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ﻧﯿﺮه ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوج از ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺧﻮدرو،
در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ دی  ،96ﻓﺮوردﯾﻦ  97و دی  97اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ،
ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ اﻓﺰود :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  97اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی 52
ﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ داﺷﺘﯿﻢ و اﻣﺮوز ﺑﻪ روز ﮐﺮده اﯾﻢ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺗﺎ اول دی ﻣﺎه  97ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ  85ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﺑﺮای آن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
داده اﻧﺪ.
وی از ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺖ ﺧﻮدداری
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺧﻮدورﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  20ﺗﺎ  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز ﻣﺎ
اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ« ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ از ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ
در واﺣﺪﻫﺎی
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
را دارﯾﻢ و

ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ در ﻣﻮرد وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در آن ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺮا ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ،
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺷﻮﯾﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ آن واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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