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صنعت و تجارت

عسل ایرانی به کام دیگران!
بررسی «اقتصادسرآمد» از بازار عسل ایران در تجارت غیرنفتی؛

گروه صنعــت و تجــارت -محصوالت
متفاوتی در جهان از عســل یا ترکیب
عسل تهیه میشوند .عسل در عرصههای
متفاوتی همچون کاربردهای پزشکی ،پیشگیری
از بیماری و حفظ ســامت مورد اســتفاده واقع
میشــود.مطالعات محدود بازار فروش با وجود
ادعای برخی دســتگاهها مبنی بر مطالعه جامع
بازارهای هدف صادراتی ،عدم حمایت و هدایت
دقیق و اصولی تولیدکننده ،رها کردن تولیدکننده
در مرحله فروش و از همه مهمتر بیتوجهی به نیاز
بازار موجب شده است شهد شیرین از دست برود و
به قیمت نازل به فروش برسد.
واردات و صادرات عسل نقش عمده ای درتعیین
قیمت عسل داشته و بدون شک وضعیت اقتصادی
تولید کننده را تحت تأثیر قرار می دهد .کشورهای
مهم صادر کننده عســل عبارتنــد از :آرژانتین،
مکزیک ،گواتماال ،کانــادا ،جمهوری دومینکین،
اسپانیا ،آمریکا ،السالوادر ،شیلی ،برزیل ،جمهوری
خلق چین ،استرالیا و زالندنو .کشورهای مهم وارد
کننده عسل عبارتند از :آلمان غربی ،بلژیک ،هند،
انگلستان ،فیلیپین ،ســوئیس ،فرانسه ،اتریش،
ایتالیا و بعضی از کشــورهای عربی خاورمیانه و
حوزه خلیج فارس.
قبل از سال  1357کشورمان نیز جزء کشورهای
وارد کننده عسل به شــمار می آمد و عسل بسته
بندی شده به صورت های مختلف به بازارهای ایران
راه می یافت ولی در سال های بعد ،بازار از نقطه نظر
صادرات و واردات برای مدتی راکد شــد و قیمت
عسل نیز برای چندین سال تقریباً ثابت ماند.
اخیرا ً با توجه به سیاســت اقتصادی دولت مبنی
بر صادرات کاالهــای غیر نفتی ،عســل نیز در
گروه کاالهای صادراتی قرار گرفــت و لذا تولید
کنندگان و صادر کنندگان اقدام به صادرات عسل
به کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای همسایه

خلیج فارس نمودند .در رابطه با صادرات عسل باید
توجه داشــت که تاکنون چندان از سیستم های
پیشرفته بسته بندی عسل در ایران استفاده نشده
است ،تولید کنندگان مجبورند محصول خود را به
صورت فله ای و در ظروف مخصوص با حجم زیاد
صادر نمایند .ضمناً باید توجه داشت که بازارهای
خارجی در رقابت شــدیدی از نظر بسته بندی و
قیمت می باشــند .بنابراین باید نهایت کوشش
به عمل آید که عســل تولیدی ایران بتواند جای
مناسبی برای خود در بازارهای جهانی باز نماید.
از جمله فعالیت های مناسبی که باید انجام شود،
دقت در تفکیک انواع عسل از منابع شهد متفاوت،
اعمال روش های صحیح تصفیــه ،صاف کردن
عسل و تنظیم رطوبت عسل در حدود  17الی 185
درصد است .بهتر است برای انجام عملیات روی
عســل در صورت امکان از حرارت استفاده نشود
و در صورت لزوم نباید حرارت بیش از  48درجه
سانتی گراد به مدت نیم ساعت اعمال شود .باالخره
به کارگیری ظروف مناسب حمل و نقل و در نظر
گرفتن شرایط مناسب انبارداری می توانند مجموعاً
زمینه های مناسبی را برای بازاریابی عسل ایرانی
در کشورهای خارجی فراهم نمایند.
صادرات عسل در کشور از سال  1370با متوسط
ســاالنه  2200تن آغاز گردیده و ایران در ردیف
پانزدهم کشورهای صادر کنندة عسل در جهان
پس از کشــورهای آرژانتین ،چیــن ،مکزیک،
استرالیا ،آلمان ،اســپانیا ،رومانی ،ترکیه ،کانادا،
اروگوئه ،مجارستان ،بلغارســتان ،آمریکا و کوبا
قرار دارد
استان اردبیل در حالی از اســتانهای پیشرو در
تولید عسل کوهی است که ساماندهی نامناسب
تولیدات و عدم حمایت موجب شدهعسل اردبیل
به نام کشورهای دیگر بستهبندی شده و به فروش
برسد.استان اردبیل با تولید ســاالنه شش هزار

تن عســل در رتبههایباالی تولید این محصول
در کشور ایستاده اســت و به تعبیر کارشناسان
موقعیت کوهســتانی و اقلیم متنوع آب و هوایی
آن موجب شدهعسل کوهی تولید شده از کیفیت
قابل توجهی برخوردار شود.با این وجود در فروش
این محصول نه تنها تدابیر مناســب اتخاذ نشده
بلکه تولیدکنندگان ،تولید خود را به دست گرفته
و به بازارهای دیگر مراجعه میکنند تا شاید نظر
خریداری جلب شود.
زنبور عسل در تولید محصوالت کشاورزی ،حفظ
محیط زیست و امنیت غذایی کشور نقش فراوانی
دارد.
غالمحســین طهماســبی قائم مقام ســازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در همایش

روز جهانی زنبور عسل اظهار کرد :تحقیقات دنیا
نشان میدهد که زنبور عسل بین  ۶۰تا  ۱۴۳برابر
به ارزش تولیدات کشاورزی و محیط زیست کمک
میکند.
وی افزود :زنبور عســل در تولید یک سوم غذای
انسان در کره زمین نقش مستقیم و غیر مستقیم
دارد.
طهماسبی ادامه داد :در سیاستگذاریهای کالن
با محصوالت استراتژیک متعددی در بخش مواجه
هستیم که در قدم اول باید آن را تأمین کنیم تا در
شرایط دشوار کنونی دستمان به سوی بیگانگان
دراز نشود.
قائم مقام ســازمان تحقیقات ،آمــوزش و ترویج
کشاورزی با بیان اینکه زنبور عسل نقش بیبدیلی

در امنیت غذایی جهان ایفا میکند ،اظهار کرد:
بر این اساس عسل را نباید یک محصول لوکس
دانست چرا که در تولید محصوالت کشاورزی و
حفظ محیط زیست اهمیت فراوانی دارد.
وی با اشاره به اینکه زنبور عسل در امنیت غذایی
کشور نقش بسزایی دارد ،بیان کرد :زنبور داران به
ازای هر یک ریال درآمدی که دارند  ۹۰ریال سود
میرسانند که این امر نشان میدهد زنبور عسل در
بخش کشاورزی جایگاه بیبدیلی دارد.
این مقام مســئول در پایان تصریح کرد :در  ۲تا
 ۳ســال اخیر مقاالتی راجع به کاهش جمعیت
زنبور عسل منتشر شده اســت که این امر بیانگر
اهمیت زنبور عسل در دنیا و تامین امنیت غذایی
کشور است.

چابک سازی فرآیند واردات
و عوارض صادرات

برخورد ناو تایتانیک ترامپ به صخره ایران

سی و هفتمین کارگروه
تنطیم بازار بــه میزبانی
وزارت صنعــت ،معدن
و تجــارت برگزار شــد و در آن
گزارش آخرینوضعیتتغییرات
قیمــت کاالهــای اساســی و
جدیدترین وضعیت نقل و انتقال،
تخصیص و تامین ارز و ترخیص
کاالهای اساسی وضروریمورد
بررسی قرار گرفت.وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :فرآیند تعرفه واردات و عوارض
صادرات ،باید تسریع و چابک سازی شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از باشگاه خبرنگاران ،رضارحمانی ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در ســی و هفتمین کارگروه تنطیم بازار که به میزبانی وزارت صمت برگزار
شد ،اظهارکرد :وقتی کاالیی گران میشود ،مردم برای خرید آن هجوم می آورند ،این
فرهنگ باید با کار فرهنگی و به کمک رسانهها اصالحشود تا مشکل ساز نشود.
وی در ادامه با تبیین شرایط موجود اقتصادی کشور ،افزود :ما در یک جنگ اقتصادی
تمام عیار قرار داریم و یک محور مهمجنگ اقتصادی این است که دشمن هر جا زمینه
برای بحران فراهم دید ،بحران سازی میکند ،پس باید در جاهایی که امکان و پیش
بینی مشکل وجود دارد برنامه ریزی و کار مداوم انجام شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری از ســخنان خــود اولین حلقه کنترل
قیمت در مرحله توزیع را خود اصناف دانست وگفت :اتحادیهها و صنوف نقش مهمی
در تنظیم بازار به خصوص در شــرایط فعلی دارند و هر اتحادیه و صنفی باید شرایط
جنگاقتصادی کنونی را برای اعضایش تبیین و تشریح کند و نقش خود را به خوبی
انجام دهد.
رحمانی اضافه کرد :هر کس در خاکریز خودش باید محکم بایســتد و کار خود را به
درستی ،دلسوزانه و متعهدانه و برای خدمت بهمردم به پیش ببرد تا از این شرایط به
خوبی و با موفقیت عبور کنیم.
وی ادامه داد :سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف برای
تنظیم بازار در این شرایط جنگ اقتصادیپس از صنوف در رده بعدی هستند و نقش
و جایگاه مهمی دارند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین در خصوص تنظیم بازار برخی کاال ،بیان کرد :با
توجه به بارندگیهای خوب امسالوضعیت علوفه دام بهتر شده است ،اما واردات دام
برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در بازار باید تسهیل شود.
وی با بیان اینکه بــه صورت کلی علیرغم رکود و کاهش خریــد مردم از لحاظ تامین
بازار مشکلی نداشته ایم ،تصریح کرد :اما الزماست در یکجلسه و کارگروه کوچکی
مسؤولین ذیربط بنشینند و بررســی کنند که چرا وضعیت گوشت ،شکر و خرما به
این شکلشده است؟این موارد قابل پیشگیری بود و با بررسی بیشتر و شناسایی علل،
شرایط را برای بروز اینگونه موارد کاهش می دهیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین با اعالم اینکه فرآیندهای کنترل بازار باید قبل
از وقوع بحران کنترل شود ،گفت :فرآیندتعرفه واردات و عوارض صادرات ،باید تسریع
و چابک سازی شود.

تصویب ۳مصوبه
در حمایت از تولیدکنندگان
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب
سه مصوبه جدید توسط سران قوا برای حمایت
از تولیدکننــدگان و صنعتگران خبر داد.میثم
زالی با اعالم ایــن خبر گفت :براســاس ماده
 ۱۶۷قانــون مالیاتهای مســتقیم که هفته
گذشته تصویب شد ،بنگاههای تولیدی مجاز به
تقسیط بدهیهای بانکی از  ۳به  ۵سال شدند.
این قانون منجر میشود بسیاری از بنگاههای
تولیدی که تا امروز بدهیهای مالیاتی شــأن
را تعیین تکلیف نکرده بودند ،این کار را انجام
دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب
مالیاتی بگیرند.وی ادامه داد :با مصوبه جدید،
محدودیتهای اعمال شده در ماده  ۱۸۶قانون
مالیاتهای مستقیم برای این بنگاهها منتفی
میشود و آنها میتوانند پس از دریافت مفاصا
حساب مالیاتی کارت بازرگانی شأن را تمدید
و از خدمات بانکی اســتفاده کنند .همچنین
با ثبــت شــرکتها میتوانند پیگیــر تغییر و
تحول ســهامداران و مدیران شوند.به گزارش
اقتصادســرآمد به نقل از اقتصادآنالین،طبق
اعالم وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،وی با
تاکید بر اینکه این مصوبات حمایت قاطع نظام
از صنعتگران و تولیدکنندگان اســت ،افزود:
دیگر موضوع پیشنهادی ستاد ،تجدید ارزیابی
بود .این مبحث به بند ز تبصره  ۱۰قانون بودجه
سال  ۹۷مربوط میشــود .طبق مصوبه جدید
شرکتهایی که حائز شرایط این تبصره باشند
تا پایان ســال  ۹۸میتوانند با تجدید ارزیابی
دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شأن
را افزایش دهند.
گرانی کمسابقه سنگ آهن در بازار جهانی
بهای معامالت آتی سنگ آهن چین پس از ثبت
بزرگترین رشد هفتگی در یک ماه و نیم اخیر،
روز دوشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و به
باالی  ۱۰۰دالر در هر تن رسید.بهای معامالت
آتی ســنگ آهن در بازار بورس کاالی دالیان
 ۲.۹درصد صعود کرد و به رکورد  ۷۱۵.۵یوان
( ۱۰۳.۶۷دالر) در هر تن رسید.یک معاملهگر
مقیم پکن گفت :ســرمایه گذاران انتظار دارند
کارخانههای فوالدسازی قیمتهای باالتر سنگ
آهن را بپذیرند زیرا مایل هستند تولیدشان را
برای سود بردن از حاشیه ســود باالتر افزایش
دهند.میانگین سود تولید میلگرد فوالدی حدود
 ۶۰۰یوان در هر تن و کویل گرم نورد  ۳۷۰یوان
است.طبق آمار شرکت مشاوره "استیل هوم"،
موجود سنگ آهن وارداتی در بنادر چین تا روز
دوشــنبه به  ۱۳۱.۷میلیون تن کاهش یافت
که پایینترین میزان از اواســط اکتبر ســال
 ۲۰۱۷تا به امروز بوده است.ضعیف شدن ارزش
یوان به دلیل تشــدید تنشهای تجاری میان
آمریکا و چین نیز از رشــد قیمت ســنگ آهن
پشتیبانی کرده است.بر اساس گزارش رویترز،
تحلیلگران شــرکت "هوتای فیوچرز" ،انتظار
داریم کارخانههای فوالدسازی به زودی به انبار
سازی ســنگ آهن اقدام کنند و این امر میزان
سنگ آهن دپو شده در بنادر را در ژوئن به حدود
 ۱۲۰میلیون تن کاهش خواهد داد.
اجرای کنترل محصوالت
بسته بندی شده در  3استان
تهــران -ایرنا -رئیــس مرکز اندازه شناســی
سازمان ملی استاندارد ایران از اجرای آزمایشی
کنترل محصوالت از پیش بســته بندی شده
به منظور صیانت از حق الناس در ســه استان
اصفهان ،خراســان شــمالی و قزوین در سال
 98خبر داد.به گزارش اقتصادســرآمد به نقل
از ایرنا ،خســرو معدنی پوردر نشســت خبری
در محل سازمان ملی اســتاندارد ایران افزود:
اســتانداردهای ایــن موضوع تدوین شــده و
پارسال ســه دوره آموزشی در ســتاد و مراکز
اســتانی به همین منظور برگزار شد.به گفته
وی به طور نمونه محصول شــیر بسته بندی
شده طبق اســتانداردها می تواند تا سه درصد
خطا در وزن داشــته باشــد ،اما اگر نظارت و
ارزیابی کارشناسان سازمان استاندارد نباشد با
احتساب سرانه مصرف  90کیلوگرم و جمعیت
 80میلیون نفری کشــور ،خطایی بــه اندازه
 216میلیون کیلوگرم در سال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد :آزمون دستگاه های لیزر
پزشــکی از نظر میزان توان ،انرژی ،فرکانس
و غیره که با ســامت بیماران ارتباط مستقیم
دارد ،در اولویت بعدی برنامه های امسال مرکز
اندازه شناسی است .مردم باید بدانند در قبال
پولی که پرداخت می کنند ،آیا خدمات الزم را
دریافت می کند یا خیر؟

