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تجلیل از وین تک به عنوان واحد نمونه کیفی 
استاندارد آذربایجان شرقی

هم زمان با همایش روز جهانی استاندارد در تبریز صورت گرفت؛

۲۲ درصد از واحدهای نمونه کشور از آذربایجان شرقی است
در ابتدای همایش روز جهانی استاندارد ساسان فرشی حق رو، مدیرکل استاندارد استان 
آذربایجان شــرقی ضمن خوش آمد گویی به حاضران و تبریک به برگزیدگان، گفت: در 
ارزیابی سال جاری سازمان ملی استاندارد، ۲۲ درصد از واحدهای نمونه تولیدی و صنعتی 

ملی کشور از آذربایجان شرقی است.
مدیرکل اســتاندارد آذربایجان شــرقی با تاکید بر اینکه واحدهای منتخب به عنوان 
نمونه کیفی باید تمامی ویژگی ها، شــاخص ها و پارامتر های مورد ارزیابی تعریف شده 
توسط ســازمان ملی اســتاندارد را رعایت کنند، گفت: برگزاری آموزش های دوره ای 
برای مدیران کیفی، تدوین استانداردهای ملی، مطابقت محصوالت با این استانداردها 
و نداشــتن امتیاز منفی برای هیچ یک از آنها، اختراع و تولید محصوالت جدید، ارتقای 
سطح فناوری و جلب رضایتمندی مشتری ازجمله شاخص های انتخاب واحدها به عنوان 

نمونه کیفی است.
تولیدات استان باید در سطح استاندارد های ملی و جهانی باشد

حبیب امین زاده، مدیرکل صنعت معدن و تجارت اســتان در مراســم بزرگداشت روز 
جهانی اســتاندارد با بیان اینکه صنعت استان در دهه 4۰ در کشور به درستی پایه گذاری 
شــد، گفت: اعتقاد داریم بحث اســتاندارد و رعایت آن یکی از ارکان ورود به بازار های 

جهانی بوده که بایستی رعایت شود.
او ادامه داد: تولیدات ما در اســتان بایستی در سطح استاندارد های ملی و جهانی باشد 
تا بتوانیم در بازار های بین المللی ورود داشــته باشــیم، همچنین از تولیدکنندگان عزیز 
می خواهیم از وجود شرکت های دانش بنیان در تولید محصوالت خود استفاده کنند چراکه 

در نهادینه کردن صادرات استان بهتر خواهد بود.

در همایش بزرگداشت روز جهانی اســتاندارد در تبریز، از مجموعه وین تک به عنوان واحد 
نمونه کیفی استاندارد استان آذربایجان شرقی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی پنجره ایرانیان، مراسم روز جهانی استاندارد با شعار "استانداردهای 
ویدئویی خالق صحنه جهانی" و با حضور مســئوالن ملی و استانی روز سه شنبه 14 آبان ماه 
1398 در ســالن اجتماعات اداره کل اســتاندارد آذربایجان شرقی با معرفی برترین واحدهای 
تولیدی صنعتی استان در حوزه استاندارد برگزار شد. در این همایش مهندس کاوه خداپرست، 
مدیرعامل شــرکت آدوپن پالستیک پرشــین )وین تک( به عنوان واحد نمونه کیفی استاندارد 
استان آذربایجان شرقی با دریافت لوح و تندیس ویژه مورد تجلیل قرار گرفت. در این مراسم 
همچنیــن از خانم مهندس زینب مظفری، مدیر آزمایشــگاه و واحــد کنترل کیفی مجموعه 

وین تک به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه با اهداء لوح، تقدیر شد.
دکتر علیرضا خاکی فیروز، رئیس مرکز ملی تائید صالحیت کشــور، دکتر علی جهانگیری، 
معاون امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شرقی، مهندس حبیب امین زاده، مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت اســتان آذربایجان شــرقی، دکتر ساسان فرشــی حق رو، مدیرکل استاندارد 
آذربایجان شرقی و مهندس یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز ازجمله مدیرانی بودند که 

در این همایش حضور داشته و به ایراد سخن پرداختند.
گفتنی اســت، شــرکت آدوپن پالســتیک پرشــین بزرگترین تولیدکننــده پروفیل های 
یو.پی. وی. سی با نام های تجاری وین تک، پالس پن و پالس تک است که در شهرک صنعتی 
ســرمایه گذاری خارجی تبریز فعالیت می کند. وین تک با در اختیار داشــتن آزمایشگاه کنترل 
کیفی مجهز و مدرن محصول محور در صنعت پروفیل یو.پی.وی.ســی، به عنوان آزمایشــگاه 
مرجع و همکار فنی ســازمان استاندارد کشور به سایر شرکت ها و همکاران خود در این زمینه 

خدمات فنی و آزمایشگاهی ارائه می دهد.
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استاندارد مطالبه ملی همه ماست
دکتر علیرضا خاکی فیروز، رئیس مرکز ملی تائید صالحیت کشــور سخنران بعدی بود 
که در این مراســم گفت: استاندارد فلســفه و دکترین انسانیت و اخالق مداری است که 

مطالبه ملی همه ماست.
او با اشاره به اینکه استانداردسازی وظیفه تک تک افراد جامعه است و هرجایی احساس 
آرامش و آســایش داشــتیم باید بدانیم که استاندار ها رعایت شــده اند، تصریح کرد: اگر 
اندیشــه ها متعالی باشند و تفکر در سطح تجلی خداوند باشد ایمان داشته باشید که همه 

تولیدات، استاندارد های الزم را خواهند داشت.
او ادامه داد: انصافا اســتان آذربایجان شرقی در بحث اســتاندارد بسیار مطرح است و 

وجود این تعداد واحد  نمونه کیفی تاییدی بر این مدعاست.
راه توسعه کشور و استان از مسیر بخش خصوصی می گذرد

در ادامه جلسه جهانگیری معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص 
اهمیت اســتاندارد گفت: صنعتگران تبریز با سابقه طوالنی که در تولید محصوالت دارند 
بایستی با استاندارد های جدید آشنا شوند لذا باید صنعتگران استان، استاندارد بین المللی و 
ملی را ارتقا داده و آن را چشــم انداز آینده خود قرار دهند. دولت نیز آنچه دارد در خدمت 

بخش خصوصی قرار خواهد داد.
او افزود: راه توســعه کشور و استان از مسیر بخش خصوصی می گذرد. دولت در توجه 
به بخش خصوصی اهتمام ویژه دارد و تالش می کند در راســتای بهبود و ارتقای فضای 

کسب وکار و تسهیل فرایند تولید صنعتی اقدامات بلندمدت و تاثیرگذاری انجام دهد.
حضور موفق در بازارهای منطقه ای و جهانی اولویت کاری ماست

دکتر یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در مراسم روز 
جهانی اســتاندارد در خصوص حضور موثر و مستمر در بازارهای منطقه و جهان، گفت: 
باید مولفه اســتاندارد به عنوان یکی از مولفه های موثر در توسعه اقتصادی استان و کشور 

مدنظر تمام واحدهای تولیدی و صاحبان صنایع در اســتان باشد و شناخت استانداردهای 
بازارهای هدف را به عنوان یکی از اصول اساسی حوزه کاری خود به منظور حضور موفق 

در بازارهای منطقه ای و جهانی در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی گفت: برای بهره برداری از ظرفیت های موجود در کشــورمان باید به نهاد آموزش 
و به خصوص مهارت های مورد نیاز برای گســترش روابط تجاری و اقتصادی با ســایر 
کشــورهای جهان توجه ویژه ای کنیم. اتــاق بازرگانی تبریز به عنــوان پارلمان بخش 
خصوصی اســتان درصدد اســت تا نهاد آموزش را به عنوان زیربنایی ترین عامل توسعه 
اقتصادی اســتان با رویکرد همکاری مستمر و موثر با بازارهای جهانی در اولویت کاری 
خود قرار دهد تا با توجه به مزیت های رقابتی اســتان سهم بیشتری از اقتصاد منطقه ای 

و جهانی را نصیب استان کند.
پیام رئیس سازمان ملی استاندارد به مناسبت روز جهانی استاندارد

نیره پیروزبخت، رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران به مناســبت روز جهانی استاندارد 
پیامی صادر کرده که در بخشــی از این پیام آمده است: »در عصر حاضر پیشرفت دانش و 
فناوری های مرتبط با ابزارهای ارتباطی، به تصاویر ویدئویی رسیده است که شاهد استفاده 
آن در علــوم مختلف، تحقیقات و آموزش، علوم پزشــکی، ســرگرمی ها و گذراندن اوقات 
فراغت می باشیم و بنا بر گستره وسیع استفاده از ابزارهای ارتباطی، ضرورت استانداردسازی 
بیش ازپیش آشــکار می شود. اینجاســت که اســتانداردهای ویدئویی به کمک می آیند تا 
به عنوان »خالق صحنه های جهانی« موجبات به اشتراک گذاری اطالعات از طریق تصاویر 
زنده و پویا و تامین نیاز صنایع مربوط به قابلیت های فشرده ســازی را فراهم آورده و امکان 
تولید تصاویر ویدئویی ماندگار، با کیفیت بهتر و با دسترســی آسان تر را برای همه کاربران 

ایجاد کنند تا ما قادر باشیم پیام خود را به معاصران و آیندگان انتقال دهیم.«
در پایان، از واحدهای تولیدی نمونه و برگزیده کیفی استاندارد و همچنین مدیران کنترل 

کیفی نمونه استان آذربایجان شرقی با اهداء لوح و تندیس ویژه تجلیل به عمل آمد.


