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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

ایسنا

79/1/23
134:3
پیروزبخت به ایسنا اعلام کرد

 ۲۱کالای صادراتی به عراق بازرسی نمیشوند  +اسامی
در حال حاضر  ۲۱کالای صادراتی از ایران به عراق بازرسی استاندارد نمیشوند که قرار است این تعداد کالا به  ۰۵مورد افزایش یابد.
نیره پیروزبخت  -رییس سازمان ملی استاندارد ایران -در گفت وگو با ایسنا ،با اعلام این خبر اظهار کرد :پیرو تنظیم و ابلاغ تفاهمنامه با کشور عراق
و درخواست آنها مبنی بر ارسال نسخه انگلیسی یا عربی مربوط به  ۲۱کالا پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده در سال گذشته با
حضور نمایندگان پژوهشگاه استاندارد ،نظارت بر اجرای استاندارد ،دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و دفتر تدوین استانداردهای ملی
تمامی استانداردهای ملی مربوط به بسته مورد تقاضای کشور عراق به زبان انگلیسی برگردانده شد.
وی با اشاره به این که عراقیها فهرستی از  ۰۵کالای مورد نیاز خود را به ایران اعلام کردند تا استانداردهای مربوطه به زبان انگلیسی عربی
بازگردانده شود ،اظهار کرد :براین اساس ایستگاه بازرسی استاندارد کالا در مرز ایران و عراق برای بازرسی استاندارد کالاهای مربوطه حذف میشود و
عراقیها با علامت استاندارد ایران در ارتباط با واردات کالاهای مربوطه اقدام میکنند.
رییس سازمان ملی استاندارد افزود ۸۳ :کالای دیگر در انتظار برگرداندن استانداردهای ملی ایران به زبان انگلیسی یا عربی است تا مجموع کالاهایی
که قرار است بدون بازرسی استاندارد در مرز از ایران به عراق صادر شوند به  ۰۵مورد برسد.
پیروزبخت در ارتباط با اسامی  ۲۱کالای مربوطه که در حال حاضر صادرات آنها از ایران به عراق نیازمند بازرسی استاندارد در مرز نیست ،اعلام کرد:
مرغ منجمد ،رب گوجهفرنگی ،کولر ،اجاق گاز ،آجرف جوراب ،تایر موتورسیکلت ،تایر دوچرخه ،تایر لایه اریب خودروهای سواری و وانتی سبک،
تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبک ،تایرهای بایاس اتوبوس ،بارکش و یدککش ،تایرهای رادیال اتوبوس ،راکش و یدک کش ۲۱
کالایی هستند که در حال حاضر مورد بازرسی استاندارد در مرز قرار نمیگیرند.
اخبار ریاست

تابناک

79/1/2:
17439

 ۲۱کالای صادراتی به عراق بازرسی نمیشوند  +اسامی
در حال حاضر  ۲۱کالای صادراتی از ایران به عراق بازرسی استاندارد نمیشوند که قرار است این تعداد کالا به  ۰۵مورد افزایش یابد.
نیره پیروزبخت  -رییس سازمان ملی استاندارد ایران -در گفت وگو با ایسنا ،با اعلام این خبر اظهار کرد :پیرو تنظیم و ابلاغ تفاهمنامه با کشور عراق
و درخواست آنها مبنی بر ارسال نسخه انگلیسی یا عربی مربوط به  ۲۱کالا پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده در سال گذشته با
حضور نمایندگان پژوهشگاه استاندارد ،نظارت بر اجرای استاندارد ،دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و دفتر تدوین استانداردهای ملی
تمامی استانداردهای ملی مربوط به بسته مورد تقاضای کشور عراق به زبان انگلیسی برگردانده شد.
وی با اشاره به این که عراقیها فهرستی از  ۰۵کالای مورد نیاز خود را به ایران اعلام کردند تا استانداردهای مربوطه به زبان انگلیسی عربی
بازگردانده شود ،اظهار کرد :براین اساس ایستگاه بازرسی استاندارد کالا در مرز ایران و عراق برای بازرسی استاندارد کالاهای مربوطه حذف میشود و
عراقیها با علامت استاندارد ایران در ارتباط با واردات کالاهای مربوطه اقدام میکنند.
رییس سازمان ملی استاندارد افزود ۸۳ :کالای دیگر در انتظار برگرداندن استانداردهای ملی ایران به زبان انگلیسی یا عربی است تا مجموع کالاهایی
که قرار است بدون بازرسی استاندارد در مرز از ایران به عراق صادر شوند به  ۰۵مورد برسد.
پیروزبخت در ارتباط با اسامی  ۲۱کالای مربوطه که در حال حاضر صادرات آنها از ایران به عراق نیازمند بازرسی استاندارد در مرز نیست ،اعلام کرد:
مرغ منجمد ،رب گوجهفرنگی ،کولر ،اجاق گاز ،آجرف جوراب ،تایر موتورسیکلت ،تایر دوچرخه ،تایر لایه اریب خودروهای سواری و وانتی سبک،
تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبک ،تایرهای بایاس اتوبوس ،بارکش و یدککش ،تایرهای رادیال اتوبوس ،راکش و یدک کش ۲۱
کالایی هستند که در حال حاضر مورد بازرسی استاندارد در مرز قرار نمیگیرند.
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اخبار ریاست

سازمان ملی استاندارد ایران

صبح اقتصاد

79/1/2:
1243:

 ۲۱کالای صادراتی به عراق بازرسی نمیشوند
در حال حاضر  ۲۱کالای صادراتی از ایران به عراق بازرسی استاندارد نمیشوند که قرار است این تعداد کالا به  ۰۵مورد افزایش یابد.
نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران ،با اعلام این خبر اظهار کرد :پیرو تنظیم و ابلاغ تفاهمنامه با کشور عراق و درخواست آنها مبنی بر
ارسال نسخه انگلیسی یا عربی مربوط به  ۲۱کالا پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده در سال گذشته با حضور نمایندگان
پژوهشگاه استاندارد ،نظارت بر اجرای استاندارد ،دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و دفتر تدوین استانداردهای ملی تمامی
استانداردهای ملی مربوط به بسته مورد تقاضای کشور عراق به زبان انگلیسی برگردانده شد.
وی با اشاره به این که عراقیها فهرستی از  ۰۵کالای مورد نیاز خود را به ایران اعلام کردند تا استانداردهای مربوطه به زبان انگلیسی عربی
بازگردانده شود ،اظهار کرد :براین اساس ایستگاه بازرسی استاندارد کالا در مرز ایران و عراق برای بازرسی استاندارد کالاهای مربوطه حذف میشود و
عراقیها با علامت استاندارد ایران در ارتباط با واردات کالاهای مربوطه اقدام میکنند.
رییس سازمان ملی استاندارد افزود ۸۳ :کالای دیگر در انتظار برگرداندن استانداردهای ملی ایران به زبان انگلیسی یا عربی است تا مجموع کالاهایی
که قرار است بدون بازرسی استاندارد در مرز از ایران به عراق صادر شوند به  ۰۵مورد برسد.
پیروزبخت در ارتباط با اسامی  ۲۱کالای مربوطه که در حال حاضر صادرات آنها از ایران به عراق نیازمند بازرسی استاندارد در مرز نیست ،اعلام کرد:
مرغ منجمد ،رب گوجهفرنگی ،کولر ،اجاق گاز ،آجرف جوراب ،تایر موتورسیکلت ،تایر دوچرخه ،تایر لایه اریب خودروهای سواری و وانتی سبک،
تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبک ،تایرهای بایاس اتوبوس ،بارکش و یدککش ،تایرهای رادیال اتوبوس ،راکش و یدک کش ۲۱
کالایی هستند که در حال حاضر مورد بازرسی استاندارد در مرز قرار نمیگیرند.
اخبار ریاست

عصر اقتصاد

79/1/23
10433

 ۲۱کالای صادراتی به عراق بازرسی نمیشوند  +اسامی
در حال حاضر  ۲۱کالای صادراتی از ایران به عراق بازرسی استاندارد نمیشوند که قرار است این تعداد کالا به  ۰۵مورد افزایش یابد.
نیره پیروزبخت  -رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این خبر اظهار کرد :پیرو تنظیم و ابلاغ تفاهمنامه با کشور عراق و درخواست آنها مبنی
بر ارسال نسخه انگلیسی یا عربی مربوط به  ۲۱کالا پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده در سال گذشته با حضور نمایندگان
پژوهشگاه استاندارد ،نظارت بر اجرای استاندارد ،دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و دفتر تدوین استانداردهای ملی تمامی
استانداردهای ملی مربوط به بسته مورد تقاضای کشور عراق به زبان انگلیسی برگردانده شد.
وی با اشاره به این که عراقیها فهرستی از  ۰۵کالای مورد نیاز خود را به ایران اعلام کردند تا استانداردهای مربوطه به زبان انگلیسی عربی
بازگردانده شود ،اظهار کرد :براین اساس ایستگاه بازرسی استاندارد کالا در مرز ایران و عراق برای بازرسی استاندارد کالاهای مربوطه حذف میشود و
عراقیها با علامت استاندارد ایران در ارتباط با واردات کالاهای مربوطه اقدام میکنند.
رییس سازمان ملی استاندارد افزود ۸۳ :کالای دیگر در انتظار برگرداندن استانداردهای ملی ایران به زبان انگلیسی یا عربی است تا مجموع کالاهایی
که قرار است بدون بازرسی استاندارد در مرز از ایران به عراق صادر شوند به  ۰۵مورد برسد.
پیروزبخت در ارتباط با اسامی  ۲۱کالای مربوطه که در حال حاضر صادرات آنها از ایران به عراق نیازمند بازرسی استاندارد در مرز نیست ،اعلام کرد:
مرغ منجمد ،رب گوجهفرنگی ،کولر ،اجاق گاز ،آجرف جوراب ،تایر موتورسیکلت ،تایر دوچرخه ،تایر لایه اریب خودروهای سواری و وانتی سبک،
تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبک ،تایرهای بایاس اتوبوس ،بارکش و یدککش ،تایرهای رادیال اتوبوس ،راکش و یدک کش ۲۱
کالایی هستند که در حال حاضر مورد بازرسی استاندارد در مرز قرار نمیگیرند.
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اخبار ملی

سازمان ملی استاندارد ایران

شفاآنلاین

79/1/2:
22423

این نظارت استاندارد نیست!
یکی از دستاوردهای مهمی که موجب کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم شده این است که این وزارتخانه توانسته هم تجهیزات پزشکی را به
کلاسهای مختلف طبقهبندی کرده و هم برای هر کلاس قیمت مناسب تعیین کند
خبر اول :
دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت( )Ministry of Healthدر مورد اظهارنظر مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و دبیر تنظیم بازار
کشور مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه هدفمندی یارانهها ،وزارت بهداشت نباید در قیمتگذاری تجهیزات پزشکی ورود پیدا کند گفت :قیمتگذاری
تجهیزات پزشکی مطابق مصوبه هیات دولت به وزارت بهداشت واگذار شده است ،ضمن اینکه یکی از دستاوردهای مهمی که موجب کاهش هزینه
پرداخت از جیب مردم شده این است که این وزارتخانه توانسته هم تجهیزات پزشکی را به کلاسهای مختلف طبقهبندی کرده و هم برای هر کلاس
قیمت مناسب تعیین کند.
خبر دوم :
"با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،صدور مجوز تولید ،واردات و مدیریت و نظارت بر مواد غذایی ،تجهیزات پزشکی( Medical
 )Equipmentو لوازم بهداشتی از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گرفته شد و به سازمان ملی استاندارد واگذار شد".
اما چه شد که کار به اینجا کشید؟
از سالها پیش اساتید و دلسوزان حوزه پزشکی و سلامت بر عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر تولید و واردات و قیمت عرضه محصولات غذایی و
بهداشتی و بسیاری از تجهیزات پزشکی تاکید می کردند.هنوز ماجرای "روغن پالم " موجود در برخی فرآورده ها از یاد مردم و پزشکان نرفته بود
که ماجرای رانت خواری در واردات تجهیزات پزشکی مطرح شد که خود داستانی مفصل دارد.
بازار تجهیزات پزشکی در ایران آن قدر چرب هست که حتی رسانه های آن سوی آب هم نتوانند از آن بگذرند .به تازگی "بیزینس مانیتور" راجع به
سود سرشار این بازار در ایران مطالبی را به چاپ رسانده که قابل تامل است.به گزارش این روزنامه ،ایران پنجمین بازار تجهیزات پزشکی در
خاورمیانه را دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال  ۱۵۲۳ارزش این بازار با رشد سالانه  ۲/۹درصدی به  ۸/۲۱۳۱میلیون دلار برسد .این رسانه
تصریح کرده است که به رغم تولید مواد مصرفی اساسی در داخل نظیر سرنگ ،سوزن و میل جراحی ،تجهیزات دندانپزشکی و ارتوپدی ،اما واردات
حدود  ۹۵درصد این بازار را تشکیل می دهد .رقم واردات تجهیزات دندانپزشکی و ارتوپدی در سال جاری میلادی ۱/۱۱۲ ،میلیون دلار برآورد شده
است که نسبت به سال قبل آن  ،به ۱/۵درصد افزایش نشان می دهد .بخش عمده ای از واردات این محصولات (  ۲/۷۱درصد) از کشورهای اروپایی
تامین می شود.
درعین حال ایران از نظر تجاری سازی تجهیزات پزشکی ،پنجمین بازار کم جاذبه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست .چنین بازاری نه تنها برای
خارجی ها دوست داشتنی است که برای وارد کنندگان ،قاچاقچیان ،دلال ها و واسطه گران می تواند بسیار درآمدزا و چسبناک باشد !
اما هنوز هم مقامات وزارت بهداشت دم از صلاحیت خود در زمینه نظارت و کنترل قیمت تجهیزات پزشکی می زنند.در صورتی که در سالهای گذشته
نتوانسته اند جلوی "رانت خواری "را در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی بگیرند.
واردات چمدانی برخی تجهیزات جراحی مانند پروتزهای ارتوپدی( )Orthopedicنیز یکی از راههای دیگر ورود غیر قانونی تجهیزات پزشکی به
کشور است که توسط دلالان و متاسفانه برخی پزشکان انجام میشود.
با در نظر گرفتن همه این موارد و اینکه مسوولان وزارت بهداشت گفته اند که سازمان استاندارد زیر ساختهای لازم را برای نظارت بر تولید و واردات
محصولات غذایی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی ندارد و لزوم انتقال نرم افزار ها و سخت افزارهای لازم به سازمان استاندارد و جلوگیری از موازی
کاری بین این دو مرکز و با توجه به ابهامات در عملکرد سازمان استاندارد ناهماهنگی میان این دو نهاد پررنگ تر شده است .از سوی دیگر
سازمان حمایت از مصرف کننده هم بر ناکارآمدی وزارت بهداشت در تعیین تعرفه های تجهیزات پزشکی تاکید می کند و با در نظر گرفتن بحران
ارزی اخیر که هزینه های واردات تجهیزات پزشکی را بالا برده و نتیجه آن در سطح کلان فشار بر مصرف کننده های عمده یعنی پزشکان و کادر
درمانی و در سطح خُرد مردم عادی خواهد بود ،این پرسش ها به ذهن متبادر میشود:
آیا عرصه بر رانت خواران و اعمال نفوذ کنندگان تنگ خواهد شد یا به دلیل نبود نیرو و تخصص کافی در این زمینه در سازمان استاندارد سوءاستفاده
ها بیشتر شده و در این عرصه آزمون و خطا سلامت مردم قربانی خواهد شد ؟!
آیا سازمان تنظیم بازار خواهد توانست بدون تاثیر پذیری از فشارهای دلالان دولتی و خصوصی تعرفه های واردات و تولید تجهیزات پزشکی را
تعیین و اجرایی کند ؟
دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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ظاهرا باز هم باید منتظر ماند و دید که از این دیگ شوربا که حالا سه آشپز دارد چه دستپختی نصیب پزشکان و مردم خواهد شد ؟!
دکتر مهدیار سعیدیان
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ایرنا

79/1/2:
3743:

 17۲گواهی ایمنی آسانسور در کرمان صادر شد
کرمان  -ایرنا  -مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت ۷۱۲ :مورد گواهی تایید ایمنی و کیفیت آسانسور طی یکسال گذشته در این استان صادر
شده است.
علی بیگ زاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت گواهی تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسورها افزود :این گواهینامه به مدت
یکسال اعتبار دارد.
وی تصریح کرد :پس از انجام بازرسی توسط این اداره کل ،در صورت انطباق با استانداردهای ملی ،تاییدیه نهایی آسانسور صادر می شود.
مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت :پس از ثبت اطلاعات آسانسور توسط شرکت های نصاب در سامانه مدیریت بازرسی ،امور بصورت خودکار
توسط این سامانه به شرکت های بازرسی همکار ارجاع داده می شود.
وی افزود :با توجه به نامگذاری سال  ۲۸۹۱با عنوان حمایت از کالای ایرانی به تدبیر مقام معظم رهبری وظیفه اداره کل استاندارد سنگین تر شده و
حمایت دستگاههای مرتبط با این مهم را می طلبد.
با توجه به افزایش ساختمان های بلندمرتبه و همچنین افزایش نصب آسانسور در کرمان تلفات و خسارات جانی آسانسور نیز در سالهای گذشته
افزایش پیدا کرده است لذا لزوم استانداردسازی و ایمنی آسانسورها بیش از پیش مورد نیاز است.
اخبار استانی

ایرنا

79/1/20
374:7

 033کیلوگرم مواد غذایی غیراستاندارد در دیواندره جمع آوری شد
سنندج  -ایرنا  -مسئول نمایندگی استاندارد دیواندره گفت :بیش از  ۸۵۵کیلوگرم مواد غذایی غیر استاندارد و تاریخ مصرف گذشته در سال جاری
در این شهرستان کشف و از چرخه فروش و مصرف جمع آوری شده است.
سیروس کاکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد :این مقدار مواد غذایی توسط گشت های مشترک و در راستای اجرای مصوبات
کمیسیون ارتقای سلامت و امنیت غذایی و اجرای طرح نوروزی پایش بازار ،از فروشگاههای عرضه مواد غذایی شهرستان کشف شد.
وی افزود :مواد غذایی و خوراکی غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته شامل پفک ،چیپس ،انواع ادویه جات ،روغن های خوراکی ،ماست ،شکلات،
سرکه ،آبمیوه ،کیک ،بیسکویت ،نوشابه ،سس مایونز ،دوغ و عرقیات بود.
کاکی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه محصول تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف ،مراتب را به کارشناسان استاندارد و مرکز
بهداشت این شهرستان اطلاع دهند.
دیواندره در  ۹۵کیلومتری شمال سنندج قرار دارد.
وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد میگویند .استانداردها دارای چهار محور مجزا یعنی
ماهیت محصولات ،امور مدیریتی ،ارزیابی و انطباقها و مسئولیتهای اجتماعی است.
هم اکنون ۲۷ ،دفتر ارتباط با استاندارد در ارگان ها و دانشگاه های مختلف کردستان فعال هستند و  ۱۹۱واحد تولیدی فعال و  ۱۱۱مورد فرآورده و
کالا تحت پوشش اداره کل استاندارد کردستان هستند.
اخبار استانی

باشگاه

79/1/22

خبرنگاران

11430

صدور  ۲31پروانه کاربرد علامت استاندارد در قزوین
مدیر کل استاندارد قزوین گفت :سال گذشته با صدور  ۲۵۷پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان موافقت شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ سیروس صارمی مدیر کل استاندارد قزوین افزود :از این تعداد ۹۱ ،پروانه کاربرد
علامت استاندارد اجباری و  ۲۱پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی است.
صارمی اضافه کرد :همچنین پارسال با ابطال  ۱۹پروانه و تعلیق  ۸۳پروانه کابرد علامت استاندارد نیز موافقت شد.
وی اضافه کرد :استفاده از علامت استاندارد در زمان ابطال و تعلیق بر روی کالاها جرم محسوب میشود.
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دنیای اقتصاد

79/1/23

اجرای دو استاندارد اجباری در سال ۸۹
دنیایاقتصاد  :سال  ۹۳بهطور حتم سال سختی برای تولیدکنندگان خودرو کشور خواهد بود .سالی که خودروسازان کشور مجبور به رعایت دو
استاندارد ایمنی و آلایندگی هستند و در صورت عدم اجرا با توقف شمارهگذاری محصولاتشان روبرو میشوند .در این بین اگر چه رئیس سازمان ملی
استاندارد در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» آخرین مهلت برای تجهیز خودروهای تولیدی به استاندارد  ۳۰گانه را دی  ۹۳اعلام کرده با این حال هنوز
فعالیت جدی از سوی خودروسازان برای جایگزینی محصولات جدید با محصولات قدیمی دیده نمیشود .با این شرایط اگر تولیدکنندگان سر قول و
قرار خود با سازمان ملی استاندارد باشند و در مهلت مقرر موفق به اجرای استانداردهای  ۳۰گانه شوند آن وقت است که از خطر حذف برخی از
محصولات خود نجات خواهند یافت.
اما اجرای استانداردهای  ۳۰گانه در سال  ۹۳تنها خطر خروج برخی خودروها از خط تولید را برطرف نمیکند چرا که خودروسازان قید اجرای استاندارد
دیگری را نیز در سال آینده دارند .استانداردی که اگر موفق به اجرای آن نشوند باید از تولید و عرضه برخی از محصولات خود صرفنظر کنند .طبق
مصوبه هیات دولت تجهیز خودروها به استاندارد یورو  ۰از سال  ۹۳برای تمامی خودروها اجباری است .استاندارد یورو  ۰که به استاندارد آلایندگی
خودروها مربوط میشود از سال  ۱۵۵۳و  ۱۵۵۹در اروپا اجباری شد ،حال آنکه در ایران قرار است از سال آینده اجرا شود.در این بین برخی از
کارشناسان عنوان میکنند اگر چه ممکن است خودروسازان با تجهیز خودروها به استانداردهای  ۳۰گانه از توقف برخی از خطوط تولیدی خود نجات
پیدا کنند ،اما تجهیز به استاندارد یورو  ۰به هیچ عنوان نمیتواند محصولات قدیمی را از خطر حذف نجات دهند .در این مورد نیز به نظر میرسد
خودروسازان اقدام به وقت خریدن از سازمان حفاظت از محیطزیست مهلت بگیرند ،کاری که در سال  ۹۱نیز صورت گرفت.بهطوری که در خرداد
 ۹۱شمارهگذاری خودروهای یورو ۱ممنوع شد و تمام خودروهای تولید داخل ملزم به رعایت استاندارد یورو  ۱شدند ،اما تا اوایل همان سال تنها ۸۵
درصد از خودروها موفق به اخذ استاندارد یورو  ۱شدند و ۱۵درصد بقیه بهدلیل قدیمی بودن نتوانستند با استاندارد یاد شده انطباق پیدا کنند .در هر
صورت آنچه مشخص است الزام خودروسازان به استاندارد یورو  ۰به عرضه سوخت یورو  ۰وابستگی شدیدی دارد و در این مسیر وزارت نفت از حالا
باید پیشقدم شود.
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