
دریانوردی هرمزگان گفت: سه  بنادر و  مدیرکل 
و  هزار   ۱۵۶ شامل  اساسی  کاالی  کشتی  فروند 
رجایی  شهید  بندر  در  روغن  و  گندم  تُن   ۵۰۰

درحال تخلیه است.
این  افزود:  گویی  و  گفت   در  عباس نژاد  حسین 
میزان کاالی اساسی شامل ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تن 

گندم و ۲۵ هزار تُن روغن است.
وی با بیان اینکه از سه کشتی یک کشتی ۶۶ هزار 
نیز حامل ۶۵ هزار و ۵۰۰ تن  تُن و کشتی دوم 
 ۲۵ روغن  کشتی  تخلیه  کار  گفت:  است،  گندم 

هزار تنی نیز شب گذشته به اتمام رسید.
رجایی  شهید  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 
پهلودهی  برای  انتظار  درحال  کشتی های  تعداد 
در اسکله های اختصاصی این بندر را ۱۴ فروند 
کشتی شامل هشت کشتی گندم، سه کشتی ذرت، 
۲ کشتی جو و یک کشتی روغن خوراکی به تناژ 
۸۴۵ هزار و ۵۹۸ تن اعالم کرد که پس از فرآیند 

اسناد گمرکی پهلودهی می شوند.

عباس نژاد در ادامه با اشاره به خریداری و مجهز 
به  رجایی  شهید  بندری  مجتمع  فله  پایانه  شدن 
چهار دستگاه مکنده تخلیه غالت با ظرفیت های 
دستگاه   ۲ الحاق  از  بر ساعت،  تُن   ۶۰۰ و   ۳۰۰
مکنده ۳۰۰ تنی غالت تا اواخر بهمن ماه امسال 
خبرداد و افزود: درحال حاضر این ۲ مکنده در 

بندر شهید رجایی در حال مونتاژ است.
خریداری  مکنده  دستگاه  چهار  از  است؛  گفتنی 
شده ۲ دستگاه وارد بندر و مونتاژ آن ها با بیش از 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی درحال تکمیل است .
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
توسعه  برای  اداره کل  این  برنامه  از  کرمانشاه، 
همکاری  دفاتر خدمات مسافرتی استان و کشور 

عراق خبر داد. 
دفاتر  با  هماهنگی  جلسه  در  سهیلی،  محمدرضا 
نماینده  حضور  با  که  استان  مسافرتی  خدمات 
دفاتر  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  خارجه  وزارت 
خدمات مسافرتی استان به عنوان پیشانی صنعت 
این  رونق  در  کننده ای  تعیین  نقش  گردشگری 

صنعت دارند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کرمانشاه، افزود: استان کرمانشاه با توجه به مرزی 
گردشگر  جذب  برای  مضاعفی  ظرفیت  از  بودن 
برخوردار است و کشور عراق می تواند یک بازار 

بزرگ برای گردشگری استان باشد. 
وی ادامه داد: به ویژه در حوزه توریسم سالمت 
این  استان  به زیرساخت های موجود در  توجه  با 
امکان وجود دارد که با فعالیت مناسب و بازاریابی 
سالمت  گردشگری  قطب  به  کرمانشاه  درست، 

کشور تبدیل شود. 
سهیلی به استعداد و امکانات مرز خسروی نیز اشاره 
تمام تالش  باید  کرد و گفت: دستگاه های مرتبط 
خود را بکار گیرند تا این مرز از تبلیغات منفی رها 
شود، زیرا خسروی بهترین مرز کشور می تواند باشد 

و آزمون خود را در ایام اربعین پس داده است.

وی با بیان اینکه توسعه همکاری میان دفاتر خدمات 
مسافرتی استان کرمانشاه و کشور عراق در دستور 
رایزنی های الزم  آن  برای تحقق  و  دارد  قرار  کار 
امکان  این  نخست  گام  در  گفت:  می شود،  انجام 
مسافرتی  دفاتر  با  ارتباط  افزایش  با  دارد  وجود 
عراقی، برای حضور آن ها در نمایشگاه بین المللی 
از  یکی  زیرا  برنامه ریزی شود،  تهران  گردشگری 
همجوار  کشورهای  با  تعامل  زمینه های  بهترین 
در  می توان  که  نمایشگاه هاست  در  بحث حضور 
این چارچوب در حوزه تبلیغات و معرفی بهترین 

عملکرد را داشت.
مشوق ها  و  تسهیالت  ارائه  به  همچنین  سهیلی 
شرکت  برای  فرهنگی  میراث  وزارت   سوی  از 
کنندگان اشاره کرد و گفت: همین موضوع یکی 

از راهبردهای تشویقی و تبلیغی است.
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مجتمع پتروشیمی دشت مازه شهرستان کهگیلویه 
در استان کهگیلویه و بویراحمد، یکسال و چهار ماه 
پیش یعنی در روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ با حضور 
سیدحشمت اهلل صمیمی دوست معاون وقت امور 
اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، سید محمد 
موحد نماینده کنونی مجلس، وحدانی فر امام جمعه 
وقت  فرماندار  نژاد  کریمی  دارا  دهدشت،  فعلی 
کهگیلویه و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی 

کلنگ زنی شد.
سید محمد موحد نماینده کنونی کهگیلویه بزرگ 
کلنگ زنی  آئین  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
این  احداث  با  موافقت  مازه،  دشت  پتروشیمی 
در  بی نظیر  و  مهم  رویداد  را  پتروشیمی  مجتمع 
چنین  تاکنون  گفت:  و  پتروشیمی خواند  صنعت 

مجوزی در کشور صادر نشده است.
روز  آن  در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
پتروشیمی  تأمین خوراک  با  موافقت  که  تاکیدکرد 

دهدشت لطف پروردگار متعال بود و الغیر.
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  وقت  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد هم در این آیین، کاربرد این 
محصول را جایگزین سوخت دیزلی، صنایع الستیک 
سازی، محلل دارویی و ۱۲۰ کاربرد دیگر در صنایع 

به عنوان مواد اولیه دانست.
هزار  را ۱۲  طرح  این  گذاری  سرمایه  وی، حجم 
میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: با بهره برداری 
صورت  به  نفر   ۵۰۰ از  بیش  اشتغال  زمینه  آن  از 

مستقیم فراهم می شود.
معاون وقت استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: 
پتانسیل های  و  از ظرفیت ها  اینکه یکی  به  باتوجه 
صنایع  ایجاد  گرمسیری،  مناطق  در  ویژه  به  استان 
مطالعات  مدت،  این  در  بنابراین  است  پتروشیمی 

زیادی برای اجرایی شدن این طرح انجام شد.
صمیمی دوست، اخذ مجوز خوراک گاز از وزارت 
نفت را یک اقدام مهم ذکر و یادآورشد: حجم گاز 
این طرح حدود یک میلیارد و 7۰۰ میلیون مترمکعب 
است که با تالش ها و رایزنی هایی که آقای موحد 
نماینده مردم در مجلس یازدهم با وزیر نفت داشتند 

این مجوز نهایی شد.
وی با تاکید براینکه در خیلی از استان ها به راحتی 
مجوز  این  گفت:  نمی شود،  اخذ  مجوزی  چنین 
هدیه ای بوده که وزیر نفت دولت دوازدهم به مردم 

شهرستان کهگیلویه اهداء کرد. 
مشاور کنونی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: 
با راه اندازی این طرح، بخش مهمی از مواد اولیه 
سایر کارخانجات کشور تأمین در ۱۲۰ نوع محصول 

می تواند کاربرد داشته باشد.
صمیمی دوست در آن روز گفت: کلنگ زنی این 
طرح نشان داد  که می شود در بحرانی ترین شرایط 
اقتصادی کشور حتی در زمان تحریم و در شرایط 
سخت دیگر اقتصادی اگر یک عزم و اراده قوی باشد 

کارهای بزرگی انجام داد.
وی با تاکید براینکه در سکوت کامل خبری تالش بر 
این بوده که این کار به سرانجام برسد، اظهارداشت: 
»طرح دی متیل اتر« که اکنون کلنگ زنی شد یکی از 
پروژه های عظیم است که برای نخستین بار در کشور 

و خاورمیانه اجرا می شود.
معاون وقت استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
فنی در کشورهای  با صاحبان دانش  سرمایه گذار 
بزرگ نظیر چین، ژاپن و کره مذاکرات الزم را انجام 
دانشگاه صنعتی  از ظرفیت  داخل  داده و حتی در 

شریف استفاده می  کند.
عظیم  مجموعه  این  تاکیدکرد:  دوست  صمیمی 
نشست  ساعت  صدها  نتیجه  شد  زنی  کلنگ  که 
و مذاکره بود که امروز ثمرات آن را خواهیم دید 
با  مرتبط  که  دیگر  طرح  دو  نزدیک  آینده  در  و 
پروژه هستند را خواهیم داشت و در همین  این 
نفر   ۳۰۰ حدود  و  می شود  زنی  کلنگ  محدوده 

دیگر اشتغال ایجاد خواهد شد. 
 دارا کریمی نژاد فرماندار وقت کهگیلویه هم در آیین 
کلنگ زنی این طرح گفت: اجرای چنین طرح هایی 

در این شهرستان نیاز ضروری است.
وی افزود: راکد ماندن برخی از طرح ها بعد از دولت 
اصالحات در شهرستان کهگیلویه، مردم را دلسرد و 
اطمینان آنها را کمرنگ کرد و امیدواریم این طرح 

اعتماد مردم را  با تسریع در عملیات، مشارکت و 
جلب کند.  علی دبیران مدیر پروژه نیز در روز هشتم 
مجتمع  زنی  کلنگ  آئین  در  و   ۱۴۰۰ شهریورماه 
پتروشیمی دشت مازه کهگیلویه با ابراز خرسندی از 
همکاری مسؤوالن، اظهارداشت: صنعت پتروشیمی 
برای اولین بار صنعت دی متیل اتر را در تاریخ خود 

دیده است و این برای من ارزنده است. 
وی از سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان در این 
ارزی و  یورو  میلیون  پروژه خبرداد و گفت: ۱۸۰ 
۶۵۰۰ میلیاردتومان ریالی است که سرمایه گذاری 
از چهارماه قبل شروع و امروز عملیات فیزیکی آغاز 
می شود. دبیران برنامه زمانبندی برای تکمیل مجتمع 
را ۴۸ ماه از زمان احداث عنوان و افزود: مجوزهایی 
که شاید راه سه ساله برای اخذ نیاز داشت در کمتر 
از هفت ماه انجام گرفت و البته ادامه کار را هم با 

قدرت ادامه می دهیم.
پروژه مجتمع پتروشیمی " دشت مازه  " دهدشت 
و  کهگیلویه  استان  در  کهگیلویه  شهرستان  مرکز 
بویراحمد که با برگزاری جشنی بزرگ در استان و 
شهرستان برگزار شد اکنون بعد از یکسال و چهارماه 
بطور کامل تعطیل و ناامیدی دیگری در این حوزه 

انتخابیه بدنبال آورده است.
امام جمعه دهدشت که در روز کلنگ زنی این پروژه 
آن خبر می دهد  تعطیلی  از  اکنون  داشت  حضور 
و اظهارداشت: وزارت نفت در واگذاری پروژه ها، 
به ویژه پروژه پتروشیمی »دشت مازه« به اشخاص، 
دقت کافی ندارد و به دلیل واگذاری به افراد ناتوان 

این پروژه نتوانست اجرا شود وتعطیل شد.
احداث  گفت:  وحدانی فر"  علی  "حجت االسالم 
شهری  برای  دهدشت،  در  پتروشیمی  مجموعه 
که هیچ کارخانه و یا شهرک صنعتی فعالی ندارد 
می توانست نقش بسزایی برای تغییر روند زندگی 

مردم داشته باشد.
امام جمعه دهدشت افزود: به دلیل نزدیکی به شرکت 
نفت گچساران، احداث این پتروشیمی می توانست 
نقش بسیار زیادی برای توسعه این منطقه داشته باشد 
و با وجود اینکه احداث این مجموعه، درگیری و 
نزاع های زیادی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود اما 
با تبلیغات گسترده و مزایای احداث آن و اشتغالزایی 
برای سه هزار و ۵۰۰ نفر موجب شد تا مردم نسبت 

به احداث این مجموعه خوش بین شوند.
وحدانی فر با اظهار تاسف از فراوان از تعطیلی پروژه 
مجتمع پتروشیمی دشت مازه دهدشت، خاطرنشان 
کرد: تعطیلی و توقف کار پروژه پتروشیمی و اتفاقات 
انجام شده فضا را به سمت و سویی بُرد که باعث 
و  دولت  به  نسبت  مردم  اعتمادی  بی  و  ناامیدی 

مسئوالن شده است.
ششگانه  های  شهرستان  از  کهگیلویه  شهرستان   
گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد است که 
با یاسوج مرکز این استان حدود ۲۰۰ کیلومتر فاصله 
دارد. فقر ، بیکاری، اعتیاد ، مهاجرت ، آسیب های 
اجتماعی و ناامیدی از آینده از مهم ترین مولفه های 

کنونی قابل مشاهده در شهرستان کهگیلویه است.

استانها7

گوش کسی بدهکار مشکالت مردم نیست

تخلیه بیش از ۱۵۶ هزار ُتن گندم و روغن
 در بندر شهید رجایی 

کشور عراق می تواند یک بازار بزرگ
 برای گردشگری کرمانشاه باشد

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک  ۲۹۰۰ فرعی از ۱۳اصلی واقع در بخش ۱۸ تبریز)واقع در بستان آباد –خیابان آزادی  
-حوزه ثبتی بستان آباد(در ذیل ثبت  دفتر جلد ۱۰7   صفحه ۲7۵به نام آقای جواد آمالی تنور آغاج 
فرز ند حسینقلی کد ملی ۱7۱۹۴۳۴۹۸۰  ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۲۹۳۵۲۰ ب ۹۳ صادر 
گردیده است سابقه رهن و  بازداشت ندارد  متعاقبا مالک فوق الذکر با ارائه استشهاد محلی به شرح 
در خواست شماره ۱۴۰۱۶۲۶۵۳۵۴۰۰۰۰۲۶۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مدعی فقدان  سند مالکیت پالک 
مذبور در اثر جابجائی شده وتقاضای صدور سندمالکیت  المثنی را نموده است لهذا مراتب  در اجرای 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجودورقه   
مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ده روز 
ازتاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک بستان آباد  تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای 
مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در خارج از 

مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰۹/۲۹ )بیست ونهم  /آذر ماه /یکهزارو چهار صدویک( 

م الف:۲۳7۶
عبدالرضا مالزاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بستان آباد

کتاب مهمان »مدارس« می شود
ترویج مطالعه با ۲ اولویت

کتابخانه های عمومی کشور گفت:  نهاد  دبیرکل   
این نهاد برای ترویج مطالعه در بین آحاد جامعه دو 
اولویت و برنامه ویژه، شامل ورود کتاب به مدارس 
و همچنین ترویج کتاب بین مردم را دنبال می کند.

مهدی رمضانی در گفتگویی، در حاشیه سفر به 
استان سمنان و همچنین نشست با مسئوالن ضمن 
بیان اینکه وضعیت کتابخوانی ما در کشور بحرانی 
نیست اما باید توجه داشت که کتابخوانی موضوع 
فراگیری نیز در بین مردم نیست، بیان کرد: باید 
ترویج فرهنگ مطالعه در بین تمام اقشار کشور 
کتاب  مسئله  درگیر  مردم  همه  تا  گیرد  صورت 
شوند لذا در این راه دو اولویت برای نهاد کتابخانه 

عمومی کشور تعریف شده است.
برای  ما  اولویت  مهمترین  اینکه  بیان  با  وی 
حضور  مطالعه،  و  کتابخوانی  شدن  فراگیر 
کتاب به عنوان عنصر مهم، در مدارس و درگیر 
است،  کتابخوانی  آموزان در حوزه  دانش  کردن 
گسترش  دنبال  به  عمومی  های  کتابخانه  افزود: 

فعالیت های مدارس در سراسر کشور است.
بیان  با  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
اینکه به دنبال استفاده از ظرفیت و فرصت مدارس 
برای کتاب خوان کردن دانش آموزان به مثابه نسل 
آتیه ساز ایران اسالمی هستیم، ابراز کرد: بر اساس 
آنچه رهبر معظم انقالب اسالمی دستور داده اند، 
زنگ کتابخوانی در مدارس اجرا خواهد شد و ما 
نیز در نهاد کتابخانه ها این موضوع را در زمره 

اولویت های جدی مان می دانیم.
در  کتابخوانی  زنگ  اینکه  به  اشاره  با  رمضانی 
در  نیز  ما  و  شده  پیگیری  دولت  عالی  سطح 
تا  کردیم  تالش  استانداران  با  استانی  سفرهای 
برسانیم،  به سرانجام  و  پیگیری  را  موضوع  این 
زنگ  برای  ها همچنین  کتابخانه  نهاد  کرد:  بیان 
کتابخوانی مدارس با وزارت آموزش و پرورش 

نیز مذاکراتی را صورت داده است.
دیگر  برنامه  کنار مدارس،  در  اینکه  بیان  با  وی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ترویج مطالعه 
این معنی که مراجعه  به  اقشار مردم است،  بین 
مختلف  نیازهای  کردن  برطرف  برای  کتاب  به 
کرد:  ابراز  گیرد،  قرار  اولویت  مردم  سوی  از 
بتوانیم  که  می شود  محقق  امر  این  صورتی  در 
کتاب را دغدغه اصلی مردم جامعه کنیم لذا این 

موضوع نیز مد نظر نهاد قرار دارد.
بیان  با  نهاد کتابخانه های عمومی کشور  دبیرکل 
مردم  بین  در  کتاب  گرفتن  قرار  اولویت  اینکه 
دو  مدارس  در  کتابخوانی  زنگ  همچنین  و 
سراسر  در  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  اولویت 
کشور است، بیان داشت: تالش ما بر این است 
که بتوانیم با همراهی استانداری ها و مدیران کل 

کتابخانه عمومی این اولویت ها را اجرایی کنیم.

اختصاص ۳۰   میلیارد 
تومان اعتبار برای 

استانداردسازی ورزشگاه 
شهید عضدی رشت

سازی  فراهم  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
بسترهای ورزش حرفه ای در استان را ضروری 
دانست وگفت: در این راستا و در پی سفر پرخیر 
و برکت رئیس محترم و جمهوری به گیالن؛ ۳۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای استانداردسازی ورزشگاه 

شهید عضدی رشت اختصاص یافته است.
به گزارش خبری ورزش وجوانان گیالن گیالن؛ 
در جمع سرمربی،  استاندار  عباسی  اسداهلل  دکتر 
فوتبال  تیم  مسئوالن  دیگر  و  کادرفنی  بازیکنان، 
آنان گفت و  با  یافت و  سپیدرود رشت حضور 
گوی صمیمانه داشت. استاندار گیالن در ادامه این 
دیدار که محمدرضا احمدی سنگری رئیس مجمع 
نمایندگان گیالن و یکی از نمایندگان مردم رشت 
نیز حضور  اسالمی  مجلس شورای  در  و خمام 
شهید  ورزشگاه  استانداردسازی  روند  از  داشت، 
عضدی شهر رشت بازدید کرد. دکتر عباسی در 
گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: تیم سپیدرود، 
است  گیالن  فوتبال  پرافتخار  های  تیم  از  یکی 
با تاکید بر  و باید مورد حمایت قرار گیرد. وی 
حمایت از تیم های ورزشی گیالن، افزود: فراهم 
با  استان  در  ای  حرفه  ورزش  بسترهای  کردن 
مورد  باید  فراوان  ورزشی  های  استعداد  وجود 
از  پیش  اینکه  به  اشاره  با  گیرد. وی  قرار  توجه 
این شرایط میزبانی برای تیم های فوتبال استان در 
مسابقات کشوری و لیگ های فوتبال فراهم نبود، 
گفت: توانمندی ها و استعدادهای ورزش گیالن 
فراتر از امکانات استان است و باید در این زمینه 

متعادل سازی شود.
استانداردسازی  به  اشاره  با  گیالن  استاندار   
ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران انزلی، اضافه 
انزلی،  بندر  ورزشگاه  ساماندهی  بر  عالوه  کرد: 
تجهیز  نیز  آستارا   و  تالش  ورزشی  های  زمین 
شده است. دکتر عباسی با اشاره به اختصاص ۳۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای استانداردسازی ورزشگاه 
شهید عضدی رشت در پی سفر پرخیر و برکت 
 ۱۰ افزود:  گیالن،  به  جمهوری  و  محترم  رئیس 
روزهای  در  اعتبار  میزان  این  از  تومان  میلیارد 
اخیر برای ساماندهی و استانداردسازی ورزشگاه 
بر  تاکید  با  وی  است.  یافته  تخصیص  عضدی 
حفظ و احیای تیم های ورزشی استان از جمله در 
رشته فوتبال، اضافه کرد: اگر تیم سپیدرود در سال 
های گذشته مورد حمایت قرار می گرفت جلوی 
سقوط آن به دسته های پایین تر گرفته می شد. 
دکتر عباسی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در 
همه بخش ها، بیان کرد: دولت سیزدهم در ایجاد 
زیرساخت های ورزشی نگاه راهبردی دارد و این 

مهم در گیالن هم پیگیری می شود.

استاندارد  ملی  سازمان  ترویج  و  تدوین  معاون 
ایران گفت: در حال حاضر بالغ بر ۳۴ هزار و ۸۰۰ 
با بهره گیری از آخرین استانداردها  استاندارد ملی 
و دانش بین المللی و دانش بومی و منطقه ای در 

کشور تدوین شده است.
جدید  مدیرکل  معارفه  آیین  در  درویش  پرویز   
رویکرد  اینکه  بیان  با  لرستان  استاندارد  سازمان 
جدیدی را در سازمان ملی استاندارد ایران شاهدیم، 
کم  استان های  جزو  لرستان  استان  داشت:  اظهار 
برخوردار است اما در زمینه استاندارد پیشرو بوده 
و تحقق برنامه های این سازمان به صورت ویژه در 

این استان پیگیری شده و باید تداوم یابد.
ایران  استاندارد  سازمان  ترویج  و  تدوین  معاون 
 ۸۰۰ و  هزار   ۳۴ بر  بالغ  حاضر  حال  در  گفت: 
استاندارد ملی با بهره گیری از آخرین استانداردها 
و دانش بین المللی و دانش بومی و منطقه ای در 

کشور تدوین شده است.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد در دولت مردمی 
با شعار "دولت مردمی، استاندارد مردمی" فعالیت 
برکات  امیدورایم  و  کرده  آغاز  با جدیت  را  خود 
این فعالیت ها را در استان های کشور شاهد باشیم.

معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد ایران بیان 
کرد: بسیاری از مردم شاید از فعالیت هایی که در 
سازمان ملی استاندارد به صورت پشتیبانی صورت 
می گیرد بی اطالع باشند اما این سازمان به واسطه 
فعالیت ۳۱ سازمان استاندارد استانی حافظ ایمنی، 

سالمت و منافع مصرف کنندگان خواهد بود.
ملی  سازمان  جدید  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
استاندارد، عنوان کرد: در هر استان معاون سازمان 
استان در سطح ستاد  امور  پیگیری کلیه  استاندارد 
ماموریت  نیز  راستا  این  در  و  بود  خواهد  کشور 

پیگیری استان های منطقه زاگرس از جمله استان 
لرستان به بنده واگذار شده است و امیدوارم بتوانم 

حق مردم این دیار را به درستی ادا کنیم.
درویش با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد کشور 
جزو سازمان های جهانی و منطقه ای استانداردسازی 
می باشد، تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۴ 
هزار و ۸۰۰ استاندارد ملی با بهره گیری از آخرین 
استانداردها و دانش بین المللی و دانش بومی و منطقه 

ای در کشور تدوین شده است.
وی افزود: این استانداردها به رایگان در اختیار بخش 
های صنعت، خدمات و تولید کشور قرار می گیرد و 
اطالعات این بخش ها به واسطه آخرین دستاوردهای 
استانداردسازی در حوزه بین المللی به روز می شود 
تخصصی  کمیته   ۶۵۰ قریب  فعالیت  واسطه  به  و 
سازمان ملی استاندارد، هم دانش روز بین المللی به 
کشور وارد می شود و هم از منافع ملی کشور در 

تدوین استانداردهای بین المللی دفاع می شود.

تدوین 3۴ هزار و ۸۰۰ استاندارد ملی در ایران


