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چشم انداز مشترک برای جهانی بهترچشم انداز مشترک برای جهانی بهتر

فعاالن عرصه صنعت و اقتصاد، 
رزمندگان جنگ اقتصادی اند

برای دو واحد تولیدی استان پروانه 
استاندارد حالل صادر شد 444
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ویژه استاندارد

کننده  استاندارد؛ حامی مصرف 
کننده تولید  پشتیبان 

دسترنج دبیر کمیته انتخاب واحد های نمونه: مسئول روابط عمومی:

در بازارهای امروز جهان رقابت تنگاتنگی بین شرکت های مختلف وجود دارد 
تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده و میزان فروش خود 
را افزایش دهند. افزایش کیفیت محصوالت و کسب رضایت مشتریان یکی از 
مهمترین ابزارهای واحدهای تولیدی است که به وسیله آن می توانند سهم 
که  است  نهادهایی  از  یکی  استاندارد،  سازمان  دهند.  افزایش  بازار  از  را  خود 
بر عملکرد شرکت ها در خصوص افزایش کیفیت محصوالت و رعایت موارد 
آنها،  اقدامات  ساالنه  رصد  با  و  کرده  نظارت  محصول  یک  ساخت  برای  الزم 
وجود  امروزه  نماید.  می  معرفی  را  زمینه  این  در  رو  پیش  تولیدی  واحدهای 
عالمت استاندارد روی یک محصول نشان از کیفیت قابل قبول آن است و به 
مشتری این اطمینان را می دهد که نظارت کافی بر ساخت این محصول انجام 
آذربایجان شرقی نشستیم تا با  گرفته است. به گفتگو با مدیر کل استاندارد 
بررسی تاریخچه ورود استاندارد به ایران، وضعیت فعلی آن در کشور و استان 

آذربایجان شرقی را از وی جویا شویم؛
یخچه استاندارد در ایران تار

ایران  در  استاندارد  تاریخچه  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  استاندارد  مدیرکل 
در  نویسی  استاندارد  و  استاندارد  با  ارتباط  در  مدون  حرکت  اولین   « گفت: 
گردید.  آغاز  مقیاس ها  و  اوزان  قانون  تصویب  با  شمسی   ۱۳۰۴ سال  در  ایران 
تا  گردید  بازرگانی تأسیس  اداره  زیر نظر  آزمایشگاهی  اداره  در سال ۱۳۳۲ یک 
فعالیت  کشور  داخل  تولیدات  و  صادراتی  وارداتی،  کاال های  کنترل  زمینه  در 
نماید. در سال ۱۳۳۹ سرانجام قانون " اجازه تاسیس موسسه  استاندارد ایران 
 به 

ً
" در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال ایران رسما

قانون   ۱۳۴۹ سال  در  و  شد  پذیرفته  استاندارد  بین المللی  سازمان  عضویت 
شامل  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسه  قانون  به  الحاقی  مواد 

هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای ملی و سنای وقت رسید.«
ساسان فرشی حق رو ادامه داد:» در سال های ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱تنها مورد با اهمیت 
انتقال مؤسسه استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن  
از اقدامات اساسی برای هماهنگ کردن  بود. الحاق ایران به کنوانسیون متر 
اصالح  قانون   ۱۳۷۱ سال  در  متر  کنوانسیون  بود.  کشور  در  متریک  سیستم 
قوانین و مقررات موسسه  استاندارد و تحقیقات صنعتی شامل ۳۰ ماده و ۲۲ 
کلیه قوانین و  ازتصویب مجلس شورای اسالمی گذشت که جایگزین  تبصره 
مقررات قبلی مؤسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان است. 
ح ارتقای سازمان ملی استاندارد پس از شش سال بحث و  در سال ۱۳۹۶ طر
ابالغ  رئیس جمهور  توسط  آن  تصویب  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  بررسی 
گردید. سازمان ملی استاندارد ایران تنها سازمان کشور است که طبق قانون 
می تواند استاندارد رسمی فرآورده ها را تعیین و تدوین و اجرای آن ها را با کسب 

موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعالم کند.«
نامگذاری سالها با محوریت شعار اقتصادی نشان از اهمیت این حوزه است

انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  گذشته  های  سال  نامگذاری  خصوص  در  وی 
در  و   ۱۳88 سال  از  گفت:»  اقتصادی  محوریت  با  خامنهای  اهلل  آیت  حضرت 
طول دهه ۹۰ مقام معظم رهبری برای هر سال یا از عناوین اقتصادی استفاده 
دادند.  اختصاص  اقتصاد  موضوع  به  را  سال  شعار  از  بخشی  یا  و  میکردند 
ایشان در طول دهه ۹۰ سه بار به طور مشخص بر واژه تولید تاکید فرمودند. 
سال  عنوان  در  و  داشت  خود  بر  را  ایرانی  کاالی  از  حمایت  عنوان   ۱۳۹۷ سال 

های ۹۹ و ۹8 نیز معظم له از کلمه تولید استفاده نموده اند. امسال نیز به نام 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری شد که این امر در بطن خود 

حمایت از تولید را به همراه داشت.«
 فرشی حق رو انتخاب شعار اقتصادی با محوریت »تولید« برای  نامگذاری سال 
جدید را حاوی نکات بسیار مهم و قابل توجهی دانسته و خاطر نشان کرد:» 
 ، کشور نیاز  و  اولویت  مهم ترین  و  اولین  که  است  این  نشانگر  موضوع  این 
همچنان موضوع اقتصاد می باشد که مقام معظم رهبری با نگرشی حکیمانه 
و دغدغه ی خردمندانه  و با احاطه  و اشراف کامل بر مسائل کالن مملکت، باز 
اثبات  تا  اقتصاد سوق دادند  را به سمت  و توجه مردم و مسئوالن  هم نگاه  
شود برخالف ادعاهای پوچ معاندان و عناصر ضدانقالب، ایشان تا چه اندازه، 

، حساس و دغدغه مند هستند.« نسبت به امور اساسی و اصلی کشور
مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی در خصوص موانع تولید و نقش سازمان 
از  یکی  شرقی  آذربایجان  اینکه  به  توجه  با  گفت:»  آنها  با  رفع  در  استاندارد  در 
مهمترین قطب های صنعتی کشور می باشد، همواره کیفیت تولیدات آن در 
المللی  از صنعتی و غذایی در عرصه های ملی و بین  اعم  حوزه های مختلف 
این  باید  متاسفانه  است.  کرده  کسب  را  عمومی  اعتماد  و  شده  شناخته 
حقیقت تلخ موجود در جامعه را بپذیریم که عوامل و موارد زیادی به عنوان 
استعدادهای  به  شدن  شکوفا  اجازه ی  که  دارند  قرار  تولید  راه  سر  بر  مانع، 
این  تمام  وجود  با  اما  نمی دهند.  را  ایرانی  تولیدکنندگان  و  متخصصان  ناب 
با توجه به ماموریت  آذربایجان شرقی  کل استاندارد  اداره  مشکالت و موانع، 
به  دسترسی  برای  اداری  خم  و  پیچ  پر  مسیرهای  خویش  سازمانی  های 

مجوزهای قانونی را حذف کرده است.«
فرشی حق رو با اشاره به همراهی اداره کل استاندارد با تولیدکنندگان استانی 
اظهار داشت: » تالش ما  افزایش تولید و خودکفایی در شرایط بحران و تحریم 

است که نیاز اصلی کشور ما در حال حاضر است. صاحبان صنایع در استان 
نیز با لبیگ گفتن به فرمایشات رهبر معظم انقالب با تولید کاالی مرغوب و با 
کیفیت که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارند، وارد این عرصه شده اند و 

شبانه روز در تالش هستند.«
سالهای درخشان آذربایجان شرقی در کسب عناوین نمونه ملی استاندارد

وی ضمن اشاره به اینکه دو سال گذشته برای صنعت آذربایجان شرقی یکی 
از سال های درخشان محسوب می شود، چرا که در ارزیابی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
،  ۶  واحد تولیدی از استان به عنوان واحدهای  سازمان ملی استاندارد کشور
از استان  تولیدی  انتخاب ۶ واحد  کرد:»  اند، تصریح  انتخاب شده  نمونه ملی 
درخشان  عملکرد  از  نشان  ملی  نمونه  واحدهای  عنوان  به  شرقی  آذربایجان 
و کیفیت محصوالت تولیدی در این استان دارد. براساس ارزیابی سال جاری 
صنعتی  تکدانه،  صنعت  و  کشت  تولیدی  واحدهای  استاندارد،  ملی  سازمان 
(، گروه صنعتی نظری، گروه صنعتی نجاتی )آناتا(، کلرپارس  )شونیز داداش برادر
و سیم و کابل آذر تبریز به عنوان واحدهای نمونه ملی استاندارد از آذربایجان 
واحدهای  برتر  رتبه  کسب  به  اشاره   با  رو  حق  فرشی  شدند.«  انتخاب  شرقی 
استاندارد  ملی  سازمان  سوی  از  کشوری  نمونه  واحدهای  عنوان  به  استان 
ایران گفت: » سال ۹۷، از بین ۱۰ واحد نمونه انتخاب شده کشوری، دو واحد 
متعلق به آذربایجان شرقی بود که در ارزیابی سال ۹8 این آمار از بین ۱8 واحد 
نمونه  واحد   ۲۰ بین  از  نیز   ۹۹ سال  یافت.  افزایش  واحد  چهار  به  ملی  نمونه 
ملی، ۶ واحد و امسال نیز ۶ واحد نمونه ملی متعلق به آذربایجان شرقی است 
از بهبود عملکرد  افزایش نشان  این  که  ایم  زده  رقم  را  ای  رکورد بی سابقه  و 
واحدهای استان و از سوی دیگر همکاری ها و تالش های سازمان استاندارد 

آذربایجان شرقی دارد.«
بیسکویت  تولیدی  واحدهای  همچنین  کرد:»  اضافه  رو  حق  فرشی  ساسان 

پاسارگاد،  نفت  ارکو،  رنگ  پگاه،  هادی،  تبریز  )هافمن(،  پروفیل  میراب  حام، 
، ظفر نوین گستر بناب نیز به  اذر سیم ماهان، سیم و کابل صائب، آسیا شور
عنوان واحدهای نمونه استانی انتخاب شدند. واحدهای نمونه استانی نیز در 
امر نشان  این  که  برداری می¬شوند  بار نمونه  آینده تنها یک  طول یک سال 

دهنده کیفیت مطلوب و باالی تولیدات این واحدهاست.«
ارزیابی سازمان ملی  بر اساس  نیز  اینکه خوشبختانه امسال  به  با اشاره  وی 
استاندارد دو مدیر کنترل کیفی نمونه ملی از استان آذربایجان شرقی انتخاب 
شده اند، عنوان کرد:» خانم شهرک واتگر از مجموعه کیک نظری و خانم آیدا 
کرمی از مجموعه آذر لوله به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه ملی انتخاب شدند 

که این مساله نشان از تالش مضاعف و شبانه روزی این مدیران است.«
نحوه انتخاب واحدهای نمونه ملی و استانی

از  او در خصوص نحوه انتخاب این واحدها گفت:» این واحدهای نمونه بعد 
طی یک فرآیند طوالنی و با بررسی دقیق و پیچیده کارشناسی به عنوان واحد 
نمونه ملی انتخاب می شوند. حتی یک مولفه منفی در شاخص های دوازدگانه 
مدنظر سازمان ملی استاندارد شامل ارتقای سطح کیفی و تکنولوژی، آموزش 
ج  مدیران کنترل کیفی، تدوین استانداردهای ملی، صادرات، ثبت اختراع و در
در  منفی  نمره  و  استاندارد  نشان  پروانه  کاربرد  استمرار  المللی،  بین  مقاالت 
بازدیدها و نمونه برداری ها ، باعث از دست رفتن این جایگاه برای واحدهای 
طول  در  ملی  نمونه  واحدهای  عنوان،  این  کسب  از  بعد  شود.  می  تولیدی 
یک سال آینده از بازدید و نمونه برداری توسط سازمان ملی استاندارد معاف 

خواهند شد.«
 مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی در تشریح نحوه ارزیابی محصوالت توسط 
 ، شاخص های استاندارد ملی کشورها و مشخصات فنی محصوالت مورد نظر
ارزیابی براساس شاخص های استاندارد  بر  گفت: »محصوالت تولیدی عالوه 
براساس  تولید  “استاندارد  نام  به  دیگری  سنجش  معیار  دارای   ، کشور هر 
محصولی  تولید  مشخصات  روند،  این  دنبال  به  که  است  فنی”  مشخصات 
سنجش  مورد  دارند  المللی  بین  بعد  که  فنی  مشخصات  براساس  مشخص 
قرار می گیرد و در صورت عدم تطابق مشخصات فنی محصول با شاخص های 

، واحدهای تولیدی از فعالیت بازمی مانند.« معیار
عملکرد اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی در سایه فرهنگ غنی 

تاثیر گذار در  ارکان  از مهم ترین  اینکه فرهنگ یکی  با اشاره به  رو  فرشی حق 
روند فعالیت واحدهای تولیدی و ارتقا سطح کیفیت کاالها است که آذربایجان 
صنعت  عرصه  در  همواره  درخشان  سرمایه  این  بودن  دارا  واسطه  به  شرقی 
می درخشد، خاطر نشان کرد:» در یک دهه اخیر اداره کل استاندارد آذربایجان 
شرقی همواره در برابر اعتماد مردمی، مسئولیتی سنگین و اثر گذار داشته و 
عملکرد آن همواره مورد رصد جامعه مردمی و رسانه ای قرار گرفته است. این 
اداره در سوابق عملکردی خود درکنار چالش های موجود طی یک دهه اخیر 
در تالش برای کسب موفقیت های درخور جایگاه استان و همچنین جامعه 
فهیم آن بوده است که از جمله آن ها می توان به ارتقا جایگاه استاندارد استان 
تاثیر در قوانین ملی استاندارد،  و  المللی، تغییر قوانین  و بین  در عرصه ملی 
پایش جامع و مستمر صنایع استان، نظارت بر عملکرد مهدکودک ها، برقراری 
ارتباط مستمر با حوزه رسانه و مطبوعات و همچنین اختصاص خیابان ویژه 

استاندارد در تبریز برای نخستین بار در کشور اشاره کرد.« 

بررسی کارنامه اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی؛ 

      افزایش مستمر کیفیت در سایه توجه به استاندارد
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تی علی نجا یان علی رازقی دار

احمد سلیما ن زاده

یم نظری منوچهر درویش زادهکر

صنایع رنگ و رزین آرکو

کرامت زمان زاده



استاندارد در واقع تالشی بر پایه علم و دانش است که در راستای برقراری 
تولید و  و بهبود فرآیند  رویه هماهنگ  ایجاد یک  یک نظم همه جانبه، 
افزایش کیفیت محصوالت قدم برداشته و با پیشرفت و توسعه صنعت و 
اقتصاد از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند. در خصوص حمایت از 
مصرف کننده باید گفت، کیفیت امروز برای مصرف کننده یک حق طبیعی 
است و هر کسی باید بتواند از بهترین محصوالت استفاده کند. کیفیت 
محصوالت در برخی مواقع جنبه حیاتی پیدا می کند و اگر محصولی کیفیت 
مناسب و الزم را نداشته باشد، می تواند سالمت مصرف کننده را با چالش 
ایجاد می  اداره استاندارد  را برای  و خطر مواجه کند. این مساله رسالتی 
کند تا با نظارت فراگیر و مستمر خود، موجب افزایش مستمر واحدهای 
تولیدی گردد. البته باید اذعان کرد که سود حاصل از رعایت استاندارد، 
اگر واحدهای  کنندگان است.  از مصرف  برای تولیدکنندگان حتی بیش 
تولیدی قوانین و مقررات مربوط به استاندارد را به دقت اجرا نمایند، فرآیند 
آنها در خصوص تولید،  آنها منظم شده و هزینه های  تولید محصوالت 
انبارداری و موارد جانبی دیگر، کاهش نیز می یابد. از سوی دیگر افزایش 
تولیدی  واحد  سودآوری  و  فروش  افزایش  طبیعتا  محصوالت،  کیفیت 
را نیز در پی خواهد داشت که این موارد در سایه اجرای صحیح قوانین 

استاندارد صورت می گیرد. 

و  زمین  روی  انسانهای  همه  که  است  فرهنگی  استاندارد،  فرهنگ 
آن بهره از  کنند  زندگی می  کره خاکی  این  روی  که   حتی سایر موجوداتی 
رساند،  می  سود  همگان  به  مساله  این  که  همانطور  پس  برند.  می 
همکاری همه جانبه همه افراد در سطح جامعه را نیز نیاز دارد.سازمان 
جهانی استاندارد برای امسال شعار  » چشم انداز مشترک برای جهانی 
رسیدن  که  است  مساله  این  گویای  خود  این  که  است  برگزیده   » بهتر 
همگان  همکاری  سایه  در  تنها  آبادتر  جهانی  ساختن  و  بهتر  زندگی  به 
اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و نهادهای نظارتی، دولتی و خصوصی 
امکان پذیر است. از این رو اعتالی فرهنگ استاندارد ترویج آن می تواند 
مهمترین نقش را در این مسیر ایفا نماید. استاندارد و فرهنگ آن را در 
جامعه مستولی یابد، می توانیم در کنار رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی، 
محیط زیستی پایدار و جامعه ای سالم داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که 
سازمان استاندارد برای تشویق واحدهای تولیدی به بهبود فرآیند تولید و 
افزایش کیفیت محصوالت دارد، انتخاب واحدهای نمونه استانی و ملی 
است. شرکت در پروسه انتخاب واحد نمونه ملی و استانی امری داوطلبانه 
است که واحدهای تولیدی که مایل باشند در این فرآیند شرکت کنند.  با 
انتخاب واحدهای نمونه، شرکت در این پروسه  وجود داوطلبانه بودن 
برای واحدهای تولیدی می تواند یک فرصت بسیار عالی باشد.چرا که این 

واحدهای در صورت انتخاب به عنوان واحد نمونه می توانند خود را به 
عنوان واحدی که کیفیت را سرلوحه کار تولید محصوالتش قرار می دهد، 
معرفی نماید و این مساله می تواند در افزایش فروش محصوالت واحد 
تولیدی تاثیر مثبتی بگذارد. افتخار ما در استان آذربایجان شرقی این است 
که امسال نیز مانند سال گذشته توانستیم با داشتن 6 واحد نمونه ملی، 
آتی نیز بتوانیم همین  در کشور پیشرو باشیم. امیدواریم در سال های 

روند را حفظ کرده و تعداد واحدهای نمونه ملی خود را افزایش دهیم.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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غیر از در دوست، در جهان كی یابى؟     
 جز او به زمین و آسمان كی یابى؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
 قرآن گوید، چنان نشان كی یابى؟
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مسئول روابط عمومی:
فعاالن عرصه صنعت و اقتصاد، 

رزمندگان جنگ اقتصادی اند

فعاالن  همیاری  در  رنگی  پر  نقش  استاندارد 
عرصه صنعت و اقتصاد دارد.

واحدها  تولید  فرآیند  به  استاندارد  که  نظمی 
ــد و کــمــکــی کــه بــه ارتــقــا مــحــصــوالت  مــی دهـ
ــث  ــاع ــی نـــمـــایـــد، ب ــ ــات م ــ ــدم ــ  تـــولـــیـــدی و خ
خدمات  و  ها  ــرآورده  فـ ایــن  کیفیت  شــود  می 
ــد تولیدی  ــش یــافــتــه، هــزیــنــه هـــای واحـ ــزای اف
ــه ایـــن صـــورت،  و خــدمــاتــی کــاهــش یــابــد و ب
ــرای  ــای مــربــوطــه از قــــدرت بـــاالتـــری ب واحـــدهـ
برخودار  خارجی  و  داخلی  بــازارهــای  در   رقابت 

باشند. 
ــــالش خــود  ــر چـــه بـــرخـــی کــشــورهــا هــمــه ت ــ اگ
ــازه  ــا، اجـ ــد تــا بــا تــحــریــم مـ ــار بــســتــه انـ را بــه کـ
را  ــازارهـــای جــهــانــی  بـ بــه  ورود مــحــصــوالتــمــان 
و  ــی  ــران ای اجــنــاس  ــاالی  بـ کیفیت  امــا  بگیرند 
هــمــت مــضــاعــف تــولــیــدکــنــنــدگــان مـــا بــاعــث 
سرانجام بــه  آنــهــا  شــوم  نقشه  اســـت،   شــده 

نرسد.
از تالش تمام فعاالن  لذا بر خود الزم میدانم 
اقــتــصــادی، تــولــیــدکــنــنــدگــان، صــنــعــتــگــران و 
متولیان واحدهای خدماتی، که با کار جهادی، 
از رهبری، زندگی  تالش شبانه روزی و تبعیت 
خود را وقف اعتالی اقتصاد و صنعت این مرز 
راه  از هیچ خدمتی در این  اند و  و بوم نموده 
را  قدردانی  و  تشکر  کمال  اند،  نکرده  فروگذار 
توفیق  آنها  بــرای  رحمان  خداوند  از  و  نموده 

روزافزون مسئلت نمایم.

ــد تــولــیــدی اســتــان  ــ ــرای دو واح ــ ب
پروانه استاندارد حالل صادر شد

که  مراسمی  طی  کیفیت  ملی  روز  با  همزمان 
جهاد  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  حضور  با 
ــی اســتــان و جــمــعــی از  ــک ــزش ــپ ــاورزی،دام کــش
واحد  دو  به  گردید  برگزار  کل  اداره  مسئولین 
صفا  و  سهند(  )حــالل  کفشدوز  امیر  تولیدی 
)حــالوت ژل(که فرایند اخذ استاندارد  آذر نادر 
حالل را برای محصول ژالتین خوراکی طی کرده 
بار  اولین  برای  حالل  استاندارد  بودند،پروانه 
اعطا  ژالتین  تولید  زمینه   در  غرب  شمال   در 

گردید. 
در ابتدای مراسم مدیر کل استاندارد استان 
اهمیت  به  اشــاره  با  فرشی  دکتر  آقــای  جناب 
ــــدارد حــــالل در صــنــعــت غــــذا تــوجــه  ــان ــ ــت اســ
واحدهای تولیدی به این امر مهم را گامی در 
توسعه صادرات به ویژه به کشورهای منطقه 

دانستند.
ایشان همراهی مسئولین استانی را در اعطای 
که  یــادآوری نمودند  این بخش  به  تسهیالت 
رعایت  و  تکنولوژی  سطح  بــردن  باال  و  تجهیز 
استانداردها می تواند نقش مهمی در شرایط 

کنونی ایفا نماید.
استان  جهاد  در  فقیه  ولی  نماینده  ادامــه  در 
مساعی  از  نجفی  آقـــای  حــاج  ــالم  االسـ حجت 
ــد واحــــدهــــای تـــولـــیـــدی اســـتـــان و  ــنـ ــمـ ارزشـ
در  ویـــژه  ــه  ب اســتــانــدارد  مسئولین  ــات  ــم زح
بــحــث حـــالل تــشــکــر نـــمـــوده و آمـــادگـــی ایــن 
را در رفع برخی مشکالت واحد ها اعالم  نهاد 

 نمودند.

خبرخبر

14 اکتبر مصادف با 22 مهرماه را که از طرف سازمان جهانی استاندارد 
به عنوان روز جهانی استاندارد انتخاب شده است به همه همکاران 
عزیز در سازمان استاندارد و فعالین عرصه بهبود کیفیت و فرآیند در 
واحدهای تولیدی تبریک و تهنیت عرض می نمایم. سازمان جهانی 
استاندارد  برای امسال شعار » چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر 
که ما در  زمین مجموعه واحدی است  کره  کرده است.  انتخاب  را   »
آن و  آن زندگی میکنیم و پر واضح است، که برای حفظ  کنار هم در 
ساختن جهانی بهتر باید در کنار هم باشیم و دست در دست هم 
گذاریم. رویه سازمان استاندارد، افزایش کیفیت محصوالت در کنار 
بهبود فرآیند تولید آنها و کاهش خطرات فعالیت های تولیدی برای 

محیط زیست است. 
تا  بریم  کار می  به  را  تمام تالش خود  استاندارد  به عنوان متولی  ما 
در همراه با رشد تولید و افزایش صادرات که در راستای فرمایشات 
افزایش  را  محصوالت  کیفیت  بتوانیم  است،  رهبری  معظم  مقام 
داده و مخاطرات آنها برای جهانی که در آن زندگی می کنیم را کاهش 

همکاری،  سایه  در  تنها  خطیر  وظیفه  این  به  یافتن  دست  دهیم. 
همدلی و کار جهادی امکان پذیر است.

خوشبختانه امسال نیز مانند سال گذشته استان آذربایجان شرقی 
عملکردی درخشان در خصوص کسب عناوین نمونه این سازمان 

ملی  نمونه  واحد  عنوان  به  استان  این  از  تولیدی  واحد   6 و  داشته 
بر  و  استانی  نمونه  واحد  عنوان  به  واحد   10 انتخاب  شدند.  معرفی 
آیدا  و  نظری  کیک  مجموعه  از  واتگر  شهرک  ها  خانم  شدن  گزیده 
ملی،  نمونه  کیفی  کنترل  مدیر  عنوان  به  لوله  آذر  مجموعه  از  کرمی 
نشان از عزم راسخ این استان در بهبود کیفیت تولیدات خود دارد. 
با توجه به شاخص های متعدد و فرآیند پیچیده انتخاب واحدهای 
نمونه ملی و استانی، این موفقیت تنها با کار شبانه روزی و همت 
واال امکان پذیر بود که من به این خاطر به واحدهای برگزیده تبریک 

عرض می نمایم. 
واحدها،  این  مانند  نیز  استان  تولیدی  واحدهای  سایر  امیدوارم 
افزایش کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی را سرلوحه 
مشکل  که  اقتصادی  توسعه  و  رشد  کنار  در  تا  دهند  قرار  خود  کار 
عنوان  به  همچنان  بتوانیم  است،  رهبری  دغدغه  و  مردم  اصلی 
استان پیشگام و پیشرو در کسب عناوین نمونه ملی کشور باقی 

بمانیم.

استاندارد؛ حامی مصرف كننده،پشتیبان تولید كننده
دسترنج دبیر كمیته انتخاب واحد های نمونه:
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شعار سازمان جهانی استاندارد:
 چشم انداز مشترک برای جهانی بهتــر


