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ــاورزی  ــه کش ــرای این ک ــود دارد ب ــادی وج ــل زی دالی
خاورمیانــه را در نزدیکی هــای خــط پایــان مجســم کنیــم. 
تغییــرات زیســت محیطــی بــا ســرعتی بــاور نکردنــی در 
حــال تغییــر چهــره ایــن منطقــه اســت. اثــرات بحــران 
ــای  ــارس، دری ــج ف ــی خلی ــه، حوال ــی در خاورمیان اقلیم
ــریالنکا  ــگالدش و س ــد، بن ــال ، هن ــتان، نپ ــرخ، پاکس س
بیشــتر از دیگــر مناطــق جهــان اســت. ایــن شــرایط بــه 
طــور ویــژه باعــث غیرقابــل ســکونت شــدن بخش هــای 
زیــادی از کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس می شــود و 
کشــاورزی در ایــن مناطــق را بــه نقطــه پایــان نزدیــک 
می کنــد، در نتیجــه پیش بینــی می شــود جمعیــت 
ــا  ــغل ی ــر ش ــه تغیی ــار ب ــق ناچ ــن مناط ــاکن ای س

ــوند. ــترده ش ــرت گس مهاج
ــت  ــن وضعی ــر ای ــد اگ ــی می کن ــد پیش بین ــه رن موسس
ــی و  ــای عفون ــیوع بیماری ه ــر ش ــود، خط ــدید ش تش
ــال  ــد و احتم ــش می یاب ــرب افزای ــای مخ ــواع آفت ه ان
ــی  ــد قومیت ــورهای چن ــه ای در کش ــای فرق درگیری ه
افزایــش پیــدا می کنــد. افزایــش دمــای هــوا بــر 
ــری  ــر دارد، خط ــم تاثی ــا ه ــواج دری ــداد ام ــش تع افزای
بــرای ســالمتی انســان اســت، امنیــت آب، غــذا و انــرژی 
ــران  ــه بح ــم ک ــا می دانی ــون م ــد. اکن ــش می ده را کاه
ــده  ــای آین ــی و جنگ ه ــت مل ــر امنی ــی ب آب و هوای
تاثیــر مهمــی دارد. دمــای بــاالی هــوا تقاضــای مصــرف 
بــرق را افزایــش می دهــد. همچنیــن پرخاشــگری و 

ــره وری ــد. به ــزون می کن ــی را اف ــازگاری اجتماع ناس
اقتصــادی و توانایــی نهادهــای دولتــی را نیــز بــه حداقــل 
می رســاند. برخــی نــام ایــن پدیــده را تغییــرات اقلیمــی 
ــرات، دوره ای و  ــن تغیی ــد ای ــی معتقدن ــد و برخ می گذارن
ــر  ــت و ه ــه هس ــر چ ــوالت، ه ــن تح ــت. ای ــی اس موقت

ــون  ــال دگرگ ــرعت در ح ــا س ــم، ب ــر آن بگذاری ــی ب نام
کــردن ایــران نیــز هســت. کســی چــه می دانــد، شــاید 
ــق  ــتر، مناط ــر و بیش ــاید کمت ــا ش ــر ی ــه دیگ ــک ده ی
ــل  ــر قاب ــان و غی ــل بیاب ــور کام ــه ط ــران ب ــزی ای مرک
ســکونت شــود و شــمال ایــران چهــره ای شــبیه جنــوب 

ــرد. بگی
ــت  ــوالت زیس ــه تح ــده ایم ک ــه ش ــروز متوج ــا ام ت
محیطــی، در حــال تغییــر مزیــت نســبی مناطــق مختلف 
کشــور اســت. بخش هایــی کــه تــا دیــروز دمــای 
ــی  ــامل بخش های ــتند، ش ــاورزی داش ــرای کش ــده آل ب ای
از جنــوب و نواحــی مرکــزی ایــران اکنــون مزیــت خــود 
ــاورزی  ــد کش ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد ام ــت داده ان را از دس
ــرب  ــی و غ ــمال غرب ــمالی، ش ــی ش ــی از نواح در مناطق
همچنــان دارای مزیــت اســت. در نتیجــه ایــن تحــوالت 
شــاهد جــا بــه جایــی جمعیــت از بخش هایــی از کشــور 
بــه بخش هــای دیگــر هســتیم و احتمــال مــی رود جمعیت 
ــمال  ــمال و ش ــوی ش ــه س ــرق ب ــوب و ش ــمت جن از س
ــاره  ــه اش ــه ک ــه همان گون ــد. البت ــرت کن ــی مهاج غرب
شــد، آب و هــوا بــرای کشــاورزی در ایــن مناطــق مزیــت 
ــد  ــم دارن ــکالتی ه ــی مش ــن نواح ــا ای ــود ام ــد ب خواه
ــتند،  ــتانی هس ــا کوهس ــون عمدت ــه چ ــه این ک از جمل
ــت و  ــم اس ــق ک ــن مناط ــاورزی در ای ــرای کش ــن ب زمی
دیگــر این کــه در ایــن نواحــی، ظرفیــت تجــارت انــدک 
اســت و جــاده و زیــر ســاخت بــرای انتقــال محصــوالت 

ــدارد. ــه بازارهــا وجــود ن ب
بــه هــر حــال سیاســتمداران از کنــار ایــن تحــوالت بــه 
ــل پیش بینــی  ــد امــا تحــوالت غیــر قاب آســانی می گذرن
ــه  ــا متوج ــا این ج ــرار دارد. ت ــا ق ــش روی م ــادی پی زی
شــده ایم کــه خشکســالی باعــث آســیب دیــدن 

آخرالزمان کشاورزی
* مهندس محسن جالل پور

* فعال و تحلیل گر اقتصادی )رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران(



نخل ایران - نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران

8

یادداشت ها و مصاحبه ها

زمین هــای کشــاورزی و از دســت رفتــن مشــاغل 
ــوع  ــن موض ــت. ای ــده اس ــرورش دام ش ــاورزی و پ کش
ــه  ــر ب ــده و فقی ــده مهاجــرت از مناطــق آســیب دی پدی
شــهرهای بــزرگ و حاشیه نشــینی مهاجــرت را بــه 
ــم  ــزرگ ه ــهرهای ب ــران در ش ــته. مهاج ــال داش دنب
زندگــی خوبــی ندارنــد و اغلــب در تلــه فقــر می افتنــد. 
ــای  ــی و تنش ه ــه بیابان زای ــادی از رابط ــای زی مثال ه
اجتماعــی و سیاســی موجود اســت. خشکســالی در شــرق 
ســوریه تــا ســال 2011 باعــث آســیب دیــدن زمین هــای 
ــن  ــد دام در ای ــدود 85 درص ــر ح ــاورزی و مرگ ومی کش
مناطــق شــد. حرکــت بعــدی ایــن دومینــو مهاجــرت از 
ایــن مناطــق آســیب دیــده و فقیــر بــه شــهرهای بــزرگ 
ــا،  ــد حم ــهرهایی مانن ــینی در ش ــوریه و حاشیه نش س
ــی و  ــث ناراضایت ــت باع ــه در نهای ــود ک ــا ب ــص، درع حم
شــورش بــر علیــه بشــار اســد شــد. ایــن تحــوالت فقــط 
ــره  ــدر تی ــم انداز را آنق ــا چش ــت ام ــران نیس ــص ای مخت
و تــار نشــان نمی دهــد. مقالــه برونــو کانتــه و همــکاران 
ــت  ــق دویس ــک اف ــا در ی ــش دم ــد افزای ــان می ده نش
ســاله مــردم و همچنیــن فعالیت هــای اقتصــادی را 
ــیبری،کانادا، و  ــد س ــمالی مانن ــق ش ــمت مناط ــه س ب
اســکاندیناوی خواهــد رانــد. همچنیــن مراکــز کشــاورزی 
از آفریقــای مرکــزی، برزیــل، و هنــد بــه ســمت آســیای 
ــد  ــادا خواه ــمال کان ــن و ش ــی از چی ــزی، بخش های مرک
ــن  ــازده پایی ــل ب ــه دلی ــه ب ــتوایی ک ــق اس ــت. مناط رف
کشــاورزی خــود را از دســت داده انــد مجبــور بــه کســب 

ــود. ــد ب ــاورزی خواهن ــع غیرکش ــص در صنای تخص
ــه  ــر ب ــارت منج ــه تج ــش هزین ــی افزای ــا از طرف ام
پرهزینه تــر شــدن ســازگاری و تغییــر تخصــص  مناطــق 
ــاورزی و  ــی کش ــز جغرافیای ــش تمرک ــه کاه ــته، ب گش
ــد  ــی خواه ــرات اقلیم ــی از تغیی ــرت ناش ــش مهاج افزای

ــد. انجامی
بــه هــر حــال جهــان کنونــی بــا چالش هــای پیچیــده ای 
ــی،  ــی غذای ــت محیطی، ناامن ــای زیس ــون بحران ه همچ

ناامنــی معیشــتی، گرســنگی و فقــر مواجــه اســت. 

و  موجــود  اطمینانی هــای  نــا  و  چالش هــا  شــمار 
محتمــل آینــده در همــه نقــاط جهــان در حــال افزایــش 
اســت. همــه مــردم جهــان در برابــر چالش هایــی 
ــد  ــی، درآم ــالم و کاف ــذای س ــه غ ــی ب ــر دسترس نظی
ــت و ...  ــرای زیس ــالم ب ــط س ــوا و محی ــغل، آب و ه و ش
آســیب پذیرند. در همیــن راســتا فائــو گزارشــی منتشــر 
ــو  ــال 2050 از یک س ــت در س ــدار داده اس ــرده و هش ک
ــد  ــر می رس ــارد نف ــش از 9 میلی ــه بی ــان ب ــت جه جمعی
و از ســوی دیگــر تغییــر اقلیــم باعــث کاهــش بارندگــی 
ــدارهای  ــود. هش ــی می ش ــواد غذای ــد م ــش تولی و کاه
کــه  اســت  آن  از  بین المللــی حاکــی  ســازمان های 
ــی مــی رود مگــر  ــواد غذای ــه ســمت کمبــود م جهــان ب
اینکــه تغییــری در رویکردهــای سیاســت های اقتصــادی 
و اجتماعــی و مدیریــت بخــش کشــاورزی و روســتایی بــه 
وجــود آیــد، بــه طــوری کــه بــه ســمت توســعه پایــدار 
بخــش کشــاورزی و روســتایی گام برداشــته شــود. توجــه 
بــه مقوالتــی همچــون بهــره وری، مدیریــت بهینــه آب و 
ــادی و  ــاخت های اقتص ــن زیرس ــاوری، تامی ــاک، فن خ
فنــاوری ارتباطــات، حفاظــت و صیانــت از منابــع طبیعــی 
و توانمندســازی بیــش از هــر زمــان دیگــر مــورد توجــه 
ــد  ــش می آی ــوال پی ــن س ــال ای ــت. ح ــه اس ــرار گرفت ق
کــه بــا توجه بــه ایــن هشــدارهای جهانــی و هشــدارهای 
مــداوم کارشناســان داخلــی در خصــوص بحران هایــی که 
ــدازد هماننــد بحــران  ــه خطــر می ان امنیــت غذایــی را ب
ــرت،  ــران مهاج ــالی، بح ــران خشکس ــاک، بح آب و خ
ــرد  ــه رویک ــم؟ چ ــه کرده ای ــا چ ــکاری، م ــران بی بح

ــته ایم؟  ــازه ای داش ــتی ت سیاس
ــه  ــا بهین ــرده و آی ــری ک ــه تغیی ــا چ ــت م شــیوه مدیری

ــت؟ ــده اس ش
ــن  ــرای ای ــا پاســخ قانع کننــده ای ب اگــر هــر کــدام از م
ــاورزی در  ــداوم کش ــه ت ــم ب ــم، می توانی ــش داری پرس
ــه  ایــران امیــدوار باشــیم امــا اگــر پاســخ قانع کننــده ب
ایــن پرســش نداریــم، بایــد بــا کشــاورزی قابــل تجــارت 

خداحافظــی کنیــم.
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* مهندس مهدی ایرانی کرمانی
* پژوهشگر

ما با توهم فراوانی، زندگی کرده ایم

ــره وری  ــا به ــراه ب ــق هم ــاورزی موف کش
بــاال، دیگــر یــک مســئله ســاده اقتصــادی 
نیســت، بلکــه یــک مســئله امنیتــی اســت. 
ــت  ــاال صحب ــره وری ب ــه از به ــی ک زمان
ــت  ــی اس ــم آب ــه حج ــبت ب ــود، نس میش
کــه مصــرف میشــود، نــه برَحَســب هکتــار.
ــود کــه در همــه  »کارل مارکــس« معتقــد ب
ــت،  ــت و مدنی ــا اس ــاد زیربن ــع، اقتص جوام
روبناهایــی  دیگــر،  مــوارد  و  فرهنــگ 
هســتند کــه بــر اســاس و بــر پایــه 
ســاختارهای اقتصــادی ســاخته و پرداختــه 
ــی  ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ــوند. ب میش
ــژه  ــورها بوی ــه کش ــًا در هم ــان،  تقریب جه
در وضعیــت کشــور مــا کــه در یــک منطقــه 
بســیار اســتراتژیک و ژئواســتراتژیک جهان 
ــوالت  ــد محص ــت، تولی ــه اس ــرار گرفت ق
ــک  ــت و ی ــی زیربناس ــاورزی و غذای کش
ــی  ــت، ب ــادی نیس ــاده اقتص ــئله س مس
ــت و از  ــی اس ــئله امنیت ــک مس ــد ی تردی
اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار اســت. 
ــم  ــاورزی اع ــکالت کش ــائل و مش ــا مس ام
ــت  ــیار اس ــری بس ــه ای و سراس از منطق
ــش  ــی بخ ــی حکمران ــئله چگونگ ــه مس ک
ــه  ــان، نقط ــن می ــور در ای ــاورزی کش کش

ــت. ــف اس عط
ــه و ادارات کشــاورزی در  ــی وزارتخان تعطیل
کشــور، لطمــه ای بــه تولیــدات کشــاورزی 

وارد نمیکنــد
ــون  ــت 130 میلی ــا جمعی ــن ب ــور ژاپ  کش
ــاد  ــری اقتص ــد براب ــاد چن ــری و اقتص نف

ایــران، جمعــًا 300 هــزار کارمنــد دولتــی دارد، در صورتــی کــه مــا در ایــران بــا 
85 میلیــون نفــر جمعیــت و حجــم اقتصــادی کــه یــک چنــدم اقتصــاد ژاپــن 
اســت، بــه جــز بازنشســتگان دولــت، بیــش از چهــار میلیــون کارمنــد دولتــی 
داریــم و بــه همیــن نســبت مشــکالت و موانــع اربــاب رجــوع در دســتگاه های 
دولتــی ازجملــه وزارت کشــاورزی، بیشــتر از کشــور ژاپــن اســت. کارمندانــی 
کــه در دفاترشــان نشســته انــد، بــرای اینکــه بیــکار نباشــند، اربــاب رجــوع 
ــه همدیگــر پــاس میدهنــد! کامــال مطمئــن نیســتم  را مثــل تــوپ فوتبــال ب
ــروی  ــر نی ــزار نف ــش از 110 ه ــران بی ــاورزی ای ــم وزارت کش ــر میکن ــی فک ول
انســانی دارد؛ در صورتــی کــه میدانیــم کــه هــر آنچــه مربــوط بــه تولیــدات 
ــه دســت بخــش خصوصــی  ــران اســت، ب ــی ای کشــاورزی و محصــوالت غذای
انجــام میشــود. مرکــز تحقیقــات ایــن وزارتخانــه 5000 نفــر نیــرو دارد )اعــداد 
را از حافظــه نقــل میکنــم امیــدوارم کــه خیلــی دور نباشــند.( ایــن پنــج هــزار 
نفــر نیــرو در مرکــز تحقیقــات وزارت کشــاورزی چــه ُگلــی بــر ســر کشــاورزی 
ایــران زده انــد؟! بــه خاطــر دارم یکــی از اســتانداران کرمــان که از بدنــه وزارت 
کشــور انتخــاب نشــده بــود )بــه عبارتــی سلســله مراتــب بخشــدار، فرمانــدار، 
ــه  ــک دفع ــه ی ــود.( بلک ــرده ب ــی نک ــتاندار را ط ــد اس ــتاندار و بع ــاون اس مع
ــی  ــی خیل ــش خصوص ــود و در بخ ــدی ب ــیار آدم توانمن ــده و بس ــتاندار ش اس
موفــق بــود؛ ایــن فــرد بعــد از مدتــی کــه از ِســمتش در اســتانداری کرمــان 
ــه ایــن صــورت کــه » میخواهــم  ــود ب میگذشــت، موضوعــی مطــرح کــرده ب
ــان  ــه هایش ــه خان ــان را ب ــتانداری کرم ــدان اس ــارم از کارمن ــه چه ــدود س ح
بفرســتم و حقــوق همــه آنهــا را بــه موقــع بپــردازم، بــرای اینکــه تصــورم بــر 
ایــن اســت کــه بــا ایــن تصمیــم، کارایــی و ســرعت کار اربابــاِن رجــوع و دیگر 
ســازمان هــای دولتــی بســیار تــا بســیار باالتــر و بیشــتر خواهــد شــد«البته 
ــًا وزارت  ــود، طبیعت ــنا نب ــور آش ــی کش ــاز بروکراس ــاخت و س ــا س ــان ب ایش
کشــور چنیــن اجازهــای بــه ایــن اســتاندار نداد.تصــور بفرماییــد اگــر بــا یــک 
ــه  ــًا ادارات کشــاورزی و وزارتخان ــه صــورت دفعت ــا حتــی ب برنامــه ریــزی و ی
کشــاورزی تعطیــل شــود، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ مــن مطمئــن هســتم 
کــه لطمــه ای بــه تولیــدات کشــاورزی نخواهــد خــورد. در مــورد وزارت نیــرو و 
وزارت صنعــت نیــز همینطــور؛ بــه عبارتــی هرکجــا کــه برویــم آســمان همیــن 
رنــگ اســت! میانگیــن  مثبــت کاِر  بیــش  از چهــار  میلیــون  کارمنــد  دولــت 
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کســانی در وزارتخانــه هســتند و آن هــا متمتع میشــوند 
و هــر چــه کشــاورزان داد و فریــاد بزننــد کــه ایــن کار 
بیهــوده اســت، فایــده نــدارد چــون وزارتخانــه قــدرت 

ایــن را دارد کــه چــاه کشــاورز را پلمــپ کنــد! 
ما با توهم فراوانی، زندگی کرده ایم

وســعت کشــور هلنــد بــه انــدازه ســه اســتان شــمالی 
کشــور ماســت، پــس از ایــاالت متحــده آمریــکا، کشــور 
ــده  ــن تولیدکنن ــم، دومی ــاحت ک ــن مس ــا ای ــد ب هلن
محصــوالت کشــاورزی دنیاســت. واقعــًا در ایــن کشــور 
ــتاوردی  ــن دس ــه چنی ــه ب ــده ک ــام ش ــه کاری انج چ
رســیده اســت؟ مرکــز تحقیقــات کشــاورزی کشــور مــا 
ــد را از  ــزار تولی ــد و اب ــی، روش تولی ــش فن ــدر دان چق
هلنــدی هــا یــاد گرفتــه و بــه کشــاورز ایرانــی منتقــل 
ــن  ــا در ای ــاورزی م ــای کش ــکده ه ــت؟ دانش ــرده اس ک
ــران میانگیــن  ــد؟! در ای مــورد چــه کاری انجــام داده ان
برداشــت پســته در هکتــار 700 کیلــو یــا کمتــر اســت 
و در آمریــکا چهــار برابــر کشــور ماســت. البتــه مــا در
ــری در  ــی هج ــدس عل ــل »مهن ــی مث ــران باغداران ای
ــان «  و  ــام آور در خراس ــر ن ــاج اکب ــنجان« و »ح رفس
بــی تردیــد باغــداراِن  معــدود و انگشــت شــمار دیگــری 
ــک در  ــته خش ــن پس ــت ت ــش از هش ــه بی ــم ک داری
هکتــار برداشــت میکننــد. چــرا مرکــز تحقیقــات وزارت 
ــت  ــن موفقی ــز چنی ــا، راز و رم ــور م ــاورزی در کش کش
ــداران ــه باغ ــالع بقی ــه اط ــرده و ب ــی نک ــی را کپ عمل

نرســانده اســت؟ همیشــه هــم نبایــد انگشــت شــماتت 
را بــه ســوی ادارات دولتــی دراز کــرد، مــا باغــداران هــم 
ــل  ــایر حام ــرق و س ــی ب ــر ارزان ــر اث ــا ب ــم م گناهکاری
ــا صرفــه  ــرژی، اســراف کار شــده ایــم. اصــاًل ب هــای ان
جویــی هیــچ رابطــه ای نداریــم و نمیدانیــم و نــه عالقــه 
ــی،  ــم فراوان ــا توه ــا ب ــم. م ــن آن داری ــاد گرفت ــه ی ب
ــم  ــه میدانی ــه هم ــی ک ــم؛ در صورت ــرده ای ــی ک زندگ
ایــن روزهــا آب نــه فقــط کمیــاب بلکــه نایــاب اســت. 
مــا بهــره بــرداران بــه همــراه ســوء مدیریــت مدیــران 

ــم! ــرو گناهکاری وزارت نی
چه باید کرد

ــور در  ــت ام ــی و مدیری ــوه حکمران ــوع، اوالً نح در مجم

ــور  ــود، منظ ــتباه نش ــد. اش ــد میرس ــر  10 درص ــه  زی ب
ــد در وزارت  ــر کارمن ــزار نف ــا 120 ه ــه م ــت ک ــن اس ای
ــه  ــت ب ــد دول ــون کارمن ــار میلی ــا چه ــاورزی ی کش
ــم.  ــازاد داری ــرورش م ــوزش و پ ــتثنای وزارت آم اس
ــه آمــوزش وپــرورش هرچقــدر نیــرو ازجملــه  وزارتخان
ــرای  دبیــر، آمــوزگار و ... داشــته باشــد بهتــر اســت؛ ب
ــای  ــل ه ــرورش نس ــال پ ــه در ح ــن وزاتخان ــه ای اینک
ــن  ــت دارد ای ــه اهمی ــئله ای ک ــد. مس ــده میباش آین
اســت کــه کارمنــدان دولــت هموطنان مــا هســتند، زن، 
شــوهر و بچــه دارنــد و بابــت کاری کــه انجــام میدهنــد 
یــا نمیدهنــد بایــد معیشــت خانــواده را تأمیــن کننــد.
مــا هرگــز قصــد توهیــن یــا نانُبــری از آنهــا را نداریــم. 
ــتند،  ــی هس ــا وجدان ــریف و ب ــای ش ــا آدم ه ــه آنه هم
ــط  ــا غل ــی م ــام حکمران ــی و نظ ــام مدیریت ــی نظ ول
اســت، چــون ایــن نظــام ایــن انســان هــا را در یکجایــی 

ــًا ســر کار گذاشــته! ســرکار گذاشــته اســت و واقع
ــرای چــاه هــای دارای مجــوز،  نصــب کنتــور حجمــی ب

ــرای گروهــی منفعــت دارد ب
 بنــده راجــع به فســاد و رانــت در دســتگاه هــای دولتی 
ــوط  ــون مرب ــورد چ ــک م ــه ی ــا ب ــه ام، ام ــزی نگفت چی
بــه کشــاورزی اســت، اشــاره میکنــم. میــزان برداشــت 
واقعــی آب از چــاه هــای عمیــق بســیار کمتــر از حــد 
ــت  ــده اس ــر ش ــا ذک ــه ه ــه در پروان ــت ک ــازی اس مج
ــت.  ــان نیس ــتان کرم ــه اس ــر ب ــئله منحص ــن مس و ای
ــوز  ــه مج ــی ک ــاه های ــام چ ــه تم ــود ک ــه ای ب برنام
ــی  ــور حجم ــه کنت ــد ک ــور کنن ــد را مجب ــی دارن قانون
ــش  ــال پی ــا 40 س ــد 30 ی ــه بای ــد. کاری ک ــب کنن نص
انجــام میشــد. البتــه ایــن قانــون مشــمول 200 یــا 300 
ــود.  ــتند، نمیش ــه هس ــد پروان ــه فاق ــی ک ــزار چاه ه
ــون  ــدود 20 میلی ــی ح ــور حجم ــب کنت ــه نص هزین
ــی از  ــزان برداشــت واقع ــه می ــی ک ــان اســت. زمان توم
چــاه کمتــر از ِدبــی مجــاز اســت چــه ضرورتــی داشــت 
ــول از  ــان پ ــارد توم ــزار میلی ــش از 20 ه ــه بی و دارد ک
جیــب کشــاورز و باغــدار بیــرون بکشــند و صــرف ایــن 
کار مطلقــًا بیهــوده بکننــد، درواقــع عــده ای کنتورســاز 
یــا واردکننــده کنتــور داریــم کــه پســرخاله هــای یــک
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ــت. در  ــط اس ــرو غل ــاورزی و وزارت نی ــاد کش وزارت جه
ــداران و  ــم. باغ ــی گوی ــتری را نم ــز بیش ــورد چی ــن م ای
ــه  ــگ صرف ــان، فرهن ــران و در کرم ــا در ای ــاورزان م کش
ــا  ــد. م ــره وری را ندارن ــردن به ــاال ب ــی در آب و ب جوی

ــم. ــه ای ــره وری بیگان ــوع به ــا موض ــاًل ب اص
ــردن  ــوع ک ــتوری و ممن ــای دس ــت ه ــا قیم ــت ب دول
صــادراِت برخــی ارقــام نقــش بســیار مخربــی در 
کشــاورزی دارد. اگــر خاطرتــان باشــد چنــد ســال پیــش 
معــاون رئیــس جمهــور، صــادرات خرمــا را ممنــوع کــرد، 
ــه  ــده ای ک ــک صادرکنن ــر ی ــه اگ ــد ک ــان نمیدانن ایش
موفــق شــده اســت تــا یــک رابطــه بازرگانــی مناســب و 
مطلــوب بــا یــک واردکننــده ای در کشــوری ایجــاد کند، 
ــه آن کشــور  ــه دســتور، او را از ارســال کاال ب اگــر بنــا ب
ــت  ــتر زحم ــر بیش ــج براب ــد پن ــد، او بای ــروم کنن مح
بکشــد تــا دوبــاره در آن کشــور یــک واردکننــده را پیــدا 

ــرد. ــوالت را از او بخ ــا محص ــد ت کن
ــته  ــال گذش ــرف 70 ،80 س ــی آب را ظ ــع زیرزمین مناب
غــارت کــرده ایــم و االن بــا کمبــود آب مواجــه هســتیم.
ــن: از طــال گشــتن  ــاد م ــه اعتق ــرد؟ ب ــد ک ــا چــه بای ام
ــس  ــا را م ــوده م ــت فرم ــم مرحم ــته ای ــیمان گش پش
کنیــد مــا از جــالل، جبــروت و بزرگــی وزارت کشــاورزی 
ــم آن را  ــش میکن ــم، خواه ــده ای ــری ندی ــور خی کش
ــاالی  ــدی ب ــری از کارآم ــره گی ــا به ــد. ب ــک کنی کوچ
نیروهــای ُزبــده، تحصیــل کــرده و میــدان دیده؛ کســانی 
کــه بــه جــای اینکــه در پشــت میزشــان در دفاترشــان 
بنشــینند، بــه طــور میانگیــن روزی پنــج شــش ســاعت 
در مــزارع، در بــاغ هــا، بیــن گلــه هــای گوســفندان و ...  
حضــور پیــدا کننــد و از نزدیــک در میــدان بــا مســائل و 

مشــکالت آشــنا شــوند.
ــب  ــره وری را برحس ــد به ــا بای ــن، م ــاد م ــه اعتق دوم، ب
ــه  ــار؛ ب ــب هکت ــه برحس ــنجیم، ن ــب آب بس مترمکع
عبارتــی بایــد قانــون و قاعــده ای برقــرار شــود کــه هــر 
کشــاورزی بــه ازای هــر مترمکعــب آب، حداقلــی از هــر 
محصولــی از جملــه پســته، خرمــا و یــا ســایر محصــوالت 

کشــاورزی را تولیــد کنــد، در غیــر ایــن صــورت، وزارت 
ــد  ــد، بع ــار بده ــاورزی اول اخط ــا وزارت کش ــرو ی نی
تنبیــه کنــد و بعــد از آن، واحــد  کشــاورزی  را کــه بهــره 
وری مطلوبــی نــدارد، تعطیــل کنــد. چــون در اینجــا آب 
ــه ملــک شــخصی  یــک متــاع ملــی و امنیتــی اســت، ن

ــا واحدهــای جمعــی. کســان ی
ســوم، بــه اعتقــاد مــن، مــا بایــد الگــوی کشــت، الگــوی 
ــد  ــرای تولی ــد ب ــم؛ ببینی ــوض کنی ــور را ع ــی کش غذای
یــک کیلــو گوشــت گاو 15 مترمکعــب آب مصــرف 
میشــود، در صورتــی کــه تولیــد پروتئیــن هــای گیاهــی 
بســیار تــا بســیار آب کمتــری را مصــرف میکنــد. چهارم، 
ــدود  ــد مح ــان بای ــاورزی در کرم ــعه کش ــئله توس مس
شــود، بیشــتر از ایــن مقــداری کــه االن محــدود شــده 
ــه  ــعه گلخان ــه توس ــد ب ــط بای ــا فق ــوض م ــت. در ع اس
ــن  ــی تری ــن و اساس ــن از مهمتری ــم و ای ــا بپردازی ه
کارهاســت، مخصوصــًا در اقلیــم هــای گرمســیری. بــرای 
ایــن منظــور بایســتی در کرمــان حــدود 10 هــزار هکتــار 
ــا  ــدرن و  ب ــم م ــد میکن ــازیم، تأکی ــدرن بس ــه م گلخان
دانــش روز. از کشــور هلنــد یــاد بگیریــم، ببینیــم آنهــا 
ــم.  ــرداری کنی ــا الگوب ــم از آنه ــا ه ــد م ــرده ان ــه ک چ
عــالوه بــر کشــت گلخانــه هــای، مــا بایــد بــه توســعه، 
ــی  ــان داروی ــر و گیاه ــوالت معط ــد محص ــت و تولی کاش
بپردازیــم؛ اقلیــم کرمــان، مخصوصــًا مناطــق کوهســتانی 
ــرای  ــم ب ــن اقلی ــب تری ــوا مناس ــکی ه ــه خش آن و البت

ــت. ــی اس ــن محصوالت ــاالی چنی ــت ب ــد باکیفی تولی
ــن  ــز در همی ــاورزی ج ــعه کش ــرای توس ــی ب ــا جای م
ــش  ــن بخ ــم. در ای ــردم، نداری ــرض ک ــه ع ــواردی ک م
ــع  ــم صنای ــدن، آن ه ــی ش ــمت صنعت ــه س ــد ب بای
مــدرن، اســتارت آپــی و آی تــی برویــم. در پایــان مجدد 
تأکیــد میکنــم کــه هرچنــد مــا بایــد بــه ســمت وســوی 
ــد از  ــز نبای ــا هرگ ــم، ام ــدرن بروی ــدن م ــی ش صنعت
تولیــد محصــوالت غذایــی و اســتفاده علمــی و ُعقالیــی 
از آب موجــود غفلــت کنیــم، ایــن مســئله یــک مســئله 

ــت. ــی اس امنیت
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ــک  ــزوم ی ــدن ل ــرح ش ــه از مط ــه ده ــدود س ــت ح درس
ــور  ــار کش ــاد بیم ــر اقتص ــر پیک ــادی ب ــی اقتص جراح
ــوی  ــب ق ــه مرات ــی ب ــار توان ــان بیم ــذرد. در آن زم میگ
ــان  ــک درم ــی و ی ــک جراح ــل ی ــرای تحم ــال ب ــر از ح ت
ــدن  ــت پیچی ــی جه ــی اساس ــا اقدام ــت ام ــترده داش گس
ــام  ــم تم ــی الرغ ــجاعانه عل ــه و ش ــخه مدبران ــک نس ی
فریــاد هــای اقتصادیــون کشــور برداشــته نشــد و 
سیاســیون و دولــت هــای وقــت جهــت جلــب محبوبیــت 
ــه تســکین درد پرداختنــد و تــرس از  ــه جــای درمــان ب ب
ــدر  ــق مخ ــه تزری ــت ب ــی دس ــادی مردم ــات اقتص مطالب
ــد  ــا زدن ــه ه ــت و یاران ــول نف ــون پ ــی چ ــای خطرناک ه
ــه  ــرد بلک ــان نک ــه درم ــی ب ــا کمک ــه تنه ــز ن ــن تجوی ای
ــتر  ــا بیش ــه روز در خف ــت روز ب ــکین موق ــاظ تس ــه لح ب
ــد  ــورم، رش ــون ت ــی چ ــرطانی وخیم ــدد س ــرای غ پذی
نقدینگــی، رکــورد، نــزول ارزش پــول ملــی، ورشکســتگی 
ــه بیمــار  بنگاهــای اقتصــادی و تولیــدی و بیــکاری در بدن
اقتصــاد کشــور شــد کــه پیامدهــای چــون رانــت و فســاد 

ــت. ــار در برداش و انحص
ــور  ــادی در کش ــات اقتص ــه اصالح ــم ب ــه تصمی ــال ک ح
ــار  ــر بیم ــر پیک ــات را ب ــز اصالح ــغ تی ــم و تی ــه ای گرفت
اقتصــاد کشــور فــرو بــرده ایــم نکتــه ایــی مهــم و حیاتــی 
را بایــد در نظــر بگیریــم و آن وخامــت و بنیــه ناتــوان ایــن 

بیمــار اســت. 
ــار  ــکاری، آم ــر، بی ــط فق ــر خ ــراد زی ــون اف ــی چ آمارهای
امیــد بــه زندگــی و ســایر آمارهــای اقتصــادی و اجتماعــی، 
مــا را بــه ایــن تفکــر وامیــدارد کــه آنجائیکــه ایــن بیمــار 
دارای چندیــن بیمــاری زمینــه ایــی اســت و همانطــور کــه

گفتــه شــد رنجــور و ناتــوان اســت بــرای جراحــی و درمــان 
احتیــاج بــه مراقبــت هــای بســیار ویــژه ایــی دارد و دیگــر 
کار بــه آســانی گذشــته نیســت. قصــد نفــی ایــن اصالحــات 
نیســت برعکــس اقدامــی ضــروری و شــجاعانه اســت ولــی  
ــت  ــی اس ــاس و حیات ــیار حس ــئله ای بس ــه آن مس ورود ب
ــزی و  ــه ری ــا برنام ــته ب ــس گذش ــر عک ــد ب ــی طلب ــه م ک
احیــاء زیــر ســاخت هــا و بســیار مدبرانــه و متخصصانــه و 

خــارج از هرگونــه برخــورد احساســی صــورت گیــرد.
ــکالت  ــا و مش ــم ه ــه و تحری ــک منطق ــرایط ژئوپلتی ش
حــاد معیشــتی دلیلــی بــر تائیــد نگرانــی در ایــن جراحــی 
ــت.  ــه اس ــور و منطق ــر کش ــاری ب ــاس ج ــرایط حس در ش
ــه ذکــر اســت شــرایط بیرونــی دیگــری نیــز ماننــد  الزم ب
مشــکالت بعــد از ویــروس کویــد 19 و کمبــود هــا و تــورم 
ــواد  ــود م ــه و کمب ــگ در منطق ــی از آن، جن ــاالی ناش ب
ــان  ــن زم ــان را در ای ــن درم ــا ای ــالت در دنی ــی و غ غذای
ــم  ــاید ه ــت و ش ــرده اس ــل ک ــر از قب ــده ت ــیار پیچی بس
همیــن بــه هــم تنیدگــی مشــکالت اقتصــادی و سیاســی در 
دنیــا و منطقــه و ایــران مــا را بــه ایــن ســمت هدایــت کنــد 
ــم  ــک تصمی ــور در ی ــادی کش ــکالت اقتص ــل مش ــه ح ک
و اراده سیاســی صحیــح، جســورانه و عاقالنــه نهفتــه 
باشــد. در آخــر بدانیــم همانطــور کــه تیــغ تیــز اصالحــات 
ــاری  ــا و ناهنج ــده ه ــذف غ ــث ح ــد باع ــادی میتوان اقتص
هــای اقتصــادی کشــور بشــود، میتوانــد بــا انــدک لغزشــی 
باعــث صدمــه جــدی بــه شــاهرگ حیاتــی ایــن پیکــر کــه 
ــر  ــه اگ ــود ک ــت بش ــردم اس ــاد م ــی و اعتم ــا همراه همان
چنیــن شــود آن زمــان دیگــر هیــچ درمانــی بــر آن متصــور 

ــت. نیس
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ــده  ــرای آین ــی ب ــد از مدت ــن بع انجم
ــه  ــرای رســیدن ب خــود و نقشــه راه ب
ــرار  ــنامه ق ــدرج در اساس ــداف من اه
ــس  ــک کنفران ــه دری ــن دارد ک برای
متشــکل از هیــات مدیــره، مشــاورین 
و کارشناســان خصوصــی و دولتــی  
برنامــه دراز مــدت بــرای رســیدن بــه 

ــد. ــن نمای ــن را تدوی ــداف انجم اه
ــرای  ــه جلســات ب ــن گون شــاید در ای
ــه  ــن مای ــه ب تشــکل هــای صنفــی ک
ــا  ــوان گاه ــت و بت ــادی اس آن اقتص
ــدور  ــی ب ــای سیاس ــیه ه آن را ازحاش
ــراری  ــادی برق ــه بنی نگهداشــت ،الزم
آن، حضــور نماینــدگان منتخــب از 
بدنــه عمومــی تشــکل مربوطه اســت. 
ــا  ــر غن ــالوه ب ــوری ع ــن حض چنی
بخشــیدن بــه مطالبــات بدنــه اصلــی 
و چــاره کار مشــکالت و معضالتــی کــه 
ایــن بدنــه بــا آن درگیــر اســت، نیــز 
ــیدن  ــفافیت بخش ــردن و ش ــی ک واقع

ــود. ــه مــدون خواهــد ب ــه برنام ب

 امــا متاســفانه شــرایط و توانمنــدی انجمــن در موقعیــت فعلــی بــرآورد ایــن اقدام  
را تقریبــا غیــر ممکــن گردانده اســت.

  امــا نبــود چنیــن تجمعــی احتمــال قــوت بخشــیدن بــه القــا یــا تیوریــزه کــردن 
نظراتــی کــه برخاســته از تعــداد محــدودی ســخنگو باشــد خواهــد داشــت.

 ولــی خوشــبختانه بــا توجــه هیــات رئیســه ایــن ســال هــا و تحمــل آرای متضاد و 
نظربــر ارتقــای توانمنــدی انجمــن در حــوزه ملــی، ایــن امیــد و آرزومنــدی ،قــوت 
قلبــی را بــرای چــاره ســازی در نبــود نماینــدگان بدنــه عمومــی انجمــن را میتــوان 

بــا طراحــی خــاص بــه عمــل نزدیــک نمــود.
واضــح و روشــن اســت کــه هیــات مدیــره انجمــن ملــی هرچنــد فعــال در بخــش 
هــای مختلــف صنعــت خرمــا هســتند، امــا انصــاف گــواه میدهــد کــه همــه تــوان 
ــا چنیــن وضعیتــی کــه دو  صنعــت خرمــا را قــادر بــه نمایندگــی نمــی باشــند. ب
محدویــت ســخت را بــرای تصمیــم گیــری بــر هیــات رئیســه فعلــی اعمــال مــی 
ــه در  ــان ک ــن همچن ــت انجم ــام ریاس ــه مق ــت ک ــته اس ــته و بایس ــد، شایس نمای
ــور را  ــاری در ام ــب ی ــتانی طل ــای اس ــن ه ــی از انجم ــکلی های ــه ش ــی ب مراحل
ــای  ــن ه ــت از انجم ــه فوری ــن ب ــرم انجم ــر محت ــه دبی ــت ک ــر اس ــتند، بهت داش
اســتانی درخواســت نظــرات و پیشــنهادات و حتــی برنامــه هــای اســتانی را نمایــد. 
ــی  ــه اصل ــتقیم بدن ــر مس ــکلی غی ــه ش ــه ب ــد ک ــد ش ــبب خواه ــیوه س ــن ش ای
ــا ترســیم برآینــد  انجمــن درتدویــن برنامــه دراز مــدت نقــش آفریــن کــرده و ب
ــه واقعیــت اصلــی هرچــه بیشــتر  برنامــه هــای اســتانی، برنامــه انجمــن ملــی ب
ــع آن  ــی و بالتب ــن مل ــب انجم ــن ترتی ــت بدی ــد اس ــردد. امی ــک گ ــر نزدی و بهت
ــا آغــاز نماینــد. ــن را در اعتــالی صنعــت خرم انجمــن هــای اســتانی گامــی نوی

*مهندس علی محمد صمیمی
*نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران

انجمن و برنامه پیش رو
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امنیــت غذایــی یکــی از مهمتریــن شــاخص هــای هــر 
جامعــه مســتقل مــی باشــد. کشــور هــای مختلــف نیــز 
ایــن بخــش را حائــز اهمیــت فــوق العــاده دانســته انــد. 
کشــورمان ایــران هــم بــه جهــت نیــاز روز افــزون بــه 
ــی از  ــای ناش ــه محدودیته ــه ب ــی، و توج ــواد غذای م
شــرایط آب و هوایــی و تغییــرات حــاد اقلیمــی، و نیــاز 
ــتراتژیک،  ــوالت اس ــیاری از محص ــن بس ــن مطمئ تامی
ــی در  ــاد مقاومت ــب اقتص ــددی را در قال ــات متع اقدام
ــن  ــرار داده و همچنی ــود ق ــردی خ ــای راهب ــه ه برنام
ــای  ــه ه ــرزمینی را در برنام ــاورزی فراس ــکار کش راه
خــود گنجانــده اســت. برایــن اســاس آئیــن نامه کشــت 
فراســرزمینی بــا محوریــت وزارت جهــاد کشــاورزی بــه 

ــران رســیده اســت.  تصویــب هیــات محتــرم وزی
ــط  ــه توس ــورت پذیرفت ــات ص ــه مطالع ــه ب ــا توج  ب
ســازمان هــای معتبــر تحقیقاتــی در دنیــا بــرای یافتــن 
نقشــه هــای راهبــردی و مــدل کــردن الگوهــای تغیرات 
اقلیمــی در ســالهای آینــده پیــش بینــی میشــود کــه 
نقــاط بســیاری از دنیــا دســتخوش تحــوالت جــدی آب 
و هوایــی خواهــد بــود.در بســیاری از نقــاط خاورمیانــه 
ــکان  ــی ام ــع آب ــود مناب ــالی و کمب ــت خشکس ــه عل ب

کشــاورزی کــم یــا بــه شــدت کاهــش میابــد.
ــر  ــی نظی ــت های ــن محدودی ــدت گرفت ــن ش ــم چنی ه
فرســایش خــاک و خشکســالی ســبب شــده تــا کشــت 

فراســرزمینی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار شــود
ــی،  ــم بیابان ــران در اقلی بیــش از 85 درصــد اراضــی ای
ــن  ــتو ای ــه اس ــرار گرفت ــک ق ــه خش ــک و نیم خش
ــدم،  ــتراتژیک گن ــول اس ــار محص ــده در چه ــث ش باع
ــم، در  ــوده ای ــه واردات ب ــد ب ــج نیازمن ــو، ذرت و برن ج
ــا کشــت فراســرزمینی ایــن  حالــی کــه مــی توانیــم ب

ــم .   ــد کنی ــود تولی ــتراتژیک را خ ــوالت اس محص

خطرهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  اقلیــم  تغییــر 
جــدی کــه توســعه پایــدار را در ابعــاد مختلــف 
ــی،  ــت غذای ــان، امنی ــالمت انس ــت محیطی، س زیس
فعالیت هــای اقتصــادی، منابــع طبیعــی و ســاختارهای 
ــورها و  ــه کش ــورد توج ــد، م ــد می کن ــی تهدی زیربنای
ــرات  ــت. تغیی ــه اس ــرار گرفت ــف ق ــازمان های مختل س
ــر  ــر تغیی ــی ه ــم یعن ــر اقلی ــا تغیی ــی ی آب وهوای
ــت  ــرای وضعی ــار ب ــورد انتظ ــای م ــخص در الگوه مش
ــک  ــدت در ی ــه در طوالنی م ــی ک ــن آب وهوای میانگی
منطقــه خــاص یــا بــرای کل اقلیــم جهانــی رخ بدهــد. 

* دکتر مقدادتکلوزاده
* دبیر کل انجمن ملی خرمای ایران

کشت فرا سرزمینی
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تغییــر اقلیــم نشــان دهنده تغییــرات غیرعــادی در 
ــی از آن  ــای ناش ــن و پیامده ــفر زمی ــم درون اتمس اقلی
ــال  ــرای مث ــت. ب ــن اس ــف کره زمی ــمت های مختل در قس
در یخ هــای قطبــی مــدت ایــن تغییــرات از 10 ســال تــا 

ــد. ــر می کن ــال تغیی ــون س ــد میلی چن
گرچــه بخش هــای مختلــف اقتصــادی اعــم از کشــاورزی، 
ــی  ــرژی و حت ــگری، ان ــت، گردش ــداری، آب، صنع جنگل
بازارهــای مالــی و بیمــه از تغییــرات اقلیــم متأثرنــد امــا 
در ایــن میــان بخــش کشــاورزی وابســته ترین بخــش بــه 
اقلیــم اســت و اقلیــم تعیین کننــده اصلــی مــکان، منابــع 
تولیــد و بهــره وری فعالیت هــای بخــش کشــاورزی اســت 
ــل  ــهم قاب ــه  س ــت ک ــن جه ــاورزی از ای ــش کش ، بخ
ــعه دارد  ــال توس ــورهای در ح ــاد کش ــی در اقتص توجه
ــا دیگــر  و از ارتباطــات پســین و پیشــین گســترده ای ب

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــای اقتص بخش ه
ــرات  ــد تغیی ــی ده ــان م ــی نش ــات علم ــج گزارش نتای
ــدم و  ــج، گن ــر برن ــدی نظی ــوالت کلی ــر محص ــی ب اقلیم
ــل  ــا تحلی ــان ب ــت و کارشناس ــد داش ــر خواهن ذرت تاثی
ــا  ــش دم ــد افزای ــی دریافتن ــات قبل ــی مطالع و بررس
ــدم، ذرت و  ــی گن ــوالت جهان ــر محص ــی ب ــر منف تاثی
ــه ازای هــر درجــه ســانتیگراد  ــج خواهــد داشــت ،ب برن
ــوالت  ــش محص ــن کاه ــا، میانگی ــن دم ــش میانگی افزای
ــت  ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــا 6 درص ــدم ت ــی گن جهان
همچنیــن محصــول برنــج تــا 3.2 درصــد و ذرت تــا 7.4 
درصــد بــه ازای هــر درجــه افزایــش ســانتیگراد گرمــای 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــن کاه زمی
ــد  ــول کلی ــار محص ــن چه ــان، ای ــه کارشناس ــه گفت ب
ــری  ــرف کال ــوم مص ــه دو س ــتند ک ــریت هس ــای بش بق
مــردم جهــان را تشــکیل مــی دهنــد و تغییــر اب و هــوا 
ــر میــزان تولیدشــان در اینــده اثــر خواهــد گذاشــت. ب
در گــزارش بررســی تغییــرات اقلیمــی دنیــا کــه توســط 
ســازمان FAO  در ســال 2020 منتشــر گردیــد گرمایــش 
جهانــی و پی آمدهــای ناشــی از آن بســیاری از متغیرهای 
اقلیمــی موثــر در رشــد و نمــو گیاهــان زراعــی را تحــت 
ــه ایــن امــر  تأثیــر قــرار مــی دهــد و پاســخ گیاهــان ب

تابــع شــدت و الگــوی تغییــرات مــی باشــد.
در ایــن مطالعــه تأثیرتغییــر جهانــی اقلیم بر شــاخصهای 
ــالدی  ــال 2050 می ــرای س ــران ب ــاورزی ای ــی کش اقلیم
 IPCC 1430 شمســی( بــر اســاس ســناریوی اســتاندارد(
توســط دو مــدل گــردش عمومــی مــورد ارزیابــی قــرار 
ــاالنه  ــا س ــن دم ــه میانگی ــان داد ک ــج نش ــت. نتای گرف

ــا  ــا ســال هــدف بیــن 3/5 ت مناطــق مختلــف کشــور ت
ــی  ــد در حال 4/5 درجــه ســانتی گــراد افزایــش مــی یاب
ــد  ــا 14 درص ــن 7 ت ــاالنه بی ــارش س ــن ب ــه میانگی ک
ــرات از  ــن تغیی ــالوه ای ــه ع ــت. ب ــد یاف ــش خواه کاه
غــرب بــه شــرق و از شــمال بــه جنــوب کشــور شــدیدتر 
ــدن  ــر ش ــی ت ــا باعــث طوالن ــش دم ــود. افزای خواهــد ب
فصــل رشــد بــه دلیــل افزایــش تعــداد روزهــای بــدون 
یخبنــدان مــی شــود. البتــه کاهــش بــارش طــول فصــل 
خشــک را از حــدود20 روز درمناطــق غربــی تــا بیــش از 
30 روز در جنــوب کشــور افزایــش خواهــد داد کــه ایــن 
امــر بویــژه در مناطــق کشــت دیــم از اهمیــت بیشــتری 
برخــوردار اســت. افزایــش دمــا همچنیــن میــزان تبخیــر 
ــا  ــن 18 ت ــدف بی ــال ه ــاالنه را در س ــوه س ــرق بالق و تع
30 درصــد افزایــش مــی دهــد و در نتیجــه تفــاوت بیــن 
ــاخص  ــا ش ــوه ی ــرق بالق ــر و تع ــارش و تبخی ــزان ب می
کمبــود بــارش بطــور قابــل توجهــی افزایــش مــی یابــد 
کــه عمدتــا بــه دلیــل افزایــش میــزان تبخیــر و تعــرق 
خواهــد بــود. بــا وجودیکــه پــی آمدهــای تغییــر اقلیــم 
بــر شــاخص هــای اگروکلیماتیــک تمامــی مناطق کشــور 
موثــر مــی باشــد، ولــی نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد 
ــوب،  ــب در جن ــه ترتی ــی ب ــرات منف ــترین اث ــه بیش ک
شــرق و مرکــز کشــور بــروز کــرده و کمتریــن اثــرات در 

شــمال و شــرق کشــور ظاهــر خواهــد شــد.
ــی و خاکــی  ــع آب ــر مناب ــا وجــود خشکســالی های اخی ب
ــران در  مــا محــدود هســتند، ایــن امــر باعــث شــده ای
ــویا،  ــه؛ ذرت، س ــاورزی ازجمل ــوالت کش ــی از محص برخ
ــت  ــن کش ــد، بنابرای ــده باش ــی واردکنن ــای روغن دانه ه
ــاک  ــی از آب وخ ــت خوب ــد ظرفی ــرزمینی می توان ــرا س ف
ــت  ــع کش ــد. در واق ــرار ده ــاورزان ق ــار کش در اختی
ــرمایه از  ــت س ــث هدررف ــا باع ــه تنه ــرزمینی ن فراس
ایــران نمی شــود، بلکــه در بلندمــدت بازگشــت ســرمایه 

ــه همــراه دارد. ــز ب بیشــتر نی
ــازار  ــاس ب ــر اس ــد ب ــرزمینی بای ــاورزی فراس در کش
جهانــی ، بــا الویــت بــازار هــدف ایــران و بررســی رونــد 
ــورد  ــاورزی م ــوالت کش ــرف محص ــد و مص ــر تولی تغیی
مطالعــه قــرار گیــرد . بــا توجــه بــه میــزان آب بــر بــودن 
ــری  ــا جلوگی ــازی ی ــو ) آب مج ــک س ــوالت از ی محص
ــوالت  ــه محص ــتگی ب ــزان وابس ــادرات آب ( و می از ص
ــای  ــه ه ــر روی دان ــردد ب ــی گ ــنهاد م ــف ، پیش مختل
روغنــی و ذرت در کشــورهای دارای اقلیــم مناســب و بــا 

ــرد. ــورت گی ــدی ص ــه ج ــان ، توج ــی آس دسترس
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ــرای  ــدف ب ــورهای ه ــاب کش ــت انتخ ــن الوی مهمتری
ــدف  ــورهای ه ــاب کش ــرزمینی انتخ ــاورزی فراس کش
بــرای کشــاورزی فراســرزمینی دارای الویــت هــای 

ــد . ــی باش ــادی م زی
اقلیــم مناســب بــرای کشــت ،میــزان بارندگــی ،اســتعداد 
هــای فنــی، ظرفیــت نیــروی انســانی، زیرســاخت هــای 
ــادی،  ــی و اقتص ــات سیاس ــل ،ثب ــل و نق ــی ،حم ارتباط
ــران  ــک ای ــی و دیپلماتی ــط سیاس ــکاری ،رواب ــزان بی می
ــر  ــب و حاض ــورهای رقی ــده ،کش ــاد ش ــورهای ی ــا کش ب
ــن  ــی از مهمتری ــاید یک ــی ش ــد ،ول ــورهای مقص در کش
الویــت هــا را بتــوان ســهولت دسترســی بــه بــازار هــدف 

ــت . ــدد ( دانس ــادرات مج ــا ص ــران و ی ) ای
66 کشــور دنیــا از ظرفیــت هــای مناســب جهــت کشــت 
فراســرزمینی برخــوردار هســتند و بــا توجــه بــه بررســی 
ــه و  ــار غل ــه انب ــن ک ــور اوکرای ــده  کش ــام ش ــای انج ه
دروازه اروپــا مــی باشــد جایــگاه مناســبی از ایــن لحــاظ 
ــرایط  ــا ش ــه اروپ ــت در اتحادی ــن عضوی ــم چنی دارد  ه

خــوب کنونــی را نیــز بهبــود مــی بخشــد.
انتخاب کشور ها

انتخــاب کشــورهای ســرمایه پذیــر عمدتــا تابع شــاخص 
هــای زیــر اســت :

- ظرفیــت هــای طبیعــی و رونــد تغییــرات آن شــامل آب 
و خــاک و شــرایط اقلیمــی،

ــانی  ــعه انس ــی: توس ــای اجتماع ــه ه ــت و هزین - وضعی
وضعیــت زیــر ســاختها؛ راههــا و راه آهــن و بنــادر و آب 

ــاورزی، و کش
- شرایط شفافیت، و قواعد کسب و کار،

- شرایط سیاسی و ثبات امنیتی،
ــادی و  ــای اقتص ــه ه ــد؛ تعرف ــر، مانن ــه ب ــد هزین - قواع

ــی، گمرک
- تجربــه و ســابقه حضــور ســرمایه هــای خارجــی در آن 

کشــور،
-کشور های منتخب 

نهایتــا بــا ارزیابــی برآینــد مزیــت هــا، مالحظــه تجربیات 
جهانــی و بعضــا محدودیــت هــای خاص ســرمایه گــذاران 
ایرانــی، بعــد مســافت، روابــط و ســازگاری هــای تجــاری 

و فرهنگــی، وزن ســرمایه اولیــه مــورد نیاز؛
بــه عنــوان مثــال خریــد زمیــن در مجارســتان، اروگوئــه 
ــی را  ــه هنگفت ــرمایه اولی ــت و س ــران اس ــد گ و نیوزلن
ــن  ــل اکرای ــوری مث ــل کش ــد، و در مقاب ــی نمای ــب م طل
ــا  ــی و ی ــده اروپای ــد کنن ــور تولی ــن کش ــه ارزانتری ک

ــا را  ــترس در دنی ــل دس ــی قاب ــن اراض ــیه ارزانتری روس
ــا توجــه بــه مــوارد فــوق کشــورهای  در کارنامــه دارد. ب
ذیــل جهــت کشــت فراســرزمینی پیشــنهاد مــی گــردد :
 – قرقیزســتان  آذربایجــان–   – قزاقســتان  اکرایــن– 
گرجســتان  -غنــا– برزیــل –اوگانــدا – کنیــا - صربســتان 

-اروگوئه-روســیه
کشــاورزی فراســرزمینی در جهــان) کشــورهای هــدف  و 

ســرمایه گــذار (

تجربه جهانی:
- 2182   اقدام برای سرمایه گذاری کشاورزی انجام

- 1600    مورد قرارداد امضا شده
- 119      قرارداد با شکست همراه بوده

- 183    مورد در حال مذاکره 
- 56      مورد کنسل شده

تمایل سرمایه گذاری  برای 77 میلیون هکتار بوده
به قرارداد رسیده حدود 59  میلیون هکتار بوده
به فعالیت رسیده آنها حدود 14  میلیون  هکتار 
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بررسی اجمالی و ظرفیت بالقوه بازار خرما 
در کشورهای اروپایی

* فاطمه صفارزاده
* کارشده ارشد علوم اقتصادی

* عضو هیات مدیره انجمن ملی خرما استان هرمزگان

مقدمه
ــی از  ــع غن ــی منب ــه ای عال ــخصات تغذی ــا مش ــا ب خرم
ــه آهــن، پتاســیم،  ــی از جمل ویتامیــن هــا و مــواد معدن
ــر  و سرشــار از آنتــی  ــم ، فیب ویتامیــن ب، مــس، منیزی
اکســیدان هــای غذایــی محبــوب در سراســر خاورمیانــه 
ــوان  ــکا از آن بعن ــا و آمری ــردم اروپ ــت.همچنین م اس
ــد.  ــتفاده میکنن ــدرن اس ــاورزی م ــول کش ــک محص ی
هنــد بــا حجــم واردات 362 هــزار تــن بزرگتریــن 
ــت.  ــوده اس ــال 2020 ب ــا در س ــده خرم ــور واردکنن کش
ــزار  ــدود 159 ه ــا واردات ح ــی ب ــده عرب ــارات متح ام
ــزی  ــرار دارد. اندون ــا ق ــه دوم واردات خرم ــن در رتب ت
ــه  ــا در منطق ــده خرم ــدگان عم ــر از واردکنن ــی دیگ یک
آســیا و اقیانوســیه اســت.مصرف در کشــورهای اروپایــی 
ــه  ــه ارزش فرانس ــت، از جمل ــش اس ــال افزای ــز در ح نی
ــد )9.5%(.  ــان )15%(، انگلســتان )13%( و هلن )27%(، آلم
ــه دنبــال جایگزیــن هــای  مصــرف کننــدگان اروپایــی ب
ســالم تــری بــرای میــان وعــده هــای بیــن وعــده هــای 
غذایــی یــا میــان وعــده هایــی هســتند کــه مــی تواننــد 

غذایــی شــوند. مصــرف  هــای  وعــده  جایگزیــن 
کننــدگان جــوان تــر از شــیرینی هایــی ماننــد آب نبــات 
و اســنک هــای شــکالتی بــه جایگزیــن هــای کــم قنــد 
ــن عوامــل،  ــه ای ــا توجــه ب ــن ب ــد. بنابرای روی مــی آورن
انتظــار مــی رود بــازار خرمــا در دوره هــای آینــده رشــد 

ــد. ــته باش ــمگیری داش چش
روند بازار و فرصت های آینده کشورهای اروپایی

ــن  ــه و شــمال آفریقــا )MENA( بزرگتری منطقــه خاورمیان
تولیــد کننــده و تامیــن کننــده خرمــا در سراســر جهــان 
اســت. در درازمــدت، افزایــش مصــرف خرمــا در سراســر 
جهــان، بــا افزایــش آگاهــی در مــورد فوایــد ســالمتی و 
افزایــش تقاضــا بــرای خرمــا از ســوی صنایــع تبدیلــی، 
ــد. از  ــت کن ــازار را هدای ــد ب ــه رش ــی رود ک ــار م انتظ
ایــن رو، افزایــش آگاهــی از فوایــد مصــرف خرمــا بــرای 
ســالمتی، واردات آنهــا را در سراســر جهــان افزایــش داده 
اســت. بــا ایــن حــال، انتظــار مــی رود برخــی از عوامــل 
ماننــد مقــررات ســختگیرانه، خطــر آفــات و بیمــاری هــا، 
ــه رشــد  و عــدم اطمینــان سیاســی در منطقــه خاورمیان
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ــوان  ــه عن ــا ب ــه و آفریق ــار کند.خاورمیان ــازار را مه ب
ــازار خرمــا در ســطح جهــان مشــاهده مــی  بزرگتریــن ب
ــعودی،  ــتان س ــرائیل، عربس ــران، اس ــس، ای ــود. تون ش
امــارات متحــده عربــی، عــراق و مصــر بــر اســاس میــزان 
ــا  ــمال آفریق ــه و ش ــه خاورمیان ــر منطق ــا ب ــرف خرم مص
تســلط دارنــد. مصــر بــا مصــرف 1.68 میلیــون تــن خرمــا 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــه اول را ب ــال 2020 رتب در س
ــتان  ــا در عربس ــرانه خرم ــرف س ــترین مص ــت. بیش اس
ســعودی، الجزایــر، امــارات متحــده عربــی و عمــان ثبــت 
شــده اســت. بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا بــرای خرمــا، 
انتظــار مــی رود مصــرف آنهــا در دوره آینــده رشــد قابــل  

ــد. ــته باش ــی داش توجه
ــا  ــرای خرم ــا ب ــازار اروپ ــی رود ب ــار م ــدت، انتظ در بلندم
ــاالً  ــد احتم ــن رش ــد. ای ــان ده ــداری را نش ــد پای رش
ناشــی از تغییــرات در الگوهــای مصــرف کشــورهای 
ــان  ــه می ــه ب ــن شــامل افزایــش عالق ــی اســت. ای اروپای
وعــده هــای ســالم و جایگزینــی شــکر اســت. فرانســه، 
ــترین  ــد بیش ــا و هلن ــپانیا، ایتالی ــا، اس ــان، بریتانی آلم
ــورهای در  ــدگان کش ــن کنن ــرای تامی ــا را ب ــت ه فرص
ــا  ــا ب ــی خرم ــد جهان ــی دهد.تولی ــه م ــعه ارائ ــال توس ح
ســرعت ثابتــی در حــال افزایــش اســت و بــه 1 میلیــون 
تــن رســیده اســت در ســال 2020، عربســتان ســعودی بــا 
ــرو در  ــا، پیش ــی خرم ــد جهان ــدی از تولی ــهم 21 درص س
تولیــد خرمــا اســت. ایــران )16%(، امــارات متحــده عربــی 
)13%(، تونــس )11%(، مصــر )10%( و الجزایــر )9%(.بیــش از 
ــا در سراســر جهــان تولیــد مــی کننــد.  3000 رقــم خرم
از آنجــا کــه مصــرف شــکر در اروپــا رو بــه کاهــش اســت 
و خرمــا نیــز یکــی از شــیرین تریــن میــوه هاســت کــه به 
طــور طبیعــی حــاوی قندهــای طبیعــی فروکتــوز میباشــد 
ــن  ــوان جایگزی ــه عن ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــد ب ، میتون
قنــد مــورد اســتفاده قــرار گیرد..تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان خرمــا نیــز بــه غیــر از خرمــا، بــا معرفــی 
محصــوالت جدیــد فــراورده هــای خرمایــی ماننــد شــیره 
ــر  ــا و دیگ ــس خرم ــس و س ــا، چیپ ــد خرم ــا، قن خرم
محصــوالت ، پیشــنهادات خــود را گســترش دهنــد. 
اســت.مصرف کننــدگان بــه دنبــال جایگزیــن هــای ســالم 
تــری بــرای میــان وعــده بیــن وعــده هــای غذایــی یــا 
میــان وعــده هایــی هســتند کــه مــی تواننــد جایگزیــن 

ــی شــوند. وعــده هــای غذای

ــت،  ــا نیس ــازار واردات خرم ــن ب ــا بزرگتری ــه اروپ اگرچ
ــت.  ــان اس ــی در جه ــه واردات ــریع ترین منطق ــا س ام
اروپــا ســهم واردات خــود را از 22 درصــد در ســال 2016 
ــش داد. کل  ــال 2020 افزای ــد در س ــش از 32 درص ــه بی ب
واردات خرمــای اروپــا در ســال 2020 بــه 158 هــزار تــن 
رســید. بــه ارزش 395 میلیــون یورورســید . بیــش از 81 
درصــد خرمــای وارداتــی در اروپــا از کشــورهای در حــال 
ــا شــامل صــادرات  توســعه اســت. تجــارت داخلــی اروپ
مجــدد ســاده خرمــای وارداتــی اســت، امــا بخــش قابــل 
ــی  ــامل عملیات ــزوده ش ــا ارزش اف ــارت ب ــی از تج توجه
ماننــد بســته بنــدی خــرده فروشــی اســت. واردات اروپــا 
ــته  ــال گذش ــی 5 س ــعه ط ــال توس ــورهای در ح از کش
افزایــش یافتــه اســت و از 89 هــزار تــن در ســال 2016 
بــه 127 هــزار تــن در ســال 2020 رســیده اســت. خرمــای 
ســفره ای در اروپــا تولیــد نمــی شــود، بنابرایــن تقاضــا 
کامــاًل بــه واردات بســتگی دارد. مقــدار کمــی در اســپانیا 
تولیــد مــی شــود، امــا همــه آنهــا بــه صــورت تــازه در 
ــال  ــج س ــوند. در پن ــی ش ــه م ــی فروخت ــای محل بازاره
آینــده، بــازار اروپــا بــرای خرمــا احتمــاال بــا نــرخ رشــد 
ــرخ  ــت. ن ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــا 10 درص ــاالنه 7 ت س
ــرای  ــر ب ــای باالت ــل تقاض ــه دلی ــاالی واردات ب ــد ب رش
شــیرین کننــده هــای طبیعــی کــه مــی توانــد جایگزیــن 
شــکر باشــد، پیــش بینی مــی شــود. همزمــان بــا واردات 
خرمــای ســفره، احتمــال افزایــش واردات فــراورده هــای 

خرمــا نیــز وجــود دارد.

ــش از 50  ــا  بی ــان و ایتالی ــه ، آلم ــور فرانس ــه کش س
ــد.  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــد از کل واردات را ب درص
فرانســه در ســال 2020 بزرگتریــن واردکننــده اروپــا )بــا 
27 درصــد ســهم واردات( بــود و پــس از آن آلمــان )٪15(، 

یادداشت ها و مصاحبه ها

18



نخل ایران - نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران

19

یادداشت ها و مصاحبه ها

ــد.  ــرار گرفتن ــا )6٪( ق ــد )9٪( و ایتالی ــا )13٪(، هلن بریتانی
بــر اســاس گــزارش شــورای بین المللــی آجیــل و 
ــا در  ــده خرم ــور مصرف کنن ــن کش ــکبار، بزرگتری خش
اروپــا، فرانســه بــا 38.7 هــزار تــن در ســال 2020 )شــامل 

ــت. ــی( اس ــات غذای ــی و خدم ــرف صنعت مص

ــاال در  ــد واردات ب ــرخ رش ــته، ن ــال گذش ــج س ــی پن ط
ــت.  ــده اس ــاهده ش ــز مش ــا نی ــپانیا و ایتالی ــد، اس هلن
ــادی را  ــای زی ــت ه ــور فرص ــش کش ــر ش ــن، ه بنابرای
ــه  ــا ارائ ــه اروپ ــا ب ــرای تامیــن کننــدگان نوظهــور خرم ب
مــی دهنــد. ســایر کشــورهایی کــه واردات باالیــی دارنــد 
شــامل بلژیــک )نــرخ رشــد ســاالنه 12 درصــدی از ســال 
2016، لهســتان )11 درصــد( و اتریــش )12 درصد( هســتند.

فرانسه: بازار پیشرو اروپا برای خرما
ــت و  ــا اس ــا در اروپ ــده خرم ــن واردکنن ــه بزرگتری فرانس
ــه خــود اختصــاص  ــا را ب ــازار اروپ حــدود 25 درصــد از ب
ــه  ــه و ب داده اســت. طــی 5 ســال گذشــته افزایــش یافت
بیــش از 50 هــزار تــن و ارزش 102 میلیــون یــورو در 2020 
رســیده اســت.از ایــن مقــدار، حــدود 92 درصــد مربــوط 
بــه واردات از کشــورهای در حال توســعه اســت . در ســال 

ــه  ــرد ک ــادر ک ــا ص ــن خرم ــزار ت ــه 18 ه 2020، فرانس
ــه  ــال 2020، فرانس ــود.در س ــی آن ب ــازار اصل ــان ب آلم
51 درصــد خرمــای خــود را از الجزایــر وارد کــرد و پــس 
ــرار  ــد( ق ــرائیل )5 درص ــد( و اس ــس )36 درص از آن تون
ــر  ــه الجزای ــی ک ــور اروپای ــا کش ــه تنه ــد. فرانس گرفتن
پیشــروترین تامیــن کننــده خرمــا اســت. بــه جــز ســه 
ــهم  ــری س ــور دیگ ــچ کش ــرو، هی ــده پیش ــن کنن تامی
بــازار بیــش از 2 درصــد در فرانســه را ندارد.تامیــن 
ــادرات  ــه ص ــل توج ــش قاب ــا افزای ــور ب ــدگان نوظه کنن

ــتند. ــعودی هس ــتان س ــه، اردن و عربس ــه فرانس ب
آلمان: واردکننده اروپایی با بازار ارگانیک بزرگ

ــت،  ــک اس ــای ارگانی ــرای خرم ــی ب ــازار جذاب ــان ب آلم
ــا  ــرای خرم ــا ب ــازار اروپ ــن ب ــور بزرگتری ــن کش ــرا ای زی
ــته  ــال گذش ــج س ــی پن ــان ط ــا آلم ــت. واردات خرم اس
بــا نــرخ رشــد متوســط ســاالنه 9 درصــد افزایــش یافتــه 
ــدود  ــه ح ــان ب ــا آلم ــال 2020،واردات خرم ــت. در س اس
30 هــزار تــن و ارزش 73 میلیــون یــورو رســید. ســرانه 
آلمانــی مصــرف خرمــا 2.4 کیلوگــرم در ســال اســت.در 
ســال 2020، آلمــان 43 درصــد خرمــای خــود را از تونــس 
وارد کــرد و پــس از آن الجزایــر )13 درصــد( و پاکســتان 
ــا  ــدگان ب ــن کنن ــد. دیگرتامی ــرار گرفتن ــد( ق )11 درص
ــده  ــارات متح ــران، ام ــان ای ــه آلم ــادرات ب ــش ص افزای
عربــی و اســرائیل هســتند. بیشــترین افزایــش در واردات 
بــرای امــارات متحــده عربــی ذکــر شــده اســت. واردات 
ــن در  ــی از 350 ت ــده عرب ــارات متح ــان از ام ــا آلم خرم
ــش  ــال 2020 افزای ــن در س ــزار ت ــه 1.3 ه ــال 2016 ب س
ــامل  ــور ش ــدگان نوظه ــن کنن ــر تامی ــت. دیگ ــه اس یافت
ــای  ــر و آفریق ــه، مص ــعودی، ترکی ــتان س فلسطین،عربس
ــه  ــان ب ــه در آلم ــک ک ــای ارگانی ــر خرم ــی. اکث جنوب

ــس وارد مــی شــود.  فــروش مــی رســد از تون
بریتانیا: فرصت هایی برای تامین کنندگان نوظهور

در ســال 2020، انگلســتان 25 هــزار تــن خرمــا بــه ارزش 
ــا در  ــن خرم ــی تری ــرد. واردات ــورو وارد ک ــون ی 68 میلی
داخــل کشــور مصــرف مــی شــود. درصــد نســبتا کمــی 
صــادرات مجــدد وجــود دارد. تخمیــن زده مــی شــود کــه 
ــدود 24  ــال 2019 ح ــتان در س ــا در انگلس ــرف خرم مص

هــزار تــن بــوده اســت.
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ــه ســال 2018. مصــرف  .افزایــش 5 هــزار تنــی نســبت ب
ســرانه در ســال 2019 0.38 کیلوگــرم در ســال بوده اســت.
ســاختار بــازار واردات در بریتانیــا کامــاًل خــاص و متفــاوت 
ــا در  ــت بازاره ــی اس ــرو اروپای ــورهای پیش ــر کش از دیگ
ــا از پاکســتان )ســهم 30٪(، اســرائیل  ســال 2020، بریتانی
ــس  ــرد. %و تون ــا وارد ک ــعودی خرم ــتان س )13٪( و عربس
ــر،  ــی، الجزای ــزرگ اروپای ــده ب ــن کنن ــن تامی )9%(.دومی
ــا  ــار دارد. دربریتانی ــازار را در اختی ــد از ب ــا 0.7 درص تنه
تنهــا کشــور اروپایــی اســت کــه پاکســتان پیشــروترین 
ــزرگ  ــت ب ــت. جمعی ــرای آن اس ــا ب ــده خرم ــن کنن تامی
ــاری  ــط تج ــرار رواب ــا  و برق ــل در بریتانی ــتانی االص پاکس
ــده ای  ــور فزاین ــه ط ــا ب ــده خرم ــث  ش ــا، باع در بریتانی
بــه عنــوان یــک عنصــر در میــان وعــده هــای میــوه ای 

بــدون قنــد اضافــه اســتفاده مــی شــود. 
اسپانیا: افزایش قابل توجه واردات 

واردات خرمــای اســپانیا بــا نــرخ رشــد ســاالنه 10 درصــد 
افزایــش قابــل توجهــی را نشــان مــی دهــد. واردات خرما 
در اســپانیااز 8 هــزار تــن در ســال 2016 بــه 12 هــزار تــن 
در ســال 2020 افزایــش یافتــه اســت کــه 33.8 میلیــون 
ــرآورد شــده اســت. مصــرف خرمــای اســپانیا در  یــورو ب
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــن ب ــزار ت ــدود 19 ه ــال 2019 ح س
ــال 2020.  ــرم در س ــدود260. کیلوگ ــرانه ح ــرف س مص
اســپانیا 39 درصــد خرمــای خــود را از تونــس وارد میکند 
و پــس از آن الجزایــر )29 درصــد( و اســرائیل )17 درصــد( 
ــه از  ــن( از فرانس ــزار ت ــدار )1.3 ه ــه مق ــد ک ــرار دارن ق
ــر در حــال  ــق صــادرات مجــدد وارد میشــود. الجزای طری
ــپانیا  ــود در اس ــتر  ب ــهم بازاربیش ــت آوردن س ــه دس ب
اســت کــه افزایــش عرضــه آن از 870 تــن در ســال 2016 

ــه 3.5 هــزار تــن در ســال 2020 بــوده . ب
ایتالیا: عرضه تحت سلطه تونس 

ــه ارزش 31  ــا ب ایتالیــا در ســال 2020، 12 هــزار تــن خرم
ــن مجــددا  ــورو وارد کــرد. حــدود 1.6 هــزار ت میلیــون ی
صــادر شــد و حــدود 10 هــزار تــن بــرای مصــرف داخلــی 
باقــی مانــد. ســرانه مصــرف خرمــا در ایتالیــا 0.21 
کیلوگــرم در ســال بــرآورد شــده اســت. ایتالیــا بیــش از 
50 درصــد خرمــای خــود را در ســه ماهــه آخــر ســال وارد 

ــه اوج خــود میرســد. مــی کنــد کــه در مــاه نوامبــر ب

ــود را از  ــای خ ــد خرم ــا 75 درص ــال 2020، ایتالی در س
ــد( و  ــرائیل )9 درص ــس از آن اس ــرد و پ ــس وارد ک تون
ــپانیا  ــابه اس ــد. مش ــرار گرفتن ــد( ق ــر )5 درص الجزای
ــدد از  ــادرات مج ــق ص ــری را از طری ــز مقادی ــا نی ایتالی
فرانســه وارد مــی کننــد، فلســطین بــا ســهم 2 درصــدی 
ــازار ایتالیــا حضــور دارد. ســایر  صــادرات مســتقیم در ب
ــر و  ــران، مص ــد ازای ــور عبارتن ــدگان نوظه ــن کنن تأمی

اردن. 
هلند: صادر کننده مجدد خرما 

واردات خرمــا در هلنــد از ســال 2016 بــه طــور متوســط 
ســاالنه 17 درصــد افزایــش یافتــه اســت.در ســال 2020 
ــید.  ــورو رس ــون ی ــن و ارزش 57 میلی ــزار ت ــه 18 ه ب
ــبت  ــی کند.نس ــتری وارد م ــای بیش ــد خرم ــه هلن اگرچ
ــت،  ــم اس ــبتًا ک ــرف نس ــپانیا، مص ــا و اس ــه ایتالی ب
ــال  ــود. در س ــی ش ــادر م ــاره ص ــا دوب ــر خرم ــرا اکث زی
ــددا  ــا را مج ــن خرم ــزار ت ــش از 10 ه ــد بی 2020،هلن
ــه  ــت ک ــی اس ــور اروپای ــا کش ــد تنه ــادر کرد.هلن ص
اســرائیل تامیــن کننــده اصلــی آن اســت. در ســال 2020، 
هلنــد25 درصــد خرمــای خــود را از اســرائیل وارد کــرده 
و پــس از آن تونــس )18 درصــد(، فرانســه )11 درصــد( و 
ــا  ــد ب ــازار هلن ــهم ب ــد. س ــرار دارن ــد( ق ــران )9 درص ای
ــه 3  ــرخ، از 1.2 هــزار تــن در ســال 2016 ب ســریعترین ن
ــرای  ــازار پیشــرو ب هــزار تــن در2020. رســیده اســت .ب
ــپس  ــان و س ــد آلم ــدد از هلن ــادرات مج ــای ص خرم

ــت.  ــه اس فرانس
نتیجه گیری 

ــی  ــوق و بررس ــده ف ــرح ش ــث مط ــه مباح ــه ب ــا توج ب
اجمالــی آمارهــا  در ایــن نوشــتارمی تــوان گفــت 
ــی  ــورها اروپای ــا در کش ــرف خرم ــای مص ــش تقاض افزای
ــا  ــورهای اروپ ــت و کش ــترش اس ــه گس ــده رو ب در آین
یــی پتانســیل مناســبی  بــرای مصــرف داشــته و دارنــد 
مهــم ایــن اســت کــه کشــور ایــران بــه عنــوان دومیــن 
ــود را در  ــهم خ ــد س ــان بتوان ــا درجه ــده خرم تولیدکنن
بــازار اروپــا افزایــش داده و جایــگاه خــود را بــه عنــوان 
تولیدکننــده خوشــنام تثبیــت نماید.ایــن امــر مســتلزم 
داشــتن چشــم انــداز روشــن ، برنامــه ریــزی هدفمنــد و 
اســتراتژی تجــاری مناســب در ایــن بخــش  مــی باشــد.
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توســعه یــک کســب و کار، اگــر مهم تریــن وظیفــه واحــد 
ــت.  ــف آن اس ــن وظای ــی از مهم تری ــد، یک ــی نباش بازاریاب
ــل  ــه دلی ــی ب ــران بازاریاب ــیاری از مدی ــال، بس ــن ح ــا ای ب
ــن  ــان، از ای ــف روزمره ش ــه وظای ــد ب ــش از ح ــه بی توج

ــد. ــت می کنن ــدت غفل ــد م ــتراتژیک و بلن ــه اس وظیف
ماتریــس آنســوف، یکــی از اصلی تریــن ابزارهــای طراحــی 
ــک  ــق آن، ی ــه طب ــت ک ــعه ای اس ــتراتژی های توس اس
ــار  ــن چه ــام ای ــا تم ــک ی ــک ی ــا کم ــد ب ــرکت می توان ش

ــد: ــعه بده ــب و کارش را توس ــتراتژی، کس اس
استراتژی نفوذ در بازار

ــف،  ــل تخفی ــی مث ــک ابزارهای ــا کم ــتراتژی ب ــن اس در ای
ــول  ــروش  محص ــره، ف ــروش و غی ــنواره ف ــات، جش تبلیغ
فعلی مــان را در بازارهــای هــدف فعلی مــان افزایــش 

می دهیــم.
استراتژی توسعه بازار

در ایــن اســتراتژی بــا گســترش شــبکه های توزیــع خــود، 
ــال در  ــه قب ــویم ک ــدی می ش ــدف جدی ــای ه وارد بازاره

آنهــا حضــور نداشــتیم.
استراتژی توسعه محصول

ــا  ــان ی ــوالت فعلی م ــود محص ــا بهب ــتراتژی، ب ــن اس در ای
ــعه  ــان را توس ــب و کارم ــد، کس ــوالت جدی ــی محص معرف

می دهیــم.
استراتژی تنوع بخشی

در ایــن اســتراتژی وارد کســب و کارهــای جدیــد می شــویم 
ــم. ــوع می کنی ــرمایه گذاری مان را متن ــبد س و س

ــعه  ــرای توس ــی، ب ــتراتژی اصل ــار اس ــن چه ــر ای ــالوه ب ع
کســب و کارمــان می توانیــم از هشــت اســتراتژی  دیگــری

ــده  ــت راه برن ــاب هش ــا را در کت ــر آنه ــپ کاتل ــه فیلی ک
ــن  ــم. ای ــتفاده کنی ــز اس ــت نی ــح داده اس ــدن، توضی ش

ــد از: ــتراتژی عبارتن ــت اس هش
1.افزایش سهم بازار محصوالت اصلی و سودآورمان

ــذب  ــق ج ــرکت از طری ــتریان ش ــگاه مش ــعه پای 2.توس
ــاداری  ــت و وف ــش رضای ــتر، افزای ــد بیش ــتریان جدی مش
ــرار  ــدم تک ــی و ع ــش نارضایت ــی و کاه ــتریان کنون مش

ــی ــتریان کنون ــد مش خری
ــان و  ــد کنونی م ــت برن ــت و معروفی ــش محبوبی 3.افزای
ــتر ــوالت بیش ــی محص ــرای معرف ــتفاده از آن ب ــپس اس س

4.ارائه محصوالت و خدمات جدید و خالقانه
ــه بازارهــای بین المللــی از طریــق ســرمایه گذاری  5.ورود ب

در آنهــا یــا صــادرات بــه آنها
6.خریدن رقبا یا ادغام شدن با آنها

ــئولیت های  ــه مس ــدی ب ــق پایبن ــهرت از طری ــب ش 7.کس
اجتماعــی

ــی و  ــازمان های دولت ــه س ــاص ب ــوالت خ ــه محص  8.ارائ

ــی غیرانتفاع
همچنیــن کاتلــر در کتــاب هشــت راه برنــده شــدن 
ــه  ــن س ــه ای ــت ک ــوب اس ــعه ای مطل ــد، توس می نویس

ــد: ــته باش ــی را داش ویژگ
ــدت  ــرکت را در بلندم ــودآوری ش ــد و س ــود باش  1. پرس

ــد. ــش ده افزای
ــرار  ــر ق ــه را مدنظ ــتریان و جامع ــدت مش ــع بلندم 2. مناف

دهــد.
3. بــه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت، کمتریــن آســیب 

را وارد کــن.

* نگار کربالیی

استراتژی های رشد یک کسب و کار
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آقای صولتی از خودتان بفرمایید.
ــوادگان  ــی و از ن ــان صولت ــت اهلل خ ــوم هیب ــر مرح ــی پس ــراهلل صولت ــده ام بن
ــران و انگلیــس هســتم کــه در دوره  ــگ از ســرداران جنــگ ای محمــد رضــا ب
ــی  ــکر کش ــی لش ــه تالف ــاه ب ــد ش ــان محم ــران در زم ــه ای ــس ب ــه انگلی حمل
ــه هــرات روی داد و متولــد ســال1308هجری شمســی هســتم کــه در  ایــران ب

ــت. ــده اس ــته ش شناسنامه1309نوش
خانــواده جنابعالــی بــا توجــه پیشــینه نخلــداری چــه تعــداد اصلــه نخــل را در 

مالکیــت داشــته انــد؟
در منطقــه دالکــی حــدود24000 اصلــه نخــل، و بعدهــا هــم بــا یکــی از دوســتان 
خانــواده مرحــوم کمارجــی در منطقــه جمیلــه حــدود ده هــزار نخــل و مقــداری 
لیمــو غــرس نمــودم کــه بــا انجــام  اصالحــات ارضــی از نصــف ســهم مالکــی 
هــم بــرای اینکــه آبیــاری بــرای مــدت شــش ســال نخیــالت انجــام شــود بــه 

نفــع زارع گذشــت کــردم.
درحال حاضر خودتان در مدیریت این تعداد نخل نقشی دارید؟

بعلــت کبــر ســن همــه نخیــالت در یــد مالکیــت افــراد جــوان خانــواده قــرار 
گرفتــه اســت. 

روابــط کاری حــدود بیــش از نیــم قــرن قبــل کــه شــما فعــال بودیــد بــه چــه 
صورتــی بــود؟

ــگ(  ــه( )پن ــراردادن خوش ــردن )ق ــه ک ــاری، کن ــرای آبی ــان ب ــی باغب در دالک
ــرده  ــا وگ ــر لق ــو دادن ام ــتقرار و ب ــت اس ــل جه ــاخه نخ ــر روی ش ــا ب خرم

ــد. ــت میکردن ــول را دریاف ــد محص ــی ده درص ــک( یعن ــانی)ده -ی افش
مقدار نهایی محصول چطور تعیین میشد؟

معمــوال بــه وســیله )خــرث( ارزیابــی و )توســط خــراث( ارزیــاب انجام میشــد و 
اگــر طرفیــن توافــق داشــتند، پــس از برداشــت، بــه باغبــان واگــذار میگردید.

محصول به چه صورت برداشت میگردید؟
باغبــان مکلــف بــود در دوره برداشــت نخیــالت را نظــارت کــرده و درصورتــی 
کــه ثمــر نخــل آمــاده بــود، خرمــا برداشــت میشــد، برعکــس االن همــه نخــل 

هــای یــک نخلســتان بــی توجــه بــه وضعیــت محصــول برداشــت میشــود.

یادداشت ها و مصاحبه ها

ــی،  ــای صولت ــا آق ــه ب مصاحب
ــی ــه دالک ــدار منطق نخل

ــای  ــتن خرم ــه داش ــم ب ــی ازقدی دالک
ــودن  ــت ب ــوده و بعل کبــکاب شــهره ب
در مســیر شــارع اصلــی از مراکــز 
مهــم خریــد و فــروش بصــورت عمــده 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرده ب و خ
در  کهنــی  نخلــداران  و  معمریــن   
ــه  ــه تاریخچ ــت ک ــتا هس ــن روس ای
ــوب  ــا محس ــت خرم ــن درصنع ای وزی
ــزی  ــوان مرک ــی بعن ــوند. دالک میش
مهــم موقعیــت خــود را بعنــوان یــک 
ــظ  ــه حف ــه زمین ــا درهم ــب خرم قط

ــت. ــوده اس نم
ــراهلل  ــای ام ــا آق  در روز 1400/03/13 ب
ــی  ــواده قدیم ــی از خان ــان صولت خ

ــتیم. ــو داش ــرار گفتگ ــی ق دالک
اینکــه  از  صولتــی  آقــای  جنــاب 
ــران  ــای ای ــی خرم ــن مل ــوت انجم دع
را جهــت گفتگــو بــرای نشــریه نخــل 
سپاســگزاریم  پذیرفتیــد  ایــران 
ــور  ــدس منص ــای مهن ــور از آق همینط
صولتــی  اخــوی جنابعالــی کــه همــکار 
و دوســت قدیمــی اعضــا انجمــن 
ــن  ــب ای ــه موج ــتان ک ــای اس خرم
جلســه را فراهــم آوردنــد، کمــال 

ــم. ــکر را داری تش

مصاحبه با آقای صولتی، 
نخلدار منطقه دالکی
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ســرکه خرمــا سرشــار از آنتــی اکســیدان هایــی اســت کــه 
ــه  ــد ب ــا میتوان ــرکه خرم ــد. س ــگیری میکن ــرطان پیش از س
کاهــش درد زایمــان کمــک کنــد و ســالمت قلــب را افزایــش 
ــدار  ــت و مق ــدن اس ــی ب ــتم ایمن ــده سیس ــت کنن دهد.تقوی
ــت.  ــد اس ــی مفی ــم خون ــرای ک ــیم آن ب ــن و پتاس ــاالی آه ب
ــش  ــث کاه ــیم آن باع ــاالی پتاس ــدار ب ــر مق ــویی دیگ از س
ــع  ــع از تجم ــا مان ــرکه خرم ــتفاده از س ــود. اس ــردرد میش س
ــی  ــتگی و گرفتگ ــش خس ــالت و کاه ــیدالکتیک در عض اس
عضــالت میشــود کــه بــرای ورزشــکاران بســیار مفیــد اســت. 
ســرکه خرمــا متابولیســم بــدن را تنظیــم کــرده و ســوخت و 

ــی را افزایــش میدهــد.  ســاز چرب
ســرکه خرمــا اگــر قبــل از غــذا مصــرف شــود مانــع از ترشــح 
ــق  ــه 1 قاش ــد روزان ــتید میتوانی ــتهای کاذب داش ــاس اش س
غذاخــوری ســرکه خرمــا را بــا 1 لیــوان آب مخلــوط کــرده و 3 

مرتبــه در روز میــل نماییــد. 

طرز تهییه سرکه خرما
هســته خرمــا را درآوریــد و ســپس بــا چــرخ گوشــت خرماهــا 
را کامــال لــه کنیــد. خرمــا را دورن شیشــه ای بــزرگ ریختــه 
نمــک، آب جوشــیده ، ســرکه و مایــه خمیــر را بــه آن اضافــه 
ــا 50 روز در  ــدت 25 ت ــه م ــته و ب ــرف را بس ــد. درب ظ کنی
محیطــی گــرم و تاریــک نگــه داریــد. هــر هفتــه یــک بــار در 
ظــرف را بــاز کــرده و خرمــا را هــم بزنیــد تــا همــه قســمت 
ــدت  ــن م ــس از ای ــود. پ ــر ش ــت تخمی ــرکه یکدس ــای س ه

میتوانیــد ســرکه را صــاف کــرده  و از آن اســتفاده کنیــد.
نکات الزم برای تهییه سرکه خرما

ــه  ــی ک ــد از خرمای ــعی کنی ــا س ــرکه خرم ــه س ــرای تهی ب
ــه  ــر چ ــد. ه ــتفاده کنی ــد اس ــته باش ــری داش ــیره کمت ش
ــت.  ــد داش ــری خواهی ــرکه بهت ــد س ــر باش ــیرین ت ــا ش خرم
ــه  ــد ک ــر کنی ــان را پ ــارم ظرفت ــه چه ــط س ــت فق ــر اس بهت

ــود. ــرریز نش ــرکه س ــر س ــگام تخمی هن

*زهرا علیدادی

سرکه خرما
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مونا کنعانیان
برنامه مدیریت نشانه جغرافیایی 

خرمای پیارم حاجی آباد

گلی احمدی فرد
نقش رویکرد های مشارکتی در

 توسعه کشاورزی
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پژوهش ها و تحلیل ها

مالکیت فکری چیست؟
ــی  ــتاوردهای ذهن ــات و دس ــه ابداع ــری، ب ــت فک “مالکی
اشــاره دارد کــه شــامل اختراعــات، آثــار ادبــی و هنــری، 
ــورد اســتفاده  ــر و طراحی هــای م ــا، نام هــا، تصاوی نماده
ــت  ــی مالکی ــازمان جهان ــردد. )2021، س ــارت می گ در تج

)WIPO  -فکــری
حقــوق مالکیــت فکــری حمایــت شــده در قانــون 
ــراع،  ــت اخت ــد از ثب ــران عبارتن ــالمی ای ــوری اس جمه
کپــی رایــت، عالئــم تجــاری، و نشــانه هــای جغرافیایــی 
ــی  ــعه ی محیط ــری توس ــت فک ــتم مالکی ــدف سیس . ه
متــوازن اســت کــه در آن خالقیــت و نــوآوری مــی توانــد 
شــکوفا شــده و مــردم بتواننــد در نتیجــه ی ابداعاتشــان 

ــد. ــت آورن ــه دس ــی ب ــع مال ــهرت و مناف ش
نشانه جغرافیایی چیست؟ 

ــت  ــوق مالکی ــواع حق ــی از ان ــی یک ــانه ی جغرافیای نش
ــول  ــک محص ــهرت  ی ــار وش ــون اعتب ــت چ ــری اس فک
ــه  ــق ب ــی جمعــی و متعل ــی، یــک دارای نشــانه جغرافیای
تولیدکننــدگان نشــانه جغرافیایــی اســت. ایــن منحصــر 
بــه فــرد بــودن و بــی همتــا بــودن محصــول در نتیجــه 
ی برآینــدی از فاکتورهــای جغرافیایــی، شــامل، ویژگــی 
ــد  ــهای تولی ــنت و روش ــگ و س ــی، فرهن ــای طبیع ه

ــد.  ــی باش ــا م ــی از آن ه ــا ترکیب ــی و ی ــردم محل م
ــت  ــول از رقاب ــرروی محص ــی ب ــانه جغرافیای ــت نش عالم
ــم  ــده را ه ــرف کنن ــرده و مص ــری ک ــه جلوگی ناعادالن
ــانه  ــول نش ــهرت محص ــتفاده از ش ــوء اس ــر س در براب
ــن  ــد. بنابرای ــی ده ــرار م ــت ق ــورد حمای ــی، م جغرافیای
تولیدکننــدگان و صنایــع مشــابه کــه در منطقــه ی 
ــی  ــا محصوالت ــی تولیــد محصــول نیســتند و ی جغرافیای
ــه  ــد ک ــازه ندارن ــد میکننداج ــن ترتولی ــت پایی ــا کیفی ب
محصوالتشــان را بــا عالمــت نشــانه جغرافیایــی بــه بــازار 
ــی  ــه محصول ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب ــد. ای ــه کنن عرض
ــی  ــد م ــاص تولی ــی خ ــه ی جغرافیای ــک منطق ــه در ی ک
شــود بــه عنــوان بخشــی از مالکیــت فکــری ذی نفعــان 

ــود. ــی ش ــناخته م ــمیت ش ــه رس ــه ب آن منطق

ــیپ  ــران و سوییس-ایرس ــری ای ــت فک ــروژه مالکی پ
ــت  ــز مالکی ــی مرک ــت و رایزن ــه درخواس ــا ب )IRSIP( بن
ــکاری  ــهیلگری و هم ــت و تس ــا حمای ــران و ب ــوی ای معن
ــت  ــازمان مالکی ــط س ــال 1399توس ــز، از س ــن مرک ای
فکــری ســوییس )IPI( تامیــن بودجــه و اجــرا مــی شــود. 
ــت  ــز مالکی ــا مرک ــک ب ــکاری نزدی ــروژه،  در هم ــن پ ای
ــتم  ــان سیس ــا و ذی نفع ــه ه ــران و وزارتخان ــوی ای معن
ــدام  ــی اق ــور اصل ــه مح ــران، در س ــری ای ــت فک مالکی
مــی کنــد. یکــی از مولفــه هــای  پــروژه ایرســیپ ارایــه 
ــای  ــازمان ه ــدگان و س ــه تولیدکنن ــی ب ــت فن حمای
ــاری  ــدف تج ــا ه ــی ب ــانه جغرافیای ــدگان نش تولیدکنن
ســازی و رقابــت پذیــری محصــوالت نشــانه جغرافیایــی 
ــری  ــت فک ــازمان مالکی ــون س ــت. چ ــی اس )GI( ایران
ســوییس )IPI( تجربــه طوالنــی در ارایــه کمکهــای 
فنــی بــه و حمایــت از تولیدکننــدگان و ذی نفعــان 
ــانه  ــت نش ــه مدیری ــرای برنام ــی در اج ــانه جغرافیای نش
جغرافیایــی درکشــورهای مختلفــی کــه در آنهــا برنامــه 

ــد، دارد.  ــی کن ــرا م ــعه ای اج ــارکت توس مش
متمایــز  نشــانه هایی   )GIs( جغرافیایــی  نشــانه های 
کننــده هســتند کــه محصــوالت بــا کیفیــت و شــهرت را 
بــا ناحیــه یــا منطقــه تولیــد مرتبــط کــرده و در نتیجــه 
ــوالت در  ــه محص ــن گون ــخیص ای ــایی و تش ــه شناس ب
ــت  ــتم مدیری ــروزه، سیس ــد. ام ــک می کنن ــازار کم ب
افــزون   روز  طــور  بــه  جغرافیایــی   هــای  نشــانه 
ــعه  ــرای توس ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــا ب ــر دنی درسراس
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــه و عالق ــورد توج ــی م ــاد محل اقتص
اســت. تاثیــر اجــرای برنامــه نشــانه جغرافیایــی بســیار 
ــون  ــت؛ چ ــرف اس ــی ص ــت قانون ــک حمای ــتر از ی بیش
ــک  ــول ی ــی ح ــان محل ــم آوردن ذی نفع ــرد ه ــا گ ب
ــرای  ــرایط را ب ــی( ش ــانه جغرافیای ــی )نش ــی جمع دارای
ــی،  ــراث فرهنگ ــظ می ــی و حف ــعه اقتصادی-اجتماع توس
منابــع طبیعــی، و دانــش بومــی فراهــم کــرده و موجــب 
ــا  ــی ب ــه محل ــی جامع ــادی – اجتماع ــدی اقتص ــره من به
ــق  ــرای خل ــا ب ــن داراییه ــب ای ــح ترکی ــت صحی مدیری

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

برنامه مدیریت نشانه جغرافیایی 
خرمای پیارم حاجی آباد
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ارزش از طریــق فعالیتهــای کســب وکار و اقدامــات جمعی 
ــود.  ــان می ش ایش

بــه طــور خــاص، پــروژه ایرســیپ )IRSIP( با هــدف تقویت 
سیســتم مدیریــت نشــانه جغرافیایــی ایــران بــه ذینفعان 
ــاب  ــی انتخ ــانه جغرافیای ــره ارزش دو نش ــی زنجی محل
ــارم  ــای پی ــروژه، خرم ــوت پ ــوان پایل ــه عن ــده ب ش
ــه  ــی ارای ــای فن ــد، کمکه ــوی میب ــاد و زیل ــی آب حاج
مــی دهــد. ارایــه ایــن کمکهــای فنــی بــه شــکل انتقــال 
ــش  ــی و افزای ــانه جغرافیای ــت نش ــی مدیری ــش فن دان
ــی  ــای دسترس ــازمانی و مهارته ــی و س ــت مدیریت ظرفی
بــه بــازار بــه ذی نفعــان زنجیــره ارزش ایــن دو محصــول 
ــوالت  ــاره محص ــی درب ــی عموم ــش و آگاه ــای دان و ارتق
نشــانه جغرافیایــی ایرانــی انجــام مــی شــود.  همچنیــن، 
ایــن پــروژه بــه نهادهــای دولتــی ایرانــی مرتبــط بــرای 
ــی  ــک فن ــم کم ــی ه ــای جغرافیای ــانه ه ــت از نش حمای

ــه مــی کنــد.  ارای
ــش  ــال دان ــن فعالیتهــای ظرفیــت ســازی شــامل انتق ای
ــق  ــی از طری ــانه جغرافیای ــره نش ــان خب ــی متخصص فن
آمــوزش و راهبــری ذی نفعــان محلــی و نهادهــای مرتبــط 
بــا تمرکــز بــر اجــرای صحیــح سیســتم مدیریــت نشــانه 
جغرافیایــی شــامل تدویــن شــیوه نامــه محصــول نشــانه 
جغرافیایــی، راه انــدازی سیســتم کنتــرل داخلــی و 
رهگیــری، طراحــی لوگــو و لیبــل زنــی محصــول نشــانه 
جغرافیایــی و همچنیــن، ارایــه کمکهــای فنــی درآمــاده 
ــج  ــتری و تروی ــا مش ــاط ب ــرح ارتب ــرای ط ــازی و اج س
ــازمان  ــاری س ــرح تج ــی وط ــانه جغرافیای ــول نش محص
مدیریــت نشــانه جغرافیایــی بــا هــدف پایــداری 
ســازمانی، و تســهیل تبلیغــات و دسترســی بــه بــازار در 

ــد. ــی باش ــی م ــال آت ــی دو س ط
خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد در ســال 1397 بــا تــالش و 
حمایــت مرکــز مالکیــت معنــوی ایــران و وزارت صنعــت 
معــدن تجــارت ایــران موفــق بــه دریافــت گواهی نشــانه 
جغرافیایــی در هــر دو ســطح ملــی و بیــن المللــی شــده 
اســت. ایــن گواهــی شــهرت، مرغوبیــت و ویژگــی هــای 

خــاص ایــن محصــول را تاییــد مــی کنــد.  
همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد، ثبــت قانونــی بــدون 
ــره  ــه به ــر ب ــی منج ــانه جغرافیای ــه نش ــرای برنام اج
ــان  ــی بی ــادی و اجتماع ــع اقتص ــام مناف ــدی از تم من
ــه، در  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد ش ــده نخواه ش
ــا مرکــز مالکیــت معنــوی ایــران ،  همــکاری تنگاتنــگ ب
وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صنعــت معــدن تجــارت، 
ــه  ــاد ب ــی آب ــارم حاج ــای پی ــی خرم ــانه جغرافیای نش
عنــوان پایلــوت اجرایــی پــروژه ایرســیپ در بخــش غــذا

کشــاورزی انتخــاب شــده اســت تــا ذی نفعــان زنجیــره 
ارزش ایــن نشــانه جغرافیایــی بــا بهــره منــدی از دانــش 
ــت  ــه مدیری ــار برنام ــن ب ــرای اولی تخصصــی ســوییس ب
ــی  ــورت جمع ــه ص ــان را ب ــی خودش ــانه جغرافیای نش
ــن  ــه همچنی ــن برنام ــرای ای ــد. اج ــرا کنن ــن و اج تدوی
ــاورزی  ــش غذا-کش ــوالت بخ ــایر محص ــرای س ــی ب مدل
ایــران فراهــم مــی کنــد کــه محصــول نشــانه جغرافیایی 

ــا موفقیــت مدیریــت کننــد.   خــود را ب
ــره  ــان زنجی ــدف ذی نفع ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
ــدگان  ــامل نماین ــاد ش ــی آب ــارم حاج ــای پی ارزش خرم
تولیدکننــدگان از روســتاهای قلمــرو جغرافیایــی تولیــد، 
فــرآروی کننــدگان، ســردخانه داران و تاجــران دور هــم 
ــروژه  ــان پ ــهیلگری متخصص ــا تس ــدند، و ب ــع ش جم
ــی  ــه نشــانه جغرافیای ایرســیپ،   پیشــنویس شــیوه نام
خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد و الزامــات آن را بــه صــورت 

ــد.   ــن کردن ــارکتی تدوی مش
شــیوه نامــه نشــانه جغرافیایــی خرمــای پیــارم حاجــی 
ــل  ــات کام ــا جزیی ــل و ب ــات مفص ــامل اطالع ــاد ش آب
ــول، روش  ــاص محص ــی خ ــای کیف ــی ه ــاره ویژگ درب
ــه  ــد و رابط ــی تولی ــدوده جغرافیای ــول، مح ــد محص تولی
ــی بیــن ویژگــی هــا و مشــخصه هــای محصــول و  ی عّل
منطقــه ی تولیــد آن هســت. شــیوه نامــه کلیــه الزاماتــی 
کــه بــرای داشــتن حــق اســتفاده از نشــانه جغرافیایــی 

ــد.  ــی کن ــف م ــت شــوند را تعری ــد رعای بای
همچنیــن گردهــم آمــدن ذی نفعــان زنجیــره ارزش برای 
ــی  ــی ب ــی، فرصت ــانه جغرافیای ــه نش ــیوه نام ــن ش تدوی
نظیــر بــرای گفتگــو دربــاره ضــرورت تاســیس ســازمان 
مدیریــت نشــانه جغرافیایــی خرمــای پیــارم حاجــی آباد 
ــرکت  ــارکتی، ش ــای مش ــن گفتگوه ــرد. در ای ــم ک فراه
کننــدگان بــا روش ترســیم زنجیــره ارزش، ترکیــب 
اعضــای احتمالــی کــه بایــد عضــو ایــن ســازمان باشــند 
را مــورد بررســی قــرار دادنــد. شــرط اصلــی در مشــخص 
کــردن ترکیــب اعضــا ایــن بــود کــه گروههــای مشــخص 
ــی(  ــا منف ــت ی ــر )مثب ــول تاثی ــت محص ــر کیفی شــده ب

داشــته باشــند. 
همچنیــن ضــروری اســت کــه ســازمان مدیریــت نشــانه 
جغرافیایــی خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد بــه طــور واقعی 
ــرو  ــی در قلم ــانه جغرافیای ــان نش ــده ی ذی نفع نماین
ــت  ــن معناس ــه ای ــن ب ــد. ای ــاد( باش ــی آب ــد )حاج تولی
ــخصی از  ــداد مش ــده ی تع ــد نماین ــای آن بای ــه اعض ک
ــره ارزش در  ــای زنجی ــه ه ــایر حلق ــدگان، و س تولیدکنن
ــخصی از  ــم مش ــر حج ــن نمایانگ ــاز و همچنی ــورت نی ص

ــند. ــر باش ــورد نظ ــول م ــدات محص کل تولی
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ــارم  ــای پی ــی خرم ــانه جغرافیای ــت نش ــن مدیری انجم
ــان  ــم آوردن ذی نفع ــرای گرده ــی ب ــاد فضای ــی آب حاج
ــای  ــردن گفتگوه ــش ب ــهیل و پی ــره ارزش و تس زنجی
ــاره اقدامــات جمعــی  ــرای تصمیــم گیــری درب ایشــان ب
کنــد.  مــی  فراهــم  نشــانه جغرافیایــی  مدیریــت 
ــن  ــات تدوی ــدگان از الزام ــروی تولیدکنن ــن پی همچنی
شــده در شــیوه نامــه را کنتــرل مــی کنــد، و در صــورت 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــه ب ــیوه نام ــا ش ــول ب ــق محص تطاب
ــی  ــانه جغرافیای ــوی نش ــه  از لوگ ــد ک ــی ده ــازه م اج
بــر روی محصــوالت خــود اســتفاده کننــد. ایــن انجمــن 
ــا  ــد ت ــی، از تولی ــرل و بازرس ــد کنت ــت فراین ــا مدیری ب
فــرآوری، حفــظ کیفیــت و مرغوبیــت محصــول را کنتــرل 
ــری،  ــتم رهگی ــت سیس ــدازی و مدیری ــا راه ان ــرده و ب ک
ــرزمین  ــان س ــا از هم ــه واقع ــول و اینک ــت محص اصال
ــد  ــی تولی ــرو جغرافیای ــوان قلم ــه عن ــده ب ــخص ش مش
ــی  ــن م ــدگان تضمی ــرف کنن ــرای مص ــد را ب ــی آی م
ــی  ــی محصــول نشــانه جغرافیای ــج و بازاریاب ــد.  تروی کن
در بــازار، اطمینــان مصــرف کننــدگان را هــم جلــب مــی 
کنــد. تضمیــن اصالــت و کیفیــت محصــول بــرای مصــرف 
ــج و  ــرای تروی ــر ب ــیار موث ــدام بس ــک اق ــدگان، ی کنن
ــارم  ــای پی ــی خرم ــانه جغرافیای ــول نش ــی محص بازاریاب

ــت.  ــاص اس ــای خ ــاد در بازاره ــی آب حاج
بــا اقــدام جمعــی، انجمــن مدیریــت نشــانه جغرافیایــی، 
ــای  ــول خرم ــرای محص ــادی ب ــهرت زی ــد ش می توان
ــه دســت آورد ضمــن   اینکــه در  ــاد ب ــارم حاجــی آب پی
بــازار از آن بــه عنــوان یــک نشــانه جغرافیایــی حمایــت 
مــی کنــد. در گام دوم، ذی نفعــان خرمــای پیــارم حاجــی 
ــران و  ــوی ای ــت معن ــز مالکی ــت مرک ــا حمای ــاد، ب آب
ــوییس،  ــری س ــت فک ــازمان مالکی ــی س ــای فن کمکه
ــمی  ــور رس ــه ط ــرده و ب ــی ک ــود را نهای ــه خ ــیوه نام ش
ثبــت کــرده و بــرای تاســیس رســمی ســازمان مدیریــت 
ــن  ــی کنند.همچنی ــدام م ــود اق ــی خ ــانه جغرافیای نش
ــیپ،  ــروژه ایرس ــان پ ــی متخصص ــش فن ــال دان ــا انتق ب
در زمینــه راه انــدازی سیســتم کنتــرل و رهگیــری 
ــه  ــده و برنام ــوزش دی ــود آم ــول خ ــا محص ــب ب متناس
ــورت  ــه ص ــود را ب ــه خ ــص ب ــری مخت ــرل و رهگی کنت

ــد. ــی کنن ــن م ــی تدوی جمع
در گام بعــدی، ذی نفعــان بــا راهبــری متخصصــان پــروژه 
بــه تدویــن برنامــه ترویــج و بازاریابــی محصــول نشــانه 
جغرافیایــی خــود پرداختــه و بــا حمایــت مرکــز مالکیــت 
ــران و ســازمان مالکیــت فکــری ســوییس در  معنــوی ای
ــوییس آن را  ــران و س ــری ای ــت فک ــروژه مالکی ــب پ قال

اجــرا مــی کننــد. 

شــایان ذکــر اســت کــه در شــهریور مــاه ســال 1400، بــا 
پیگیــری و رایزنــی هــای مرکــز مالکیــت معنــوی ایــران 
 ،)WIPOــو ــری )وایپ ــت فک ــی مالکی ــازمان جهان ــا س ب
محصــول نشــانه جغرافیایــی خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد 
ــی  ــانه جغرافیای ــوالت نش ــازی محص ــمپوزیوم مج در س
وایپــو بــه مــدت 6 مــاه بــه نمایــش گذاشــته و در ســطح 
ــی  ــانه جغرافیای ــول نش ــک محص ــوان ی ــه عن ــی ب جهان

ترویــج شــد. 
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رویکردهــای انســان محــور در دهه هــای اخیــر در 
ــی،  ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــف اقتص ــای مختل حوزه ه
ــرعتی  ــا س ــوژی ب ــتی و تکنول ــط زیس ــی، محی فرهنگ
ــته اند.  ــی داش ــد روز افزون ــاوت رش ــش متف ــم و بی ک
ــر  ــران و نیازهــای آنهــا مقــدم ب در دنیــای امــروز کارب
ــات  ــده و خدم ــد کنن ــک تولی ــات ی ــلیقه و ترجیح س
دهنــده اســت، از خلــق یــک ایــده گرفتــه تــا عملــی 
همگــی  آن  گرفتــن  قــرار  دســترس  در  و  شــدن 
ــت  ــانی اس ــته های کس ــا و خواس ــر نیازه ــت تاثی تح
ــران و  ــد. مدی ــتفاده کنن ــت از آن اس ــرار اس ــه ق ک
ــری  ــته تصمیم گی ــای بس ــر در اتاق ه ــئوالن دیگ مس
ــان  ــرای موفقیت ش ــه ب ــد، بلک ــزی نمی کنن و برنامه ری
در هــر عرصــه ای تــالش دارنــد تــا از نظــرات و 
ــخگوی  ــوند و پاس ــان آگاه ش ــر ذینفع ــای حداکث ایده ه
آنهــا باشــند در غیــر ایــن صــورت بازنــده بــازار رقابــت 
ــد  ــان" کلی ــردن ذینفع ــارکت و درگیرک ــوند. "مش می ش

ــت.  ــده اس ــت ش موفقی
ــطوح  ــف و در س ــرق مختل ــه ط ــان ب ــارکت ذینفع مش
ــی  ــرا و ارزیاب ــزی، اج ــری، برنامه ری ــف تصمیم گی مختل
می توانــد صــورت گیــرد. هرچــه ســطح و عمــق 
مشــارکت افــراد، گروه هــا و ســازمان های مرتبــط 
ــتیابی  ــوان دس ــد، می ت ــتر باش ــر بیش ــک ام ــا ی ب
را  ضمــن  بهتــر  و دســتاوردهای  بــه خروجی هــا 

ــت.  ــار داش ــان انتظ ــدی ذینفع رضایتمن
رویکردهــای مشــارکتی بــا توجــه بــه اهمیــت غــذا در 
دنیــا، در حــوزه کشــاورزی نیــز بــه وفــور بــه کارگرفتــه 
ــار و  ــازمان خوارب ــژه س ــه وی ــورد توج ــوند و م می ش
ــاورزی  ــعه کش ــتند. توس ــد هس ــل متح ــاورزی مل کش
نیــاز بــه مداخلــه و مشــارکت جمعــی و فعــال بازیگــران 
ــطح  ــن س ــارکت در چندی ــن مش ــوزه دارد. ای ــن ح ای

ــرد:  ــکل بگی ــد ش می توان

1. بین کشاورزان 
2. کشاورزان و بخش خصوصی 

3. کشاورزان و بخش دولتی 
4. کشــاورزان و جامعــه مدنــی. چنیــن مشــارکت 
و  دانشــی  حوزه هــای  در  می توانــد  همــکاری   و 
ــوآوری،  ــوژی و ن ــازار، تکنول ــی، ب ــی، اجرای تحقیقات
ــر  ــد و فرات ــی کن ــش آفرین ــره نق ــت گذاری و غی سیاس
از آن در صــورت اســتفاده از مدیریــت یکپارچــه و 
ــت از  ــن حفاظ ــوان ضم ــی می ت ــارکت چندبخش مش
ــاال  ــوالت را ب ــت محص ــع، کیفی ــت و مناب ــط زیس محی

بــرده و هزینه هــا را مدیریــت کــرد.  
ــد  ــان می ده ــاورزان نش ــه کش ــا جامع ــه کار ب تجرب
همــکاری آنهــا بــا یکدیگــر در ســطحی بســیار پاییــن 
ــه دلیــل پیشــگیری از ایجــاد تعــارض  اســت، اغلــب ب
ــم  ــا ه ــکاری ب ــه هم ــر ب ــاک، حاض ــع آب و خ در مناب
ــع  ــنتی مان ــای س ــی از باوره ــت و برخ ــتند. رقاب نیس
ــا یکدیگــر می شــوند. در  تبــادل دانــش و تجربه شــان ب
ــان  ــا و درخواست هایش ــکاس نیازه ــری و انع مطالبه گ
ــزان  ــن، می ــد. همچنی ــی ندارن ــارت کاف ــوان و مه ت
اعتمــاد آنهــا بــه ادارات دولتــی بســیار کاهــش یافتــه 
اســت کــه عمدتــا ناشــی از ارایــه مشــاوره ها و اجــرای 
ــان  ــط کارشناس ــه توس ــت ک ــی اس ــای غیرواقع طرح ه
و متخصصــان بیــرون از میــدان طراحــی و ترویــج 
می شــوند و یــا تصمیمــات بزرگــی کــه بــدون ســنجش 
کافــی و آزمــودن نمونــه ای در ابعــاد وســیع، بــه کلیــه 
ــدم  ــر ع ــوی دیگ ــوند. از س ــخه می ش ــاورزان نس کش
ــته  ــا را وابس ــه آنه ــن اینک ــاورزان، ضم ــارکت کش مش
ــود  ــث می ش ــد، باع ــی می کن ــای بیرون ــه حمایت ه ب
ــش از  ــا بی ــت و ی ــاری نادرس ــی انتظ ــش دولت از بخ
ــش  ــه بخ ــاورزان ب ــاور کش ــوان آن داشــته باشــند. ب ت
ــه  ــت ک ــطه گری اس ــگاه واس ــا ن ــز غالب ــی نی خصوص

* گلی احمدی فرد
* مشاور و تسهیلگر پروژه های توسعه جوامع محلی

نقش رویکرد های مشارکتی در
 توسعه کشاورزی
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ــن  ــت و کمتری ــه اس ــده معامل ــه بازن ــاورز همیش کش
ــاورزان  ــه کش ــد در حالیک ــه او می رس ــود ب ــد س درص
ــای الزم  ــا مهارت ه ــش و ی ــتن دان ــت نداش ــه عل ــز ب نی
ــی  ــاط منطق ــازار، ارتب ــه ب ــتقیم ب ــی مس ــرای دسترس ب
ــع  ــیاری مواق ــی در بس ــدرت چانه زن ــا ق ــران و ی ــا تاج ب
ناچــار بــه پذیــرش شــرایط تحمیلــی می شــوند. 
بخــش خصوصــی نیــز بــا عــدم در اختیار گــذاری 
اطالعــات درســت و شــفاف بــازار و مشــتریان، کشــاورز 
تولید کننــده را در ابهــام نــگاه مــی دارد و بعضــا از 
توانمنــد شــدن و افزایــش آگاهــی کشــاورز واهمــه دارد. 
ــک و  ــه آکادمی ــن جامع ــه بی ــا فاصل ــر اینه ــالوه ب ع
ــه قــدری  کارشناســان بخش هــای دولتــی و خصوصــی ب
زیــاد اســت کــه حتــی درک درســتی از یکدیگــر ندارنــد 
چــه رســد کــه بــا یکدیگــر همــکاری موثــر و ســازنده ای 
داشــته باشــند و ارزشــی مشــترک در حــوزه کشــاورزی 
خلــق کننــد. بنابرایــن، نقــش مشــارکت همــه جانبــه از 
ســوی کلیــه ذینفعــان در مواجهــه بــا چنیــن مســایل و 

پررنــگ می شــود.  چالش هایــی 
از طریــق مشــارکت می تــوان فرصتــی ایجــاد کــرد کــه 
ــم  ــا ه ــان را ب ــش و مهارت هایش ــع، دان ــاورزان مناب کش
ــان ایجــاد  ــد در عیــن اینکــه اطمین ــه اشــتراک گذارن ب
شــود کــه منافــع هــر یــک از آنهــا تامیــن شــود. معایــب 
خــرده مالکــی کــه در اکثــر تولیــدات کشــاورزی کشــور 
دیــده می شــود بــا اســتفاده از اقدامــات جمعــی تعدیــل 
مکانیســم های  می توانــد  دولتــی  بخــش  می شــود. 
ــاورزان در  ــدای کش ــه ص ــد ک ــف کن ــورتی تعری مش
بخــش  شــود.  شــنیده  تصمیم گیــری  اتاق هــای 
ــاورزان در  ــدن کش ــر ش ــورت توانمندت ــی در ص خصوص
ــه  ــری ب ــوالت بهت ــد محص ــه می توان ــازاری منصفان ب

ــد. ــه کن ــتریان عرض مش

ــاهد و  ــا ش ــطح دنی ــیاری در س ــق بس ــای موف  نمونه ه
ــذاری  ــودن و اثرگ ــش ب ــه بخ ــت، نتیج ــر اهمی ــواه ب گ
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــا بای ــتند. ام ــارکت هس مش
مشــارکت اصولــی دارد کــه بایــد از ســوی کلیــه افــراد، 
گروه هــا و ســازمان های مرتبــط و درگیــر رعایــت 
شــود در غیــر ایــن صــورت اســتفاده از کلمــه مشــارکت 
و یــا اجــرای فراینــد مشــارکتی اشــتباه و ناقــص، هزینــه  
اجتماعــی هنگفتــی بــه همــراه خواهــد داشــت. از جملــه 
ــاد و  ــب اعتم ــرای جل ــص ب ــتی باالخ ــه بایس ــواردی ک م
مشــارکت کشــاورزان بــه کارگرفتــه شــود مــی تــوان بــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
•صداقت و شفافیت

•تعهد و پاسخگویی
•تبادل آزاد اطالعات

•ارتباط دو طرفه و موثر
•نیازسنجی واقع گرایانه، شناسایی منافع

فرایندهــای  در  کشــاورزان  فعاالنــه  •درگیــری 

ارزیابــی و  اجــرا  برنامه ریــزی،  تصمیم گیــری، 
•توجه به دانش و تجربه بومی

•درنظرگیــری اصــول یادگیــری بزرگســاالن، یادگیــری از 

طریــق عمــل، یادگیــری از همتایــان
•درنظرگیری تفاوت های فردی، جمعی و محلی

•تقسیم منصفانه منافع
•توان افزایی و توسعه ظرفیت ها 

در نهایــت فعــاالن جامعــه مدنــی کــه بــه دنبــال منافــع 
ــی را  ــداف اجتماع ــتند و اه ــادی نیس ــی و اقتص سیاس
دنبــال می کننــد توانایــی ایــن را دارنــد کــه بــه عنــوان 
ــی و  ــای دولت ــاورزان و بخش ه ــن کش ــال بی ــه اتص حلق
خصوصــی باشــند و مشــارکت بیــن آنهــا را شــکل داده 

و تســهیل کننــد.  



عملکرد انجمن

اینفوگرافیک خالصه ای از عملکرد
 انجمن ملی خرمای ایران



ــن در  ــازمان میادی ــرداری س ــره ب ــرم به ــت محت ــر مدیری ــده در دفت ــزار ش ــه برگ ــه جلس ــه ب ــا توج ب
ــا حضــور نماینــدگان و دفتــر امــور میــوه هــای گرمســیری و نیمــه گرمســیری وزارت  تاریــخ 1401/01/21 ب
ــرو  ــای مت ــتگاه ه ــرف ایس ــامل غ ــل ش ــداد 13 مح ــران تع ــای ای ــی خرم ــن مل ــاورزی و انجم ــاد کش جه
)1.نیروهوایــی، 2.شــهید حقانــی، 3. امــام حســین، 4.منیریــه، 5.ولیعصــر، 6.شــهدا، 7.قیطریــه، 7.ارم ســبز، 
ــت  ــت فعالی ــادمان جه ــالنت و 13.ش ــان س ــبز، 12.مدافع ــوش، 11.ارم س ــی، 9.آزادی، 10.ش ــهید محالت 8.ش
و عرضــه مســتقیم خرمــا در مــاه مبــارک رمضــان تحویــل خانــم کربالیــی نماینــده انجمــن ملــی خرمــای 
ایــران گردیــد. هــدف از ایــن اقــدام تامیــن خرمــای مصرفــی مــاه رمضــان و عرضــه مناســب جهــت تنظیــم 

بــازار بــود.

برپایی سیزده غرفه جهت عرضه مستقیم خرما در ماه مبارک رمضان



نشست مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری با انجمن ملی خرمای ایران

ــا  ــائل خرم ــون مس ــر پیرام ــادل نظ ــی و تب ــم اندیش ــور ه ــه منظ ب
ــد. ــزار ش ــران برگ ــای ای ــی خرم ــن مل ــل انجم ــتی در مح نشس

در ایــن نشســت در خصــوص معرفــی روش هــای جایگزیــن متیــل 
برومایــد بــرای ضدعفونــی خرمــا از جملــه روش پرتوتابــی و همچنین 
لــزوم اجرایــی نمــودن کشــاورزی قــراردادی بــرای محصــول خرمــا 

بحــث و تبــادل نظــر گردیــد.



نشست هم اندیشی ارتقاء مکانیزاسیون خرما با همکاری بخش خصوصی 

ــم دکتــر جلیلــی مقــدم مدیــر کل دفتــر امــور میــوه هــای گرمســیری و نیمــه  ــا حضــور خان نشســتی ب
گرمســیری و  آقایــان دکتــر تمهیــدی از مرکــز مکانیزاســیون کشــاورزی، مهنــدس رســتم پــور مســئول 
ــده  ــی و فروزن ــان هک ــور، آقای ــای کش ــن خرم ــده انجم ــی نماین ــم کربالی ــت، خان ــه معاون ــرح و برنام ط
نماینــدگان بخــش خصوصــی، دکتــر جاللــی معــاون دفتــر و مجــری نخیــالت،  دکتــر آقــا احمــدی مســئول 
ــای  ــه ه ــی زمین ــدف بررس ــا ه ــالت ب ــناس نخی ــدی و کارش ــدس اس ــی، مهن ــت باغبان ــات معاون مطالع

ــا برگــزار شــد. ــه مکانیزاســیون خرم ــا بخــش خصوصــی در زمین همــکاری ب
 در ایــن نشســت، ضــرورت طراحــی و تولیــد باالبــر نخــل مناســب بــا شــرایط نخلســتان هــای کشــور بــه 
منظــور دسترســی بــه تــاج درخــت و انجــام عملیــات بــه باغــی، مــورد  بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
ــده  ــاخته ش ــل س ــر نخ ــوص باالب ــی در خص ــه توضیحات ــن ارائ ــو ضم ــرکت هیماک ــده ش ــه،  نماین در ادام
اعــالم آمادگــی  تولیــد انبــوه دســتگاه یادشــده پــس از اخــذ تائیدیــه هــای الزم از مرکــز مکانیزاســیون 

ــد. را نمودن
در پایــان، مقــرر شــد، پــس از اخــذ تائیدیــه و گواهــی آزمــون بــرای دســتگاه باالبــر ســاخته شــده جدیــد 
ــا همــکاری انجمــن ملــی  ــا، ب توســط شــرکت هیماکــو، زمینــه معرفــی دســتگاه در مناطــق تولیــد خرم
خرمــای ایــران، مرکــز توســعه مکانیزاســیون، طــرح و برنامــه معاونــت و ســازمان هــای جهــاد کشــاورزی 

اســتان هــا و دفتــر امــور میــوه هــای گرمســیری و نیمــه گرمســیری صــورت گیــرد.  



حاضرین در جلسه:
ســرکار خانــم دکتــر جلیلــی مقــدم )مدیــر کل امــور میــوه هــای گرمســیری و نیمــه گرمســیری(، جنــاب 
آقــای مقــدم )نایــب رئیــس انجمــن ملــی خرمــای ایــران(، خانــم کوجــی )کارشــناس دفتــر توســعه پایــدار 
و امــور فنــاوری(، خانــم عبــاس آبــادی )رئیــس گــروه میــوه هــای نیمــه گرمســیری(، خانــم برنجــی و خانــم 
جبارپــور )گــروه نخیــالت(، آقــای کیانــی )مدیــر تجــاری ســازی ســازمان پژوهشــی وزارت دفــاع(، آقــای  
ــای  ــاع(، آق ــوآوری وزارت دف ــش و ن ــازمان پژوه ــدی )س ــت محم ــای دوس ــاع(، آق ــماعیلی )وزارت دف اس
جلیلــی )مشــاور حــوزه وزارت - دفتــر توســعه پایــدار(، آقــای میر)معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی اســتان 
لرســتان(، پیرلنــد )کارشــناس مســئول مدیریــت باغبانــی اســتان کردســتان(، آقــای کریمــی )معــاون دفتــر 
توســعه پایــدار(، آقــای رســتم پــور )مســئول طــرح و برنامــه معاونــت(، آقــای احمــدی )گــروه مطالعــات و 
معاونــت( و آقــای جاللــی، آقــای داودی و غالمــی )دفتــر امــور میــوه هــای گرمســیری و نیمــه گرمســیری( 
ــرف  ــد و مص ــر تولی ــالمت بش ــظ س ــه ازن و حف ــت از الی ــور حفاظ ــه منظ ــرال ب ــکل مونت ــاس پروت ــر اس ب
ــپس  ــازی و س ــت س ــد محدودی ــه اول بای ــد در درج ــرو مای ــل ب ــه گاز متی ــه ازن از جمل ــرب الی ــواد مخ م
حــذف کامــل گــردد لــذا تاکنــون جایگزینــی بــرای گاز متیــل برومایــد معرفــی نشــده اســت و تیمــار هــای 
ــته و  ــود را داش ــوت خ ــف و ق ــاط ضع ــک از نق ــر ی ــه ه ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــون م گوناگ
اســتفاده از هــر یــک از ایــن روش هــا بــه شــرایط اعــالم شــده از ســوی کشــاورزهای هــدف و بســتگی دارد 
ــل مــی  ــرای واردات محصــوالت پروتودهــی شــده ممنوعیت هــای قائ ــه عنــوان مثــال برخــی کشــورها ب ب
شــود از جایــی کــه ســالمت و کیفیــت محصــول و همچنیــن در دســترس بــودن و اقتصــادی بــودن پرتودهی 
از مــوارد ضــروری مــی باشــد ایــن موضوعــات مــورد مــورد بحــث و تبــادل نظــر حاضریــن در جلســه قــرار 

گرفتــه و مــوارد زیــر مقــرر گردیــد:
وزارت دفــاع طــرح تحقیقاتــی مناســبی در خصــوص اســتفاده از پرتودهــی بــرای دو محصــول خرمــا و انــار 

تدویــن و بــه معاونــت امــور باغبانــی بــه دفتــر توســعه پایــدار ارســال نمایــد.
ــعه  ــر توس ــی و دفت ــت باغبان ــه معاون ــده و ب ــرآورده گردی ــاع ب ــط وزارت دف ــام کار توس ــای انج هزینه ه

ــردد. ــالم گ ــاوری اع ــدار و فن پای
ــع در خصــوص مــوارد مذکــور توســط دفتــر توســعه پایــدار و امــور فنــاوری انجــام  بررســی و مــرور مناب

ــی اعــالم گــردد. ــه معاونــت باغبان ــوط ب گردیــده و گــزارش مرب
ــت  ــط معاون ــق و... توس ــکالت مناط ــش مش ــامل پراکن ــار ش ــا و ان ــول خرم ــه دو محص ــوط ب ــات مرب اطالع

ــرد. ــرار گی ــاع ق ــار وزارت دف ــی در اختی باغبان
ــور  ــدار و ام ــعه پای ــر توس ــران، دفت ــای ای ــن خرم ــا  انجم ــتی ب ــوق نشس ــوارد ف ــدی م ــع بن ــس از جم  پ

ــرد. ــورت گی ــرای ص ــا ب ــاوری وزارت دم فن

هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص پرتودهی و انبارمانی  محصول خرما 



در ادامــه فعالیت هــای اجــرای برنامــه مدیریــت نشــانه جغرافیایــی خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد، در طــی دومیــن 
ســفر میدانــی مشــاور بیــن المللــی پــروژه، آقــای پاســکال برناردونــی، نشســت مشــترکی بیــن تیــم پــروژه، 
آقــای برناردونــی و خانــم کنعانیــان، و فعــاالن تجــارت خرمــای پیــارم، آقایــان شــهبا، عامــری و ریاســت محتــرم 

انجمــن ملــی خرمــای ایــران، آقــای رشــید فرخــی در محــل انجمــن ملــی خرمــای ایــران برگــزار شــد.
هــدف از ایــن نشســت معرفــی فعالیتهــای پــروژه مالکیــت فکــری ایــران و ســوییس )ایرســیپ( بــرای اجــرای 
ــادل  ــو و تب ــروژه، و گفتگ ــی پ ــای آت ــریح گام ه ــاد، تش ــی آب ــارم حاج ــای پی ــی خرم ــانه جغرافیای ــه نش برنام
ــاد،  ــی آب ــارم حاج ــای پی ــره ارزش خرم ــاالن زنجی ــاد، فع ــی آب ــارم حاج ــای پی ــت خرم ــاره صنع ــارب درب تج
ــت  ــر اهمی ــیپ ب ــروژه ایرس ــم پ ــا تی ــن گفتگوه ــود. در ای ــاد ب ــی آب ــارم حاج ــای پی ــارت خرم ــازار و تج و ب
همــکاری میــان فعــاالن مختلــف صنعــت از باغــدار تــا ســردخانه دار و بســته بنــدی کننــدگان و تجــار محلــی و 
صادرکننــدگان تاکیــد کردنــد. در مــدل نشــانه جغرافیایــی تاکیــد بــر حفــظ کیفیــت خــاص محصــول مرتبــط بــا 
جغرافیــا )شــرایط اقلیمــی + دانــش بومــی( اســت. لــذا ابــزار بســیار مناســبی بــرای تعییــن ویژگی هــای کیفــی 
محصــول، تدویــن روش تولیــد بــرای حصــول بــه ایــن ویژگــی هــا، برنامــه کنتــرل و سیســتم رهگیــری هســت. 
در حقیقــت ایــن مــدل، سیســتمی مشــارکتی بــرای کنتــرل کیفیــت خــاص محصــول بــه طــور پایــدار در ســطح 
ــهرت  ــام، ش ــر ن ــدگان ب ــی تولیدکنن ــق جمع ــه از ح ــر اینک ــالوه ب ــن ع ــاص اســت. بنابرای ــی خ ــک جغرافیای ی
ــغ در  ــده و تبلی ــرف کنن ــاد مص ــب اعتم ــرای جل ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد، ب ــی کن ــت م ــول حمای ــار محص و اعتب
بــازار هــم عمــل مــی کنــد. در ادامــه بازارهــای مناســب خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد، نمایشــگاه های مناســب، 
بهتریــن روش هــای عرضــه و تبلیــغ در بازارهــای جهانــی و آســیب شناســی مشــکالت و مســائل پیــش رو مــورد 
ــران رضایــت و حمایــت خــود را از اجــرای برنامــه نشــانه  گفتگــو قــرار گرفتنــد. همچنیــن انجمــن خرمــای ای
جغرافیایــی بــرای اولیــن بــار در ایــران بــرای محصــول خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد اعــالم کــرده، و تمایــل خــود 

را بــرای تعمیــم ایــن مــدل بــه 6 رقــم دیگــر خرمــا در 6 اســتان خرماخیــز دیگــر ایــران هــم اعــالم کردنــد.

گزارش: مونا کنعانیان

گزارش جلسه مدیریت نشانه جغرافیایی خرمای پیارم حاجی آباد
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هــای زنجیــره ای کشــور و فروشــگاه هــای همــواره تخفیــف بــه صــورت مشــخص،  درصــد ســود تعییــن 

شــده و بــه اتحادیــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای ارســال گــردد.



گزارش بازدید از نمایشگاه ایران آگروفود 2022
گزارش: سارا قزوینی کارشناس ارشد صنایع غذایی و الهام ضیغمی نژاد محقق محصوالت خرما 

ــواد  ــاورزی، م ــع کش ــی صنای ــن الملل ــگاه بی نمایش
غذایــی، ماشــین آالت و صنایــع وابســته در تاریــخ 27 

ــد.  ــزار ش ــران برگ ــرداد 1401 در ته ــا 30 خ ت
ــع  ــی صنای ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــت و نهمی بیس
کشــاورزی، موادغذایــی، ماشــین آالت و صنایــع 
ــوع  ــه در ن ــود2022( ک ــران آگروف ــته تهران)ای وابس
ــان  ــای جه ــگاه ه ــن نمایش ــی از بزرگتری ــود یک خ
ــترده  ــتقبال گس ــورد اس ــود م ــی ش ــوب م محس
کشــورهای مختلــف جهــان و بازدیــد کننــدگان 

ــت. ــرار گرف ــی ق داخل
ایــن نمایشــگاه کــه 27 ســال اســت برگــزار می شــود 
ــی  ــت موادغذای ــگاه در صنع ــن نمایش ــی تری قدیم
ــده و  ــارکت کنن ــش از 1500 مش ــذب بی ــا ج ــور ب کش
ــع  ــگاه صنای ــن نمایش ــده، بزرگتری ــد کنن 40000 بازدی

ــی اســت. ــود دب ــس از گلف ــه پ ــی در منطق غذای
ــگاه هــر ســاله برگــزار مــی شــود.  ــن نمایش ای
ــیم  ــف تقس ــش مختل ــه 5 بخ ــود ب ــگاه آگروف نمایش
ــای  ــالن ه ــمت س ــر قس ــرای ه ــه ب ــت ک ــده اس ش
جداگانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن 5 قســمت 

ــد از: عبارتن
Agro یا کشاورزی

ــین آالت  ــا، ماش ــات، کوده ــع آف ــموم دف ــا، س بذره
کشــاورزی، لــوازم و تجهیــزات گلخانــه ای، ابــزارآالت 
ــاری  ــای آبی ــتم ه ــکاری، سیس ــی و گل و ادوات باغبان

و...
Food ingredients یا مواد اولیه صنعت غذا

ــم  ــد تخ ــیدنی مانن ــی و نوش ــه غذای ــام اولی ــواد خ م
و  آرد، نشاســته  مــرغ، گوشــت، شــیر، روغــن، 
ــا،  ــده ه ــم دهن ــا، طع ــگ ه ــل رن ــا مث ــی ه افزودن
امولســیون کننــده هــا، پایدارکننــده هــا، صمــغ هــا، 
ــربت  ــد ش ــا مانن ــده ه ــیرین کنن ــازها، ش ــف س ک

ــوز و .... ــز ، مالت ــوز، گلوک فروکت

Food Zech یا همان ماشین آالت صنایع غذایی
انــواع ماشــین آالت خطــوط تولیــد تجهیــزات 
ــی  آشــپزخانه هــای صنعتــی، شــوینده هــا، ضدعفون
ــین  ــدی و ماش ــته بن ــای بس ــتگاه ه ــا، دس ــده ه کنن

ــی آالت خانگ
Bakery and confectionary یا نان و قنادی

ــوالت  ــالت، محص ــه غ ــوالت برپای ــان، محص ــواع ن ان
قنــادی، وشــیرینی جــات و مــواد و تجهیــزات قنــادی 

و شــیرینی پــزی
Food hospitality یا همان پذیرایی و تشریفات

شــرکت هــای ارائــه دهنــده انــواع نوشــیدنی و دســر، 
شــیرینی و شــکالت، انــواع غذاهــای آمــاده، ظــروف 
یکبــار مصــرف و کلیــه کاالهــای خدمــات پذیرایــی و 

مهمانــداری
گزارش بازدید از نمایشگاه ایران آگروفود

ــی  ــع غذای ــوالت صنای ــگاه محص ــد از نمایش بازدی
ــاهده  ــود و مش ــمندی ب ــد و ارزش ــیار مفی ــه بس تجرب
انــواع محصــوالت صنایــع غذایــی از نزدیــک بــه مــا 
دیــد بازتــری از عالقــه منــدی هــای خریــداران ارائــه 
کــرد. مشــاهده شــد کــه تمایــل افــراد بــرای مصــرف 
ــه  ــک رو ب ــالم و ارگانی ــوالت س ــتر محص ــه بیش هرچ

افزایــش اســت. 
انــواع محصــوالت ســالم ماننــد محصــوالت کم شــکر، 
ارگانیــک، کــم نمــک ، کــم چربــی، بــدون رنــگ و کم 
کربوهیــدرات و ... و همچنیــن  انــواع غذاهای مناســب 
افــراد خــاص مثــل محصــوالت مناســب بــرای افــراد 
وگان، غذاهــای کــودک، غــذای مناســب بــرای خانــم 
ــراد حســاس  ــرای اف ــاردار، غــذای مناســب ب هــای ب
بــه گلوتــن و الکتــوز )محصــوالت عــاری از گلوتــن و 

الکتــوز( مشــاهده گردیــد. 
انــواع محصــوالت رژیمــی مرتبــط بــا صنعــت 
ــا،  ــکالت خرم ــا، ش ــای خرم ــس ه ــد چیپ ــا مانن خرم



سرکه،شــیره خرما،پــودر و شــکر خرمــا ، انــواع خرمــا 
ــا  ــش خرم ــه نق ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــاهده ش و... مش
ــگاه  ــه آن جای ــد تغذی ــی مانن ــد ب ــالمت و فوای در س
باالیــی در صنعــت محصــوالت ســالم خواهــد داشــت.
موادغذایــی ســالم موجــود در نمایشــگاه شــامل  
غذاهــای غیــر تراریختــه )منجــر بــه واکنــش آلرژیک 
ــود و  ــی ش ــی م ــه دی ان ای خارج ــراد را ب ــی اف بعض
بعضــی افــراد بــه ایــن ســری از محصــوالت حســاس 
مــی باشــند(، محصــوالت فاقــد گلوتــن ) محصــوالت 
ــاری  ــه بیم ــر ب ــراد منج ــی اف ــن در بعض دارای گلوت
ســلیاک مــی گــردد کــه عــوارض آن ناشــی از عــدم 
ــی  ــای روده م ــرز ه ــط پ ــن توس ــن پروتئیی ــم ای هض
ــی  ــکالت گوارش ــهال و مش ــه اس ــر ب ــه منج ــد ک باش
مــی گــردد.(، محصــوالت عــاری از فروکتــوز شــربت 
ذرت )تهیــه ایــن فروکتــوز ذر صنعــت بــا کمــک مــواد 
ــت  ــی اس ــای صنعت ــم ه ــت آنزی ــیمیایی و درنهای ش
کــه منجــر بــروز چاقــی، ســندروم هــاي متابولیکــی و 
بیمــاري هــاي قلبــی و عروقــی مــی شــود.(، غذاهــای 
ــه بیمــاری  کــم کربوهیــدرات )کربوهیــدرات منجــر ب
ــی  ــواد غذای ــود.(، م ــی ش ــش وزن م ــت و افزای دیاب
ــک  ــی ارگانی ــواد غذای ــک ، م ــی بیوتی ــدون آنت ب
ــدون  ــه ب ــت ک ــی اس ــک محصول ــول ارگانی )محص
اســتفاده از مــواد شــیمیایی، آفــت کــش هــا، افزودنی 
هــا و طعــم دهنــده هــا تولیــد شــده باشــد.(، رژیــم 
هــای  مخصــوص گیــاه خــواران )رژیــم غذایــی گیــاه 
خــواران شــامل کربوهیــدرات پیچیــده باالتــر نســبت 
بــه همــه چیزخــواران و چربــی دریافتــی کمتــر مــی 
باشــد.( و همیــن طــور مــواد غذایــی عــاری از ســدیم 
بــرای افــرادی کــه از بیمــاری فشــار خــون رنــج مــی 

برنــد.
قــــدم اول در پــــرداختن و حرکــــت بــه ســمت 
تولیــــد محصــوالت ســالم، شناســایی هــدف، یعنــی 
ــی  ــل اصل ــه عام ــرا ک ــت، چ ــدگان اس ــرف کنن مص
رشـد هـر ســـامانه اقتـــصادي، داشتن دانش مدیریت 

بــر مبنــاي شــناخت رفتـــار مـــصرف کننــده، عوامل 
تاثیرگذار بر آن و قدرت پـــیش بینـــی رفتـار وي مـی 
باشـــد. یکــی از ویژگـــی  هــاي محصوالت ســالم، نرخ 
افــزوده )قیمــت اضـــافی( ایـــن محصوالت نســبت به 
محصــوالت متـــداول در عمـــده مـــواد غذایی اســت. 
ــراي  ــر بـ ــاي اخیـ ــال هـ ــددي در س ــات متع تحقیق
بررســی عوامــل تاثیرگذار در تمایـــل بـــه پرداخـــت 
اضـافی مــصرف کننـدگان بــراي محـصوالت ســالم 
صــورت گرفتــه اســت، نتایــج چنیــن مطالعاتــی مــی 
تواند دالیل خرید ایـــن محـــصوالت توســـط گروهـی 
از خریـــداران بـــا نــرخ هــاي افــزوده و عــدم خریــد 
توســط گــروه دیگــر را تعییــن و مشــخص کنــد کـــه 
چـــه ویژگـی هـــایی در یـــک محـــصول سالم وجود 
دارد کـــه بـــا ورود خـود بـه تـــابع مطلوبیـت مصرف 
کننده، ســـبب افـــزایش مطلوبیـــت وي و در نتیجـــه 
پرداخــت نــرخ افــزوده بــراي ایــن محصــوالت نســبت 
بــه انـــواع متــداول مــی شــود و از ســوي دیگــر، چــه 
عواملــی بـــه عنـــوان مانــع، در برابــر ایــن تمایــل به 
پرداخــت قــرار مــی گیرنـــد. بــا توجــه بـــه اهمیـــت 
موضـــوع، در ســال هــاي اخیــر پژوهشــگران عوامــل 
موثــر بــه تمایـــل بـــه پرداخـــت اضـــافی مـــصرف 
کننـــدگان بـــراي محـــصوالت ســالم را مورد بررســی 

ــد. قــرار دارن
پــس از بازدیــد از نمایشــگاه و مشــاهده غرفــه هــای 
ــای  ــه خرم ــامل غرف ــه ش ــی ک ــوالت خرمای محص
ــوژین،  ــای س ــیره خرم ــا و ش ــر خرم ــن، خمی ثمی
ــه  ــن، غرف ــک چی ــی ت ــک خرمای ــوالت ارگانی محص
بســته بنــدی  خرمــای تکــرم بودنــد بــه ایــن نتیجــه 

ــیدیم  رس
کــه در کشــور مــا بــازار مصــرف خرمــای تــازه غالبــا 
بیشــتر بــوده و در اوزان مختلــف بســته بنــدی شــده 
ــرف  ــدف مص ــازار ه ــلیقه و ب ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک
کننــدگان از جنــس بســته بنــدی و وزن هــای 

ــد.  ــی برخوردارن متفاوت
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ــا از  ــای خرم ــدی ه ــته بن ــواع بس ــرا ان ــن اخی همچی
ــی  ــن الملل ــل ISO و نشــانه هــای بی ــی مث نشــان های

ــد. ــی باش ــود م موج
ــن  ــن و تاثیرگذارتری ــم تری ــی از مه ــا یک ــه خرم جعب
ــر  ــول موث ــن محص ــروش ای ــه در ف ــت ک ــی اس عوامل
اســت. زیــرا خرمــا از کاالهایــی مــی باشــد کــه ســهم 
انبوهــی از آن بــه کشــورهای دیگــر مخصوصــا مناطــق 
ــن  ــه همی ــارس فرســتاده میشــود. ب حــوزه خلیــج ف
دلیــل، حداالمــکان بایــد ســعی گــردد کــه از بهتریــن 
متریــال و طراحــی هــای جــذاب بــرای بســته بنــدی 

اینگونــه محصــوالت اســتفاده کــرد.
ــا  ــق ب ــا مطاب ــدی خرم ــته بن ــس بس ــی و جن طراح
ســلیقه مصــرف کننــده گردیــده اســت کــه در انــواع 
بســته بنــدی کارتنــی، شیشــه ای و.... مشــاهده شــد.
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