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رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻧﯿﺮه ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺧﻠﯽ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻌﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای
وﻗﺖ ﺗﻬﺮان در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪ  ۲۴ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﺮوﯾﺞ آن را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ ﺗﺠــﺎرت ﺑﯿــﻦ دو ﮐﺸــﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ رﻋــﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ،ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
وﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ
ﮐﺸﻮر اﺷﺎره
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۰۴و
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺎﺑﻘﻪﻣﺎن ﺣﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﭘﯿﺮوزﺑﺨـﺖ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴـﺘﺮدهای در رﻋـﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻ ت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎ ن ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ
اﺳﺖ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺼﻼح ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻌﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان از ﻃﺮاح ﭘﻮﺳﺘﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﻃﺮح
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ از

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪ و از ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای ،ﻋﮑﺴﺒﺮداری
ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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