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تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی قزوین 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان قزوین گفت: ۲۰ 
سرمایه گذار خارجی از ترکیه، کره جنوبی و دیگر کشورها در شهرک 
صنعتی اســتان مســتقر هســتند. همچنین اطالعات طرح های 
نیمه ســاز و نصفه کاره را جمع آوری می کنیم تــا آن را در اختیار 

سرمایه گذاران قرار دهیم.
به گزارش تســنیم، رضا صفاری افزود: یکــی از اولویت های مهم 
وزارت صمت، تأمین مالی زنجیره ای است. یعنی در زنجیره تولید 
یک محصول، چندین بنگاه شــرکت دارند که یک بنگاه مواداولیه 
را دریافت و تبدیل به  محصول نهایی می کند. این محصول،تولید 
شده از مواداولیه بنگاه دیگری است. این زنجیره تکرار می شود تا به 

مصرف کننده نهایی می رسد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی با بیان اینکه شناسایی 
رشــته های این زنجیره بر عهده وزارت صمت است، افزود: وزارت 
صمت پس از شناسایی و تأمین مالی، بنگاه ها را به صورت شبکه ای 
مدیریت و درصورت لزوم به صورت شــبکه ای به آنها تســهیالت 

پرداخت می کند.
وی ادامه داد: استاندار قزوین تأکیددارد واحدهای صنعتی کوچک 
که قدرت تأمین تضامین تســهیالت را ندارنــد؛ صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک، تا ۷۰ درصد وثایق مورد نیاز بانک ها 
را تأمین کند چراکه ضمانت هایی که از این صندوق دریافت می شود 

بسیار سهل تر از بوروکراسی اداری بانک ها است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تشریح کرد: 
در توسعه بازار، بحث صادرات به کشورهای خارجی مطرح است، 
واحدهای صنعتی کوچک به دلیل کوچک بودن، شبکه تخصصی 
صادراتی ندارند لذا کنسرسیوم های صادراتی در راستای کمک به 

صادرات واحدهای صنعتی ایجاد می شوند.
وی ادامه داد: معموالً چند واحد صنعتی یک کنسرسیوم را تشکیل 
می دهند و این کنسرسیوم به نیابت از آنها صادرات و بازاریابی یک 
واحد صنعتی را در خارج از کشور عهده دار است. در خوشه فرآوری 
انگور، کنسرســیوم صادراتی استان را در روســیه تشکیل دادیم، 
کنسرسیوم صادراتی شیرینی سنتی هم در کشور عراق تشکیل شده 

است که متشکل از ۵ واحد کارگاهی استان قزوین است.

افتتاح مدرسه در کرمان
مدرسه چهارکالســه بنیاد برکت شــهدای هفت تیر در روستای 
حرجند از توابع شهرستان راور استان کرمان با اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش ایسنا، این مدرسه در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع 
با زیربنای ۲۸۸ مترمربع توســط بنیاد برکت با مشارکت نوسازی 
مدارس استان احداث شده اســت که تمامی تجهیزات آموزشی، 
سیستم سرمایشی و گرمایشی و گازرسانی این مدرسه توسط اداره 
کل نوسازی مدارس استان تامین شده است. آیین افتتاح این مدرسه 
با حضور مهدی زاهدی، نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی، رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس 
کشور، مدیران کل آموزش و پرورش و نوســازی مدارس استان و 

جمعی از مسئوالن محلی برگزار شد.

سبزوار؛ رتبه برتر تولید زیره سبز 
۹۸ درصد زیره ســبز کشور در ســبزوار تولید می شود. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، مدیر جهادکشاورزی سبزوار گفت: ۹۸ 
درصد زیره سبز تولیدی کشور را سبزوار پوشش می دهد که به دلیل 
رشد در کوتاه مدت و مصرف کم آب، محصولی ارز آور و مفید را برای 

شهرستان سبزوار به ارمغان آورده است.
علی اصغر امانیان گفت: طالی ســبز دیار ســربداران )زیره سبز( 
به دلیل مرغوب بــودن و میزان صادرات، نه تنهــا در ایران بلکه در 
جهان حرف اول را می زند. مدیر جهادکشــاورزی ســبزوار با بیان 
اینکه سبزوار به لحاظ موقعیت تجاری و بازرگانی در بین شهر های 
استان خراسان رضوی از جایگاه ممتازی برخوردار است و در تجارت 
خشکبار، زیره، پنبه، زعفران و... شــهرتی جهانی دارد، افزود: زیره 
سبزوار از ارزش صادراتی بسیاری برخوردار است و از آن جایی که 
نمونه های مرغوب از هر محصول تولیدی در بیشتر مواقع بهترین ها 
برای صادرات آن محصول هستند، زیره سبزوار به دلیل کیفیت باال 
به محض ورود به بازار های جهانی، جایگاه بسیار باالیی را به دست 
آورده است. وی گفت: به دلیل کشت این محصول به صورت پرورشی 
و وسواس خاصی که در برداشت آن صورت می گیرد، به قطع و یقین 
می توان آن را از باکیفیت ترین ها دانســت. مدیر جهادکشــاورزی 
ســبزوار با بیان اینکه تولید زیره ســبز به دلیل رشد کوتاه مدت و 
مصرف کم آب، محصولی ارز آور و مفید را برای شهرستان سبزوار به 
ارمغان آورده است، افزود: سطح زیرکشت زیره سبز این شهرستان 
هم اکنون هزار و ۸۰۰ هکتار اســت که به صورت یک ســاله کشت 
می شود، اما این سطح هر ســال با توجه به میزان بارندگی افزایش 

یا کاهش می یابد.
امانیان تصریح کرد: میانگین عملکرد در هکتار ۸۰۰ کیلوگرم است، 
اما پیش بینی شده، تولید در سال زراعی آینده به حدود ۲ هزار تن 
برسد که از این میزان حدود ۹۵ درصد با برند سبزوار به کشور های 

مختلف جهان صادر می شود.

عدد خبرمیز خبر 

طرح گازرســانی به ۱۱۹روســتای گیالن 
بــا تامیــن اعتبــارات الزم، بــه زودی آغاز 
می شود. به گزارش ایلنا، سیدعلیرضا 
میرباقــری، معــاون مهندســی و اجــرای 
شــرکت گاز گیالن گفــت: ۲۳روســتای 
از  بیــش  اعتبــاری  معــادل  گیــالن 
گاز  از  میلیــون  ۲۳میلیــاردو۸۷۰ 
شــهری برخــوردار شــدند و بــرای اجرای 
طــرح گازرســانی بــه ۱۱۹روســتای دیگر 
۴۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار تامیــن 

شده است.

119
روستا

گیالن

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان مرکــزی گفــت: ۱۴۰۰۰میلیارد 
تسهیالت بانکی در حوزه اقتصادی با 
رویکرد اشتغال در سفر رئیس جمهور 
بــه اســتان مرکــزی مصــوب شــد. بــه 
گــزارش تســنیم، نوربخــش عســگری 
افزود: سفر رئیس جمهور مسئله محور 
است و در تمام جلسات کارشناسی که 
قبل از سفر انجام شــد بر رفع مسائل 

اساسی استان تأکید شده است.

14000
میلیارد

مرکزی

تولید ژل رویال به عنوان یکــی از محصوالت باارزش 
زنبورداران چند ســالی می شــود که در اســتان های 
تولیدکننده عســل، مورد توجه قرار گرفته است. از ژل 
رویال به عنوان معجزه زندگی و برطرف کننده بسیاری از 
بیماری های صعب العالج نام برده  می شود. در حال حاضر 
زنبورداران کشور از این ژل که منبع تغذیه و دلیل اصلی 
طول عمر زنبور ملکه است به شیوه کامال سنتی نگه داری 
می کنند که برای صادرات جهانی مناسب نیست. با این 
وجود، بازار ژل رویال در استان های تولیدکننده عسل 
باعث اشتغالزایی و کارآفرینی شده  است. آذربایجان غربی 
که معموال در تولید عسل،رتبه نخست را دارد در تولید 
ژل رویال هم صدرنشین  اســت. به گفته معاون بهبود 
تولیدات دامی آذربایجان غربــی، صادرات ژل رویال به 
شکلی که بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند، نیازمند 
آموزش زنبورداران و داشتن زیرساخت برای نگهداری 
و فرآوری اســت. زنبورداران هم از ناآشنا بودن مردم از 
این محصول و نبود زیرســاخت مجهز برای نگهداری 
و فرآوری آن در بازارهای داخلــی گالیه دارند. در این 

گزارش به چالش های پیش رو می پردازیم.

تولید محصوالت جانبی در زنبورداری 
ژل رویال، خوراک ملکه زنبورهای عســل است و باعث 
طول عمر ملکه نسبت به زنبورهای دیگر می شود. این ژل 
شیری رنگ توسط ۲غده قرینه در سر زنبور برای خوراک 
ملکه ترشح می شود. این ماده، ارزش غذایی بسیار باالیی 
دارد و نه تنها باعث افزایش قدرت بدنی می شــود، بلکه 
در درمــان برخی بیماری ها ازجمله ســرطان راه چاره 
است. آذربایجان غربی با داشتن 1۲۰هکتار باغ و تولید 
بیشــترین میزان ژل رویال در سال، سهم بیشتری نیز 
در صادرات ژل رویال به کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
مالزی و ترکیه داشته اســت. تولید و صادرات ژل رویال 
برای آذربایجان غربی با اشتغالزایی همراه بوده ، اما هنوز 
رضایت بخش نیســت. علت را از معاون بهبود تولیدات 
دامی آذربایجان غربی جویا می شویم.  امیرعلی کاظمی 
در این باره به همشهری می گوید: صنعت زنبورداری باید 
از تولید تک محصولی خارج شــود و محصوالت جانبی 
ازجمله ژل رویال، بره موم، گرده و زهر زنبور عســل نیز 
در برنامه باشــد. قطعا با توجه به اینکه تولید ژل رویال 
برای زنبورداران با ســود خوبی همراه است، با استقبال 

زنبورداران و به نوعی اشــتغالزایی در حیطه تخصصی 
ژل رویال صورت گرفته اســت، اما برای اینکه به نتیجه 
مطلوب برســیم باید وقت و هزینه کافی برای آموزش 
آنان صرف شود. وی ادامه می دهد: بازار مصرف ژل رویال 
اهمیت ویژه ای دارد. هنوز مردم از مــوارد مصرف این 

محصول بی اطالع  هستند و تقاضا پایین است. 
آذربایجان غربی حــدود یک میلیون و نیم کلونی مدرن 
و 134هزار کلونی ســنتی دارد. حدود 1۰هزار نفر در 
صنعت زنبورداری اســتان مشغول هســتند و ساالنه 
۲۲هزار تن عســل و 1۸۸۲ کیلوگرم ژل رویال در این 

استان تولید می شود.

سهم ناچیز اردبیل از بازار ژل رویال
اردبیل هم با زبانزد بودن در تولید عســل و مشــهور 
بودن عسل ســبالن، هنوز در تولید ژل رویال موفقیت 
و اشــتغالزایی چشــمگیری ندارد. کارشناس مسئول 
زنبورداری سازمان جهادکشاورزی اردبیل آشنا نبودن 
زنبورداران با شــیوه های نوین صنعــت زنبورداری و 

تولید ژل رویال را علت تولید کم ژل رویال می داند و به 
همشهری می گوید: برای هر 1۰ کلونی زنبور که برداشت 
ژل رویال دارد، باید یک کارگر متخصص و آشنا به فوت 
و فن حضور داشته باشد. فعال زنبورداران با دانش بومی و 

سنتی خود مشغول کار هستند. 
به گفته دهقان باقری، دعوت از استادان برتر این حوزه 
و برپایی کارگاه های آموزشی باید در اولویت قرار بگیرد. 
4هزار زنبوردار در اردبیل  4۶۰هزار کلونی زنبور عسل 
را می گردانند و ســاالنه ۷هزار و 343 تن عسل تولید 
می کنند. با این حال، تولید ژل رویال در اردبیل ساالنه 

13۷کیلوگرم است.

جای خالی تجهیزات به روز 
بهزاد حیدری، زنبوردار مشکین شــهری که ســاالنه 
۲۰کیلوگرم ژل رویال تولید می کند، درباره مشکالت 
تولید این محصول به همشهری می گوید: اگر بخواهیم 
تولید ژل رویال رونق بیشتری بگیرد و در صادرات هم 
حرفی برای گفتن داشته  باشــیم، باید تکنولوژی های 

جدید برای نگهداری این محصــول در اختیار ما قرار 
بگیرد. ژل رویال بعد از خروج از کندو باید بالفاصله در 
دمای زیر صفر قرار بگیرد و برای این منظور به فریزرهای 
صنعتی نیاز است؛ در حالی که حیدری می گوید به دلیل 
نبود سیســتم برق، زنبورداران، ژل رویال را از کندو تا 
رسیدن به محلی که فریزر باشد، در کیسه های یخ حمل 
می کنند. یک متخصص طب سنتی هم درباره خواص ژل 
رویال به همشهری می گوید: ژل رویال یک غذا داروی 
بسیار مقوی است که مصرف آن به دلیل گرانی، اندک 
است. علیرضا یارقلی نگهداری ژل رویال را بسیار مهم 
می داند: اگر این ژل همراه با عســل باشد باید در هوای 
خنک نگهداری شــود وگرنه باید در فریزر نگهداری یا 

جابه جا شود. 

  
ژل رویال بعد از خروج از کندو باید در ظروف دوجداره، 
دمای زیر صفر و دور از نور نگهداری شــود و ماندگاری 
این محصول حداکثر تا ۶ماه است. زنبورداران ژل رویال 
هر 1۰ گرم ژل رویال را با 4۵۰ گرم عسل مخلوط و به 
بازار داخلی و خارجی عرضه می کنند که به نوعی عرضه 
به شکل خام محسوب می شود. ساالنه در کشور بیش از 
3هزار و ۸۰۰ کیلوگرم ژل رویال تولید می شود. قیمت 
هر کیلو ژل رویال به صورت عمده 1۲میلیون و در بازار 

حدود ۲۰میلیون تومان برآورد می شود.

اشتغال زایی با صادرات اکسیر جوانی
 زنبورداران استان های تولیدکننده عسل با عرضه و صادرات »ژل رویال« به شیوه مدرن، می توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

خراسان جنوبیعکس خبر

 برداشت عناب
در خراسان جنوبی

عناب میوه ای منحصر به فرد و از محصوالت ویژه خراسان 
جنوبی است که به دلیل سازگاری با آب و هوای این منطقه 

تولید آن در سال های اخیر افزایش داشته و هم اکنون 
۹۸درصد عناب کشور نیز در این استان کشت می شود.

عکس: مهر / امیرحسین رادنیا

قزوین

کرمان

تقویت یک صنعت نو پا 
ســاالنه ۲۰۰ کیلو ژل رویال در آذربایجان شــرقی تولید می شود؛ در 
حالی که تولید عسل این استان ساالنه 13هزار تن است. موضوع را با 
مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی این استان در میان می گذاریم 
که چرا آذربایجان شرقی نتوانسته در تولید ژل رویال رشد و درخشش بیشتری در بین 

استان ها داشته باشد.
مسعود رئوف به همشــهری می گوید: ســرمایه گذاری در تولید ژل رویال و تخصصی 

کارکردن برای تولید، یکی از چالش های پیش روی زنبورداران استان است. 
او از دانشجویان دعوت می کند تا در مورد اثردرمانی ژل ایرانی و مقایسه بین ژل رویال 
تولید شده ایرانی و خارجی تحقیقاتی انجام دهند و با اختصاص دادن پایان  نامه های خود 

به این موضوع، برای ترقی این صنعت پا پیش بگذارند.
نبود آزمایشگاه های تخصصی برای تعیین استاندارد ژل رویال گاهی باعث تقلب و به قولی 
از دست رفتن بازارهای داخلی نیز می شود. به گفته رئوف، فقط ۲ آزمایشگاه تخصصی در 
کشور برای ژل رویال فعال است. از آنجا که ژل رویال به عنوان یک محصول فرعی کندو 
شناخته می شود، سرمایه گذاران چندان رغبتی به سرمایه گذاری در آن  ندارند. مدیر امور 
طیور سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی علت را این طور توضیح می دهد: قیمت 
ژل رویال باالست و هنوز در بازار داخلی هم محبوبیت ندارد و شناخته شده نیست. در 
بازار بین المللی هم هر کیلو ژل رویال بین 3۰ تا 1۰۰دالر معامله می شود؛ درحالی که در 
ایران هر کیلو ژل رویال قیمتی بیش از 1۲میلیون تومان دارد. این باعث شده تا نتوانیم 

در بازارهای جهانی هم رقابت کنیم.

آذربایجان شرقی

 خروج زنبورداران از تولید تک محصولی 
صنعت زنبورداری با خروج از تولید تک محصولی در 5 سال اخیر توانسته گام مثبتی در تولید ژل 
رویال و به دنبال آن اشتغالزایی بردارد. آینده این صنعت در تعامل با اتحادیه های استانی و ترویج 
و معرفی محصوالت جانبی، فرهنگ سازی و آشنایی زنبورداران با تکنولوژی های نوین و روز دنیا، 
تضمین می شود. بدیهی است که فراهم کردن امکانات الزم ازجمله فریزرهای صنعتی و تجهیزات 

حمل و نقل و بسته بندی، زمینه ساز توسعه تولید ژل رویال و صادرات آن خواهد شد.
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