا تشــکیل خواهــد شــد.
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کسب رتبه سوم کشوری اداره کل استاندارد استان کردستان

اداره کل اســتاندارد اســتان کردســتان در سال  1396با
برگــزاری ســه هــزار  496نفــر ســاعت آمــوزش کارکنان
مقــام ســوم را در بیــن ادارات اســتاندارد اســتانی در
برگــزاری دورههــای آموزشــی کارکنــان کســب کــرد.
بــا توجــه بــه برنامــه ابالغــی ســازمان ملــی اســتاندارد
بــه اداره کل اســتاندارد کردســتان بــه میــزان یــک
هــزار و  470نفــر ســاعت آمــوزش کارکنــان ،عملکــرد
ایــن ادارهکل نســبت بــه برنامــه رشــدی معــادل 238
درصــد داشــته اســت .ایــن ادارهکل در مجمــوع پانــزده
هــزار و  945نفــر ســاعت آمــوزش بــرون ســازمانی
بــا همــکاری شــش مرکــز آموزشــی تاییــد صالحیــت
شــده بــا اولویــت افزایــش دانــش و مهــارت مدیــران
کنتــرل کیفیــت ،کارشناســان اســتاندارد و کارشناســان
آزمایشــگاههای همــکار و شــرکتهای بازرســی نیــز
در اســتان برگزارکــرده اســت.

شمار ه  : 11بهار 1397
برگزاری دوره آموزشی استاندارد درفرمانداری شهرستان بانه
در راســتای ترویــج فرهنــگ
اســتاندارد و آشنایی بیشــتر جامعه،
نمایندگــی اســتاندارد بانــه اقــدام به
برگــزاری دوره آموزشــی آشــنایی با
اســتاندارد در فرمانداری شهرســتان
بانــه بــا حضــور کارشناســان
فرمانــداری و بخشــداری هــای
تابعــه کــرد .در ایــن دوره ضمــن
ارائــهی مطالبــی در ارتبــاط بــا
وظایــف اســتاندارد ،ادارات مختلــف
درون ســازمانی استاندارد و ادارهکل
اســتاندارد کردســتان برای شــرکت
کننــدگان ،در خصــوص ســامانه
پیامکــی  10001517ســازمان
ملــی اســتاندارد ،توضیحــات الزم
داده شــد.

برگزار ی دوره آموزشی آخرین تغییرات استاندارد ملی آسانسور در کردستان

در راســتای ارتقــاء ســطح دانــش مدیــران ،مدیــران فنــی و کارشناســان
شــرکتهای نصــاب و بازرســی آسانســور ،دوره آموزشــی «آخریــن
تغییــرات اســتاندارد ملــی آسانســور کنــار یــک نمونــه آسانســور»
در ادارهکل اســتاندارد کردســتان برگــزار شــد .در ایــن دوره هــدف،
دامنــه ،مراجــع و تغییــرات آخریــن ویرایــش اســتاندارد ملــی 6303-1
و  6303-2آسانســور ،آخریــن تغییــرات دســتورالعمل نصــب و بازرســی
سیســتم محرکــه آسانســور ،موتــور و کابلهــای کششــی ،نحــوهی ویرایــش
جدیــد دســتورالعمل نصــب و بازرســی ترمــز ایمنــی گاورنــر ،پاراشــوت،
گیــرهای و لحظــهای ،بازرســی و ایجــاد چاههــای آسانســور ،لــوازم
چاهــک و دالهــای بتنــی چــاه بــر اســاس تغییــرات اســتاندارد ،آخریــن
تغییــرات دســتورالعمل نصــب و بازرســی کابیــن ،ریلهــا ،قابهــا،
وزنــه تعــادل و تجهیــزات الکترونیکــی ،نحــوه آزمــون بــار گســیختگی
طنابهــای فــوالدی ،کنتــرل کیفیــت آسانســورها و ایمنــی تجهیــزات
حفاظتــی ،آشــنایی بــا جدیدتریــن راهکارهــای تعمیــر و بازرســی از
ســقف کابیــن ،دریچههــای دیــواری چاهکهــا و کفیهــا و شــیوههای
انجــام آزمونهــای ادواری و اســتثنائات عــدم انجــام آزمــون در ویرایــش
جدیــد اســتاندارد آسانســور بیــان شــد.

ـتاندارد برای کارکنان جهاد کشاورزی سروآباد
برگزاری دورهی آموزشی اسـ
در راســتای گرامیداشــت مــاه مبــارک رمضــان و بــه منظــور ارتبــاط گســتردهی ســازمان جهــاد
کشــاورزی بــا اســتاندارد و بــا توجــه بــه جمعیــت  82درصــدی روســتایی ایــن شهرســتان ،ادارهکل
اســتاندارد کردســتان اقــدام بــه برگــزاری دورهی آموزشــی استانداردســازی در جهــاد کشــاورزی
ســروآباد کــرد .در ایــن جلســه گزارشــی از عملکــرد ادارهکل و نمایندگــی اســتاندارد شهرســتان
ســروآباد در ســال  96و همچنیــن وظایــف اســتاندارد و ادارات مختلــف ســازمانی اســتاندارد ارائــه
شــد .در ادامــه در خصــوص محصوالتــی کــه در حــوزه جهــاد کشــاورزی مشــمول اســتاندارد
اجبــاری هســتند توضیحــات الزم داد و از شــرکتکنندگان خواســته شــد موضوعــات مطــرح
شــده در کالسهــای ترویجــی جهــاد کشــاورزی را بــه کشــاورزان ارائــه دهنــد .در پایــان ایــن دوره
چگونگــی اســتفاده از ســامانه  10001517ســازمان ملــی اســتاندارد بــه صــورت عملــی بــه شــرکت
کننــدگان آمــوزش داده شــد.
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ادارهکل استاندا رد استان کردستان

شمار ه  : 11بهار 1397

چاپ کتاب" بابا جون و شیر استاندارد"

مزار شهدا در کردستان غبارروبی و عطر افشانی شد

در راســتای حمایــت از کاالی ایرانــی و اســتاندارد و
همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت ترویــج فرهنــگ
اســتاندارد و اینکــه تهیــه و چــاپ کتــاب یکــی از
راههــای تأثیــر گــذار در تحقــق حمایــت از کاالی
ایرانــی و اســتاندارد در میــان کــودکان اســت ،ایــن
اداره کل اقــدام بــه چــاپ کتــاب قصــه کــودکان
بــا عنــوان « بابــا جــون و شــیر اســتاندارد»کرد.

بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر ،بــه منظــور
تکریــم و تجلیــل از مقــام شــهدا بــا حضــور مقامــات اســتانی ،خانوادههــای
معظــم شــهدا و ایثارگــر و جمعــی از مدیــران و کارکنــان دســتگاههای
اجرایــی اســتان مــزار مطهــر شــهدای بهشــت محمــدی در شهرســتان
ســنندج غبــار روبــی و عطــر افشــانی شــد .شــرکت کننــدگان در ایــن برنامــه
ضمــن قرائــت فاتحــه بــا آرمانهــای شــهدا نیــز تجدیــد پیمــان کردنــد.

د ر ا یـــن
کتـــا ب
ا همیـــت
توجـــه به
عال مـــت
ا ستا ند ا رد
و کـــد ده

رقمــی منــدرج در زیــر عالمــت ،نحــوهی اطمینــان
از اعتبــار پروانــه بــا اســتفاده از ســامانه پیامکــی
 10001517در هنــگام خریــد و اهمیــت خریــد کاالی
ایرانــی بیــان و بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
گفتنــی اســت نویســندهی کتــاب مذکــور نســرین
احترامــی ،کارشــناس ادارهکل میباشــد کــه مطالــب
را بــا زبــان شــعر کودکانــه و در هشــت صفحــه
مصــور رنگــی بــرای گــروه ســنی (ب) ســروده اســت.

دیدار مدیرکل استاندارد با خانواده های شهدا و ایثارگر و خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) کردستان
همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان و در
راســتای گرامیداشــت ســالروز فتح خرمشهر،
مدیــرکل و معــاون اســتاندارد کردســتان
بــا خانــواده هــای معظــم شــهدا از نزدیــک
دیــدار و گفتگــو کردنــد .هــدف از ایــن
دیــدار تجلیــل و پاسداشــت یــاد و خاطــره
جانفشــانیها و ایثارگریهــای شــهدای ۸
ســال دفــاع مقــدس اســت تــا بــا روح بلنــد
آنــان کــه بــا بــزرگ منشــی ،همــواره دغدغه
اســام را داشــتند ،بیعــت دوبــاره شــود.
همچنیــن بــا هــدف رســیدگی بــه نیازهــای
مــادی و معنــوی نیازمنــدان و احیــای
ســنتهای حســنه الهــی بــه مناســبت مــاه
مبــارک رمضــان در اقدامــی خداپســندانه
ایــن ادارهکل بــا شــرکت در طــرح مفتــاح
الجنــه ضمــن رســیدگی بــه وضــع
معیشــتی مددجویــان و خانوادههــای
بــی سرپرســت تحــت پوشــش کمیتــه
امــداد بــار دیگــر از مســتمندان و
نیازمنــدان دســتگیری و دلجویــی کردنــد.
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شمار ه  : 11بهار 1397

اقدامات ادارهکل استاندارد استان کردستان در راستای حمایت از کاالی ایرانی

حضور معاون استانداردسازی و آموزش ادارهکل در میزگرد

حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی در خبرگزاری ایسنا

پیوستن دانش آموزان به پویش " کاالی استاندارد ایرانی می خرم"

اکران بیلبورد حمایت از کاالی ایرانی در شهرستان های سنندج ،سقز ،بانه ،مریوان ،سروآباد ،بیجار
و همچنین در فروشگاه زنجیرهای رفاه ،فرودگاه و ترمینال سنندج

دیوارنویسی پویش " کاالی استاندارد ایرانی می خرم"
در سنندج

پیوستن انجمن معلولین باران قروه
به پویش " کاالی استاندارد ایرانی می خرم"
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عملکرد ادارهکل استاندارد استان کردستان
فهرست

شرح فعاليت

سال 96

سه ماههی اول 97

تعداد واحدهاي تحت پوشش استاندارد (فعال)

306

307

صدور اجباري

66

8

تمديد

اعتبار پروانه  3ساله است

6

تعليق

42

12

ابطال

20

5

صدور مجوز

18

1

تعداد اجالس كميته عاليم

24

5

بازرسی طرح طاها

6240

2006

آزمون طرح طاها

251

67

تعداد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی ،خدماتی و آزمایشگاهی و آسانسور و شهربازی

2574

451

تعداد گشتهای مشترک

550

122

تعداد بازرسیهای انجام شده درگشتهای مشترک

2320

555

آزمون نمونه های واحدهاي توليدي و صادرات /واردات  /درخواستی شاهد/عرضه

1864

422

تعیین ماهیت نمونههای صادراتی و وارداتی

1075

257

صدور گواهینامه صادراتی و وارداتی و مجوز

102

17

بازرسی و تعیین اصالت کاالی صادراتی

2205

466

تعداد تدوين استاندارد هاي ملي ايران (چاپ شده)

14

7

تعداد مديران كنترل كيفيت تاييد صالحيت شده

85

16

تعداد اجالس كميته تاييد صالحيت مديران كنترل كيفيت

23

7

تولید برنامههای دیداری و شنیداری

1136

342

تهیهی بستههای آموزشی ترویجی (مکتوب و غیر مکتوب )

503

153

باسكول ثابت همكف

4500

311

نازل سوخت

940

150

اوزان سبک

4250

920

صدور گواهی شرکتهای بازرسی استان

3

3

صدور و تمدید و آزمایشگاه های همکار استان

37

11

تعداد پروانه كاربرد عالمت استاندارد

معاونت ارزيابي انطباق

معاونت استانداردسازي و آموزش

اداره اوزان و مقیاسها

اداره تایید صالحیت

نشاني :سنندج ميدان  12فروردين سايت اداري ،اداره كل استاندارد كردستان

کد پستی6616834461 :

صندوق پستی66135 - 458 :

تلفن 4 :و 087 - 33284932
دورنگار087 - 33284931 :

سایتwww.isirkurd.ir :

سروشhttps:// sapp.ir/isirkurd :

تهیه و تنظیم :سیران مرادی کارشناس روابط عمومی و اطالع رسانی
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