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در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛

نبود استاندارد اجباری عرضه "عسل زنبور ندیده" را به بازار افزایش داده است /لزوم جایگزینی
استاندارد اجباری عسل به جای استاندار تشویقی
رییس کانون علم و دانش صنعت زنبور عسل کشور گفت :نبود استاندارد اجباری برای تولید عسل ،تقلب در این محصول را افزایش داده است ،از
جمله این تقلبها عرضه "عسل زنبور ندیده " یا عسل دستساز در حجم بالا است که به بازار داخلی و صادراتی عسل کشور ضربه زده است.
عفت رئیسی سرحدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا افزایش عرضه "عسل زنبور ندیده" را تهدیدی برای بازار داخلی و صادراتی کشور دانست
و افزود :با توجه به افزایش نرخ ارز ،صادرات عسل و موم مورد توجه صادرکنندگان وتولیدکنندگان قرار گرفته ،اما در این میان تخلفات نیز رو به
افزایش است که میتواند ضربه جبران ناپذیری به بازار عسل کشور وارد کند.
وی ادامه داد :مانعی برای صادرات عسل کشور وجود ندارد چرا که مازاد تولید داریم ،اما نبود استاندارد اجباری برای عسل ما را با مشکلات جدی
روبهرو کرده است.
رئیسی سرحدی علاوه بر افزایش تخلفات ،کاهش قیمت عسل کشور در بازارهای صادراتی را از نتایج اجباری نبودن استاندارد عسل عنوان کرد.
به گفته وی؛ استاندارد عسل در کشور ما تشویقی است که تبدیل به معضلی بزرگ برای تولیدکنندگان و آسیب جدی به مصرفکنندگان شده است.
رئیسی سرحدی یادآور شد :نبود اسناندارد اجباری همراه با محدودیت بازار صادراتی قدرت چانهزنی برای قیمت بهتر را از صادرکنندگان عسل کشور
گرفته است.
وی عمده صادرات عسل کشور را با توجه به شرایط تحریم به کشورهای ترکیه ،مالزی و حوزه خلیج فارس عنوان کرد.
رئیسی سرحدی با تاکید بر اینکه علیرغم ارزش بالای دیگر فرآوردههای زنبور عسل تولید و عرضه این محصولات در کشور ما مغفول مانده است،
اظهار کرد :در توسعه سایر محصولات و فرآوردههای زنبور عسل نیاز به آموزش و استفاده از روشهای جدید داریم تا خام فروشی کاهش یابد.
وی اضافه کرد :از سایر محصولات زنبور عسل میتوان درآمد بیشتری داشت و تضمین خرید آنها نیز بالاتر است.
رییس کانون علم و دانش صنعت زنبور عسل کشور همچنین نبود بستهبندی نامناسب را از مشکلات مهم در عرضه عسل و فرآوردههای آن به بازار
داخلی و صادراتی برشمرد و افزود :پیشرفتهای قابل توجه در صنعت بستهبندی عسل اتفاق افتاده است که ما از آن عقب هستیم در حالی که به روز
کردن ابزارهای تولید و بستهبندی نقش اساسی در افزایش صادرات خواهد داشت.
رئیسی سرحدی در پایان تاکید کرد :سازمان ملی استاندارد میبایست مشکلات پیش آمده را با اجباری کردن استاندارد عسل مرتفع کند .این سازمان
با اجبار استاندارد برای عسل هم به سلامت مصرف کنندگان داخلی اهمیت میدهد وهم برای خریداران خارجی اطمینان خاطر از کیفت عسل ایرانی
ایجاد میکند.
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استاندارد؛ معیار کیفیت کالا و خدمات
مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت :استاندارد معیار کیفیت کالا و خدمات است.
داوود کارگرزاده در گفتوگو با ایسنا ،منطقه زنجان ،اظهار کرد :استاندارد معیار کیفیت کالا و خدمات است و استانداردسازی یک ابزار گزینشی است
که باعث ایجاد تفاوت در محصولات میشود و به عبارتی میتوان گفت که استانداردسازی ،تعیینکننده قواعد بازی است که امکان از میدان خارج
کردن رقبای ناکارآمد را فراهم میکند.
این مسئول ادامه داد :برای حضور در بازارهای جهانی باید معیارهای دقیق استاندارد رعایت شود و برای حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
باید کیفیت محصولات تولیدی را ارتقا بخشیم ،بنابراین تولیدکنندگان باید توجه جدی و دقتهای لازم و کافی را در رعایت استانداردها داشته باشند.
وی افزود :مصرفکنندگان با توجه به درج علامت استاندارد بر روی محصولات و کالاهای مورد مصرف خود به آن اطمینان میکنند که در این راستا
تولیدکنندگان نیز باید متعهد شوند که با درج این نشان بر روی محصولات خود اعتماد مردم را خدشهدار نکنند.
کارگرزاده تصریح کرد :استقبال از کالای باکیفیت از سوی مردم و توجه عموم به این نشان ،باعث تشویق تولیدکنندگاه جهت تولید کالاهای باکیفیت
و استاندارد خواهد شد که بیشک بهترین معیار برای تشخیص کالاهای باکیفیت از محصولاتی که کیفیت مطلوبی ندارند ،نشان مرغوبیت کالا
(استاندارد) است؛ چرا که معیارهای مورد تاکید استاندارد ایران ،همتراز با معیارهای جهانی است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه خرید کالای ایرانی علاوه بر رونق اقتصاد داخلی و ایجاد اشتغال ،باعث بالا رفتن انگیزه
تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رقابت با محصولات خارجی میشود ،خاطرنشان کرد :رسانههای نقش تعیین کنندهای در ترویج استفاده مردم از کالاهای
داخلی استاندارد دارند که امیدواریم با تحقق این امر ،شاهد تحقق اهداف اقتصادی کشور باشیم.
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تمدید  ۸۶۱پروانه کاربرد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری
امسال  ۸۶۱پروانه کاربرد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزچهارمحال وبختیاری ،مدیرکل استاندارد استان گفت :برای 72پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی
صادر وبرای  ۸4۸پروانه کاربرد علامت استاندارد تمدید شد .تمدید  ۸۶۱پروانه کاربرد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری
عبدالله نظری با اشاره به اینکه تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری ،بدون علامت استاندارد یا با کیفیت پائین تر از
استاندارد ممنوع است ،افزود :پروانه های صادر و تمدید شده در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،مصالح ساختمانی ،صنایع بسته
بندی و سلولزی ،مواد بهداشتی ،برق و الکترونیک و مکانیک و فلزشناسی هستند.
نظری تاکید کرد :شهروندان در صورت مشاهدۀ کالاهای فاقد علامت استاندارد در مراکز عرضه  ،مشخصات کالا را با شماره تلفن  ۸1۸2به این اداره
کل اطلاع دهند تا بازرسان و کارشناسان استاندارد پس از بازرسی ،نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند.
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