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منابع ارزی ایران نزد بانکهای کره ای سریع تر آزاد شود

وزیر خارجه بزرگترین مانع توســعه روابط ایران و کره جنوبی را
محدودیت ایجاد شده برای منابع ارزی ایران نزد بانکهای کره
ای ذکر و از دولت کره خواســت که هرچه سریعتر در جهت رفع
این موانع اقدام شود.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،چوی جونگ کــن قائم مقام وزیر
امور خارجه کره جنوبی که در رأس هیأتی به منظور بررسی حل
مشــکالت روابط دو کشور و به ویژه موضوع منابع مالی ایران در
این کشــور به تهران سفر کرده است ،با محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ظریف بزرگترین مانع توســعه روابط دو کشــور در
شــرایط فعلی را محدودیت ایجاد شــده برای منابع ارزی ایران
نزد بانکهای کرهای ذکر کرد و از دولت کره خواست که هرچه
سریعتر در جهت رفع این موانع اقدامات الزم معمول نمایند.
وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد که با توجه به پیامدهای
بهداشتی و اقتصادی کرونا ،در حال حاضر اولویت اصلی مناسبات

دو کشور فراهم شدن دسترسی به این منابع است.
ظریف در ادامه اظهار داشت :اقدام غیرقانونی بانکهای کره ،جو
عمومی و دیدگاه مردم ایران نسبت به کره را به شدت منفی کرده
و به وجهه این کشور آسیب جدی وارد کرده است لذا نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر حق قانونی خود برای
ورود به موضوع ،تاکید دارند که این مشکل باید هرچه زودتر حل
شود.
مقام کرهای نیز در این دیدار با تاکید بر اراده کشــورش برای حل
مشکل خاطرنشان کرد :سئول از همه توان خود برای فراهم آوردن
شرایط دسترسی به این منابع استفاده خواهد کرد.
قائم مقام وزیر امور خارجه کره با اشاره به توقیف کشتی متعلق به
این کشور ،خواستار تسریع در حل این موضوع شد.
ظریف در این خصوص تاکید کرد :کشــتی کرهای به دلیل آلوده
سازی آبهای خلیج فارس توقیف شده ،لذا صرف ًا موضوعی فنی
است که رســیدگی به آن در چارچوب مقررات حقوقی و قضائی

مدیریت انرژی ساختمان های اداری توسط
بسیجیان این شرکت پایش می شود

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان سمنان گفت :مدیریت انرژی ســاختمان های اداری ،به همت
بسیجیان این شرکت و با همکاری سازمان بسیج ادارات کل استان اجرایی می شود.
ســید محمد موسوی زاده بیان داشت :به دلیل کاهش دما و افزایش مصرف گاز ،سوخت نیروگاه ها با
محدودیت مواجه شده و در زمستان امسال با کمک همه بخش ها ،می بایست مدیریت مصرف انرژی
برای کاهش مصرف برق و گاز در دســتورکار قرار گرفته تا شــرکت گاز بتواند گازرسانی را به ویژه در
بخش خانگی در شــرایط مناســب انجام دهد.وی افزود :دستگاه های اجرایی نقش مهمی در کاهش
مصرف انرژی داشــته و با خاموش کردن المپ های اضافی و لوازم برقی غیرضرور در ساعات اداری
و همچنین از مدار خارج کردن تجهیزات اداری و مصارف غیرضرور به ویژه سیستم گرمایشی ،پس از
اتمام ساعات کاری ادارات ،بهترین نوع همکاری به شمار می رود.موسوی زاده تصریح کرد :با مراجعه
بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج نور شرکت توزیع برق استان به دستگاه های اجرایی پس از اتمام ساعات
کاری ادارات ،فرم های بازرســی و چک لیست انرژی در ساختمان های اداری شامل مدیریت مصرف
برق در سیستم گرمایشی و تهویه مطبوع ،استفاده مناسب از روشنایی و کنترل آن با بهره گیری از المپ
های کم مصرف و خاموش بودن المپ های تزئینی و استفاده از سنسور حضور و حرکتی برای روشن
و خاموش شدن المپ ها در معابر و راهروها و همچنین پتانسیل های صرفه جویی انرژی در تجهیزات
اداری تنظیم و تکمیل شده و گزارش های الزم به نهادهای ذی ربط ارائه می شود.

در حال پیگیری اســت و طبع ًا دولت امکان دخالت در این فرآیند
قضائی را ندارد.
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 www.shahrood.irاســنادمناقصهفوقالذکررامشــاهدهوبهرهبرداری
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برمبنای مصوبات نودویکمین اجالس شــورای عالی اســتاندارد مورخ  1373/9/ 8ایمنی انواع لوازم و وسایل برقی خانگی مشمول مقررات
استاندارد اجباری می باشد .استاندارد ملی ایران به شماره  1562-2-80تحت عنوان وسایل برقی خانگی ومشابه -ایمنی -قسمت:80-2
الزامات ویژه فن ها دریک هزارو دویســت ویکمین اجالســیه کمیته ملی برق و الکترونیک مورد تجدیدنظرسوم قرارگرفته است.مراتب جهت
اطالع عموم وتوجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
لذاکلیه تولید کنندگان وواردکنندگان این فرآورده شــش ماه ازتاریخ انتشــارآگهی درروزنامه رســمی مهلت خواهند داشــت تا نســبت به
رعایت استاندارد مذکوراقدام الزم را به عمل آورند.
واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس ازانقضای مهلت مقرربرحسب ضرورت واولویت بایدمنطبق بااستانداردملی
ویااستانداردهاوضوابط فنی معتبرومورد قبول سازمان باشد.
صادرات فرآورده های مشــمول اجرای اســتاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استانداردتعیین شده توسط کشورهدف
یااســتانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشــخصات فنی اظهارشــده توســط مراجع قانونی ویا ذیصالح کشورهدف ویاصدورگواهی
انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات
کل استاندارد مراجعه نمایند.

دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل

