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دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻨﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه ﺳﺎل  ،1395ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺧﺼﻮص
دو ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺳﻔﺮه ،ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص دو ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺳﻔﺮه،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  1ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ و راﻫﺒﺮدی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر
اﯾﻨﭙﯿﺎ ،داﻣﻐﺎﻧﯽ ،دﺑﯿﺮ
ﻣﺼﺮف .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻇﺮوف
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آرم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ روی ﻇﺮوف
ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ  2ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﺎزی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد.
داﻣﻐﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺗﺎ
اﻻن ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﺎزی داﺷﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻤﯽ زاده ﻣﺴﻮول اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای
اﯾﻦ دو ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺒﻮری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎ

ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ آرم اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻪ روش ﮔﺮﻣﺎ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻇﺮوف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش
ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮی ﺧﻼف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ
دﻋﻮاﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﺮدو
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﻮران ﭘﻠﯿﻤﺮ اﻓﺰود :اﻧﺠﻤﻦ ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﺎ ﻣﺮﻏﻮب و زﯾﺮ ﭘﻠﻪ ای و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ زدن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ و
از اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم را
اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات زﯾﺮ ﭘﻠﻪ ای ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺎزرﺳﯽ ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎدﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﻧﺎم ،در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی
و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ
وارداﺗﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت و
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺮرات واردات و
ﺻﺎدرات و ﺑﺮاﺳﺎس  HS codeﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ارﺳﺎل ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﻧﺎم در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎ در
ﺗﺎرﯾﺦ  30اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺎزرﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﻮل
ﺷﺪه و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎو دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎدﻣﯽ اﻓﺰود :دوﺳﺘﺎن اﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﯿﺰی و ﺑﺎزرﺳﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺒﻮری ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ
ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ درﺳﺖ و
ﻫﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ آﻧﺮا

ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر دارد
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ در ﮔﻤﺮک ﻣﻮادی ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺜﻼ در ﺟﺎﯾﯽ  200ﻣﺪل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ آن ﺑﺎزرس ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ را در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ از
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎدﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی PPو PSﮔﻔﺖ :ﻣﺎ  2ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﻇﺮوف  PPو PSدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺑﻪ روش ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺰرﯾﻖ
در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ از آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺰرﯾﻖ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ و اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﯾﮏ واژه ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد

وی اﻓـﺰود :در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻓﻨـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈـﺮ در
داده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮﺗﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت و اﺑﻬﺎم و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن در ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺒﻮری ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰود:
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮی رﺳﯿﺪه و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻗﺪام
ﮐﺮده و اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮده ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روی
ﻇﺮوف ﻫﻢ از ﻣﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻇﺮوف رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺟﺎی ﻇﺮوف ﻧﺎزک و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ.
ﺻﺒﺮآﻣﻮز ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر
اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارم اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ

ﺟﻠﺴﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﺼﺮف ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﺗﯿﻢ ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﺎ ﺗﺰرﯾﻖ را در ﮐﻨﺎر ﺗﺮﻣﻮﻓﺮﻣﯿﻨﮓ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻮج ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻫﺎ

وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺤﺚ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮج ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ اﺑﻬﺎم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ
ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد؟ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻒ اروﭘﺎ در
ﻫﺰاران ﻣﻐﺎزه در ﻟﯿﻮان ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺮا اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را
دارﯾﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آن اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ دوﺑﺎره  4ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﻮﻧﻪ ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﻮدن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن
ﺻﺒﺮآﻣﻮز اﻓﺰود :ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺎﻟﻬﺎ آزﻣﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد آزاد ﺷﺪه از ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﺎﯾﺮن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﻢ ﺷﻨﺎس و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ
روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎزﺧﻮرد آن را دﯾﺪه و در آﺧﺮ در ﺑﺎره
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ  FDAاﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺻﻤﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻇﺮوف ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺖ :در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻇﺮوف ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﺑﻮدن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻇﺮوف
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻇﺮوف اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮازی
ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف
ﺻﺒﻮری در ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻠﯿﻘﻪ ای
و دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ و واﺣﺪ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﺒﻮران ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ ای
ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﻄﻤﻪ
زﻧﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده و در ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ آن ﺑﺮآﻣﺪه و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻫﺠﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
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