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اخبار ریاست
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تسنیم
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21:33

رئیس سازمان استاندارد در کرج :گزینه جدیدی برای سختتر کردن استاندارد خودروها مطرح نشده
است
رئیس سازمان استاندارد گفت :فعلا برای سختتر کردن استاندارد خودروها گزینه جدیدی را مطرح نکردهایم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج ،نیره پیروزبخت پیش از ظهر امروز در حاشیه هشتمین همایش استانداردو کیفیت که در سالن همایشهای علوم
دامی در کرج برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اظهار داشت :امیدواریم این گونه برنامهها در جهت ارتقا کیفیت ،صنعت و خدمت به استان موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه امسال به مناسبت روز جهانی استاندارد همایشی به صورت ملی برگزار میشود ،افزود :در حقیقت همه واحدهای تولیدی نمونه و
همکاران آزمایشگاهی ،بازرسی و مدیران کنترل کیفیت از سراسر کشور در این همایش شرکت و بهترین آنها برگزیده میشوند.
رئیس سازمان استاندارد با اشاره به اینکه در تمام کشور به جز این همایش ملی بحث برگزیدههای صنعتی استانی هم مطرح است ،عنوان کرد :هر
کدام از استانها این همایش را اجرا میکنند و امروز این برنامه در البرز برگزار و در این همایش از واحدهای نمونه تولیدی تقدیر میشود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد :مهمترین شاخص ما برای برگزیدهها آزمایشهایی است که از خود نمونه محصول در کارخانه و نمونه محصول در
استانهای دیگر میگیریم.
پیروزبخت با اشاره به استاندارد خودروها گفت :از یکم دی ماه سال جاری طبق صحبتهای قبل بازرسی ما آغاز خواهد شد و ملاک ما برای این
بازرسی همان  58مورد استاندارد در مورد خودروها است.
وی با بیان اینکه فعلا برای سختتر کردن استاندارد خودروها گزینه جدیدی را مطرح نکردهایم ،تصریح کرد :نگرانی خودروسازها این است که با
توجه به تحریمها نتوانند خیلی از قطعاتشان را تامین کنند به همین جهت در حال حاضر برای استاندارد خودروها شاخصهای ما مانند قبل است و
چیزی به آن افزوده نشده است.
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سازمان ملی استاندارد ایران

انتخاب
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29::9

تاکید پیروزبخت بر اجرای استاندارد مسئولیت اجتماعی
آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد استان تهران و تقدیر از واحدهای برتر این استان صبح امروز با حضور رییس ،معاون و جمعی از مدیران
سازمان ملی استاندارد ایران ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران و جمع کثیری از نمایندگان
بخش خصوصی در مجتمع فرهنگی ،آموزشی آدینه تهران برگزار شد.
به گزارش انتخاب؛نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران ،بار دیگر اعلام کرد:
سازمان ملی استاندارد ایران مشاور و همکار واحدهای تولیدی و خدماتی است.
وی با اشاره به نگرانی های بخش خصوصی در شرایط تحریم گفت :تولیدکنندگان با مدیریت جهادی در تلاشند تا از تنگناهای اقتصاد عبور کنند و
سازمان استاندارد با رصد این تحولات در صدد حمایت از تولید است ،اما برای حفظ ایمنی و سلامت جامعه هر جا که لازم باشد سختگیری خواهیم
داشت.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مفهوم شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان استانداردهای بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی اشاره کرد
و افزود :در شعار امسال مفهوم استاندارد ،انقلاب صنعتی و بین المللی بودن نهفته است و تصویری از استاندارد در حوزه های ملی و بین المللی را
نمایش می دهد.
وی با بیان اینکه شاخص های استاندارد در سازمان بین المللی استاندارد تغییر کرده است ،گفت :در مجمع عمومی امسال نیز بحث کمک به
استانداردها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار مطرح شد.
وی با بیان اینکه  ۷۱استاندارد کلان مدیریتی برای این منظور پیشبینی و تدوین شده است گفت :این استانداردها شامل مسائل زیست محیطی
انرژی ،مدیریت و بحث مسئولیت اجتماعی است که از مهمترین استانداردها محسوب می شود.
وی افزود :در کشور ما نیز باید همه بنگاهها بدانند که در برابر مردم چه مسئولیتی دارند و اخلاق کسب و کار در بنگاه های اقتصادی نهادینه شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابراز امیدواری کرد :سال آینده  ،سایر واحدهای تولیدی در سطوح کلان کشور مورد تقدیر قرار گیرند.
محمود رضا طاهری  ،مدیرکل استاندارد استان تهران نیز در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران با بیان اینکه کارهای جدیدی در
بخش استانداردسازی خدمات در تهران در حال انجام است گفت :میادین میوه و تره بار تهران ارزیابی شده و  5۸درصد آنها گواهی استاندارد دریافت
کرده است.
وی افزود :مهد کودک ها نیز باید از جنبه های مختلف از جمله وسایلی که در آن استفاده می شود استاندارد باشد.
وی گفت :درنظر داریم سازمان پارکهای شهرداری به تفاهم برسیم تا برای پارک های تهران نیز گواهی استاندارد صادر شود.
طاهری با بیان اینکه بیش از  ۷5تله کابین از انواع مختلف در استان تهران وجود دارد گفت :این نوع خدمات نیز باید همگی استاندارد باشد.
وی افزود :در حوزه فعالیتهای دانش بنیان نیز در تهران تاکنون  ۷۸گواهی برای محصولات شرکت های دانش بنیان در زمینه استاندارد صادر شده
است.
در مراسم امروز از  ۳۲شرکت تولیدی برتر در زمینه رعایت استاندارد در استان تهران تقدیر شد.
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تدبیروامید
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29::6

تاکید پیروزبخت بر اجرای استاندارد مسئولیت اجتماعی
آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد استان تهران و تقدیر از واحدهای برتر این استان صبح امروز با حضور رییس ،معاون و جمعی از مدیران
سازمان ملی استاندارد ایران ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران و جمع کثیری از نمایندگان
بخش خصوصی در مجتمع فرهنگی ،آموزشی آدینه تهران برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان
تهران ،بار دیگر اعلام کرد :سازمان ملی استاندارد ایران مشاور و همکار واحدهای تولیدی و خدماتی است.
وی با اشاره به نگرانی های بخش خصوصی در شرایط تحریم گفت :تولیدکنندگان با مدیریت جهادی در تلاشند تا از تنگناهای اقتصاد عبور کنند و
سازمان استاندارد با رصد این تحولات در صدد حمایت از تولید است ،اما برای حفظ ایمنی و سلامت جامعه هر جا که لازم باشد سختگیری خواهیم
داشت.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مفهوم شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان استانداردهای بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی اشاره کرد
و افزود :در شعار امسال مفهوم استاندارد ،انقلاب صنعتی و بین المللی بودن نهفته است و تصویری از استاندارد در حوزه های ملی و بین المللی را
نمایش می دهد.
وی با بیان اینکه شاخص های استاندارد در سازمان بین المللی استاندارد تغییر کرده است ،گفت :در مجمع عمومی امسال نیز بحث کمک به
استانداردها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار مطرح شد.
وی با بیان اینکه  ۷۱استاندارد کلان مدیریتی برای این منظور پیشبینی و تدوین شده است گفت :این استانداردها شامل مسائل زیست محیطی
انرژی ،مدیریت و بحث مسئولیت اجتماعی است که از مهمترین استانداردها محسوب می شود.
وی افزود :در کشور ما نیز باید همه بنگاهها بدانند که در برابر مردم چه مسئولیتی دارند و اخلاق کسب و کار در بنگاه های اقتصادی نهادینه شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابراز امیدواری کرد :سال آینده  ،سایر واحدهای تولیدی در سطوح کلان کشور مورد تقدیر قرار گیرند.
محمود رضا طاهری  ،مدیرکل استاندارد استان تهران نیز در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران با بیان اینکه کارهای جدیدی در
بخش استانداردسازی خدمات در تهران در حال انجام است گفت :میادین میوه و تره بار تهران ارزیابی شده و  5۸درصد آنها گواهی استاندارد دریافت
کرده است.
وی افزود :مهد کودک ها نیز باید از جنبه های مختلف از جمله وسایلی که در آن استفاده می شود استاندارد باشد.
وی گفت :درنظر داریم سازمان پارکهای شهرداری به تفاهم برسیم تا برای پارک های تهران نیز گواهی استاندارد صادر شود.
طاهری با بیان اینکه بیش از  ۷5تله کابین از انواع مختلف در استان تهران وجود دارد گفت :این نوع خدمات نیز باید همگی استاندارد باشد.
وی افزود :در حوزه فعالیتهای دانش بنیان نیز در تهران تاکنون  ۷۸گواهی برای محصولات شرکت های دانش بنیان در زمینه استاندارد صادر شده
است.
در مراسم امروز از  ۳۲شرکت تولیدی برتر در زمینه رعایت استاندارد در استان تهران تقدیر شد.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

97/9/7

فارس
09:13
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب وزارت نیرو در گفتوگو با فارس مطرح کرد

تاثیر شیرآلات استاندارد بر سرانه مصرف آب/مبحث  ۶۱ساختمان به خوبی اجرا نمیشود
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب و آبفای وزارت نیرو گفت :تجهیزات ،استانداردها و تعرفه ها ،چرخهای هستند به هم متصل و نمیتوان قوانین
سختگیرانهای برای بخش سرانه مصرف آب تدوین کرد ،اما شیرآلات غیراستاندارد در بازار موجود باشد.
تاثیر شیرآلات استاندارد بر سرانه مصرف آب/مبحث  ۷۱ساختمان به خوبی اجرا نمیشود
بنفشه زهرایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،در مورد دلایل بالا بودن متوسط سرانه مصرف آب شرب در ایران ،گفت :متوسط
سرانه مصرف آب شرب خانگی در کشور  ۷8۸لیتر برای هر نفر در شبانهروز است و الگوی مصرفی هم که امسال در کارگروه ملی سازگاری با کمآبی
مصوب شد  ۷8۸لیتر برای هر نفر در روز است.
وی افزود :میزان سرانه مصرف آب تابع عوامل متعددی است که یک بخش مربوط به فرهنگ و آداب و رسوم است که در میزان آن اثرگذار است و
یک بخش دیگر هم نوع شیرآلات و تجهیزات آب بر است که در اختیار مردم قرار دارد تا بتوانند مصرف آب را مدیریت کنند.
*قوانین سختگیرانهبرای بخش سرانه مصرف آب نیازمند تجهیزات و شیرآلات استاندارد
زهرایی گفت :واقعیت این است که تجهیزات ،استانداردها ،ضوابط و تعرفه ها ،چرخهای به هم متصل هستند و نمیتوان قوانین سختگیرانهای برای
بخش سرانه مصرف آب تدوین کرد ،اما در عین حال تجهیزات و شیرآلات غیراستاندارد در بازار موجود باشد.
* مبحث  ۷۱مقررات ملی ساختمان ،برای آب استاندارد مناسب مشخص کرده اما به خوبی اجرا نمیشود
وی ادامه داد :در مبحث  ۷۱مقررات ملی ساختمان ،برای آب خروجی شیرآلات استانداردهایی مناسبی مشخص شده ،اما متأسفانه به خوبی اجرا
نمیشود و اکثر واحدهای مسکونی که از شهرداری پایان کار دریافت میکنند ،خروجی شیرآلات آنها بررسی و چک نمیشود و استانداردهای لازم را
رعایت نمیکنند.
*اگر شیرآلات استاندارد باشد ،قطعاً صرفهجویی بهتری را شاهد خواهیم بود
زهرایی گفت :وقتی خروجی شیرآلات استاندارد نیست ،با هر دقیقه باز کردن شیر ،ممکن است ،بیش از  ۷8لیتر آب خارج شود که برای بسیاری از
کاربریهای خانگی ،عمده آن هدر میرود .در صورتی که میشد مصرف آب در همین مدت زمان را با استفاده از شیرآلات استاندارد به کمتر از سه
لیتر رساند.
وی افزود :بنابراین مصرفکننده شاید در زمان باز و بسته کردن شیرآلات محدودیتی در مصرف ایجاد کند ،اما میزان اثربخشی این محدودیت که از
سوی مردم اعمال می شود ،وابسته است به نوع شیرآلات .به عبارت دیگر اگر شیرآلات استاندارد باشد ،قطعاً صرفهجویی بهتری را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو افزود :در دفتر مدیریت مصرف وزارت نیرو تمام این موارد برای مدیریت
مصرف آب با هم و در کنار هم پیگیری میشود تا مدیریت مصرف آب محقق شود.
*برای مدیریت مصرف آب باید به فرهنگسازی و بالا بردن آگاهی مردم اهمیت دهیم
زهرایی خاطر نشان کرد :برای مدیریت مصرف آب شرب هم باید به فرهنگسازی و بالا بردن آگاهی عمومی مردم اهمیت دهیم و هم اینکه اگر
مشترکانی که بالاتر از الگوی مصرف آب مصرف کردند ،تعرفه آنها اصلاح و جریمه شود.
*استانداردهای شیرآلات از اول  ۸5اجباری است
وی ادامه داد :پیگیریهای انجام شده و همکاری سازمان ملی استاندارد باعث شد تا از ابتدای  ،۸5استانداردهای شیرآلات اجرایی شود .باید با
شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی تعامل کنیم که اجرای مبحث  ۷۱مقررات ملی ساختمان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
پیگیریهای انجام شده و همکاری سازمان ملی استاندارد باعث شد تا از ابتدای  ،۸5استانداردهای شیرآلات اجرایی شود .باید با شهرداریها و
سازمانهای نظام مهندسی تعامل کنیم که اجرای مبحث  ۷۱مقررات ملی ساختمان با جدیت بیشتری پیگیری شود
به گفته وی ،توافقنامههایی بین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سازمان نظام مهندسی وجود دارد و آموزش مهندسان مکانیک که پایان کار
تاسیسات ساختمان های نوساز را چک میکنند ،در حال انجام است اما منجر به این نشده است که در عمل مبحث  ۷۱مقررات ملی ساختمان با
جدیت اجرا شود.
*در اکثر شهرهای بزرگ محدودیت ناپایداری برای منابع تأمین آب داریم
وی تأکید کرد :در اکثر شهرهای بزرگ محدودیت ناپایداری برای منابع تأمین آب داریم و در بسیاری از شهرها منابع تأمین به خاطر همین مشکلاتی
که وجود دارد ،در معرض تهدیدات کمی و کیفی قرار گرفته و میلیاردها تومان طرح روی میز وزارت نیرو برای جایگزینی منابع تأمین آب شرب قرار
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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دارد ،چرا که ناپایداری کمی و کیفی این منابع موجود موجب قطعی آب شرب خواهد شد که تبعات سیاسی و اجتماعی و بهداشتی زیادی دارد که به
هیچ وجه پذیرفته نیست.
به گفته وی ،وزارت نیرو و شرکت های تابعه به هر شکل ممکن در تلاش هستند که آب شرب را با بالاترین اطمینان پذیری و بهترین کیفیت ممکن
تأمین کنند.
زهرایی خاطر نشان کرد :با مدیریت مصرف آب می توان از اجرای این طرحهایی که میلیاردها تومان هزینه خواهد داشت ،صرفهجویی کرد و آن
مبالغ را در نقاط دیگری برای اشتغالزایی و اولویتهای دیگر توسعه ملی به کار برد.
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زمین های بازی کودکان در بوستان های نیشابور استاندارد نیست
مشهد -ایرنا -رئیس اداره استاندارد نیشابور گفت 0۸ :زمین بازی کودکان در بوستان های این شهرستان وجود دارد که هیچیک استانداردهای
لازم را ندارد.
حسین بیدکی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :هشت مجموعه شهربازی و پنج مجموعه پارک بادی فعال در شهرستان نیشابور
دارای مجوز استاندارد هستند.
وی با اشاره به صدور  ۲۳پروانه استاندارد تولیدی از ابتدای امسال اظهار داشت ۳8۸ :واحد صنعتی در نیشابور زیر پوشش اداره استاندارد هستند و
 ۲۳۸پروانه استاندارد اجباری و  ۳۸پروانه استاندارد تشویقی برای صنایع در این شهرستان صادر شده است.
وی گفت :به طور میانگین سالیانه  ۷0۸مجوز استاندارد آسانسور در نیشابور صادر می شود و از ابتدای امسال ۷۳پرونده حقوقی برای واحدهای
صنعتی و خدماتی به خاطر جعل علامت استاندارد و تولید بدون مجوز تشکیل شده است.
بیدکی افزود :در این مدت طی بازرسی های دوره ای اداره استاندارد هشت فقره توقیف کالا انجام شده که از این تعداد چهار مورد شامل ضدیخ ،فیلتر
هوا ،سیم و کابل برق و محصولات لبنی امحا گردیده و  ۷۸پروانه استاندارد نیز به دلیل عدم استمرار کیفیت ابطال شده است.
وی اظهار داشت :بیش از  ۸۸درصد فرایند بازرسی های اداره استاندارد نیشابور برون سپاری شده و توسط بخش خصوصی با همکاری  ۷5آزمایشگاه
انجام می شود.
وی گفت :از ابتدای امسال بیش از  0۸۸فقره بازرسی از واحدهای مختلف انجام شده و طرح طاها برای نظارت بر کیفیت اجناس موجود در بازار
توسط اداره استاندارد اجرا می شود.
رئیس اداره استاندارد نیشابور افزود :بازرسی های دوره ای هر سال از  ۱8باسکول ،هشت جایگاه سی.ان.جی و  ۳8جایگاه بنزین با  ۳۷5نازل در
نیشابور انجام می شود.
وی اظهار داشت :طی  ۳سال گذشته با کمک فضای مجازی بسیاری از محصولات غیر استاندارد موجود در بازار شناسایی و به مردم معرفی شده که
فرصت خوبی برای افزایش سطح آگاهی مردم بوده است.
شهرستان  08۸هزار نفری نیشابور در  ۷۳۱کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
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03درصد واحدهای صنفی تهران قوانین استاندارد را رعایت نکردند
تهران -ایرنا -معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تهران با اشاره به اینکه  0۸۸هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند گفت:
 ۲۸درصد واحد های صنفی تهران قوانین استاندارد را رعایت نکرده اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،محمد امامی امین روز سه شنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و تولیدی استان تهران با بیان اینکه در حال
حاضر  85لکه و شهرک صنعتی در سطح استان تهران وجود دارد افزود :هم اکنون  ۷۱هزار شرکت صنعتی ۱۳ ،هزار واحد تولیدی و  0۸۸هزار واحد
صنفی در سطح استان تهران فعال هستند.
وی با بیان اینکه لازمه دستیابی به کشوری توسعه یافته رعایت و تبعیت از قانون است اضافه کرد :البته در کنار رعایت قوانین باید قوانین دست و
پاگیر و غیرضروری زدوده شوند تا مسیر آبادانی کشور با سرعت بیشتری طی شود.
امامی امین گفت :قوانین و مقررات دست و پاگیر و توجه نکردن به قوانین نظم دهنده باعث شده که بسیاری از واحدها دچار مشکلاتی شوند و چرخ
تولید دچار کندی در حرکت شود.
وی بر توجه ویژه مدیران استان تهران به فعالیت های واحدها و شهرک های صنعتی تاکید کرد و افزود :استاندار تهران و مدیران اقتصادی استان
تهران از تعداد زیادی از شهرک های صنعتی بازدید و مهم ترین مشکلات و معضلات آنان را ارزیابی کردند.
** 5۸درصد از غرفه های میادین میوه و تره بار پایتخت ،گواهی استاندارد گرفتند
مدیرکل استاندارد استان تهران نیز در این مراسم با اشاره به رویکرد خدماتی این نهاد در پایتخت اشاره کرد و گفت :امسال با همکاری شهرداری5۸ ،
درصد از غرفه های میادین میوه و تره بار کنترل شده و گواهی استاندارد گرفتند.
محمد رضا طاهری استاندارد سازی مهد کودک ها و پارکهای تهران را از دیگر اقدامات خدماتی این اداره کل ذکر کرد و افزود :برای استاندارد سازی
وسایل پارکها تفاهم نامه ای با سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران در حال انجام است.
وی با بیان اینکه سیاست سازمان استاندارد تقویت و حمایت از کارهای نو برای تامین نیاز جامعه است و در این مسیر اقدامات خوبی انجام شده است
افزود ۷۸ :گواهی نامه دانش بنیان برای شرکت داخلی با معیار علم و دانش روز صادر شد.
طاهری با اشاره به تصویب قانون نظام تقویت و توسعه استاندارد که سال گذشته ابلاغ شده است افزود :از این پس از سازمان ها می خواهیم تمام
فعالیت خود را استاندارد سازی و کالاهایی با کیفیت را در اختیار مردم قرار دهند.
مراسم تجلیل از واحد های نمونه تولیدی استان تهران با حضور نیره پیروز بخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد کشور و محمد امامی
امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد.
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خبرنگاران

20:03

افزایش  ۱۶درصدی بازرسی از آسانسور ها
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از  ۷۸8مورد بازرسی از آسانسور ها در استان خبر داد.
مروی مقدم مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ؛از  ۷۸8مورد بازرسی از
آسانسور ها در استان خبر داد.
وی افزود:این بازرسی ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش  ۳۷درصدی مواجه بوده که در آن  ۷8۸مورد آزمون نظیر کابین ،موتورخانه،
سیم بکسل  ،کابل و غیره در آسانسورها ارزیابی می شوند.
مروی مقدم با بیان اینکه در سال گذشته بیش از  ۷۸۸مورد بازرسی انجام شده است،افزود :در این مدت تعداد  ۲۲0گواهینامه صادر شد.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در استان چهار شرکت ،کار ارزیابی از آسانسور ها را انجام می دهند ،گفت ۷۷ :شرکت نصاب زیر
نظر اداره کل استاندارد خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود :امسال  ۳۲۱مورد گواهینامه استاندارد برای آسانسور ها صادر شد که مدت آنها یک ساله است و با ارسال شناسنامه ملی آسانسور به سامانه
پیامکی  ۷۸۸۸۷8۳۱قابل ردیابی هستند.
مروی مقدم اظهار کرد :چنانچه در زمان انقضای گواهینامه اتفاقی بیفتد شرکت تعمیر و نگهداری و یا شرکت بازرسی پاسخگو خواهد بود و چنانچه از
انقضای این گواهینامه بگذرد مدیران و مالکان باید پاسخگو باشند.
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