ادارهکل استاندارد استان کردستان

راه اندازی دفتر ارتباط با استاندارد
بــا توجــه بــه اهمیــت اســتاندارد
بــه زودی در مراکــز علمــی و
دســتگاههای اجرایــی اســتان
کردســتان دفتــر ارتبــاط بــا
اســتاندارد راهانــدازی میشــود.
گســترش
راســتای
در
استانداردســازی بــا محــور تدویــن،
ترویــج ،آمــوزش و پیــرو عقــد
تفاهــم نامــه همــکاری اداره کل
اســتاندارد اســتان کردســتان بــا
مراکــز علمــی و دســتگاههای
اجرایــی اســتان ،بــه زودی
دفاتــر ارتبــاط بــا اســتاندارد
در ایــن مراکــز نیــز راهانــدازی
خواهــد شــد .ایــن مراکــز علمــی
عبارتنــد از :بنیــاد نخبــگان،
دانشــگاه کردســتان ،دانشــگاه
آزاد اســامی ســنندج ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی ،پــارک علــم
و فنــاوری ،روابــط عمومــی
اســتانداری ،دانشــگاه فرهنگیــان،
نظــام مهندســی معــدن ،ســازمان
آمــوزش و پــرورش اســتان و 2
ناحیــه زیــر مجموعــه آن ،مرکــز
رشــد دانشــگاه کردســتان  ،مرکــز
رشــد دانشــگاه آزاد ســنندج  ،مرکز
رشــد ســامت  ،جهــاد دانشــگاهی
اســتان  ،كانــون پــرورش فكــري
كــودكان و نوجوانــان كردســتان .
در حــال حاضــر راه انــدازی 5
دفتــر ارتبــاط بــا اســتاندارد در
محلهــای معاونــت توســعه
مدیریــت اســتانداری  ،مرکــز رشــد
دانشــگاه کردســتان ،معاونــت غــذا
و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی
و نظــام مهندســی معــدن
جهــاد دانشــگاهی کردســتان
نهایی گردیده است.

سف
ی
ر استاندا رد

شامره2 :

سخنی از مدیر کل

استاندارد و اقتصاد مقاومتی

بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده،
اجــرای اســتاندارد اجبــاری کاالها
و خدمــات یــک رویکــرد منســوخ
و معطــوف بــه ســال هــای
پایانــی دهــه  1390بــوده و لزومـاً
تحــول نظــام استانداردســازی
در ســایر کشــورها حکایــت از شــکل گیــری رویکــردی چنــد
وجهــی معطــوف بــر ایجــاد ســاز و کار اســتاندارد اجبــاری و غیــر اجبــاری
مبتنــی بــر نظــارت عالیــه حاکمیــت و واگــذاری نظــارت اجرایــی وعمدتـاً
ارزیابــی انطبــاق بــر اســاس روش خــود کنترلــی اســتوار گردیــده اســت.
در اجــرای بنــد ( )8و خصوص ـاً بنــد ( )24سیاســتهای ابالغــی اقتصــاد
مقاومتــی مقــام معظــم رهبــری کــه بــر افزایــش پوشــش اســتاندارد
بــرای کلیــه محصــوالت داخلــی و ترویــج آن تصریــح و تاکیــد فرمــوده
انــد ،شــکل گیــری و بسترســازی ایجــاد نظــام خــود اظهــاری در تبییــن
اســتانداردهای غیــر اجبــاری تولیــد کاال و خدمــات در ســطح کشــور
زمینــه ســاز ایجــاد رقابــت منصفانــه و ارتقــای کیفیــت کاال بــا جلــب
مشــارکت آحــاد مــردم اعــم از تولیدکننــده و مصــرف کننــده محصــوالت
مــی گــردد و ضمــن اعتبــار بخشــی بــه کاالهــای تولیــد داخلــی زمینــه
اعتــاء و رعایــت جنبــه هــای اســتاندارد را نیــز فراهــم مــی ســازد و
موجــب بهبــود فضــای کســب و کار و رشــد تولیــد و افزایــش درآمــد
تولیــد ناخالــص ملــی کشــور و ایجــاد اشــتغال مولــد و دائــم خواهد شــد.

اردیبهشت سال 95

سامانه پیامکی 10001517
اطمینان از اصالــت و اعتبار کاال
بــا ســامانه پیامکــی 10001517
بــه منظــور جلوگیــری از ســوء
اســتفاده متخلفــان و پیشــگیری
از درج نشــان جعلــی اســتاندارد
روی کاالهــا ،ســامانه پیامکــی
 ۱۰۰۰۱۵۱۷طراحــی و راهانــدازی
شــده تــا نســبت بــه اصالــت و
اعتبــار نشــان اســتاندارد ملــی
ایــران ،اطمینــان حاصــل شــود.
کلیــه محصــوالت تولیــدی داخــل
کــه مشــمول مقــررات اســتاندارد
اجبــاری هســتند همچنیــن
محصوالتــی کــه دارای پروانــه
کاربــرد عالمــت اســتاندارد تشــویقی
هســتند ملــزم بــه درج کــد ده
رقمــی منحصــر بــه فــرد در زیــر
نشــان اســتاندارد روی بســته
بنــدی کاال میباشــند کــه توســط
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــه
هــر محصــول تخصیــص داده شــده
اســت ،شــهروندان میتواننــد بــا
ارســال کــد ده رقمــی( محصــوالت
مشــمول اســتاندارد اجبــاری) و
 9رقمــی( محصــوالت مشــمول
اســتاندارد تشــویقی) بــه ســامانه
 10001517از اطالعاتــی ماننــد
نــام واحــد تولیــدی ،نــام محصــول،
نــام اســتان تولیــد ،شهرســتان
محــل تولیــد و وضعیــت اعتبــار
یــا عــدم اعتبــار پروانــه کاربــرد
عالمــت اســتاندارد آگاه شــوند و
در صــورت دریافــت پیامــک غیــر
معتبــر بــودن کــد اعــام شــده
بــا شــماره تلفــن 33284932-4
ادارهکل اســتاندارد اســتان
کردســتان تمــاس حاصــل فرماینــد.
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اداره کل استاندارد استان کردستان

عملکرد حوزه ارزیابی انطباق
فعالیتهــای نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد در خصــوص صــدور ،تمدیــد ،تعلیــق و ابطــال پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد در دو مــاه
اول ســال  : 1395تعــداد پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد صــادر شــده  8مــورد ،پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد تمدیــد شــده  28مــورد و تعــداد
پروانههــای تعلیقــی و ابطالــی بــه دلیــل نداشــتن شــرایط الزم بــرای تمدیــد  12مــورد میباشــد ،.طــی ایــن دو مــاه بازرسـیهایی از واحدهــای تولیــدی
توســط کارشناســان اداره نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد انجــام شــده کــه تعــداد ایــن بازرســی هــا  209مــورد بــوده اســت؛ همچنیــن  322نمونــه از
محصــوالت تولیــدی ایــن واحدهــا نمونهبــرداری و جهــت انجــام آزمــون بــه آزمایشــگاههای اداره کل و یــا آزمایشــگاههای همــکار ارســال گردیــده اســت.
اداره نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد در راســتای ارتقــاء کیفیــت و افزایــش امنیــت شــهروندان نظــارت بــر شــهر بــازی هــا را در دســتور کار خــود قــرار داده
کــه بــا همــکاری ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز و شــهرداریها ،اســتاندارد ســازی شــهر بــازی هــا انجــام مــی گــردد .بــا توجــه بــه رشــد شــهربازی هــای
سرپوشــیده در ســطح اســتان ،طــی تعامــل بــا اتــاق اصنــاف اســتان نســبت بــه ارائــه الزامــات اســتاندارد بــه ایــن گونــه شــهربازی هــا اقدامــات الزم انجام
شــده اســت و در حــال حاضــر یــک شــهربازی سرپوشــیده دارای گواهــی بازرســی ایمنــی اســت و ســایر شــهربازیها در حــال اســتاندارد ســازی هســتند.
نظــارت بــر آسانســورهای منصوبــه اســتان نیــز از وظایــف گســترده اداره نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد اســتان کردســتان مــی باشــد کــه
بــا اســتفاده از شــرکتهای بازرســی تأییــد صالحیــت شــده ســازمان ملــی اســتاندارد ،شــرایط ایمنــی آسانســورها مطابــق اســتاندارد ،بررســی و
در صــورت تأییــد گواهــی ایمنــی دریافــت مــی نمایــد و بــر اســاس ایــن گواهــی شــهرداری هــا مجــاز بــه صــدور پایانــکار خواهنــد بــود.

بازرسی و نظارت
فلــزات گرانبهــا :در راســتای وظایــف نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد ،بازرســی و نظــارت بــر انــگ
فلــزات گراتبهــا توســط کارشناســان اداره نظــارت در ســطح اســتان انجــام مــی گــردد .ایــن مهــم در قالب
گشــتهای مشــترک بازرســی از واحدهــای تولیــد کننــده و عرضــه کننــده طــا بــا همــکاری ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،تعیزیــرات حکومتــی ،نیــروی انتظامــی و اتحادیــه طــا انجــام مــی شــود..
مصالــح ســاختمانی :بــا توجــه بــه حساســیت در زمینــه تولیــد و مصــرف مصالح ســاختمانی اســتاندارد
جهت بررســی ویژه و جلوگیری از تولید محصوالت غیر اســتاندارد در اســتان گشــت های مشــترک مصالح
ســاختمانی بــا همــکاری ســازمان صنعت و معدن تجارت و اداره راه و شــهر ســازی و انجمــن های مربوطه
انجــام میگــردد و از محصــوالت تولیــدی بــه صــورت دوره ای نمونــه بــرداری و آزمــون بعمــل مــی آیــد.
دســتگاههای نــازل ســوخت :در راســتای ایمنــی جامعــه و بــا توجــه بــه حساســیت جایگاههــای
عرضــه کننــده ســوخت  ، CNGنظــارت بــر ایــن جایگاههــا بــا اســتفاده از تــوان شــرکتهای بازرســی
تأییــد صالحیــت شــده و همــکاری کارشناســان اداره نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد انجــام مــی شــود،
در نتیجــه بازرســی هــای مســتمر و پیگیــر هــای الزم بــا همــکاری شــرکت پخــش فــراورده هــای
نفتــی حــدود  80درصــد از ایــن جایگاههــا موفــق بــه دریافــت کارمــزد ســال  92و  93گردیــده انــد.

اقدامات حقوقی
بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت شــهروندان و
حمایــت از حقــوق آنــان ،براســاس قوانیــن
و مقــررات ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران،
اداره حقوقــی اســتاندارد در ســال 1395
اقداماتــی را بــه شــرح ذیــل انجــام داده اســت:
 95/1/17-1پلمــب واحــد تولیــدی شــن و ماســه
خشــکین بــا اخــذ دســتور قضایــی از مراجــع ذیصالح
 95/1/18 -2پلمــب دو واحــد تولیــدی شــن و
ماســه (شــهرداری مریــوان و دیــار راه کردســتان)
بــا اخــذ دســتور قضایــی از مراجــع ذیصــاح
 95/1/29 -3پیگیــری کارگاه تولیــد فیلتــر هــوای
غیــر مجــاز در موچــش و پلمــب دو واحــد تولیــد
فیلتــر غیــر مجــاز در ســطح شهرســتان ســنندج
 95/2/12 -4پلمــب دو واحــد تولیــدی غیــر
مجــاز فاقــد پروانــه اســتاندارد اجبــاری فــوم (ارم
فــوم و تــک فــوم) در شــهرک صنعتــی بیجــار
 95/2/14 -5تشــکیل پرونــده و طــرح دعــوا
در خصــوص فــک پلمــب غیــر قانونــی واحــد
تولیــدی شــن و ماســه تعاونــی 2023کوهســتان
لوجــار و ارجــاع پرونــده بــه شــعبه اول بازپرســی
 -6حضــور در جلســه رســیدگی شــعبه  101جزایــی
کامیــاران پرونــده ایــرج هدایــی (بــا موضــوع تولیــد
غیــر مجــاز و ســوء اســتفاده از منابــع طبیعــی )
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شــرایط تاییــد صالحیت
مدیــران کنتــرل کیفیت

مطابــق قانــون ســازمان ملــی
اســتاندارد ،در واحدهــای تولیــدی
مشــمول اســتاندارد اجبــاری فــرد
تحصیــل کــردهای کــه صالحیــت
علمــی و فنــی وی بــر اســاس آییــن
نامــه تاییــد صالحیــت توســط
اداره اســتاندارد احــراز شــده باشــد
بــه عنــوان نماینــده رســمی اداره
اســتاندارد در واحــد تولیــدی/
خدماتــی محســوب میگــردد کــه در
صــورت گذرانــدن دوره کارآمــوزی
و اخــذ ســایر شــرایط متقاضــی
بــرای ســمت مدیــر کنتــرل کیفیــت
واحــد تولیــدی تاییــد مــی گــردد.
شــرایط تاییــد صالحیــت مدیــران
کنتــرل کیفیــت بــه ایــن قــرار اســت:
-1معرفــی فــرد تحصیلکــرده از طــرف
مدیــر عامــل یــا باالتریــن مقــام واحــد
تولیــدی همــراه بــا مســتندات مربوطه

آموزشهای برونسازمانی
در تاریــخ  18اردیبهشــت مــاه ســال  95دوره ای بــا نــام دوره آموزشــی
نحوه اشــتراک تدوین اســتاندارد های بین المللی در اداره کل اســتاندارد
کردســتان برگــزار شــد .ایــن دوره در راســتای مشــارکت در تدویــن
اســتانداردهای بیــن المللــی بــود کــه کارشناســان رســمی اســتاندارد،
کارکنــان اداره کل و رابطیــن اســتاندارد در آن شــرکت کــرده بودنــد.
مــدرس ایــن دوره ی آموزشــی ســرکار خانــم لیــا نصیــری  ،کارشــناس
دفتــر مطالعــات تطبیقــی و اســتاندارد هــای بیــن المللــی بــود کــه در
رابطــه بــا نحــوه مشــارکت در تدویــن اســتاندارد هــای بیــن المللــی و
ملــی ســازمان هــای بیــن المللــی اســتاندارد ســازی ،صحبــت کردنــد.
ایشــان همچنیــن نحــوه تکمیــل فــرم پیشــنهاد تدویــن اســتاندارد هــای
بیــن المللــی و تاســیس کمیتــه هــای فنــی متناظــر را آمــوزش دادنــد.

تدوین و استاندارد
تدويــن و ترويــج اســتانداردها محــوري
تريــن وظيفــه ســازمان ملــي اســتاندارد
اســت کــه در همیــن راســتا ســازمان بــه
تشــكيل شــوراي سياس ـتگذاري تدويــن
و ترويــج اســتانداردها پرداختــه و بــر
همیــن اســاس ایــن اداره کل بــا توجــه بــه
وظايــف اســتاني خــود نســبت به تشــكيل
شــوراي اســتاني بــا خط مشــي ،مشــاركت
فعاالنــه در تدويــن اســتانداردهاي ملــي و
بيــن المللــي ،تعييــن اولويتهــا و خــط
مشــيهاي اجرايــي حــوزه تدويــن،
ترويــج و آمــوزش اقــدام نمــوده اســت.
دبيرخانــه شــوراي سياســتگذاري
تدويــن و ترويــج اســتاندارد اســتان
زيرنظــر معاونــت استانداردســازي و
آمــوزش در اداره هماهنگــي امــور
تدويــن كردســتان درراســتاي تحقــق
بنــد  24سياســت هــاي كلــي اقتصــاد
مقاومتــي پایــه گــذاری گردیــده اســت.

-2دارا بــودن رشــته تحصیلــی
مرتبــط بــا فــراورده واحــد تولیــدی
-3معرفــی فــرد پیشــنهادی بــه
آزمایشــگاه جهــت گذرانــدن
دوره کارآمــوزی (آزمایشــگاه
اداره کل ،آزمایشــگاه همــکار،
یــا
اســتاندارد
پژوهشــگاه
آزمایشــگاه ســایر ادارات اســتانی) .

هدف از بازدید دانش آموزی

هــدف ايــن اداره كل در راســتاي
بازديدهــای دانش آمــوزيِ دانــش آموزان
ســطح اســتان در تمام مقاطع تحصيلي:
 -1اشــاعه و ترويــج فرهنــگ اســتاندارد
در جامعــه
 -2ســامت ايمنــي  ،بهداشــت و اقتصــاد
جامعــه بــا حفــظ اعتمــاد عمومــي بــه
عالمــت اســتاندارد
یادواره شهدای جلوههای ایثار و مقاومت
 -3آشــنايي دانــش آمــوزان بــا وظايــف
ســازمان ملــي اســتاندارد ايــران
در تاریــخ  29اردیبهشــت مــاه ســال  95یــادوارهای به مناســبت شــهدای جلوه های ایثــار و مقاومت با یاد و خاطره شــهیدان  0-4آشــنايي هرچــه بيشــتر دانــش
نمکــی توســط ســپاه بیــت المقــدس اســتان کردســتان برگــزار گردیــد کــه روابــط عمومــی ادارهکل اســتاندارد کردســتان آمــوزان بــا مفاهيــم اســتاندارد و كيفيــت
نیــز در ایــن یــادواره بــا تهیــه دو بنــر و نصــب آن در ســطح شــهر ســنندج در رابطــه بــا همیــن موضــوع شــرکت داشــت .آن
 -5آشــنايي بــا نحــوه نظــارت و كنتــرل
كيفيــت فــرآورده هــاي مشــمول
اســتاندراد اجبــاري
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استاندارد و آسانسور
آسانســور دســتگاهی اســت ثابــت کــه بــرای جابــه
جایــی اشــخاص بیــن طبقــات ســاختمان اســتفاده
میشــود و دارای کابینــی اســت کــه در میــان
ریلهــای نصــب شــده عمــودی حرکــت میکنــد.
چگونگــی اخــذ گواهــی ایمنــی وکیفیــت
آسانســور از اداره کل اســتاندارد کردســتان
مالــک ســاختمان بــا مراجعــه بــه ســایت ایــن اداره
کل یکــی از شــرکتهای نصــاب مجــاز را انتخــاب
مــی کنــد ،بعــد از نصــب آسانســور و آمــاده بــودن
آن جهــت اســتاندارد ســازی ،شــرکت نصــاب مجــاز
در ســامانه مدیریــت بازرســی آسانســور در خواســت
بازرســی را ثبــت میکنــد و ایــن ســامانه مدیریــت
بــه صــورت تصادفــی درخواســت بازرســی را بــه
یکــی از شــرکتهای بازرســی فنــی آسانســور مــورد
تاییــد ســازمان ملــی اســتاندارد ارجــاع میدهــد.
بعــد از مشــخص شــدن شــرکت بازرســی کننــده،
شــرکت نصــاب بایــد مــدارک الزم جهــت بازرســی
آسانســور را بــه شــرکت بازرســی کننــده تحویــل
دهــد .در بازرســی آسانســور حضــور مدیــر
فنــی شــرکت نصــاب و مالــک الزامــی اســت.
شــرکتهای بازرســی کننــده پــس از تکمیــل مــدارک
در مــدت  5روز بازرســی را انجــام میدهنــد.
و نتیجه یکی از موارد زیر خواهد بود:
تاییــد آسانســور در بازرســی اول :در صــورت
تاییــد آسانســور در بازرســی اول شــرکت بازرســی
کننــده اقــدام بــه صــدور گواهینامــه خواهــد کــرد.
عــدم تاییــد در بازرســی اول و ارائــه عــدم
انطباقهــای مشــخص شــده بــه شــرکت
نصــاب و مالــک ســاختمان :در ایــن مرحلــه
مســئول رفــع مــوارد فنــی شــرکت نصــاب و
ســاختمانی بــه عهــده مالــک ســاختمان مــی
باشــد .بازرســی مجــدد شــرکت بازرســی بــرای
تاییــد رفــع عــدم انطبــاق هــا پیــرو درخواســت
کتبــی شــرکت نصــاب انجــام مــی شــود.
(مهلــت رفــع مــوارد عــدم انطبــاق از زمــان
آخریــن بازرســی بــه مــدت  3مــاه مــی باشــد .
پس از تایید نهایی آسانســور توســط شــرکت بازرسی
کننــده و ارســال کلیــه مــدارک از طریــق سیســتم و
بررســی نهایــی توســط اســتاندارد کردســتان ،گواهی
ایمنــی و کیفیــت آسانســور صــادر میشــود.
اعتبــار گواهــی ایمنــی و کیفیــت آسانســور از تاریــخ
صــدور یکســال اســت و پــس از اتمــام اعتبــار مالــک
بایــد درخواســت بازرســی ادواری را از طریق شــرکت
نصــاب بــه شــرکت بازرســی کننــده ارائــه نماینــد.

نگاهی به بخشی از قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران
براســاس مــاده  11قوانیــن و مقــررات ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران هــر كــس مشــخصات فــرآورده
هــاي مشــمول اســتاندارد اجبــاري را پـــس از تهيـــه  ،توليــد يــا ســاخت تغييــر دهــد يــا از ظــروف
و وســايل بـــسته بنـــدي مخـــصوص فـــرآورده هـــاي اســتاندارد شــده بــراي بســته بنــدي و عرضـــه و
فـــروش فـــرآورده هـــاي خـــارج از اســـتاندارد اســتفاده كنــد ،يــا بــه قصــد تقلــب و يــا بــه هــر كيفيتي
در قوطي ،بسته ،جعبـــه و لفـــاف محتـــوي فرآورده هاي مـــشمول اسـتاندارد اجبـــاري دخـل و تـصرف
نمايـــد و يـــا بـــه جـــاي جـــنس اســتاندارد شــده جنــس ديگــري تحــت همــان عنــوان عرضــه كنــد و
يــا بــه فــروش برســاند و يـــا بـــه قصــد تقلــب از برگهــاي آزمـــايش و تـــشخيص مشخـــصات فـــرآورده
هـــا و همچنـــين پروانـــه كاربــرد عالمــت اســتاندارد ايــران در غيــر مــورد اســتفاده كنــد و يــا عالمــت
اســـتاندارد ايـــران را بــدون دريافــت پروانــه بــر روي محصوالت خود به كار بـــرد ،بـــه حـــبس از شـــش
مـــاه تـــا دو ســال و جــزاي نقــدي از يــك ميليــون ريــال تــا پنجــاه ميليــون ريــال محكــوم خواهد شــد.

استانداردهای اجباری
مطابــق قوانیــن و مقــررات ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ســازمان میتوانــد بــا تصویــب شــورای عالــی
اســتاندارد ،اجــرا و یــا بخشــی از اســتاندارد محصــول را کــه از نظــر آیتمهــای کار ،حفــظ ســامت
عمومــی ،داشــتن عالمــت حــال ،حفــظ محیط زیســت ،حصول اطمینــان از کیفیــت ،حمایــت از مصرف
کننــده و یــا ســایر جهــات رفاهــی و اقتصــادی ضــروری باشــد بــا تعییــن مهلــت اجبــاری اعــام کنــد.
هــرگاه اجــرای اســتاندارد در مــورد کاالهــا و خدماتــی اجبــاری اعــام شــود پــس از اتمــام مهلــت هــای
مقــرر ،توزیــع و فــروش ایــن گونــه کاالهــا و خدمــات بــدون عالمــت اســتاندارد و یــا بــدون تاییــد
ســازمان ممنــوع اســت و کاالهــای مربوطــه توقیــف و بــا متخلفیــن مطابــق قانــون برخــورد میشــود.

شورای اقامه نماز
بــا عنایــت بــه آیــه  41ســوره مبارکــه حــج « الذیــن ان مک ّناهــم فــی االرض اقامــوا الصلــوه» وظیف ـ ه
اقامــه نمــاز و ترویــج و توســعه فرهنــگ نورانــی آن بــه عهــده حاکمیــت بــوده و ایــن مهــم در پیامهــای
مقــام معظــم رهبــری «مدظلــه العالــی» بــه اجالسهــای سراســری نمــاز وآئیننامــه ترویــج و
توســع ه فرهنــگ نمــاز بــا شــعار «مســجد محــوری» بــه عنــوان اســناد باالدســتی محــور برنامههــا و
فعالیتهــای اقامــه نمــاز در همــه ســطوح اعــم از دســتگاههای اجرایــی مرکــز و واحدهــای اســتانی
بــه ویــژه دســتگاههای فرهنگــی و آموزشــی در مســاجد میباشــد.
در همیــن راســتا شــورای اقامــه نمــاز در اداره کل اســتاندارد کردســتان در اردیبهشــت مــاه ســال 95بــا
حضــور مدیــرکل ،معاونیــن و مســئول حراســت تشــکیل شــد.
جــواد شــاکری مســئول حراســت و دبیــر شــورا بــه اهمیــت نهادینــه ســازی فرهنــگ فریضــه نمــاز
اشــاره کــرد و گفــت :همــه بایــد در مســیر توســعه و ترویــج فرهنــگ نمــاز قدمهــای موثــر برداریــم
و از هیــچ کوششــی دریــغ نکنیــم ،ایشــان دربــاره ی پیــش قــدم بــودن اداره کل اســتاندارد هماننــد
گذشــته اظهــار امیــدواری کردنــد.

نشاين :سنندج ميدان  12فروردين سايت اداري ،اداره كل استاندارد كردستان
کد پستی6616834461 :
صندوق پستی66135-458 :
تلفن087-33284932-4 :
دورنگار087-33284931 :
سایتisirkordestan.org.ir :
تلگرامtelegram.me/isirkurd :

4

