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7درخواست مديرعامل اتحاديه زنبورداران سمنان از رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی

مسئوالنازفعاالنصنعتزنبورداریحمایتکنند

مديرعامل اتحاديه زنبورداران ســمنان با اشــاره
به اینکه برای رشــد صنعت زنبورداری از رئیس
جمهور و وزیر جهاد کشــاورزی هفت درخواست

دارم ،گفت :وجود زنبورعســل کويرزدايي ميکند
و چون گردهافشــان اســت ،باعث توليد بذر در
گياهان مختلف از جمله گياهان وحشــي ،دشتي،

سبزینه زهره ساالری

جناب باقرپور ،در مورد خود و اتحادیه زنبورداران
سمنان توضیح دهید.
عطاءاهلل باقرپور ،مديرعامل اتحاديه زنبورداران سمنان هستم
و نزديک به 12ســال اســت که در این سمت فعالیت میکنم.
اتحاديه زنبورداران استان ســمنان از شهرستانهاي سمنان،
دامغان ،شــاهرود ،مهديشــهر ،شــهميرزاد و گرمسار عضو
دارد و بــا توجــه به توان مالــي خود در امر خريــد نهادهها و
قرار دادن آنها در اختيــار تعاونيها کمک ميکند؛ البته اين
اتحاديه با زحمات زياد آقاي ناصر باوند در حدود 20سال قبل
تشکيل شد.
در اتحاديــه همــکاري خوبي بــا تعاونيهاي شهرســتانها
داريم و علت آن اين اســت که تعاونيهاي شهرســتاني به ما
وکالت دادهاند که هر ميزان اعتباري که در صندوق توســعه

کوهي و مرتعي ميشود؛ لذا از مسئوالن میخواهم
فعاالن صنعت زنبورداری را حمایت کنند .عطاءاهلل
باقرپور ،مديرعامل اتحاديه زنبورداران ســمنان،

زنبورعســل آگاهي دارند ،اما همه باید
بدانند فرآوردههاي زنبورعســل بسيار
اســت و بخش اعظم آن در ايران توليد
ميشود و وضعيت ما با 10سال قبل کام ً
ال
متفاوت است.
زنبورعســل سبب کويرزدايي ميشود .رشــد خارشتر و ساير
گياهان خاردار در بيابانها از ثمرات وجود زنبور اســت .چون
زنبورعســل گردهافشــان اســت ،باعث توليد بذر در گياهان
مختلــف از جمله گياهان وحشــي ،دشــتي ،کوهي يا مرتعي
ميشود .همچنین زنبورعســل به جلوگیری از پيشروي کوير
کمــک ميکند ،ولی دولت در اين زمينه هيچ اقدامي نميکند
و هــر وزيري که روي کار ميآيد ،ســتاد گردهافشــاني ايجاد

در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «سبزينه» ،به بيان
توضيحاتي درباره وضعيت فعلي زنبورداران کشور،
تأثير زنبورعسل در جلوگيري از بيابانزايي ،ميزان

ميکند ،ولی بعد از مدت کوتاهي تمام
وعدهها به فراموشي سپرده ميشود.
زنبورعسل به دليل اينکه گردهافشاني
را به بهترين شــکل انجــام ميدهد ،باعث
توليد ميوههاي مرغوب و اســتاندارد در باغهای
ميوه ميشــود؛ لذا دولت بايد به گردهافشاني اهميت دهد و به
مناطق کويري حداقل سه اســتان توجه کند تا به کويرزدايي
کمک شود.
درباره جايـــگاه صنعت زنبورداري در کشـــور
توضيح دهيد.
زنبــورداري در نوع خود يک صنعت پايدار اســت که منجر به

خارشتر و ساير گياهان خاردار در بيابانها

وارد ميشود و هيچ نظارتي بر الينها و ملکهها

از ثمرات وجود زنبور است .چون زنبورعسل

نيست؛ لذا وزارت جهاد کشاورزي و مرکز اصالح

گردهافشان است ،باعث توليد بذر در گياهان

نژاد زنبور بايد با کمک سازمان دامپزشکي کشور به

مختلف از جمله گياهان وحشي ،دشتي ،کوهي

اين مسأله ورود کنند .اگر در زمينه مصرف دارو و

يا مرتعي ميشود .همچنین زنبورعسل به جلوگیری

ملکه آموزش داده شود ،وضعيت بهتر ميشود

از پيشروي کوير کمک ميکند ،ولی دولت

و ميتوان با واردات مقداري ملکه الین و تکثیر

در اين زمينه هيچ اقدامي نميکند

آنها جلوي اين قاچاق را گرفت

در مورد اهمیت زنبورعسل در طبیعت توضیح دهید.

متأســفانه چون به مردم آگاهيرســانی کافی نشــده است،
نميدانند اصالت زنبورعســل در چيســت .مردم تصورشان از
زنبورعســل اين اســت که موجود خوبي اســت و عسل توليد
ميکند .در پارهای از مواقع نیز مردم نســبت به ساير توليدات

گردش چرخ ســاير صنايع ميشــود .در حال حاضر وضعيت
زنبــورداري در ايران بــه هيچ وجه مقبول نيســت و توقع ما
اين اســت که اين وضعيت بهبود پيدا کنــد .در زمينه تأمین
نهادهها و حمايت از زنبوردار حمايتها صفر اســت .در ســال
 82مديرکل تأمين اجتماعي اســتان سمنان گفت زنبورداري
جزو کشــاورزي نيست و بيمه کشاورزي از اين بخش برداشته
شــد .بيمه زنبورعســل را حذف کردند و هشت سال پيگيري
کرديم تا بيمه زنبورعســل را با شــرايطي پايينتر از قبل و با
شــرايط بهخصوصي دوباره برقرار کردند .بنده 36ســال است
کــه در بخــش زنبورداري کشــور فعال هســتم و هنوز بيمه
ندارم .از کلنيهاي زنبورعســل نيز هیچ حمایتی نمیشود .در
شــرایط فعلی براي بيمه کلنيها و زنبورداران ،تأمين نهادهها
و ...مشــکل داريم ،ولی با اين وجود زنبورداري در کشــور ما
پيشرفت زيادي کرده است.

زنبورعسل سبب کويرزدايي ميشود .رشد

متأسفانه برخی ملکهها از خارج

زنبورعســل کشــور داريم يا در هر مکان ديگــري اتحاديه
ميتوانــد آن را تجميع کند و نهادههاي مورد نياز زنبورداران
را خريداري کند و در اختيــار آنها بگذارد که اين کار طبق
قاعــده با وجود تمام مشــکالت مثل ســختي تهيه نهادهها،
انجام ميشود.
با توجه به اينکه اســتان سمنان يک استان کويري است ،نظر
عموم مردم اين اســت که در اين اســتان عسل و فرآوردههاي
زنبورعسل به سختي توليد ميشود ،اما بیشتر عسلهاي بسيار
مرغوب مثل عسل خارشتر و عسل ترنجبين در استان ما تولید
میشود .مراتع بسيار خوبي در شاهرود ،شهميرزاد و ...داريم که
شرايط و وضعيت خوبي براي توليد عسل دارند .همچنین چون
با استان مازندران و گلستان همسايه هستيم ،به يکديگر کمک
ميکنيــم و عموماً اول بهار و زمســتان را به دليل وجود کلزا و
جنگل از مراتع مازندران و گلستان استفاده ميکنيم و آنها هم
تابستانها از مراتع مهديشــهر ،شهميرزاد و شاهرود استفاده
ميکنند .گفتنیاســت بخش اعظم مراتع اســتان سمنان در
تابستان در اختيار زنبورداران مازندران و گلستان است و ما هم
به همين نســبت از مراتع آنها استفاده ميکنيم .از افتخارات
اســتان اين است که شرکت «بهار عسل اميريه» ،از بزرگترين
توليدکنندگان ملکه در کشور است.

استقبال از فرآوردههاي زنبورعسل ،جايگاه صنعت
زنبورداري در کشور و مشکالت و مصائب اين صنعت
پرداخت که مشروح این مصاحبه در ادامه میآید.

انتظارات از رئيسجمهور و وزير جهاد کشاورزي براي رفع تنگناهاي صنعت زنبورداري
ما به صنعت زنبورداری فرابخشــي نگاه و پيشــنهاد ميکنيم که مديرعامل
صندوق حمایت از توســعه زنبورداری کشور و مدیر دفتر زنبورعسل وزارت
جهاد کشــاورزی را به انجام هفت کار مجبور کنند .مورد اول دارو اســت که
بایــد به وفور و بهراحتي بــرای درمان زنبورها در اختيار زنبورداران باشــد.
تأمین نهاده شــکر ،ارائه آموزش ،بيمه کلنيهاي زنبورعســل ،بيمه تأمین

اجتماعی زنبــورداران ،ارتقای آموزش عمومي دربــاره مصرف فرآوردههاي
زنبورعســل بهجاي مصــرف چيپس و پفک و فراهمکردن زمينه اســتقبال
کشاورزان از اســتقرار کلنيهاي زنبورعسل در مزارع از دیگر کارهایی است
که باید انجام شــود .اين چند مورد اگر ســرلوحه کار مسئوالن قرار بگيرد،
قطعاً موفق خواهيم شد.

ارتباط اتحاديه زنبورداران با مسئوالن وزارت جهاد
کشاورزی به چه نحوي است؟
ارتباط مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزي با زنبورداران تا دو
سال پيش مطلوب بود ،ولي معموالً از ارتباط با ما کنارهگيري
ميکنند .در کل باید گفت پيشتر با مســئوالن بخش اصالح
نژاد زنبور وزارت جهاد کشــاورزي ارتباطات بســيار خوب و
نزديکی داشتيم که اکنون این ارتباط کمرنگ شده است.
صنعت زنبورداري کشـــور و اســـتان به چه سمت
و سويي ميرود؟
اگر بگوييم حرکت صنعت زنبورداری ما به ســمت پيشــرفت
نیست ،درست نيست ،زیرا زنبورداري ما پيشرفت زيادي کرده
است؛ بهعنوان مثال در کشــور پنج نفر بوديم که ملکه توليد
ميکرديم ،ولي امروز حدود  200تا 300جوان در حوزه توليد
ملکه فعال شدهاند ،اما متأســفانه برخی ملکهها از خارج وارد
ميشــود و هيچ نظارتي بر الينها و ملکهها نيست؛ لذا وزارت
جهاد کشاورزي و مرکز اصالح نژاد زنبور بايد با کمک سازمان
دامپزشــکي کشــور به اين مســأله ورود کنند .اگر در زمينه
مصرف دارو و ملکه آموزش داده شــود ،وضعيت بهتر ميشود
و ميتوان با واردات مقــداري ملکه الین و تکثیر آنها جلوي
اين قاچاق را گرفت .زنبورداران ما ميخواهند تمام مشــکالت
خود را با کمک صندوق توســعه صنعت زنبورداری کشور حل
کنند ،در حاليکه بودجه اين صندوق محدود اســت .اتحاديه
هم نســبت به گذشته خيلي منسجمتر کار ميکند .معموالً هر
اســتاني يک عضو در اتحاديه سراســری زنبورداران دارد و در
حال حاضر حدودا ً 26عضو داريم.

