ﻋﺴـﻞ ﺻـﺎدراﺗﯽ ۱۵ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن؛
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ﻋﻔﺖ رﺋﯿﺴﯽ ﺳﺮﺣﺪی -ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  ۸۴ﻫﺰار ﺗﻦ ﻋﺴﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف دو و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،وی درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺴﻞ و
ﺑﺎزهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺴﻞﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻦ
 ۶۵ﺗﺎ  ۸۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
رﺋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮاد از ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﻋﺴﻞ
ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ۳۰۰ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ دارای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺒﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺴﻞ ﻫﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﻃﻼع
دﻫﺪ.
ﻋﺴﻞ ،ﺑﺎزار ﻗﻄﺮ را از دﺳﺖ داد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی زﻧﺒﻮرداران اداﻣﻪ داد :ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ را
ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ اﻃﻼع
ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ.
وی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻋﺴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﺎزار ﻗﻄﺮ را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ اﻣﺎ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﺴﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن!
رﺋﯿﺴﯽ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺴﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻋﺴﻞ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺴﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﺪود  ۱۲ﺗﺎ ۱۵

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺴﻞﻫﺎی درﺟﻪ ﺳﻪ و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ در اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
زﻧﺒﻮرداران ﯾﺎراﻧﻪ ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺣﺪود
۱۵۰ﯾﻮآن و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺎدل  ۲۵۰دﻻر اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﯾﺎراﻧﻪ
ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮردار ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ از او ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن
ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﻋﺴﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻫﻢ وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮﮐـﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕـﺎﻫﯽ آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﻋﺴـﻞ ﮐﺸـﻮر را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺸﺨـﺺ ﮐـﺮدن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺴﻞ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻋﺮﺿﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﮐﻤﮑﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ،در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺴﻞﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،رﺋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی راه ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﯾﻦ
ﺣﺮﻓﻪ را دارد.
وی در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ی زﻧﺒﻮرداران ﮔﻔﺖ :زﻧﺒﻮرداران ،اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺒﻮداری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی زﻧﺒﻮرداران درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺪ دار ﮐﺮدن
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪو اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن زﻧﺒﻮر ،ﻫﻔﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن آن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴــﺖ و از ﺗﻬــﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﺷﺮاﯾــﻂ ﻻزم ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ .از
ﺧﻮدروﺳﺎزان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
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