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 صندوق حمايت از توسعه

 صنعت زنبورداري كشور
 بولتن اخبار صندوق حمايت از توسعه زنبورداري كشور در" روز جهاني زنبور"

 

 :سيماخبرگذاري صدا و 

مدیرعامل صندوق توسعه  خبرگزاری صدا و سیما سرویس اقتصادی به گزارش خبرنگار

ت محصوال در نشست خبری امروز به مناسبت روز زنبورداریگفت: در دنیا از زنبورداری

شود که این موضوع در کشورما محصول جانبی تولید می ۰۴تا  ۰۴اصلی زنبور عسل 

 .نیز رو به افزایش است

 و تحقیق هایگذاری سرمایه با کشورمان حاضر حال در: داشت اظهار  بهزاد بانکی پور

 .شودمی تولید هاداروخانه در که رویال ژل مثال است عسل از جانبی محصولت توسعه در مطرح هایکشور جزو توسعه

های دانش بنیان صنعت زنبورداری با هدف توسعه وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولین شتاب دهنده برای توسعه شرکت

تواند به رشد صنعت زنبور داری در کشور کمک جانبی آماده بهره برداری است و در آینده نزدیک این شتاب دهنده می محصوالت

 شایانی بکند.

ای برای ارتقای بهره وری در صنعت زنبورداری نیز آماده بهره برداری مدیرعامل صندوق توسعه زنبورداری افزود: اولین نهاد توسعه

 کند.کار می ای نزدیک شروع بهشده است که در آینده

گرم از آن به  ۰۴۴ای اولین بار بانکی پور افزود: در زمان حاضر کشورمان فناوری استحصال زهر زنبور را نیز به دست آورده و بر

دهد که صنعت ها نشان میگرم ژل رویال نیز در حال تولید است و همه این ۰۴۴گرجستان صادر شده است همچنین در هر کندو 

 زنبورداری در کشورمان دیگر تک محصولی نیست و به دنبال تنوع محصول رفته است.

از زهر زنبور عسل نیز در کشور ایجاد شده که به ازای هر گرم صدهزار دالر  وی ادامه داد: همچنین فناوری استحصال میلی تن

 برای کشور ارزآوری دارد.

مدیرعامل صندوق توسعه زنبورداری با اشاره به یکی از مهمترین مشکالت عرصه تولید ژل رویال در کشور اظهار داشت: در حال 

https://www.iribnews.ir/fa/economic
https://www.iribnews.ir/fa/economic
https://www.iribnews.ir/
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ترتیب که تولیدات داخلی باید به قیمت محصوالت وارداتی قیمت گذاری حاضر قیمت گذاری ژل رویال به نفع واردات است به این 

 شود و این در حالی است که کیفیت محصوالت داخلی چندین برابر بیشتر از محصوالت وارداتی است.

داده شود که ای از رقابت با انواع خارجی ندارند، اما باید اجازه بانکی پور ادامه داد: در این عرصه تولیدکنندگان هیچ واهمه

 محصوالت ایرانی ژل رویال به قیمت واقعی به بازار عرضه شود تا توجیه تولید پیدا کند.

 

 خبرگذاري فارس:

 

 

داری کشور در نشست خبری در وزارت پور مدیرعامل صندوق زنبورامروز بهزاد بانکیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

خبرنگار فارس که وضعیت صادرات عسل چگونه است، گفت: امسال صادرات عسل صفر شده  جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال

شد و سال گذشته هم حدود درصد آن برای ترکیه بود صادر می 55هزار تن عسل به کشورهای دیگر که  5است. پیش از این تا 

  .تن عسل صادر شد، اما امسال این صادرات به صفر رسیده است 555هزار و یک

 است، تهداش تأثیر مسئله این در صمت های صادراتی به وزارتدر پاسخ به این سؤال که آیا تعلیق قانون انتزاع و انتقال سیاست وی

 شده دوتکه کشاورزی تولید بخش هایسیاست شده، منتقل صمت وزارت به صادراتی هایسیاست که زمانی از من اعتقاد به: گفت

ای پس از آن دسترسی نداریم و در بسیاری از موارد این برای بخش فراینده به اما کنیم،یم مدیریت را تولید بخش ما. است

 .زندکشاورزی آسیب می

 که حالی در شود،می کشور وارد تومان هزار 555 قیمت به چینی رویال ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: مثالپور به نمونهبانکی

 یایران رویال کنند که حتماً ژلی آنها تولیدکنندگان داخل را اجبار میسوی از. دارد وجود داخل در هم ایران مؤثر و کیفی بسیار ژل

 و دارد باالیی بسیار کیفیت ایرانی رویال ژل که است این واقعیت اما بفروشند، تومان هزار 555 قیمت همین به هم را

ای محصول ایرانی انجام بدهند و بر درستی گذاریقیمت که است این ما تقاضای. است چینی مشابه برابر چندین آن مؤثره ماده

  .کننده تصمیم بگیرد که آیا نوع چینی و یا نوع ایرانی خریداری کنداجازه دهند خود مصرف
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 در و ندکمی تقویت بسیار را بدن ایمنی سیستم و است دارویی و ارزشمند بسیار ماده این :گفت رویال پور در توضیح ژلبانکی

  .به عنوان یک ماده غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد تواندمی کرونا بحران شرایط

: گفت ت،اس واردکننده نفع به صمت های فعلی وزارتگذاریها و قیمتمدیرعامل صندوق زنبورداری کشور با بیان اینکه سیاستگذاری

شود، دراختیار نجیره که مربوط به تولید میز این از بخشی یعنی ست؛ا شده منقطع تولید زنجیره انتزاع، قانون کردن معلق با متأسفانه

 .های بعدی دراختیار ما نیستوزارت جهاد کشاورزی است و زنجیره

درصد عسل ایران به  55وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس به دالیل دیگر صفر شدن صادرات عسل ایران اشاره کرد و گفت: 

آنها به خاطر حمایت از تولید داخل، واردات از ایران را ممنوع کردند. نکته بعدی اینکه صادرات یک زنجیره شد که ترکیه صادر می

های ندهماآرپی )باقیبندی، بازاریابی هم در آن نقش دارد، اما مهمترین مشکل ما در صادرات این است که به استاندارد اناست و بسته

  .قرار داده است دستورکار یکی دو ماه گذشته سازمان دامپزشکی آن را در دارویی و مواد مضر( را نداریم و در

نامه با آفریقایی جنوبی کرد که قرار شد ایران در آن منطقه زنبورداری آنها ای هم به تفاهمداری کشور اشارهمدیرعامل صندوق زنبور

  .ی کنندرا توسعه بخشد و آنها هم به حذف تعرفه به واردات از ایران کمک بیشتر

نامه به کجا رسیده است، گفت: شرکت مشترکی در آفریقا تشکیل شده و وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که نتیجه این تفاهم

  .این سفر لغو شد کرونا جمهور آخر فروردین به آنجا سفر کند که به دلیل مسائل شیوعقرار بود آقای رئیس

هزار تن واردات عسل دارد که انجام واردات آنها از ایران به صنعت زنبورداری کشور  5ساالنه  پور تأکید کرد که آفریقای جنوبیبانکی

  .ما کمک بیشتری خواهد کرد

نامه حمایت از زنبورداری با سازمان جنگلها برای ورود زنبورداران به مراتع و داری کشور همچنین به تفاهممدیرعامل صندوق زنبور

 .های نوآور در صنعت زنبورداری اشاره کردها برای توسعه شرکتندهدهنیز تشکیل اولین شتاب

در ادامه این نشست، مشیر غفاری مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور هم به لزوم بازاریابی و دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 

  .خارجه تأکید کرد و گفت: باید بازارهای جدیدی برای این محصول فراهم شود

و دیگر کشورها متوقف  اربیل هزار تنی عسل در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه صادرات ما به عراق و 5به ظرفیت  وی همچنین

  .توان به این صنعت کمک کردسازی آنها میشده است که با فعال

  .ه هستیمبهرنوع عسل در کشور وجود دارد، اما همچنان از ارزآوری آن برای کشور بی 55امکان صادرات وی گفت:
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های این محصول هستیم. ما اکنون به دنبال صادرات فرآوریکیلوگرمی عسل در کشور اشاره کرد و گفت: 3.1غفاری به سرانه مصرف 

 35شود که ارزش فرآوری چندین برابری دارد، به طوری که زهر زنبور که استخراج می زنبورعسل تین از زهرمحصولی به نام میلی

 .هزار دالر ارزش دارد 355تین رفت، هر گرم میلیدالر به فروش می

که  اینامهاستانداردسازی عسل اجباری شده است و نیز قرار است با تفاهم مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور همچنین گفت:

 .با دانشگاه شهید بهشتی داریم، از عرضه محصوالت تقلبی در بازار جلوگیری شود

افزایش  79و  75های در سالهای گذشته چگونه بوده است، گفت:نگار فارس که روند تولید عسل در سالوی در پاسخ به سؤال خبر

هزار تن رسیده  335درصد افزایش به  52درصد و تولید عسل هم با  35ها درصد، زنبورستان 52ها تولید بوده به طوری که کلونی

  .است

کیلوگرم است که باید تحقیقات  33یست، گفت: در حال حاضر عملکرد در هر واحد کندو وی با تأکید بر اینکه این میزان تولید کافی ن

 .ایرانی باید بیشتر تحقیق کنند زنبورعسل روی افزایش تولید بیشتر کار کند و روی ملکه

 خبرگذاري جمهوري اسالمي:

 :مدیرعامل صندوق زنبورداری کشور اعالم کرد

 هزار تنی عسل ایران به آفریقای جنوبی در سایه کرونا ۵تعویق صادرات 
 

تهران - ایرنا - مدیر عامل صندوق زنبورداری کشور گفت: در تفاهمنامهای قرار بود نزدیک ۰ هزار تن عسل ایران به آفریقای جنوبی 

 .با حذف تعرفهها و تسهیل شرایط صادر شود که در سایه کرونا این امر به تعویق افتاده است.

https://www.irna.ir/news/83795022/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83795022/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ای با کشور آفریقای نامه: دو سال پیش تفاهممی( افزود ۰۴روز چهارشنبه در نشست خبری روز جهانی زنبور عسل )« پوربهزاد بانکی»

جنوبی منعقد شد که در صورت کمک ایران به توسعه زنبورداری آنان نیز صادرات عسل و محصوالت جانبی به این کشور را تسهیل 

 .کنند

یران به آفریقای جنوبی کند، اظهار داشت: اکنون صادرات عسل اهزار تن عسل وارد می ۰وی با بیان اینکه آفریقای جنوبی ساالنه 

 .در سایه کرونا قرار گرفته است

 رشد از عبور برای اما شده انجام زنبورداری صنعت برای خوبی اقدامات اخیر سال سه مدیرعامل صندوق زنبورداری کشور گفت: در

طلبدمی را کشاورزی جهاد وزارت و دولت  های حمایتیبه رشد کیفی سیاست دستیابی و کمی . 

 جهاد وزارت دام امور معاونت کشور، زنبوداری  صندوق بین  کرد: در سالهای اخیر در سایه همکاری های مشترکی وی تصریح

دو( بسترهای خوبی در این صنعت ایجاد  یونی) متحد ملل صنعتی توسعه سازمان و اجتماعی رفاه و تعاون و کار وزارت کشاورزی،

است داده  قرارشده است که کشور ما را در آستانه جهش تولید  . 

 ۰۰۴بانکی پور با بیان اینکه صنعت زنبورداری در سالهای اخیر رشد کمی خوبی داشته است، افزود: اکنون این صنعت دارای 

درصد زنبورداران عضو آن هستند ۷۹  تعاونی است که . 

های انجام شده ریزیاین سالها با برنامهوی با اشاره به اینکه محصوالت جانبی زنبور عسل باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در طی 

 ۰۴  از محصول این تجاری تولید که طوری به شد مطرح دنیا در رویال ژل تولیدکننده  کشور سومین عنوان به ایران بار نخستین

گرم در هر کندو رسید ۰۴۴گرم در هر کندو به بیش از  . 

ستحصال زهر زنبور عسل را به عنوان محصول تجاری نداشتیم اما از ها امدیر عامل صندوق زنبورداری کشور تصریح کرد: ما سال

های ما استحصال می شود به نحوی که سالهای گذشته زهر زنبور عسل ایران سال گذشته این محصول به طور جدی در زنبورستان

دالر قیمت داردهزار  ۰۴۴دالر و هر گرم  ۰۴۴دالر قیمت داشت اما با استحصال میلیتین اکنون هر میلی گرم  ۰۰ . 

 .به گفته وی، میلیتین استخراجی از زهر زنبورعسل برای مصارف دارویی بسیار با ارزش است

گرم به کشور گرجستان صادر شده است، گفت: صنعت  ۰۰۴۴وی با بیان اینکه نخستین محموله موم سال گذشته توسط صندوق 

یل شده است که ارز آوری خوبی داردزنبورداری ما از تولید تک محصولی به یک سبد محصوالت تبد . 

نوع محصول از زنبور عسل در حوزه های آرایشی، بهداشتی و دارویی تولید و عرضه می شود  ۰۴  بانکی پور افزود: در دنیا بیش از

کردیممی فروشی خام صرف طور به و که ما در کشورمان این را نداشتیم . 
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هاعرضه قرص ژل رویال تولید داخل در داروخانه  

مدیر عامل صندوق زنبورداری کشور گفت: ایران می تواند از کشورهای مطرح در تولیدات محصوالت جانبی زنبور عسل مثل قرص 

 .ژل رویال تولید داخل در داروخانه ها باشد زیرا پیش از این از طریق واردات تامین می شد

ک وزارت جهاد کشاورزی از واردات این محصول از چین وی اضافه کرد: به دلیل خودکفایی کشور در تولید ژل رویال با کم

 .جلوگیری شد

های طبیعیها به عرصهصدور مجوز ورود زنبورستان  

بانکی پور اظهار داشت: طی توافقی با سازمان جنگل ها و مراتع آرزوی دیرینه زنبورداران کشور محقق شد طبق این تفاهم سالها 

بودند اجازه ورود به مراتع کشور را پیدا کنند زنبورداران به واسطه گردافشانی منتظر . 

 .این امکان به دلیل نبود ساز و کار الزم فراهم نشده بود اما اکنون این امکان فراهم شده است

زیست هستند ادامه داد: این اقدام کمک به فرایند گردافشانی در عرصه های طبیعی  محیط بان دیده وی با بیان اینکه زنبورداران ما

مچنین بهره مندی زنبورهای عسل از این منابع است که می تواند در تولید محصول سالمت محور موثر باشدو ه . 

مدیرعامل صندوق زنبورداری کشور اضافه کرد: اکنون اولین شتاب دهنده برای توسعه شرکت های نواور و دانش بنیان صنعت 

معرفی و صادرات این محصوالت تاثیرگذار است زنبورداری با هدف توسعه محصوالت جانبی افتتاح شده که در . 

وی درباره سرمایه در گردش این صنعت گفت: سال گذشته ما یک درصد سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت زنبورداری را تا سقف 

این صنعت است  میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز ۰۴۴میلیارد تومان در اختیار داشتیم در حالی که دو هزار تا دو هزار و  ۰۴

درصد نهاده های مورد نیاز بخش را تامین کنیم ۰۰اما با همان یک درصد سرمایه موفق شدیم هر ساله  . 

شعبه فروشگاه زنجیره ای  ۰۴وی در بحث توسعه بازار عسل و محصوالت جانبی گفت: اکنون در قالب برندسازی این محصوالت در 

مورد برسانیم ۴۰ به  ده تعداد این شعب راعرضه می شود که تالش داریم تا سه سال آین . 

 گذاری قیمت نحوه: گفت بانکی پور چالش صنعت زنبورداری کشور نحوه قیمت گذاری عسل و محصوالت جانبی دانست و

 رویال ژل هزار تومان است درحالی که ۰۴۴ چینی رویال ژل کیلوگرم هر قیمت که طوری به است واردات نفع به زیربط مسووالن

میلیون تومان قیمت دارد، بر مبنای واردات قیمت گذاری شده است ۰ باال کیفیت دلیل به داخل دتولی . 

 .وی براین باور است که الزم است تولیدکنندگان داخلی همانند مصرف کنندگان دیده شوند
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نسبت به کشورهای وی درباره بسته بندی عسل و محصوالت جانبی گفت: اکنون در بحث بسته بندی محصول محدودیت زیادی 

 .رقیب داریم زیرا بسته بندی ما قابل رقابت نیست

ا نداشتن استاندارد پایش باقیمانده ها در عسل برای صادرات دانست و افزود: ر کشور زنبورداری صنعت مشکالت از دیگر یکی  وی

 .تاس گرفته قرار این مهم طی یک تا دو ماه گذشته در دستور کار سازمان دامپزشکی

:ذاري دانشجويان ايران )ايسنا(خبرگ  

 

 :ها مطرح شدنامه با سازمان جنگلطی تفاهم

 امکان حضور زنبورداران در مراتع کشور

مدیرعامل صندوق زنبورداری کشور از انعقاد تفاهم نامه مشترک با 

ها خبر داد و گفت: طی این تفاهم این امکان برای سازمان جنگل

ورود به مراتع کشور بودند، فراهم شد و ها منتظر زنبوردارانی که سال

 هب زنبوداران سازوکارهایی نیز برای آن در نظر گرفته شد. در حقیقت

 نندک پیدا حضور مراتع در توانند می زیست محیط های باندیده عنوان

 نیز ار سالم محصوالت تولید امکان مراتع این در افشانی گرده ضمن تا

 .باشند داشته

می( برگزار ۰۴اردیبهشت ) ۱۰بهزاد بانکی پور در نشست خبری که ظهر امروز به مناسبت روز جهانی زنبور عسل به گزارش ایسنا، 

ای به این موجود شد، اظهار کرد: سه سال قبل که روز جهانی زنبور عسل در سازمان ملل متحدثبت شد، ذی النفعان توجه ویژه

ها به سمتی رود که جنبه حفظ زنبورها و حمایت از صنعت های دولتور سیاستچندان دارزشمند کردند و امیدواریم در آینده نه 

 .زنبورداری بیش از پیش لحاظ شود و دیگر شاهد کاهش جمعیت زنبورها نباشیم

 توانست که طوی به سال رشد کمی بسیار خوبی پیدا کرد؛ ۰۴وی ادامه داد: صنعت زنبورداری کشور بعد از انقالب و در طول این 

 .اه برتری را در جهان از آن خود کند. اما رشد کیفی متناسب با رشد کمی نبودایگج

 لعس زنبورداری صنعت در هاها توجه شده است، گفت: در طی سالوی با اشاره به اینکه به بخش تنوع محصوالت نیز در این سال

 سومین عنوان به و شد اضافه نیز دیگر محصوالت دهش انجام هایگذاریسرمایه با اخیر هایسال در ولی بود تجاری محصول تنها

  رسید. کندو هر از گرم ۰۴۴گرم از هر کندو به  ۰۴ از رویال ژل تولید میانگین و شدیم مطرح رویال ژل انبوه تولید در کشور
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 در  یال راژل رو قرص توانستیم: گفت هستیم، عسل جانبی محصوالت توسعه در مطرح کشورهای جزو بانکی پور با بیان اینکه امروز 

 درخواست همچنین. شد می وارد چین از قبال که حالی در است، ایرانی کامال محصول این حاضر حال در و کنیم تولید کشور داخل

 .است شده خودکفا زمینه این در کشور زیرا شود، گرفته چین از رویال ژل واردات جلوی که کردیم

 هاانعقاد تفاهم نامه با سازمان جنگل

 و هایش گفت: چند روز گذشته همکاری خوبی میان صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشوردر بخش دیگری از صحبتوی 

 رودو اجازه کشور مراتع به تا بودند منتظر هاسال که زنبوردارانی برای امکان این تفاهم این طی که گرفت شکل هاجنگل سازمان

 ستزی محیط های باندیده عنوان به زنبوداران ی نیز برای آن در نظر گرفته شد. در حقیقتهایسازوکار و شد فراهم باشند، داشته

 .باشند داشته نیز را سالم محصوالت تولید امکان مراتع این در افشانی گرده ضمن تا کنند پیدا حضور مراتع در توانند می

های نورآور و دانش بنیان در صنعت نده برای توسعه شرکتمدیرعامل صندوق زنبورداری کشور در ادامه تصریح کرد: اولین شتاب ده

 حمایت با خصوصی بخش کشور، زنبورداری صنعت توسعه از حمایت صندوق توسط زنبورداری با هدف توسعه محصوالت جانبی

مرکز شاهد رشد ین ا افتتاح با امیدواریم و شد برداری بهره آماده متحد ملل سازمان سازمان کار، وزارت کشاورزی، جهاد وزارت

 .های تخصصی صنعت زنبورداری باشیمافزایش کمی شرکت

وی افزود: یک درصد سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت زنبورداری را در اختیار داریم که با همین یک درصد موفق شدیم هرساله 

 .های بخش مورد نیاز این بخش را تامین کنیمدرصد از نهاده ۰۰حدود 

ن کرد: در توسعه بازار اولین و تنها برند ملی را در صنعت زنبورداری در کشور داریم. با این برند ملی زنبورداران بانکی پور خاطر نشا

توانند محصوالتشان را به صورت مستقیم عرضه کنند و ارزش افزوده ناشی از فروش محصوالتشان به هایشان میاز طریق تشکل

 .زدیک نیز قدرت چانه زنی تولیدکنندگان با بازار ارتقا پیدا خواهد کرده نآیند در درحقیقت  خودشان باز می گردد.

درصد صادرات به ترکیه بود ولی ترکیه  ۹۰پنج هزار تن صادرات داشتیم.   ۷۰و  ۷۰وی به صادرات نیز اشاره کرد و گفت: سال 

فت صادرات ایران شد. همچنین یکی از ث اباع موضوع این و کرد ممنوع داخلی تولید از حمایت دلیل به را ایران عسل صادرات

بود. خوشبختانه در دو ماه گذشته سازمان دامپزشکی این  (NRP)هایی که در بخش صادرات داشتیم استانداردی به ناممحدودیت

 .استاندارد را در دستور کار خود قرار داد و موانع اصلی صادرات برداشته شد ولی هنوز کافی نیست
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 خبرگذاري تسنيم: 

 

 !کرونا صادرات عسل ایران را صفر کرده است

هزار تونی عسل ايران به ساير کشورها را به ۵مدير عامل صندوق حمايت از زنبورداری کشور گفت: کرونا صادرات 

.صفر رسانده است  

 

بهزاد بانکی پور مدیر عامل صندوق حمایت از زنبورداری کشور امروز در نشست  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

هزار تن عسل ایرانی به کشورهای مختلف از جمله ترکیه  5، 75و  73خبری در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در سال های 

 .صادر می شد که در سال جاری میزان صادرات این محصول صفر شده است

درصد از عسل صادراتی ایران به ترکیه صادر می شد اما این کشور برای حمایت از تولید داخلی خود واردات عسل از  55وی افزود: 
 .ایران را ممنوع کرده است

مدیر عامل صندوق حمایت از زنبورداری کشور ادامه داد: یکی از محدودیت های صادرات عسل ایران همچنین میزان باقیمانده ها بر 

 .بر اساس استاندارد اجباری که ایجاد می شود می توان اتفاقات خوبی پیش روی صادرات عسل در آینده متصور بودعسل بود که 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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بانکی پور تصریح کرد: محدودیت های بانکی، مسائل مرتبط با بسته بندی و رقابت در بازارهای جهانی وجود داشت که از وزارت 
 .مینه فعال تر عمل کندامور خارجه ایران نیز می خواهیم که در این ز

وی اظهار داشت: دو سال قبل موافقتنامه ای با کشور آفریقای جنوبی برای صادرات عسل به این کشور امضا شد که قرار بود بر 

اساس قراردادهای به امضا رسیده قبل از شیوع کرونا، صادرات این محصول به این کشور آغاز شود اما به دلیل شیوع کرونا متوقف 

رار بود ق شده انجام تفاهم اساس بر که کرد می وارد دیگر کشورهای از عسل تن هزار 5 حدود سالیانه جنوبی آفریقای شورک شد.

که شرایط واردات عسل از ایران را تسهیل کند و در مقابل آن کشورمان آموزش های الزم را برای تولید این محصول به 

 .تولیدکنندگان آفریقایی بدهد

مدیر عامل صندوق حمایت از زنبورداری کشور همچنین به ارزآوری سایر فرآورده های زنبور عسل اشاره کرد و گفت: در گذشته هر 

دالر به گرجستان صادر می شد اما اکنون بر اساس فرآوری و ارزش افزوده ای که بر روی این محصول  35گرم زهر نیش زنبور 
 .شود می صادر دالر هزار 355 آن میلیتین  گرم ایجاد شده هر

بانکی پور در پایان صحبت های خود با اشاره به واردات ژل رویال چینی به کشور گفت: واردات این محصول موجب ضربه به تولید 

مکلف به  داخلی شده است و حتی اجازه قیمت گذاری به تولید کنندگان داخلی بر اساس قیمت تمام شده داده نمی شود و ما

 .فروش این محصول بر اساس قیمت نوع چینی آن هستیم

 

 :وزارت جهاد كشاورزي

 

 

 

پیام دکتر خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت "روز جهانی 

 "زنبور

 

 "پیام دکتر خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت "روز جهانی زنبور 
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نامگذاری شده است این فرصت را فراهم آورده تا ضمن پاسداشت نقش و جایگاه  اردیبهشت ماه که به نام روز جهانی زنبور ۱۰روز 

 وظیفه مندی در حفظ و حراست از این گونه مفید و ارزشمند یادآوری شود. زنبورها در بقا و کیفیت زندگی بشر،

الهی که خداوند تبارک و تعالی به زنبورعسل به عنوان یکی از انواع گونه های زنبورها و مهمترین حشره گرده افشان، موجودی است 

از ارزشمندی و تولید محصوالت سالمت محور آن نام برده ( ۴۷و  ۴۶آن وحی نموده و در قرآن کریم سوره مبارکه نحل )آیه های 

رای ااست و نقش بی بدیلی در گرده افشانی گیاهان و کمک به تامین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست دارد. این گونه بسیار مفید د

 تولیدات متنوع همچون ژل رویال، موم عسل، بره موم، گرده گل، شهد، زهر و ... است

امروزه پرورش زنبورعسل و نگهداری از آن به عنوان یک شغل تولیدی با ارزش افزوده باال محسوب شده و نیاز به سرمایه زیادی 

ه پوشش گیاهی مرتعی باغی و زراعی متنوع و چهار فصل بودن نداشته و بازده آن سریع و حداکثر یکساله است. کشور ما با توجه ب

میلیون کلنی زنبور  ۰۴۰۰هزار زنبورستان و بیش از  ۰۴۴دارای پتانسیل خوبی برای صنعت زنبورداری است در حال حاضر حدود 

 دد.کیلوگرم ژله رویال تولید می گر ۱۰۶۶هزارتن عسل و  ۰۰۰۰۰عسل در کشور وجود دارد که از این میزان 

درود می فرستم به شما زنبور داران پاکدست و سایر فعالین این عرصه در کشور که با توان باالی خود و تالش روز افزونتان توانسته 

 اید صنعت زنبورداری ایران عزیز را به جایگاه های رفیع در سطح جهانی نائل آورید.

باغی بیش از هر عامل دیگری مرهون جهاد گرده افشانی زنبورداران در سال مزین به جهش تولید، افزایش تولید محصوالت زراعی و 

خواهد بود. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی خود را متعهد به حمایت از فعالین بخش در رفع مشکالت، چالشها و تسهیل و بهبود 

 تولیدات آنها می داند.

ی و آنان که در اقصی نقاط جهان مشغول به این حرفه سبز و مفید نهایتا، این روز را به جامعه فعالین صنعت زنبورداری سرزمین مادر

 برای جامعه بشری می باشند تبریک و تهنیت عرض می کنم.
 

 :صدا و سيماخبرگذاري 
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در نشست خبری امروز که به مناسبت روز جهانی  ، مجری طرح ملی توسعه زنبورداریخبرگزاری صدا و سیما به گزارش خبرنگار

ود شهای مختلف از جمله سازمان استاندارد، استاندارد اجباری عسل اجرایی میزنبور برگزار شد، گفت: از امسال با همکاری دستگاه

 .تا به این ترتیب جلوی سوء استفاده از بازار این محصول گرفته شود

 

کنند که با اعمال های غیر طبیعی برخی از بازار زنبور عسل سوء استفاده میبا تولید عسل مشیر غفاری افزود: در حال حاضر

 .شودشود و از راهیابی محصوالت غیر طبیعی عسل به بازار جلوگیری میاستاندارد اجباری محصول اصلی شناسایی می

که برای کاهش هزینه در این حوزه نیز مقرر های تشخیص عسل اصل از تقلبی بسیار پرهزینه است وی گفت: در حال حاضر روش

 .ای بسیار اندک تشخیص عسل تقلبی از اصل را میسر کنندهای دانش بنیان ورود کنند و باهزینهگشته که شرکت

شود که این مهم با توجه به تنوع نوع عسل مختلف تولید می ۰۱مجری طرح ملی توسعه زنبورداری افزود: در حال حاضر در کشور 

 .می کشور میسر گشته استاقلی

تواند ای کم هزینه و کم آب بر است، حمایت در این حوزه میغفاری اظهار داشت: با توجه به این که نگهداری از زنبور عسل حرفه

 .به توسعه این بخش کمک شایانی کند

که با مذاکرات مختلف قرار  هایی در خصوص عرصه استقرار زنبورداران وجود داردوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر محدودیت

 .ها برای پرورش زنبور بهره گیری شودهای قابل استفاده شهرداریاست از عرصه

انی زنبور عسل اتفاق بیافتد و در همین راستا افش گرده جهاد یک که است این ما پیشنهاد مجری طرح ملی توسعه زنبورداری گفت:

 .فشانی تشکیل شودنیز در بنیه وزارت جهاد کشاورزی ستاد گرده ا

هزار تن عسل در کشور تولید شده است، گفت: در حال حاضر کشورمان به لحاظ تولید  ۰۰۰، ۷۶وی با اشاره به این که در سال 

 .عسل در رتبه چهارم جهان قرار دارد

ه است، ولی با توجه به های گذشته به طور متوسط ساالنه هزار و چهارصد تا هزار و پانصد تن عسل صادر شدغفاری افزود: در سال

های پیش رو با استاندارد مشکالت به وجود آمده ناشی از کرونا در حال حاضر صادرات متوقف شده است، اما امیدواریم که در ماه

 .های صادراتی امکان صادرات این محصول بیش از پیش فراهم شوداجباری عسل و همچنین باز شدن راه

هزار تن عسل وجود دارد که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده بتوانیم از این  ۰ت صادراتی ساالنه وی ادامه داد: در کشورمان ظرفی

 .مند شویمظرفیت بهره

https://www.iribnews.ir/fa/economic
https://www.iribnews.ir/fa/economic
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مجری طرح ملی توسعه زنبورداری، با اشاره به این که تولید محصوالت جانبی غیر از عسل در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار 

 .های خوبی در خصوص تولید ژل رویال و زهر زنبور عسل به دست آورده استشورمان موفقیتدارد اظهار داشت: در حال حاضر ک

ها با درصدی داشته و در همین مدت زمان تعداد زنبورستان ۰۴های زنبور عسل رشد تعداد کلونی ۷۶تا  ۷۹غفاری افزود: از سال 

 ۷۶هزار تن در سال  ۰۰۰به  ۷۹هزار تن در سال  ۴۷هزار رسیده است، همچنین تولید عسل از  ۷۶به  ۶۰درصد از  ۰۰رشد 

 .درصدی در تولید عسل است ۰۰رسیده که این به معنای افزایش 

کند. ایستگاه اصالح نژاد زنبور عسل نیز در کشور شکل گرفته است که این موضوع به افزایش تولید در کشور کمک می ۹وی گفت: 

 .وز در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار گرفتندهمچنین زنبور داران در استفاده از فناوری ر

 

 خبرگذاري تسنيم:

 ملکه زنبور عسل ایران جهش تولید می خواهد

مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تسنيم گفت: ملکه زنبور عسل ايرانی نيازمند 

د توليد آن در واحد سطح افزايش يابدفعاليت هايی برای جهش توليد و اصالح نژاد دارد تا عملکر . 

، مشیر غفاری مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور امروز در نشست خبری در خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

اجباری برای تولید عسل هستیم به این شکل عسل های تقلبی یا وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: به دنبال ایجاد استاندارد 

 .غیراستاندارد موجود در بازار عمال حذف می شود

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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 سلع اصالت توانند می کنندگان مصرف آن اساس بر که شود می نوشته بارکدی عسل های شیشه روی بر  اساس این بر: افزود  وی
 .است شده تولید کشور نقطه کدام در محصول آن که کنند تعیین حتی و کنند رهگیری را

مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور ادامه داد: امیدواریم که در سال جاری بتوانیم این طرح را بر اساس جلساتی که با سازمان  

 .ملی استاندارد ایران و همکاری سایر دستگاه ها داشتیم به مرحله اجرایی برسانیم

اینکه عسل ایران به چه کشورهایی صادر می شود گفت: در گذشته محصول ایران به کشورهای  غفاری در پاسخ به سوالی درخصوص

حاشیه خلیج فارس، عراق و ترکیه صادر می شد اما در حال حاضر به دلیل مسائل مختلف از جمله بیماری کرونا محدودیت هایی 
 .برای صادرات این محصول اجرا شده است

سنیم مبنی بر اینکه آیا با اجباری شدن استاندارد عسل محصوالت ایران قابلیت صادرات به اتحادیه وی در پاسخ به سوال خبرنگار ت

اروپا خواهند داشت گفت: در صورتی که در سال جاری این استاندارد عملیاتی شود عمال کیفیت محصول ایرانی تضمین می شود و 
 .خواهد داشتقابلیت آن به کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا وجود 

 در 75 مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: با توجه به افزایش بارندگی های سال 

 میلیون 9 از و یافته افزایش درصد 52 حدود ها کلونی تعداد که کرد اعالم توان می طوریکه به است یافته افزایش 79 سال با مقایسه

 .رسیده است 79در سال  کلونی میلیون میلیون 35 از بیش  به 75 سال در یکلون هزار 255 و

درصد  52هزار تن رسیده و  335به  79هزار تن بود که تولید این محصول در سال  75، 75غفاری افزود: تولید عسل در سال 
 .افزایش داشته است

 جود ندارد و صرفا باید برای تشخیص عسل را به آزمایشگاهوی تاکید کرد که امکان تشخیص عسل طبیعی از غیرطبیعی توسط افراد و
 .برد و شناسایی الزم را انجام داد که بر این اساس با استانداردسازی عسل می تواند اطمینان خاطر را به مصرف کنندگان داد

 ملکه زنبور عسل ایران جهش تولید می خواهد

دیگر خبرنگار تسنیم که چرا با وجود اینکه ایران از لحاظ تعداد کلونی  مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور در پاسخ به سوال

های عسل در دنیا رتبه های ابتدایی را دارد اما در مقایسه با این امر میزان عملکرد تولید این محصول در مقایسه با دیگر کشورها 

ه نژاد زنبور عسل ایران، کوچ به مناطق گرمسیر و نوع پایین است، تصریح کرد: عوامل مختلفی در این ارتباط تاثیرگذار است از جمل

کیلوگرم برای هر کلونی باشد که رقم پایینی به حساب  35تا  35ملکه است که موجب شده که میانگین تولید عسل در کشور ما 

 .می آید
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ل یرانی را برعهده دارند که به تشکغفاری افزود: ایستگاه های اصالح نژادی در کشور هستند که وظیفه اصالح نژاد ملکه زنبور عسل ا
 .های بخش خصوصی اعالم شده است که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی بر اساس پروتکل های موجود وجود دارد

وی در واکنش به اظهارات خبرنگاران تسنیم مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر همواره به موضوع عملکرد پایین 

سل در کشورمان اشاره داشته اما فعالیت های آن نتیجه ای نداشته است گفت: برای اصالح نژاد ملکه زنبور عسل ایرانی باید تولید ع
 .در سال جاری جهش تولید صورت گیرد تا میزان عملکرد تولید ما در واحد سطح افزایش یابد

ایستگاه اصالح نژاد زنبور عسل را در استان  33دارد که  مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور تاکید کرد که این آمادگی وجود

های کشور واگذار کنیم اما این امر به معنای آن نیست که وزارت جهاد کشاورزی نیز نباید خود کارهای مطالعاتی درباره ایجاد ملکه 

 .های پربازده و اصالح نژاد انجام دهد

 خبرگذاري دانشجویان ایران:

 

نی زنبور عسل اعالم شدبه مناسبت روز جها  

هزارتن عسل در ایران۱۱۱تولید   

 ۰۱۱میلیون و  ۱۱۱مجری طرح ملی توسعه زنبورداری با اشاره به اینکه حدود 

شود، هزار تن عسل در کشور تولید می۱۱۱هزار کلونی در کشور وجود دارد و 

ل از سگفت: بهادادن به زنجیره تولید در بخش کشاورزی و اجباری شدن استاندارد ع

 .های صنعت زنبورداری کشور استبرنامه

می( ۱۱اردیبهشت ) ۱۱به گزارش ایسنا، مشیر غفاری در نشست خبری که ظهر امروز به مناسبت روز جهانی زنبور عسل  

ار رهای بخش کشاورزی باید در برنامه کشاورزی مورد توجه قبرگزار شد، با بیان اینکه زنبور به عنوان یکی از مهمترین نهاده

ها به خصوص زنبور عسل است. شاید بیش از نیمی از بگیرد، اظهار کرد: موفقیت در تولید مثل گیاهان مرهون تالش گرده افشان
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ل گرده ها به عمافزایش تولید کمی و کیفی علوفه دام است و گرده افشانی زنبور عسل مربوط به های روغنیتکثیر و تولید دانه

 .تافشانی زنبورها وابسته اس

ژل رویال، گرده گل و موم در صنایع مختلف غذایی، دارویی، آرایشی و  وی ادامه داد: زنبور با تولید محصوالتی چون عسل،

گیرد. همچنین در زنبور درمانی نیز از نیش زنبور استفاده می شود. زنبور عسل تاثیر مستقیم بر نساجی مورد استفاده قرار می

 .ین را تحت تاثیر قرار می دهدمحیط زیست دارد و حیات کره زم

مجری طرح ملی توسعه زنبور داری کشور اضافه کرد: سال گذشته از سند راهبردی صنعت زنبورداری کشور رونمایی شد. این 

ها است. در حقیقت ریل گذاری اقدام اجرایی مرتبط با استراتژی ۸۸استراتژی و به دنبال آن هم  ۳۱هدف اصلی،  ۸سند مشتمل بر 

 سند وجود دارد به دنبال این هستیم که در  با چشم اندازی که در صنعت زنبورداری کشور با تدوین این سند صورت گرفت ومسیر 

مند از دانش روز جایگاه حوزه زنبورداری پیش رو در بخش کشاورزی، سرآمد در منطقه، رقابت پذیر در جهان، بهره ۱۳۱۳افق 

 .ین و قابل اعتماد باشدآفرو عرضه کننده محصوالت متنوع، ارزش

در بخش بیمه کلونی زنبور عسل، تفاهم نامه متعدد در زمینه محصوالت مربوط با زنبور  غفاری تصریح کرد: سال گذشته اقداماتی

 .های مختلف و رونمایی از دستاوردهای صنعت زنبورداری صورت گرفتبا دستگاه عسل

های ما است که الزمه خش کشاورزی، اجباری شدن استاندارد عسل از برنامهوی در ادامه گفت: بهادادن به زنجیره تولید در ب

های دانش بنیان نیز باید در بحث تشخیص عسل تقلبی از طبیعی های مختلف است. همچنین شرکتعملیاتی کردن آن همکاری دستگاه

 .همراهی کنند

دارویی متفاوتی وجود دارد و با توجه به این تنوع باید  هاینوع عسل در کشور از گیاهان مختلف با خاصیت ۵۱به گفته وی حدود 

 .شرایط صادرات این محصول را آماده کنیم در حقیقت پتانسیل خوبی در زمینه صادرات این بخش داریم

مناطق قشالق و  هایش گفت: مراتع کشور محدود است و در کوچ زنبورداران بهغفاری در بخش دیگری از صحبت

ی وجود دارد. پیشنهاد ما این است که باید جهاد گرده افشانی زنبور عسل راه بیفتد. بنابراین الزم است ستاد هایمحدودیت ییالقی

نیز استفاده شود. حتی می توان با شهرداری نیز  های زراعی و باغی و دیگر عرصه هااندازی شود و از عرصهگرده افشانی راه

 .برداری کردبهره ها نیز در این راستایا راهوارد مذاکره شد و از گیاهان شهدزا در شهرها 

هزار زنبورستان یا زنبوردار در کشور وجود دارد، گفت:  ۸۸مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور با اشاره به اینکه حدود 

به سال هزارتن عسل در کشور تولید می شود. همچنین نسبت ۱۱۱هزار کلونی در کشور وجود دارد و  ۰۱۱و  میلیون ۱۱۱حدود 

 .تعداد کندوها و میزان تولید با افزایش مواجه شدیم گذشته در
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تن صادرات عسل داشتیم و مقصد عسل  ۱۳۱۱وی همچنین به صادرات این محصول نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 

اجه هایی مورات با محدودیتایران نیز عراق، ترکیه و برخی از کشورهای جنوبی بود. در حال حاضر هم به دلیل شیوع کرونا صاد

 .شده است

گفـت: باید در بخش ملکه زنبور عسل ایرانی جهش  غفاری با اشاره به اینکه در تولید عسل جزو چهار کشور مطرح در دنیا هستیم،

که اولویت ها و زنبورداری ها اعالم کردیم ایستگاه اصالح نژاد در سطح کشور وجود دارد و به همه استان ۸تولید صورت بگیرد. 

 .های زنبورداری استها به تشکلواگذاری ایستگاه

 

 خبرگذاري جمهوري اسالمي:

 

 شودعسل دارای استاندارد اجباری می

مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور از اجباری شدن استاندارد تولید عسل در کشور خبرداد و گفت: اجباری  -ایرنا  -تهران 

که موجب کاهش عرضه عسل های تقلبی و بی کیفیت در بازار می شدن استاندارد این محصول نه تنها در افزایش کیفیت موثر است بل

 .شود

می( و تشریح اهم فعالیت ها و برنامه های تولیدی در  ۰۴روز چهارشنبه در نشست خبری روز جهانی زنبور عسل ) "مشیر غفاری"

ات متعدد با سازمان ملی استاندارد سال جهش تولید که در معاونت امور تولیدات دامی این وزارتخانه برگزار شد افزود: طی مذاکر

 .تالش داریم استاندارد اجباری عسل امسال عملیاتی شود

https://www.irna.ir/news/83794823/%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83794823/%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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وی با بیان اینکه اجباری شدن استاندارد عسل می تواند در کاهش عسل تقلبی در بازار موثر باشد اظهارداشت: با اجرای استاندارد 

عسل طبیعی از تقلبی در بازار ایجاد کرد تا مصرف کنندگان با اطمینان اجباری و استفاده از تکنولوژی می توان تضمینی برای عرضه 

 .بیشتری این محصول را خریداری و مصرف کنند

مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقشی در کنترل عرضه عسل تقلبی در بازار ندارد اما 

اه شهید بهشتی وارد مذاکره شده ایم تا از طریق روش ها و دستگاه های ارزان تر به برای تشخیص عسل تقلبی از طبیعی با دانشگ

 .این مهم دست پیدا کنیم زیرا اکنون دستگاه های تشخیص عسل طبیعی گران هستند

 ورتیص در: داد ادامه  غفاری با بیا ن اینکه از شرکت های دانش بنیان در زمینه تشخیص عسل طبیعی از تقلبی حمایت می کنیم

مینان توانند نسبت به عسل خریداری شده اط می بارکد ثبت طریق از کنندگان مصرف کند دریافت شناسه کد کشور تولیدی عسل که

 .حاصل کنند

 ۷۹درصدی تولید عسل نسبت به سال  ۱۲رشد 

لوگرم ژل رویال در بیش کی ۰۶۶هزارتن عسل و سه هزارو  ۰۰۰مجری طرح ملی توسعه زنبورداری تصریح کرد: سال گذشته بیش از 

هزار زنبورستان در کشور تولید شد که تولید عسل، کلونی و زنبورستان نسبت به سال  ۰۴۴هزار کلنی و حدود  ۰۴۴میلیون و  ۰۴از 

 .درصدی را نشان می دهد ۰۰درصدی و ۰۴درصدی،  ۰۰گذشته به ترتیب رشد 

 .هزار زنبورستان تولید شده بود ۶۶هزار کلونی و  ۰۴۴ و میلیون تهش  هزارتن عسل در ۷۴نزدیک  ۷۹به گفته وی، طبق آمار سال 

گرم است که با سرانه مصرف جهانی تفاوت چندانی  ۱۴۴غفاری اظهار داشت: اکنون سرانه مصرف عسل در ایران حدود یک کیلو و 

 .دارد را موم عسل، زنبور رزه ، رویال ژل همچون محصوالت سایر قابلیت عسل تولید بر عالوه قابلیت ما کشور اما  ندارد

تن با  ۰۰۱این میزان تولید به دو هزار و  ۷۶تن بود که در سال  ۰۴۴میزان تولید موم حدود یک هزار و  ۷۹وی اضافه کرد: سال 

 .درصد رشد رسید ۰۱۰

 .کرد عنوان حادیهات و ها تعاونی ، ها تشکل توسط تولید زنجیره ایجاد نیازمند را جانبی محصوالت  وی افزایش تولید عسل و

 ایران همچنان رتبه چهارم تولیدکننده عسل جهان

فائو ایران از لحاظ تولید عسل بعد از کشورهای چین، ترکیه و  ۰۴۰۹مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشور گفت: طبق آمار سال 

 .داراست  آرژانتین و از لحاظ کلونی پس از هند، چین و ترکیه رتبه چهارم جهان را
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با اشاره به اینکه سرشماری زنبورستان های ایران هر ساله در مهرماه انجام می شود افزود: آمار سرشماری جدید به سازمان  غفاری

 .خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ارسال شده است

لید در واحد سطح یعنی کیلوگرم عنوان کرد و افزود: عملکرد تو ۰۰تا  ۰۴وی میانگین عملکرد تولید هر کندو زنبور عسل را بین 

 .کلونی های زنبور عسل باید افزایش پیدا کند

 هزارتن عسل ۵پتانسیل کشور برای صادرات 

هزارتن عسل را داراست اظهار داشت:  ۰مجری طرح ملی توسعه زنبورداری با بیان اینکه کشور پتانسیل صادرات ساالنه بالغ بر  

 .ل وزارت جهاد کشاورزی است که باید محقق شودافزایش صادرات عسل از جمله برنامه های امسا

نوع عسل از گیاهان و خاصیت های شناخته شده است تصریح  ۰۱  غفاری با بیان اینکه ایران به دلیل وضعیت اقلیمی متفاوت دارای

 ینا  ا داردکرد: با توجه به وضعیت آب و هوایی و تولید صنعت زنبورداری کشور پتانسیل صادرات عسل به کشورهای مختلف ر

 .ه صادرات شدترکی و عراق کشورهای به محدود شکل به محصول این گذشته سال که درحالیست

به گفته وی، اکنون اگر در جنوب کشور کریدور صادراتی ایجاد شود عسل کنار چند برابر قیمت در کشورهای عربی به فروش می 

 .رسد

 استقرار زنبورستان ها در عرصه های طبیعی

ملی توسعه زنبورداری کشور تصریح کرد: طی سالهای اخیر به دلیل محدودیت منابع طبیعی استقرار زنبورستان ها در مجری طرح 

 رد ها زنبورستان حضور برای شرایط آبخیزداری و مراتع  این عرصه ها ممکن نبود اما به تازگی طی توافقی با سازمان جنگل ها،

 .است شده فراهم طبیعی های عرصه

وی، این اقدام عالوه بر استفاده زنبور عسل از عرصه های طبیعی است بلکه عملیات گردافشانی در عرصه های طبیعی توسط به گفته 

 .این موجود انجام خواهد شد

غفاری از راه اندازی ستاد زنبور عسل در وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: زنبورستان های باید بتوانند از عرصه های زراعی، 

 .زیست محیطی و عرصه های قابل بهره برداری استفاده کنند باغی،

 عسل زنبور ملکه برنامه اصالح نژاد
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غفاری گفت: ملکه زنبور عسل ایرانی برای جهش تولید در واحد سطح ) کلونی ( باید اصالح نژاد شود به همین منظور سال گذشته 

اگذری ها از این ورود تشکلهای زنبورداری قرار گرفت که انتظار می هفت ایستگاه اصالح نژاد زنبور عسل در دست واگذاری به تشکل

 .استقبال کنند

 


