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ــه  ــل نام ــن فص ــه ای ــر مقال ــته س ــد گذش ــتم مانن ــم داش اول تصمی
ــا  ــم ام ــاز کن ــور آغ ــادی کش ــات اقتص ــا موضوع ــه ب ــد همیش را مانن
دیــدم تکــرار مکــررات اســت و ســال هــا اقتصادیــون و اســاتید فــن و 
نشــریات حرفــه ای بــه بحــث، تحلیــل، انتقــاد و پیشــنهادات گوناگــون 
در ایــن مــورد پرداختــه انــد امــا نتیجــه همــه آن هــا ایــن بیــت شــعر 

ــت: ــوده اس ــی ب ــوخته دوران قاجــار یغمــای جندق ــاعر دلس از ش
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
ــرای  ــه ب ــی ک ــی هنگام ــور کردوان ــاد پرفس ــده ی ــت زن ــاد صحب و ی
صحبــت در یــک همایــش بحــران آب از ایشــان دعــوت بــه عمــل آمــده 
بــود افتــادم کــه گفتــه بــود، چنــد دهــه گفتــم و شــنیده نشــد حــاال 
ــود  ــر وج ــه دیگ ــزی ک ــرای چی ــم؟ ‘’ب ــت کن ــی صحب ــرای چ ــر ب دیگ
ــاب اقتصــاد  ــن بزرگــوار مصــداق صحبــت در ب ــدارد’’، کــه حــرف ای ن
فعلــی اســت پــس بــه بهانــه برگــزاری همایــش تجلیــل از مســئولیت 
ــن  ــان موضــوع ای ــی کرم ــاق بازرگان ــر هــای خــوب اجتمــاع در ات پذی

ــه آن پرداختــم. ــه را ب ســر مقال
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــاه در ات ــان م ــم آب ــخ نوزده در تاری
کشــاورزی کرمــان همایــش وزیــن و ارزشــمندی تحــت عنــوان تجلیل از 
مســئولیت پذیــران اجتماعــی بــا حضــور جمــع کثیــری از فرهیختــگان، 
خیریــن، مســئولین بخــش خصوصــی، دولتــی و قضایــی برگــزار شــد.که 
ــه  ــزاری آن، ب ــا برگ ــاعت ه ــد از س ــود بع ــی ب ــش های ــدود همای از مع
ــده  ــتگی دی ــانه خس ــن نش ــت در آن در حاضری ــرژی مثب ــاظ ان لح

ــود. ــب ب نمیشــد و حــال خــوب و ســر زندگــی در آن غال
در ایــن همایــش ضمــن تجلیــل از مســئولیت پذیــران خــوب اجتماعــی 
در همــه زمینــه هــا مجــری محتــرم برنامــه ســواالتی از  ایــن  عزیــزان

مسئولیت پذیر خوب در اجتماع کیست؟

)بــه بهانــه برگــزاری همایــش تجلیــل از مســئولیت پذیــر هــای 

موفــق اجتمــاع در اتــاق بازرگانــی کرمــان(
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و فرهیختــگان مطــرح میکــرد کــه یکــی از ایــن ســواالت  
‘’ تعبیــر و تعریــف آنهــا از یــک مســئولیت پذیــر خــوب 

اجتمــاع چیســت؟’’
همــه ایــن فرهیختــگان جــواب های شایســته و بایســته و 
گوناگــون ارائــه میدادنــد کــه جــای فکــر و تعقــل و بحــث 
و بررســی فراوانــی دارد کــه همــه آن هــا جــز راه حــل ها 
ــد  و کلیدهــای جادویــی معضــالت جامعــه اکنــون میتوان
ــب چنــد ســاعته و بســیار ســودمند  باشــد. شــاید مطال
ــع  ــدی جم ــکات کلی ــن ن ــوان در ای ــش را بت ــن همای ای
بنــدی کــرد و دربــاره آن هــا تعقــل و تعمــل بســیار کــرد.
مســئولیت پذیــران اجتمــاع در هــر ســطحی از کوچــک 
تریــن رده جامعــه کــه خانــواده باشــد تــا مســئولیت های 
ــاالی کشــوری چــه فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی  رده ب
ــه و  ــاء جامع ــاء و ارتق ــرای بق ــی ب ــش خصوص ــه بخ و چ
ــات  ــا و خصوصی ــی ه ــد دارای ویژگ ــود بای ــان خ ذینفع

خاصــی باشــد کــه برخــی از آن هــا عبارتنــد از:
ــد  ــر اجتمــاع حتــی خیریــن بای 1- یــک مســئولیت پذی
ــد و  ــه میکن ــام وظیف ــود انج ــمت خ ــه در س ــد ک بدانن

ــد. ــه ندارن ــردن جامع ــر گ ــی ب ــق و دین ح
ــه  ــد ک ــد بدان ــاع بای ــر اجتم ــئولیت پذی ــک مس 2- ی
ــه  ــا ب ــم ی ــت و اکتیویس ــه اس ــق جامع ــری ح ــه گ مطالب
ــه حــق از طــرف آنهــا را گامــی در  عبارتــی کنشــگری ب

ــب آن. ــه تخری ــد ن ــود بدان ــاع خ ــا اجتم ــت ارتق جه
ــر  ــاد پذی ــد انتق ــاع بای ــر اجتم ــئولیت پذی ــک مس 3- ی
ــود  ــتباهات خ ــرد و اش ــود را بپذی ــتباهات خ ــد و اش باش
ــد  ــاص مانن ــای خ ــروه ه ــا گ ــروه و ی ــردن گ ــه گ را ب
مســئولین گذشــته نینــدازد و بــا قبــول اشــتباهات خــود 
ــا هزینــه هــای اشــتباهات ــد ت در صــدد اصالحــات برآی

 خود را برای جامعه و ذینفعان خود کاهش دهد.
ــا  ــل ب ــر تعام ــاع  هن ــر اجتم ــئولیت پذی ــک مس 4- ی
ــه و  ــاء جامع ــاء و بق ــرای ارتق ــود را دارد و ب ــن خ مخالفی
ذینفعــان خــود بــا تمــام گــروه هــا و ســلیقه هــا ارتبــاط 
ــز  ــی پرهی ــاح گرای ــد و از جن ــرار میکن ــازنده برق س

ــد. میکن
ــواده،  ــه خان ــاع، چ ــر اجتم ــئولیت پذی ــک مس 5- ی
ــا جامعــه خــود را ماننــد رســتورانی  ســازمان، تشــکل ی
بــا منــوی تــک غذایــی بــاب ذائقــه خــود اداره نمیکنــد 
کــه در ایــن صــورت مشــتریان آن تنهــا معــدود کســانی 
ــا  ــد و ی ــترک دارن ــه مش ــک ذائق ــا ی ــه ی ــتند ک هس
ــی  ــامدگویی م ــرای خوش ــه ب ــتند ک ــانی هس چابلوس
ــه ورشکســتگی و  ــه در هــر صــورت محکــوم ب ــد. ک آین

ــت.  ــالل اس اضمح
ــن و از  ــع بی ــاع واق ــر اجتم ــئولیت پذی ــک مس 6- ی
ــر  ــئول در ه ــر مس ــد ه ــت و میدان ــته اس ــود گذش خ
مســئولیت اجتماعــی دارای عمــر مفیــد کاری اســت و در 
ــاء  ــاء و ارتق ــرای بق ــود ب ــی خ ــئولیت اجتماع دوران مس
ــان خــود در پرورانــدن  ــه و ذینفع ــرزندگی جامع و س
ــغ  ــینی دری ــت جانش ــزه جه ــان  پرانگی ــخاص و جوان اش

ــد. ــذات باش ــم بال ــه قائ ــا آن جامع ــد ت نمیکن
و در آخــر شــاید زمــان آن رســیده اســت کــه هرکــدام 
از مــا بــدون تعصــب و کمــی انصــاف و در هــر رده 
مســئولیت کــه هســتیم خــود را محکــی بزنیــم و ببنیــم 
ــود  ــی خ ــری اجتماع ــئولیت پذی ــدازه در مس ــه ان ــه چ ب
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه  موفــق بــوده ایــم و اگــر ب
ــات  ــی ماف ــرای تالف ــوز ب ــاید هن ــم ش ــوده ای ــق نب موف

ــد. ــی باش ــدک زمان ان
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ــه  ــهر در غرف ــای بوش ــگاه خرم ــه در نمایش ــرا خواج ــم زه ــه خان ــته ک ــال گذش س
ــان  ــش را بی ــدار زحمتک ــک نخل ــق ی ــه ح ــات ب ــرد و مطالب ــدا ک ــور پی ــن حض انجم
نمــود بوســیله یکــی از اعضــای انجمــن خرمــای بوشــهر جنــاب آقــای زارعــی مــورد 
پیگیــری قــرار داده شــد متاســفانه کمتــر از یــک مــاه میگــذرد کــه ایــن زن مبــارز 
ــت  ــه برمیگش ــه خان ــل کار ب ــه از مح ــی زمانیک ــداری و زندگ ــدار و نخل ــه نخل عرص
دچــار تصــادف شــد و درگذشــت و بدیــن ترتیــب انجمــن خرمــای بوشــهر یکــی از 
ــا توجــه بــه شــرایط  قدیمــی تریــن اعضــای خــود را از دســت داد ایــن مقدمــه را ب

ــم. ــادآوری مینمای ــی ی اجتماع
ــوه  ــوان می ــه عن ــار( ب ــدود 23 ب ــلمین )ح ــدس مس ــاب مق ــا در کت ــه باره ــل ک نخ
زندگــی و درخــت زندگــی نامبــرده شــده اســت، قصــه عجیبــی بــا سرشــت زن دارد.
زایــش حضــرت عیســی )ع( در زیــر درخــت نخــل وتنــاول حضــرت مریــم مقــدس 
از خرمــا در وقــت وضــع حمــل دارای حکمتــی الهــی از موجــود زن در کنــار طبیعــت 
ــه بشــر عرضــه  نخــل کــه موجــب زندگــی و ســرافرازی و شــور و نشــاط اســت را ب

مــی کنــد.
ــالی  ــی در تق ــه زندگ ــن لحظ ــا آخری ــه ت ــه ک ــه خواج ــی مرحوم ــر اله ــن منظ از ای
زندگــی بــود و از همراهــی مرحــوم پــدرش در نبــرد هــای جنــگاور آزاد مــرد جنــوب 
رئیــس علــی دلــواری بــرای وطــن ســخن میگفــت یــک ســه گانــه زن، زایــش، زندگی 
و ســرافرازی را کــه بــا ســبزی و تنــاوری نخــل را در بدتریــن شــرایط اقلیمــی بــه مــا 
یــادآوری میکنــد. زنــان آزاده ایــی کــه بــا رنــج و کوشــش و زایــش در گرمــای قلــب 
االثــر مناطــق خرماخیــز زندگــی امیــد و شــور و نشــاط را بــه فرزانــدان خــود مــی 
ــی زایــش، زندگــی و ســرافرازی  ــد و چنیــن اســت کــه زن و نخــل هــر دو بان آموزن
در حکمــت الهــی بوضــوع دیــده میشــود. یــاد و خاطــر ایــن انســان عرصــه نخــل و 
نخیــالت گرامــی بــاد. انجمــن ملــی خرمــای ایــران و انجمــن خرمــای اســتان بوشــهر 
فقــدان مرحومــه بانــو زهــرا خواجــه را بــه خانــواده و کلیــه فعالیــن منطقــه تســلیت 

عــرض مینمایــد.
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* دکتر مقدادتکلوزاده
* دبیر کل انجمن ملی خرمای ایران

تولید خرما در آمریکا
خرمــا بــرای اولیــن بــار از کشــور اســپانیا و در 
ســال 1492بصــورت بــذر وارد ایــاالت متحــده 
امریــکا گردیــد. از ان زمــان اســتعمار اســپانیا 
ــرای  ــذور در صح ــن ب ــت ای ــه کاش ــروع ب ش
ــود.  ــک نم ــی از مکزی ــش های ــا و بخ کالیفرنی
ــی  ــب آب و هوای ــرایط مناس ــل ش ــه دلی ب
ایــن مناطــق، خیلــی زود نخــل خرمــا مــورد 
ــل  ــت. از اوای ــرار گرف ــاورزان ق ــتقبال کش اس
ــا  ــا ب ــت خرم ــد، کاش ــه بع ــم ب ــرن نوزده ق
ــز  ــت آمی ــی، موفقی ــذور واردات ــتفاده از ب اس
ــردن  ــعی در وارد ک ــن USDA س ــود، بنابرای نب
ــا از  ــف خرم ــام مختل ــوش از ارق ــواع پاج ان
ــمال  ــا از ش ــده خرم ــد کنن ــورهای تولی کش
ــن واردات  ــود. اولی ــه نم ــا و خاورمیان آفریق
آزمایشــی موفــق پاجــوش در ســال 1900 
ــج  ــر نتای ــوش از الجزای ــردن پاج ــا وارد ک ب
ــن واردات  ــن ای ــت، بنابرای ــی داش ــل قبول قاب
ادامــه داشــت و نهایتــا در ســال 1902 و 1905 
ــران  ــتان)احتماال ای ــراق، بلوچس ــی از ع ارقام
ــس وارد  ــر و تون ــتان!(،مصر، الجزای ــا پاکس ی
ــر اســاس امــار موجــود، در  کشــور گردیــد. ب
بیــن ســالهای 1890 تــا 1929 مجموعــا بیــش 
ــی وارد  ــورت ازمایش ــوش بص ــزار پاج از 20ه
ــای  ــتان ه ــده و در نخلس ــور گردی ــن کش ای
ــت. از  ــرار گرف ــت ق ــورد کش ــی م آزمایش
ــه  ــوان ب ــات آن دوران میت ــن اقدام مهمتری
تاســیس نخلســتان آزمایشــی خرمــا، احــداث 
»ایســتگاه تحقیقاتــی خرمــا و مرکبــات« 
ــته  ــد بس ــن واح ــیس اولی ــا، تاس در کالیفرنی
 American Date co ــام ــا ن ــا ب ــدی خرم بن

ــور  ــه منظ ــا« ب ــای خرم ــه ه ــی و اتحادی ــیس »تعاون ــال 1912، تاس در س
ترویــج و بازاریابــی خرمــا )شــامل »اتحادیــه پــرورش دهنــدگان خرمــای 
دره کوآچــال « )1913(، »اتحادیــه خرمــای دره کوآچــال«  )تاســیس 1919( و 
»اتحادیــه پــرورش دهنــدگان خرمــای کالیفرنیــا« )1919(  ( اشــاره نمــود. 
ــا  ــدی خرم ــته بن ــای بس ــج واحده ــه تدری ــم ب ــا ه ــان ه ــان زم در هم
ــکا در  ــد. بطــور کلــی 90 درصــد خرمــای آمری ــه فعالیــت نمودن شــروع ب
ــس از  ــود. پ ــد میش ــا( تولی ــوب کالیفرنی ــال در جن ــا )دره کواچ کالیفرنی
 Bard Valley to the northwest of( ــا ــت هــای آریزون ــه ترتیــب ایال ــا، ب کالیفرنی
Yuma(، فلوریــدا، نــوادا )جنــوب نــوادا( و تگــزاس قراردارنــد )شــکل 2(. در 

ســال 2020،از 12500 هکتــار نخلســتان کالیفرنیــا، 49300 تــن خرمــا تولیــد 
ــن آن  ــر ت ــت ه ــن و قیم ــزان 394 ت ــن می ــار ای ــرد در هکت ــد. عملک ش
2320 دالر بــود. بــا ایــن حســاب، ارزش کل محصــول تولیــدی در کالیفرنیــا 

ــود. ــون دالر ب 114 میلی
شکل- مناطق تولید کننده خرما در ایاالت متحده آمریکا

همانطــور کــه گفتــه شــد خرمــا از کشــورهای شــمال آفریقــا و خاورمیانــه 
وارد ایــن کشــور شــده اســت. ارقــام اصلــی وارد شــده و کاشــته شــده در 
ایــن کشــور عبارتنــد از دگلــت نــور )بــا عملکــرد 90 تــا 140 کیلــو بــه ازاء 
هــر درخــت( و مجــول )بــا عملکــرد 70 تــا 90 کیلــو بــه ازاء هــر درخــت(. 
اینــدو رقــم، تجــاری تریــن ارقــام کاشــته شــده مــی باشــند. رقــم دگلــت 
نــور از ســال 1900 وارد کشــور شــده اســت. ایــن رقــم بــه دلیــل ســازگاری 
بــاالی خــود بــا شــرایط آب و هوایــی دره کالیفرنیــا، توانســت بــه یکــی از 

بررسی وضعیت تولید و فرآوری خرما 
در کشور آمریکا
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ارقــام محبــوب کاشــته شــده در ایــن ایالــت تبدیــل شــود. 
دگلــت نــور خرمایــی هســت کــه از منطقــه Touggourt الجزایر 
وارد این کشــور شــد. امــا بعد از وارد شــدن خرمــای مجول از 
مراکــش، بــه دلیــل ویژگــی هــای مناســب ظاهــری و تطابــق 
پذیــری عالــی تــر آن بــا شــرایط آب و هوایــی آمریــکا، بــه 
ســرعت بــه یکــی از محبــوب تریــن ارقــام آمریــکا تبدیــل 
شــد. همیــن مســاله ســطح زیــر کشــت دگلــت نــور را پایین 
تــر آورد. خرمــای مجــول هــم اینــک دومیــن رقــم کاشــته 
ــب  ــر ترکی ــال حاض ــد. در ح ــی باش ــکا م ــده در آمری ش
ارقــام کاشــته شــده در دره کوآچــالی کالیفرنیــا بــه ترتیــب 
عبارتنــد از دگلــت نــور )70 %(، مجــول)29%( و ســایر ارقــام 
)1%(. نکتــه مهمتــر آن اســت کــه در کل کالیفرنیــا، 38 درصد 
خرمــای کاشــته شــده اختصــاص بــه رقــم مجــول دارد. لکــن 
در دره Bardآریزونــا، وضعیــت بــه گونــه ای دیگــر بــوده و 100 
درصــد رقــم کاشــته شــده آن مربــوط بــه مجــول می باشــد. 
بطــور کلــی رقــم مجــول در برنامــه هــای توســعه ای خرمــا، 

جایــگاه اصلــی را در بــر گرفتــه اســت.
از ارقــام دیگــر خرمــای ایــاالت متحــده میتــوان بــه بِرخــی 
ــر  ــه ازاء ه ــو ب ــرد 140 کیل ــا عملک ــراق؛ ب ــره ع ــا بص )منش
درخــت(، دیــری )منشــا عــراق؛ بــا عملکــرد 70 تــا 90 کیلــو 
بــه ازاء هــر درخــت(، حــالوی )منشــا عــراق؛ بــا عملکــرد 90 
تــا 115 کیلــو بــه ازاء هــر درخــت(، خضیــراوی )منشــا بصــره 
عــراق؛ بــا عملکــرد 55 کیلــو بــه ازاء هــر درخــت( و ثــوری  
ــه ازاء هــر  ــا 115 کیلــو ب ــا عملکــرد 90 ت ــر؛ ب )منشــا الجزای
ــا عملکــرد 90 تــا 135  درخــت ( و زاهــدی )منشــا عــراق؛ ب

کیلــو بــه ازاء هــر درخــت( اشــاره نمــود.
بسته بندی و فراوری خرما در ایاالت متحده آمریکا

ــت  ــا  صنع ــه ب ــده در مقایس ــاالت متح ــا در ای ــت خرم صنع
بســیاری از دیگــر کشــورهای تولیــد کننــده خرمــا، کوچــک 
اســت. ایــن صنعــت از اوایــل قــرن بیســتم توســعه یافــت. 
ــاالت  ــده در ای ــد ش ــای تولی ــه خرم ــتفاده اولی ــده اس عم
متحــده بــرای مصــرف تــازه خــوری اســت، امــا مقادیــر کمی 

از محصــوالت، فــرآوری هــم تولیــد مــی شــود.
اگرچــه صنعــت خرمــا در مقایســه بــا کل کشــاورزی 
ــی  ــت کوچک ــا صنع ــاورزی کالیفرنی ــی کل کش آمریکایاحت
اســت، امــا از نظــر محلــی خرمــا بویــژه دردره هــای بیابانــی 
کالیفرنیــا تولیدشــده و از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت. 
ــازی((   ــه س ــور ))محوط ــه منظ ــا ب ــای خرم ــل ه ــروش نخ ف
ــده  ــداران ش ــرای نخل ــی ب ــد اضاف ــب درآم ــه کس ــر ب منج
اســت، امــا درآمــد حاصــل از ایــن منبــع، در آمار کشــاورزی 
آمریــکا ثبــت نشــده اســت. نخــل هــای خرمایــی کــه در دره 
ــای  ــه ه ــط قرنطین ــوند، توس ــی ش ــد م ــی تولی ــای بیابان ه

ــر بیمــاری هــا محافظــت مــی شــوند. دولتــی در براب
ــت  ــه صنع ــا ب ــتان ه ــن نخلس ــل از ای ــای حاص ــره زیب منظ
توریســم ایــن مناطــق کمــک کــرده و بــه گردشــگران اجازه

ــای  ــت ه ــا و ایال ــر کالیفرنی ــق دیگ ــه مناط ــا ب ــد ت میده
ــاالت  ــا در ای ــت خرم ــن صنع ــد. لک ــفر کنن ــز س دیگرنی
ــرو  ــا چالــش هــای متعــددی روب متحــده در حــال حاضــر ب
ــه دو دســته  ــی تــوان ب ــا را م ــش ه ــن چال ــت. ای اس
ــای  ــش ه ــرد. چال ــدی ک ــیم بن ــی تقس ــادی و محیط اقتص
ــی  ــور کل ــت.به ط ــازار« اس ــعه ب ــامل »توس ــادی ش اقتص
ــد )در  ــی کنن ــرف نم ــادی مص ــای زی ــا خرم ــی ه آمریکای
ــا  ــا کشــورهای خاورمیانــه(؛ بنابرایــن، همزمــان ب مقایســه ب
افزایــش تولیــد خرماهــای جدیدتــر در ایالــت هــای آریزونــا 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــای داخل ــتی بازاره ــا، بایس و کالیفرنی
بیشــتری توســعه یابنــد. توســعه بازارهــای صادراتــی خرمــا، 
ــول  ــاالی محص ــده ب ــام ش ــت تم ــی و قیم ــل گران ــه دلی ب
ــرا خرمــا  ــرو شــود زی ــا مشــکل جــدی روب ممکــن اســت ب
تولیــد شــده در آمریــکا از کیفیــت باالیــی برخــوردار بــوده 
و از طرفــی هــم تولیــد آن هزینــه بــر اســت؛ بنابرایــن چــون 
ــا در  ــر و ب ــورها فقیرت ــا در کش ــا عمدت ــرف خرم ــازار مص ب
امــد پاییــن ترواقــع شــده اســت، لــذا ایــن کشــورها قــادر 
ــه  ــده ک ــاالت متح ــر ای ــت باالت ــا قیم ــای ب ــد خرم ــه خری ب
ــود  ــل ش ــز حم ــس نی ــوس اطل ــق اقیان ــد از طری ــا بای اتفاق

ــند.  ــی باش ــل(، نم ــه حم ــدن هزین ــزوده ش )اف
ــت.  ــاک و آب اس ــت خ ــامل کیفی ــی ش ــای محیط ــش ه چال
خــاک هــای دره Coachella دارای مــواد آلــی کم و بســیارمطبق 
)طبقــه ای(  هســتند. الیــه هــا مــی توانند رشــد ریشــه و در 
نتیجهرشــد نخــل هــا را محــدود کننــد. همچنیــن اســتفاده 
زیــاد از تجهیــزات و ماشــین آالت ســبب فشــردگی زیادتــر 
خــاک شــده اســت. محدودیــت آبــی بویــژه شــوری و تجمــع 
ــد.  ــی باش ــری م ــده دیگ ــدود کنن ــل مح ــم عام ــالح ه ام
ــا بهبــود مدیریــت  برخــی از ایــن مشــکالت را مــی تــوان ب

خــاک و آب، برطــرف کــرد.
شهرنشــینی منجــر بــه افزایــش فشــار بــر ارزش زمیــن )و در 
نتیجــه مالیــات( و افزایــش رقابــت بــرای آب شــده و گاهــی 
اوقــات حتــی باعــث ایجــاد اختــالف بیــن ســاکنان شــهری 
ــینی در »دره  ــارهای شهرنش ــت. فش ــده اس ــاورزی ش و کش
بــرد و شهرســتان یومــا« کمتــر اســت، امــا چــون یومــا نیــز 
در حــال شــهر شــدن اســت، ممکــن اســت در آینــده ایــن 
فشــارها افزایــش یابنــد. همــه مناطــق تولیــد کننــده خرمــا 
ــا فشــارهای معمــول داخلــی ناشــی از  ــاالت متحــده ب در ای
افزایــش هزینــه نهــاده هــا، کمبــود نیــروی کار و همچنیــن 

مقــررات ایالتــی و فــدرال مواجــه هســتند.
خرمــا در ایــاالت متحــده عمومــًا یــا توســط خــود نخلدارهــا، 
یــا بوســیله شــرکت هــای تعاونــی و یــا نهایتــا بــا ســفارش 
بســته بنــدی در شــرکتهای دیگرانجــام مــی شــود. از آنجــا 
ــده  ــاالت متح ــی در ای ــت کوچک ــا، صنع ــد خرم ــه تولی ک
اســت، بنابرایــن بنــدرت میتــوان تجهیــزات و خطــوط بســته 
بنــدی کــه بــه طــور خــاص بــرای بســته بنــدی کــردن خرما
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طراحــی شــده باشــند را پیــدا کــرد. بــه طــور کلــی تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای بســته بنــدی خرمــا مشــابه آنچــه کــه 
ــه طــور کلــی نســبتًا ســاده  ــا ب ــرای بســته بنــدی ســایر میــوه هــا اســتفاده میشــود، اســت. خطــوط بســته بنــدی خرم ب
هســتند، بــه ویــژه آنهایــی کــه توســط تولیدکننــدگان کوچــک و مســتقل بــکار گرفتــه مــی شــوند. اخیــراً، یــک واحــد بســته 
بنــدی و فــراوری مجهــز مختــص خرمــا توســط »انجمــن پــرورش دهنــدگان خرمــا Medjool دره بــرد« ، بــا نــام Datepac در یومــای 
CFR 7 Part 987 آریزونــا افتتــاح شــده اســت.  در ایــاالت متحــده، اســتانداردهای مربــوط بــه خرمــا در قالــب اســتاندارد شــماره
تعریــف شــده اســت . ایــن اســتانداردها در واقــع فقــط شــامل خرماهــای دگلــت نــور، زاهــدی، حــالوی و خــدراوی میشــود 
ــی،  ــتور بازاریاب ــان دس ــا هم ــتاندارد ی ــن اس ــوند. ای ــد میش ــال دره کوآچال(تولی ــوان مث ــه عن ــه در RIVERSIDE COUNTY )ب ک
توســط »کمیتــه اداری خرمــای کالیفرنیــا « واقــع درIndio کالیفرنیــا نوشــته شــده اســت.» دره بــَرد« و » شهرســتان یومــا« هــم 
دارای یــک انجمــن جداگانــه ای بــا نام»انجمــن پــرورش دهنــدگان خرمــا Medjool دره بــرد« هســتند. جــدول زیــر مهمتریــن 

تامیــن کننــدگان خرمــای آمریــکا )شــامل نخلدارهــا، انجمــن هــا، اتحادیــه هــا و صنایــع( را نشــان میدهــد:
جدول مهمترین تامین کنندگان خرمای آمریکا

بیشــتر خرمــای تولیــد شــده در ایــاالت متحــده، مصــرف تــازه خــوری دارد. بــا ایــن حــال، چندیــن محصــول فــرآوری شــده 
از خرمــای درجــه پاییــن تــر، و عمدتــا از رقــم Deglet Noor تولیــد مــی شــود. صنعــت فــرآوری خرمــا، بخــش کوچکــی از کل 
صنعــت اســت، امــا راهــی بــرای اســتفاده از خرماهــای درجــه پاییــن ترمــی باشــند. محصــوالت فــرآوری شــده خرمــا بــه دو 
دســته تقســیم مــی شــوند: محصــوالت بــا هــدف اســتفاده صنعتــی تولیــد مــی شــوند و محصوالتــی کــه بــا هــدف عرضــه 
مســتقیم بــه مصــرف کننــدگان. محصــوالت فــرآوری شــده بــا هــدف عرضــه مســتقیم مصــرف کننــده شــامل کــره خرمــا و 
شــیره خرمــا هســتند. عــالوه بــر ایــن مــوارد، خرماهــای بــا کیفیتبهتــر بــه محصــوالت مختلفــی ماننــد خرمــا مغــزدار، خرمــا 
بــا پــودر قنــد یــا مخلــوط بــا آجیــل و غیــره تبدیــل مــی شــود. در مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای دیگــر کــه از بخــش 
هــای دیگــر نخــل اســتفاده مــی کننــد، در ایــاالت متحــده، میــوه خرمــا تنهــا محصــول اصلــی بــوده و هیــچ اســتفاده صنعتــی 
دیگــری از مــواد نخــل خرمــا بعمــل نمــی آیــد. اســتفاده از درختــان خرمــای بالــغ، در محوطــه ســازی هــم کاربــرد ســود آور 

دیگــر نخــل مــی باشــد.
مصرف خرما در ایاالت متحده

صنایــع بســته بنــدی خرمــا بــه طــور فعالــی اســتفاده از خرمــا را هــم بــرای مصــرف تــازه خــوری و هــم بــرای آشــپزی )پخــت 
و پــز(، ترویــج مــی کننــد. در مــورد مصــرف تــازه خــوری، بــر تاثیــر فوایــد خرمــا، تأکیــدروی ســالمتی مصــرف کننــده هــا می 

شــود. ایــن صنایــع ســعی در ترویــج اســتفاده از خرمــا در آشــپزی یعنــی غذاهــای لذیــذ دارنــد. 
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موفقیت در بازاریابی مدرن 

ــه شــیوه ی مــدرن،  ــا گســترش بازاریابــی ب هــم زمــان  ب
ــه یکــی از اجــزای اصلــی هــر طــرح تجــاری  ــی ب بازاریاب
ــب  ــه در قال ــن، چ ــور آنالی ــت و حض ــده اس ــل ش تبدی
ــر  ــا ه ــالگ و ی ــی، وب ــای اجتماع ــبکه ه ــات، ش تبلیغ
ــی  ــروزی الزام ــب و کار ام ــای کس ــری در فض ــیله دیگ وس
اســت. مزیــت هــای فــراوان بازاریابــی مــدرن نســبت بــه 
بازاریابــی ســنتی،گرایش فعــاالن خرمــا را بــه اســتفاده از 
ــر  ــر اکث ــال حاض ــت. در ح ــرده اس ــتر ک ــدل  بیش ــن م ای
ــای   ــرآورده ه ــا و ف ــوزه خرم ــادی در ح ــاالن اقتص فع
ــی  ــی، آگاه ــدن بازاریاب ــدرن ش ــت م ــه اهمی ــی ب خرمای
ــترده ی آن  ــوم گس ــع  از مفه ــتر مواق ــا در بیش ــد، ام دارن
ــا  ــا و روش ه ــماری از ابزاره ــت ش ــداد انگش ــه تع ــط ب فق
تمرکــز میکننــد و وقتــی ارزش وعــده داده شــده، محقــق  
نشــد، نــا امیــد مــی شــوند. موفقیــت در بازاریابــی مــدرن 

ــب و کار  ــای کس ــت ه ــل از قابلی ــتفاده کام ــتلزم اس مس
ــه مشــتری  ــه ای بهتــر و متفــاوت  ب ــه ی  تجرب ــرای ارائ ب
اســت  بــه بیانــی دیگــر رشــد در عصــر دیجیتــال، نیــاز به 
مــدرن ســازی قابلیــت هــا و ذهنیــت هــای مدیــران  دارد.
ــا و  ــه ه ــا آن مؤلف ــراه ب ــی  و هم ــداز بازاریاب ــم ان چش
ــی  ــاد م ــش را ایج ــول موفقیت ــه فرم ــی ک ــتراتژی های اس
کننــد بــا ســرعت زیــادی در حــال تغییــر اســت بــه همین 
دلیــل ســازمان هــا بــرای درک و اجــرای  بازاریابــی مــدرن 

ــد.  ــاز دارن ــن نی ــای نوی ــه راهکاره ب
داشــتن یــک یــا چنــد اســتراتژی  اختصاصــی، اســتفاده 
ــب و در  ــی)MarTech ( مناس ــای بازاریاب ــوژی ه از تکنول
نهایــت جمــع آوری و تجزیــه و تحلیل اطالعات  مشــتریان، 
ــت در  ــده ی موفقی ــن کنن ــی و تضمی ــل اصل ــه عام س
بازاریابــی مــدرن هســتند. اگــر چــه اکثــر فعــاالن حــوزه

*فهیمه ساالری
*مشاور کسب و کار
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ــب  ــوان قل ــا بعن ــرم ه ــوژی و پلتف ــر روی تکنول ــا، ب خرم
ــز  ــت آن تمرک ــی موفقی ــل اصل ــدرن و عام ــی م بازاریاب
ــش  ــه نق ــت ک ــتراتژی  اس ــن اس ــع  ای ــا در واق ــد ام دارن
اصلــی را ایفــا میکنــد.  ایجــاد یــک اســتراتژی  اختصاصــی 
و  مــدرن حــول اهــداف و  نیازهــای فعلــی و آتــی کســب و 
کار، مهمتریــن بخــش تضمیــن کننــده موفقیــت بازاریابــی 

مــدرن اســت. 
ــوزه  ــدرن در ح ــتراتژی م ــک اس ــتن ی ــات داش از الزام
ــازار"  ،  ــتری و ب ــر "مش ــز ب ــه تمرک ــوان ب ــا میت ی خرم
ــاز  ــته و نی ــاس خواس ــات براس ــازی  خدم ــخصی س "ش

مصــرف کننــده" ، "تولیــد متفــاوت بــرای بازارهــای 
هــدف مختلــف" بــه جــای تمرکــز بــر "محصــول" ، "تولیــد 
محصــول یکنواخــت" ،  " تولیــد انبــوه"  بطــور ویــژه 
ــا عــدم  اشــاره کــرد کــه از مهمتریــن دالیــل موفقیــت ی
ــوژی  ــت. تکنول ــدرن اس ــیوه م ــه ش ــی ب ــت بازاریاب موفقی
ــی در  ــت بازاریاب ــل موفقی ــر از عوام ــی دیگ ــی یک بازاریاب
چشــم انــداز مــدرن اســت. هنگامــی کــه یــک اســتراتژی 
منعطــف بــرای بازاریابــی ایجــاد شــد، انتخــاب راهبردهــا 
ــت دارد  ــب و کار مطابق ــای کس ــا نیازه ــه ب ــی ک و ابزارهای
ــر  ــاد اث ــا ایج ــد ب ــوژی منتخــب بای ــت. تکنول ــی اس حیات
بخشــی، کــم کــردن نــرخ خطــا و افزایــش نــرخ بازگشــت 
ــی را  ــداف بازاریاب ــدت، اه ــی م ــرمایه )ROI(  در طوالن س
ــی  ــوژی بازاریاب ــتفاده از تکنول ــدف اس ــد. ه ــق نمای محق
ــام آن،  ــهولت در انج ــری، س ــوژی دیگ ــر تکنول ــد ه مانن
صرفــه جویــی صرفــه جویــی در وقــت و هزینــه هاســت. 
در حــال حاضــر  بســیاری از برندهــای موفــق در تجــارت

ــق  ــتری را از طری ــظ مش ــذب و حف ــد ج ــا، فرآین خرم
ــق و  ــه ی دقی ــتن برنام ــد. داش ــام میدهن ــوژی انج تکنول
انتخــاب هوشــمندانه ابزارهــا، دو کلیــد موفقیــت اســتفاده 

ــتند.  ــی هس ــوژی در بازاریاب از تکنول
ــم  ــکان را فراه ــن ام ــدرن ای ــی م ــای بازاریاب ــتم ه سیس
میکنــد کــه صاحبان کســب و کار بــا جمــع آوری و تجزیه و 
تحلیــل اطالعــات مشــتریان، بــه درک عمیــق تــر و بهتری 
از رفتــار خریــداران، نیازهــا و الویــت هایشــان برســند و با 
ارائــه ی راهکارهــای خالقانــه، شــخصی ســازی محصــول و 
ارائــه خدمــات براســاس نیــاز مصــرف کننــده، بــه تعامــل 
ــد  ــه بلن ــظ رابط ــراری و حف ــند. برق ــا برس ــا آنه ــدار ب پای
ــرف  ــب و کار و مص ــان کس ــن صاحب ــه بی ــدت و دو طرف م

کننــده، هــدف اصلــی مــدرن شــدن بازاریابــی اســت.
از آنجایــی کــه  خواســته هــا و انتظــارات  مصــرف کنندگان 
ــه یافتــن  ــه افزایــش اســت، کســب و کارهــا ملــزم ب رو ب
راهکارهایــی هســتند کــه از توقعــات مصــرف کننــده فراتر 
رفتــه و ایــن امــر تنهــا بــا دریافــت و تجزیــه وتحلیــل داده 

هــای مشــتریان امــکان پذیــر اســت. 
ــه  هــدف نهایــی اســتقاده از بازاریابــی مــدرن، رســیدن ب
ــا  ــی و تحقــق اهــداف ســازمان هــا اســت ام رشــد و تعال
تنهــا  ســازمان هایی  بطــور مســتمر موفــق خواهنــد شــد 
ــی  ــف، طراح ــی منعط ــه  بازاریاب ــاد برنام ــی ایج ــه توانای ک
ــتفاده  ــع آوری و اس ــب، جم ــازی MarTech مناس ــاده س و پی
ــه  ــی مولف ــری از تمام ــره گی ــد. به ــا را دارن ــا از داده ه پوی
ــش  ــجم، نق ــدل منس ــک م ــب ی ــی در قال ــای  بازاریاب ه

ــی دارد.    ــت بازاریاب ــی در موفقی اساس
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ضرورت سیستم کنترل و رهگیری برای تضمین 
کیفیت محصول نشانه جغرافیایی 

* مونا کنعانیان
* نماینده پروژه مالکیت فکری ایران و سوییس و متخصص توسعه زنجیره ارزش نشانه های جغرافیایی

ــی  ــای جغرافیای ــانه ه ــه نش ــم ک ــی گفتی ــته قبل در نوش
نــام هایــی هســتند کــه بــه محصوالتــی داده مــی شــوند 
ــل  ــد عوام ــه ی برآین ــه نتیج ــاص ک ــی خ ــا کیفیت ــه ب ک
انســانی و طبیعــی محــل تولیــد باشــند و بــا روش 
تولیــد تعریــف شــده در شــیوه نامــه تولیــد مــی شــوند. 
بنابرایــن، شــیوه نامــه یــک ســند قانونــی الــزام آور اســت 
کــه توســط نماینــدگان تولیدکننــدگان نوشــته مــی شــود 
کــه هــر اســتفاده کننــده از نــام نشــانه جغرافیایــی بایــد 
ــانه  ــتم نش ــت سیس ــدف از مدیری ــد. ه ــروی کن از آن پی

ــن اســت کــه : ــی ای جغرافیای
1.بــه مصــرف کننــدگان دربــاره ی مبــدا و کیفیــت 
ــد  ــداری میکنن ــه خری ــی ک ــانه جغرافیای ــوالت نش محص

ــد.  ــن ده تضمی
ــه  ــیوه نام ــه از ش ــی ک ــدگان قانون ــع تولیدکنن 2.از مناف
ــد.  ــت کن ــد، حمای ــی کنن ــروی م ــی پی ــانه جغرافیای نش
ــد  ــئول بای ــع مس ــدگان و مرج ــود تولیدکنن ــن خ بنابرای
ــانه  ــوالت نش ــت محص ــد و کیفی ــد تولی ــت فرآین مطابق

ــد.  ــی کنن ــه بررس ــیوه نام ــا ش ــی را ب جغرافیای
بنابراین کنترل در دو مقطع باید انجام شود:

در اکثــر کشــورها کنتــرل هــای تولیــد توســط ســازمان 
هــای زیــر تضمیــن مــی شــود:

* سازمان های تولیدکنندگان نشانه های جغرافیایی
ــازمان  ــا س ــی و/ی ــی کیف ــدور گواه ــای ص ــازمان ه * س

ــث    ــخص ثال ــرل ش کنت

ــام  ــی انج ــطح کنترل ــه س ــی در س ــرل کیف ــن کنت بنابرای
ــود: میش

ــر  ــط ه ــرل توس ــن کنت ــی _ ای ــطح اول( خودکنترل س
تولیدکننــده و در طــی زمــان تولیــد انجــام مــی شــود تــا 
از انطبــاق روش تولیــد بــا الزامــات قیــد شــده در شــیوه 

ــود.  ــل ش ــان حاص ــه اطمین نام
ســطح دوم( کنتــرل درونــی _کــه توســط ســازمان 
تولیدکننــدگان نشــانه جغرافیایــی بــرای کنتــرل پیــروی 

ــود.   ــی ش ــام م ــه انج ــیوه نام ــدگان از ش تولیدکنن
ــی _ کــه توســط مرجــع ذی  ســطح ســوم( کنتــرل بیرون
ــرون از  ــه بی ــی ک ــی کیف ــدور گواه ــاد ص ــا نه ــالح ی ص
زنجیــره ارزش محصــول نشــانه جغرافیایــی اســت، انجــام 

مــی شــود. 
کنترل کیفی به سه شیوه انجام می شود:

* کنترل انطباق با الزامات شیوه نامه 
* تســت کیفیــت بــر روی محصــول نهایــی شــامل آزمــون 
حســی ارگانولپتیــک و یــا آزمــون هــای فیزیــک و 

ــیمیایی  ش
* کنترل مبدا از طریق اجرای سیستم رهگیری  

برنامــه کنتــرل نشــانه جغرافیایــی توســط ســازمان تولیــد 
کننــدگان نشــانه جغرافیایــی و نهــاد صــادر کننــده گواهی 
کیفــی در گفتگوهــای مشــورتی تدوین می شــود و توســط 

مرجــع ذی صــالح بررســی و تاییــد مــی گــردد.
ــات  ــر الزام ــق ب ــًا منطب ــه دقیق ــی ک ــه کنترل ــن برنام ای

ــت : ــه اس ــیوه نام ش
* تعییــن مــی کنــد کــه تمامــی الزاماتــی کــه در شــیوه 
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ــی، در  ــه کس ــط چ ــه، توس ــت چگون ــده اس ــه درج ش نام
ــد  ــی خواهن ــار بررس ــت یکب ــد وق ــه دوره ای و هرچن چ

شــد.
* برنامــه کنتــرل شــامل توصیــف جامعــی از نقــش 
تمامــی ذینفعــان )خــود کنترلی-کنتــرل درونــی و کنتــرل 

ــت. ــی( اس بیرون
*ایــن برنامــه همچنیــن مجــازات هــا را، در صــورت عــدم 
ــی(،  ــی، کلی،بحران ــات جزئ ــیوه نامه)تخلف ــروی از ش پی

تعییــن مــی کنــد. 
چــرا مــا نیــاز بــه اجــرای سیســتم رهگیــری بــرای نشــانه 

ــی داریم؟              ــای جغرافیای ه
ــرای  ــی ب ــانه ی جغرافیای ــول نش ــدا محص ــن مب * تضمی

ــده ــرف کنن مص
ــق  ــی از طری ــر قانون ــدگان غی ــذف تولیدکنن ــکان ح * ام
نشــان دادن ایــن موضــوع کــه محصــوالت آنهــا اصالتــا از 
ــد و یــا کنتــرل شــده/ منطقــه تولیــد نشــأت نمــی گیرن

ــتند. گواهی دار نیس
ــاره ی  ــی درب ــت اطالعات ــا ثب ــری ب ــای رهگی ــتم ه سیس
مســیر وتبدیــل یــک واحــد از مــاده خــام بــه محصــول، 
کــه از کشــاورزان تــا مصــرف کننــدگان از طریــق مراحــل 
میانــی فــرآوری و حمــل و نقــل طــی مــی شــود، قابلیــت 
ــول  ــک محص ــی و محــل ی ــدا، جابجای ــه مب ــردن ب ــی ب پ
ــل  ــام مراح ــا و در تم ــام فرآینده ــی تم ــی درط غذای
توســعه ی محصــول شــامل : تولیــد، توزیــع، اســتفاده، و 

ــب را فراهــم مــی کنــد. تخری
ــد  ــی کن ــم م ــزاری فراه ــد اب ــری کارآم ــتم رهگی سیس

ــرای : ب
ــواد  ــی م ــدگان )ایمن ــرف کنن ــالمت مص ــت از س محافظ

ــی( غذای
* کمــک بــه شناســایی، رهگیــری و حــذف ســریع و موثــر 
غذاهــای ناامــن در هــر مرحلــه ای از زنجیــره ی  تولیــد و 

توزیــع مــواد غذایــی
* تســهیل در شناســایی منشــا مشــکل ایمنــی در مــواد 

غذایــی
ــارت  ــه در تج ــای عادالن ــت ه ــان از فعالی ــول اطمین حص

ــه( ــارت عادالن ــی )تج ــواد غذای م
کمــک بــه محافظــت از مصرف کننــدگان در برابــر رفتارهای 
ــی  ــازار و ادعاهــای غیرمســتند و ب فریبنــده و جعــل در ب
ــوالت  ــرای محص ــژه ب ــول، به وی ــاره ی محص ــاس درب اس
گواهــی دار )ماننــد نشــانه های جغرافیایــی، کیفیــت غــذا 

و غیــره(.
سیســتم هــای کنتــرل و رهگیــری از زنجیــره ارزشــی بــه 

ــد  ــن بای ــتند، بنابرای ــاوت هس ــر متف ــره ارزش دیگ زنجی
بــرای هــر محصــول بــه صــورت جداگانــه و بــا مشــارکت 
ــوند  ــی ش ــول طراح ــان محص ــدگان هم ــال تولیدکنن فع
تــا کارآمــد باشــند. بــرای اطمینــان از تخقــق ایــن امــر، 
در طــی دومیــن ماموریــت میدانــی مشــاور بیــن المللــی 
ــیپ(  ــوییس )ایرس ــران و س ــری ای ــت فک ــروژه مالکی پ
نشســتهای مشــارکتی بــا ذی نفعــان زنجیــره ارزش بــرای 
ــتم  ــرل و سیس ــه کنت ــنویس برنام ــن پیش ــی اولی طراح

ــد.  ــزار ش ــاد برگ ــی آب ــارم حاج ــای پی ــری خرم رهگی

ــرای  ــی ب ــاز فعالیتهای ــکان آغ ــت دوم، ام ــی مأموری ط
ــدف  ــا ه ــره ارزش ب ــان زنجی ــت ذی نفع ــای ظرفی ارتق
مدیریــت صحیــح نشــانه های جعرافیایــی و تقویــت 
کســب و کار ایشــان فراهــم شــد. فعالیت هــای اجرا شــده 
در طــول ایــن مأموریــت امــکان پیشــرفت کار در زمینــه 
اصــالح و تأییــد نهایــی شــیوه نامــه نشــانه جغرافیایــی، 
طراحــی سیســتم کنتــرل و رهگیــری بــا مشــارکت خــود 
ــره  ــن  زنجی ــاره انجم ــو درب ــن گفتگ ــان، و همچنی ذی نفع
ــاد  ــی آب ــارم حاج ــای پی ــی خرم ــانه جغرافیای ارزش نش
ــث  ــه بح ــتر ب ــدی بیش ــتار بع ــرد. در نوش ــم ک را فراه

ــت.  ــم پرداخ ــی خواهی ــانه جغرافیای ــازمان نش س
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* فاطمه صفارزاده
* کارشناس ارشد علوم اقتصادی

مروری کوتاه بر صادرات محصوالت
 کشاورزی در ایران

ــعه  ــم در توس ــث مه ــی از مباح ــی یک ــارت خارج ــث تج بح
اقتصــادی کشــور اســت. ایــن بخــش منبــع تأمیــن 
درآمدهــای ارزی بــرای ســرمایه گــزاران و جــذب فــن آوری 
ــادی  ــدی اقتص ــوان تولی ــش ت ــت افزای ــن در جه ــای نوی ه
کشــور اســت. تجــارت بیــن الملــل نــه تنهــا ســود و بهــره 
منــدی  همچــون کمــک کــردن بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 
را بــه همــراه دارد بلکــه یــک منبــع مهــم ارزی نیز میباشــد. 
ــا افزایــش صــادرات کــه الزمــه آن افزایــش تولیــد اســت  ب
ــره  ــاس به ــادی مقی ــودمندی اقتص ــری و س ــوان از برت میت
ــد  ــه ی تولی ــی در نتیج ــن الملل ــای بی ــور در بازاره برد.حض
ــبی دارد  ــت نس ــور در آن مزی ــه کش ــی ک ــادرات کاالی و ص
موجــب تحــول ســاختاری میشــود. از آنجــا کــه مهــم تریــن 
مشــخصه اقتصــاد ایــران وابســتگی شــدید بــه درآمــد هــای 
ــب  ــت موج ــت نف ــان در قیم ــه نوس ــت،  هرگون ــی اس نفت
ــه  ــد. ب ــد ش ــور خواه ــای کش ــت ه ــراز پرداخ ــری ت کس
همیــن دلیــل بایــد صــادرات غیــر نفتــی تشــویق شــود .بــه 
منظــور تشــویق صــادرات غیرنفتــی و کاهــش وابســتگی بــه 
ــاورزی  ــای کش ــوان روی کااله ــی میت ــد نفت ــاد درآم اقتص
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــع مهم ــا منب ــن کااله ــرا ای ــز کرد.زی تمرک
ــاد و  ــر اقتص ــر آن ب ــتند و  اث ــور هس ــاز کش ــورد نی ارز م
رشــد نســبی انــکار ناپذیــر اســت لــذا تکیــه بــر توســعه و 

ــه  ــد زمین ــاورزی میتوان ــش کش ــادرات بخ ــترش ص گس
مناســبی بــرای حضــور ایــران در بازارهــای جهانــی را فراهــم 
آورد. توجــه بــه توســعه و تجــارت بخــش کشــاورزی بعنــوان 
ــا توجــه  پیــش شــرط توســعه اقتصــادی ضــروری اســت. ب
ــه اینکــه ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی تأثیــر بســزایی  ب
در افزایــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی در بلنــد مــدت 
ــد در  ــل تولی ــره وری عوام ــش به ــدت دارد افزای ــاه م و کوت
کشــاورزی و اســتفاده از ظرفیــت هــای باالقــوه ایــن بخــش 
ــن  ــد. بنابرای ــود ببخش ــادرات را بهب ــزان ص ــد می میتوان
ــاورزی را  ــش کش ــد بخ ــد رش ــه بتوان ــی ک ــت های سیاس
تســریع ببخشــد موجــب بهبــود ارزش صــادرات محصــوالت 
ــتردگی  ــاورزی دارای گس ــش کش ــن  بخ ــود. همچنی میش
بســیاری نیــز هســت، از یــک ســو اشتغالزاســت و از ســوی 
ــواد  ــراد و م ــرای اف ــی ب ــواد غذای ــده م ــن کنن ــر تأمی دیگ
اولیــه بــرای صنایــع تبدیلــی اســت. بــر ایــن اســاس توجــه 
ــطح  ــود س ــاه و بهب ــی در رف ــش مهم ــش ، نق ــن بخ ــه ای ب
ــای  ــده کااله ــن کنن ــاورزی تأمی ــش کش ــه دارد. بخ تغذی
واســطه ای ســایر بخــش هاســت امــا وابســتگی کمتــری بــه 
تولیــدات واســطه ای بخشــهای دیگــر دارد. بخش کشــاورزی 
ــران دارای مزیــت هــا و مشــخصه هــای مهمــی چــون  در ای
ــراوان و  ــروی کار ف ــن، نی ــوع زمی ــی، تن ــوع آب و هوای تن
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غیــره میباشــد و از ســویی وابســتگی کمتــری بــه دانــش فن 
ــر  ــر اســاس مطالعــات انجــام شــده ب آوری پیچیــده دارد. ب
عوامــل مؤثــر بــر عرضــه و تقاضــای محصــوالت کشــاورزی 
ــورهای  ــد کش ــص درآم ــبی صادرات،خال ــای نس ــر ه متغی
ــرخ  واردکننــده محصــوالت کشــاورزی ایــران و همچنیــن ن
ارز واقعــی متغیرهــای تاخیــری مقــدار صادراتــی معنــی دار 
ــگذار  ــای تأثیرس ــی از متغیره ــد یک ــش تولی ــت. افزای اس
ــذاری  ــرمایه گ ــرو س ــت از این ــادرات اس ــه ص ــر عرض ب
ــث  ــاورزی باع ــش کش ــده در بخ ــزی ش ــه ری ــای برنام ه
افزایــش تولیــد و بــه دنبــال آن منجــر بــه افزایــش 
ــرای  ــی را ب ــدگان داخل ــی ، تولیدکنن ــای صادرات ــت ه قیم
ــر  ــد باالت ــب درآم ــان و کس ــتر محصوالتش ــادرات بیش ص
ــا  ــا ب ــی تنه ــت صادرات ــش قیم ــذا افزای ــد ل ــب میکن ترغی
ــای  ــدی ه ــته بن ــود بس ــتی، بهب ــای بهداش ــالح معیاره اص
ــای  ــلیقه بازاره ــا س ــب ب ــادرات و مناس ــت ص ــب جه مناس
ــب  ــام مناس ــتفاده از ارق ــی و اس ــای بازاریاب ــدف، روش ه ه
ــا  در تولیــد امــکان پذیــر میکنــد. نتایــج نشــان میدهــد ب
ــه  ــی در زمین ــن الملل ــت اســتاندارد هــای بی افزایــش رعای
صــادرات محصــوالت کشــاورزی و بهبــود کیفیــت میتــوان 
ــه بازارهــای بیشــتری دسترســی پیــدا کــرد و در نتیجــه  ب
ــه  ــه از جمل ــی ک ــترش دارد. در حال ــای ارزی را گس درآمده
ــدم  ــاورزی ع ــوالت کش ــه محص ــران در زمین ــکالت ای مش
بســته بنــدی مطلــوب، درجــه بنــدی نامناســب محصــوالت 
ــی و  ــتاندارد کیف ــت اس ــدم رعای ــی و ع ــاورزی صادرات کش
همچنیــن عــدم تطابــق کاالهــا بــا ســلیقه مصــرف کنندگان 
ــه نظــر  خارجــی اســت. البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری ب
میرســد کــه در برخــی محصــوالت توانســته ایــم گامهایــی 
ــدگان را  ــرف کنن ــت مص ــدی رضای ــا ح ــم  و ت ــر برداری مؤث
جلــب کنیــم. صــادرات کشــاورزی از مســیر تنــوع بخشــی 
و افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی نــه تنهــا در رشــد 
ــش  ــی نق ــاد اجتماع ــالی اقتص ــه در اعت ــادی بلک اقتص
ــه  ــا افزایــش درآمــد کشــاورزی، کشــور ب محــوری دارد و ب
طــور مســتقیم بــه درآمــد و رفــاه روســتایی کمــک میکنــد 
کــه نتیجــه آن کاهــش فقــر اســت. اساســی تریــن اقــدام 
ــه وضعیــت تولیــد و بهبــود کیفیــت از  رســیدگی بیشــتر ب
طریــق تأمیــن نهــاده هــای تولیــد بــرای تولیــد کننــدگان  
ــر ایــن اســاس از طریــق ســرمایه گــذاری در امــر  اســت. ب
تولیــدو متــوع کــردن مقــدار محصــوالت صادراتــی میتــوان 
ــی را در  ــادرات غیرنفت ــای ص ــدی ه ــای توانمن ــب ارتق موج
صحنــه اقتصــاد بیــن الملــل فراهــم آورد. بــرای جلوگیــری 
ــد  از ایجــاد نوســان در صــادرات محصــوالت کشــاورزی بای
یــک راهبــرد مشــخص طراحــی شــود و بــرای اجــرای ایــن 
راهبــرد سیاســت هــای دراز مدتــی تدویــن گــردد تــا بتوان 
ضمــن افزایــش قیمــت صادراتــی، ســهم ایــران از بازارهــای 
ــت  ــنهادات جه ــه پیش ــش داد. از جمل ــز افزای ــی را نی جهان
رفــع موانــع و بهبــود وضعیــت صــادرات میتــوان بــه مــوارد

ذیل اشاره نمود:
ــل  ــه عام ــرخ ارز ک ــت ن ــرل و تثبی ــای کنت ــت ه *سیاس
مهمــی در ثبــات صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه شــمار 
ــرات  ــده تغیی ــد آین ــاره رون ــفاف درب ــات ش ــد، اطالع آی
نــرخ ارز میتوانــد نقــش مؤثــری در افزایــش درآمــد 
ــی  ــازار جهان ــران در ب ــت ای ــظ موقعی ــدگان و حف صادرکنن

ــد. ــته باش ــاورزی داش ــوالت کش محص
*کاهــش تدریجــی تعرفــه هــای محصــوالت صنعتــی 

ــا. ــی کااله ــدرت رقابت ــور ق ــه منظ ــی ب واردات
*تجدیــد نظــر در قیمــت تضمینــی محصــوالت کشــاورزی و 

هماهنــگ ســازی آنهــا بــا نــرخ تــورم.
ــان  ــود می ــان موج ــت می ــاط مثب ــه ارتب ــه ب ــا توج *ب
ــد در  ــن پیون ــت ای ــت، تقوی ــاورزی و صنع ــهای کش بخش
ــتا  ــن راس ــود. در ای ــه میش ــی توصی ــعه صنعت ــرد توس راهب
ــاورزی  ــوالت کش ــات محص ــاالی ضایع ــزان ب ــل می ــه دلی ب

ــود. ــه میش ــش توصی ــن بخ ــزاری در ای ــرمایه گ س
اجــرای  و  زیرســاختهای صادراتــی  *فراهــم ســاختن 
ــد  ــردان مانن ــوی دولتم ــادی از س ــتهای کالن اقتص سیاس
ــرخ بهــره و همچنیــن اجــرای صحیــح  ــرخ ارز و ن تثبیــت ن
ــد  ــد تولی ــت رش ــی در جه ــی و مال ــای پول ــت ه سیاس

ــی. ــص مل ناخال
ــه بخــش کشــاورزی در افزایــش تولیــد ناخالــص  *توجــه ب
داخلــی، افزایــش ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش توصیــه 
ــادرات  ــذاری در ص ــرمایه گ ــت س ــه موفقی ــود. درج میش
ــداری  ــه پای بخــش کشــاورزی در مرحلــه نخســت منــوط ب
ــد.  ــه میباش ــای مربوط ــه ه ــن نام ــررات و آیی ــن و مق قوانی
بنابرایــن تصمیمــات ســریع، پــی در پــی و بعضــا« متناقــض 
ــه صــادرات  ــوط ب در زمینــه تدویــن آییــن نامــه هــای مرب
محصــوالت کشــاورزی اختالالتــی را در فعالیــت ایــن بخــش 
ایجــاد خواهــد کــرد. بنابرایــن سیاســت هایــی کــه بتوانــد 
رشــد بخــش کشــاورزی را تســریع ببخشــد موجــب بهبــود 
ــری  ــل تأثی ــه دلی ــود. ب ــوالت میش ــادرات محص ارزش ص
ــادرات دارد  ــه ص ــر عرض ــی ب ــت صادرات ــاخص قیم ــه ش ک
ــرای کنتــرل تــورم کوتــاه مــدت  توصیــه میشــود دولــت ب
ــوالت  ــت محص ــد و قیم ــات، تولی ــه خدم ــدت ب ــد م و بلن
ــوری  ــه ط ــد. ب ــته باش ــتری داش ــارت بیش ــاورزی نظ کش
کــه در بلنــد مــدت بــا اعمــال صحیــح ایــن گونــه سیاســت 
ــاخت  ــوان زیرس ــاورزی میت ــعه کش ــتای توس ــا در راس ه
هــا و امکانــات مــورد نیــاز مکانیــزه کــردن بخــش مذکــور 
ــش  ــش دان ــا افزای ــه ب ــه ای ک ــه گون ــم آورد ب ــز فراه را نی
فنــی و امکانــات زیربنایــی میتــوان ظرفیــت تولیــدی بخــش 
ــدت  ــد م ــداوم آن در بلن ــدت وت ــاه م ــاورزی را در کوت کش
ــعه روش  ــه توس ــک ب ــن کم ــر ضم ــن ام ــش داد . همی افزای
هــای مختلــف نویــن تولیــد محصــوالت و عرضــه کاالهــای 
ــاری  ــراز تج ــود ت ــادرات و بهب ــش ص ــبب افزای ــوع س متن

ــود. ــور میش کش
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در پــی انتشــار خبــر مبنــی بــر آغــاز بــه کار پــروژه توســعه خوشــه کســب و کار 
خرمــای جنــوب اســتان کرمــان، نشــریه انجمــن ملــی خرمــای ایــران، مصاحبــه ای 
را بــا عامــل توســعه خوشــه مذکــور آقــای مهنــدس امیــری انجــام داده کــه در متــن زیــر 

میخوانیــم:

ــد؟  ــی کنی ــان را معرف ــت خودت ــن اس ــری ممک ــای امی آق
هــادی امیــری هســتم، کارشــناس ارشــد مهندســی صنایــع 
ــی  ــورت تخصص ــه ص ــب و کار و ب ــوزه کس ــاور در ح و مش
ــه  ــه ده ســال اســت کــه ب در حــوزه خرمــا، بنــده قریــب ب
عنــوان مدیــر یــک مجموعــه BDS ، بــا فعــاالن حــوزه خرمــا 
ــعه  ــل توس ــوان عام ــه عن ــر ب ــال حاض ــاط دارم و در ح ارتب
ــان در  ــتان کرم ــوب اس ــای جن ــب و کار خرم ــه کس خوش

ــتم. ــت هس ــال فعالی ح
خوشــه کســب و کار و رونــد توســعه در اینگونــه برنامــه هــا 

چیســت؟
خوشــه صنعتــی بــه واحدهــای کســب و کار متمرکــز در یــک 
ــت  ــل فعالی ــکاری و تکمی ــا هم ــه ب ــی ک ــه جغرافیای منطق
هــای یکدیگــر، خدمــات و یــا محصــوالت مشــترکی را تولیــد 
کــرده و از فرصــت هــا و چالــش هــای مشــترکی برخــوردار 
ــداد  ــا تع ــه ه ــا خوش ــردد. عموم ــی گ ــالق م ــتند، اط هس
ــزرگ  ــط و ب ــک، متوس ــرد و کوچ ــای خ ــگاه ه ــادی بن زی
ــهر،  ــک ش ــت در ی ــن اس ــه ممک ــد ک ــی گیرن ــر م را در ب
ــال  ــر در ح ــاورت یکدیگ ــتا در مج ــد روس ــا چن ــه و ی منطق
ــامل  ــا ش ــگاه ه ــن بن ــعه ای ــد و توس ــند. رش ــت باش فعالی
ــب  ــان کس ــه ذینفع ــایی کلی ــل شناس ــی از قبی ــه های برنام
ــش  ــد، افزای ــب وکار جدی ــای کس ــبکه ه ــاد ش و کار، ایج
ــره  ــوده زنجی ــای مفق ــه ه ــل حلق ــادرات، تکمی ــروش و ص ف
ارزش، ایجــاد کنسرســیوم هــای صادراتــی، ایجــاد برندهــای 
مشــترک، ایجــاد شــبکه هــای مالــی و پــروژه هــای بهبــود 
مشــترک اشــاره نمــود. در واقــع، در رویکــرد توســعه خوشــه 
ــای  ــدی اعض ــترک، توانمن ــای مش ــت ه ــق فعالی ای از طری
خوشــه ارتقــا مــی یابــد کــه در نتیجــه آن اعضــای خوشــه 
ــر توانمنــدی  ــا اتــکا ب ــی و ب ــه حمایــت بیرون ــدون نیــاز ب ب
ــوده و  ــل نم ــه را ح ــائل خوش ــد مس ــود میتوانن ــی خ جمع

ــد. ــم آورن ــه را فراه ــدار خوش ــعه پای ــه توس زمین

منشــأ خلــق ایــده توســعه خوشــه ای کجــا بــوده و در حــال 
حاضــر چــه ارگان هایــی مجــری آن مــی باشــند؟

ــر  ــی ب ــی مبتن ــعه صنعت ــه توس ــت ک ــه اس ــدود دو ده  ح
ــه  ــورد توج ــن م ــتراتژی نوی ــک اس ــوان ی ــا، بعن ــه ه خوش
ــی و  ــورهای صنعت ــتگذاران در کش ــزان و سیاس ــه ری برنام
ــی  ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــد. س ــی باش ــعه م ــال توس در ح
ــی نیــز طــرح هــای  همچــون ILO,UNIDO و بانــک جهان
متعــددی را از طریــق توســعه خوشــه هــای کســب و کار در 
ــروزه  ــد. ام ــرده ان ــت ک ــرا و حمای ــف اج ــورهای مختل کش
ــط از  ــک و متوس ــع کوچ ــان، صنای ــورهای جه ــر کش در اکث
جنبــه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، تولیــد صنعتــی 
و ارائــه خدمــات در حــال نقــش آفرینــی هســتند. همچنیــن 
در کشــورهای در حــال توســعه، صنایــع کوچــک و متوســط 
ــی  ــتغال زای ــادی، اش ــعه اقتص ــرای توس ــردی ب ــل راهب عام
ــری  ــتگاه مج ــند. دس ــی باش ــع م ــری صنای ــت پذی و رقاب
جهــت توســعه خوشــه هــای صنعتــی در اســتان هــا شــرکت 
ــه  ــا ب ــد ام ــی باش ــتان م ــر اس ــی ه ــای صنعت ــهرک ه ش
ــرای توســعه پایــدار در هــر  منظــور حصــول نتایــج بهتــر ب
ــای  ــی از ارگان ه ــکاری برخ ــه هم ــاز ب ــی، نی ــه صنعت خوش
ــی،  ــای صنعت ــکل ه ــد تش ــی همانن ــر دولت ــی و غی دولت
ــاوره  ــی و مش ــات فن ــز خدم ــی، مراک ــای صادرات ــکل ه تش
ــق و  ــی، تحقی ــی، بازرگان ــای مال ــوزه ه ــاالن ح ــایر فع و س
ــرکت  ــون ش ــم اکن ــد. ه ــی باش ــابه م ــوارد مش ــعه و م توس
ــروژه  ــرای پ ــی اج ــان، متول ــی کرم ــای صنعت ــهرک ه ش
ــه مــدت  توســعه خوشــه خرمــای جنــوب اســتان کرمــان ب

ــد. ــی باش ــال م 3 س
خرمــای جنــوب اســتان کرمــان کــدام یــک از قابلیــت هــای 

الــزم بــرای توســعه خوشــه ای را دارا مــی باشــد؟ 
بــا توجــه بــه اینکــه خرمــا یکــی از محصــوالت اســتراتژیک 
صادراتــی کشــور بــه شــمار مــی رود و تعــداد بنــگاه هــای 
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زیــادی بعنــوان صنایــع بســته بنــدی، نگهــداری، فــرآوری و 
همچنیــن واحدهــای زیــادی بعنــوان تامیــن کننــدگان کاال و 
خدمــات مــورد نیــاز بنــگاه هــای مذکــور در سراســر کشــور 
ــکل  ــرق ش ــوب ش ــوب و جن ــای جن ــتان ه ــا در اس خصوص
ــا و  ــن واحده ــت ای ــد و تقوی ــه رش ــتی ب ــد، بایس ــه ان گرفت
ســایر ذینفعــان مشــابه آنهــا توجــه گــردد. جنــوب اســتان 
ــام  ــر کشــت ارق ــودن ســطح زی ــاال ب ــز بدلیــل ب ــان نی کرم
ــن محصــول  ــه هــای خــاص ای ــا و وجــود گون مختلــف خرم
ــه، دارای پتانســیل ســرمایه گــذاری  ــای کلوت ــه خرم از جمل
بســیار باالیــی در خصــوص صنایــع بســته بنــدی و ذخیــره 
ــن کاال و  ــی تامی ــا و حت ــرآوری خرم ــن ف ــازی و همچنی س
خدمــات مــورد نیــاز این صنایــع مــی باشــد. از ایــن رو بنگاه 
هــای کوچــک و متوســط فراوانــی از ایــن ظرفیــت مناســب 
ــت  ــوت و فرص ــاط ق ــار نق ــد و در کن ــده ان ــد ش ــره من به
هــای مشــترک هماننــد تجربــه و دانــش بومــی دیرینــه، بــاال 
بــودن ســطح تقاضــا، در دســترس بــودن مــواد اولیــه، وجود 
زنجیــره تکمیــل و فراهــم بــودن فرصــت هــای صادراتــی و 
... کــه در میــان تمامــی ایــن بنــگاه هــا وجــود دارد، نقــاط 
ضعــف مشــترکی نیــز از قبیــل عــدم برندســازی و مشــارکت 
گروهــی، ارتباطــات و رقابــت هــای غیــر اصولــی، صــادرات 
ــود  ــای موج ــیل ه ــتفاده از پتانس ــدم اس ــتقیم، ع ــر مس غی
ــه  ــه ب ــا توج ــورد. ب ــی خ ــم م ــه چش ــا ب ــن آن ه و ... در بی
مطالعــات انجــام شــده در زمینــه ابعــاد چهارگانــه مفهومــی 
خوشــه هــای صنعتــی )تمرکــز جغرافیایــی، گرایــش کســب 
ــترک( و  ــد مش ــت و تهدی ــی و فرص ــل کنندگ و کار، تکمی
انطبــاق شــرایط کســب و کار خرمــای جنــوب اســتان کرمــان 
بــا ایــن ابعــاد، رویکــرد توســعه خوشــه ای جهت ســاماندهی 

فعالیــت هــای ایــن صنعــت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــرد  ــت عملک ــود وضعی ــرای بهب ــر ب ــی مدنظ ــه اجرای برنام
ــه  ــه چ ــان، ب ــتان کرم ــوب اس ــا در جن ــوزه خرم ــاالن ح فع

ــت؟ ــکل اس ش
گام هــای اصلــی برنامــه توســعه خوشــه ای خرمــای جنــوب 
اســتان کرمــان بــه ترتیــب شــامل مطالعــه شــناختی فعــاالن 
ــای  ــه ه ــن برنام ــی و تدوی ــاد آفرین ــا، اعتم ــوزه خرم ح

ــر اجــرای برنامــه هــا ــی، پیــاده ســازی و نظــارت ب عملیات

ــر  ــبکه فراگی ــق ش ــه از طری ــعه خوش ــد توس ــه رون و ادام
ــد.  میباش

در برنامــه پــروژه توســعه خوشــه ای خرمــای جنــوب اســتان 
کرمــان تــالش میگــردد تــا بــا همــکاری و هماهنگــی دســت 
انــدرکاران محلــی و ذینفعــان خوشــه، بتــوان بــه اهدافــی از 
ــک  ــر ی ــهم ه ــره ارزش و س ــق زنجی ــناخت دقی ــل: ش قبی
ــش هــا و مســائل  ــن زنجیــره، شــناخت چال از عوامــل در ای
موجــود، تقویــت ســرمایه اجتماعــی و همــکاری هــای بیــن 
بنــگاه هــا، تدویــن و اجــرای برنامــه هــای عملیاتــی در کلیــه 
ــا و  ــاد نهاده ــه، ایج ــان مربوط ــا و ذینفع ــگاه ه ــطوح بن س
شــبکه هــای مناســب بــر مبنــای حفــظ منافــع فعــاالن حوزه 
خرمــای جنــوب اســتان کرمــان، توســعه نهادهــای حمایتــی 
و پشــتیبانی در جهــت تکمیــل زنجیــره ارزش، توانمندســازی 
دســت انــدرکاران خوشــه بــه منظــور حضــور موثــر و پایــدار 

در بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی برســیم.
ــه  ــعه خوش ــروژه توس ــرای پ ــا در اج ــن خرم ــش انجم نق

ــت؟  ــان چیس ــتان کرم ــوب اس جن
ــا در اســتان  ــر کشــت خرم ــه اینکــه ســطح زی ــا توجــه ب ب
ــان دارای  ــتان کرم ــوب اس ــق جن ــه مناط ــان از جمل کرم
ســهم چشــمگیری از ســطوح زیــر کشــت ایــن محصــول در 
ــا  ــی خرم ــن مل ــالت انجم ــد و رس ــی باش ــور م ــر کش سراس
ــر  ــز در سراس ــق خرماخی ــه مناط ــش دادن کلی ــز پوش نی
ــرای  ــل اج ــه مراح ــی رود در کلی ــار م ــت انتظ ــور اس کش
پــروژه توســعه خوشــه کســب و کار خرمــای جنــوب اســتان 
ــته  ــزان داش ــن عزی ــوی ای ــکاری الزم را از س ــان هم کرم
ــالش  ــاهد ت ــا ش ــال ه ــن س ــی ای ــه در تمام ــیم البت باش
ــتان  ــای اس ــن خرم ــن انجم ــا و همچنی ــی خرم ــن مل انجم
ــت از  ــن صنع ــاالن ای ــعه فع ــد و توس ــت رش ــان در جه کرم
جملــه توســعه صــادرات، بهبــود عملکــرد صنایــع تبدیلــی، 
ــتر  ــه بیش ــزوده هرچ ــاد ارزش اف ــرآوری و ایج ــت از ف حمای
محصــول خرمــا، برگــزاری تــور هــا و نمایشــگاه هــای متعدد 
ــکاری  ــاهد هم ــز ش ــه نی ــم در ادام ــم و امیدواری ــوده ای ب
ــای  ــم خرم ــا بتوانی ــیم ت ــان باش ــایر همکارانش ــان و س ایش
جنــوب اســتان کرمــان را بــه جایــگاه شایســته ملــی و بیــن 

ــانیم. ــی برس الملل
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مــواد الزم بــرای تهیــه ســاالد پرتقــال، خرمــا، نعنــا و فلفــل 
چیلــی:

پرتقال | 5 عدد ترکیب پرتقال خونی و پرتقال تامسون
خرما هسته گیری شده درشت | 6 عدد

پنیر فتا | 60 گرم ورقه ورقه شده
روغن زیتون | 3 قاشق غذاخوری

نمک درشت و فلفل تازه آسیاب شده | به میزان الزم
نعنا تازه | 5 شاخه

فلفل چیلی | نصف یک فلفل حلقه حلقه شده
مرحله اول

ــه  ــده و ب ــت کن ــی را پوس ــون و خون ــای تامس ــال ه پرتق
ــید  ــب باش ــد. مراق ــرش دهی ــازک ب ــای ن ــه ه ــورت حلق ص
کــه حتمــا هســته هــای پرتقــال را جــدا کنیــد تــا بــا ســاالد 

ــود. ــی نش قاط
مرحله دوم 

ــه از  ــی ک ــپس خرماهای ــرش داده س ــه ای ب ــورت حلق ــه ص ب

قبــل هســته گیــری کــرده ایــد را بــه صــورت حلقــه ای بــرش 
داده و بــه همــراه نصــف فلفــل چیلــی حلقــه شــده بــا پرتقال 

ــوط کنید. ــا مخل ه
ــا و  ــال ه ــده را روی پرتق ــوط ش ــل مخل ــک و فلف ــپس نم س

ــد. ــم بزنی ــی ه ــه خوب ــه و ب ــا ریخت خرماه
مرحله سوم

ــور  ــه منظ ــرده و ب ــدا ک ــا ج ــاقه ه ــا را  از س ــای نعن ــرگ ه ب
ــد.  ــرار دهی ــرف ق ــای ظ ــد ج ــن در چن تزیی

ــای  ــرگ ه ــون ب ــز همچ ــا را نی ــر فت ــای پنی ــه ه ــپس ورق س
ــد. ــرار دهی ــرف ق ــای ظ ــد ج ــا در چن نعن

مرحله چهارم
ــت  ــورت یکنواخ ــه ص ــون را ب ــن زیت ــر روغ ــه آخ در مرحل
ــن ســاالد  ــوش جــان کــردن ای ــد و از ن روی کل ســاالد بریزی
ــازه و  ــای ت ــوه ه ــا و می ــبزی ه ــی از س ــه ترکیب ــمزه ک خوش
طعــم هــای شــیرین، تــرش، تنــد و شــور بــه صــورت همزمــان 

ــذت ببریــد. اســت، ل

ساالد خرماساالد خرما
*زهرا علیدادی
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ایرج توسلیان و عاطفه کهنوجی:
استفاده از هسته خرما در تولید کربن فعال

 

حمید پشتوان:
»خشکسالی های ناگهانی«، پدیده ای نوشناخته
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* ایرج توسلیان )گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (
* عاطفه کهنوجی )گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران(

استفاده از هسته خرما در تولید کربن فعالاستفاده از هسته خرما در تولید کربن فعال

ــی  ــتفاده م ــزای آن اس ــام اج ــه از تم ــت ک ــا گیاهیس خرم
شــود و در قــرآن 27 بــار از آن نــام بــرده شــده اســت مثــال 
ــان هســته  ــدازه رشــته می ــه ان ــده کــه حتــی ب ذکــر گردی
ــه  ــه کســی ســتم نخواهــد شــد )ســوره نســاء، آی ــا ب خرم
ــازمان  ــاورزی س ــذا و کش ــازمان غ ــار س ــاس آم 49(. براس
ــر  ــطح زی ــا س ــران ب ــال 2020 ای ــد )FAO( در س ــل متح مل
ــا  ــن خرم ــه میــزان 499,283,1 ت ــار ب کشــت 154,145 هکت
تولیــد کــرده اســت )1(. بخــش عمدهــای از خرمــا تولیــدی 
ــت  ــا مدیری ــه ب ــه البت ــود ک ــل میش ــات تبدی ــه ضایع ب
صحیــح میتوانــد بــه فــرآورده هــای مفیــد قابــل اســتفاده 
ماننــد بســتر کشــت گیاهــان، الیــاف، غــذای دام یــا محیــط 

ــود )2(.  ــل ش ــلولی تبدی ــک س ــن ت ــرای پروتئی ــت ب کش
ــد  ــکیل میده ــته آن تش ــا را هس ــا 10%-15% وزن خرم تقریب
ــرای تکثیــر اســتفاده  ــوان ب ــذر خرمــا می¬ت )شــکل 1(. از ب
ــاده،  ــر و م ــان ن ــودن درخت ــدا ب ــل ج ــه دلی ــی ب ــرد ول ک
ــر %10  ــات، حداکث ــه صف ــراوان و تفرق ــی ف ــوع ژنتیک تن
ــش  ــت بخ ــب و رضای ــوه مناس ــده می ــد ش ــان تولی از درخت
ــای  ــرای کاره ــا ب ــذر خرم ــوال از ب ــد. معم ــد می¬کنن تولی
ــی  ــع غن ــا منب ــته خرم ــود. هس ــتفاده میش ــژادی اس به¬ن
ــا،  ــت، پروتئینه ــای باکیفی ــر، روغنه ــدرات، فیب از کربوهی
ــت و  ــا اس ــیدانتها و ویتامینه ــی اکس ــی، آنت ــر غذای عناص
ــی  ــتفاده م ــز اس ــال نی ــال فع ــه زغ ــرای تهی ــه از آن ب البت
ــد  ــی توان ــا م ــته خرم ــل از هس ــال حاص ــال فع ــود. زغ ش
ــوای  ــه آب و ه ــنگین، تصفی ــر س ــی عناص ــذب آلودگ در ج
ــوده، کشــت بافــت گیاهــان و غیــره اســتفاده شــود )3(.  آل
ــا  ــی ی ــط روش فیزیک ــا توس ــته خرم ــال هس ــال فع زغ
ــی دارد. در  ــاس باالی ــطح تم ــود و س ــد میش ــیمیایی تولی ش

ــپس در  ــده س ــرد ش ــا خ ــته خرم ــدا هس ــی ابت روش فیزیک
ــاعت  ــد س ــدت چن ــا°C 1000 بم ــن °500C ت ــاال بی ــای ب دم
ــق  ــاوی آن CO2 تزری ــه ح ــه محفظ ــود و ب ــرار داده میش ق

ــد شــود.  ــال تولی ــا زغــال فع شــده ت
در روش فیزیکــی ابتــدا هســته خرمــا توســط مــواد بســیار 
جــاذب آب ماننــد کلریــد روی یــا ســولفوریک اســید تیمــار 
ــدون حضــور  ــا°C 800 ب ــای °200C ت شــده و ســپس در دم
ــد شــده  ــال تولی ــه زغــال فع ــرد. البت ــرار میگی اکســیژن ق
ــی  ــع غذای ــد در صنای ــیمیایی نمیتوان ــهای ش ــط روش توس
ــتر  ــرآوری بیش ــه ف ــاز ب ــده و نی ــتفاده ش ــی اس ــا داروی ی
و تخصصــی دارد )3(. نتایــج بررســی بــا میکروســکوپ 
ــان  ــز نش ــادون قرم ــعه م ــا اش ــگاری ب ــف ن ــی و طی الکترون
داده کــه کیفیــت زغــال فعــال تولیــد شــده از هســته خرمــا 
ــاختار  ــا س ــی ب ــای خال ــت، دارای فضاه ــا کیفی ــیار ب بس

ــکل 2( )4(. ــت )ش ــدار اس ــب و پای مناس
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ــد  ــر فرآین ــر ب ــف موث ــل مختل ــه عوام ــت ک ــروری اس ض
ــر  ــذب عناص ــا را در ج ــر آن ه ــال و اث ــن فع ــد کرب تولی

ــت. ــر گرف ــنگین را در نظ س
ــا  ــته خرم ــودر هس ــه پ ــد ک ــان داده ش ــه ای نش در مطالع
ــول  ــس از محل ــذب روی و م ــری در ج ــر بهت ــده اث ــرد ش خ
آبــی نســبت بــه کربــن فعــال حاصــل از هســته خرما داشــته 
ــای  ــروه ه ــه گ ــان داد ک ــتر نش ــای بیش ــی ه ــت. بررس اس
شــیمیایی فعــال در جــذب یــون هــای مــس و روی در طــی 
ــد و کاهــش دمــای تیمــار  تیمــار گرمایــی آســیب دیــده ان
بــه حــل ایــن مشــکل کمــک میکنــد. البتــه کربــن فعــال در 
جــذب عناصــر ســنگین ماننــد کــروم، ســرب و اورانیــوم از 
پســماند محلــول بــه خوبــی عمــل کــرد و ایــن نکتــه بیانگــر 
اختصاصــی بــودن فرآینــد فعــال ســازی کربــن، pH محلــول 

و ســایر شــرایط تیمــار اســت )5(.
هســته خرمــا بــه طــور طبیعــی دارای منافــذ ریــز و ســطح 
ــب و  ــیار مناس ــه بس ــه آن را گزین ــت ک ــاال اس ــی ب مولکول
ــا پســماندها میســازد  ــوده ی ــرای پاالیــش آبهــای آل ارزان ب
و بــه حفــظ و پایــداری محیــط زیســت نیــز کمــک شــایانی 
میکنــد. همچنیــن هســته خرمــا تیمــار شــده میتوانــد بــه 
عنــوان یــک فیلتــر مناســب بــا هزینــه کــم در خروجــی آب 

کارخانــه هــای آالینــده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

شکل 1: بخش های مختلف میوه خرما

ــته  ــف( هس ــی ال ــکوپ الکترون ــر میکروس ــکل 2: تصوی ش
ــتات  ــراه اس ــه هم ــای C700° ب ــده در دم ــار ش ــا تیم خرم

ــیم  کلس
ب( هســته خرمــا تیمــار شــده در دمــای C700° بــه تنهایــی 

.)4(
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* حمید پشتوان: پژوهشگر مسائل آب

»خشکسالی های ناگهانی«، پدیده ای نوشناخته

ــی،  ــیل های ناگهان ــد س ــی همانن ــالی های ناگهان خشکس
ســریع اتفــاق می افتنــد یعنــی خــاک را در عــرض 
چنــد روز تــا چنــد هفتــه خشــک می کننــد. ایــن 
ــرد  ــن بب ــاورزی را از بی ــوالت کش ــد محص ــداد میتوان روی
ــه  ــذارد. ب ــا گ ــه ج ــادی را ب ــادی زی ــارت های اقتص و خس
گفتــه متخصصــان، ســرعت خشک شــدن محیــط افزایــش 
ــگران  ــترک پژوهش ــه مش ــای مطالع ــت. یافته ه ــه اس یافت
ــگ  ــک هنگ کن ــگاه پلی تکنی ــزاس و دانش ــگاه تگ دانش
ــالی های  ــمار خشکس ــه ش ــر چ ــه گ ــد ک ــان می ده نش
ناگهانــی در دو دهــه گذشــته ثابــت مانــده اســت، اما شــمار 
ــد. در  ــتری رخ می دهن ــرعت بیش ــا س ــا ب ــتری از آنه بیش
ســطح جهانــی، ســریع ترین خشکســالی های ناگهانــی 
ــج روز،  ــا پن ــرض تنه ــدوده ای را در ع ــد مح ــه میتوان ک
شــرایط خشکســالی را حاکــم کنــد حــدود 3 تــا 19 درصــد 
ــتعد  ــه مس ــی ک ــژه در مناطق ــه وی ــد، و ب ــش یافته ان افزای
خشکســالی ناگهانــی هســتند ماننــد جنوب آســیا، آســیای 
ــش  ــن افزای ــمالی ای ــکای ش ــز آمری ــرقی و مرک ــوب ش جن
ــه در  ــن مطالع ــج ای ــت. نتای ــد اس ــا 59 درص ــدود 22 ت ح
مجلــه Nature Communications در مــارس 2022 منتشــر شــده 
ــن  ــگران ای ــگ، از پژوهش ــگ یان ــه لیان ــه گفت ــت. ب اس
مطالعــه،»در پــس رخــداد ســریع تر ایــن پدیــده، احتمــاالً  
ــج  ــد، »نتای ــت.« و می افزای ــی اس ــای جهان ــش دم افزای
ــی  ــالی های ناگهان ــت درک خشکس ــر اهمی ــه ب ــن مطالع ای
و آماده شــدن بــرای رویارویــی بــا اثــرات آن تأکیــد 
می کنــد.« وی می گویــد »هــر ســال شــاهد رخــداد 
ــد مناســبی  ــن پیش درآم گرمایــش بی ســابقه هســتیم و ای
بــرای خشکســالی های ناگهانــی اســت. امیــد و هــدف ایــن 
ــت.« ــار آن اس ــرات زیان ب ــاندن اث ــه حداقل رس ــه، ب مطالع
ــناخته  ــبتًا نوش ــده ای نس ــی پدی ــالی های ناگهان خشکس
ــوژی  ــرفت تکنول ــد، و پیش ــمار می آی ــه ش ــم ب ــرای عل ب
ــی از  ــته، نمونه های ــه گذش ــد ده ــنجش از دور در چن س
ــاخته  ــکار س ــاک را آش ــریع خ ــدن س ــده خشک ش پدی
ــاز  ــاز آغ ــانه  آشکارس ــد نش ــده میتوان ــن پدی ــت. ای اس
ــرایط  ــد ش ــد و می توان ــی باش ــالی ناگهان ــک خشکس ی
خشکســالی را غیــر منتظــره جلــوه دهد.همــان گونــه که از 
ــدت  ــی کوتاه م ــالی های ناگهان ــت، خشکس ــام آن پیداس ن

هســتند و معمــوالً تنهــا چنــد هفتــه یــا چنــد مــاه طــول 
می کشــند. امــا هنگامــی کــه در دوره هــای بحرانــی رشــد 
ــند.  ــار باش ــد فاجعه ب ــوند، میتوانن ــدار ش ــول پدی محص
ــی در  ــالی ناگهان ــتان 2012، خشکس ــه در تابس ــرای نمون ب
مرکــز ایــاالت متحــده، باعــث پژمرده شــدن محصــول ذرت 

ــار آورد. ــه ب ــارد دالری ب ــان 35/7 میلی شــد و زی
ــای آب،  ــه داده ه ــمندان مجموع ــه، دانش ــن مطالع در ای
ــنجش های  ــه از س ــد ک ــل کردن ــی را تحلی ــی جهان  اقلیم
ــی  ــرای ترســیم تصویــر جهان ماهــواره ای رطوبــت خــاک ب
ــال  ــر آن در 21 س ــی تغیی ــی و چگونگ ــالی ناگهان خشکس
ــه  ــان داد ک ــا نش ــت. داده ه ــده اس ــتفاده ش ــته اس گذش
ــی در  ــالی های ناگهان ــد خشکس ــا 46 درص ــدود 34 ت ح
حــدود پنــج روز رخ داده اســت. بقیــه در عــرض یــک مــاه 
ــا  ــاه ی ــم م ــد در نی ــش از 70 درص ــوند و بی ــر می ش ظاه
ــی  ــا بررس ــگران ب ــن پژوهش ــد. ای ــکل می گیرن ــر ش کمت
ایــن خشکســالی ها در طــول زمــان، متوجــه شــدند 
ــتری رخ  ــرعت بیش ــا س ــی ب ــالی های ناگهان ــه خشکس ک

می دهنــد. 
ایــن مطالعــه همچنیــن اهمیــت رطوبــت و الگوهــای متغیــر 
ــال  ــه احتم ــوری ک ــه ط ــاخت، ب ــکار س ــوا را آش آب و ه
وقــوع خشکســالی ناگهانــی، زمانــی کــه شــرایط مرطــوب 
ــد  ــن رون ــود. ای ــتر میش ــد بیش ــر میکن ــک تغیی ــه خش ب
ســبب میشــود مناطقــی کــه دســتخوش نوســانات فصلــی 
رطوبــت هســتند ماننــد: آســیای جنــوب شــرقی، حوضــه 
ــه  ــکا ب ــج آمری ــاحل خلی ــرقی و س ــواحل ش ــازون، و س آم

ــوند.  ــل ش ــی تبدی ــالی ناگهان ــای خشکس کانون ه
ــا  ــیب پذیر ب ــق آس ــه مناط ــد ب ــا بای ــگ، »م ــه یان ــه گفت ب
ــو،  ــکی ج ــاک و خش ــان خ ــکی همزم ــاالی خش ــال ب احتم

توجــه بیشــتری داشــته باشــیم.«
مــارک اســووبودا، مدیــر مرکــز ملــی کاهــش خشکســالی 
ــد:  ــی می گوی ــالی ناگهان ــالح خشکس ــده اصط و ابداع کنن
و  خشکســالی  تشــخیص  تکنولــوژی  در  »پیشــرفت 
ــده در  ــوارد استفاده ش ــد م ــازی- مانن ــای مدل س ابزاره
ایــن مطالعــه- شــناخت مــا را از تأثیــرات خشکســالی های 
ــل  ــدی، تبدی ــزرگ بع ــد. گام ب ــش می ده ــی افزای ناگهان

ــت.« ــل اس ــزی در عم ــه برنامه ری ــش ب ــن دان ای
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 نشســــت بررســــی پیشــنهادات اجرایــی بهبــــود زنجیــره ارزش خرمــای ایــران در تاریــــخ 22 تیرمــاه در محــل 
اتــــاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران بـه همـت انجمـن ملـی خرمـای ایـران برگـزار گردیـد. در ایـن جلسـه 
کـه بـا حضـور تعـدادی از نماینـدگان محتـرم خانـه ملـت )آقـای دکتـر پـور ابراهیمـی، ریاسـت محتـرم کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـــس شـورای اســـالمی و جنـاب آقـای دکتـر اعظمـی، نایـــب رئیـس کمیسـیون کشـــاورزی مجلس شـورای اســالمی و 
جنــاب آقــای ناصــری نــژاد نماینــده محتــرم مــردم شــریف شــادگان( جنــاب آقــای دکتــر برومنــدی معاونـت 
محتـرم باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی، سـرکار خانـم دکتـر زهـرا جلیلـی مقـدم مدیریـت محتـرم میـوه هـای گرمسـیری 
و نیمـه گرمسـیری وزارت جهـاد کشـاورزی، سـرکار خانـم دکتـر مریـم جلیلـی مقـدم معـاون محتـرم  قرنطینــه و بهداشــت 
گیاهــــی ســازمان حفــط نباتــــات کشــور، ســرکار خانــم ایــــزدی معاونــت محتــرم دفتــــر تدویــن اسـتاندارد، 
جنـاب آقـای رمضانـی معاونـت محتـرم امـور پارلمانـی اتـاق بازرگانـی، روسـای محتـرم انجمـن خرمـای اسـتان هـای تولیـد 
کننـــده، هیـات مدیـــره انجمـن ملـی خرمـای ایـران و جمعـــی از صاحـب نظـران و فعالیـن کســـب و کار خرمـا از سـاعت 9 
صبـح لغایـت 14 ظهـر مباحـث تخصصـی، مشـکالت و راهکارهـای اجرایـی ارائـه شـده توسـط جنـاب آقـای مهنـدس رشـید 
فرخـی ریاسـت محتـرم انجمـن ملـی خرمـای ایـران پرداختـه شـد. همچنیـن ایشـان ضمـن اشـاره بـه فعالیـت هـای صـورت 
گرفتـــه انجمـن ملـی خرمـای ایـــران در راسـتای بهبـود فضـای کسـب و کار خرمـای کشـــور خواسـتار اسـتفاده از ظرفیـت 
هـای کارشناسـی و تجربـی بخـش خصوصـی در تصمیـم گیـری هـای دولتـی و قانـون گـذاری هـای مجلـس شـورای اسـالمی 
شـــدند. هـــم چنیـن روسـای کمیتـه هـای تخصصـی تولیـد، تامیـن داخلـی، صنایـع تبدیلـی و صـادرات مسـائل و مشـکالت 
فعالیـــن ایـن صنعـــت را بـه اسـتحضار حضـــار جلسـه رسـاندند در ادامـــه نماینـدگان محتـرم مجلـــس شـورای اسـالمی و 

مسـئولین ســـازمان هـای دولتـی بـه ارائـه ظرفیـت هـای همـکاری مشـترک و حـل مشـکالت اشـاره نمودنـد.
در پایــان مقــرر گردیــد تعامــل ســازنده ی بخــش خصوصــی، وزارت خانــه جهــاد کشــاورزی، ســازمان اســتاندارد 
و مجلـــس شـــورای اسـامی در قالـب جلسـات مســـتمر افزایـش یافتـه و ضمـن عقـد تفاهـم نامـــه هـای فیمابیـن زمینـه ی 
اجرایـــی شـدن متولـی گـری انجمـن ملـی خرمـا )بـه عنـوان تشـــکل فراگیـر( در کل زنجیـره ارزش خرمـای کشـور فراهـم 

گـردد.

گزارش نشست بررسی پیشنهادات بهبود زنجیره ارزش خرمای ایران



گزارش جلسه انجمن ملی خرمای ایران با سازمان حفظ نباتات کشور

ــل  ــخ 1401/04/22 در مح ــه در تاری ــران ک ــای ای ــره ارزش خرم ــود زنجی ــی بهب ــم اندیش ــت ه ــرو نشس پی
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران برگــزار گردیــد، انجمــن ملــی خرمــای ایــران مــورخ 
ــور  ــات کش ــط نبات ــازمان حف ــی س ــت گیاه ــه و بهداش ــرم قرنطین ــاون محت ــا مع ــه ای ب 1401/05/12 جلس
ســرکار خانــم دکتــر مریــم جلیلــی مقــدم داشــت. در ایــن جلســه انجمــن ملــی خرمــای ایــران آمادگــی 
خــود را بــه عنــوان بــازوی کمکــی آن معاونــت محتــرم جهــت همــکاری هــای الزم اعــالم داشــت و همچنیــن 
در ایــن جلســه مصــوب گردیــد کــه آمــوزش کشــاورزان و تولیدکنندگانــی کــه نیــاز بــه اســتاندارد ســازی 
ــارت و  ــرد و نظ ــورت گی ــد ص ــی دارن ــتی صادرات ــن بهداش ــردن و قوانی ــنامه دار ک ــت شناس ــوزش جه و آم
پیگیــری ســاالنه و مســتمر اعضــای انجمــن ملــی خرمــا بــا )باغــات، صنایــع و کارگاه هــای بســته بنــدی( و 
اعــالم اســامی و لغــو عضویــت اعضایــی کــه اســتانداردهای الزم را در جهــت افزایــش کیفیــت تولیــد انجــام 
ندهنــد و شناســایی و معرفــی باغــات کشــاورزی موجــه کــه دارای اســتاندارد الزم و شناســنامه دار کــردن 
آن هــا از طریــق بارکــد مــورد تاییــد نظــام مهندســی کشــاورزی از طــرف انجمــن بــه اعضــا صــورت پذیــرد.



بررسی و هم اندیشی در خصوص بازار داخلی و صادرات صنایع پس از برداشت 
و ذخیره سازی خرما جهت ماه مبارک رمضان

حاضریــن در جلســه: آقایــان: برومندی)معــاون وزیــر 
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــت) رئی ــی(، نیکبخ ــور باغبان در ام
و مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی(، یداللهــی) 
ــر  ــداران(، صنعتی)دبی ــری باغ ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
ــران(، هاشــمی  کمیتــه صــادرات انجمــن ملــی خرمــای ای
ــکبار(،  ــدگان خش ــه صادرکنن ــادرات اتحادی ــه ص )اتحادی
ــران(،  ــای ای ــی خرم ــن مل ــس انجم ــب رئی صمیمی)نای
مقــدم )نایب رئیــس انجمــن خرمــا(، شــهرکی)مدیرباغبانی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اتــان سیســتان و بلوچســتان(، 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان ــن زاده )مدی حس
ــی  ــی داخل ــر بازرگان ــان(، خرمی)دفت ــتان کرم ــوب اس جن
ــات(،   ــش اطالع ــاق پای ــئول ات ــای کشاورزی-مس کااله
ــاورزی-  ــای کش ــی کااله ــی داخل ــر بازرگان ــر )دفت رادف
ــکبار و  ــه خش ــو اتحادی ــرزاده )عض ــی(، زرگ ــع غذای صنای
انجمــن ملــی خرمــا( و جهانــی )مدیــرکل دفتــر تجهیــز و 
ــم هــا:  توســعه زیرساختارســازمان تعــاون روســتایی( خان
ــرکل امــور میــوه هــای گرمســیری و  جلیلــی مقــدم) مدی
ــع  ــروه صنای ــس گ ــر) رئی ــکوتی ف ــیری(، س ــه گرمس نیم
تبدیلــی باغــی(، کربالیــی )انجمــن ملــی خرمــا (، برنجــی 

ــالت( ــروه نخی )گ
بــر اســاس دعــوت نامــه شــماره 1401/800/55018/10 
بــه منظــور  باغبانــی  امــور  مورخ1401/07/10معاونــت 
ــی و  ــازار داخل ــوص ب ــی در خص ــم اندیش ــی و ه بررس
ــازی  ــره س ــت و ذخی ــس از برداش ــع پ ــادرات، صنای ص
ــا حضــور  ــاه مبــارک رمضــان جلســه ای ب خرمــا جهــت م
ــت  ــات معاون ــالن جلس ــل س ــر در مح ــای فوق الذک اعض
تشــکیل گردیــد کــه اهــم مــوارد مطــرح شــده بــه شــرح 
ــرض  ــن ع ــدی ضم ــر برومن ــای دکت ــد: آق ــی باش ــل م ذی
ــوزه  ــا در ح ــت خرم ــه اهمی ــن ب ــه حاضری ــدم ب ــر مق خی
ــی کشــور و مخاطــرات  ارز آوری اشــتغال در مناطــق جنوب
ــای  ــتان ه ــدگان اس ــه تولیدکنن ــیب وارده ب ــی و آس اقلیم
سیســتان و بلوچســتان ،کرمــان و جنــوب اســتان کرمــان 
و غیــره ... در ســال هــای جــاری و مشــکالت خریــد خرمــا 
ــی  ــرخرطومی حنای ــک س ــت سوس ــته و آف ــال گذش در س
ــد و  ــه اشــاره نمودن ــا و پیگیــری هــای صــورت گرفت خرم

بــه تنظیــم بــازار خرمــا در مــاه مبــارک رمضــان گذشــته 
و اقدامــات صــورت گرفتــه اشــاره کردنــد و بــرای 
ــت و  ــور مدیری ــه منظ ــزی ب ــه ری ــتگذاری و برنام سیاس
تنظیــم بــازار خرما جلســات بعــدی با دســتور کار مشــخص 
جهــت بیــان موانــع و مشــکالت و ارائــه را کارهــا تشــکیل 
ــرای ایــن محصــول  ــه تهیــه بســته ب گــردد، کــه منجــر ب
ــس از  ــن پ ــد زی ــالم نمودن ــًا اع ــود. ضمن ــمند ش ارزش
جلســات هفتگــی بــه ریاســت ایشــان در معاونــت باغبانــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــا برگ ــت خرم ــس از برداش ــرای پ ب
ــر  ــرض خی ــن ع ــدم ضم ــی مق ــر جلیل ــم دکت ــپس خان س
ــه  ــور در جلس ــگزاری از حض ــن و سپاس ــه حاضری ــدم ب مق
ــا  ــادرات خرم ــد و ص ــت تولی ــوص وضعی ــی در خص گزارش
ارائــه نمودنــد و بحــث فراینــد تنظیــم بــازار خرمــا در مــاه 
مبارکــه رمضــان گذشــته و وضعیــت تولیــد، مقایســه قیمت 
و صــادرات دو رقــم مضافتــی و کبکاب اشــاره نمودنــد اظهار 
داشــتند در چنــد ســال اخیــر مــاه مبــارک رمضــان پیــش 
ــرو  ــان پیش ــارک رمض ــاه مب ــا و م ــت خرم ــل برداش از فص
ــد و  ــال 1402 میباش ــوروزی س ــالت ن ــا تعطی ــادف ب مص
برنامــه ریــزی جهــت کنتــرل بــازار و قیمــت خرمــا بــدون 
آســیب بــه صــادرات ایــن محصــول ضــروری اســت آقــای 
ــازمان  ــل س ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــت ) رئی نیکبخ
تعــاون روســتایی( بیــان نمودنــد قیمــت گــذاری محصــول 
ــت  ــًا الزم اس ــی دارد و ضمن ــکالت تبع ــتانها مش در اس
ــرآوری  ــادرات و ف ــوری ص ــازه خ ــرف ت ــای مص برنامه ه
ــی  ــای حاکمیت ــت ه ــودتا سیاس ــه ش ــا ارائ ــول خرم محص
و حمایتــی اتخــاذ گــردد و بــه اختیــارات و حمایــت هــای 
ــکل های  ــاد تش ــرای ایج ــتایی ب ــاون روس ــازمان تع س
ــل  ــی )مدیرعام ــای یدالله ــتند آق ــاره داش ــد اش توانمن
ــازار خرمــا  ــرای تنظیــم ب اتحادیــه سراســری باغــداران( ب
ــپس  ــد و س ــی نمودن ــالم آمادگ ــود اع ــات موج ــا امکان ب
آقــای زرگــرزاده )انجمــن ملــی خرمــای ایــران( بــه تعییــن 
ــئولین  ــط مس ــتان )توس ــا در اس ــول خرم ــت محص قیم
ــد و  ــاره نمودن ــی آن اش ــکالت تبع ــا( و مش ــتان ه شهرس
ضمنــًا مشــکالت ناشــی از ارزش و پایــه صادراتــی محصــول 
ــتا  ــن راس ــوده و در همی ــان نم ــدگان را بی ــرای صادرکنن ب



درخواست پیگیری موضوع را داشتند.
 ســپس آقــای صمیمی)نایــب رئیــس انجمــن ملــی خرمــای 
ــزه  ــا و مکانی ــادرات خرم ــازماندهی ص ــت س ــران( اهمی ای
ــدم  ــای مق ــپس آق ــد س ــان نمودن ــات را بی ــودن باغ نم
ــا  ــه خرم ــگاه کالن ب ــه ن ــا ب ــن خرم ــس انجم ــب رئی نای
ــودن  ــی نم ــت عملیات ــه جه ــورت گرفت ــای ص پیگیری ه
شناســنامه دار کــردن خرمــا در اســتان بوشــهر بــه 
صــورت پایلــوت و لــزوم هماهنگــی بخــش هــای مختلــف و 
ســازمان هــای دخیــل در صــادرات و فــرآوری خرما اشــاره 
نمودنــد و ســپس آقــای هاشــمی اتحادیــه صادرکننــدگان 
قیمــت هــای دســتوری سیاســتهای  بــه  خشــکبار 
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــات ه ــات، مکاتب ــداری، جلس بانک
ــد  ــاره نمودن ــی اش ــن مالیات ــدات ارزی و قوانی ــت تعه جه
در ادامــه آقــای رادفــر )دفتــر بازرگانــی داخلــی کاالهــای 
ــا از  ــا در دنی ــازار خرم ــه ب ــی( ب ــع غذای کشــاورزی -صنای
جملــه تونــس و عربســتان و اقدامات ســال گذشــته اشــاره 
داشــتند و بیــان نمودندبــرای رصــد موجــودی محصــوالت 
ــد  ــی باش ــدازی م ــال راه ان ــا در ح ــع انباره ــامانه جام س
ســپس خانــم ســکوتی فــر )رئیــس گــروه صنایــع تبدیلــی 
باغــی( بــا اشــاره بــه آنچــه کــه کارگاه هــا را برقــرار نگــه 
مــی دارد درخواســت برکنــاری درخواســت برگــزاری 
ــرای تمامــی ســطوح تدویــن  جلســات مســتمر آمــوزش ب
اســتانداردهای الزم را نمودنــد ســپس آقــای خرمــی) دفتــر 
ــاق  ــئول ات ــاورزی- مس ــای کش ــی کااله ــی داخل بازرگان
ــادرات  ــل و ص ــرف داخ ــزان مص ــه می ــات( ب ــش اطالع پای
خرمــا و ارتبــاط قیمــت فــروش بــا پایــه صادراتــی قیمــت 
ــف  ــای مختل ــکار ه ــه راه ــرورت ارائ ــی و ض ــه صادرات پای
ــین زاده  ــای حس ــد آق ــاره نمودن ــوص اش ــن خص در ای
)مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب اســتان 
ــا را  ــت خرم ــد و قیم ــت تولی ــی از وضعی ــان( گزارش کرم
ــی  ــر باغبان ــهرکی مدی ــای ش ــد آق ــه نمودن ــتان ارائ در اس
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــتان و  ــا در اس ــت خرم ــد و قیم ــت تولی ــی از وضعی گزارش
خســارت وارده بــه محصــوالت بــه محصــول ســال جــاری 
ارائــه نمودنــدو بــه لــزوم توجــه و حمایــت از تولیــد کننــده 

ــتند. ــاره داش اش
پــس از تبــادل نظــر حاضریــن در جلســه مــوارد زیــر مقرر 

: ید د گر

1.کمیتــه فنــی خرمــا بــا دســتور کار مشــخص، یــک روز در 
هفتــه )دوشــنبه( تشــکیل گــردد.

2.در خصــوص ارائــه گــزارش وضعیــت و اقدامــات صــورت 
ــام  ــا نظ ــتان ب ــردن نخلس ــنامه دار ک ــرای شناس ــه ب گرفت

صنفــی کشــاورزی مکاتبــه شــود.
3.جلســه ای بــا ســازمان میادیــن میــوه و تــره بــار متــرو 
و غیــره جهــت مشــخص نمــودن و تعییــن اماکــن و غرفــه 
ــدگان  ــرف کنن ــرای مص ــا ب ــول خرم ــه محص ــای عرض ه

برگــزار شــود 
4.مشــکالت صادرکننــدگان در خصــوص تعهــد ارزی و 

ــی ــن مل ــوی انجم ــا از س ــی خرم ــه صادرات ــت پای قیم
ــه  ــت ارائ ــکبار جه ــدگان خش ــه صادرکنن ــا و اتحادی  خرم

ــردد. ــالم گ ــی وزارت اع ــام عال ــه مق ب
ــوص  ــی در خص ــعه بازرگان ــت توس ــا معاون ــه ای ب 5.جلس
ــران  ــای ای ــی خرم ــور انجمــن مل ــا حض ــا ب ــادرات خرم ص

ــردد. ــزار گ برگ
ــد از هــم اکنــون تامیــن خرمــای  6.همچنیــن مقــرر گردی
مــورد نیــاز مــاه مبــارک رمضــان ، در برنامــه هــای انجمــن 
ملــی  خرمــای ایــران و اتحادیــه سراســری باغــداران قــرار 
گرفتــه و هماهنگی هــای الزم از ســوی بخــش بازرگانــی بــا 
ســازمان تعــاون روســتایی و ســازمان میادیــن میــوه و تــره 

بــار در کالن شــهرها بــه صــورت گیــرد.

ادامه...


