ادارهکل استاندارد استان کردستان

افتتاح نخستین دفتر ارتباط با استاندارد
نخســتین دفتــر ارتبــاط
بــا اســتاندارد در تیــر مــاه
ســال  95در اســتانداری
اســتان کردســتان بــه منظــور
آشــنایی بیشــتر شــهروندان
بــا اســتاندارد ،افتتــاح گردید.
هــدف از راهانــدازی دفتــر ارتبــاط
بــا اســتاندارد ترویــج ،آگاهســازی
و آمــوزش همگانــی اســتاندارد
بــه مــردم اســت ،ارتبــاط بــا
اســتاندارد ایــن بــاور را در مــردم
تقویــت خواهــد کــرد کــه رعایــت
اســتاندارد و اجــرای آن در حفــظ
ســامت و امنیــت آنهــا بســیار
موثــر و ایــن بــرای تولیــد کننــده و
مصــرف کننــدگان ســودمند اســت.
بــه منظــور اجــرای مصوبــات
شــورای اســتاندارد اســتان و
شــورای سیاســتگذاری تدویــن
و ترویــج اســتاندارد و ایجــاد
تعامــل اداره اســتاندارد بــا
دســتگاههای اجرایــی اســتان،
مقــرر گردیــد تــا دفاتــر ارتبــاط
بــا اســتاندارد راهانــدازی و تفاهــم
نامههایــی میــان اســتاندارد و
دســتگاه هــای ذیربــط منعقــد
گــردد و توســط رابطیــن
اســتاندارد در دســتگاه هــای
اجرایــی و دانشــگاههای اســتان
ســهولت در ارتبــاط فراهــم شــود.
الزم بــه ذکــر اســت در آینــده
نزدیــک نیــز در مراکــز دیگــر
ماننــد جهــاد دانشــگاهی،
دانشــگاهها و مراکــز علمــی و
آموزشــی ،پــارک علــم و فنــاوری،
جهــاد کشــاورزی و ســازمان
میــراث فرهنگــی ،دفاتــر ارتبــاط با
اســتاندارد راهانــدازی خواهــد شــد.

سف
ی
ر استاندا رد
سخنی از مدیر کل

استاندارد و اقتصاد مقاومتی

بــا توجــه بــه اهــداف پنجگانــه رویکردهــای اقتصــاد مقاومتــی و تطبیــق
آن بــا قوانیــن و مقــررات ســازمان ملــی اســتاندارد کــه وظایــف و تکالیــف
قانونــی ایــن ســازمان را تشــریح مــی کنــد ،اهــداف کالن تعییــن شــده
منطبــق بــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
 -1تدوین و ترویج استانداردهای ملی ایران،
 -2جامعیت کاربرد استانداردهای ملی ایران در سطوح ملی  ،بین المللی و از دیدگاه
سالمت و اقتصاد جامعه
 -3بومی کردن دانش و ضوابط بین المللی در قالب تدوین  ،ترویج و اجرای
استانداردها و نظارت بر آن
 -4ایجاد دانش فنی در بدنه کارشناسی کشور
 -5توسعه کیفی و کمی استاندارد ها و تاثیر آن بر صنعت و ایجاد پتانسیل صادرات و
کمک در حفظ بازارهای کشورهای هدف در این راستا
بــرای تحقــق اهــداف مذکور ،ســازمان ملی اســتاندارد برنامــه های مدون و مشــخصی در
قالب نظام یکپارچه پیشــبرد و پایش اقتصاد مقاومتی به شــرح ذیل تعیین نموده اســت:.
گســترش پوشــش اســتاندارد بصــورت غیــر اجبــاری ازطریــق اســتقرارنظــام جامعــه خوداظهــاری وخودکنترلــی ســه گــروه کاالهــای دارای اولویــت
الف) مصالح معدنی ساختمانیب) مواد شیمیپ) تجهیزات انرژی های نویناستقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی در محورهای ایمنی،اصالت ،کیفیت در محصوالت غذایی
استقرار نظام استاندارد سازی خودرو در حوزه های آزمون قطعات حساس ،آزمونجاده ای و تجهیزات خطوط معاینه فنی از طریق ظرفیت سازی بخش غیر دولتی
کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگیاداره کل اســتاندارد اســتان کردســتان ،در راســتای تحقــق اهــداف تعییــن شــده
مبتنــی بــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اعالمــی از طــرف ســازمان ملــی اســتاندارد
ایــران ،مــوارد تکلیفــی را در قالــب کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی پیگیــری نمــوده

و اجــرای دقیــق آنهــا را در قالــب شــاخصهای انــدازه گیــری پایــش مــی نمایــد.
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سامانه پیامکی 10001517
ســامانه پیامکــی 10001517
پــل ارتباطــی بیــن مــردم
و ســازمان ملــی اســتاندارد
ایــران بــرای اســتعالم
اصالــت کاال بــه کار مــی رود.
بــا توجــه بــه پخــش برنام ـهای بــا
نام ســایه روشــن در شــبکه اصالت و
فرهنــگ اســتان کردســتان در رابطه
بــا شــکایت یکــی از شــهروندان
راجــع بــه محصــوالت فاســد شــده
(سوســیس و مربــای فاســد شــده
دارای عالمــت اســتاندارد و تاریــخ
اعتبــار) ،ایــن ادارهکل بــه پیگیــری
ایــن موضــوع از طریــق ســیمای
مرکــز اســتان پرداخــت و بعــد
از پیگیــری هــای انجــام گرفتــه،
پیــرو مراجعــه حضــوری واحــد خبر
ســیمای اســتان کردســتان ،سواالت
در رابطــه بــا نحــوه کنتــرل و نظارت
بــر محصــوالت مشــمول اســتاندارد
اجبــاری پاســخ داده شــد و نحــوه
پیگیــری شــکایات شــهروندان و
اســتفاده از ســامانه 10001517
بــه شــرح زیــر توضیــح داده شــد:
مصــرف کننــدگان بــا ارســال کــد
 10رقمــی درج شــده در زیــر نشــان
اســتاندارد بســتهبندی کاالهــا از
اطالعاتــی ماننــد نــام فــرآورده،
تاریــخ اعتبــار پروانــه اســتاندارد،
نــام واحــد تولیــدی ،نــام اســتان
و شهرســتان محــل تولیــد ،نــوع
اســتاندارد و وضعیــت پروانــه اطــاع
پیــدا میکننــد ،همشــهریان
میتواننــد در صــورت مشــاهده
کاالهایــی کــه پــس از ارســال
پیامــک اعتبــار آنهــا تأییــد نشــد
یــا فاقــد عالمــت اســتاندارد بودنــد،
بــه ادارهکل اســتاندارد کردســتان
.
اطالع دهند.
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اداره کل استاندارد استان کردستان

استاندارد و شهربازی

منظــور از شــهربازی چیســت؟ پارکــی اســت کــه از وســایل ســرگرمی و تفریحــی بــرای ســرگرم کــردن گــروه بزرگــی از مــردم
تشــکیل شــده کــه نســبت بــه پارکهــای ســاده و یــا زمیــن هــای بــازی داخــل شــهری ،امکانــات ســرگرم کننــده بیشــتری دارنــد.
شهربازیها به دو دسته تقسیم میشوند:
شــهربازیهای سرپوشــیده و شــهربازیهای رو بــاز کــه در شــهربازیهای ســر پوشــیده بــه جــز تجهیزاتــی کــه در روبــاز اســتفاده میشــود دســتگاههای
الکترونیکــی و رایانــهای نیــز موجــود میباشــد .تجهیــزات شــهربازیها بایــد مطابــق بــا الزامــات اســتاندارد نصــب و راه انــدازی شــوند .متاســفانه
شــهربازیهای بیشــتر نقــاط کشــور بــه دلیل فرســوده بودن وســایل بــازی و رعایت نشــدن نکات ایمنــی و اســتاندارد در آنها ،شــرایط مطلوبــی را دارا نمی
باشــند و هرازگاهــی شــاهد اخبــار ناگــواری از حــوادث در چنیــن مراکــز تفریحی می باشــیم .بیشــتر حــوادث اتفاق افتاده ناشــی از عــدم دریافت اســتاندارد
هــای الزم در نصــب راه انــدازی و اســتفاده از ایــن تجهیــزات مــی باشــد کــه بــدون اطــاع ســازمان ملــی اســتاندارد در مراکــز تفریحــی نصــب شــدهاند.
مراحل راه اندازی یک شهربازی به شرح ذیل میباشد:
-1معرفی بهره بردار به اداره استاندارد توسط شهرداری؛
-2معرفی مدیر کنترل کیفیت و مدیر فنی توسط بهره بردار به اداره استاندارد؛
-3گذراندن دورههای آموزشی الزم برای مدیرکنترل کیفیت و مدیر فنی؛
-4تایید ایمنی تجهیزات نصب شده توسط شرکتهای بازرسی تایید صالحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران.

اجرای استاندارد
اجــرای اســتاندارد یکــی از پیچیدهتریــن اجــزاء سیســتم اســتاندارد کــردن اســت .یکــی از روشهــای
عملــی اجــرای اســتاندارد بــه ویــژه در مــورد محصــوالت ،اعطــاء گواهــی کیفیــت یــا صــدور پروانــه
کاربــرد عالمــت اســتاندارد اســت .گواهــی کیفیــت در واقــع تاییدیــهای اســت بــر تطابــق محصــول
.
(فــرآورده یــا خدمــت) بــا اســتانداردهای مربــوط بــه آن.
پروانه کاربرد عالمت استاندارد:
ســندی اســت کــه بــه اســتناد آن بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی اجــازه داده میشــود
از عالمــت اســتاندارد ملــی ایــران بــرای یــک محصــول خــاص ( کاال یــا خدمــت) اســتفاده
نمایــد ،ایــن ســند صرفــاً توســط ســازمان اســتاندارد صــادر و مــدت اعتبــار آن یکســال اســت.
شرایط صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد عبارتند از:
 -1انطباق کیفیت محصول با استاندارد
 -2استقرار سیستم کنترل کیفیت (آزمایشگاه) در واحد تولیدی
 -3وجود مدیر کنترل کیفیت تایید صالحیت شده

گذر و نظری به برخی استانداردها
دستمال کاغذی ،استاندارد ملی ایران شماره
627
دســتمالهای کاغــذی بایــد از خمیــر کاغــذ الیــاف
ســلولزی بکــر و یــا خمیــر کاغــذ الیــاف بازیافتــی
و یــا ترکیبــی از ایــن دو ،بــه رنــگ ســفید یــا
رنگهــای دیگــر باشــد .دســتمال کاغــذی بایــد
کــرپ شــده و بــا جــذب آب بــاال بــوده و فاقــد
پــرز ،الیــاف کلوخــه شــده ،هــر نــوع پارگــی و هــر
گونــه جســم خارجــی قابــل رویــت بــا چشــم غیــر
مســلح باشــد .دســتمال کاغــذی بایــد فاقــد هرگونــه
پــرز باشــد .ناحیــه خــروج دســتمال کاغــذی
از بســته بایــد بــه انــدازه و شــکلی باشــد کــه
دســتمالها بــه راحتــی و تــک تــک بیــرون بیاینــد.
پوشــک اســتاندارد ملــی ایــران شــماره 2528

استانداردهای ملی از نظر اجرا به دو دسته تقسیم میشوند:
الف -استاندارد اجباری
پوشــک بچــه از ســه الیــه شــامل ســه قســمت
اســتانداردی اســت کــه بــا اهــداف حمایــت از مصــرف کننــدگان ،حفــظ ســامت و ایمنــی فــردی و
پوشــش رویــی ،پوشــش میانــی و تــوده جــاذب
عمومــی ،حصــول اطمینــان از کیفیــت محصــوالت و مالحظــات زیســت محیطــی و اقتصــادی ،اجــرای تشــکیل شــده اســت .پوشــک بچــه بایــد دارای ســطح
آنهــا اجبــاری میباشــد.
 .یکنواخــت بــوده ،عــاری از اجســام خارجــی ،بــوی
ب -استانداردهای تشویقی
زننــده ،لکــه  ،روغــن ،رنــگ ،چســب یــا آلودگــی و
اســتانداردهایی اســت کــه بــه کار بــردن آنهــا اجبــاری نبــوده ،ولــی اجــرای آنهــا نوعــی رقابــت معایبــی کــه ممکــن اســت بــه مصــرف کننده آســیب
میــان ارائــه دهنــدگان محصــوالت و خدمــات ایجــاد مــی کنــد و تولیــد کننــده بــا توجــه بــه تــوان رســانده یــا کارآیــی پوشــک را کاهــش دهــد ،باشــد.
بــاالی تولیــد و همچنیــن عالقهمنــدی و موافقــت خــود ،داوطلبانــه تمایــل بــه اجــرای آن دارد.
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آموزشهای درون
سازمانی

یکــی از وظایــف ادارهکل برگــزاری
دورههــای آموزشــی درون ســازمانی
و بــرون ســازمانی میباشــد،
برخــی از ایــن دورههــای
آموزشــی بــا همــکاری مراکــز
آموزشــی تاییــد صالحیــت شــده
برگــزار میگــردد کــه یکــی از
ایــن دورههــا ،دوره آموزشــی
حلقههــای کنتــرل کیفیــت اســت.
اواخــر خــرداد مــاه  95ایــن
دوره بــه منظــور ارتقــای ســطح
دانــش مدیــران کنتــرل کیفیــت
واحدهــای تولیــدی ،در ادارهکل
اســتاندارد کردســتان برگــزار شــد.
ایــن دوره بــا حضــور 80مدیــر
کنتــرل کیفیــت واحدهــای تولیدی
اســتان و کارشناســان دارنــده
پروانــه کارشناســی اســتاندارد بــا
همــکاری مرکــز آموزشــی تاییــد
صالحیــت شــده دانــش ســرای
ســیمیا برگــزار شــد .در ایــن
دوره مزایــای تشــکیل حلقههــای
کیفــی ،ســازماندهی حلقههــای
کیفــی و تشــکیل حلقههــای کیــف
بــه مدعویــن آمــوزش داده شــد.

دیــدار مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اســتانها برگزاری دوره آموزشی ترویج
استاندارد و کشاورزی
بــا کارکنــان ادارهکل

ایــن دیــدار بــا حضــور مدیــرکل و تمامــی کارکنــان اســتاندارد
کردســتان انجــام گرفــت ،طــی ایــن دیــدار عملکــرد ســال  94بــه
صــورت گزارشــی ارائــه گردیــد و دربــاره کنتــرل نظــارت بــر واحدهــای
تولیــد ســنگدانه بــه صــورت جــدی از لحــاظ کیفــی ،اســتانداردهای
آسانســور ،صنعــت آرد و نــان و گشــت مشــترک طــا صحبــت شــد.
همچنیــن موضــوع دربــاره کارگروههــای تخصصــی شــورای
سیاســتگذاری تدویــن و ترویــج ،تفاهمنامههــای همــکاری
بــا دســتگاههای اجرایــی در رابطــه بــا دفتــر ارتبــاط بــا
اســتاندارد ،دورههــای آموزشــی و رابطیــن اســتاندارد و تکمیــل
ســرانه آمــوزش مدیــران کنتــرل کیفیــت صحبــت شــد.

پیــرو موافقــت نامــه ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران بــا معاونــت امــور
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری،
دوره آموزشــی بــا موضــوع ترویــج
اســتاندارد و کشــاورزی بــا حضــور 30
نفــر از بانــوان کشــاورز و تســهیل گــر و
کار آفریــن تشــکیل شــد ،درایــن دوره
بانــوان کشــاورز بــا اصــول عملیــات خــوب
کشــاورزی و محصــول ســالم ،اســتاندارد
 11000در خصــوص مــواد غذایــی
ارگانیــک  ،اســتانداردهای ملــی و رونــد
اخــذ پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد
و بســته بنــدی اســتاندارد و قوانیــن و
مقــررات و الزامــات استانداردســازی در
حــوزهی صــادرات و واردات آشــنا شــدند.

اولین وبینار در ادارهکل

بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم
رهبــری دربــاره اقتصــاد مقاومتــی و اهمیــت
آن در جامعــه و همچنیــن در راســتای بررســی
صالحیــت و تمدیــد اعتبــار تاییــد صالحیــت
مدیــران کنتــرل کیفیــت اســتان ،کاهــش
هزینههــا و اســتفاده از خدمــات الکترونیکــی،
افتتاح دومین دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه علوم پزشکی
ایــن ادارهکل اقــدام بــه برگــزاری جلســه کمیته
دومیــن دفتــر ارتبــاط بــا اســتاندارد در راســتای تعامــل دو ســویه بیــن اداره کل اســتاندارد و دانشــگاه تاییــد صالحیــت تحــت وب بــه صــورت وبینــار
علــوم پزشــکی اســتان کردســتان 21 ،تیــر مــاه ســال  95کردســتان بــا حضــور منصــور لهونیــان بــه طــور آزمایشــی بــرای اولیــن بــار کــرد.
مدیــرکل اســتاندارد کردســتان و طیــب قدیمــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان افتتــاح شــد.
هــدف از افتتــاح دفتــر ارتبــاط بــا اســتاندارد مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای ملــی
میباشــد ،در حــال حاضــر  5هــزار اســتاندارد کنتــرل ویژگیهــای کاال و خدمــات تدویــن شــده
وجــود دارد کــه نیــاز کشــور بــه تدویــن هشــتاد هــزار اســتاندارد بــرای کاال و خدمــات اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت تدویــن و ترویــج اســتاندارد در آینده در ســایر دانشــگاههای اســتان ،جهاد دانشــگاهی ،مراکــز علمی و
آموزشــی ،پارک علم و فناوری ،جهاد کشــاورزی و ســازمان میراث فرهنگی ،دفاتر ارتباط با اســتاندارد راهاندازی خواهد شــد.
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نمایشگاه ضیافت رمضان

تیــر مــاه ســال جــاری همزمــان بــا مــاه مبــارک
رمضــان و در راســتای اشــاعه فرهنــگ اســتاندارد،
نمایشــگاه ضیافــت رمضــان برگــزار شــد کــه ادارهکل
اســتاندارد نیــز در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت.
در طــول ســاعات برگــزاری نمایشــگاه ،بــه منظــور
اطالعرســانی و ارتقــاء ســطح آگاهــی شــهروندان و
مراجعیــن بــه نمایشــگاه ،اطالعــات الزم در خصــوص
نشــان حمایــت ادارهکل از حقــوق مصــرف کننــدگان
توســط کارشناســان ادارهکل در اختیــار آنهــا قــرار داده
شــد ،همچنیــن نشــان اســتاندارد ،رعایــت نــکات ایمنــی
هنــگام ســوار شــدن آسانســور و دقــت در انتخــاب
وســیله بــازی بــا توجــه بــه اطالعــات و برچس ـبهای
درج شــده بــر روی وســایل بــازی هنــگام مراجعــه
بــه شــهربازیها و پارکهــای بــازی توســط عروســک
ترویجــی اســتاندارد بــرای کــودکان بیــان شــد .بــه
منظــور حمایــت از حقوق مصــرف کنندگان در اســتفاده
از کاالهــای مرغــوب و بــا کیفیــت ،ســامانه پیامکــی
 10001517در رابطــه بــا تاییدیــه اصالــت عالمــت
اســتاندارد بــر روی محصــوالت تولیــد شــده ایرانــی،
بــه بازدیدکننــدگان نمایشــگاه « ضیافــت مــاه مبــارک
رمضــان» از طریــق رادیــو نمایشــگاه اطالع رســانی شــد.

دیدار مدیرکل استاندارد با خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد کردستان
بــه مناســبت فــرا رســيدن عيد ســعيد فطــر ،مديــرکل اســتاندارد کردســتان و معــاون حمايــت از خانوده
هــاي کميتــه امداد کردســتان  ،در راســتاي طرح تکريم از خانواده هاي کردســتاني تحت پوشــش کميته
امــداد در اقــدام خــدا پســندانه بــا خانوادهــاي تحــت پوشــش کميتــه امــداد کردســتان ديــدار کردنــد.

مراسم ترتیل خوانی
بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان ،بــا هــدف ختــم قــرآن کریم در ایــن ایام پــر برکــت ،هــر روزه به جز
ایــام تعطیــل ،جلســات ترتیــل خوانــی و جــزء خوانــی قــرآن کریــم توســط بانــوان ایــن
ادارهکل برگــزار گردیــد .ایــن جلســات تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان ادامــه داشــت.

کنفرانس خبری
بــه منظــور آشــنایی بــا اســتاندارد و بــه مناســبت روز صنعــت و معــدن نخســتین نشســت خبــری بــا
حضــور مدیــرکل اســتاندارد ،نماینــده ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رئیــس کمیســیون آمــوزش
و پژوهــش اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن برگــزار شــد.
مدیــرکل اســتاندارد اســتان کردســتان در ایــن نشســت خبــری بــه ارائــه گــزارش عملکــرد ادارهکل در
ســال  94و ســه ماهــه اول ســال  95پرداخــت.
ایشــان همچنیــن بــه طــرح اجــرای هماهنــگ اســتانداردها (طاهــا) در اســتان کردســتان طــی ســال
گذشــته و ســه ماهــه اول امســال اشــاره کــرد و وضعیــت واحدهــای تولیــدی مشــمول اســتاندارد
اجبــاری در جلســه توضیــح داده شــد.
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