ادارهکل استاندارد استان کردستان
پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مورد قانون جدید سازمان

مهمتریــن هــدف و ویژگــی قانــون
تقویــت و توســعه اســتاندارد ،تجمیــع
و یکپارچـه ســازی نظــام اســتاندارد در
کشور است.

قانــون قبلــی ســازمان کــه در ســال  71توســط شــورای اســامی
وقــت تصویــب شــد ،بــا بیــش از  13قانــون و  40مصوبــه و
مقــررات منــدرج در بعضــی از مصوبــات هیــات وزیــران در قانــون
جدیــد ســازمان تجمیــع شــده اســت .در ایــن قانــون ،ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران بــه عنــوان تنهــا مرجــع رســمی اعطــای
نشــان حــال در کشــور معرفــی شــده و وظایــف و مأموریــت
هــای ســازمان بــا توجــه بــه رویکــرد نویــن استانداردســازی و
تکالیــف محولــه بــه ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران مطابــق بــا
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در  4محــور استانداردســازی،

ارزیابــی انطبــاق ،اندازهشناســی و تأییدصالحیــت تعریــف شــده
اســت .از دیگــر وظایفــی کــه در ایــن قانــون بــرای ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران تعییــن کــرده انــد و قابــل تأکیــد اســت
نحــوهی اهــدای جوایــز ،تندیسهــا و تقدیرنامههــا میباشــد
کــه ســازماندهی آن در حــوزهی اســتاندارد و کیفیــت بــر
عهــدهی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران اســت و مجــوز برگــزاری
همایــش و اهــداء تندیــس و تقدیرنامــه در زمینــهی کیفیــت
توســط ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران صــادر خواهــد شــد.

شماره  : 9پاییز 96
پیام مدیرکل استاندارد در مورد تدوین منشور حقوق شهروندی اداره کل

حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان
و رعایــت حقــوق شــهروندی و خدمات
گیرنــدگان از اداره کل اســتاندارد
اســتان کردســتان همــواره یکــی از
دغدغــههــای مدیریــت و کارکنــان ایــن ادارهکل بــوده اســت .بــر

همیــن اســاس ادارهکل اســتاندارد اســتان کردســتان بــر اســاس

منشــور حقــوق شــهروندي جمهــوري اســامی ایــران و اهــداف و
وظایــف و خــط مشــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و ادارهکل،

متعهــد مــی گــردد تــا در راســتاي رعایــت حقــوق شــهروندان ،اصــل

برابــري همــه شــهروندان در برابــر قانــون و اصــل حاکمیــت قانــون
در مناســبات اداري و اصــل مــردم مــداري و احتــرام و اعتمــاد بــه

شــهروندان را ســرلوحه کار خــود قــرار داده و ضمــن التــزام عملــی
بــه عــدم ســوء اســتفاده از موقعیــت شــغلی و پاســخگویی در برابــر
شــهروندان و شــفافیت کاري در همــه زمینههــاي جــاري در ادارهکل،
متضمــن میگــردد تــا ضمــن وفــاداري بــه ادارهکل اســتاندارد
اســتان کردســتان و ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تمــام مهــارت

و تخصــص و امکانــات خــود را بــراي خدمــت بــه شــهروندان و انجــام
بهینــه فعالیتهــاي شــغلی و ســازمانی بــه کار گیــرد .در ایــن راســتا

مصادیــق عمومــی و تخصصــی منشــور حقــوق شــهروندی در ادارهکل
اســتاندارد اســتان کردســتان تدویــن شــده اســت.

نس
نق
رد فرهنگ حقوق شهروندی همه بت هب آگاهی و جلوگیری از ض حقوق شهروندی مسئولیت فردی دارند.
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اولين آزمايشگاه تست هيدرو استاتيك در کردستان ایجاد شد
اوليــن آزمايشــگاه همــكار در زمينــه تســت هيــدرو اســتاتيك در شهرســتان
قــروه بــا توجــه بــه دارا بــودن شــرایط الزم تأييــد صالحيــت شــد .بــا توجــه
بــه اهميــت آزمــون تســت هيــدرو اســتاتيك كپســولهاي منصوبــه بــر روي
خودروهــاي دوگانــه ســوز و اهميــت كنتــرل ســالم بــودن ايــن تجهيــرات
و الــزام وزارت كشــور مبنــي بــر توقــف صــدور معاينــه فنــي خودروهــاي
دوگانــه ســوز تــا دريافــت گواهــي تســت هيــدرو اســتاتيك ،ســازمان ملــي
اســتاندارد ايــران تأييــد صالحيــت ايــن گونــه آزمايشــگاهها را در اولويــت
قــرار داده اســت .در ايــن راســتا اوليــن آزمايشــگاه تســت هيــدرو اســتاتيك
در شهرســتان قــروه تأييــد صالحيــت گرديــد و ســاماندهي درخواســتهاي
ســاير شــهرهاي اســتان صــورت پذيرفتــه و در اســرع وقــت تأييــد صالحيــت
خواهنــد شــد.

اهم فعالیتهای ادارهکل در  9ماه اول سال 96
در  9مــاه ســال  96منتهــی بــه دی مــاه پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد33
واحــد تولیــدی تعلیــق 16،واحــد تولیــدی رفــع تعلیــق و بــرای 49واحــد تولیــدی
نیــز پروانــه اســتاندارد صــادر شــد.
بازرســیهای انجــام شــده از واحدهــای تولیــدی در اســتان  958مــورد بــوده
کــه در ایــن مــدت از  1079واحــد تولیــدی دیگــر هــم نمونــه بــرداری انجــام و
آزمــون مطابقــت بــا اســتاندارد صــورت گرفــت.
همچنیــن  1929مــورد کنتــرل ادارهکل اســتاندارد از محمولــه هــای صادراتــی
اظهــار شــده (دارای اظهــار نامــه گمرکــی) در ســال جــاری صــورت گرفتــه کــه
 209مــورد کنتــرل محمولــه هــای وارداتــی اظهــار شــده نیــز انجــام شــده اســت.
امســال  5659مــورد بازرســی و  172مــورد نمونــه بــرداری از واحدهــای صنفــی
اســتان کردســتان صــورت گرفتــه اســت.
 844مــورد آزمــون نــازل هــای ســوخت مایــع و  3096مــورد آزمــون ســایر
وســایل ســنجش مــورد اســتفاده در داد و ســتدهای عمومــی نیــز انجــام شــد.
آزمــون نمونــه در آزمایشــگاه هــای اداره اســتاندارد 133مــورد بــوده و
انجام1100نمونــه مــورد آزمــون واحدهــای تولیــدی اســتان از دیگــر اقدامــات
ایــن اداره کل در ســال جــاری بــوده اســت.
هــم اکنــون  15دفتــر ارتبــاط بــا اســتاندارد در ارگان هــا و دانشــگاه هــای
مختلــف اســتان کردســتان فعــال هســتند و  272واحــد تولیــدی فعــال در ایــن
اســتان تحــت پوشــش اداره کل اســتاندارد هســتند.

بازدید مدیرکل استاندارد از شرکت سقزسازی کردستان
منصــور لهونیــان در ایــن دیــدار کــه در راســتای آشــنایی
بــا مشــکالت واحــد هــای تولیــدی انجــام گرفتــه بــود،
گفــت :رســالت اســتاندارد ،حمایــت از حقــوق شــهروندان،
تولیدکننــدگان و واحدهــای تولیــدی مــی باشــد و هــدف
اســتاندارد ارتقــاء هــر چــه بیشــتر کیفیــت محصــوالت اســت.
وی در ادامــه گفــت :مــا بــه عنــوان متولــی استانداردســازی و
بــا حداکثــر تــوان ،واحــد هــای تولیــدی را در جهــت تولیــد
محصــول بــا کیفیــت مناســب و حتــی باالتــر از اســتانداردهای
ملــی یــاری مــی نماییــم .وی عنــوان کــرد :خوشــبختانه
شــرکت سقزســازی کردســتان توانســته اعتمــاد شــهروندان
را بــه خــود جلــب نمایــد و جــای بســی افتخــار اســت کــه
ایــن شــرکت بومــی توانســته ایــن چنیــن جایگاهــی را داشــته
باشــد .در پایــان مدیــرکل و معــاون ارزیابــی انطبــاق از خطوط
تولیــد کارخانــه لواشــک بــا طعـم و اشــکال مختلــف و آدامس
طبیعــی بازدیــد کردنــد .شــایان ذکــر اســت مدیرعامــل و
کارکنــان ایــن واحــد تولیــدی بــا پیوســتن بــه پویــش «کاالی
اســتاندارد ایرانــی مــی خــرم» حمایــت خــود را از خریــد
کاالی ایرانــی اعــام کردنــد.

تقدیر از مدیرکل استاندارد کردستان
در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات که از صادرکنندگان برتر
و خادمان صادرات تقدیر شد از مدیرکل استاندارد کردستان نیز
به عنوان خادم نمونهی استانی صادرات و همکار فعال با اهدای
لوحی با امضای استاندار کردستان قدردانی گردید.
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برگزاری دورهی آموزشی کنترل کیفی آرد و نان در کردستان صنف خبازان همراه با «پویش کاالی استاندارد ایرانی می خرم»
بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه ویــژه نــان در ســبد غذایــی مــردم
و میــزان قابــل توجــه مصــرف روزانــه آن  ،ادارهکل اســتاندارد اســتان
کردســتان اقــدام بــه برگــزاری دوره ی آموزشــی کنتــرل کیفــی آرد
و نــان بــرای خبــازان کــرد .در ایــن دوره شــرکت کننــدگان ضمــن
آشــنایی بــا وظایــف ســازمان ملــی اســتاندارد و قوانیــن و مقــررات آن،
مطالبــی در ارتبــاط بــا اجبــاری بــودن اســتاندارد آرد گنــدم ،انــواع آرد
خبــازي بــر حســب نــوع مصــرف آن ،اســتانداردهای مرتبــط بــا گنــدم
و آرد ،نــان ســنتی و صنعتــی ،گلوتــن ،علــت مصــرف جــوش شــیرین
در پخــت نــان ،علــت مصــرف نمــک طعــام در پخــت نــان ،حــد مجــاز
میــزان مصــرف نمــک در فراینــد تولیــد نــان ،راهــکار ارتقــای کیفیــت
نــان ،راه هــای اصــاح آرد سســت (ضعیــف) ،نحــوهی نگهــداری نــان،
ســرانه مصــرف نمــک ،شــکر ،روغــن و نــان در ایــران ،ویژگیهــا و روش
آزمــون و راهکارهــای بهبــود وضعیــت گنــدم ،آرد و نــان فــرا گرفتنــد.

پویــش «کاالی اســتاندارد ایرانــی میخــرم» یــک کمپیــن علمــی
در حــوزه تبلیغــات فرهنــگ عمومــی اســت کــه از ابتــدای تیــر
مــاه بــه ابتــکار و اهتمــام دفتــر روابــط عمومــی و ارتباطــات
بینالملــل ســازمان ملــی اســتاندارد بــه عنــوان یــک سیاســت
بــرای تحقــق اهــداف نظــام و شــعار اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد
و اشــتغال ،ترغیــب و تشــویق اقشــار مختلــف جامعــه بــرای
اســتفاده از کاالی ایرانــی راه انــدازی شــده و بــا اســتقبال گســتره
طیــف هــای مختلــف مواجه شــده اســت .در همین راســتا ،رییس
و بــازرس اتحادیـههــای صنــف خبــازان و بیــش از  40نفــر خبــاز
بــه منظــور حمایــت از کاالی ایرانــی و تولیدکننــدگان داخلــی
بــه کمپیــن « کاالی اســتاندارد ایرانــی میخــرم» پیوســتند.


کتابخوانی دانش آموزان در استاندارد کردستان
در راســتای بازدیــد دانــش آمــوزان از آزمایشــگاههای ادارهکل و بــه منظــور آشــنایی هرچــه بیشــتر دانــش آمــوزان بــا مفاهیــم اســتاندارد،
بازدیدکننــدگان بــه کتابخوانــی بــا موضــوع اســتاندارد در ایــن اداره کل پرداختنــد.
در ایــن کتابخوانــی کــه بــا همــت روابــط عمومــی اداره کل برپــا گردیــد دانــش آمــوزان بــا مفاهیمــی همچــون وظایــف و ماموریــت هــای ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران ،گــذر و نظــری بــه برخــی از اســتانداردهای صنعــت غــذا و دارو ،نگاهــی اجمالــی بــه برخــی اســتانداردها ،قوانیــن و مقــررات
در ارتبــاط بــا اوزان و مقیــاس هــا و همچنیــن کمپیــن « کاالی اســتاندارد ایرانــی مــی خــرم» آشــنا شــدند .در ایــن کتابخوانــی بــه ســواالت دانــش
آمــوزان در خصــوص کمپیــن و اســتاندارد پاســخ داده شــد .گفتنــی اســت جهــت ترویــج بیشــتر اســتاندارد تعــداد  400مــورد بروشــور ،کتابچــه و
لــوح فشــرده بــا همیــن موضــوع میــان دانــش آمــوزان توزیــع شــد .در پایــان دانــش آمــوزان حمایــت خــود را از خریــد کاالی ایرانــی بــا پیوســتن
بــه پویــش « کاالی اســتاندارد ایرانــی میخــرم » اعــام کردنــد.
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روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان

مسابقه

کسب مقام اول تیم فوتسال استاندارد کردستان

 -1تدوین یک استاندارد با ترکیب کدام یک از عناصر زیر انجام میگیرد؟
الف) علم ،فن و تجربه ب) علم و تجربه ج) علم و فن د) فن و تجربه
 -2وجــود کدامیــک از مقیاســهای زیــر نشــانههایی از فرآینــد اســتاندارد کــردن در عهــد باســتان
میباشــد؟
الف) وجب ب) قدم ج) طول بازو د) همه موارد
 -3افزایــش کیفیــت کاال بــا بــکار گیــری اســتانداردهای مختلــف و ارتقــاء میــزان بهــرهوری کدامیک
از اهــداف اساســی اســتاندارد را در بــردارد؟
الــف) صرفــه جویــی کلــی در مصــرف نیــروی انســانی ب) حمایــت از مصــرف کننــده ج) حفــظ
ایمنــی و بهداشــت محیــط زیســت د ) ایجــاد ارتبــاط بهتــر
 -4کدامیــک از اســتانداردها از نظــر اجرایــی بــه دو دســته اســتاندارد اجبــاری و اســتاندارد تشــویقی
تقســیم میشــوند؟
الــف) اســتانداردهای کارخانــهای ب) اســتانداردهای ملــی ج) اســتانداردهای منطقــهای د)
اســتانداردهای بیــن المللــی
-5توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد درآموزش و پرورش کدامیک از موارد زیر را در بر دارد؟
الــف) فضــای آموزشــی ،تجهیــزات ،فعالیتهــای فــوق برنامــه ،کتــب درســی و کارکنــان ب) فضــای
آموزشــی و کارکنــان ج) کارکنــان و کتــب درســی د) کارکنــان ،کتــب درســی و فضــای آموزشــی
 -6کدامیک از عبارات زیر صحیح نمیباشد؟
الــف) قدیمیتریــن ســازمانی کــه در خصــوص تدویــن اســتانداردهای صنعتــی در ســطح جهــان
تشــکیل گردیــد ،کمیســیون بیــن المللــی الکتــرو تکنیــک ( ) IECنــام داشــت ب) ســازمان بیــن
المللــی اســتاندارد دارای  162عضــو اســت ج) زبانهــای رســمی ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد،
انگلیســی ،فرانســه و روســی میباشــد د) کمیتههــای فنــی دارای یــک دبیرخانــه ،یــک رئیــس و
دو دبیــر میباشــد
-7کدام عبارت در مورد واژه « خود اظهاری» صحیح میباشــد؟
الــف )مربــوط بــه فرآینــد ارزیابــی انطبــاق اســت اســت ب)مربــوط بــه فرآینــد تاییــد صالحیــت
اســت ج)مربــوط بــه فرآینــد صــدور پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد اســت د) هیچکــدام
 -8کدامیک از توضیحات زیر در بارهی محصوالت ارگانیک صحیح میباشــد؟
الــف ) محصوالتــی هســتند کــه کــود و ســموم اســتفاده شــده در آنهــا بایــد در حــد مجــاز تعییــن
شــده توســط اســتاندارد باشــد ب) محصوالتــی هســتند کــه در فراینــد تولیــد آنهــا از مرحلــه
کاشــت تــا برداشــت و فــراوری آنهــا تــا تبدیــل شــدن بــه محصــول نهایــی از آفــت کشــها،
کودهــای شــیمیایی و بذرهــای اصــاح شــده ژنتیکــی اســتفاده میشــود ج ) محصــوالت غذایــی
ســالمی هســتند کــه اجــازه مصــرف آن مطابــق بــا احــکام شــریعت اســامی داده شــده اســت و
بایــد عــاری از هــر گونــه عناصــر حــرام باشــد د)همــه مــوارد
 -9کدامیــک از اقدامــات قانونــی زیــر توســط مصــرف کننــدگان منجــر بــه حمایــت از حقــوق آنهــا
دراســتفاده از کاالهــای مصرفــی میشــود؟
الــف) ســامانه رســیدگی بــه شــکایات ب)ســامانه پیامکــی  10001517ج) مراجعــه بــه ادارات کل
اســتاندارد در اســتانها د)همــه مــوارد
 -10در ســاختار جدیــد ســازمان ملــی اســتانداردایران ،وظایــف ســازمان بــر پایــه کدامیــک از
محورهــای زیــر میباشــد؟
الــف) اســتاندارد ســازی ،ارزیابــی انطبــاق ،تایید صالحیــت و انــدازه شناســی ب) استانداردســازی،
ارزیابــی انطبــاق ،تاییــد صالحیــت ج) اســتاندارد ســازی ،تاییــد صالحیــت ،انــدازه شناســی
د)استاندارد سازی ،ارزیابی انطباق ،اندازه شناسی

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتهی بســیج ،مســابقهی
ورزشــی جــام مدافعــان حــرم بــه میزبانــی شــرکت
مخابــرات اســتان کردســتان بیــن دســتگاه هــای
اجرایــی اســتان برگــزار شــد ،در ایــن مســابقات تیــم
فوتســال اســتاندارد کردســتان مقــام اول را بــه خــود
اختصــاص داد .گفتنــی اســت ایــن مســابقه بیــن
 6تیــم مخابــرات ،ادارهکل پســت ،پســت بانــک،
شــرکت شســکام ،شــرکت زیــر ســاخت و اداره کل
استانداردکردســتان برگــزار شــد.

غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به منظور
تکریم و تجلیل از مقام شهدا با حضور مدیرکل و معاون
منابع انسانی و امور حقوقی استاندارد کردستان و جمعی از
مدیران و معاونین دستگاههای اجرایی استان گلزار شهدای
شهرستان سنندج غبار روبی و عطر افشانی شد ،شرکت
کنندگان در این برنامه ضمن قرائت فاتحه با آرمانهای
شهدا نیز تجدید پیمان کردند.

هــدف از برگــزاری مســابقه ،آشــنایی بــا وظایــف و فعالیتهــای ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران اســت ،ایــن مســابقه در ســطح ملــی و در بیــن
کلیــه ســنین برگــزار مــی شــود و بــه برنــدگان جوایــز ارزنــده ای اعطــاء مــی گــردد .منبــع مــورد نیــاز جهــت پاســخ دهــی بــه ســواالت در کانــال
تلگرامــی و ســایت اداره کل درج شــده اســت.
مهلــت ارســال پاســخ :جدول زیــر پــس از تکمیــل شــدن تــا تاریــخ  30بهمــن  96بــه آدرس الکترونیکــی  Kordestan-info@isiri.gov.irارســال
شــود ،نتایــج مســابقه در شــماره بعــدی ســفیر اســتاندارد چــاپ خواهد شــد.
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نشاني :سنندج ميدان  12فروردين سايت اداري ،ادارهكل استاندارد استان كردستان
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کانال تلگرامی اداره کلhttps:// telegram.me/isirkurd :
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