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تولیــد و بســته بنــدی و تجــارت خرمــا چــه در بــازار داخلــی و چــه در بازارهــای خــارج از کشــور تقریبــا در 
هــر منطقــه خرمــا خیــز کشــور مســائل و مشــکالت و تنگناهــا و موانــع عدیــده دارد. در تولیــد بــا بحــران 
کــم آبــی روبــرو هســتیم تامیــن مــواد غذایــی نخــل هــا، هــرس آن هــا کــه مــا در کرمــان اصطــالح گــراز 
ــداری  ــت باغ ــز و درش ــکات ری ــایر ن ــراض و س ــات و ام ــا آف ــارزه ب ــح ومب ــم و تلقی ــه کار می بری دادن را ب
علمــی و عملــی موفــق چالــش هــای تولیــد هســتند. در بســته بنــدی بــا وجــود کرونــای لعنتــی رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی الزامــی اســت و بنابرایــن ســورتینگ و بســته بنــدی خرمــا را کــه نیازمنــد تجمیع 
ــن رهگــذر کیفیــت بســته بنــدی آســیب می بینــد  ــا مشــکالت انجــام می شــود و از ای کارگــران اســت ب
فــارغ از ایــن کــه بســته بنــدی اســتانداردی نداریــم و تتقریبــًا هیچگونــه نظارتــی بــر آن نمیشــود و رقابــت 
ــه  ــت. در عرص ــخت اس ــیار س ــا بس ــن ی ــر ممک ــا غی ــال ی ــی عم ــد صادرات ــود و ثروتمن ــای پرس در بازاره
تجــارت خرمــا دســتورالعمل ها یــا بخشــنامه های خلــق الســاعه دولتــی مخــرب و ضــد صادراتــی قیمــت 
را دچــار نوســان می کنــد و همــه دســت انــدرکاران اعــم از تولیــد کننــده، بســته بنــدی کننــده، واســطه، 
ــکل  ــک تش ــت. ای کاش ی ــده اس ــی تولیدگنن ــون اصل ــی مغب ــوند ول ــرر میش ــده متض دالل و صادرکنن
ــی شــرق و غــرب  ــن الملل ــازی درعرصــه بازارهــای بی ــن ب ــه قوانی ــی توانمــد و دلســوز و آشــنا ب صادرات
ــود  ــه وج ــور ب ــا در کل کش ــز ی ــتان خرماخی ــر اس ــا در ه ــت خرم ــنام صنع ــتگان خوش ــور برجس ــا حض ب
ــان در  ــا ایــن رهنمــود کــه همــه اشــخاص، شــرکت هــا، مالکیــن، فــرآوری کننــدگان و بازرگان می آمــد ب
یــک قایــق یــا بــر ســر یــک ســفره نشســته انــد و منافــع همــگان را در نظــر مــی گرفتنــد. شــاید انجمــن 
ملــی خرمــای ایــران مســئولیت ایــن کار را بــه عهــده بگیــرد و گامــی اساســی در تحــول مثبــت و ســازنده 
ــا فکــر نکننــد کــه  ــا دســت اندرکاران صنعــت خرم ــر می داشــت ام ــا فــروش ب ای را در زنجیــره تولیــد ت
ــی  ــته، صیف ــران، پس ــت . زعف ــا اس ــر آن ه ــان گی ــًا گریب ــراً و اختصاص ــکالت منحص ــائل و مش ــن مس ای
جــات و  و تولیــدات گلخانــه ایــی و ســایر محصــوالت کشــاورزی و باغــداری مشــمول همینگونــه مســائل 
ــا  ــتر ب ــول بیش ــه محص ــد ک ــد و بدانی ــوی داری ــتند. دل ق ــر هس ــا کمت ــتر ی ــدت بیش ــا ش ــکالت ب و مش
کیفیــت باالتــر همــواره در دنیــا مطلــوب مشــتری هــای بالفعــل و بالقــوه اســت. توصیــه مــن ایــن اســت 
بــازار شــرق چیــن را فرامــوش نکنیــم کــه بالقــوه بزرگتریــن و ســودآورترین بــازار خرمــای ایــران اســت. 
چــون دســت از ســلیقه پنــد آمــوزی نمیتوانــم بــردارم در پایــان توجــه تــان را بــه ایــن نــکات اخالقــی در 
تجــارت جلــب مــی کنــم. عنصرالمعانــی میفرماییــد تــا بتوانــی از خیانــت پرهیــز کــن کــه هــر کــه یــک 
بــار خائــن گشــت بیــش کــس را بــر او اعتمــاد نکنــد و راســتی پیشــه کــن کــه بزرگتریــن طــراری راســتی 

اســت. خــوش داد و ســتد بــاش کــه تــا ده یــازده کنــی یکبــار دوبــار ده نیــم تــوان کــرد 
ســوگند بــه دروغ مخــور و ســخت معاملــت مبــاش و اگــر بــر درویشــی وامــی داری چــون دانــی کــه بــی 

طاقــت اســت تقاضــای پیوســته مکــن و درشــت تقاضــا مبــاش. نیــک دل بــاش تــا نیــک پــی.
نقــل و قولــم تمــام شــد آنچــه بیــش از همــه ی آنچــه نقــل کــردم مــن را خــوش آمــد جملــه ی راســتی 

پیشــه کــن کــه بزرگتریــن طــراری میباشــد.

*مهندس مهدی ایرانی کرمانی
*پژوهشگر
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ــر  ــی دیگ ــام ورق ــر ای ــد و دفت ــار آم ــای به ــدای پ ص
خــورد. میخواهــم مقالــه ایــن شــماره را بــه دور از همــه 
هیاهــو هــای سیاســی و اقتصــادی کمــی بهاری بنویســم 
و بگویــم طبیعــت چــه زیبــا و مدبرانــه از پائیــزی حــزن 
ــرم  ــبز و خ ــاری س ــه به ــرد ب ــتانی س ــز و زمس انگی
ــدوه از تــن  ــاران بهــاری غبــار ان میرســد و چــه زیبــا ب
طبیعــت میزدایــد و خاطــره ایامــی ســخت را بــه طــراوت 
اکنــون تبدیــل میکنــد و زمیــن و زمــان فــارغ از خاطــره 
ــق  ــالن عاش ــرایی بلب ــه س ــه نغم ــرد دل ب ــتان س زمس

ــود. ــول میش ــپارد و متح میس
خدا کند،

ــازه  ــی ت ــته را طراوت ــای خس ــان ه ــاری ج ــیم به نس
بخشــد و بــاران بهــاری بــر افــکار کهنــه ببــارد و تعصــب 

ــدد. ــت بربن ــان رخ ــت از جه ــل و جهال و جه
خدا کند،

 گفتــار نیــک در ادبیــات جهــان جــاری گــردد و واژه های 
ــه گل  ــل جــای خــود را ب ســخیفی چــون دشــمن و تقاب
واژه هــای دوســتی و تعامــل بدهــد تا خســته از دشــمنی 

هــا کمــی در ســایه رفاقــت هــا بیاســائیم.
خدا کند، 

ــتی  ــان هس ــد اندیش ــن و روح ب ــک در ذه ــدار نی پن
رســوخ کنــد و ریشــه دروغ، حــرص و آز، کینــه، حســد،

طمــع و تکبــر در آن هــا خشــکانده شــود و جوانــه هــای 
ــع در  ــت و تواض ــردی و قناع ــت و جوانم ــتی و گذش راس

آن هــا بــارور گــردد.
خدا کند، 

ــر  ــت گ ــن و هدای ــی روش ــون چراغ ــک چ ــردار نی ک
ــک  ــای تاری ــه ه ــس کوچ ــه پ ــه را در کوچ ــدان هم وج
ــد و  ــت کن ــت هدای ــح و درس ــیر صحی ــی در مس زندگ
ــه  ــر و ادب ب ــت مه ــای جهال ــت بج ــان کیاس در کردارم
جــای خشــم و غضــب بــه ارمغــان بیــاورد و بــاور داشــته 
باشــیم کــه آنچــه بکاریــم عاقبــت همــان را درو خواهیم 

کــرد.
کــه اگــر چنیــن کنیــم رود زالل انســانیت در ســرزمین 
هــای خشــک و تشــنه آن در جهــان جــاری خواهــد شــد 
و زندگــی رنــگ و بویــی بهــاری در تمــام فصــول خواهــد 

. فت گر
ــو  ــم، ن ــو بگوئی ــو، ن ــال ن ــن س ــم در ای ــس بیائی پ
بیندیشــیم، و نــو رفتــار کنیــم و چــون طبیعــت تحــّول 

ــم. ــه کنی را تجرب
و در آخر خدا کند و خدا کند و خدا کند 

ــوند  ــارک ش ــما مب ــر ش ــا ب ــد ت ــی بیاین ــه خوش ــام ب ای
ــمائید. ــارک ش ــون مب چ

 ایام به کام و سال نو مبارک
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ــراز و  ــیس، ف ــال از تاس ــت 12س ــا گذش ــران ب ــای ای ــی خرم ــن مل انجم
ــم. ــر بودی ــاره گ ــر آن نظ ــه ب ــه هم ــود ک ــه نم ــی را تجرب فرودهای

انجمــن بعنــوان یــک تشــکل نوپــا کــه مجبــور بــود از آوان تاســیس خــود 
ــان مدعــی  ــت جوی ــد نفــره دســت ســاز ران ــا محفــل هــای چن از جــدل ب
بــر ســیادت صنعــت خرمــای کشــور تــا حضــور در اکثریــت مجامــع تصمیــم 
ــر آن  ــذاری ب ــر گ ــور و اث ــای کش ــت خرم ــت صنع ــر در سرنوش ــری موث گی

تصمیمــات راهــی را بپمانــد کــه بــه ســهولت طــی نگشــته اســت.
ــا  ــت ت ــوده  و اس ــور ب ــود مجب ــرون خ ــه در ب ــه در درون و چ ــن چ انجم
ــا  ــا خویــش ادامــه دهــد و ایــن ب ــه حرکــت پوی پیوســته هرچنــد ناقــص ب
ــت  ــری و محدودی ــاال س ــن ب ــای قوانی ــتی ه ــا و کاس ــف ه ــه ضع ــه ب توج
ــا ضعــف در بنیــه مالــی کار ســاده ای نبــوده اســت.  هــای کار تشــکیالتی ب
اگــر منصفانــه بنگریــم کار تشــکیالتی بــا دیــدگاه آرمانــی هیچــگاه در ایــن 

ــوده اســت. ــه نب ملــک ســهل وکــم هزین
وجــود محدودیــت هــای نــرم و ســخت در امــر تشــکیالت صنفــی ظرافــت 
هــای مدیریتــی را طلــب میکــرد و میکنــد کــه گاهــًا بخاطــر خواســته هــا 
ــن  ــا ای ــردد. ام ــم کاری میگ ــر ک ــل ب ــن حم ــا انجم ــق اعض ــات بح و مطالب
ظرافــت هــا همــراه بــا مکمــل خــود کــه معطــوف بــه مطالبــه گــری قانونــی 
اعضــا انجمــن کــه شــاید جســورانه بنظــر آیــد، الزمــه حیــات، توســعه کمی 

و کیفــی و ســیادت انجمــن برصنعــت خرمــای کشــور اســت.
بنابرایــن همانطــور کــه بارهــا اشــاره شــد لــزوم بازنگــری در امــور انجمــن 
ــا  ــرای تشــکیالت انجمــن مشــاهده میگــردد، ت ــا ب و ایجــاد ســاز کاری پوی
ــی و  ــاد داخل ــه در اقتص ــا ک ــت خرم ــندگان صنع ــم کوش ــل عظی ــک خی این
ــن  ــود انجم ــر از وج ــتر و بهت ــه بیش ــد هرچ ــد بتوانن ــور موثرن ــی کش خارج

ــد. بعنــوان منــادی منافــع آن هــا بهــره منــد گردن

سال ۱۴۰۰نیز به پایان میرسد

*مهندس علی محمد صمیمی
*نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران
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امکان سنجي تشخیص و طبقه بندی فیزیکی خرمای 
مضافتی با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال و 

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان توسط تلفن همراه

* دکتر مقدادتکلوزاده
* دبیر کل انجمن ملی خرمای ایران

S u p p o r t  Ve c t o r  M a c h i n e  
Q u a d r a t i c   
C u b i c   
M e d i u m  G a u s s i a n   
F i n e  G a u s s i a n   

چکیده
ــود  ــت نب ــه عل ــا ب ــدی خرم ــه بن ــنتی درج ــای س روش ه
ویژگــی هــای کمــی مشــخص باعــث درجــه بنــدی 
ناصحیــح شــده و اتــالف زمــان و هزینــه ایجــاد مــی کنــد. 
ــه  ــای طبق ــم ه ــاس الگوریت ــر اس ــا ب ــدی خرم ــه بن درج
ــدار را  ــنده و خری ــر فروش ــالف نظ ــد اخت ــی توان ــدی م بن
کاهــش دهــد. در ایــن تحقیــق شناســایي برخــي ویژگــی 
ــه  ــدی آن ب ــه بن ــي و طبق ــاي مضافت ــی خرم ــای کیف ه
ــتخراج  ــرات اس ــق نظ ــته)درجه 1،2، 3 و 4(برطب چهاردس
ــیه  ــور روس ــی کش ــای مضافت ــدگان خرم ــده از واردکنن ش
انجــام شــده اســت و بــرای ایجــاد ارتبــاط معنــی دار بیــن 
کیفیــت خرمــا و برنامــه ی پــردازش تصویــر تلفــن همــراه 
)SVM (ــتیبان ــین پش ــردار ماش ــط ب ــط Matlab توس در محی
ــک  ــی، کوادراتی ــج SVM خط ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش اس
ــد  ــت 100 درص ــط  دارای دق ــین متوس ــک  و گوس ، کوبی
ــور  ــه ط ــدی را ب ــه بن ــت درج ــته اس ــی توانس ــوده، یعن ب
کامــل انجــام دهــد. بــرای درک چگونگــی عملکــرد طبقــه 
بنــدی شــده انتخــاب شــده درهرطبقــه، ازطــرح ماتریــس 
ــه  ــرخ طبق ــت. منحنیROCن ــده اس ــتفاده ش ــاش اس اغتش
بنــدی مثبــت درمقابــل نــرخ مثبــت کاذب را بــرای انتخــاب 
آمــوزش طبقــه بنــدی، ارائــه مــی دهــد. نــرخ مثبــت0.97 
ــی٪97  ــده فعل ــدی کنن ــه بن ــه طبق ــی دهدک ــان م نش
ــه مثبــت )در درجــه  ــه طبق ــه درســتی ب ازمشــاهدات را ب
ــنجی  ــت س ــور صح ــه منظ ــد. ب ــی ده ــاص م اول(اختص
نهایــی از ضریــب کاپــا اســتفاده شــده اســت کــه بــا نظــر 
خبــرگان نیــز میــزان درســتی طبقــه بنــدی مــورد بررســی 
ــر از 0.6  ــا بزرگت ــر کاپ ــه ی مقادی ــت. هم ــه اس ــرار گرفت ق
ــوده و دارای پایــداری کافــی اســت. همچنیــن بیشــترین  ب
ــن  ــش از  0.8 و کمتری ــک  بی ــه روش کوبی ــوط ب ــا مرب کاپ

ــا  ــت. ب ــدار0.76 اس ــا مق ــل  ب ــین کام ــه گوس ــوط ب مرب
توجــه بــه دقــت و صحــت پیــاده ســازی بــا SVM ایــن روش 
بــا بــازده باالیــی قابلیــت درجــه بنــدی خرمــا را بــا ویژگی 

هــای اســتخراج شــده دارد.
SVM ،کلید واژه:پردازش تصویر، خرمای مضافتی

1-مقدمه
ــک  ــش از ی ــد بی ــا تولی ــر ب ــال حاض ــران در ح ــور ای کش
ــور  ــا در میان3کش ــن خرم ــزار ت ــت ه ــون و دویس میلی
ــران  ــه ای ــت ک ــي اس ــن در حال ــرار دارد. ای ــان ق اول جه
ــورهاي  ــایر کش ــا س ــه ب ــي در مقایس ــر ارزش صادرات از نظ
ــی  ــت. یک ــه اس ــي قرارگرفت ــه ي پایین ــده در رتب صادرکنن
ــل  ــع و قاب ــتانداردی جام ــدان اس ــر فق ــن ام ــل ای از دالی
پذیــرش توســط خریــدار عمــده ســایر کشــور¬ها و 
صادرکننــدگان ایــن محصــول می باشــد.اختالف نظــر 
خریــداران و فروشــندگان عمــده ی خرمــا در ســطح 
ــدم  ــول و ع ــی محص ــای کیف ــر ه ــورد پارامت ــان در م جه
ــول  ــل قب ــه ی قاب ــه دامن ــخص ک ــتاندارد مش ــود اس وج
ــی  ــای علم ــیله ی روش ه ــه وس ــی را ب ــور کیف ــر فاکت ه
ــت و  ــدم قطعی ــه ع ــر ب ــد، منج ــن کن ــگاهی تعیی آزمایش
توافــق نظــر دو طــرف در مــورد خریــد خرمــا و در نهایــت 
کاهــش مــراودات تجــاری و اختالفــات مالــی می گــردد. بــا 
ایــن توصیــف اســتفاده از روش پــردازش تصاویرمــي توانــد 
طبقــه بنــدي دقیــق خرمــا را بــر اســاس رنــگ و انــدازه و 
چروکیدگــی پوســت خرمــا انجــام دهد(رحمانــی و علــوی، 

.)1389
-مواد و روش ها

تامین مواد و امکانات الزم براي اجراي طرح
 خرمــای مضافتــی در انــدازه، شــکل، رنــگ و بافــت متفاوت 

فاقــد هــر گونــه مــواد اضافــی تهیــه و بعــد از کــد  گذاری
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هــر کــدام از نمونــه هــا در یــک پایــگاه داده ثبــت گردیــد.
در مرحلــه نخســت از نظــر خبــرگان )کســانی کــه ســابقه 
ــد.  ــتفاده ش ــدی اس ــه بن ــرای طبق ــد( ب ــط دارن کار مرتب
ــه  ــا توج ــان ب ــي انس ــش بابینای ــورد آزمای ــای م ــه ه نمون
ــه  ــا پاســخ 44 نفــر خبــره ب ــه اســتانداردهای مرســوم ب ب
ــای  ــدي گردید.نمونه ه ــه بن ــه ای طبق ــش نام ــورت پرس ص
کــد گــذاری شــده در اختیــار افــراد خبــره قــرار گرفــت 
تــا بــا بررســی نمونــه براســاس معیارهــا و وزن هــر معیــار 
ــا  ــت، آن ه ــده اس ــتخراج ش ــا اس ــه ه ــش نام ــه از پرس ک
ــل  ــگ و تخلخ ــدازه، رن ــاس ان ــر اس ــته ب ــه چهاردس را ب
ــال  ــون نرم ــی آزم ــخ ده ــد از پاس ــد. بع ــدی کنن طبقه¬بن
ــل  ــزار تحلی ــرم اف ــا ن ــرگان ب ــر خب ــی نظ ــودن و پایاب ب
آمــاری SPSS  انجــام شــد.به منظــور پایایــی از آزمــون آلفای 
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه مقــدار آن بیــش از 0.7 
اســت. پــس از وارد کــردن داده هــا از اســتخراج ویژگــی، 
در مرحلــه بعــدی نمــودار پراکندگــی هــر درجــه براســاس 

ــد. متغیرهــای محیــط، تخلخــل و رنــگ مشــخص گردی
تصویربرداری

ــدی  ــراه اندروی ــای هم ــن ه ــط تلف ــرداری توس تصویرب
Samsung T30از فاصلــه 15 ســانتی متــر بــا دوربیــن 6 
ــپ  ــت و چ ــن، راس ــاال، پایی ــت ب ــل، از 4 جه مگاپیکس
ــاد  ــد  canonدر ابع ــی LT02برن ــه عکاس ــد. جعب ــام ش انج
 LED ــراغ ــف چ ــه در آن دو ردی ــر ک ــانتی مت 30×30×30 س
ــرار گرفــت )شــکل  ــورد اســتفاده ق ــود، م ــه شــده ب تعبی
2(. مهــم تریــن خصوصیــت جعبــه عکاســی، نــور مناســب 
اســت کــه از ترکیــب دو نــور LED ســفید و زرد بــه وجــود 
ــی  ــاد م ــه ایج ــل جعب ــی را در داخ ــنایی خوب ــده، روش آم
نمایــد. در قســمت باالیــی جعبــه عکاســی نیــز محفظــه ای 
تعبیــه شــده کــه مــی تــوان از بــاال نیــز عکاســی کــرد. از 
72LED در چهــار طــرف ســقف جعبــه عکاســی بــا قــدرت 

ــد. ــاال اســتفاده ش ــور ب ن
SVM طبقه بندی خرمای مضافتی با

ــر از  ــر )20 تصوی ــده از تصاوی ــتخراج ش ــای اس ــی ه ویژگ
ــرات  ــی از نظ ــای خروج ــوی ه ــاس الگ ــر اس ــت( ب 4 جه
افــراد خبــره توســط SVM بــه چهارطبقــه) درجــه 1،2،3 
و 4( طبقــه بنــدی میگــردد. اعتبــار بخشــی نتایــج حاصــل 
ازالگوریتــم طبقــه بنــدیSVM بــا مقایســه نتایــج افــراد 

خبــره بررســی شــد.

طرح آماری و تجزیه و تحلیل داده¬ها
ــده  ــام ش ــدی انج ــه بن ــه روش طبق ــر پای ــا ب ــش ه آزمای
ــرار  ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــزار SPSS م ــرم اف ــا ن و ب
ــج  ــتگی نتای ــزان همبس ــی می ــرای بررس ــت. ب ــه اس گرفت
ــتگی  ــزان همبس ــی می ــره و بررس ــراد خب ــاهدات اف مش
ــل از  ــج حاص ــا نتای ــره ب ــراد خب ــاهدات اف ــج مش نتای
ــده  ــتفاده ش ــا اس ــق کاپ ــب تواف ــر از ضری ــردازش تصوی پ
اســت. جاکــوب کوهــن )1960( رابطــه کاپــا را بــرای 
ــت،  ــرده اس ــنهاد ک ــدی پیش ــه بن ــت در طبق ــی دق بررس
نســبت یــک ارزش خــاص در یــک طبقــه کــه بــه وســیله 
کدگذاراســتفاده شــده اســت، درنســبت اســتفاده از همــان 
ــن  ــود. ای ــرب می ش ــذار دو مض ــیله کدگ ــه وس ارزش ب
ــق  ــا تواف ــوند ت ــع می ش ــم جم ــا ه ــپس ب ــا س ــبت ه نس
ــل  ــا و تحلی ــب کاپ ــد. ضری ــت آی ــه دس ــار ب ــورد انتظ م
ــا1+  ــن 1- ت ــددی بی ــدازه ای ع ــر آن ان ــی ب ــاری مبتن آم
اســت،که هرچــه بــه 1+ نزدیــک تــر باشــد بیانگــر وجــود 
توافــق متناســب ومســتقیم می باشــد. انــدازه  هــای 
نزدیــک بــه 1- نشــان دهنده وجــود توافــق وارون وعکــس 
ــان  ــق را نش ــدم تواف ــر ع ــه صف ــک ب ــای نزدی و اندازه ه
می دهــد. چنانچــه مقــدار ایــن ضریــب از0.6بیشــتر باشــد 

ــکاران، 1391(.   ــفی و هم ــوددارد )یوس ــی وج پایای
پیاده سازی

ــده  ــکل 3 آورده ش ــورت ش ــه ص ــازی ب ــاده س ــل پی مراح
اســت کــه 3 ویژگــی رنــگ، محیــط و تخلخــل از تصاویــر 
ــخص  ــرگان مش ــرات خب ــاس نظ ــده و براس ــتخراج ش اس
شــده اســت که هــر درجــه خرمــا دارای چــه ویژگــی هایی 
اســت. پــس از تصویربــرداری بــه منظــور پیش پــردازش از 
 ,.2007Rashidi et al( روش فیلتــر میانه اســتفاده شــده اســت
(.پــس از پیــش پــردازش بزرگتریــن عــدد بدســت آمــده 
ازجمــع ردیفــي پیکســل هــا طــول خرمــا را ارائــه می¬دهد 
ــتوني  ــع س ــده ازجم ــت آم ــدد بدس ــن ع ــزرگ تری و ب
ــت  ــد )حج ــی ده ــه م ــا را ارائ ــر خرم ــا قط ــل ه پیکس
ــه  ــي ب ــت یاب ــه منظوردس ــکاران، 1389(. ب ــی و هم رحمان
پیکســل¬هادرهرمیلیمترمربع،تصویر  تعــداد  مســاحت 
ــه مســاحت یــک ســانتیمترمربع گرفتــه شــد  قطعــه اي ب
و طبــق الگوریتــم نــرم افــزار مســاحت انــدازه گیــری شــد 
ــوص  ــن در خص ــکاران،1389(. همچنی ــازرگان الری و هم )ب
ــزار Matlab مشــخص  ــرم اف ــر از RGB توســط ن رنــگ تصاوی

S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s   

L i g h t  E m i t t i n g  D i o d e   
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شکل- مراحل پیاده سازی
ــل  ــط، تخلخ ــای محی ــردن داده ه ــد وارد ک ــه بع در مرحل
ــده  ــام ش ــزار2020Matlab انج ــرم اف ــط ن ــه محی ــگ ب و رن
اســت کــه ماتریــس هــای اســتخراجی بــه منظــور آمــوزش 
ــای  ــپس داده ه ــت. س ــده اس ــازی ش ــب س در SVM مرت
ــود.  ــی ش ــط SVM م ــدی وارد محی ــه بن ــه درج ــوط ب مرب
ویژگــی هــای اســتخراج شــده از تصاویــر )30 تصویــر از 4 
جهــت( بــر اســاس الگــوی هــای خروجــی از نظــرات افــراد 
خبــره توســط SVM بــه چهاردســته)درجه 1، 2، 3 و 4( 
طبقــه بنــدی و اعتبــار بخشــی نتایــج حاصــل ازالگوریتــم 
ــره در  ــراد خب ــج اف ــه نتای ــا مقایس ــدی SVM ب ــه بن طبق
ــج  ــد. نتای ــی گردی ــا بررس ــاخص کاپ ــا ش ــر ب ــش آخ بخ
ــک  ــه ی ــره در زمین ــراد خب ــج اف ــا نتای ــی SVM، ب خروج
ــدم    ــورت ع ــاری داده و در ص ــق آم ــخص تطبی ــه مش نمون
ــه تاییــد  ــج حاصل وجــود تفــاوت معنــی  دار، صحــت نتای
گردیــده و الگوریتــم طبقــه بنــدیSVM  بــه عنــوان روش 
اســتاندارد طبقــه بنــدی خرمــای مضافتــی در نظــر گرفتــه 

شــد.
نتیجه گیری

در ایــن تحقیــق بــرای درجــه بنــدی خرمــا از 3 ویژگــی به 
صــورت اســتخراج تخلخــل بــا تبدیــل موجــک، اســتخراج 
محیــط بــا کشــف لبــه و اســتخراج رنــگ بــا هیســتوگرام 
ــر  ــگ مقادی ــاری رن ــخصات آم ــت. مش ــده اس ــام ش انج
ــی  ــه بررس ــرای 4 درج ــر ب ــده از 30 تصوی ــتخراج ش اس

شــده اســت کــه مقادیــر درجــه 1 باالتــر از درجــات دیگــر 
ــده  ــد ش ــر اخ ــن در 30 تصوی ــار پایی ــراف معی ــت. انح اس
ــودن  ــز ب ــت آمی ــده موفقی ــان دهن ــا نش ــه خرم از 4 درج
ــر  ــورت مقادی ــر اینص ــه در غی ــت ک ــرداری اس ــر ب تصوی
ــتخراج  ــای اس ــی ه ــد. ویژگ ــی آم ــت م ــه دس ــی ب باالی
شــده وارد آمــوزش SVM شــده اســت. نتایــج SVM خطــی، 
ــت  ــط دارای دق ــین متوس ــک و گوس ــک، کوبی کوادراتی
100 درصــد اســت یعنــی توانســته اســت تشــخیص درجــه 
بنــدی بــه طــور کامــل انجــام شــود. بــرای درک چگونگــی 
عملکــرد طبقه¬بنــد یشــده انتخابــی درهرطبقــه ،ازطــرح 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــاش اس ــس اغتش ماتری
ــه  ــه، درج ــه نمون ــت و ن ــه 1 در بیس ــای درج ــج، خرم نتای
ــه  ــت و ن ــه 3 در بیس ــه، درج ــت نمون ــت وهش 2 در بیس
ــه  ــت طبق ــه درس ــه نمون ــت و ن ــه 4 در بیس ــه و درج نمون
بنــدی شــده اســت. در مرحلــه آخــر از نظــر خبــرگان نیــز 
بــرای صحــت ســنجی طبقــه بنــدی اســتفاده شــده اســت. 
ــه  ــا توج ــان ب ــي انس ــش بابینای ــورد آزمای ــای م ــه ه نمون
ــش  ــل پرس ــه و تحلی ــوم و تجزی ــتانداردهای مرس ــه اس ب
ــیه )44  ــور روس ــده کش ــداران عم ــط خری ــا توس ــه ه نام
ــه  ــد. ب ــه صــورت تصادفــی( طبقــه بنــدي شــده ان نفــر ب
ــا اســتفاده  ــب کاپ ــی از ضری ــور صحــت ســنجی نهای منظ
ــا نظــر خبــرگان نیــز میــزان درســتی  شــده اســت کــه ب
طبقــه بنــدی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. همــه ی 
مقادیــر کاپــا بزرگتــر از 0.6 بــوده و دارای پایــداری اســت 
ــش از  ــک بی ــه کوبی ــوط ب ــا مرب ــترین کاپ ــن بیش همچنی
0.8 و کمتریــن مربــوط بــه گوســین کامــل بــا مقــدار 0.76 
 SVM اســت. بــا توجــه بــه دقــت و صحــت پیــاده ســازی بــا
ایــن روش بــا بــازده باالیــی قابلیــت درجــه بنــدی خرمــا 
را بــا ویژگــی هــای اســتخراج شــده دارد کــه مــی توانــد به 
صــورت اتوماتیــک بــا دقــت باالیــی خرمــا را درجه¬بنــدی 

ــد. نمای
پیشنهاد

اســتفاده از ویژگــی هــای مســتخرج از تصاویــر دیجیتالــی 
خرمــا و روش هــای شناســایی الگــو) SVM( بــرای درجــه 

بنــدی ســایر ارقــام خرمــای تجــاری کشــور 
ــی  ــه نویس ــا و برنام ــواع خرم ــگ ان ــرات رن ــی تغیی بررس
PLC  جهــت ســاخت دســتگاه ســورتینگ و درجــه بنــدی 

بــر اســاس رنــگ ســنجی .
اســتفاده از ســایر تکنیــک هــای یادگیــری ماشــین مثــل 
ــواع  ــایی ان ــت شناس ــود دق ــت بهب ــق جه ــری عمی یادگی
خرمــا . در مطالعــات بعــدی مــی تــوان در خصــوص تهیــه 
ــر روی  ــب ب ــت نص ــه قابلی ــرد ک ــای کار ک ــن ه اپلیکیش
گوشــی همــراه داشــته باشــند و بتــوان بــا آن نــوع درجــه 

ــا را مشــخص کــرد. خرم

.) ,.2007Rashidi et al( گردید
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*فهیمه ساالری
*مشاور کسب و کار

*متخصص در حوزه دیجیتال مارکتینگ

لینکدین ، دریچه ای به بازار جهانی

پیشــرفت تکنولــوژی هــای ارتباطــی و توســعه ی شــبکه 
هــای اجتماعــی ، تغییــرات زیــادی در روشــهای بازاریابــی 
ــه همــراه داشــته اســت .  ــا ب و برندســازی محصــول خرم
در حقیقــت ارتباطــات مجــازی ، تســهیل کننــده ی مســیِر 

پیچیــده ی بازاریابــی  بــه شــیوه ی ســنتی هســتند.
ــس  و  ــس آپ بیزین ــی وات ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش اگرچ
ــه  ــایانی ب ــک ش ــتاگرام ، کم ــنال اینس ــت پروفش اکان
ــارج از  ــل و خ ــا در داخ ــول خرم ــارت محص ــترِش تج گس
ــا  نقــش شــبکه اجتماعــی لینکدیــن  کشــور میکننــد ام
ــردش ، در  ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــت ویژگ ــه جه ، ب
گســترش صنعــت خرمــا و فــرآوری آن چشــمگیر اســت .
ــرم  ــن پلتف ــوان بزرگتری ــن بعن ــی لینکدی ــبکه اجتماع ش
تخصصــی  کســب و کار دنیــا و بــا  داشــتن بالــغ بــر 800 
میلیــون کاربــر فعــال دربیش از  200  کشــور جهــان ، اولین 
و تنهــا شــبکه اجتماعــی بیزینــس تــو بیزینــس دنیاســت 
کــه بــا هــدف اصلــی ایجــاد شــبکه ســازی  بــه توســعه 
کســب و کارهــای مختلــف در ســطح بیــن الملــل کمــک 
ــن  ــت لینکدی ــت ماموری ــوان گف ــد. میت ــیاری میکن بس
ایجــاد ارتبــاط کاری بیــن متخصصــان ، بــرای بــاال بــردن 
ــه موفقیــت  بیشــتر اســت. اثربخشــی و رســیدن آنهــا ب

ــای  ــرم ه ــایر پلتف ــالف س ــی ، برخ ــرم تخصص ــن پلتف ای
رایــح کــه بــا هــدف ســرگرمی  ایجــاد شــده انــد ، کامــال 
بطــور تخصصــی و هدفمنــد امــکان شــبکه ســازی قــوی 
ــا تاجــران خرمــا را فراهــم میکنــد و همچنیــن فضایــی  ب
ــردن  ــدا ک ــاغل، پی ــی مش ــی، معرف ــرای کاریاب ــب ب مناس

نیروهــای متخصــص و تبلیغــات اســت.
ویژگــی کــه لینکدیــن را از ســایر شــبکه هــای اجتماعــی 
متمایــز میکنــد امــکان شــبکه ســازی در بیــن فعــاالن ، 
صــادر کننــدگان و وارد کننــدگان خرمــا و فــرآورده هــای 
ــی اســت . در حقیقــت شــبکه  ــی در مقیــاس جهان خرمای
ســازی  ایجــاد و توســعه ی  یــک رابطــه طوالنــی  مــدت و 

ــوزه ی  ــه در ح ــت  ک ــرادی اس ــا اف ــه ب ــودمند دوطرف س
ــبکه ی  ــتن ش ــا داش ــد  و قطع ــت میکنن ــانی فعالی یکس
ــا  ــوزه ی خرم ــا ح ــط ب ــن مرتب ــترده ای از مخاطبی گس
ــعه  ــه توس ــود و ب ــوب میش ــی محس ــت رقابت ــک مزی ، ی
ی برنــد کمــک میکنــد. لینکدیــن ایــن امــکان را فراهــم 
کــرده اســت کــه بتوانیــد عالوه بــر پیدا کــردن خریــداران 
محصــول خرمــا  و جلــب اعتمــاد آنهــا بــا شــبکه ســازی 
ــاب  ــده هــای ن ــه ی اطالعــات و ای ــه گنجین ــد ، ب قدرتمن
متصــل شــوید و زمــان رســیدن بــه موفقیــت را کوتاهتــر 
ــرای   ــیری ب ــدن، مس ــس از ایجادش ــبکه ها پ ــد . ش کنی
ــا  ــدت ب ــه ای درازم ــا رابط ــازند ت ــا را می س ــادل ایده ه تب
ــه  تنهــا  اعتمــاد متقابــل شــکل بگیــرد. دریافــت ایــده ن
باعــث افزایــش خالقیــت در فراینــد تولیــد ، بســته بنــدی 
و فــروش محصــول خرمــا میشــود بلکــه بــا ایجــاد تمایــز 
، بــه شــکل گیــری بهتــر برنــد تجــاری کمــک میکنــد. بــا 
شــبکه ســازی میتــوان  از منابــع جدیــد  و اطالعــات بــه 
ــای  ــرد و از رقب ــتفاده ک ــا اس ــارت خرم ــوزه تج روز در ح
ــی از  ــا یک ــازی ، تنه ــبکه س ــت. ش ــی گرف ــود پیش خ
ــه   ــی ک ــت . از آنجای ــن اس ــی لینکدی ــای اصل ــی ه ویژگ
ــرکت  ــای ش ــده  ه ــد و تصمیم گیرن ــران ارش ــتر مدی بیش
ــان در  ــای خودش ــا پروفایل ه ــی و ب ــورت واقع ــه ص ــا ب ه
لینکدیــن حضــور دارنــد برقــراری ارتبــاط بــدون واســطه 
و بصــورت مســتقیم بــا آنهــا ، نتایــج ســریع  و مثبتــی در 
بازاریابــی و برندســازی بــه ارمغــان خواهــد آورد . امــکان 
ــای  ــده ه ــم گیرن ــد و تصمی ــران ارش ــه مدی ــی ب دسترس
نهایــی شــرکت هــا تنهــا در فضــای لینکدیــن امکانپذیــر 
اســت .تدویــن برنامــه بــرای حضــور در شــبکه لینکدیــن 
، ســاخت اکانــت مناســب و جســتجو بــرای یافتــن فعــاالن 
حــوزه خرمــا در ســطح بیــن الملــل ، مــی توانــد شــروع 
ــرم  ــن پلتف ــیع ای ــات وس ــتفاده از امکان ــرای اس ــی ب خوب

باشــد.
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*دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی 
*نویسنده، استاد دانشگاه  و مدرس رسمی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

*دکترای مدیریت بازاریابی و مشاور عالی  مدیریت بازاریابی ، فروش و برندینگ

مصاحبه با دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی

یادداشت ها و مصاحبه ها

ــی و ارســال کاالهــا  ــار، بازاریاب ــی، انب ــرای جابجای کاال هــا ب
ــته   ــت. بس ــه اس ــن هزین ــا کمتری ــی ب ــتری نهای ــه مش ب
ــر  ــا ه ــاده ای ب ــر م ــده از ه ــاخته ش ــوالت س ــدی محص بن
ماهیتــی کــه بــرای در بــر گیــری و محافظــت، حمــل، انتقــال 
و معرفــی محصــوالت از مــواد اولیــه تــا محصــوالت فــرآوری 
ــورد  ــده م ــرف کنن ــا مص ــر ی ــا کارب ــده ت ــده از تولیدکنن ش
ــده از  ــرف کنن ــک مص ــتنباط ی ــرد. اس ــرار میگی ــتفاده ق اس
ــه ای  ــی توج ــب ب ــدی نامناس ــته بن ــا بس ــول ی ــک محص ی
ــتری را در  ــته مش ــت و خواس ــورد کیفی ــده در م ــد کنن تولی
پــی دارد  و تاثیــر یــک بســته بنــدی نامناســب هماننــد تاثیر 
رفتــار یــک فروشــنده بــی حوصلــه در آخــر وقــت کار روزانه 
اســت کــه موجــب رنجــش خاطــر مشــتری میشــود و یــک 
ــی در  ــات کامل ــک اطالع ــه ی ــب همیش ــدی مناس ــته بن بس
ــد و در  ــل میکن ــده منتق ــرف کنن ــه مص ــول ب ــورد محص م

ــه در  ــت ک ــال اس ــدت 15 س ــم زاده بم ــار قاس ــای مازی آق
ــگ،  ــروش، برندین ــی، ف ــت، بازاریاب ــوم مدیری ــوزه عل ح
ــانی  و  ــع انس ــط عمومی،مناب ــدی، رواب ــته بن ــات و بس تبلیغ
ســایر  زیــر شــاخه هــای مرتبــط بــا ایــن عناویــن بصــورت 
ــان  ــی ایش ــص اصل ــتند و تخص ــغول کار هس ــه ای مش حرف

ــت. ــای  آن اس ــاخه ه ــر ش ــی و زی ــت بازاریاب مدیری
در ایــن راســتا گفتگویــی بــا آقــای دکتــر مازیــار قاســم زاده 

ســنگرودی داشــته ایــم کــه در زیــر میخوانیــم:
ــته  ــت بس ــدی و مدیری ــته بن ــف بس ــم زاده تعری ــر قاس دکت
ــوب  ــوم محس ــدام عل ــاخه ک ــر ش ــت و زی ــدی چیس بن

ــود؟ میش
بــرای اینکــه تعریــف درســتی از علــم بســته بنــدی داشــته 
ــن  تعریفــی کــه وجــود دارد  ــن و کامــل تری باشــیم زیباتری
ایــن اســت کــه بســته بنــدی  هنــر  و  علــم آمــاده ســازی 
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ــدی  ــیم بن ــرای تقس ــی ب ــیله ای ــدی وس ــته بن ــوع بس مجم
ــه و  ــت ک ــده اس ــرف کنن ــخصیت مص ــاس ش ــر اس ــازار ب ب
ضــرب المثــل معــروف بســته بنــدی فروشــنده ی خامــوش 
بیانگــر ارتبــاط تنگاتنــگ بســته بنــدی و فــروش  محصــول 
ــف  ــای مختل ــدگاه ه ــه از دی ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی اس
ــی تخصــص  ــرد ول ــگاه ک ــم بســته بنــدی ن ــه عل میشــود ب
ــت  ــم مدیری ــی عل ــه ای ــه بســته بنــدی از زاوی ــگاه ب ــن ن م
ــوان  ــدی بعن ــته بن ــش بس ــه در آن نق ــت ک ــی اس بازاریاب
ــت  ــم اس ــیار مه ــتری بس ــا مش ــاط ب ــی و ارتب ــزار بازاریاب اب
ــه در  ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای ــه گون ــت ب ــن اهمی ــه ای ک
ــرای  ــی را ب ــن نقش ــال چنی ــوان اص ــچ عن ــه هی ــته ب گذش
بســته بنــدی متصــور نبودنــد و هــر بســته بنــدی دارای دو 
هویــت فیزیکــی و روانــی اســت کــه تنهــا روی کاغــذ و بــه 
وســیله عبــارات قابــل تفکیــک اســت. واقعیــت ایــن اســت 
ــا  ــی آنه ــای فیزیک ــی ه ــامل ویژگ ــی ش ــت فیزیک ــه هوی ک
مثــل رنــگ، انــدازه، شــکل و طــرح اســت امــا هویــت روانــی 
اســتنباط شــخصیتی اســت کــه خریــدار از ظاهــر یــا ویژگــی 
ــه  ــی¬آورد. البت ــت م ــدی بدس ــته بن ــی بس ــای فیزیک ه
اســتنباط  شــخصیتی خریــدار از ظاهــر یــک بســته بنــدی 
ــان  ــیاری از متخصص ــگ آن دارد و بس ــه فرهن ــتگی ب بس
بازاریابــی معتقدنــد کــه صــرف هزینــه تبلیغــات در طرحــی 
و ســاخت یــک بســته بنــدی موثــر و تاثیــر گــذار چندیــن 
برابــر هزینــه تبلبغــات آن بازدهــی دارد چــون ثابــت شــده 
اســت کــه بــا ایــن روش ارتبــاط ســریع تــر و مطمئــن تــری 
ــه  ــز و نقط ــع مرک ــدی در واق ــته بن ــد و بس ــرار میکن را برق
عطــف تبلیغــات موثــر اســت ، تــا حــدی کــه امــروزه در اکثر 
جلســات بازاریابــی و مشــاوره هــای تخصصــی شناســاندن نام 
محصــول از طریــق بســته بنــدی مطــرح میشــود و در قفســه 
ــول  ــدی محص ــته بن ــا بس ــگاه تنه ــم فروش ــلوغ و دره ش
ــد  ــب کن ــود جل ــه خ ــده را ب ــرف کنن ــه مص ــد توج میتوان
ــی باشــد کــه  ــه ای ــه یــک گون ــد ب ــن جلــب توجــه بای و ای
ــد  ــبد خری ــه س ــده  و ب ــده ش ــول دی ــگاه محص ــن ن در اولی
مشــتری یــا مصــرف کننــده منتقــل شــود و یکــی از عوامــل 
ــاری  ــام تج ــک ن ــه ی ــی ب ــول معمول ــل محص ــی تبدی اصل
معتبــر ارتبــاط غیــر کالمــی طراحــی بســته بنــدی و نحــوه 
ارائــه آن محصــول اســت. نــام تجــاری توســط ویژگــی هایــی 
ــو از قبیــل ایــن هــا  نظیــر شــکل، رنــگ، جنــس، لوگــو و ب
ــم  ــن اســت کــه درگذشــته عل ــرد. واقعیــت ای شــکل میگی
بســته بنــدی را زیــر مجموعــه ایــی از تبلیغــات میدانســتیم 
ــم بســته بنــدی را یکــی از مولفــه  ــی بنظــر مــن میتوانی ول
ــه  در  ــم ک ــی بدانی ــای بازاریاب ــه ه ــزا در آمیخت ــای مج ه
کنــار 4p دیگــر  بتــوان بــه آن نــگاه جــدی و عمیــق کــرد. در 
حــال حاضــر بســته بنــدی را بعنــوان نقطــه عطــف تبلیغــات 
ــات را در  ــاخصه تبلیغ ــن ش ــم تری ــی مه ــه نوع ــد و ب میدانن
بســته بنــدی جســت و جــو میکننــد. تبلیغــات هــم آنقــدر 

ــه آن  ــه ب ــی دارد ک ــی در بازاریاب ــگ و مهم ــر رن ــش پ نق
ــه  ــوان نتیج ــس میت ــود پ ــه میش ــادل گفت ــی مع بازاریاب
ــرکت  ــر ش ــی ه ــی از کار بازاریاب ــش عظیم ــه بخ ــت ک گرف
در بســته بنــدی آن شــرکت خالصــه میشــود کــه از عوامــل 
شــکل گیــری یــک تاثیــر جــذاب در ذهــن و قلــب مخاطــب 
هســت. اگــر از منظــر دیگــری بــه بســته بنــدی نــگاه کنیــم 
بســته بنــدی اولیــن نــگاه هــر مشــتری بــه یــک کاال و بــه 
یــک شــرکت اســت. در علــم روانشناســی ثابت شــده اســت 
کــه همیشــه اولیــن نــگاه مهــم تریــن نــگاه اســت. از بســته 
ــاد  ــوش ی ــنده خام ــب فروش ــا لق ــن ب ــم نوی ــدی در عل بن
میکنــد. فروشــنده خامــوش یعنــی خــود بســته بنــدی بایــد 
آگاهــی بدهــد ، متقاعــد کــرده  و یــادآوری کنــد تــا خــود 
ــی  ــر ویژگ ــا از نظ ــه کاال ه ــی ک ــد. در دنیای ــه رخ بکش را ب
ــته  ــتند. بس ــم هس ــه ه ــبیه ب ــد ش ــدود 80 درص ــا ح ــا ت ه
ــا حــدود زیــادی  بنــدی وظیفــه تمایــز و ایجــاد مزیــت را ت
بــازی میکنــد و بایــد خــودش را در ســبد خریــد مشــتریان 
قــرار دهــد. حــال ممکــن اســت ایــن ســوال مطــرح شــود 
ــت  ــادگی اس ــن س ــه همی ــی و ب ــن راحت ــه همی ــا ب ــه آی ک
کــه مــا بتوانیــم ایــن مــوارد را در بســته بنــدی هــا پیــاده 
کنیم؟خیــر ، الزمــه آن اینســت کــه  مــا نیــز بایــد از علــوم 
مختلفــی بــرای رســیدن بــه مقصــود  اســتفاده کنیــم و ایــن 

ــم. ــر بنگری ــردی ت مســیر را  کارب
ــر قاســم  ــای دکت ــاب آق ــه جن ــی ک ــه توضیحات ــا توجــه ب ب
زاده داشــتید، ســوالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه 
فرمودیــد مــا در مدیریــت  بســته بنــدی دانشــمان  خیلــی 
ــم  ــن عل ــا در ای ــرا م ــت و چ ــت چیس ــت، عل ــه روز  نیس ب

ــم؟ ــل میکنی ــف عم ــدر ضعی انق
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بگویــم کــه مــا در ایــن مورد 
بســیار ضعیــف هســتیم چــون علــم بســته بنــدی کامــاًل یک 
ــم  ــی، عل ــی از بازاریاب ــت ترکیب ــی اس ــته ای ــن رش ــم بی عل
ــوم  ــی و عل ــم روانشناس ــیمی، عل ــی ش ــم مهندس ــواد، عل م
مهندســی از جملــه: عمــران و معمــاری و ادبیــات و گرافیــک 
و خیلــی چیزهــای دیگــر کــه در علــم بســته بنــدی دخیــل 
ــل را  ــن عوام ــی ای ــه تمام ــی ک ــدی وقت ــته بن ــتند. بس هس
شــامل بشــود مــا بایــد بیــن تمامــی ایــن مولفــه هــا یــک 
ــی  ــم های ــق و آیت ــاس و منط ــم احس ــاد کنی ــینرژی ایج س
کــه بــا آن در ارتبــاط هســتند و وقتــی کــه مــا مولفــه هــای 
مختلفــی را در یــک فرآینــد داریــم بایــد ایــن مولفــه هــا در 
یــک جهــت و یــک مســیر حرکــت کننــد. قــرار گیــری ایــن 
ــا توجــه بیــن رشــته ایــی بــودن علــوم  قطعــًا کار  مــوارد ب
ــگاه  ــم ن ــن عل ــه ای ــه ب ــک زاوی ــه از ی ــت و هم ــختی اس س
میکننــد و بــا توجــه بــه شــهر نشــینی، درآمــد، تحصیــالت 
ــده  ــر ش ــگ ت ــدی پررن ــته بن ــش بس ــگ نق ــر و برندین باالت
ــت  ــده اس ــث ش ــم باع ــد 19 ه ــان کووی ــًا جری ــت و قطع اس
ــد کــردن بیشــتر  ــه ســالمت و بهداشــتی خری کــه مــردم ب
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ــن  ــوان اولی ــا بعن ــم م ــه گفت ــور ک ــد و همانط ــت بدهن اهمی
ــی  ــت خیل ــدی اس ــته بن ــم آن بس ــر مه ــه عنص ــگاه ک ن
بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم و فرامــوش نکنیــم کــه 
شــخص ممکــن اســت نــام کاال را فرامــوش کنــد امــا بســته 
ــدگاه  ــه دی ــه ب ــا توج ــد. ب ــوش نمیکن ــز فرام ــدی را هرگ بن
ــی  ــود دارد یعن ــدی وج ــته بن ــه بس ــه ب ــی ک ــای مختلف ه
ــه  ــد از دو جنب ــی بای ــدگاه بازاریاب ــتیک و دی ــدگاه لجس دی
مــا بتوانیــم آن نیــاز هایــی را کــه بســته بنــدی میبایســت 
ــم و  ــم کنی ــد فراه ــا کن ــب ارض ــب مخاط ــن و قل در ذه
ــه  ــم ک ــر میکن ــه ذک ــن همیش ــی را م ــه ی جالب ــک جمل ی
ــد  ــت میکن ــه محافظ ــه را ک ــد آن چ ــدی میفروش ــته بن بس
ــای  ــو ه ــد و الگ ــه میفروش ــه را ک ــد آنچ ــت میکن و محافظ
مختلفــی را میتوانیــم از کشــور هــای مختلــف بگیریــم و در 

ــم. ــت کنی ــر حرک ــیر بهت ــن مس ای
ــته  ــه بس ــه  ب ــد ک ــم زاده فرمودی ــر قاس ــای دکت ــاب آق جن
بنــدی میگوینــد نقطــه عطــف تبلیغــات و فروشــنده خاموش 

از چــه نظــر بــه ایــن موضــوع نــگاه میکنیــم؟
ــا وارد یــک فروشــگاه  ــن اســت کــه اگــر االن م واقعیــت ای
زنجیــره ایــی بشــویم و در یــک فروشــگاه زنجیــره ایــی نگاه 
ــم  ــت میکنی ــا حرک ــگاه م ــک فروش ــه در ی ــی ک ــم وقت کنی
ــس  ــم جن ــزار قل ــزده ه ــا پان ــزار ت ــیزده ه ــدوداً س ــا ح م
داریــم و حــدوداً از کنــار پانصــد قلــم جنــس عبــور میکنیــم 
ــت و در  ــده اس ــدود ش ــی مح ــدن خیل ــده ش ــت دی و فرص
ــه بســته بنــدی میگوینــد تبلیغــات  کشــور هــای مترقــی ب
پنــج ثانیــه ایــی یعنــی فرصــت بســته بنــدی بــرای اینکــه 
مشــتری را بــه خــود جــذب کنــد پنــج ثانیــه اســت مضــاف 
بــر ایــن کــه در تســت هــای جدیــدی کــه از حــوزه بســته 
ــه  ــا توج ــکوپ ب ــم تاکیستس ــه اس ــت ب ــرح اس ــدی مط بن
ــی  ــزان ارزیاب ــنجش  می ــور و س ــه ای ن ــش 1,5 ثانی ــه تاب ب
توجــه مخاطــب ، عمــال ایــن زمــان 5 ثانیــه نیــز در ایــن بازار 
رقابتــی در حــال کــم شــدن اســت و ایــن نشــان دهنــده آن 
ــودش  ــش خ ــرای نمای ــدی ب ــته بن ــر بس ــت ه ــت و فرص اس
کمتــر میشــود. از آنجایــی کــه اکثــر خریــد هــای مشــتری 
هــا بــه شــکل احساســی و انگیزشــی اســت کــه ایــن اعــداد 
در جوامــع مختلــف متفــاوت اســت کــه در کاالهــای مصرفــی 
حــدوداً هفتــاد و ســه درصــد خریــد هــا انگیزشــی اســت و 
ــد  ــه درص ــاه و س ــدوداً پنج ــورمون ح ــا در کش در کل کاال ه
خریــد هــا انگیزشــی اســت. ایــن نشــان دهنــده ایــن اســت 
کــه نقــش بســته بنــدی چــون وفــاداری بــه محصــوالت بــه  
نســبت کمتراســت محصولــی زود تــر خریــداری مــی شــود 
ــر  ــه زودت ــود ک ــده میش ــان  دی ــن زم ــریع تری ــه در س ک

ــا مخاطــب ارتبــاط بگیــرد.  ــد ب بتوان
ــده  ــر دی ــر و بهت ــی زودت ــه محصول ــم زاده چ ــر قاس دکت

ــود؟ میش
ــم در  ــیار مه ــه دو واژه بس ــن ب ــا م ــه اینج ــت ک الزم اس

ــی  ــهیل یعن ــریع و واژه تس ــم واژه تس ــاره کن ــی اش بازاریاب
ــوع  ــن موض ــتر و ای ــی بیش ــه راحت ــتر و ب ــرعت بیش ــه س ب
خیلــی مهــم اســت کــه بــه چــه شــکلی  میشــود راحــت تــر 
ــا  ــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کــرد. ب ــا ســرعت بیشــتر ب و ب
توجــه بــه نــوع مخاطــب و ویژگــی هــای جمعیــت شــناختی 
ــار مصــرف کننــده و  مخاطــب، فرهنــگ، ســن، جنــس، رفت
موقعیــت جغرافیایــی و خیلــی از عوامــل دیگــر مــا میتوانیــم 
ــازار  ــات ب ــوزه تحقیق ــه در ح ــن ک ــد از ای ــوارد را بع ــن م ای
درســت عمــل کردیــم پیــاده ســازی کنیــم. دربســته بنــدی 
هــم ایــن مــوارد وجــود دارد و بســته بنــدی بایــد خــودش 
ــده دارد و  ــر عه ــم ب ــروش را ه ــه ف ــد و وظیف ــان ده را نش
ــدی کــه االن  ــوع خری ــه ن ــا توجــه ب همانطــور کــه گفتــم ب
غالــب  اســت )همــان انگیزشــی بــودن( مــی بایســت عوامــل 
ــاد  ــکل ایج ــه ش ــت ب ــان درس ــت و در زم ــای درس را در ج
ســینرژی مــا بیــن اســتراتژی نیــم کــره چــپ یعنــی منطــق 
و تصاویــر نیــم کــره راســت یعنــی احســاس فراهــم کنیــم و 
بــرای اینکــه در ایــن زمینــه درســت عمــل کنیــم مــا بایــد 
بــه شــکل بســته بنــدی، نــام و نشــان بســته بنــدی ، لوگــو 
ــدی  ــر کلی ــی و تصاوی ــگ شناس ــو، رن ــب لوگ ــل نص و مح
ــم و از  ــه کنی ــات توج ــی اطالع ــدی و مهندس ــته بن روی بس
هــر منظــری مــا بایــد بــه بســته بنــدی نــگاه کنیــم حتــی 
ــگاه  ــه آن ن ــم ب ــاه مــدت بخواهی ــروش کوت ــر از منظــر ف اگ
کنیــم بــرای دیــده شــدن مــا نیــاز داریــم کــه بســته بنــدی 
درســتی داشــته باشــیم. اگــر از نظــر برندینــگ و برند شــدن 
ــال  ــی انتق ــم یعن ــگاه کنی ــدی ن ــته بن ــه آن بس ــم ب بخواهی
ــه حافظــه بلنــد مــدت  ــاه مــدت ب اطالعــات از حافظــه کوت
ــتفاده  ــدی اس ــته بن ــه از بس ــم ک ــاز داری ــا نی ــم م ــاز ه ب
ــرای  ــدی ب ــچ تردی ــدون هی ــون ب ــرد چ ــام گی ــتی انج درس
ــدت  ــد م ــه بلن ــدت ب ــاه م ــه کوت ــات از حافظ ــال اطالع انتق
ــا در  ــم م ــوک را ه ــه آن ش ــم ک ــوک داری ــه ش ــاز ب ــا  نی م
ــد در  ــد و بای ــم دی ــدی خواهی ــته بن ــگ و در بس ــب رن قال
ایــن حــوزه بهتــر و درســت تــر عمــل کنیــم. در هــر کــدام 
از ایــن حــوزه هــا مــا صحبــت هــای زیــادی  داریــم از جملــه 
اینکــه از چــه فونتــی بــرای درج مفاهیــم و  نام در روی بســته 
بنــدی اســتفاده کنیــم یــا چــه مقــدار میتــوان از فضــای روی 
بســته بنــدی را اســتفاده کــرد و یــا چــه مقــدار از رنــگ هــا 
بایــد اســتفاده کنیــم یــا ترکیــب رنــگ هــا بــه چــه صــورت 
ــگ هــا چــکار  ــق  رن ــرای شــوک از طری ــد باشــد و ب میتوان
بایــد کــرد و یــا اگــر قــرار اســت از عکــس اســتفاده کنیــم 
از عکــس هــای بــزگ اســتفاده شــود یــا کوچــک و یــا محــل 
نصــب عکــس در روی بســته بنــدی کجــا باشــد قطعــا اگــر 
هــر کــدام از ایــن عواملــی را کــه ذکــر کــردم اگــر در جــای 
درســت قــرار گیــرد زودتــر آن بســته بنــدی درک میشــود. 
ــب  ــم درک ارزش از جان ــه اس ــم ب ــی داری ــک اصطالح ی
ــدن از  ــن درک ش ــه ای ــم ب ــک کنی ــد کم ــا بای ــتری و م مش
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جانــب مشــتری و ایــن زمانــی شــدنی اســت کــه هــر چیــزی 
در جــای درســت خــود باشــد کــه ذهــن راحــت تــر بتوانــد 

ایــن مــوارد را آنالیــز کنــد.
بســته بنــدی برتــر و معیــار هــای بســته بنــدی هــای جهانی 

چــه چیــز هایی هســتند؟
بســته بنــدی هــای برتــر بــا توجــه بــه مســابقات و رویــداد 
ــارغ  ــاال ف ــود و ح ــزار میش ــوزه برگ ــن ح ــه در ای ــی ک های
ــه  ــا توج ــود دارد ب ــه وج ــزی ک ــا آن چی ــابقه ه ــن مس از ای
بــه بازاریابــی نســل پنجــم کــه االن نیــز بــه آن فنــاوری در 
خدمــت انســان گفتــه مــی شــود بســته بنــدی هــای آســان 
بــاز شــو، ســبک، اســتفاده مجــدد داشــتن، قابــل بازیافــت 
بــودن و دارای ایمینــی و بحــث هــای محیــط زیســتی بســیار 
مــورد توجــه هســتند. امــا معیــار هــای بســته بنــدی جهانی 
ــامل:  ــت ش ــز  اس ــی نی ــای بازاریاب ــن ه ــعار انجم ــه ش ک
خالقیــت، پایــداری، محافظــت، اقتصــادی بــودن و تبلیغــات 

ــی اســت. و بازاریاب
ــواردی  ــه م ــدی چ ــته بن ــی بس ــم زاده در طراح ــر قاس دکت

ــود؟ ــت بش ــد رعای بای
ــود  ــی وج ــه در طراح ــت گان ــی هف ــوارد کل ــری م ــک س ی
داردکــه در گام اول تحقیقــات و جمــع آوری داده داریم در گام 
دوم ایــده پــردازی و مفاهیــم مقدماتــی داریــم و در گام ســوم 
تعییــن یــک طــرح جامــع داریــم و در گام چهــارم طراحــی 
پوشــش و ظاهــر داریــم و در گام پنجــم ســاخت یــک نمونــه 
ــه  ــه از جنب ــش نمون ــش پی ــم آزمای ــی و در گام شش آزمایش
بصــری و نمونــه و در گام هفتــم تولیــد انبــوه را داریــم. البتــه 
فرامــوش نکنیــم کــه مــا یــک ســری اجباریــات از جملــه نام 
و نشــان، درجــه کیفــی، تاریــخ انقضــاء، زمــان ســاخت، محل 
ــی  ــوارد اینچنین ــایر م ــات و س ــات، ترکیبی ــاخت، محتوی س
ــتانداردی  ــرایط اس ــا ش ــن ه ــه ای ــت  ک ــم داش ــز خواهی نی
کار اســت ولــی یــک ســری مــوارد دیگــری هــم داریــم کــه 
ــم.  ــتفاده کنی ــات اس ــوارد اجباری ــار آن م ــم در کن میتوانی
فرامــوش نکنیــم بــرای خــوب بــودن رعایــت اصــول کفایــت 
ــر رعایــت اصــول  ــودن عــالوه ب ــی ب ــرای عال ــا ب میکنــد ام
ــات  ــه جزئی ــدیداً ب ــد ش ــا بای ــت م ــردن خالقی ــکار ب و ب
ــت  ــغول فعالی ــه در آن مش ــی ک ــه ای ــا آن جامع ــب ب متناس
هستســم دقیــق تــر و بهتــر توجــه نماییــم. فرامــوش نکنیــم 
هزینــه بســته بنــدی بایــد بــه قــدری باشــد کــه بــرای آن 
شــرکت معقــول باشــد کــه  بــه آن توجــه نمایــد. ضمــن آن 
کــه مــی بایســت در حــوزه ی افزایــش  عمــر بســته بنــدی 
ــته  ــس بس ــر جن ــت عم ــم از جه ــا ه ــم ت ــالش کنی ــز ت نی
ــته  ــری بس ــت ظاه ــم از جه ــود  و ه ــر ش ــدی، ماندگارت بن
بنــدی ، مشــتری ارتبــاط بهتــری بــا مــا بگیریــد. فرامــوش 
نکنیــم بکارگیــری خالقیــت در ایــن حــوزه خــوب اســت امــا 
ــی کــه اصــول هایمــان پایمــال نشــود ، اســتاندارد  ــا زمان ت
ــدی  ــته بن ــه بس ــد ک ــد نکنی ــی تردی ــت ول ــرط الزم اس ش

ــبی  ــان مناس ــًا زم ــدی واقع ــته بن ــت. بس ــی اس ــث رقابت بح
ــوزه  ــکنی در ح ــاختار ش ــت و س ــی نیس ــه جوی ــرای صرف ب
تبلیغــات گاهــی جــواب میدهــد ولــی آن ریتــم را مــا بایــد با 
بررســی دقیــق تــر بــا آنالیــز بــازار کاری کنیــم کــه ریســک 
عــدم موفقیــت بــه حداقــل برســد و در تمــام امــور بازاریابــی 
ــرد  ــه ف ــم ک ــاذ کنی ــی اتخ ــدی ترتیب ــته بن ــات بس و تبلیغ

ــه ســمت کاالی مــا جلــب بشــود. ناخــودآگاه ب
دکتــر قاســم زاده یــک ســوالی کــه االن مطــرح میشــود بــا 
ــا  توجــه بــه اســم انجمــن مــا کــه انجمــن خرمــا اســت و ب
توجــه بــه نمایشــگاهی کــه در اســتان بوشــهر برگــزار شــد 

نظــر شــما در مــورد بســته بنــدی خرمــا چیســت؟
ــا  ــت ب ــر اس ــی براب ــای صادرات ــدی خرم ــته بن ــدان بس فق
ــدی  ــته بن ــفانه بس ــتر و متاس ــد بیش ــت دادن درآم از دس
ــته  ــای گذش ــال ه ــران در س ــا در ای ــی م ــای صادرات خرم
عــالوه بــر شــعار هایــی کــه داده میشــود چــون علمــی بــه 
ــد  ــرده و همانن ــی نک ــر چندان ــود تغیی ــگاه نمیش ــوع ن موض
ــه  ــازار عرض ــه ب ــراری ب ــای تک ــدل ه ــان م ــا هم ــته ب گذش
میشــود. در صورتــی کــه کشــور هــای پیشــرو در صــادرات 
خرمــا مثــل مصــر در ایــن صنعــت بســیار پیشــرفت کــردن 
ــا و آمریــکا عرضــه میشــود. بســته  و محصوالتشــان در اروپ
ــای  ــا بازاره ــتر ب ــران االن بیش ــی ای ــای صادرات ــدی خرم بن
آســیای شــرقی و هنــد ســازگار اســت تــا اروپــا کــه همیــن 
امــر موجــب کاهــش درآمــد ارزی در ایــن حــوزه میشــود و 
در دنیــای رقابــت محصــوالت غذایــی در بــازار هــای جهانــی 
بســته بنــدی بــه عنــوان یک رکــن اساســی در بــازار بشــمار 
میــرود کــه میتوانــد خریــدار را مشــتاق بــه خریــد محصــول 
کنــد یــا نــگاه بــی تفــاوت او را در پــی داشــته باشــد. رقابــت 
در ایــن حــوزه بســیار بــاال اســت و شــرکت هــا بطــور مــدام 
در حــال بهبــود بســته بنــدی محصــوالت خودشــان هســتند. 
تــا بتواننــد بــا ســایرین رقابــت کننــد کــه محصــول خرمــا 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. شــرکت هــای تامیــن 
کننــده مــدام در حــال بهبــود بســته بنــدی خرمــای صادراتی 
خودشــان هســتند و ایــن مســئله مهــم کــه در انتخــاب نــوع 
بســته بنــدی خرمــای صادراتــی بایــد رعایــت بشــود توجــه 
ــات  ــگ و ملزوم ــده، فرهن ــرف کنن ــلیقه مص ــه س ــتن ب داش
ــت در  ــد از خالقی ــت و بای ــدف اس ــازار ه ــازدر ب ــورد نی م
کنــار علــم اســتفاده شــود و اســتفاده از بســته بنــدی هــای 
ــرای  ــی و ب ــازار جهان ــت در ب ــروری اس ــا ض ــی خرم صادرات
ــه رقابــت  ــا توجــه ب ــازار بمانیــم و ب ایــن کــه مــا در ایــن ب
شــدیدی کــه بیــن کشــور هــای تولیــد کننــده خرمــا بــرای 
ــت  ــی اس ــای جهان ــازار ه ــود در ب ــوذ خ ــطح نف ــش س افزای
چــاره ای جــز بهبــود بســته بنــدی نداریــم و مثــال واضــح 
آن هــم کشــور مصــر اســت کــه کــه بســیار قــوی کار کــرده 
اســت و روز بــه روز هــم اوضــاع خــود را بهبــود میبخشــد و 
ایــن البتــه کار را بــرای مــا ســخت میکنــد. نکتــه ی دیگــری 



نخل ایران - نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران

یادداشت ها و مصاحبه ها

19

ــودن در  کــه داریــم مــا معمــوالً در حــوزه کارتــون محــور ب
ــا و بســته بنــدی  ــون خرم ــا کار میکنیــم و کارت حــوزه خرم
ــا  ــت خرم ــی درس ــت بازاریاب ــم جه ــوع مه ــن موض آن اولی
اســت. آب و هــوای گرمســیری اغلــب مناطــق ایــران باعــث 
میشــود کــه انــواع خرمــا هــا را داشــته باشــیم و بــه همیــن 
خاطــر ســاالنه بیــش از 60 هــزار تــن بســته بنــدی خرمــای 
ــه 52 کشــور صــادر میکنیــم. خرمــای ایــران  صادراتــی را ب
ــا  ــی از آن ه ــت. بعض ــوب اس ــیار مرغ ــی بس ــاظ کیف از لح
ــه  ــف دارد ک ــای تاس ــی ج ــت و خیل ــرد اس ــه ف ــر ب منحص
ــی دارد و در  ــت خوب ــان کیفی ــول خودم ــو  محص ــا تولیدات م
کمــال تاســف عوامــل جانبــی و پوششــی مانعــی در  فرآینــد 
فــروش آن مــی شــود. فرامــوش نکنیــم زمــان بســته بنــدی 
و توجــه بــه امــر بســته بنــدی و تبلیغــات علــی الخصــوص 
ــر  ــد اگ ــد نکنی ــیده و تردی ــرا رس ــت ف ــدی درس ــته بن بس
ــایر  ــت س ــه سرنوش ــا ب ــای م ــت خرم ــد سرنوش میخواهی
کاالهایــی کــه در کشــور وجــود دارد دچــار نشــود مــا باید در 
اســرع وقــت در ایــن حــوزه کامــاًل بصــورت علمــی و بــا تکیه 
بــر خالقیــت درســت و توجــه بــه جامعــه ای کــه خرمــا را در 
آن عرضــه میکنیــم بــا توجــه بــه آن ویژگــی هایــی کــه دارد 
خیلــی ســریع در ایــن حــوزه حرکــت کنیــم کــه بــازار را از 
دســت ندهیــم و مــی بایســت در ایــن زمینــه متفــاوت عمــل 
ــدگاری خرمــا و ســایر مــواد غذایــی  ــر مان ــا هــم ب کنیــم ت
بیفزاییــم و هــم در ایجــاد جلــب توجــه و ارتبــاط گیــری بــا 
ــود  ــی وج ــای مختلف ــم . راه ه ــل کنی ــت عم ــب درس مخاط
ــا  ــدی خرم ــته بن ــه ی بس ــم در زمین ــه میتوانی دارد ، از جمل
هــای یــک نفــره، در حــوزه حمــل و نقــل، کارتــن خرمــا و یــا 
ــودن  و در حــوزه افزایــش عمــر  ــل بازیافــت ب در حــوزه قاب
ــاد داشــته باشــیم در  ــه ی ــم. ب ــا درســت فعالیــت  کنی خرم
ــه  ــک مولف ــه  ت ــن ب ــالح و پرداخت ــا  اص ــی ب ــوزه بازاریاب ح
هــا  هیــچ گاه موفــق نخواهیــم شــد. در حــوزه بســته بنــدی، 
تبلیغــات و فــروش  مــی بایســت دقــت کنیــم و عــالوه بر آن 
مــی بایســت از حضــور در  رویــداد هایــی همچون نمایشــگاه 
هــای خرمــا، کار کــردن بــر روی طعــم هــای مختلــف خرمــا، 
مزیــت ســازی و .... حداکثــر بهــره را بجوییــم. واقعیــت ایــن 
ــی، دنیــای  ــدون هیــچ تعارقــی  دنیــای بازاریاب اســت کــه ب

رقابتــی اســت.
ــی و  ــوزه روانشناس ــما در ح ــراً ش ــم زاده ظاه ــر قاس دکت
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــم کار میکنی ــدی ه ــته بن ــی بس مهندس
رشــته دیگــری کــه تحصیــل کردید)مهندســی عمــران(، آیــا 
از آن علــوم  هــم میتــوان  بــه اهــداف فــوق الذکــر  اســتفاده 

ــرد؟ ک
بــا توجــه بــه تحصیــالت مــن کــه در حــوزه مهندســی عمران 
اســت و مطالعاتــی کــه در حــوزه روانشناســی داشــته ام مــا 
میتوانیــم بــر اســاس شــخصیت و رفتــار مصــرف کننــده کــه

از نظــر مــن مهــم تریــن قســمت کار اســت و ممکــن اســت 
تحــت تاثیــر یــک شــرایط خاصــی خیلــی تغییــرات عظیمــی

ــت  ــد 19 (میبایس ــرایط کووی ــد)مانند ش ــته باش ــم داش ه
براســاس رفتــار مصــرف کننده،عوامــل شــخصیتی را هــم در 
بســته بنــدی دخیــل کنیــم تــا راحــت تــر بــه دل بنشــیند.
ــی  ــه توفیق ــن زمین ــر در ای ــه اگ ــم ک ــی ه ــم مهندس از عل
حاصــل شــده اســت بیشــتر بــه ایــن خاطــر بــوده اســت کــه 
ســعی کــردم از امــور مختلــف در جهــت کمــک بــه بازاریابــی 
و علــی الخصــوص تبلیغات،بســته بنــدی و برندینــگ کمــک 
ــداری  ــتایی و پای ــوزه ایس ــی درح ــم مهندس ــرم،از عل بگی
ــدی   ــته بن ــر بس ــرده ام.اگ ــتفاده ک ــدی اس ــته بن ــکل بس ش
ــر  تصــور  ــا مقیــاس کوچــک ت ــوان یــک ســازه ب ــه عن را ب
ــه کوچکــی  نماییــم  دقیقــًا بســته بنــدی هماننــد یــک خان
اســت کــه نقــش ایســتایی و پایــداری از منظــر  محافظتــی 
ــه  از  ــن آن ک ــت. ضم ــه اس ــورد توج ــر م ــت باالت و مقاوم
جنبــه هــای زیباشــناختی و معمــاری  هــم میتــوان بــه ایــن 
ــبت  ــه نس ــه  ب ــوص توج ــی الخص ــرد عل ــگاه ک ــوع ن موض
طالیــی کــه یــک  نســبت خــاص معمــاری اســت کــه عــدد  
1/618 و مــار پیــچ نســبت طالیــی و عــدد فیبوناچی کــه همه 
ایــن مــوارد را در حــوزه بســته بنــدی بــکار گرفــت.در پایــان 
ــد  ــت میکنن ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــی ک ــی عزیزان از تمام
علــی الخصــوص شــما عزیزانــی کــه در انجمــن بازاریابــی و 
انجمــن خرمــا هســتید تشــکر مــی کنم.مــا در طــی نمــودن 
ــه در  ــر اینک ــد مگ ــم ش ــق نخواهی ــیری موف ــالمت  مس س
ــا و  ــاد کارگاه ه ــا ایج ــل کنیم،ب ــت عم ــوزش درس ــوزه آم ح
ــن  ــاالن ای ــن فع ــابقات مابی ــف و مس ــای مختل ــگاه ه نمایش
ــدت  ــا در دراز م ــم ت ــزه کنی ــت و انگی ــاد رقاب ــوزه  ایج ح
ــت  ــال آن گام را در جه ــه دنب ــا ب ــم ت ــن کار را ببین ــره ای ثم

ــیم. ــته باش ــران برداش ــوران ای ــی کش ــد  و ترق رش
ــد  ــی داری ــت خاص ــر صحب ــان اگ ــم زاده در پای ــر قاس دکت

ــد. بفرمایی
واقعیــت ایــن اســت کــه اهمیــت یــک بســته بنــدی بــرای 
تولیدکننــده در نــوع و جــذب خریــداران اســت و ســپس در 
ــه و ســایر مــوارد قــرار  مرحلــه بعــدی کیفیــت و نحــوه ارائ
ــداف  ــال اه ــه اتص ــش حلق ــان نق ــن می ــراح در ای دارد. ط
تولیدکننــده را ایفــا میکنــد. بــازار جایــی اســت کــه خریــدار 
ــود.  ــت ش ــد هدای ــری و خری ــل بص ــا عوام ــد ب در آن بای
ــوع و  ــده در ن ــرای تولیدکنن ــدی ب ــته بن ــک بس ــت ی اهمی
نحــوه جــذب خریــداران اســت. در مرحلــه بعــدی کیفیــت و 
نحــوه ارائــه و ســایر مــوارد قــرار دارد.صنعــت بســته بنــدی 
ــد  ــی از فرآین ــد بخش ــای جدی ــوژی ه ــه تکنول ــا ارائ ــز ب نی
ــر عهــده دارد. از دیــد  ــد از محصــوالت را ب پشــتیبانی از برن
ــی  ــوان بیرون ــه عن ــدی ب ــته بن ــده بس ــرف کنن ــک مص ی
ــزار برقــراری ارتبــاط بیــن برنــد و مصــرف کننــده  تریــن اب
در قفســه هــای فروشــگاه نقشــی اســتراتژیک در تحریــک 
ــت  ــازی میکند.صنع ــروش ب ــت ف ــده و موفقی ــرف کنن مص
بســته بنــدی بــا ارائــه تکنولــوژی جدیــد میتوانــد ایــن کار 

ــد.  ــتیبانی کن را پش
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ــرم  ــاکن  جه ــیراز س ــد 1337 ش ــر  متول ــوش نظ ــین  خ ــای غالمحس ــاب آق جن
 کــه در حــال  حاضــر  تهــران  زندگــی  میکننــد و  رشــته  تحصیلیشــان   کشــاورزی 
ــزار  ــش  از ه ــانس  دارای  بی ــوق  لیس ــی  ف ــع  تحصیل ــی،  مقط ــش  باغبان  گرای
ســاعت  دوره هــای  آمورشــی  در زمینــه  مرتبــط  و مدیریــت  واحــد تولیــدی  کــه 
ــادا  ــل  کان ــگاه  مک گی ــاتید  دانش ــر  از اس ــد ن ف ــکاری  چن ــا هم ــال 1394 ب  از س
ــای   ــه  میوه ه ــعه  در زمین ــق  و توس ــگاه  تحقی ــک  آزمایش ــیس  ی ــه  تاس ــدام  ب اق
شــیرین    بنــام  فاضــل  نمــوده انــد  کــه  تــا کنــون  موفقیــت هایــی  از جملــه  ثبــت  
اختــراع  نیــز  داشــته اند  بیشــتر فعالیتشــان  تحقیقــات  پیرامــون  خرمــا،  انجیــر، 
 تــوت  و دیگــر میوه هــای  شــیرین  جهــت  تهیــه  جایگزینــی  مناســب  و طبیعــی 
 جهــت  شــکر  در غذاهــای  شــیرین  اســت. در ایــن راســتا گفتگویــی بــا جنــاب 

حــاج آقــا غالمحســین  خــوش نظــر داشــته ایــم کــه در زیــر میخوانیــم:

مصاحبه با پژوهشگر خرما

چه شد که وارد این کسب و کار شدید؟
ــاورزی  ــش کش ــه بخ ــه ب ــادی ک ــه زی ــل عالق ــه دلی ــن ب م
ــم  ــه ه ــود و منطق ــه ب ــن زمین ــم در ای ــتم و تحصیالت داش
ــود از  ــات ب ــا و مرکب ــوص خرم ــه خص ــاورزی ب ــب کش قط
ــه در  ــته و گریخت ــورت جس ــه ص ــی ب ــگ تحمیل ــد از جن بع
زمین هــای کشــاورزی تحقیقــات مقدماتــی بــه خــود انجــام 
میــدادم تــا اینکــه بــه عنــوان یــک پژوهشــگر بــه مشــکلی 
ــم و  ــور اع ــاورزی بط ــوالت کش ــداری محص ــه نگه در زمین
خرمــا بــه شــکل اخــص برخــورد کــردم و آن عــدم صحیــح 

ــود. ــت ب ــد از برداش ــول بع ــن محص ــداری ای نگه
 وظیفــه خــود دانســتم کــه جهــت رفــع ایــن مشــکل راهکار 
ــات  ــاد مطالع ــه هفت ــه اول ده ــم در نیم ــدا کن ــبی پی مناس
ــه راه کاری  ــه ب ــا اینک ــام دادم ت ــه انج ــن زمین ــادی در ای زی
دســت یافتــم کــه از ســال 1930 میــالدی در انگلســتان جهت 
حمــل محصــوالت کشــاورزی و بعــد از آن جهــت نگهــداری 
ــام آن را   ــد و ن ــده بودن ــل ش ــن روش متوس ــه ای ــت ب گوش
ــته  ــده، گذاش ــرل ش ــفر کنت ــه روش  اتمس ــدی ب ــته بن بس
بودنــد )MPA( مطالعاتــم هــم در ایــن زمینــه متمرکــز کــردم 
تــا شــاید بتــوان از ایــن روش جهــت بســته بنــدی خرمــا و 
بخــش زیــادی از آن پــس از برداشــت توســط آفــات و فســاد 
شــیمیایی )ترشــیدگی( از بیــن مــی رود اســتفاده نمــود. ایــن 
مطالعــات و تحقیقــات ادامــه پیــدا کــرد تــا جهــت خرمــای 
ــه  ــم ک ــت یافت ــی از, co2, N2 ,O2 دس ــه غلظت ــدی ب زاه
ــن  ــاری ای ــر انب ــاد، عم ــری از فس ــن جلوگی ــت ضم میتوانس

ــه دو ســال افزایــش دهــد. محصــول را از یــک ســال ب
ــن  ــت همی ــه ای تح ــه مقال ــه ارائ ــر ب ــات منج ــن تحقیق  ای
ــن  ــگاه بی ــال 1383 در نمایش ــه در س ــد ک ــوان گردی عن
المللــی خرمــای ارگ بــم ارائــه گردیــد از آن تاریــخ بــه بعــد 
ــعه  ــیرین توس ــای ش ــوه ه ــا و می ــه خرم ــم را در زمین فعالیت

دادم.

بهترین خاطره دوران شغلی شما چیست؟
زمانــی بــود کــه موفــق شــدم بــه مارمــاالدی از میــوه هــای 
شــیرین خرمــا، انجیــر و غیــره دســت پیــدا کنــم کــه بتــوان 
از آن بجــای شــکر مصنوعــی در بســتنی کیــک و کلوچــه بــه 
کار بــرد و آن را بــه عنــوان جایگزیــی مناســب جهــت شــکر 

در ایــن گونــه غــذا هــا معرفــی نمــود.
مهم ترین پیشنهادات شما چیست؟

مهــم تریــن چالــش محصــول خرمــا دقیقــًا شــبیه بــه دیگــر 
ــه سیاســت هــای غلــط  محصــوالت کشــاورزی اســت کــه ب
دولــت در بخــش کســب و کار برمیگیــرد و آن موضــوع ایــن 
ــد و  ــه کار مول ــرمایه ب ــد از س ــت می خواه ــه دول ــت ک اس
ــن  ــس ای ــئله عک ــن مس ــه ای ــی ک ــد در صورت ــدار برس پای
برنامــه اســت یعنــی بایــد از کار بــه ســرمایه پایــدار رســید 
ــه  ــت ب ــتتر اس ــوع مس ــن موض ــم ای ــا ه ــگ م ــه در فرهن ک

ــد: طــوری کــه ملــک الشــعرا میگوی
 برو کار میکن مگو چیست کار          که سرمایه زندگانیست کار 
ــوده  ــی ب ــرمایه زندگان ــا س ــا منش ــگ م ــی کار در فرهن یعن
اســت، نــه ســرمایه منشــا کار بــوده اســت. تــا ایــن مشــکل 
در فرهنــگ و جامعــه حــل نشــود، مشــکل کار و کارآفرینــی 
هــم حــل نخواهــد شــد و ایــن موضــوع عــالوه بــر خرمــا و 

ــه تغییــر نگــرش کلــی دارد. محصــوالت کشــاورزی نیــاز ب
اگــر بــه کار نــگاه جدیــد داشــته باشــیم مشــکالت زنجیــره 
تولیــد هــم خــود بــه خــود حــل مــی شــود و از نظــارت دولت 
ــره ی  ــارت ارکان زنجی ــه نظ ــد ب ــی تولی ــش خصوص ــر بخ ب
ــه  ــکل تهی ــاًل در پروت ــیم. مث ــی رس ــم م ــر روی ه ــد ب تولی
یــک رقــم خرمــا قیــد شــده کــه جهــت مرغوبیــت محصــول 
بایــد بایــد گــرده افشــانی بــا رقــم هــم نــوع خــود صــورت 
بگیــرد حــال اگــر یــک ماهــر )گــرده افشــان کننــده( ایــن 
موضــوع را رعایــت نکنــد چــون خرمــای حاصلــه از مرغوبیت 
ــر  ــن از ماه ــدار از ای ــد  باغ ــال بع ــت س ــوردار نیس الزم برخ
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جهــت گــرده افشــانی باغــش اســتفاده نمی کنــد و آن 
ــد  ــکل قی ــر در پروت ــود. اگ ــارج میش ــه خ ــخص از چرخ ش
شــده باشــد کــه کــود هــای آهــن و روی بــه میــزان معینــی 
ــد  ــت نکن ــدار رعای ــر باغ ــودحال اگ ــا داده ش ــل ه ــه نخ ب
میــزان ایــن دو عنصــر در محصــول کــم میشــود در نتیجــه 
ــاغ اســتفاده نمیکنــد پــس  ــن ب ــه دار از محصــول ای کار خان
ایــن باغــدار از چرخــه خــارج میشــود.  اگــر کارخانــه دار باید 
از ضدعفونــی مناســب اســتفاده کنــد و ایــن کار را نکنــد تاجر 
محصــول آن را نمیخــرد. در نتیجــه آن کارخانــه دار از چرخــه 
ــت در  ــن موضــوع باعــث میشــود کار دول خــارج میشــود ای
نظــارت کــم بشــود زیــرا خــود رکــن هــای تولیــد در زنجیــره 

بــر اعمــال هــم نظــارت میکننــد.
چــه پیشــنهاداتی شــما بــرای جوانانــی کــه میخواهنــد 

وارد کســب و کار شــوند داریــد؟
از جوانــان  عزیــز  میخواهــم  منتظــر  تهیــه  ســرمایه  ســنگین  از 
طــرف  خــود  و دولــت  نباشــند . کار را بــا حداقــل هــا  شــروع  
کننــد  کار خــودش  منجــر بــه  تشــکیل  ســرمایه  واقعــا  پایــدار  
میشــود  بنظــر  مــن  بهتریــن  ســرمایه ، ســرمایه ای  اســت  کــه 
 از جانــب  کار  حاصــل  میشــود چــون کــه  تمــام  ســرمایه های 
ــدگار  از ایــن  طریــق حاصــل  شــده  مثــال : شــرکت  غــول   مان
ــگاه   ــک  خواب ــجو  در ی ــارکت  دو  دانش ــوگل  از مش ــر  گ  پیک
ــرا  ــان  را ف ــه  جه ــروز  هم ــه  ام ــده  ک ــروع  ش ــجویی  ش دانش
ــرمایه   ــی  س ــه وقت ــت  ک ــن  اس ــش  ای ــت. دلیل ــه  اس گرفت
ــش  ــد  بخ ــل  میش ــرد  حاص ــرمایه های  خ ــوع  س کالن  از مجم
هایــی  از آن  کاریکاتــوری  رشــد  نمیکنــد  بلکــه  تمــام  اعضــا  
آن  متناســب  و مرتبــط  بــا  نیــاز  مجموعــه  رشــد  میکنــد و در 
ــود. ــد ب ــدار  و دائمی خواه ــرمایه گذاری  پای ــن  س ــه  ای نتیج
ــی  ــه ارزیاب ــا را چگون ــارت خرم ــاورزی و تج ــده کش آین

ــد؟ میکنی
ــانی   ــازار رس ــد  و ب ــه  تولی ــر  در پروس ــه  تغیی ــر اراده ای  ب اگ
خرمــا در دســت انــدکاران  آن  شــکل  نگیــرد  آینــده  صنعــت  
ــک  ــول  ی ــت  و بق ــه  االن  اس ــود  ک ــد  ب ــن  خواه ــا همی خرم
ــی  ــما  کارهای ــر  ش ــد  اگ ــه  میگوی ــم  مدیریت  ک ــمند  عل  دانش
 انجــام  دهیــد  کــه  تاکنــون  انجــام  میداده ایــد همــان  نتایجــی 

ــد. ــت  آورده ای ــون  بدس ــه تاکن ــد  آورد ک ــت  خواهی  بدس
حضــور دولــت در بیــن فعالیــن صنعــت خرمــا بــه چــه 

معناســت؟
نقــش دولــت در تشــکل هــای تولیــدی از جملــه خرمــا بایــد 
همــوار نمــودن زیرســاخت هــای تولیــد باشــد کــه از منافــع 
آن عمــوم نفــع برنــد چــون بودجــه دولــت بودجــه عمومــی 
اســت مثــاًل بایــد امکانــات راه مناســب جهــت واحــد تولیدی 

مهیــا کنــد کــه هزینــه حمــل و نقــل آن واحــد پاییــن بیایید 
و قیمــت  تمــام شــده آن  محصــول کــم  بشــود تــا نفــع آن 
ــت  ــود کیفی ــتورالعمل بهب ــود. دس ــردم بش ــوم م ــد عم فای
ــا  ــد. ت ــن کن ــی تدوی ــول علم ــه اص ــر پای ــول را ب محص
ــازار عرضــه شــود و عمــوم از آن  ــا کیفیــت بــه ب محصــول ب
ــر  ــدن تولیدگ ــواد ش ــه باس ــد ب ــت بای ــوند. دول ــد ش بهره من
همــت بگمــارد تــا محصولــی درخــور یکایــک افــراد جامعــه 

ــردد.  ــد گ تولی
بنظــر شــما آیــا الزم اســت کــه یــک باغــدار تحصیــالت 

دانشــگاهی داشــته باشــد؟
ــانی   ــت. کس ــی اس ــراد آکادم ــه اف ــوص ب ــالت مخص تحصی
ــته  ــته را داش ــتعداد آن رش ــه اس ــد ک ــگاه برون ــد دانش بای
ــد کســی  ــه مانن ــد در محیط هــای علمــی ب باشــند و بخواهن
ــد کار  ــدازی کن ــدی راه ان ــب و کار تولی ــد کس ــه میخواه ک
ــد  ــب و کار راه بیندازن ــد کس ــه میخواهن ــانی ک ــد. کس کن
بایــد بــا ســواد باشــند و  کســی کــه عالقــه بــه یــک حرفــه 
ــک  ــد ی ــته باش ــل داش ــت تمای ــن اس ــدی دارد ممک ای تولی
حداقــل از تحصیــالت هــم در آن رشــته داشــته باشــد ولــی 
ــل  ــه تمای ــه هم ــت ک ــران اس ــن در ای ــت ای ــرط الزم نیس ش
دارنــد دانشــگاه برونــد در صورتــی کــه در کشــورهای 
پیشــرفته ایــن چنیــن نیســت مثــال در ســوئیس کــه بهتریــن 
دانشــگاه هــای مهندســی را دارد 20 درصــد  مــردم آن کشــور  
ــا وجــود اینکــه همــه دارای  ــد ب تحصیــالت دانشــگاهی دارن
ــگاه  ــه دانش ــی ک ــتند در حال ــی هس ــی باالی ــعور اجتماع ش
ــی  ــر م ــا فک ــه م ــت ک ــط اس ــر غل ــن تفک ــد  ای ــه ان نرفت
کنیــم کــه همــه بایــد بــه رفتــن دانشــگاه هجــوم بیاورنــد و 
اســتعدادهای واقعــی آن هــا ظاهــر گــردد چــون هــر کــس از 
34 اســتعداد برتــر حداقــل 4 اســتعداد را دارد و بایــد بگــردد 
ــه گام  ــد و در آن زمین ــدا کنن ــودش را پی ــر خ ــتعداد برت اس

ــردارد. ب
تعریف شما از موفقیت چیست؟

ــدن از  ــه نالی ــم و ن ــه داری ــی ک ــه چیزهای ــدن ب ــی بالی یعن
ــش  ــت اندی ــد مثب ــوع بای ــم در مجم ــه نداری ــی ک چیزهای
بــود و  از آیــه هــای یــاس و ناامیــدی اجتنــاب کــرد مثــاًل در 
ــه  ــزرگ اســت و رســیدن ب بعضــی اوقــات چــون هدفتــان ب
ــتیم در  ــق نیس ــه  موف ــم ک ــر می کنی ــت فک ــکل اس آن مش
ــه تعــدادی اهــداف کوچــک   صورتــی کــه اگــر آن اهــداف ب
تقســیم کنیــم در هــر یــک از آن اهــداف موفقیــت برســیم 
مشــاهده خواهیــم کــرد کــه در ایــن هــدف بــزرگ موفقیــت 
حاصــل خواهیــم کــرد و در نتیجــه بایــد راهکارهایــی مقابلــه 

ــه موفقیــت رســید. ــا مشــکالت را یافــت تــا ب ب
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نمیتــوان صــادرات یــک محصــول را جــدا ازفراینــد کلــی سیاســت 
ــی  ــای صادرات ــتراتژی ه ــک کشورواس ــادی ی ــای کالن اقتص ه
پایــدار آن تصــور کنیــم و کشــور مــا نیزبــا شــرایط ویــژه ای کــه 

ــت. ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع دارد از ای
ــود  ــدم وج ــم گیری،ع ــازی و تصمی ــم س ــد تصمی ــام ناکارآم  نظ
ــات  ــا و خدم ــاس کااله ــر اس ــه ب ــی آن ک ــای واقع ــه معن ــد ب تولی
دانــش بنیــان و مبتنــی بــر فنــاوری هــای نویــن بــا ارزش افــزوده 
بــاال باشــد،قوانین مخــل، تحریــم هــا و ایــن اواخــر پاندومــی کرونا 
ــی اقتصــاد کشــور در مســیر  از مهمتریــن عوامــل در عــدم کامیاب

ــوند. ــی ش ــوب م ــی محس ــعه یافتگ ــح توس صحی
ایــران بــه عنــوان دومیــن تولیــد کننــده خرمــا در ســطح جهــان 
ــه  ــز ب ــول را نی ــن محص ــادرات ای ــری از ص ــم گی ــهم چش ــه  س ک
ــا تدویــن سیاســت هایــی  خــود اختصــاص داده اســت، میتوانــد ب
کارآمــد و مناســب زمینــه ی گســترش تجــارت بیــن المللــی ایــن 
محصــول اســتراتژیک را فراهــم نمــوده و بــه منافعــی حداکثــری در 
ایــن حــوزه دســت یابــد امــا متاســفانه بــه دالیلــی کــه در همیــن 
مقالــه نیــز  بــه آن اشــاره خواهــد شــد تــا کنــون بــه ایــن مهــم 

دســت نیافتــه اســت.
ــد  ــدودی تولی ــورهای مح ــا در کش ــه خرم ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــددی  ــی متع ــای غذای ــرآورده ه ــاال و ف ــی ب ــود و ارزش غذای میش
ــام  ــت نظ ــا حمای ــه ب ــا، روزان ــای م ــه رقب ــتیم ک ــاهد هس دارد،ش
اقتصــادی کشــور خــود بــا تقلیــل قیمــت تمــام شــده کاال جهــت 
رقابــت پذیــر نمــودن آن، تبلیغــات گســترده، حضــور در نمایشــگاه 
هــای مختلــف، بســته بنــدی هــای لوکــس بــا توجــه بــه ســالئق 
ــازی  ــد س ــدف، برن ــازار ه ــای ب ــت ه ــدگان و جذابی ــرف کنن مص
خرمــا متناســب بــا نیــاز بازارهــای بیــن المللــی و توجــه بــه تنــوع 
بخشــی محصــول خرمــا از طریــق مشــتقات آن، هــرروزه دامنــه ی 

ــد. ــی نماین ــتر م ــود بیش ــدف خ ــای ه ــوذ آن را دربازاره نف

*غزال غالمی
*عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

و انجمن خرمای استان بوشهر

اقتصاد خرما و چالش های پیش رو
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بــا توجــه بــه مــوارد یــاد شــده 
ــت  ــدم موفقی ــه ع ــوان ب میت
ــورمان  ــای کش ــادرات خرم ص
در  اش  شایســتگی  علیرغــم 
ــرد. ــی ب ــی  پ ــای جهان بازاره

ــورت  ــه ص ــم  ب ــر بخواهی  اگ
بــر  عــالوه  اختصاصــی 
کالن  مــواردی  و  موضوعــات 
کــه در بــاال بــه آن اشــاره 
شــد بپردازیــم ، میتــوان تیتــر 
ــوان  ــه عن ــوارد زیرب ــه م وار ب
ــی  ــدم کامیاب ــل ع ــده دالی عم
ــازار داخــل  ایــن محصــول در ب
و همچنیــن در حــوزه صــادرات 

ــرد: ــاره ک اش
 -آفــات نخــل و فرســودگی 

نخیــالت .
- تولیــد ســنتی خرمــا کــه بــر 

کیفیــت آن اثــر میگــذارد.
- عــدم آشــنایی و آمــوزش 
مســائل  بــا  کشــاورزان 
ــت و  ــا برداش ــت ت ــن کاش نوی
همچنیــن فــروش محصــول.
-عــدم اســتفاده مطلــوب از 
ظرفیــت انجمــن هــای خرمــای 
ــه  ــژه در زمین ــا بوی ــتان ه اس
هــای آمــوزش و ارتقــا مهــارت 

ــوزه. ــن ح ــاالن ای فع

- "قوانین و مقررات خلق الساعه" بویژه در حوزه صادرات
ــن و  ــه از قوانی ــران مربوط ــئوالن و مدی ــخصی مس ــیرهای ش ــا و تفس ــت ه - برداش
مقــررات کــه باعــث میشــوند محصــوالت یــا بــه موقــع بــه بازارهــدف نرســند یــا در 
اوج فــروش در بازارهــای هــدف، مانــع از صــادرات آن هــا بــه بهانــه ی نیازبــازار داخــل 

مــی گــردد.
-نبود تعرفه های ترجیحی با بازارهای هدف 

-عدم وجود سیاست ها و بسته های حمایتی در بخش تولیدو تجارت خرما
-کمبود ارتباط با بازارهای هدف که متاثر از تحریم ها می باشد.

ــعه  ــی کاال و توس ــت معرف ــی جه ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــگ در نمایش ــم رن ــور ک -حض
ــدف ــای ه بازاره

-عــدم بــاور بــه رایــزن هــای اقتصــادی در سیســتم سیاســت گــذاری اقتصادی کشــور،  
در کشــورهایی کــه برنامــه ی راهبــردی اقتصــادی دارنــد، رایــزن هــای اقتصــادی نقــش 
بســیار پررنگــی در اســتراتژی هــای آن هــا ایفــا میکننــد کــه ایــن مهــم درسیاســت 

هــای کشــورما ســال هاســت کــم رنــگ و یــا حــذف شــده اســت.
-موضــوع بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه دلیــل تحریــم هــای بانکــی و مکانیــزم 

هــای نــا کار آمــد بانــک مرکــزی در ایــن خصــوص. 
-تحریــم هــای حمــل نقلــی، صــادرات خرمــا  را بــا مشــکالت بســیاری رو بــه رو کــرده 
اســت کــه باعــث افزایــش هزینــه حمــل خرمــا شــده و صــادر کننــده ناگزیــر اســت 
مســیرهای طوالنــی و پرهزینــه  تــری را طــی نمــوده کــه بــه تبــع آن، محصــول نیزبــا 
هزینــه و تاخیــر بیشــتری بــه بازارهــای هــدف رســیده و رقبــا از ایــن تاخیراســتفاده 
مطلــوب نمــوده واینگونــه ســهم خرمــای مــا در  بــازاری کــه بــا تحمــل مــرارت هــای 

فــراوان بــه دســت آورده ایــم، از کــف مــی رود.
مــوارد ذکــر شــده تنهــا مــی توانــد مــواردی محــدود از مشــکالت پیــش روی اقتصــاد 
ــژه  ــه وی ــوی ب ــادی و معن ــات م ــع و امکان ــم از مناب ــن حج ــا ای ــه ب ــد ک ــوری باش کش
ــدارد کــه  نیــروی انســانی فرهیختــه ،جایگاهــی درخــور در نظــام اقتصــادی جهــان ن
امیدواریــم بــا حاکمیــت اندیشــه و خــرد وحضــور سیاســت گذارانــی بــا اهلیــت حرفــه 
ای الزم در ســطوح کالن مدیریتــی و تدویــن برنامــه ای جامــع  و قابــل اجــرا، شــاهد اوج 

گیــری آن باشــیم.
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دسر خوشمزه ی کرمان )چنگمال(
*زهرا علیدادی

ــتان  ــنتی اس ــزه  س ــرهای خوش م ــی از دس ــال یک چنگم
کرمــان اســت. ایــن شــیرینی از خرمــا، نــان ســنتی و روغــن 
حیوانــی تشــکیل شــده اســت. مهم تریــن مــادۀ ایــن 

ــت. ــا اس ــیرینی خرم ش
ــا  ــواص خرم ــن خ ــی از مهم تری ــد یک ــه میدانی ــور ک همانط
ــید  ــوالت و اس ــن، ف ــی از آه ــا غن ــت. خرم ــازی اس خون س
ــی ناشــی  ــرای کــم خون فولیــک اســت و درمــان مناســبی ب
ــه   ــراد ب ــرای همــۀ اف ــا ب از فقــر آهــن اســت. خــوردن خرم
ــک  ــار از فولی ــه سرش ــل اینک ــه دلی ــاردار ب ــان ب ــژه زن وی

ــود. ــه می ش ــت توصی ــید اس اس
مواد الزم:

کره یا روغن حیوانی: 5 قاشق غذاخوری
خرما )بدون هسته(: یک کیلو

نان خشک: یک عدد
کنجد: یک چهارم لیوان

تخم گشنیز: یک چهارم لیوان
دارچین: یک قاشق مرباخوری

گردو: 500 گرم
زیرۀ سیاه و زیرۀ سبز به میزان الزم

ــا داغ  ــد ت ــره بریزی ــا ک ــن ی ــداری روغ ــه مق ــک تاب در ی
ــت  ــه تف ــد و در تاب ــا را درآوری ــته های خرم ــود. هس ش
ــد. درحیــن تفــت دادن  ــز خــرد کنی ــا را ری ــد. گردوه دهی
خرمــا، گردوهــای خــرد شــده را هــم را هــم اضافــه کنیــد و 
همچنــان تفــت دهیــد تــا رنــگ خرمــا تغییــر کنــد. ســپس 
زیــرۀ ســیاه، زیــرۀ ســبز، کنجــد، تخــم گشــنیز و دارچیــن 
را بــا نــان خشــک خــرد شــده بــه خرمــا  هــا اضافــه کــرده، 
ــرود.  ــا ب ــورد نان ه ــه خ ــن ب ــا روغ ــد ت ــم بزنی ــواد را ه م
ــس از  ــد و پ ــعله برداری ــه را از روی ش ــه تاب ــن مرحل در ای
کمــی ســرد شــدن مــواد، آن را بــا دســت ورز دهیــد و بــه 
شــکل توپک هــای کوچــک در بیاوریــد. در صــورت تمایــل 
می توانیــد کمــی تخــم شــنبلیله هــم بــه آن اضافــه کنیــد 
ــود. در  ــر ش ــی خنک ت ــردو کم ــا و گ ــرم خرم ــع گ ــا طب ت

ظــرف مــورد نظــر ســرو کنیــد.
ــی  ــده غذای ــان در وع ــاه رمض ــد در م ــال را می توانی چنگم
ــتفاده از  ــل اس ــد. دلی ــان کنی ــوش ج ــار ن ــا افط ــحر ی س
ــرم و  ــه در ایــن خوراکــی خوشــمزه، بافــت ن خرمــای کلوت
ــا و  ــادل و ویتامین ه ــیرینی متع ــاال، ش ــر ب ــتی، فیب گوش

ــد. ــا می باش ــوع خرم ــن ن ــود در ای ــی موج ــواد معدن م
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مهندس حامد بدرآبادی
بررسی تاثیر پدیده پالسما بر کاهش بار میکروبی،کپک 

و مخمر رطب مضافتی

دکتر مریم مهرعلی بیگی
سبز شویی در صنایع غذایی

مهمترین دالیل افت کمی و کیفی خرما در آبادان

بم، رد پای تاریخ )قنات اکبر آباد(
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تعاریف:
در زندگــی روزمــره، چهــار حالــت مــاده قابــل مشــاهده انــد: جامــد، مایــع، گاز و 
ــه  ــه هم ــود ک ــه می ش ــده ای گفت ــه گاز یونیزه ش ــما )plasma(ب ــما، واژه پالس پالس
ــت داده  ــرون از دس ــد الکت ــا چن ــک ی ــای آن ی ــی از اتمه ــل توجه ــش قاب ــا بخ ی
ــه  ــده ای ک ــدت یونیزه ش ــه گاز به ش ــا ب ــند، ی ــده باش ــل ش ــون تبدی ــه کاتی و ب
ــت آن  ــای مثب ــداد یون ه ــا تع ــر ب ــًا براب ــای آزاد آن، تقریب ــداد الکترون ه تع
ــرش کاری، پزشــکی و  باشــد، پالســما گفتــه می شــود. و در صنعــت جوشــکاری، ب

ــرد دارد. ــی، کارب ــع غذای صنای
ــار  ــر ب ــر پالســما ب ــه جهــت بررســی تاثی ــروژه پالســمادهی رطــب مضافتــی ب پ
ــن  ــب ثمی ــرکت رط ــت ش ــه درخواس ــری آن ب ــر و باکت ــک و مخم ــی و کپ میکروب
ــت،  ــده اس ــام ش ــه انج ــک دقیق ــان ی ــدت زم ــک و در م ــرکت بوتیات ــط ش توس
ــر  ــی ب ــیمیایی و میکروب ــات فیزیکی-ش ــه آزمایش ــل دو مرحل ــل حاص ــج ذی نتای
روی نمونــه رطــب پالســما دیــده و نمونــه طبیعــی مــی باشــد کــه در آزمایشــگاه 
ــم مهنــدس رقیــه برزنــگ انجــام شــده  ــم و توســط خان شــرکت رطــب ثمیــن ب
ــه  ــن )مرحل ــک چی ــتان و از ی ــک نخلس ــول ی ــا از محص ــه ه ــت.تمامی نمون اس

برداشــت( اخــذ شــده اســت.
ــاس  ــر اس ــات ب ــی آزمایش ــی 16217 تمام ــتاندارد مل ــق اس ــون: طب روش آزم

ــت ــده اس ــام ش ــه انج ــتانداردهای مربوط اس
ــرای کلیــه ی میکــرو  -اســتاندارد5272: محیــط کشــت پلیــت کانــت آگار )PC( ب

ارگانیســم هــا
-استاندارد 2-2461 : محیط کشت VRBD برای گونه انتروباکتریاسه

ــرای  ــف ب ــراث مضاع ــولفات ب ــل س ــت لوری ــط کش ــتاندارد 2446 : محی -اس
)LS( اشرشــیاکلی 

ــط  ــدی محی ــون تایی ــراث از آزم ــولفات ب ــل س ــودن لوری ــت ب ــورت مثب -در ص
ــم ــتفاده میکنی ــراث اس ــت EC ب کش

-در صــورت مثبــت بــودن ECبــراث از آزمــون تکمیلــی از محیــط کشــت پپتــون 
واتــر اســتفاده میشــود

ــتفاده  ــر اس ــک و مخم ــرای کپ ــت DG18 ب ــط کش ــتاندارد 2-10899: محی -اس
ــردد. میگ

-آزمون رطوبت سنجی به روش وزن سنجی انجام شده است.

بررسی تاثیر پدیده پالسما بر کاهش بار میکروبی،کپک و 
مخمر رطب مضافتی

* مهندس حامد بدرآبادی
*عضو هیات رئیسه انجمن ملی خرمای ایران
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نتیجه گیری آزمون :
- بــر اســاس نتایــج دو مرحلــه آزمایــش هــای انجــام 
شــده در مرحلــه اول آزمــون، PC حــدودا %60 ، کپــک 
%50،مخمــر %60 کاهــش نشــان داده و در مرحلــه دوم 
آزمــون، PC حــدودا %30، کپــک %80 و مخمــر تغییــر 

معنــا داری نداشــته اســت.
ــی  ــه و تمام ــر دو مرحل ــی( در ه ــیا کل - LS  )اشرش

ــوده. ــی ب ــا منف ــه ه نمون
-پالسما در رنگ خرما هیچگونه تاثیری نداشت.

ــده و تخــم  ــات زن ــر روی آف ــده پالســما ب ــر پدی تاثی
ــال  ــا  در ح ــواع خرم ــای ان ــه ه ــرات و الرو نمون حش
انجــام اســت کــه نتایــج آن متعاقبــا منتشــر خواهــد 

شــد.
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*مریم مهرعلی بیگی
*دانشجوی دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار

*منبع یادداشت: دانشگاه روچستر آمریکا

سبز شویی در صنایع غذایی

ــوالت  ــاالً محص ــت، احتم ــط زیس ــت از محی ــرای حمای ب
ارگانیــک یــا محصــوالت تولیــد شــده در شــرایط حفــظ 
محیــط زیســت و پایــدار را خریــداری کــرده ایــد. امــا، 
ــک« درون  ــوالت »ارگانی ــوارد، محص ــیاری از م در بس
ــی  ــای معمول ــا میوه ه ــی ب ــار فروش ــه های خوارب قفس

ــد. ــی ندارن تفاوت
ــوالت،  ــیدن محص ــر کش ــه تصوی ــن روش یعنی»ب ــه ای ب
فعالیت هــا یــا خــط  مشــی های ســازمان به عنــوان 

واقــع  در  کــه  حالــی  در  محیط زیســت  دوســتدار 
سبزشــویی  نیســتند«  محیط زیســت  دوســت دار 

میگوینــد.
ــه  ــی ب ــت محیط ــائل زیس ــت مس ــه اهمی ــی ک در دنیای
ــیاری از  ــت، بس ــش اس ــال افزای ــدی در ح ــور تصاع ط
ــراه  ــود را گم ــدگان خ ــرکت ها، مصرف کنن ــراد و ش اف
ــه  ــاورزان گرفت ــنتی و کش ــندگان س ــد. از فروش می کنن
ــول  ــام محص ــا ن ــی، تنه ــد ملیت ــای چن ــرکت ه ــا ش ت
ســبز را بــا خــود همــراه میکننــد نــه قاعــده و بــاورش 
ــت  ــط زیس ــظ محی ــه حف ــر دغدغ ــم اگ ــما ه را. ش
داریــد، بــا آگاهــی بیشــتر بــه بررســی محصوالتــی کــه 
خریــداری میکنیــد بپردازیــد. در ادامــه چنــد نمونــه از 

ــم: ــرح میدهی ــی را ش ــع غذای ــویی در صنای سبزش
بازار فروش مستقیم کشاورزان)بازار محلی(

ــت  ــی را دوس ــای محل ــه بازاره ــت ک ــی هس ــه کس چ
نداشــته باشــد؟ بــا اینــکار، نــه تنهــا از کشــاورزی پــاک 
حمایــت مــی کنیــد، بلکــه بــه اقتصــاد محلــی خــود و 

28
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کاهش انتشار کربن نیز کمک می کنید.
امــا تا چــه انــدازه میتــوان بــه گفتــه فروشــندگان محلی 
کــه ادعــا میکننــد محصولشــان در شــرایط ارگانیــک و یا 
مناســب محیــط زیســت تولیــد شــده، اعتمــاد کــرد؟! و 
یــا چــه نظارتــی بــر صحــت ایــن ادعاهــا وجــود خواهــد 

داشــت؟
بطری پالستیکی

هیــچ شــکی در مضــرات محیــط زیســتی بطــری هــای 
ــا  ــه تنه ــا ن ــدارد. آنه ــود ن ــی وج ــتیکی آب معدن پالس
گرانترنــد بلکــه آب درون بطــری را با میکروپالســتیک ها 
آلــوده مــی کننــد، محــل هــای جمــع آوری زبالــه را بــا 
حجــم بیشــتری اشــغال میکننــد و بــه حیــات حیوانــات 
آســیب میزننــد و بــه ایــن دالیــل از مــا خواســته شــده 
ــای  ــری ه ــکالت از بط ــن مش ــری از ای ــرای جلوگی ــا ب ت
قابــل بازیافــت اســتفاده کنیــم، امــا شــرکت نســتله راه 

ــری دارد! ــه ت حــل خالقان
ــار  ــری آب یکب ــرکت بط ــن ش ــش، ای ــال پی ــد س چن
ــتیک  ــا 30٪ پالس ــه ب ــرد ک ــد ک ــرف Eco-Shape تولی مص
ــود و دارای برچســب پالســتیکی  کمتــر ســاخته شــده ب
ــری را  ــری بط ــاف پذی ــن انعط ــود، همچنی ــری ب کوچکت
ــرد،  ــان میک ــت را آس ــرای بازیاف ــردن آن ب ــرد ک ــه خ ک
ــش  ــت کاه ــی جه ــت، راه حل ــی بازیاف ــش داد. گوی افزای
آلودگــی پالســتیکی اســت! تبلیغــات بــه وضــوح 
سبزشــوی آنهــا، بازتــاب منفــی بســیاری در رســانه هــا 

ــت. داش

FIJI Water شرکت آب

 دارای مناظــر جــذاب طبیعــت در کمپیــن هــای تبلیغاتی 
ــرای بطــری هــای یکبــار مصــرف خــود اســت و ادعــا  ب
مــی کنــد کــه "خریــد آب FIJI بــه کاهــش انتشــار کربــن 
و محافظــت از جنــگل هــای مرطــوب گرمســیری فیجــی 
ــن  ــدف از ای ــه ه ــت ک ــکی نیس ــد". ش ــی کن ــک م کم
تبلیغــات گمــراه کننــده، افزایــش ســود شــرکت اســت 

و نــه حفاظــت از محیــط زیســت.
Plastic Strawنی پالستیکی

ــد  ــه قص ــد ک ــالم میکن ــتارباکس اع ــال 2018 اس در س
کاهــش مصــرف نــی پالســتیکی را دارد و بــا حــذف نــی 
پالســتیکی در چندیــن هــزار شــعبه، بــه حفــظ محیــط 
ــن طــرح،  ــرای اجــرای ای ــا ب ــد. ام زیســت کمــک میکن
ــا وزن  ــتیکی ب ــای پالس ــوش ه ــد درپ ــه تولی ــت ب دس
ــتری  ــرف بیش ــه مص ــر ب ــا منج ــد و نهایت ــتر میزن بیش

ــردد. ــتیک میگ پالس
آب میوه 100% طبیعی

هــر زمــان کــه یــک »100% طبیعــی« پررنــگ روی پاکــت 
آبمیــوه مــی بینــم، همیشــه تعجــب مــی کنــم کــه چــرا 
طعــم آن بــا میــوه اصلــی متفــاوت اســت. دلیــل اش ایــن 
اســت: خیلــی هــم طبیعــی نیســت! چــرا کــه از مزرعــه 
تــا یخچــال منــزل شــما، آبمیــوه ظاهــراً طبیعــی تحــت 
انــواع مراحــل پــردازش، از جملــه افــزودن طعــم دهنــده 
هــا قــرار مــی گیــرد. و شــگفت زده خواهیــد شــد اگــر 
ــوالت  ــم از محص ــا ه ــده ه ــم دهن ــن طع ــه ای ــد ک بدانی
ــر،  ــدگان عط ــد کنن ــط تولی ــتند و توس ــی نیس طبیع
طراحــی میشــوند. مرتبــه بعــدی کــه در حــال انتخــاب 
یــک آبمیــوه طبیعــی بودیــد، کمــی بیشــتر بیندیشــید!
علی رغــم ایــن اســتراتژی های بازاریابــی نادرســت، 
ــه  ــه خاطــر داشــته باشــید کــه برخــی از شــرکت ها ب ب
ــذای  ــد و غ ــت می کنن ــت حمای ــط زیس ــع از محی واق

ــد. ــد میکنن ــالم تولی س
بنابرایــن هنگامــی کــه بــه دنبــال گزینــه هــای ســازگار 
ــای  ــید! ادع ــب باش ــتید، مراق ــت هس ــط زیس ــا محی ب
»ارگانیــک« یــا »غیــر تراریختــه« در محصــوالت غذایــی، 
ــه  ــد گواهینام ــری مانن ــای معتب ــط گواهی ه ــر توس اگ

ــدارد. ــی ن ــد نشــده باشــد، معنای ــی، USDA تأیی آل
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مهمترین دالیل افت کمی و کیفی خرما در آبادان
ــود آب  ــالت کمب ــًا نخی ــادان، خصوص ــتان آب ــاورزی اس ــائل کش ــن مس ــم تری از مه
ــه ای در  ــران جلس ــای ای ــی خرم ــن مل ــن انجم ــه تامی ــتا کمیت ــن راس ــد. در ای میباش
ــی  ــت کم ــل اف ــن دالی ــم تری ــوص مه ــا در خص ــی خرم ــیوم صادرات ــر کنسرس دفت
ــای  ــان، آق ــای حاجی ــدم، آق ــای مق ــاب آق ــور جن ــا حض ــادان ب ــا در آب ــی خرم و کیف

ــد. ــل میباش ــرح ذی ــه ش ــه ب ــتند ک ــم داش ــای قی ــور و آق ــادی پ عب
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ثانیــًا فاصلــه بیــن آنهــا را 30 متــر قــرار دادنــد و بدتــر از 
ایــن پوشــش شــن و ماســه لولــه هــا را بدلیــل ســختی کار 
و فــروش مصالــح بــه اهالــی حــذف کردنــد و بــا حــذف این 

بخــش زهکشــی زمیــن هــا تقریبــًا بــه صفــر رســید.
ایســتگاه هــای زهکــش درســت محاســبه نشــدند و تــوان 
تخلیــه زهــاب هــا را ندارنــد و در بعضــی جــا هــا 14 ســال 
اســت کــه آب زهکــش هــا  بیشــتر از یــک و دو متــر بــاالی 
ــش  ــای زهک ــول ه ــت و ل ــف اس ــش متوق ــای زهک ــه ه لول
ــوده  عمــال بجــای تخلیــه زهــاب زمینهــا هــا دارنــد آب آل

بــه زمیــن هــا تزریــق میکننــد.
ظاهــر پدافنــد غیرعامــل ایــن طــرح کــه لولــه هــای یــک 
طرفــه ســر آن هــا میباشــد نیــز از طــرح حــذف شــدند و 
ــع ناقــص اســت و احتمــاالً ایســتگاه هــای در  شــبکه توزی
مســیر حــذف شــده تقســم آب ناعادالنــه نیســت و شــبکه 
ــی  ــادی آب و در جاهای ــا زی ــی جاه ــدارد در بعض ــی ن متول

کمبــود آب مشــکل ســاز شــده اســت.
راهکارهای کمیته تولید

ایجاد سردخانه در محل برداشت خرما
ــت  ــت برداش ــاورزی  جه ــزات کش ــن ادوات و تجهی تامی

ــل ــدای فص ــا در ابت خرم
تفاهــم نامــه ی همــکاری انجمن بــا آزمایشــگاه منطقــه آزاد 
ــدگان  ــد کنن ــرای تولی ــاک ب ــگاه خ ــاد آزمایش ــت ایج جه

خرمــا
تسهیل در تامین نهاده با کیفیت

در اختیــار قــرار دادن یکــی از ســالن هــای ســردخانه آبادان 
ــل  ــا در فص ــداری خرم ــت نکه ــز آن جه ــواز و تجهی و اه

برداشــت و تحــت مدیریــت انجمــن خرمــای خوزســتان
برگزاری کالس های آموزشی مستمر برای کشاورزان 

دســت بــردن در طبیعــت و احــداث ســازه هــای پــر هزینــه 
ــه  ــت آب رودخان ــدید کیفی ــت ش ــبب اف ــه س ــی ک و اضاف
ــد  ــی مانن ــازه های ــده س ــه ش ــب رودخان ــیر و تخری بهمنش
ایســتگاه مــا در و کانــال ژیــان و ســد مکانیکــی بــاال دســت 
بهمنشــیر همــه ایــن ســازه هــا الزم نبــود و اگــر در یرهــی 
کارون بهمنشــیر و کانــال  عضــدی خرمشــهر یــک ســد مــی 
ــود در  ــیر و کارون نش ــد وارد بهمنش ــه آب ارون ــتند ک بس
ــه وضعیــت اصلــی خــود در هــزار ســال  واقــع طبیعــت را ب

ــد. پیــش در میاورن
ــی  ــیر طبیع ــد بهمنش ــزر و م ــان و ج ــت جری ــن حال در ای
ــا  ــه دری ــا را ب ــده ه ــام آالین ــزر تم ــر ج ــد و در ه میش
میفرســتاد ولــی اکنــون پمپــاژ مــارد جوابگــوی ایــن پروســه 
نیســت و آب دریــا همیشــه در بهمنشــر تــا ایســتگاه طــره 
ــد  ــاژ میکن ــد پمپ ــیه لرون ــالت حاش ــرای نخی ــه ب ــاخ ک بخ

ــد. ــاال مــی آی ب
ــد 20  ــت و بای ــتباه اس ــاخ اش ــره بخ ــتگاه ط ــی ایس جانمای
کیلومتــر باالتــر در ابتــدای آبــادان و دورتــر از دریــا جانمایی 
میشــد تــا آب بــا کیفیــت تــری بــرای نخیــالت پمپــاژ کنــد.
طــرح آبیــاری حاشــیه ارونــد کارشناســی نشــده و ناســازگار 
ــر آن در زمــان  ــا طبیعــت و خــاک منطقــه اســت عــالوه ب ب
ــر  ــی از زی ــش های ــذف بخ ــا ح ــارت و ب ــدون نظ ــرا ب اج
ســاخت هــا اجــرا شــد مثــاًل کشــاورزان منطقــه بــا تجربــه 
دریافــت بودنــد کــه حداکثــر قــدرت زهکشــی ایــن خــاک 
ان هــم در زهکشــی رو بــاز 6 متــر اســت و بــر همیــن مبنــا 
بیــن دو زهکــش بیشــتر از 12 متــر فاصلــه نبــوده و نخیــالت 
بــا فاصلــه 6 متــر کاشــته میشــدند ولــی طراخــان و مجریان 
اوالً از لولــه هــای زهکشــی میکانیــزه اســتفاده کردنــد کــه 

در ایــن نــوع خــاک ابــدا جوابگــو نیســت.
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بم، رد پای تاریخ

منبع :پایگاه جهانی قنات ایرانی

آنجا که تمدنی را در ورای اندیشه ها میتوان یافت....
آنجــا کــه صــدای اســب لطفعلیخــان زنــد در چهارگوشــه 

اَرگــش بــه گــوش میرســد...
آنجا که سو سوی چراغ کوچکی از فراز 

ــادر" کاروانیــان خســته از گــذار ریــگ ریــگان را  "میــل ن

نویــد ســرزمینی ســبز میدهــد...
آنجا که قناتهایش تو را به ماورای قصه

 َکهکین ها) ُمقنی ها( میبرد...
آنجــا کــه شــیرینی شــهد خرمایــش کام هــر رهگــذری را 

شــیرین میکنــد...
ــزار" از  ــارزش و ه ــکوه و جبالب ــر " فاش ــه منظ ــا ک آنج

ــی  ــدای کاله فرنگ بلن
چشم هر ببیننده ای را خیره میکند...

و آنجا بم است....
سرزمین تمدنی شگفت.... 

میتــوان گفــت بــم یکــی از پــر آب تریــن ســرزمین هــای 
ایــران کهــن از لحــاظ قنــوات میباشــد.

ــر  ــات اکب ــان قن ــن شهرســتان شــرقی اســتان کرم در ای
ــاد در ســال  ــر آب ــات اکب ــژه ای دارد، قن ــگاه وی ــاد جای آب
ــاه 1395  ــی و در تیرم ــت مل ــماره 31163 ثب ــا ش 1394  ب
ــو خــود قنــات قاســم  ــرادر دوقل ) ژوئیــه 2016( همــراه ب
ــی  ــه فرهنگ ــای داوران کمیت ــی اعض ــا رای تمام ــاد،  ب آب
یونســکو، ثبــت جهانــی شــد و بــه همــراه منظــر فرهنگی 
بــاغ شــهر زیبــای بــم جلــوه ای خــاص بــه ایــن منطقــه 
داده اســت.طول ایــن قنــات 1100 متــر اســت و تعــداد 35 
میلــه چــاه  دارد .ایــن قنــات هکتارهــای زیــادی از باغــات 

خرمــای منطقــه را ســیراب مــی کنــد.



عملکرد انجمن

اینفوگرافیک خالصه ای از عملکرد
 انجمن ملی خرمای ایران



مهندس علی محمد صمیمی

موضوع: انجمن و آینده

چنــد هفتــه دیگــر وارد بــه قــرن جدیــد میشــویم. در آخــر ایــن قــرن شمســی دنیــا ابســتن 

حوادثــی اســت کــه صفحــات جدیــدی را بــر روی جهانیــان میگشــاید. 

بــازار کاالی هــای غذایــی مثــل همــه کاال هــا تحــت تاثیــر ایــن عوامــل قــرار گرفتــه اســت از 

کمبــود غــالت و دانــه هــای روغنــی گرفتــه تــا بحــران تامیــن گاز.

اختــالل در راه هــای مواصالتــی مقصــد هــای خرمــا، ســقو ط برابــری پــول بازارهــای مقصــد 

در برابــر دالر از مــواردی اســت کــه بــازار و صنعــت خرمــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

 شــواهد فــوق مــا را رهنمــون بــه تفکــری در داشــتن یــک برنامــه اســتژایک بــرای صنعــت 

خرمــا مــی نمایــد. ایــن برنامــه بــا نــگاه چنــد وجهــی بــه بازارهــای هــدف اگــر چــه نــه بطــور 

کامــل بلکــه بــا اطمینانــی بیشــتر فعالیــن صنعــت خرمــا را در اتخــاذ تصمیمــات تجــاری خــود 

تواناتــر مــی ســازد.

ایــن برنامــه بایــد بــر اصولــی اســتوار باشــد کــه سیاســت هــای کشــور را مــد نظــر قــرار داده 

و بدیــن وســیله، انجمــن بعنــوان عنصــری از صدهــا عنصــر دیگــر بتوانــد نقــش خــود را در 

بــرآورد منافــع ملــی ایفــا نمایــد.

ــه مصــرف  هــزاران تولیــد کننــده و بالتبــع آن عوامــل کــه بایــد محصــول تولیــد شــده را ب

کننــده نهایــی برســاند، نیــم نگاهــی بــه انجمــن ملــی خرمــای ایــران دارنــد

بنابرایــن بــرای گــذر از مشــکالت و چالــش هــای کــه االن در پیــش رو اســت، ضــرورت تدویــن 

اســتراتژی و برنامــه عمــل بیــش از هــر زمانــی الزم اســت.



تفاهــم نامــه همــکاری بیــن مرکــز داوری اتــاق کرمــان و انجمــن خرمــای اســتان کرمــان در نشســتی بــا حضــور روســای 
ــی ناشــی از قراردادهــای تجــاری و  ــا هــدف رفــع اختالفــات احتمال ــاق کرمــان و انجمــن ملــی خرمــا، ب مرکــز داوری ات
بازرگانــی، پیمانــکاری داخلــی و خارجــی و ســایر خدمــات، خــارج از سیســتم قضایــی و از طریــق داوری و میانجــی گــری 

بــه امضــا رســید.
ــت: در  ــرد و گف ــوان ک ــا عن ــیرین ترین واژه در دنی ــت را ش ــت، عدال ــن نشس ــران در ای ــای ای ــی خرم ــن مل ــس انجم رئی
راه رســیدن بــه عدالــت فــراز و نشــیب هایــی وجــود دارد و مــا بایــد بتوانیــم حقــوق خــود را دریافــت کنیــم. محســن 
رشــیدفرخی افــزود: رســیدن بــه حــق مســیرها و تفســیرهای مختلفــی داشــته امــا بــه نظــر می رســد در جهــان امــروز 
بحــث عدالــت و دریافــت حــق بســیار تخصصــی شــده و بــرای رســیدن بــه آن احتیــاج بــه تخصــص هــای مختلــف وجــود 

دارد.
رئیــس انجمــن خرمــای اســتان کرمــان ادامــه داد: در برخــی مــوارد بــه دلیــل عــدم تســلط بــه قوانیــن و مســائل روز، 
یکســری تصمیــم گیــری هــای ناصحیــح انجــام مــی شــود و آســیب هــای زیــادی را در پــی دارد کــه اتــاق کرمــان نیــاز 

بــه پرداختــن بــه ایــن مســائل را احســاس و مرکــز داوری را راه انــدازی کــرد. 
رشــید فرخــی، بــا اشــاره بــه اینکــه امیدواریــم انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه بــرای دریافــت حــق در بررســی هــای تخصصــی 
بــه ویــژه بــرای تجــار راهگشــا باشــد، اظهــار کــرد: انجمــن خرمــا مشــتاق بــود بــه عنــوان اولیــن تشــکل ایــن تفاهــم 
نامــه را بــا مرکــز داوری بــه امضــا برســاند و از برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای افزایــش آگاهــی در زمینــه قراردادهــای 

تجــاری اســتقبال خواهیــم کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت رئیــس مرکــز داوری اتــاق کرمــان بیــان کــرد: از ســال 96 تــا کنــون بــا راه انــدازی مرکــز داوری 
ســعی بــر ترویــج و ترغیــب نهــاد داوری در بیــن فعــاالن اقتصــادی داشــته ایــم تــا مســائل مختلــف قبــل از رســیدن بــه 
دادگســتری بررســی و حــل شــود. منصــور ســاالری تصریــح کــرد: در نظــر گرفتــه شــده تــا شــعبه شــورای حــل اختــالف 
راه انــدازی و پرونــده هــای فعــاالن اقتصــادی قبــل از ارجــاع بــه شــعبه بــه ایــن شــورا ارجــاع داده تــا در صــورت امــکان 

صلــح و ســازش برقــرار شــود.
ــر مبنــای ایــن تفاهــم نامــه اگــر اختالفــی در انجمــن خرمــا وجــود داشــت مرکــز داوری ظــرف ســه مــاه  وی افــزود: ب
بــه اختــالف رســیدگی خواهــد کــرد و آرای صــادر شــده از ســوی مرکــز داوری ماننــد رای قاضــی دادگســتری اســت، بــه 
صــورت مســتقیم در اجــرای احــکام، قابــل اجراســت و فعــاالن اقتصــادی زمــان کمتــری صــرف و هزینــه کمتــری نیــز 

پرداخــت خواهنــد کــرد.

تفاهم نامه همکاری بین مرکز داوری اتاق کرمان و انجمن خرمای استان کرمان



تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی و انجمن ملی خرمای ایران
گزارش: نگار کربالیی

ــی  ــرم انجمــن مل ــب رئیــس محت ــای مقــدم  نای ــاب آق ــاه توســط جن ــل بهمــن م ــزار شــده در اوای ــرو جلســات برگ پی
ــد  ــرر گردی ــتی مق ــهید بهش ــگاه ش ــتی دانش ــوم زیس ــکده عل ــی دانش ــات علم ــا هی ــت و اعض ــا ریاس ــران ب ــای ای خرم
جلســه ای حضــوری هــم بــا حضــور دبیــرکل انجمــن ملــی خرمــای ایــران جنــاب آقــای دکتــر تکلــوزاده و نایــب رئیــس 
انجمــن ملــی خرمــای ایــران جنــاب آقــای مقــدم و جنــاب آقــای دکتــر طالبــی و رئیــس دانشــکده جنــاب آقــای دکتــر 
مینایــی برگــزار گــردد کــه ایــن جلســه در تاریــخ 1400/11/25 برگــزار شــد. در ایــن جلســه دو طــرف دیــدگاه هایشــان را 
در مــورد انــواع ارقــام خرمــا و ارزش غذایــی هــر کــدام را مطــرح نمودنــد و دکتــر تکلــوزاده دبیــر انجمــن ملــی خرمــای 
ــاری  ــام تج ــم آن ارق ــا 20 رق ــدود 18 ت ــا ح ــت ام ــم اس ــش از 400 رق ــران بی ــا در ای ــام خرم ــداد ارق ــد: تع ــران گفتن ای
ــی دارد و  ــی و خارج ــی داخل ــارت و بازرگان ــه تج ــادی در زمین ــه اقتص ــاس، توجی ــاد مقی ــه اقتص ــه ب ــا توج ــتند و ب هس
ــد کــه نیــاز اســت کــه بعضــی از ارقــام خــاص کــه در بعضــی از اســتان ها تولیــد می شــود و جــزء ارقــام  توضیــح دادن
مانــدگار و امیــد بخــش مــی باشــند هــم شناســایی گــردد و در عیــن حــال بعــد از ترکیبــات ، مــواد معدنــی و یــا حتــی 
مــواد شــیمیایی خاصــی کــه بصــورت طبیعــی در خرمــا هــا وجــود دارد مــی توانــد از بعضــی بیمــاری هــا جلوگیــری کنــد 
ــه اســتفاده  ــات شناســایی و در عیــن حــال تبلیغــات در زمین ــن ترکیب ــد ای ــی هــم داشــته باشــد و بای و خــواص درمان
ــر اســاس همیــن ویژگــی هــای خــاص آنهــا صــورت بگیــرد. همچنیــن انجمــن ملــی خرمــای ایــران متعهــد  از خرمــا ب
گردیــد کــه هرگونــه همــکاری را بــا دانشــگاه شــهید بهشــتی در قالــب یــک تفاهــم نامــه داشــته تــا طرفیــن دیدگاه هــا 
و درخواســت هــای متقابــل را برطــرف نماینــد. در عیــن حــال نیــاز بــه هــر رقــم خرمــا از هــر اســتان را انجمــن ملــی 
خرمــا ایــران برطــرف نمــوده و در اختیــار دانشــگاه شــهید بهشــتی قــرار دهــد هــم چنیــن جلســات مســتمر ماهیانــه 
بــا دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار گردیــده تــا بــا هــم فکــری و تبــادل نظــر، زمینــه اجــرای مناســب پــروژه فراهــم 
ــد و  ــول همــکاری هــای الزم را دادن ــوم زیســتی دانشــگاه شــهید بهشــتی ق گــردد اعضــا هیــات علمــی دانشــکده عل
اعــالم نمودنــد کــه کار را از همیــن لحظــه آغــاز نمــوده و امیــدوار هســتند کــه بــه نتایــج خوبــی برســند و تــا در زمینــه 
ــان  ــردد. در پای ــی گ ــا بررس ــی در خرم ــم ترکیبات ــر ه ــل آلزایم ــی مث ــاری های ــرطان ها و بیم ــی از س ــری از بعض جلوگی

مقــرر گردیــد کــه یــک کلیــپ آموزشــی و تبلیغاتــی کامــل هــم در ایــن زمینــه تهیــه گــردد .



گزارش جلسه کمیته بانوان انجمن ملی خرمای بوشهر

نیت تشکیل شرکت تعاونی کمیته بانوان انجمن خرمای استان بوشهر:
بــه منظــور تجمیــع و تقویــت توانمنــدی اعضــای کمیتــه بانــوان انجمــن خرمــای اســتان بوشــهر کــه درکل زنجیــره 
خرمــا فعالیــت دارنــد در روز 1400/12/15 در شــهرآبپخش و محــل اداره آب آبپخــش از ســاعت 9:00 بامــداد تــا 14:00 بــا 
حضــور هفــده نفــر از کمیتــه بانــوان و ناظــر انجمــن هیــات موســس شــرکت تعاونــی تشــکیل و پــس از تعیــن ریاســت 
ســنی، منشــی نســبت بــه تشــکیل شــرکت پــس از ســخنان رابــط انجمــن در تبیــن کارکــرد شــرکت تعاونــی و بعضــی 
از اعضــا، جهــت هیــات مدیــره اصلــی و علــی البــدل و بازرســین و مدیــر عامــل رای گیــری بعمــل آمــد و افــراد ذیــل 

انتخــاب گردیدنــد.
مصوب شد:

1-خانم فرزانه اشعری رئیس هیات مدیره
2-خانم مرضیه صمصامی نایب رئیس هیات مدیره
3-هاجر پیراسته مدیر عامل و عضو هیات مدیره

4- خانم سمیه شریفی عضو علی البدل هیأت مدیرها
5- خانم صدیقه بازیاری عضو علی البدل دوم هیأت مدیره

6-خانم خاتون صمصامی بازرس اصلی
7-خانم سهیال بازیاری بازرس فرعی

موضوع فعالیت:
کلیــه فعالیــت بازرگانــی درصنعــت خرمــا از قبیــل خریــد و فــروش خرمــا، خریــد و فــروش مشــتقات خرمــا، راه اندازی 
کارگاه و خریــد فــروش صنایــع دســتی مرتبــط بــا نخیــالت، کاشــت، داشــت و برداشــت خرمــا و تهیــه نهــاده هــای 
نیازمنــد نخلیــات، خریــد و فــروش مــواد اولیــه و مکمــل در صنایــع تبدیلــی وابســته بنــدی خرمــا، ایجــاد فروشــگاه 
جهــت شــرکت در شــهرهای اســتان بوشــهر و کل کشــور، خریــد و فــروش و تامیــن ملزومــات بســته بنــدی خرمــا و 

مشــتقات خرمــا، بــازار یابــی بــرای اعضــا.



راه اندازی خط تولید صنعتی چاشنی و سرکه تخمیری خرما در روستای امیر 
آباد بم با همکاری انجمن احیا ارزش ها و انجمن خرمای استان کرمان با 

ظرفیت ۱۲۰ هزار لیتر در سال :

1. راه اندازی شرکت تعاونی زنان روستایی 
2. نظارت بر نصب اصولی دستگاهها

3. تســت تــک تــک دســتگاه ها و بررســی 
عملکــرد قطعــات مکانیکــی و الکترونیکــی

4. انجام cip و ضد عفونی کامل خط تولید
ــه   ــرکه ب ــد س ــی تولی ــول علم ــوزش اص 5.آم

ــد ــط تولی ــای خ ــین و نیروه تکنس
6.آمــوزش نحــوه کار بــا دســتگاه های خــط 

ــد تولی
7. آموزش نقاط بحرانی خط تولید 

8. آموزش آزمایش ها و مسائل کنترل کیفی
9آموزش اصول hse خط تولید و کارگاه

10. رفع مشکالت تکنولوژیک خط تولید

عکس باال تولیدکننده شیرابه و جداساز هسته و 
پوست خرما است. 

عکس پایین تانک های تخمیری و اسیدی خرما 
است.



نمایشگاه هاي بین المللي صنایع غذایي کشور چین 

ــي  ــن الملل ــاي بی ــگاه ه ــواع نمایش ــان ان ــن میزب چی
ــراي  ــادي ب ــافرین زی ــد و مس ــي باش ــال م ــول س در ط
حضــور در نمایشــگاه هــا بــه آن کشــور ســفر مــي کننــد. 
ــا عناویــن مختلــف ماننــد نمایشــگاه  ــي ب نمایشــگاه های
صــادرات، نمایشــگاه صنایــع غذایــي و نمایشــگاه صنعــت 
ــر  ــي ب ــاي مختلف ــکان ه ــهرها و م ــدام در ش ــر ک ــه ه ک

گــزار مــي شــود. 
1-نمایشگاه بین المللي شراب و غذا چین )نانجینگ( 2022

From April24,2022until April26,2022
2-نمایشگاه بین المللي غذا و نوشیدني شانگهاي 2022

From May31,2022until June02,2022
3-نمایشگاه گلدن فود 2022

From May31,202untilJune02,2022
4-نمایشگاه بین المللي فرآوري و بسته بندي مواد غذایي 

From May31,2022until June02,2022 2022چین پکن
5-نمایشگاه بین المللي شراب و غذا چین )نانجینگ( 2022

From April24,2022until April26,2022
)China SIAL(6 -نمایشگاه مواد غذایي شانگهاي

From May18,2022until May20,2022
7 -نمایشگاه مواد غذایي و نوشیدني FHC شانگهاي

 From November08,2022until November10,2022
ــه نمایشــگاه هــاي چیــن  چــه اقداماتــي قبــل از ســفر ب

داشــته باشــیم؟
 در ســایت نمایشــگاهي کــه قصــد شــرکت در آن را 
ــایت  ــه س ــري ک ــد رهگی ــد و ک ــام نمایی ــت ن ــد، ثب داری
ــي  ــرار م ــما ق ــار ش ــي در اختی ــن الملل ــگاه بی نمایش
ــن کار را  ــه ای ــي ک ــد. زمان ــه داری ــود نگ ــزد خ ــد را ن ده
انجــام مــي دهیــد بــه نــام بازدیــد کننــده VIP شــناخته 
خواهیــد شــد و دیگــر نیــاز نخواهــد بود کــه در نمایشــگاه 
مجبــور بــه ثبــت نــام حضــوري شــوید .از طریــق ســایت 
مــي توانیــد غرفــه هایــي کــه در نمایشــگاه وجــود دارد را 
بررســي نماییــد و مشــخصات غرفــه داران و کســاني کــه 
ــن  ــه ذه ــد را ب ــه میکنن ــما را عرض ــر ش ــورد نظ کاالي م
ــردرگمي  ــار  س ــن  دچ ــگاه چی ــا   در  نمایش ــپارید  ت بس

ــگاه  ــه نمایش ــن ب ــل از رفت ــت قب ــر اس ــوید. بهت نش
بینالمللــي از طریــق راه هــاي ارتباطــي با ایشــان تماســي 
داشــته باشــید و خواســته هــاي خــود را بیــان کنیــد تــا 
پیــش از رفتــن بــا شــما آشــنایي داشــته باشــند در ایــن 
ــت بیشــتري  ــه شــما وق ــات ب ــه خدم ــراي ارائ صــورت ب
خواهنــد گذاشت.بســیاري از ســایت هــاي گــوگل، فیــس 
بــوک، اینســتاگرام، تویتــر، یوتیــوب و برخــي شــبکه هاي 
خبــري در کشــور چیــن فیلتــر اســت پــس یــک فیلتــر 
شــکن مناســب آن کشــور همــراه خــود داشــته باشــید تا 
در صــورت دریافــت اطالعــات بــا مشــکل روبــرو نشــوید 
ــن  ــگاه بی ــزاري نمایش ــل برگ ــه از مح ــک نقش ــا ی و حتم

المللــي چیــن همــراه خــود داشــته باشــید.
اقدامات قبل از سفر به نمایشگاه هاي چین

ــد  ــد خواهی ــا نیازمن ــه آنه ــا ب ــه حتم ــروري ک ــوازم ض ل
ــود مثــل تلفــن همــراه هوشــمند، کارت بانکــي و کارت  ب
ویزیــت کــه بــراي معرفــي خــود بــه آن نیــاز داریــد بــه 
ــد  ــود و چن ــب و کار خ ــورهاي الزم از کس ــراه بروش هم
ــته  ــراه داش ــه هم ــود را ب ــاي خ ــاده از کار ه ــه س نمون
ــان  ــاي همزم ــگاه ه ــتید از نمایش ــید.اگر الزم دانس باش
کــه برگــزار مــي شــوند و تــا حــدي بــه ایــن نمایشــگاه 
مربــوط مــي شــود، دیــدن نمایید.بــه عنــوان مثــال یکــي 
ــور  ــن کش ــه در ای ــن ک ــاي چی ــگاه ه ــواع نمایش از ان
ــت،  ــي اس ــع غذای ــگاه صنای ــود، نمایش ــي ش ــزار م برگ
ــواد  ــوآوري م ــگاه ن ــن نمایش ــگاه از بزرگتری ــن نمایش ای
غذایــي در آســیا مــي باشــد .در ایــن نمایشــگاه هــا مــواد 
اولیــه غذایــي و مــواد غذایــي فرآوري شــده ازکشــورهاي 
ــک  ــن ی ــاي چی ــگاه ه ــن نمایش ــود دارد. ای ــف وج مختل
ــي  ــود و حت ــي ش ــوب م ــي محس ــزرگ جهان ــداد ب روی
ــي  ــادالت جهان ــي و مب ــع غذای ــده صنای ــورد آین در م
نیــز راهــکار هایــي ارایــه مــي شــود.در زمــان بازدیــد از 
نمایشــگاه هــاي چینبــه چــه نکاتــي توجــه نماییــد. اگــر 
مــي خواهیــد کــه غرفــه داران فرصــت کافــي بــراي گوش 
ــند در  ــته باش ــما را داش ــاي ش ــت ه ــه صحب ــردن ب ک
ــوز ــن هن ــاي چی ــگاه ه ــه نمایش ــه ک ــاي اولی ــاعت ه س



از خریداران پر نشده است به آنجا مراجعه نمایید.
ــوالي از  ــا س ــر ب ــد اگ ــم کنی ــود را تنظی ــت خ ــد وق بای
ــما را  ــاز ش ــه کاالي آن نی ــدید ک ــه ش ــه دار متوج غرف
تامیــن نمــي کنــد زمــان را از دســت ندهیــد و بــه غرفــه 

ــد. ــدي بروی بع
ــا مدیــر  ــا غرفــه دار، ب ســعي کنیــد در حیــن آشــنایي ب
ــا فــردي کــه مســوول اصلــي اســت صحبــت کنیــد.  و ی
ــد  ــراي نتیجــه گیــري و تصمیــم هــاي اصلــي بای ــرا ب زی

ــا او صحبــت کنیــد. ب
ــا  ــا و ی ــا آنه ــه ب ــاني ک ــام کس ــپردن تم ــاد س ــه ی ب
خدماتشــان آشــنا شــده ایــد کار بســیار ســختي اســت.
بهتــر اســت جزییــات کاالهــا و شــرکت هــا و مســوولین را 

ــد. ــت کنی ــن یادداش ــاي چی ــگاه ه در نمایش
زمانــي کــه در نمایشــگاه هــاي چیــن شــرکتي و یــا غرفه 
اي را مشــاهده کردیــد کــه بــراي کار شــما مناســب بــود 
و خدمــات خوبــي را ارائــه مــي داد بایــد در لیســتي کــه 
تنظیــم کــرده ایــد نــام آنهــا را بیاوریــد اگــر کارت ویزیت 
داشــتند در کنــار کارت ویزیــت در صــورت داشــتن 
ــت  ــه عل ــت کنید.ب ــز یادداش ــا را نی ــر آنه ــات دیگ اطالع
ــر  ــد بهت ــي کنی ــات م ــه مالق ــرادي ک ــه و اف ــاد غرف ازدی
اســت شــماره غرفــه را کنــار اطالعــات یادداشــت کنیــد 
ــي  ــه راحت ــدد ب ــه مج ــه مراجع ــاز ب ــورت نی ــه در ص ک
غرفــه را پیــدا کنیــد مــي توانیــد از بنــر و تابلویــي کــه 
در بــاالي غرفــه نصــب شــده عکــس بگیریــد کــه راحــت 

ــر آن را پیــدا کنیــد. ت
بــه یــاد داشــته باشــید کــه در حیــن مراجعــه بــه غرفــه 
ــا مســوولین و تامیــن کننــدگان آن شــرکت  و آشــنایي ب
ــد  ــي روی ــه کاري م ــه مصاحب ــه ب ــي ک ــد زمان ــد مانن بای
بســیار عالــي باشــید. در شــناخت اولیــه مســوولین اصلي 
غرفــه در نمایشــگاه هــاي چیــن شــما را بــه عنــوان یــک 

خریــدار واقعــي ارزیابــي مــي کننــد.
تولیــد کننــدگان در نمایشــگاه هــاي چیــن چگونــه شــما 

را بــه عنــوان خریــدار واقعــي مــي شناســند؟
ــاي  ــفارش ه ــدار س ــوان خری ــه عن ــما ب ــر ش ــلما اگ مس
بــزرگ و پیاپــي را داشــته باشــید مــورد عالقــه و توجــه 
ــن  ــاي چی ــگاه ه ــده در نمایش ــد کنن ــاي تولی ــرکت ه ش
خواهیــد بــود. در هنــگام معرفــي بایــد رزومــه کاري خــود 

ــت  ــال فعالی ــوان مث ــه عن ــد ب ــان کنی ــتي بی ــه درس را ب
هــاي خــود را در زمینــه کســب و کار بیــان کنیــد زمانــي 
کــه از قــدرت خریــد خــود بــراي تولیــد کننــده صحبــت 
ــد  ــود داری ــوگ از کاالي خ ــور و کاتال ــر بروش ــد و اگ کنی
حتمــا همــره خــود داشــته باشــید و یــا حداقــل از کاالي 
ــه همــراه داشــته  خــود یــک عکــس در گوشــي خــود ب

باشــید .
ــد  ــا خری ــروش و ی ــي ف ــر توانای ــالوه ب ــد ع ــر بتوانی اگ
یــک ارتبــاط دیگــري بــا صاحبــان شــرکت برقــرار کنیــد 
ــراي  ــرآورده نماییــد. اینکــه ب ــاز آنهــا را ب مثــال یــک نی
یــک شــرکت منفعــت داشــته باشــید، آنهــا را عالقمنــد 
بــه ارتبــاط بــا شــما خواهــد کــرد. حتــي مــي توانیــد در 
ــازار بــه آنهــا کمــک کنیــد. مثــال برخــي  پیــدا کــردن ب
ــد ي را  از تولیــد کننــدگان مــي خواهنــد بازارهــاي جدی
ــات  ــه تجربی ــه ب ــا توج ــما ب ــد و ش ــادرات بیابن ــراي ص ب
ــن را  ــازار آنالی ــد ب ــي مانن ــازار های ــد ب ــي توانی ــود م خ
معرفــي کنیــد. در ضمــن حضــور در نمایشــگاه صــادرات 
نیــز مــي توانــد اطالعــات شــما را در زمینــه صــادرات کاال 

افزایــش دهــد.
ارتباط موثر با افراد حاضر در نمایشگاه هاي چین 

آیــا صاحــب غرفــه خــود تولیــد کننــده اصلــي اســت یــا 
ــاي  ــگاه ه ــه در نمایش ــب غرف ــطه صاح ــوان واس ــه عن ب

چیــن اســت.
حتمــا ســوال بپرســید کــه بــه کــدام کشــورها صــادرات 
انجــام مــي دهــد کشــور مقصــد نشــان دهنــده میــزان 
ــا  ــا و ی ــورهاي آفریق ــر کش ــود اگ ــد ب ــي کاال خواه کیف
خاورمیانــه مقصــد بــود حتمــا از اســتاندراد هــاي پاییــن 
ــک  ــما در ی ــر ش ــور نظ ــت.کاالي م ــوردار اس ــري برخ ت
زنجیــره تولیــد بــا اســتاندارد هــاي باالیــي تولیــد نمــي 
ــي  ــن کاالی ــه چنی ــراي ورود ب ــه ب ــلما معامل ــود. مس ش

ــي دارد. ــک باالی ریس
بــه سیســتم کنتــرل کیفیــت کاال دقــت کنیــد اگــر ایــزو 

9001 بــود احتمــاال محصــول چیــن اســت.
اگرغرفــه داران چینــي هســتند حتمــا از زبــان انگلیســي 

اســتفاده کنیــد زیــرا زبــان دوم آن هــا اســت. 
همیشــه لبخنــد داشــته باشــید و زبــان بــدن مناســبي از 

خــود نشــان دهیــد.

ادامه...



هدف از ایجاد کنسرسیوم های مدل توسعه صادرات خرمای ایران
تولید و تامین 

مشکالت صادرات خرما به چین:هدف از ایجاد پایگاه صادراتی : 

ارزیابی اشتباهات تجار دیگر در بازار هدف و بررسی علل شکست آن

•فله فروشی ) فروش خرما در وزنهای 500 به باال (  

•عدم شناخت صحیح بازار و فرهنگ مصرف و عدم تطبیق 

بسته بندی با فرهنگ مصرف  

•عدم برند سازی و اصرار بر سود لحظه ای و بازرگانی 

•عدم ایجاد مزیت رقابتی 

•نداشتن تأمین کننده قوی در ایران برای عقد قراردادهای 

بزرگ 

•عدم استفاده از شرکت های مدیریت صادرات در جهت 

تسریع روند فروش 

•عدم زیرساخت های الزم برای بازاریابی و فروش به 

فروشگاه های زنجیره ای 

•عدم دقت در گرفتن نیروی کار متخصص 

•نداشتن اطالعات قابل اعتماد در چین 

•عدم آشنایی با فنون مذاکره حضوری با مشتریان و... 



تقسیم بازار در چین  :

1-  بازارهــای محلــی ، میــوه فروشــی هــا وســوپر مارکت 
ــای کوچک ه

2- فروشگاههای زنجیره ای
3-  رستوران ها و فروشگاه های کیک و نان 

سوپرمارکت های کوچک
در کشــور چیــن ســوپرمارکت هــای کوچــک حــدود 20 
ــن  ــه ای ــه چشــم میخــورد ک ــاد ب ــداد زی ــه تع ــری ب مت
ــی در بســته بنــدی  ــالم مصرف فروشــگاه هــا بیشــتر اق
ــای  ــند . در بازدیده ــی فروش ــه م ــک روزان ــای کوچ ه
ــا  ــوپرمارکت ه ــن س ــدام از ای ــچ ک ــده درهی ــام ش انج
ــا  ــوپری ه ــن س ــرای ای ــه ب ــت ک ــود نداش ــا وج خرم
بســته بنــدی هــای 100 گــرم در پاکــت نایلونــی مناســب 

مــی باشــد. 
ــای  ــوپرمارکت ه ــود در س ــای موج ــدی ه ــته بن بس

کوچــک :

فروشگاه های عرضه خشکبار و ادویه

میوه فروشی ها
ــه  ــا ب ــن خرم ــا در چی ــی ه ــوه فروش ــی از می در بعض
ــردد  ــنهاد میگ ــود دارد پیش ــدی  وج ــته بن ــورت بس ص
ــا 300  ــرم ت ــپ دار 200 گ ــت زی ــازار پاک ــن ب ــرای ای ب
گــرم مناســب مــی باشــد. البتــه بایســتی حتمــا خرمــای 

ــود . ــده ش ــل آن دی داخ
بسته بندی های موجود در میوه فروشی ها

فروشگاههای زنجیره ای

شرایط ورود به فروشگاههای زنجیره ای : 
•توان تأمین باال 

•بسته بندی های کوچک و متمایز به  زبان چینی 
•دادن ضمانت نامه تأمین کاال 

ــول در  ــر از محص ــک کانتین ــل ی ــودن حداق ــود ب •موج

ــن  ــار چی انب
•داشتن شرکت در چین 

• داشتن حساب بانکی در چین 
•تنوع محصول و سبد کاالیی 

•پرداخت هزینه های ورودی و درصدهای آنها 

استراتژی فروش در فروشگاههای زنجیره ای :
*ایجاد مزیت رقابتی و وجه تمایز

*تامین به موقع 
* برند سازی 

* تنوع محصول 

سرکه خرما
ــا از  ــرکه خرم ــن س ــردم چی ــه م ــه ذائق ــه ب ــا توج ب
ــول  ــن محص ــت و ای ــورداری هس ــاص برخ ــت خ محبوبی

ــد. ــی باش ــن م ــتراتژیک در چی اس



گزارش مصور دوره های آموزشی ماه دیت انجمن ملی خرمای ایران 




