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ایرنا

89/2/23
134:1

 92آزمایشگاه بخش خصوصی با اداره کل استاندارد اردبیل همکاری دارند
اردبیل  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اعلام کرد :در راستای کوچک سازی دولت  92آزمایشگاه تایید صلاحیت شده
بخش خصوصی با اداره کل استاندارد استان همکاری دارند.
هاشم علایی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت :این آزمایشگاه ها در راستای نظارت و کنترل کالاها و خدمات و در زمینه های مختلف
مواد غذایی ،اندازه شناسی قانونی  ،مصالح ساختمانی ،کالیبراسیون ،آزمون هیدرواستاتیک مخازن سی.ان.جی ،صنایع سلولزی و پلیمری فعالیت دارند.
وی با اشاره به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به این آزمایشگاه ها افزود :با حمایت از فعالیت
بخش خصوصی و تایید صلاحیت و راه اندازی آزمایشگاه های همکار ،تعداد  111نفر از تحصیل کردگان دانشگاهی در این  92آزمایشگاه مشغول به
کار شده اند.
علایی با اشاره به نظارت مستمر اداره کل استاندارد بر فعالیت های این آزمایشگاه ها بیان کرد :گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار دارای
اعتبار یک ساله و  9ساله است و پس از اتمام مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت ،برای تمدید صلاحیت آنها اقدام می شود.
 219واحد تولیدی با  126فرآورده و محصول در زمینه تولید مصالح ساختمانی ،صنایع غذایی و کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،مکانیک فلزشناسی ،بسته
بندی و سلولزی ،انگ فلزات گرانبها  ،برق ،نساجی و مهندسی پزشکی در استان اردبیل زیر پوشش اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی قرار دارد.
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صداوسیما

124:2

بازارهای گیلان زیر ذره بین بازرسان استاندارد
بازرسان اداره کل استاندار گیلان بر توزیع و فروش کالاهای پرمصرف ماه رمضان نظارت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ مدیرکل استاندارد گیلان امروز گفت :در طرح ویژه نظارت بر کالاهای پرمصرف ماه رمضان ،مراکز
توزیع و فروش بازرسی میشود.
داریوش اشکانی پور افزود 1۱ :بازرس این اداره کل بر عرضه مواد غذایی نظیر زولبیا و بامیه ،حلوا ارده ،نبات و کالاهای مشمول استاندارد اجباری
شامل خرما ،قند ،شکر ،زعفران ،روغن سرخ کردنی و محصولات لبنی نظارت میکنند.
وی در ادامه از شهروندان خواست برای اطلاع از اعتبار و اصالت کالا اعداد مندرج زیر علامت استاندارد کالا را به سامانه پیامکی  1۱۱۱1۱16پیامک
کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن گویای  1۱16اطلاع دهند.
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فارس

89/2/23
124:3

صدور گواهینامه مصرف بهینه انرژی برای  ۵۵واحد تولیدی در کرمانشاه
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه از صدور گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی برای  ۱۱واحد تولیدی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از ادارهکل استاندارد استان کرمانشاه ،محمودرضا نیازی با اشاره به نظارت مستمر بر میزان مصرف
انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی انرژیبر استان ،اظهار داشت :مطابق آخرین بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای توسعه
استانداردسازی صنایع انرژیبر ،بازرسی و نظارت بر تمام واحدهای تولیدی مشمول طرح طی یک سال گذشته در دستور کار این ادارهکل قرار گرفته
است.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه افزود :یکی از اولویتهایی که کشورهای توسعه یافته در زمینه کاهش مصرف انرژی اتخاذ کردهاند فراهم آوردن
امکانات لازم برای توسعه و گسترش استانداردهایی است که به نوعی سبب کاهش مصرف انرژی میشوند که در کشور ما نیز رویکرد کاهش مصرف
انرژی یکی از اهداف دولتمردان است که از راهبردهای آن نظارت بر مصرف انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول طرح است.
وی تصریح کرد :فرآیند بازرسی فنی و استانداردسازی مصرف انرژی برای  29واحد صنعتی انرژیبر استان نظیر صنایع سیمان ،فولاد ،آجر ،صنایع
لبنی ،کمپوت و کنسرو ،روغن موتور ،پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی و… در حال انجام است که طی  6۱مورد بازرسی از واحدهای تولیدی مشمول
طرح تاکنون  ۱۱واحد تولیدی موفق به دریافت گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی شدهاند.
وی عنوان کرد :بازرسان طرح با حضور در واحد تولیدی میزان انرژی مورد نیاز برای واحد تولید را بررسی و با میزان مصرف انرژی واحد مذکور
انطباق میدهند و در صورت منطبق نبودن ،علل بالا بودن و عدم انطباق مصرف را به اعلام تا اصلاح آن صورت پذیرد.
نیازی با بیان اینکه اعتبار این گواهینامهها یکساله است ،خاطرنشان کرد :در صورت عدم انطباق معیار مصرف انرژی در واحد تولیدی با
استانداردهای مربوطه ،ضمن مشاورههای فنی از سوی بازرسان ،واحد تولیدی مکلف است در بازه زمانی نسبت به رفع نقص اقدام کند و در صورت
عدم اصلاح مصرف انرژی ،مطابق ماده  91قانون اصلاح الگوی مصرف ،واحد مربوطه به وزارت نفت و وزارت نیرو برای اعمال جرایم متناسب با مازاد
انرژی مصرفی ،معرفی خواهد شد.
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مهر

89/2/23
12422
مدیرکل استاندارد کرمانشاه خبر داد:

صدور گواهینامه مصرف بهینه انرژی برای  ۵۵واحد تولیدی در کرمانشاه
کرمانشاه_مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه از صدور گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی برای  ۱۱واحد تولیدی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل استاندارد استان کرمانشاه محمودرضا نیازی با اشاره به نظارت مستمر بر میزان مصرف انرژی
واحدهای تولیدی و خدماتی انرژیبر استان اظهار داشت :مطابق آخرین بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت توسعه استانداردسازی
صنایع انرژی بر ،بازرسی و نظارت بر تمام واحدهای تولیدی مشمول طرح طی یک سال گذشته در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
وی افزود :یکی از اولویتهایی که کشورهای توسعه یافته در زمینه کاهش مصرف انرژی اتخاذ کردهاند فراهم آوردن امکانات لازم برای توسعه و
گسترش استانداردهایی است که به نوعی سبب کاهش مصرف انرژی میشوند که در کشور ما نیز رویکرد کاهش مصرف انرژی یکی از اهداف
دولتمردان است که از راهبردهای آن نظارت بر مصرف انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول طرح است.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه بیان داشت :فرآیند بازرسی فنی و استاندارد سازی مصرف انرژی برای  29واحد صنعتی انرژیبر استان نظیر صنایع
سیمان ،فولاد ،آجر ،صنایع لبنی ،کمپوت و کنسرو ،روغن موتور ،پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی و … در حال انجام است که طی  6۱مورد بازرسی از
واحدهای تولیدی مشمول طرح تاکنون  ۱۱واحد تولیدی موفق به دریافت گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی شدهاند.
وی عنوان کرد :بازرسان طرح با حضور در واحد تولیدی میزان انرژی مورد نیاز برای واحد تولید را بررسی و با میزان مصرف انرژی واحد مذکور
انطباق میدهند و در صورت منطبق نبودن ،علل بالا بودن و عدم انطباق مصرف را به اعلام تا اصلاح آن صورت پذیرد.
نیازی با بیان اینکه اعتبار این گواهینامهها یک ساله است خاطر نشان کرد :در صورت عدم انطباق معیار مصرف انرژی در واحد تولیدی با
استانداردهای مربوطه ،ضمن مشاورههای فنی از سوی بازرسان ،واحد تولیدی مکلف است در بازه زمانی نسبت به رفع نقص اقدام کند و در صورت
عدم اصلاح مصرف انرژی ،مطابق ماده  91قانون اصلاح الگوی مصرف ،واحد مربوطه به وزارت نفت و وزارت نیرو برای اعمال جرایم متناسب با مازاد
انرژی مصرفی ،معرفی خواهد شد.
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خبرنگاران

124::

استانداردسازی واحدهای تولیدی و خدماتی انرژی بر
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه از نظارت مستمر این اداره کل بر میزان مصرف انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی انرژیبر استان خبرداد .
به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ،محمودرضانیازی مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه از نظارت مستمر این
اداره کل بر میزان مصرف انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی انرژیبر استان خبرداد و گفت  :مطابق آخرین بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
تکلیفی سازمان ملی استاندارد و در جهت توسعه استانداردسازی صنایع انرژی بر ،بازرسی و نظارت بر تمام واحدهای تولیدی مشمول طرح دراستان
طی یک سال گذشته در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
وی گفت  :یکی از اولویتهایی که کشورهای توسعه یافته در زمینه کاهش مصرف انرژی اتخاذ کرده اند فراهم آوردن امکانات لازم برای توسعه و
گسترش استانداردهایی است که به نوعی سبب کاهش مصرف انرژی میشوند که در کشور ما نیز رویکرد کاهش مصرف انرژی یکی از اهداف
دولتمردان میباشد که از راهبردهای آن نظارت بر مصرف انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول طرح میباشد.
نیازی افزود  :فرآیند بازرسی فنی و استاندارد سازی مصرف انرژی برای  29واحد صنعتی انرژیبر استان (نظیر صنایع سیمان ،فولاد ،آجر ،صنایع لبنی،
کمپوت و کنسرو ،روغن موتور ،پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی و  )...در حال انجام بوده که طی  6۱مورد بازرسی از واحدهای تولیدی مشمول طرح
تاکنون  ۱۱واحد تولیدی موفق به دریافت گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی را از این اداره کل شده اند.
نیازی در ادامه افزود :بازرسان طرح با حضور در واحد تولیدی میزان انرژی مورد نیاز برای واحد تولید را بررسی و با میزان مصرف انرژی واحد مذکور
انطباق میدهند ،در صورت منطبق نبودن ،علل بالا بودن و عدم انطباق مصرف را به اعلام تا اصلاح آن صورت پذیرد.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه با ذکر اینکه اعتبار این گواهینامهها یکساله است گفت :در صورت عدم انطباق معیار مصرف انرژی در واحد
تولیدی با استانداردهای مربوطه ،ضمن مشاورههای فنی ازسوی بازرسان ،واحد تولیدی مکلف است در بازه زمانی نسبت به رفع نقص اقدام نماید و
در صورت عدم اصلاح مصرف انرژی ،مطابق ماده  91قانون اصلاح الگوی مصرف ،واحد مربوطه به وزارت نفت و وزارت نیرو برای اعمال جرایم
متناسب با مازاد انرژی مصرفی ،معرفی خواهد شد .
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1:434

 92آزمایشگاه بخش خصوصی در اردبیل تایید صلاحیت شدند
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اعلام کرد :در راستای کوچک سازی دولت  92آزمایشگاه تایید صلاحیت شده بخش خصوصی با
اداره کل استاندارد استان همکاری دارند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل ،هاشم علایی ،مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل گفت :این
آزمایشگاهها در راستای نظارت و کنترل کالاها و خدمات و در زمینههای مختلف مواد غذایی ،اندازه شناسی قانونی ،مصالح ساختمانی ،کالیبراسیون،
آزمون هیدرواستاتیک مخازن سی .ان .جی ،صنایع سلولزی و پلیمری فعالیت دارند.
وی با اشاره به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به این آزمایشگاهها افزود :با حمایت از فعالیت
بخش خصوصی و تایید صلاحیت و راه اندازی آزمایشگاههای همکار ،تعداد  111نفر از تحصیل کردگان دانشگاهی در این  92آزمایشگاه مشغول به
کار شده اند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل تصریح کرد :گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار دارای اعتبار یک ساله و  9ساله است
و پس از اتمام مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت ،برای تمدید صلاحیت آنها اقدام میشود.
گفتنی است؛  219واحد تولیدی با  126فرآورده و محصول در زمینه تولید مصالح ساختمانی ،صنایع غذایی و کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،مکانیک
فلزشناسی ،بسته بندی و سلولزی ،انگ فلزات گرانبها ،برق ،نساجی و مهندسی پزشکی در استان اردبیل زیر پوشش اداره کل استاندارد و تحقیقات
صنعتی قرار دارد.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

انتخاب

89/2/22
1843:

مسعود جوادی مدیر کل استاندارد سیستان وبلوچستان شد
در مراسمی با حضور مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران ،مسعود جوادی به عنوان مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان معرفی و منصوب شد.
به گزارش انتخاب؛احمد علی موهبتی ،استاندار سیستان و بلوچستان ،در آئین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان با بیان
اینکه استاندارد عزت کشور است گفت :در صورت نبود استاندارد کشور به تاراج میرود ،استاندارد امری اجتناب ناپذیر در توسعه و فرد استانداردی
فردی تاثیرگذار در هر حوزهای است.
وی از نگاه ویژه رئیس سازمان ملی استاندارد ایرانا و انتخاب شایسته ایشان قدردانی کرد و افزود :استان سیستان و بلوچستان مهمترین و استراتژی
ترین استان کشور است که باید افراد متخصص و صاحبنظر در این استان حضور یابند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کمک و پشتیبانی خود را برای ارتقای استاندارد استان بکار خواهیم گرفت ،تصریح کرد :انتظار میرود
مدیرکل استاندارد در سال رونق تولید  ،بیش از پیش به توسعه اقتصادی توجه کند چرا که برای تحقق شعار سال و گام دوم انقلاب نیازمند توجه
بیشتر حوزه استاندارد هستیم
اصغرصالح زاده ،مدیرکل حوزه ریاست و هماهنگی امور استانها ،در این مراسم اظهار داشت :سازمان ملی استاندارد ایران به پشتوانه نیروهای
متخصص در پیشبر اهداف تعریف شده موفق بوده است.
وی افزود :موفقیتهای سازمان با وجود تحریمها در حوزه بین المللی چشمگیر بوده و در بسیاری از شاخصها ارتقای رتبه داشته ایم.
وی افزود :برای اولین بار یکی از 1۱کرسی مدیریت ایزو به ایران تعلق دارد و این یکی از موفقیتهای این بخش است.
وی تصریح کرد :سازمان ملی استاندارد عضو فعال کمیته ارزیابی انطباق و هیئت مدیره کشورهای اسلامی است و این مهم ارزشمند است.
وی ادامه داد :طی یکسال گذشته ۰۱۱هزار بازرسی از مراکز عرضه صورت گرفته که توانسته بخشی از مشکلات موجود در حوزه کیفیت کالا را رفع و
اعتماد مردم را جلب کند.
صالح زاده گفت :استاندارد پلی برای دستیابی به رونق اقتصادی است و انشالله با همکاری و تلاش همه ملت ایران تحریمها را پشت سر خواهیم
گذاشت.
اسماعیل عاقلی ،مدیرکل سابق استاندارد سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت :در چند سال اخیر اقدامات متعددی در زمینه حمایت از تولید
ملی ،حمایت از کالای ایرانی و ارتقا کیفیت و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد انجام شده است .
وی افزود :هم اکنون  11اداره و چهار معاونت در این اداره کل راه اندازی شده در حالیکه در گذشته اداره کل استاندارد فقط در شهر زاهدان فعالیت
می کرد .
عاقلی تصریح کرد :امضای  12تفاهم نامه و راه اندازی  ۰دفتر در دانشگاهها از جمله اقداماتی است که به منظور ترویح فرهنگ استاندارد اجرایی شده
است .
وی بیان کرد :تلاش برای ایجاد نمایندگی در شهرستان سرباز ،زابل و سراوان و خرید زمین و ایجاد بنا و تجهیز و راه اندازی نمایندگی در استان از
دیگر اقدامات انجام شده است.
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سازمان ملی استاندارد ایران

تدبیروامید

89/2/22
1843:

مسعود جوادی مدیر کل استاندارد سیستان وبلوچستان شد
در مراسمی با حضور مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران ،مسعود جوادی به عنوان مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان معرفی و منصوب شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛احمد علی موهبتی ،استاندار سیستان و بلوچستان ،در آئین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان
سیستان و بلوچستان با بیان اینکه استاندارد عزت کشور است گفت :در صورت نبود استاندارد کشور به تاراج میرود ،استاندارد امری اجتناب ناپذیر در
توسعه و فرد استانداردی فردی تاثیرگذار در هر حوزهای است.
وی از نگاه ویژه رئیس سازمان ملی استاندارد ایرانا و انتخاب شایسته ایشان قدردانی کرد و افزود :استان سیستان و بلوچستان مهمترین و استراتژی
ترین استان کشور است که باید افراد متخصص و صاحبنظر در این استان حضور یابند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کمک و پشتیبانی خود را برای ارتقای استاندارد استان بکار خواهیم گرفت ،تصریح کرد :انتظار میرود
مدیرکل استاندارد در سال رونق تولید  ،بیش از پیش به توسعه اقتصادی توجه کند چرا که برای تحقق شعار سال و گام دوم انقلاب نیازمند توجه
بیشتر حوزه استاندارد هستیم
اصغرصالح زاده ،مدیرکل حوزه ریاست و هماهنگی امور استانها ،در این مراسم اظهار داشت :سازمان ملی استاندارد ایران به پشتوانه نیروهای
متخصص در پیشبر اهداف تعریف شده موفق بوده است.
وی افزود :موفقیتهای سازمان با وجود تحریمها در حوزه بین المللی چشمگیر بوده و در بسیاری از شاخصها ارتقای رتبه داشته ایم.
وی افزود :برای اولین بار یکی از 1۱کرسی مدیریت ایزو به ایران تعلق دارد و این یکی از موفقیتهای این بخش است.
وی تصریح کرد :سازمان ملی استاندارد عضو فعال کمیته ارزیابی انطباق و هیئت مدیره کشورهای اسلامی است و این مهم ارزشمند است.
وی ادامه داد :طی یکسال گذشته ۰۱۱هزار بازرسی از مراکز عرضه صورت گرفته که توانسته بخشی از مشکلات موجود در حوزه کیفیت کالا را رفع و
اعتماد مردم را جلب کند.
صالح زاده گفت :استاندارد پلی برای دستیابی به رونق اقتصادی است و انشالله با همکاری و تلاش همه ملت ایران تحریمها را پشت سر خواهیم
گذاشت.
اسماعیل عاقلی ،مدیرکل سابق استاندارد سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت :در چند سال اخیر اقدامات متعددی در زمینه حمایت از تولید
ملی ،حمایت از کالای ایرانی و ارتقا کیفیت و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد انجام شده است .
وی افزود :هم اکنون  11اداره و چهار معاونت در این اداره کل راه اندازی شده در حالیکه در گذشته اداره کل استاندارد فقط در شهر زاهدان فعالیت
می کرد .
عاقلی تصریح کرد :امضای  12تفاهم نامه و راه اندازی  ۰دفتر در دانشگاهها از جمله اقداماتی است که به منظور ترویح فرهنگ استاندارد اجرایی شده
است .
وی بیان کرد :تلاش برای ایجاد نمایندگی در شهرستان سرباز ،زابل و سراوان و خرید زمین و ایجاد بنا و تجهیز و راه اندازی نمایندگی در استان از
دیگر اقدامات انجام شده است.
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اکونیوز

89/2/23
11433

صدور گواهینامه مصرف بهینه انرژی برای  ۵۵واحد تولیدی در کرمانشاه
اقتصاد ایران :کرمانشاه_مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه از صدور گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی برای  ۱۱واحد تولیدی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل استاندارد استان کرمانشاه محمودرضا نیازی با اشاره به نظارت مستمر بر میزان مصرف انرژی
واحدهای تولیدی و خدماتی انرژیبر استان اظهار داشت :مطابق آخرین بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت توسعه استانداردسازی
صنایع انرژی بر ،بازرسی و نظارت بر تمام واحدهای تولیدی مشمول طرح طی یک سال گذشته در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
وی افزود :یکی از اولویتهایی که کشورهای توسعه یافته در زمینه کاهش مصرف انرژی اتخاذ کردهاند فراهم آوردن امکانات لازم برای توسعه و
گسترش استانداردهایی است که به نوعی سبب کاهش مصرف انرژی میشوند که در کشور ما نیز رویکرد کاهش مصرف انرژی یکی از اهداف
دولتمردان است که از راهبردهای آن نظارت بر مصرف انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول طرح است.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه بیان داشت :فرآیند بازرسی فنی و استاندارد سازی مصرف انرژی برای  29واحد صنعتی انرژیبر استان نظیر صنایع
سیمان ،فولاد ،آجر ،صنایع لبنی ،کمپوت و کنسرو ،روغن موتور ،پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی و … در حال انجام است که طی  6۱مورد بازرسی از
واحدهای تولیدی مشمول طرح تاکنون  ۱۱واحد تولیدی موفق به دریافت گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی شدهاند.
وی عنوان کرد :بازرسان طرح با حضور در واحد تولیدی میزان انرژی مورد نیاز برای واحد تولید را بررسی و با میزان مصرف انرژی واحد مذکور
انطباق میدهند و در صورت منطبق نبودن ،علل بالا بودن و عدم انطباق مصرف را به اعلام تا اصلاح آن صورت پذیرد.
نیازی با بیان اینکه اعتبار این گواهینامهها یک ساله است خاطر نشان کرد :در صورت عدم انطباق معیار مصرف انرژی در واحد تولیدی با
استانداردهای مربوطه ،ضمن مشاورههای فنی از سوی بازرسان ،واحد تولیدی مکلف است در بازه زمانی نسبت به رفع نقص اقدام کند و در صورت
عدم اصلاح مصرف انرژی ،مطابق ماده  91قانون اصلاح الگوی مصرف ،واحد مربوطه به وزارت نفت و وزارت نیرو برای اعمال جرایم متناسب با مازاد
انرژی مصرفی ،معرفی خواهد شد.
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