
سال سوم / شماره دهم / پاییز و زمستان 1401
irandatesorg.com



در این شماره بخوانید:

بخش اول - یادداشت ها و مصاحبه ها.....................................................................6
مهندس محسن رشید فرخی: خودزنی.....................................................................7
مهندس محمد هادی مقدم: لزوم تغییر نگرش به صنعت خرما در کشور................8
دکتر مقداد تکلوزاده: بررسی وضعیت تولید و فرآوری خرما  در کشورهای  امارات 
متحده عربی و تونس................................................................................................10

مونــا کنعانیــان: انجمــن نشــانه جغرافیایــی؛ ســاز وکار مشــارکتی محلــی بــرای 
ــت محصــول....................................................................................14 مدیریت کیفی
حسین توحیدی: مصاحبه با مدیر عامل شرکت سورتر هوشمند خرما......16
زهرا علیدادی: سس باربیکیو خرما.........................................................................18
بخش دوم - پژوهش ها و تحلیل ها........................................................................19
مهندس رحیم خادمی: گزارش پایش تحوالت فصلی تولید خرما..........................20
بخش سوم - عملکرد انجمن ملی خرمای ایران.....................................................22

گــزارش دومیــن  جلســه  برنامــه  ریــزی  بــازار  و  صنایــع  پــس از برداشــت 
ــا...........................................................................................................23 خرم

ــس از برداشــت  ــع پ ــازار و صنای ــزی ب ــه  ری ــزارش ســومین  جلســه  برنام گ
خرمــا...................................................................................................................25
ــرآوری و  ــا، ف ــی خرم ــی و تخصص ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــزارش پنجمی گ
فــارس..........................................................................27 وابســته  صنایــع 
ــی  ــز ارزش غذای ــرح آنالی ــرای ط ــه ی اج ــری ادام ــم فک ــه ه ــزارش جلس گ
تجــاری.............................................................................................29  خرماهــای 
اولیــن نشســت بررســی چالــش هــا و فرصــت هــای بســته بنــدی خرمای 
ــتان..............................................................30 ــتان و بلوچس ــتان سیس اس

چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی تخصصــی خرمــا و صنایــع وابســته 
ــهر........................................................................................33 ــتان بوش اس
برگزاری همایش بین المللی خرما و صنایع وابسته در استان بوشهر........34
حضور انجمن ملی خرمای ایران در نمایشگاه زندگی سالم.......................37

ــدی  ــته بن ــای بس ــت ه ــا و فرص ــش ه ــی چال ــت بررس ــن نشس دومی
ــتان..........................................38 ــتان و بلوچس ــتان سیس ــای اس خرم
مسابقه فرآورده های خرمایی......................................................................39
اطالعیه..........................................................................................................40
راه های ارتباطی با انجمن ملی خرمای ایران...............................................41

نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران
سال سوم / شماره دهم / پاییز و زمستان 1401

مدیر مسئول: محسن رشید فرخی
رئیس هیات تحریریه: مهدی ایرانی کرمانی

گرافیک و صفحه آرایی: نگار کربالیی
عکس: امید غریبی

تلفن پذیرش آگهی و مقاالت: 02188381341

نشریه نخل ایران _ انجمن ملی خرمای ایران
نشانی: میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، کوچه افشار، پالک 8، واحد 7

تلفن: 02188381341 / فکس: 02188381340 / واتس اپ: 09108101520
nn@naid.ir :اینستاگرام / info@irandatesorg.com :ایمیل / irandatesorg.com :وب سایت

                    mm











 یادداشت ها و مصاحبه ها

مهندس محسن رشید فرخی:مهندس محسن رشید فرخی:
خود زنیخود زنی

مهندس محمد هادی مقدم:مهندس محمد هادی مقدم:
لزوم تغییر نگرش به صنعت خرما در کشورلزوم تغییر نگرش به صنعت خرما در کشور

دکتر مقدادکتر مقداد تکلوزاده:د تکلوزاده:
بررسی وضعیت تولید و فرآوری خرما در کشور امارات متحده عربی و تونسبررسی وضعیت تولید و فرآوری خرما در کشور امارات متحده عربی و تونس

  
مونا کنمونا کنعانیان:عانیان:

انجمن نشانه جغرافیایی؛ ساز وکار مشارکتی محلی برای مدیریت کیفیت محصولانجمن نشانه جغرافیایی؛ ساز وکار مشارکتی محلی برای مدیریت کیفیت محصول

حسین توحیدی: حسین توحیدی: 
مصاحبه با مدیر عامل شرکت سورتر هوشمند خرمامصاحبه با مدیر عامل شرکت سورتر هوشمند خرما

زهرا علزهرا علیدادی:یدادی:
سس باربیکیو خرماسس باربیکیو خرما



نخل ایران - نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران

7

یادداشت ها و مصاحبه ها

* مهندس محسن رشیدفرخی
* رئیس انجمن ملی خرمای ایران

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

در  دموکراســی  ظهــور  نشــانه  بارزتریــن  انتخابــات 
ــالف  ــل اخت ــانه تحم ــت و نش ــک اس ــای دموکراتی نظام ه
ــت و  ــت در هدای ــن رای اکثری ــلیقه و پذیرفت ــده و س عقی
اســتفاده از تمــام ســلیقه هــا در اداره امــور یــک ســازمان، 
ــوارد  و  ــی از م ــه انتخابات ــه. یــک کارنام ــا جامع تشــکل ی
ــر  ــت و بیانگ ــده اس ــکیل ش ــددی تش ــای متع پارامترهـ
ــا هــر  مقبولیــت یــک نظــام، یــک تشــکل اقتصــادی و ی
مجموعــه  دیگــری اســت. هــر یــک از پارامترهــای دخیــل 
در انتخابــات دارای نمــره و امتیــازی اســت از قبیــل وجاهت 
و مقبولیــت کاندیداهــا، رای دهنــدگان، نحــوه برگــزاری و 
ــت  ــظ امان ــل و حف ــات و تعام ــح در انتخاب ــت صحی مدیری

ــات و ....... ــزاری انتخاب ــدرکاران برگ ــت ان داری دس
ــه  ــا نکت ــل م ــان تحصی ــد در زم ــی باش ــر همگ ــر خاط اگ
ــتم  ــع نیس ــه مطل ــد ک ــی ش ــت م ــی رعای ــون جالب و قان
ــر  ــون اگ ــن قان ــر،  در ای ــا خی ــت ی ــر جاس ــا ب ــوز پ هن
محصلــی در تمامــی دروس بــا نمــره 20 قبــول میشــد ولــی 
در نمــره انضبــاط کمتــر از 10 مــی گرفــت آنچنــان ضعــف و 
خطــای بزرگــی محســوب می شــد کــه بــدون اســتثنًاًًًء آن 
محصــل هــر چنــد بــا اســتعداد، کاری و بــا انگیــزه مــردود 
می شــد. در یــک انتخابــات صحیــح، دموکراتیــک و قابــل 
ــن  ــن رک ــن و اولی ــم تری ــی مه ــاط انتخابات ــول، انضب قب
آن اســت و نشــانه رشــد فکــری، شــخصیت، مقبولیــت و 

ــزد ســایرین اســت. شــانیت آن ســازمان ن
ــش  ــکلی از بخ ــا تش ــازمان ی ــای س ــوان اعض ــه میت چگون
خصوصــی یــا دولتــی را مقبــول قلمــداد کــرد وقتــی بــه 

ــند؟ ــد نباش ــی پایبن ــارزه رقابت ــی در مب اصــول اخالق

ــی را  ــه ای ــا جامع ــکل ی ــازمان، تش ــوان س ــه میت چگون
مردمــی قلمــداد کــرد وقتــی دســت انــدرکاران و روســای 
ــیده  ــدرت رس ــه ق ــی ب ــت، گزینش ــای قابلی ــه ج آن ب

ــند؟ باش
ــکلی  ــا تش ــازمان ی ــع س ــود را ذینف ــوان خ ــه میت چگون
دانســت کــه بــه جــای حمایــت و دفــاع از منافــع اعضــای 
خــود درگیــر اختالفــات درون ســازمانی یــا درون گروهــی 

باشــد؟
چگونــه ســازمان یــا جامعــه ایــی می توانــد بــرای آینــده 
ــی  ــد وقت ــی باش ــل قبول ــق قاب ــود سرمش ــازان خ س
همــکاران بایکدیگــر بــه جــای نشــان دادن توانمندی هــای 
ــد و  ــا مــی زنن ــب یکدیگــر و  رقب ــه تخری خــود دســت ب
ــا  ــه جوان تره ــال دادن ب ــر و ب ــای پ ــه ج ــوتان ب پیشکس
ــر هــا  ــر آن هــا تنــگ مــی کننــد و جــوان ت عرصــه را ب

ــد؟  ــوتان را نمیکنن ــت داری پیشکس ــز حرم نی
و چگونــه مــی تــوان در بنــای فیزیکــی یــک ســازمان یــا 
ــا  ــان ب ــه خودم ــی ک ــرد در صورت ــی ک ــکلی حکمران تش

ــیم؟ ــه باش ــرو ریخت ــوی آن را ف ــای معن ــی بن ــود زن خ
و کالم آخــر، انتخابــات پارلمــان بخــش خصوصــی نزدیــک 
و قریــب الوقــع اســت اگــر میخواهیــم قــدرت و وجاهــت 
خــود در تصمیــم گیــری هــای مهــم اقتصــادی کشــور را 
حفــظ و از حریــم ذینفعــان خــود بــا قاطعیــت در محافــل 
ــل  ــم و وام دار و وکی ــاع کنی ــوه دف ــه ق ــات در س و جلس
ــتگی  ــد همبس ــیم، بای ــود باش ــن خ ــرای موکلی ــی ب مقبول
ــز و  ــی پرهی ــود زن ــه خ ــم و از هرگون ــظ کنی ــود را حف خ

ــم. ــزار کنی ــی شایســته بخــش خصوصــی برگ انتخابات

خودزنیخودزنی
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لزوم تغییر نگرش به صنعت خرما در کشور

* مهندس محمد هادی مقدم
* نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران

* مدیر عامل شرکت ایوان

ــه  ــور ب ــي کش ــول باغ ــن محص ــوان دومی ــه عن ــا ب خرم
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــي ک ــبي فراوان ــاي نس ــل مزای دلی
ــه  ــورد توج ــیار م ــاورزي دارد بس ــوالت کش ــر محص دیگ
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــتغال  )ب ــاد اش ــت. ارزآوري، ایج اس
و غیرمســتقیم( در صنایــع جانبــي، تأمیــن امنیــت 
ــط  ــداري محی ــظ و پای ــه، حف ــي جامع ــي و اجتماع غذای
ــاي  ــور در بازاره ــت کش ــت رقاب ــت قابلی ــت، تقوی زیس
ــد و  ــي از تولی ــدد ناش ــرات متع ــه ثم ــي و ... از جمل جهان
ــزه و  ــاظ م ــه لح ــران ب ــاي ای ــت. خرم ــادرات خرماس ص
طعــم مــورد عالقــه مصــرف کننــدگان در سراســر جهــان 
ــد  ــب درآم ــده کس ــع عم ــي از مناب ــد یک ــوده و میتوان ب
ــت  ــادر اس ــران ق ــد و ای ــاورزي باش ــش کش ارزي در بخ
همچنــان موقعیــت خــود را بــه عنــوان یکــي از بزرگتریــن 
ــظ  ــان حف ــا در جه ــدگان خرم ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
کنــد. درآمــد ناشــي از صــادرات ایــن محصــول پــرارزش 
ــي  ــاع صادرات ــود اوض ــت بهب ــري در جه ــد گام مؤث میتوان

ــد. ــران باش ای

ــدي،  ــته بن ــرآوري و بس ــات ف ــود کارخانج ــت کمب ــه عل ب
ــع  ــران ضای ــدي ای ــاي تولی ــي از خرم ــل توجه ــش قاب بخ
ــادر  ــه ص ــورت فل ــه ص ــران ب ــترخرما ای ــود. بیش ــي ش م
ــاي  ــدي ه ــته بن ــل از بس ــزوده حاص ــده و ارزش اف ش
ــود. ــي ش ــده م ــاي صادرکنن ــور ه ــب کش ــک نصی کوچ

بــي تردیــد چالش هــاي اصلــي در زمینــه تولید و صــادرات 
خرمــا صرفــًا محــدود بــه بســته بنــدي، نداشــتن سیســتم 
ــه  ــک برنام ــدان ی ــه فق ــود، بلک ــی ش ــل نم ــل و نق حم
ــن  ــا انجم ــی از تنه ــت کاف ــدم حمای ــدون، ع ــع و م جام
ــادرات  ــر ص ــارت ب ــود نظ ــدم وج ــا، ع ــی خرم تخصص
ــام و نشــان تجــاری، فعــال نبــودن رایــزن هــاي  بــدون ن
ــای  ــی ه ــي، پیچیدگ ــن الملل ــاي بی ــازار ه ــادي در ب اقتص
ــذا  ــازمان غ ــوی س ــادرات از س ــت و ص ــوز فعالی ــذ مج اخ
ــه  ــتاندارد و هزین ــی اس ــازمان مل ــن س و دارو و همچنی
ــدم  ــوز، ع ــدور مج ــرداری و ص ــه ب ــنگین نمون ــای س ه
ــگاه  ــتاندارد در فروش ــای اس ــده ه ــد کنن ــت از تولی حمای
هــای زنجیــره ای داخلــی، تصمیــم هــای خلــق الســاعه در 
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حــوزه صــادرات و نهایتــا نبــود اولویــت صنعــت خرمــا در 
بخــش کشــاورزی  از چالــش هــاي عمــده ایــن صنعــت در 

کشــور اســت. 
بــه نظــر میرســد تنهــا راه حفــظ جایــگاه تولیــد و 
صــادرات خرمــاي ایرانــي، توجــه بــه تمامــي حلقــه هــاي 
ــي،  ــع تبدیل تولیــد، آمــوزش، بســته بنــدي، ایجــاد صنای

ــت. ــادرات اس ــي و ص بازاریاب
ــا  ــی  خرم ــی و تکمیل ــع تبدیل ــعه صنای ــاد و توس ایج
ــی،  ــی و فقرزدای ــتغال زای ــر آن در اش ــه تاثی ــه ب ــا توج ب
کاهــش ضایعــات در جهــت حــل مشــکل تغذیــه جامعــه، 
ــادرات  ــعه ص ــزوده، توس ــره وری و ارزش اف ــردن به ــاال ب ب
ــهری  ــتایی و ش ــق روس ــدار مناط ــعه پای و ارز آوری و توس

ــژه ای دارد.  ــت وی اهمی
ــدود  ــا مح ــت خرم ــی صنع ــب ماندگ ــل عق ــی از دالی یک
ــت.  ــا اس ــادی آن ه ــعه اقتص ــای توس ــه ه ــودن گزین ب
بــرای تحــرک اقتصــادی فراهــم کــردن جایگزینــی بــرای 
ــر  ــاب ناپذی ــر اجتن ــک ام ــی ی ــع محل ــتفاده از مناب اس
ــردن  ــی ک ــعه ، صنعت ــای توس ــرد ه ــه راهب ــت. از جمل اس
آن هــا در قالــب ایجــاد شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی در 

ــت. ــهری اس ــتایی و ش ــق روس مناط
ــع محلــی،  ــا اســتفاده از مناب صنعتــی ســازی روســتایی ب
بــه تحکیــم الگــوی تمرکــز نیافتــن صنایــع مــی انجامــد و 
پلــی اســت کــه میــان مناطــق شــهری و روســتایی پیونــد 
ــه ایــن ترتیــب اختــالف زندگــی در  ایجــاد مــی کنــد و ب

نواحــی شــهری و روســتایی را کاهــش مــی دهــد. 

ــتایی  ــع روس ــدار صنای ــعه پای ــر توس ــن از منظ همچنی
ــی بــرای مشــکالت  محــور اقتصــادی و راه حــل عمل
ــی  ــطح زندگ ــود س ــث بهب ــه باع ــت ک ــتایی اس روس
خانوارهــای روســتایی، فراهــم کــردن مــواد اولیــه بـــرای 
ــات،  ــش ضایع ــادرات کاه ــق ص ــع، ارزآوری از طری صنای
حفــظ ارتقــاء و متنــوع ســاختن کیفیــت فــرآورده هــا در 
مناطــق روســتایی، کاهــش شــکاف بیــن شــهر و روســتا و 

ــود. ــی ش ــره م غی
در ایــن رابطــه ایجــاد و توســعه صنایــع تبدیلــی و 
ــرای  تکمیلــی در بخــش کشــاورزی  راهــکاری  مناســب ب
جلوگیــری از ضایعــات و افزایــش ارزش افــزوده محصــوالت  

ــت.  ــاورزی اس کش
صنایــع تبدیلــی تکمیلــی از دو طریــق خریــد محصــوالت 
کشــاورزی و بــه کارگیــری نیــروی بومــی در کارخانــه هــا 
ــی و  ــع تبدیل ــد صنای ــی کن ــک م ــر کم ــش فق ــه کاه ب
ــه ای از صنایعــی اطــالق مــی شــود  ــه مجموع ــی ب تکمیل
ــر روی  ــیمیایی ب ــی و ش ــرات فیزیک ــام تغیی ــا انج ــه ب ک
مــواد اولیــه بــا منشــاء نباتــی و حیوانــی نســبت بــه عمــل 
ــداری  ــدی نگه ــته بن ــدی، بس ــه بن ــرآوری، درج آوری و ف
و نیــز بازاررســانی و توزیــع فــرآورد هــای حاصلــه اقــدام 

مــی کنــد.
ــی  ــت غذای ــی در امنی ــش مهم ــع نق ــن صنای ــن ای همچنی
ــه  ــاورزی دارد ک ــوالت کش ــی محص ــظ ارزش غذای و حف
ــتایی و  ــع روس ــازی جوام ــه پایدارس ــر ب ــت منج در نهای

ــود. ــی ش ــهری م ش

9



نخل ایران - نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران

یادداشت ها و مصاحبه ها

* دکتر مقداد تکلوزاده
* دبیر انجمن ملی خرمای ایران

بررسی وضعیت تولید و فرآوری

 خرما در کشورهای امارت متحده عربی و تونس

مناطق کاشت خرما در امارات متحده عربی:
ــر  ــق زی ــی در مناط ــده عرب ــارات متح ــای ام ــب خرم اغل

ــوند:  ــی ش ــته م کاش
الــف( ابوظبــی: هــر چنــد محدودیــت هایــی بــرای توســعه 
نخلســتان هــا در ایــن امــارت بــه دلیــل شــوری و کمبــود 
ــعه  ــای توس ــه ه ــن برنام ــن بزرگتری ــود دارد، لک آب وج
ــن  ــت. ای ــده اس ــاد ش ــارت ایج ــن ام ــتان در ای نخلس
نخلســتان هــا بــا تکیــه بــر آخریــن روش هــا و سیســتم 
هــای مــدرن کشــاورزی و روش هــای آبیــاری، مــورد احیــا، 
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــتان ه ــترش نخلس ــی گس ــازی و حت بازس
ــام  ــن ارق ــتفاده از بهتری ــا اس ــتانها ب ــعه نخلس ــد. توس ان
محلــی یــا ارقــام وارداتــی از کشــورهای همســایه خلیــج 
فــارس و عــراق صــورت گرفتــه اســت. نخلســتان هایــی در 
ایــن امــارت وجــود دارد کــه بالــغ بــر 5000 نخــل داشــته و 
در آن هــا جدیدتریــن و پیشــرفته تریــن عملیــات کاشــت، 

داشــت و برداشــت  و بســته بنــدی صــورت میگیــرد.
ب(دبــی: عامــل محــدود کننــده ای در دبــی بــرای 
ــوا  ــه آب و ه ــرا ک ــدارد. چ ــود ن ــالت وج ــترش نخی گس
ــد. در  ــی باش ــب م ــه مناس ــن منطق ــی ای ــرایط خاک و ش
ایــن منطقــه هــم نخلســتان هــای مدرنــی تاســیس شــده 

ــت. اس
ج( عجمــان: در ایــن امــاَرت، امــکان اســتفاده از آب 
حاصــل از »تصفیــه فاضــالب هــای آب شــهری)تصفیه خانه 
هــا(« بــه منظور توســعه نخلســتان هــا مــورد مطالعــه قرار 

ــت. ــه اس گرفت
د( شــیخ نشــین ام ال قیویــن: نخلســتان هــای ایــن شــیخ 
ــد و  ــتفاده میکنن ــنتی اس ــاری س ــتم آبی ــین، از سیس نش
ــی  ــت اصل ــک محدودی ــوان ی ــه عن ــز ب ــاله نی ــن مس همی

توســعه، عنــوان شــده اســت.
ه( شــارجه: بــه دلیــل محدودیــت آب، یافتــن راه حــل های 
عملــی بــرای صرفــه جویــی آب و یافتــن منابــع جایگزیــن 
آب هــای زیرزمینــی بــه دلیــل کمبــود آب و افــت کیفیــت 

آن ضــروری اســت.

منطقــه، ســبب بــروز مشــکالتی بــرای خرماهــا بویــژه در 
زمــان رســیدن آن هــا  گردیــده و احتمــال بروز و گســترش 
انــواع بیمــاری هــای مرتبــط بــا نخــل را )در میــوه، گــرده( 

افزایــش میدهــد.
ــالیان  ــی س ــد ط ــر چن ــت، ه ــخص اس ــه مش ــور ک همانط
ــای  ــین ه ــیخ نش ــا و ش ــاَرت ه ــیاری از ام ــر در بس اخی
ــت؛  ــده اس ــداث ش ــی اح ــای مدرن ــتان ه ــارات، نخلس ام
لکــن هنــوز هــم در برخــی از شــیخ نشــین هــا، نخلســتان 
ــا ارقــام ســنتی وجــود دارد. بزرگتریــن  هــای قدیمــی و ب
ــا در  ــتان ه ــترش نخلس ــرای گس ــود ب ــت موج محدودی
امــارات، شــوری خــاک و کمبــود آب مــی باشــد. در ایــن 
ــاری  ــدرن آبی ــای م ــعه روش ه ــا توس ــت ب ــتا، دول راس
ــوده  ــی نم ــت آب ــودن محدودی ــرف نم ــر ط ــعی در ب س
اســت. بویــژه ســعی نمــوده اســت تــا آبیــاری نخلســتان 
هــا، بــا اســتفاده از آب هــای حاصــل از تصفیــه فاضالهــای 
ــا اجــرای برنامــه هــای مــدرن  شــهری صــورت بگیــرد. ب
ــه 80 تــا 85 درصــد رســیده  آبیــاری، راندمــان آبیــاری ب

ــت.  اس
از نظــر تنــوع رقــم، حــدود 130 نــوع رقــم خرمــا در امارات 
شناســایی شــده اســت کــه از ایــن ارقــام دولــت ســعی در 
شناســایی و گســترش 9 رقــم بــازار پســند خرمــا داشــته 
ــه  ــک و نیم ــم )خش ــن 9 رق ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
خشــک( در نخلســتان هــای مــدرن ایــن کشــور کاشــته 
ــالص  ــد از: خ ــام عبارتن ــن ارق ــن ای ــد. مهمتری ــده ان ش
ــو،  ــی، لول ــری، برح ــارم(، جب ــبیه پی ــط، ش ــایز متوس )س
هاللــی، فــرض، خنیــزی، بومعــان و ســلطانه مــی باشــند.
برنامــه هــای دولــت امــارات بــه منظــور حمایــت از تولیــد 

و عرضــه خرمــا
ــه  ــی را ب ــای مختلف ــه ه ــی برنام ــده عرب ــارات متح ام
ــت  ــا کیفی ــای ب ــواع خرماه ــد ان ــت از تولی ــور حمای منظ
ــاورزی  ــای کش ــت ه ــای سیاس ــت. مبن ــرده اس ــروع ک ش

ــند: ــی باش ــتوار م ــر اس ــول زی ــر اص ــده، ب ــاذ ش اتخ
ــا اســتفاده از روش هــای مــدرن  -توســعه کشــت نخــل ب
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)کشت بافت( و تولید خرماهای کیفی
-مدیریت یکپارچه آفات در درختان نخل.

-بررسی آفت کش ها و اثرات آن ها بر روی خرما.
-حفاظت از منابع ابی و مدیریت آبیاری در نخلستانها.

ــد و  ــژاد، تولی ــالح ن ــه اص ــه یکپارچ ــترش برنام -گس
ــا.  ــت خرم مراقب

-بررسی تعداد نخیالت در کشور.
ــژه از  ــور بوی ــب در کش ــام مناس ــت ارق ــعه کاش -توس
طریــق توســعه کشــت بافــت )در امــارات هنــوز هــم ارقام 
ــه درد اســتفاده  ــه تنهــا ب ــد ک ــا وجــود دارن ســنتی خرم

ــد(. ــوراک دام میخورن ــوان خ ــه عن ب
-آمــوزش کشــاورزان ماهــر بــرای بکارگیری مکانیزاســیون 
در نخلســتانها بــرای رفــع مشــکل کمبــود نیروی انســانی.

ــت  ــعه »صنع ــای توس ــه ه ــا در برنام ــدن خرم -گنجان
گردشــگری« از طریــق تبلیــغ خرمــا بــرای توریســت هــا، 
ــتی  ــع دس ــنتی، صنای ــای س ــدی ه ــته بن ــترش بس گس

ــنتی. ــای س ــل و غذاه ــل از نخ حاص
ــررات  ــن و مق ــن قوانی ــود و تدوی ــن موج ــرای قوانی -اج

ــا. ــان خرم ــت از درخت ــور حفاظ ــه منظ ــد  ب جدی
ــش  ــور پوش ــه منظ ــی ب ــای ترویج ــی کاره ــازمان ده -س

ــی. ــطوح ایالت ــاورزی در س ــای کش ــت ه فعالی
ــگاه  ــن دانش ــی بی ــی و تحقیق ــبات علم ــت مناس -تقوی
ــت« و  ــط زیس ــرات محی ــاورزی و تغیی ــا، وزارت »کش ه
»موسســات تحقیقاتــی محلــی« بــه منظــور حل مشــکالت 
صنعتــی و تولیــدی، افزایــش بهــره وری در نخلســتان هــا، 
تعییــن نیازهــای آبــی ارقــام جدیــد و کار بــر روی بهبــود 

ــا. ــوه ه ــی می ــش کیف ــد و افزای تولی
-کاهش ضایعات پس از برداشت خرما

ــه  ــا از جمل ــی خرم ــع تبدیل ــترش صنای ــت از گس -حمای
ــات  ــتفاده از ضایع ــدی، اس ــته بن ــرآوری و بس ــع ف صنای

ــه.  ــواد اولی ــد م ــرای تولی ــا ب ــل ه نخ
صنایع فراوری خرما در امارات متحده عربی

ــارات از  ــا در ام ــراوری خرم ــع ف ســرمایه گــذاری در صنای
دهــه 90 میــالدی شــروع گردیــد. در ایــن ســال هــا دولــت 
ــذاری در  ــرمایه گ ــذب س ــعی در ج ــرآوان س ــالش ف ــا ت ب

صنایــع خرمــا نمــود. 
ــا  ــی عمدت ــده عرب ــارات متح ــا در ام ــه خرم ــر کارخان ه
ــدی  ــته بن ــو و بس ــدی، شستش ــه بن ــوط درج ــامل خط ش
ــه  ــا ب ــر خرم ــد خمی ــط تولی ــی(، خ ــا معمول ــی ی )پرس
همــراه خطــوط تولیــد خرماهــای بــدون هســته و مغــزدار 
مــی باشــند. هــر چنــد کــه در ایــن کشــور کارخانجاتــی 

با بهره وری پایین هم وجود دارند.

ــرآوری  ــی ف ــه اصل ــی 7 کارخان ــده عرب ــارات متح در ام
ــه  ــب در زمین ــکات جال ــی از ن ــود دارد. یک ــا وج خرم
ــه  ــا ب ــه خرم ــت ک ــن هس ــدی« ای ــته بن ــای بس »خرماه
عنــوان یــک »کادوی ملــی و محلی« شــناخته شــده اســت. 
فــروش خرمــا بــه توریســت هــا در »فروشــگاه هــای فــری 
شــاپ فــرودگاه هــا« افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. 
ــای  ــدی ه ــته بن ــواع »بس ــور ان ــن کش ــات ای کارخانج
ــد کــرده و در  ــی« تولی ــا فرهنــگ عرب ــق ب ســنتی و مطاب

ــد. ــی نماین ــه م ــا عرض ــگاه ه ــن فروش ای
ــا در  ــرآوری خرم ــای ف ــه ه ــن کارخان ــخصات مهمتری مش

ــد: ــی عبارتن ــده عرب ــارات متح ام
نام کارخانه: السد )بخش دولتی(

سال تاسیس: 2005
ــدی،  ــته بن ــای بس ــواع خرماه ــدی: ان ــوالت تولی محص
خمیــره، شــیره، بارهــای خرمــا، شــکالت خرمــا، خرمــای 

ــک ارگانی
ــن  ــه تری ــن و یکپارچ ــن، مدرنتری ــت: از بزرگتری ظرفی
ــرکت  ــد. از ش ــی باش ــان م ــای جه ــای خرم ــه ه کارخان
ــت. ال  ــه )Al-Foah( هس ــه ال فوع ــر مجموع ــای زی ه
ــه  ــتقیم مجموع ــر مس ــت نظ ــا 2021 تح ــود ت ــه خ فوع
ــن  ــی از ای ــود ول ــات )Senaat( ب ــم صناع ــگ عظی هلدین
ــه )Agthia( از  ــرکت اغذی ــر ش ــر نظ ــد زی ــه بع ــال ب س
ــه  ــت. ال فوع ــرار گرف ــات ق ــای صناع ــه ه ــری مجموع س
ــد.  ــی باش ــرارداد م ــرف ق ــی ط ــاورز امارات ــا 18000 کش ب
الفوعــه دارای 8 مرکــز جمــع آوری خرمــا مــی باشــد کــه 
ســاالنه حــدود 60 هــزار کامیــون 113 هــزار تــن خرمــا  را 
ــه 48 کشــور  تحویــل ایــن مراکــز مــی دهنــد. شــرکت ب
مهــم وارد کننــده، صــادرات دارد، ایــن شــرکت دارای انواع 
گواهینامــه هــای بهداشــتی اســت؛  حجــم ســرمایه گذاری 

ــد. ــی باش ــون دالر م ــر 45 میلی ــغ ب ــرکت بال در ش
)Al Mirfa( نام کارخانه: دولتی المرفا

سال تاسیس: 1994
محصوالت تولیدی: بسته بندی خرما

ظرفیــت: ایــن کارخانــه نیــز وابســته بــه گــروه ال فوعــه 
مــی باشــد.

نام کارخانه: العین )خصوصی(
سال تاسیس: 1986

محصــوالت تولیــدی: انــواع بســته بنــدی، شــیره، خمیــره، 
مــالس و خــوراک دام 

ظرفیــت: ظرفیــت ایــن کارخانــه 500 تــن در ســال اســت. 
ــازاد  ــای م ــتفاده از خرماه ــداث ان اس ــی اح ــدف  اصل ه

ــی مــی باشــد. نخلســتان هــای مــدرن و معمول
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بررسی وضعیت خرما در تونس:
تولید و سطح زیر کشت

 حــدود 5/4 میلیــون اصلــه درخــت خرمــا در تونــس وجود 
ــه آن  ــون اصل ــدود 3/55 میلی ــداد ح ــن تع ــه از ای دارد ک
متعلــق بــه رقــم دگلــت نــور مــی باشــد. خرمــا در مناطــق 
ــتان Kébili، Tozeur، Gabès و   ــار اس ــس و در چه ــی تون جنوب
ــر کشــت  Gafsa  کاشــته مــی شــود )شــکل 3(. ســطح زی

ــی  ــار م ــزار هکت ــدود 41 ه ــق ح ــن مناط ــا در کل ای خرم
باشــد )جــدول 8(. حــدود 60 تــا 65 درصــد این نخلســتان 
هــا در ســال هــای اخیــر و بیــن ســال هــای 2007 تــا 2011 
کاشــته یــا اصــالح شــده انــد. توســعه آبیــاری در 20 هــزار 
هکتــار از اراضــی در چارچــوب اجــرای یازدهمیــن »برنامــه 
ــز  ــا 2011( و نی ــس )2007 ت ــاورزی« تون ــعه کش ــی توس مل
اعطــاء مشــوق هــای مالــی بــه بخــش خصوصــی دو دلیــل 
مهــم توســعه نخلســتانهای تونــس در ســال هــای مذکــور 
مــی باشــد. در ســال هــای قبــل محدودیــت دسترســی بــه 
عوامــل تولیــد )آب و زمیــن(، افزایــش هزینــه نهــاده هــا، 
کاهــش ســرمایه گــذاری دولــت در بخــش کشــاورزی و بی 
ــد رشــد تولیــد و ســطح زیــر  ثباتــی هــای سیاســی، رون
کشــت را بــا کنــدی زیــادی روبــرو نمــود، همیــن مســایل 
ــی  ــه مل ــن »برنام ــت در دوازدهمی ــا دول ــد ت ــبب گردی س
ــا روی  ــا 2014(«، عمدت ــس )2011 ت ــاورزی تون ــعه کش توس
بهــره وری تولیــد در نخلســتان هــا تمرکــز نمایــد. در ایــن 
راســتا، ارتقــاء نخلســتان هــای خرمــای دگلــت نــور در دو 
منطقــه Kébili و Tozeurو نیــز تولیــد خرمــای هــای ارگانیــک 
ــه منظــور افزایــش صــادرات از مهمتریــن دســتاوردهای  ب

ایــن برنامــه هــا بــوده اســت.
ــه  ــته ب ــاورز وابس ــزار کش ــدود 60 ه ــاش ح ــی و مع زندگ
خرمــا و نخیــالت مــی باشــد. بــر خــالف ســایر محصــوالت 
کشــاورزی تونــس، خرمــا در کنــار ســایر محصوالتــی مثــل 
ــمار  ــی بش ــی صادرات ــی، محصول ــه فرنگ ــات و گوج مرکب
ــا  ــه خرم ــاورزی ب ــدات کش ــد از تولی ــد. 5 درص ــی آی م
ــده  ــادر کنن ــدود 60 ص ــش ح ــن بخ ــاص دارد. در ای اختص

ــود دارد. ــم وج ــتقل ه مس
شکل: مناطق تولید خرما در تونس

جدول- وضعیت تولید خرما در مناطق مختلف تونس

ارقام کشت شده خرما
رقــم غالــب خرمــای تونــس، دگلــت نــور مــی باشــد.حدود 
ــم اختصــاص  ــن رق ــه ای ــن کشــور ب ــد ای 75 درصــد تولی
دارد. قابلیــت انبــار مانــی ایــن خرمــا زیــاد بــوده و قابلیت 
ــن  ــال دارد. ای ــل س ــام فص ــم در تم ــی ه ــی خوب بازاریاب
خرمــا در انــواع و اشــکال مختلــف بســته بنــدی فروختــه 
می¬شــود. از ســایر خرماهــای ســنتی خرمــا میتــوان بــه 
Allig، KhouatAllig، Kenta، Bisr، Rochdi و Kentichi اشــاره نمــود. 

ــودآوری  ــل س ــه دلی ــا ب ــن خرماه ــت ای ــر کش ــطح زی س
ــج  ــی، بتدری ــر صادرات ــار کمت ــهرت و اعتب ــر و ش پایین¬ت
در حــال کاهــش اســت.تونس عمده¬تریــن تامیــن کننــده 

خرمــای اروپــا هســت.
جمع آوری کنندگان خرما

ــه  ــس ب ــا«  در تون ــدگان خرم ــع اوری کنن ــوم »جم مفه
گروهــی از شــرکت هــا یــا افــراد بــا صالحیــت و مجــوزدار 
اطــالق مــی شــود کــه در تمــام مناطق خرمــا خیز مســتقر 
بــوده و اقــدام بــه جمــع اوری محصــوالت مــی کننــد. ایــن 
افــراد نقــش محــوری را در زنجیــره ارزش خرمــا ایفــا مــی 
کننــد. حــدود 70 درصــد خرمــا از دســت ایــن افــراد عبور 
ــه  ــی هســتند ک ــا تجــار محل ــراد عمدت ــن اف ــد. ای میکنن
خرمــا را بطــور کامــل از نخلــدار )معمــوال زمانــه کــه خرمــا 
بــر روی نخــل هســت( مــی خرنــد. تعــداد آن هــا در تونس 
کال بــه 400 نفــر میرســد. عمــده آن هــا حــدود 50 تــا 300 
تــن خرمــا را از کشــاورزان خریــداری مــی کننــد. 5 جمــع 
ــری از  ــر بزرگت ــد مقادی ــه خری ــادر ب ــم ق ــده ه آوری کنن
خرمــا مــی باشــند )1000 تــا 2000 تــن در ســال(. ایــن جمع 
آوری کننــدگان معمــوال بــه تمــام مراحــل تولید، برداشــت 
و حمــل و انبــارداری نظــارت دارنــد. ایــن خرماهــا معمــوال 
بعــد از یــک ســورت اولیــه یــا در ســردخانه هــا نگهــداری 
مــی شــوند و یــا بــه عمــده فروشــان و یــا بــه واحدهــای 
بســته بنــدی متعلــق بــه صــادر کننــدگان، فروختــه مــی 
ــد  ــرای خری ــرمایه الزم ب ــوال س ــراد معم ــن اف ــوند. ای ش

ــند. ــوالت را دارا می باش محص
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سردخانه های خرما
ــدد  ــود دارد. 100 ع ــس وج ــردخانه در تون ــداد 231 س تع
اینهــا در Tozeurو 131 واحــد نیــز در منطقهKébiliقــرار 
ــده  ــق عم ــا مناط ــه تقریب ــن دو منطق ــد. ای ــه ان گرفت
تولیــد خرمــا مــی باشــند. عــالوه بــر ایــن هــا، 127 واحــد 
کوچــک ســردخانه ای هــم بــه ظرفیــت متوســط هــر یــک 

ــد.  ــرار دارن ــار ق ــار تج ــن در اختی 120 ت
وضعیت صنعت فراوری و بسته بندی خرما

ــگاه  ــا، از جای ــرآوری( خرم ــدی و )ف ــته بن ــت بس صنع
بســیار مهمــی در میــان ســایر صنایــع غذایی و کشــاورزی 
برخــوردار اســت. ایــن صنعــت همچنیــن منبــع درآمــدی 
بســیار خوبــی هــم، بــرای کشــاورزان تونســی )بویــژه در 

ــی( ایجــاد نمــوده اســت. مناطــق جنوب
ــا در  ــای خرم ــدی ه ــته بن ــده بس ــی، عم ــور تاریخ بط
تونــس نیــز بســته هــای بــه وزن 1/2 تــا 5 کیلــو گــرم مــی 
باشــند؛ لکــن بــا توجــه بــه افزایــش صــادرات خرمــا بــه 
ــدی  ــته بن ــا، بس ــرکت ه ــر، ش ــای اخی ــال ه ــا در س اروپ
هــای کوچــک تــر بــا وزن 150 تــا 250 گــرم را نیــز تولیــد 

ــد.  کــرده ان
ــی  ــام م ــتری انج ــلیقه مش ــاس س ــر اس ــدی ب ــته بن بس
گیــرد، حتــی در مواقعــی هــم شــرکت وارد کننــده بســته 
مــورد نظــر خــود را بــه شــرکت هــای تونســی میدهــد تــا 

ــرد.  ــدی درون آن هــا صــورت بگی بســته بن
ــد  ــه تولی ــدام ب ــی، اق ــدی تونس ــته بن ــای بس ــرکت ه ش
بســته بنــدی هــای مــدرن دیگــری، هماننــد بســته بنــدی 
تحــت خــال و یــا بســته بنــدی هــای تحــت اتمســفر کنترل 

شــده هــم نمــوده انــد.
در حــال حاضــر 75 واحــد بســته بنــدی وجــود دارد کــه 
در مناطــق شــمالی و جنوبــی کشــور قــرار دارنــد. ظرفیــت 
اســمی ایــن واحدهــا 59000 تــن مــی باشــد. ایــن واحدهــا 
ــا 50 درصــد ظرفیــت کار مــی کننــد. تولیــد در  عمومــا، ب
ایــن واحدهــا، عمدتــا بــر اســاس ســلیقه مشــتریان و بــا 
ــول  ــتی محص ــی و بهداش ــای کیف ــتاندارد ه ــت اس رعای
ــای  ــه ه ــن حلق ــاط بی ــوه ارتب ــرد. نح ــی گی ــام م انج
زنجیــره ارزش، شــامل حلقــه تولیــد کننــده، حلقــه جمــع 
اوری کننــدگان، واحدهــای بســته بنــدی و همچنیــن 
ــن چالــش هــای موجــود  صادرکننــدگان، یکــی از مهمتری

مــی باشــد.
رابطــه بیــن ایــن حلقــه هــا، عمدتــا بــر پایــه تفاهمنامــه 
ــاد و  ــر اعتم ــی ب ــفاهی مبن ــای ش ــه ه ــت نام ــا و موافق ه
ــد  ــدام عالقمن ــر ک ــه ه ــد ک ــی باش ــل م ــدات متقاب تعه
ــند.  ــی باش ــود م ــدات موج ــات و تعه ــن ارتباط ــظ ای حف

همــه ایــن اعضــا بویــژه شــرکت هــای تجــاری چــون مایل 
بــه حفــظ شــهرت و آبــروی خــود هســتند بنابرایــن، ایــن 

ارتباطــات حفــظ خواهــد شــد.
ــی  ــاق م ــوع اتف ــه ن ــه س ــراردادی ب ــات ق ــوال توافق معم

ــد: افتن
*کشاورز-جمع آوری کننده

*کشاورز- شرکت صادرکننده
*کارخانه صادرکننده-کشاورز

ســودآوری واحدهــای بســته بنــدی تونــس در ســال هــای 
ــره  ــد شــیره و خمی ــل ایجــاد خطــوط تولی ــه دلی ــر ب اخی

خرمــا افزایــش یافتــه اســت. 
ــوم  ــه س ــای درج ــد خرماه ــا 30 درص ــا 20 ت ــن واحده ای
حاصــل از خطــوط بســته بنــدی را بــه محصــوالت مذکــور 

تبدیــل مــی کننــد.
همچنیــن ایــن شــرکت هــا، ســرمایه گــذاری هــای بســیار 
ــتاندارد  ــازی اس ــاده س ــت و پی ــه رعای ــبی در زمین مناس
هــای بهداشــتی و ایمنــی مــواد غذایــی در خطــوط 

ــد. ــام داده ان ــود انج ــدی خ تولی
مشــخصات مهمتریــن واحدهــای فــرآوری و بســته بنــدی 

خرمــای تونــس عبارتنــد از:
Boudjebel S.A. VACPA :نام شرکت

ــن(،  ــیس 1982(، )1500 نفرکارک ــال تاس ــخصات: )س مش
)تحــت پوشــش قــراردادن 600 کشــاورز(، )ظرفیــت 13000 

ــک( ــای ارگانی ــن خرم ــادرات 6000 ت ــن( و )ص ت
ــارت  ــک، تج ــزو14000، ارگانی ــزو9001، ای ــتانداردها: ای اس
ــال  ــالل، گلوب ــک، ح ــه ارگانی ــارت منصفان ــه، تج منصفان

گــپ
 SMETA، BRCS، BSC،JAS certification،FDA

Food Safety
محصــوالت: بارهــای شــکالتی، انــواع بســته بنــدی 
فانتــزی و معمولــی، قنــد خرمــا، خمیــره، روغــن هســته، 
شــکرخرما، پــودر، شــیره، چیپــس خرمــا، گرانــول خرمــا 

ــا ــوره خرم و پ
Horchani Dates :نام شرکت

ــته  ــدرن بس ــط م ــن(، )خ ــر کارک ــخصات: )500 نف مش
ــن  ــادرات 3500 ت ــک(، )ص ــگام در ارگانی ــدی(، )پیش بن
خرمــا(، )صــادرات 440 تــن خرمــای ارگانیــک ( و )داشــتن 

ــاری( ــان تج ــه نش س
 USDA organic,  ;9001&22000  Iso اســتانداردها: 

BIO, GAP, BRC, BCS ÖKO-GARANTIE
ــر  ــدی، خمی ــته بن ــای بس ــا ه ــواع خرم ــوالت: ان محص

ــا ــس خرم ــیره، چیپ ــودر، ش ــا، پ خرم
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* مونا کنعانیان
* نماینده پروژه مالکیت فکری ایران و سوییس و متخصص توسعه زنجیره ارزش نشانه های جغرافیایی

انجمن نشانه جغرافیایی؛ ساز وکار مشارکتی 
محلی برای مدیریت کیفیت محصول 

ــد کــه محصــول  ــا، شــنیده ای ــز خرم تولیدکننــدگان عزی
ــی   ــانه جغرافیای ــی نش ــت گواه ــه دریاف ــق ب ــما موف ش
ــان  ــر از خودت ــن خب ــنیدن ای ــد از ش ــا بع ــد. حتم گردی
پرســیدید کــه  خــوب ایــن بــه چــه معناســت؟ و چگونــه 
ــی  ــای گواه ــع و مزای ــد از مناف ــی توانن ــدگان م تولیدکنن

ــوند؟  ــد ش ــره من ــی به ــانه جغرافیای نش
ــاص  ــای خ ــی ه ــت و ویژگ ــهرت، مرغوبی ــی ش ــن گواه ای
محصــول شــما را تاییــد مــی کنــد.  نشــانه ی جغرافیایــی 
یــک دارایــی جمعــی متعلــق بــه تولیدکننــدگان محصــول 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب ــت. ای ــی اس ــانه جغرافیای نش

ــه فــرد و بــی همتاســت.  محصــول شــما منحصــر ب
ــای  ــب فاکتوره ــه ی ترکی ــودن نتیج ــا ب ــی همت ــن ب ای
ــگ و  ــی ، فرهن ــای طبیع ــی ه ــامل ویژگ ــی، ش جغرافیای

ــت.  ــی اس ــش بوم دان
عالمــت نشــانه جغرافیایــی بــرروی محصــول از رقابــت نــا 
عادالنــه جلوگیــری کــرده و مصــرف کننــده را هــم در برابر 
ــی،  ــانه جغرافیای ــول نش ــهرت محص ــتفاده از ش ــوء اس س
مــورد حمایــت قــرار مــی دهــد. ایــن بــه ایــن معناســت 
کــه محصولــی کــه در منطقــه ی جغرافیایــی شــما تولیــد 
ــه  ــری ب ــت فک ــی از مالکی ــوان بخش ــه عن ــود ب ــی ش م
ــت  ــی حمای ــورت قانون ــه ص ــده و ب ــناخته ش ــمیت ش رس

مــی شــود.  
در  کــه  مشــابه  صنایــع  و  تولیدکننــدگان  بنابرایــن 
ــی  ــا محصوالت ــتند و ی ــما نیس ــی ش ــه ی جغرافیای منطق
ــد  ــا کیفیــت پاییــن تــر تولیــد مــی کننــد اجــازه ندارن ب
ــی  ــانه جغرافیای ــت نش ــا عالم ــان را ب ــه محصوالتش ک
ــانه ی  ــوی نش ــامل لوگ ــت ش ــن عالم ــند. ای ــما بفروش ش
جغرافیایــی اســت، کــه توســط انجمــن حمایــت از نشــانه 
ی جغرافیایــی تهیــه و بــه تولیدکنندگان شایســته شــرایط 

ــود. ــی ش ــا م ــد اعط ــه تولی ــیوه نام ش
لوگوی نشانه جغرافیایی به این معناست که: 

*محصــول شــما در منطقــه ی جغرافیایــی ذکــر شــده در 

شیوه نامه نشانه جغرافیایی تولید شده است.
*محصــول شــما از اســتانداردهای تولیــدی مشــخص شــده 

در شــیوه نشــانه هــای جغرافیایــی تبعیــت کنــد.
ــظ  ــما  حف ــی ش ــانه جغرافیای ــت از نش ــن حمای *انجم
ــد. ــی کن ــن م ــول را تضمی ــت محص ــت و مرغوبی کیفی
شــیوه نامــه نشــانه جغرافیایــی، مجموعــه  مقرراتــی اســت 
کــه بــا گفتگــو میــان تولیدکننــدگان مــورد توافــق قــرار 
ــد و  ــول باش ــت محص ــت و اصال ــن کیفی ــا ضام ــه ت گرفت

مــوراد زیــر را تشــریح مــی کنــد: 
1.محصــول، ویژگــی هــای کیفــی خــاص محصــول و 
ــاص  ــی خ ــای کیف ــی ه ــن ویژگ ــخیص ای ــی تش چگونگ
ــد در آن  ــول می توان ــه محص ــی ک ــدوده جغرافیای 2.مح

ــود.  ــی ش ــد م تولی
ــته بندی  ــراوری، و بس ــت، ف ــد )کاش ــای تولی 3.روش ه
نهایــی( کــه بایــد بــرای رســیدن بــه یــک کیفیــت خــاص 

رعایــت شــود. 
ــن  ــا 3 و همچنی ــوارد 1 ت ــد م ــی تایی ــی گواه 4.چگونگ
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه رهگیــری و برچســب گذاری 

ــول محص
ــرای برخــورداری از منافــع نشــانه جغرافیایــی  ــن ب بنابرای
بایــد خــود شــما تولیدکننــدگان ســازو کاری بــرای 
مدیریــت نشــانه جغرافیایــی خــود طراحــی و اجــرا 
کنیــد. بدیهــی اســت کــه انجــام کار بــه صــورت جمعــی 
کار شــما را بســیار راحــت تــر مــی کنــد. همچنیــن زمانــی 
کــه کنــار هــم باشــید حــل مشــکالت آســان تــر خواهــد 
ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــل پیش ــن دالی ــه همی ــا ب ــود، و بن ب
ــن  ــی انجم ــانه جغرافیای ــول نش ــر محص ــدگان ه تولیدکنن
نشــانه جغرافیایــی خودشــان را تاســیس و مدیریــت کنند. 
ــه نمایندگــی از تولیدکننــدگان مســئولیت  ــن انجمــن ب ای
مدیریــت نشــانه جغرافیایــی، مدیریــت و کنتــرل کیفیــت، 
و مدیریــت جمعــی ایجــاد و حمایــت از شــهرت محصــول 

ــرد.   ــی گی ــده م ــر عه ــی را ب ــانه جغرافیای نش
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بــر اســاس مســئولیت جمعــی، انجمــن حمایــت از نشــانه 
جغرافیایــی، می توانــد ضمــن حمایــت از محصــوالت 
ــرای  ــم ب ــادی ه ــهرت زی ــما، ش ــی ش ــانه جغرافیای نش

ــد.  ــاد کن ــما ایج ــول ش محص
شــهرت کیفیــت  را نشــان مــی دهــد. نشــانه جغرافیایــی 

بــرای ایجــاد شــهرت مشــترک بســیار مهــم اســت.
ــد  ــی توانی ــید م ــته باش ــتری داش ــهرت بیش ــی ش وقت

ــید!  ــری بفروش ــت باالت ــه قیم ــان را ب محصولت
ــی شــما اصالــت  ــانه جغرافیای ــن حمایــت از نش انجم
محصولتــان را بــرای مصــرف کننــده تضمیــن مــی کنــد از 

ــق:  طری
* نظــارت – از مرحلــه تولیــد تــا فــرآوری، بــرای اطمینــان 
ــیوه  ــده در ش ــق ش ــد تواف ــما از روش تولی ــه ش ــن ک از ای

ــد.  ــروی می کنی ــی پی ــانه جغرافیای ــه نش نام
* بازرســی محصــول - ایــن کار بــرای اطمینــان از انطبــاق 
ــه  ــیوه نام ــده در ش ــخص ش ــت مش ــا کیفی ــول ب محص

انجــام می شــود. 
* مدیریــت سیســتم رهگیــری، ایــن کار بــرای اطمینــان از 
ایــن اســت کــه محصــول شــما واقعــا از همــان محــدوده 

جغرافیایــی تعریــف شــده در شــیوه نامــه مــی آیــد. 
ــیار  ــدگان بس ــرای مصرف کنن ــول ب ــت محص ــت اصال ضمان
اهمیــت دارد. چــون ایــن کار بــه آنهــا اطمینــان مــی دهــد 
کــه محصولــی کــه از ســرزمین شــما مــی آیــد بــر أســاس 
دانــش بومــی تولیــد شــده و دارای کیفیــت بــی همتایــی 
اســت. تضمیــن چنیــن اطمینانــی بــه مصــرف کننــدگان، 
ــر را افزایــش  ــرای پرداخــت قیمــت باالت تمایــل ایشــان ب

مــی دهــد.
در حــال حاضــر متخصصــان پــروژه مالکیــت فکــری ایــران 
و ســوییس بــا تولیدکننــدگان خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد 
از روســتاهای مختلــف طــی فراینــدی مشــورتی در حــال 
ــت  ــازمان مدیری ــیس س ــرورت تاس ــاره ض ــو  درب گفتگ
نشــانه جغرافیایــی خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد هســتند.  
ــانه  ــت نش ــه ســازمان مدیری ــت ک ــروری آن اس ــرط ض ش
جغرافیایــی خرمــای پیــارم حاجــی آبــاد بــه طــور واقعــی 
نماینــده ی ذی نفعــان نشــانه جغرافیایــی در قلمــرو تولیــد 

مــورد توافــق اعضــا در شــیوه نامــه باشــد.
ایــن بــه ایــن معناســت کــه اعضــای آن بایــد نماینــده ی 
تعــداد مشــخصی از تولیدکننــدگان، و ســایر حلقــه هــای

زنجیــره ارزش در صــورت نیــاز و همچنیــن نمایانگــر حجــم 
مشــخصی از کل تولیــدات محصــول مــورد نظــر باشــند.

ــی در  ــانه جغرافیای ــن نش ــش انجم ــت نق ــاره اهمی درب
ترویــج و بازاریابــی جمعــی محصــوالت نشــانه جغرافیایــی 
در قســمت بعــدی ایــن نوشــتار صحبــت خواهیــم کــرد...

15



نخل ایران - نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران

یادداشت ها و مصاحبه ها

ــد  ــور ش ــه چط ــد و اینک ــان بفرمایی ــری از فعالیتت مختص
ــد؟ ــورتر کردی ــتگاه س ــاخت دس ــه س ــروع ب ش

ــوی  ــدری ق ــه ق ــا ب ــم ه ــا و الگوریت ــروزه کامپیوتره ام
ــد کــه بخشــی از هوشــمندی انســان هــا را مــی  شــده ان
ــا  ــین ه ــا ماش ــت. ام ــار داش ــا انتظ ــین ه ــوان از ماش ت
ــر و پرســرعت هســتند. دســتگاه ســورتر  خســتگی ناپذی
ــش  ــرکت دان ــط ش ــاورزی توس ــوالت کش ــمند محص هوش
ــاورزی  ــی در کش ــوش مصنوع ــرد ه ــت کارب ــان جه بنی
توســعه یافتــه اســت. دســتگاه هــای ســورتینگ هوشــمند 
ــا  ــا دانه ه ــا و ی ــوه ه ــم از می ــاورزی، اع ــوالت کش محص
ــت  ــاظ کیفی ــالت را از لح ــات و غ ــل، حبوب ــم از آجی اع
ســورت و دســته بنــدی نمــوده و بدیــن ترتیــب محصوالت 
ــر  ــن ت ــت پایی ــا کیفی ــوالت ب ــر از محص ــت باالت ــا کیفی ب

ــد.  ــی گردن ــک م تفکی
ــورت  ــه ص ــه چ ــاد ب ــادرات و اقتص ــورتر در ص ــش س نق

ــت؟ هس
ــی  ــتاندارد جهان ــازمان اس ــات س ــه تحقیق ــه ب ــا توج ب
در مــورد ایــران، دو بــال اقتصــادی کشــور ایــران 
پتروشــیمی و کشــاورزی و باغــداری اســت. همانطــور کــه 
در پتروشــیمی نبایــد نفــت خــام فروشــی شــود، دســتگاه 
ســورتر نیــز میتوانــد بــا ســورت در مبــدا یــا خــط توزیــع 
خرمــا و هــر محصــول دیگــری، ارزش افــزوده ایجــاد کــرده 
ــان  ــول در هم ــت محص ــاس کیفی ــدی براس ــته بن و دس

ــد. ــاق بیفت ــدا اتف ابت
ــا  ــا ســورترهای خرم تفــاوت ســورتر هوشــمند مذکــور  ب

ــت؟ ــازار چیس ــود در ب موج
بــا توجــه بــه  تنــوع زیــاد خرمــا و شــاخصه هــای متفاوت 
آن همچــون چســبندگی، در مقولــه ســورت خرمــا در حــال 
ــی و روش  ــورترهای مکانیک ــا از س ــور م ــر در کش حاض
ســورتینگ دســتی بجــای ســورترهای هوشــمند اســتفاده 
ــن روش هــا  ــن ای ــه دقــت پایی ــا توجــه ب ــه ب میشــود؛ ک
ــت. در  ــده اس ــداران ش ــن باغ ــرداری پایی ــره ب ــث به باع
حــال حاضــر برخــی ایــرادات تنهــا توســط چشــم و هــوش

ــورت  ــای س ــتگاه ه ــت و دس ــایی اس ــل شناس ــان قاب انس
ــورتر  ــد. س ــا را ندارن ــازی آن ه ــت جداس ــی قابلی مکانیک
ــردازش  ــش پ ــری از دان ــره گی ــا به ــا ب ــمند خرم هوش
تصویــر و دیــپ لرنینــگ توانایــی جداســازی انــواع 

ــا را دارد.  ــول خرم ــاص محص ــرادات خ ای
ســورتر هوشــمند خرمــا را بــر اســاس چــه پارامتــر هایــی 

جداســازی و ســورت میکنــد؟
ــورت  ــرای س ــی را ب ــر اصل ــار پارامت ــتگاه چه ــن دس ای
هــر دانــه اســتفاده مــی کنــد. ایــن پارامتــر هــا در رابــط 
کاربــری گرافیکــی دســتگاه تعریــف و قــرار گرفتــه اســت. 
اولیــن مــورد جداســازی و ســورت بــر اســاس رنــگ اســت 
ــب را  ــارک و رط ــود خ ــی ش ــال م ــق مث ــن طری ــه از ای ک
ــه  ــد ب ــه دارن ــی ک ــی محسوس ــاوت رنگ ــه تف ــه ب باتوج
راحتــی از خرمــا جــدا کــرد. پارامتــر دیگــر ســایز اســت 
کــه دســتگاه ســورتر هوشــمند خرمــا را بــر اســاس انــدازه 
)طــول ، عــرض ، نســبت طــول بــه عــرض و ...( خرمــا هــا 
ــه  ــتید ک ــن هس ــتار ای ــر خواس ــد. اگ ــورت می کن را س
ــتگاه  ــید، دس ــته باش ــت داش ــک دس ــال ی ــای کام خرماه
ــرض،  ــول، ع ــاس ط ــا را براس ــر خرماه ــن پارامت ــا ای ب
ــی متــری  ــت میل محیــط و مســاحت وحتــی قطــر در حال
شناســایی کــرده و ســورت میکنــد. پارامتــر ســومی کــه 
ســورت بــر اســاس آن شــکل میگیــرد ســورت بــر اســاس 
شــکل خرمــا هســت کــه بــه طــور مثــال میتــوان بــا ایــن 
پارامتــر خرماهایــی کــه دم یــا چــوب دارنــد را شناســایی 
ــی  ــت شناس ــاس ریخ ــر اس ــورت ب ــرد. س ــک ک و تفکی
پارامتــر چهارمــی اســت کــه دســتگاه ســورتر هوشــمند از 
آن بهــره بــرده اســت. دســتگاه بــا اســتفاده از علــم نویــن 
ــه تشــخیص  ــا یادگیــری عمیــق قــادر ب دیــپ لرنینــگ ی
ــای  ــورده و خرم ــل خ ــون بلب ــری همچ ــای ظاه ــاوت ه تف
ــوده کــه در دیگــر ســورترهای رنگــی خارجــی  خشــک ب
ــازی  ــه جداس ــدارد. البت ــود ن ــا وج ــخیص آنه ــکان تش ام
ضایعــات بــار ورودی خرمــا، پارامتــر یــا پیشــفرض 
ــوب،  ــون چ ــواردی همچ ــتگاه م ــه دس ــوده ک ــتگاه ب دس
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هســته خرمــا، بــرگ درخــت و  غیــره کــه گاهــا همرنــگ و 
مشــابه خــود خرمــا هــم هســتند را از خرمــا جــدا میکنــد.

مشتریان سورتر خرما چه کسانی هستند؟
ــن  ــا، فعالی ــدگان خرم ــال دارن، صادرکنن ــداران، ترمین باغ
در حــوزه توزیــع خرمــا کــه خواســتار ایجــاد ارزش افــزوده 
ــورت  ــکالت س ــا و مش ــه ه ــش هزین ــوالت و کاه در محص

ســنتی هســتند.
تهیــه ســورتر خرمــا بــرای ایــن قشــر، چــه مزیــت هایــی 

میتوانــد داشــته باشــد؟
ــل  ــد داخ ــورده و فاس ــل خ ــای بلب ــود خرم ــرض وج ــا ف ب
ــادی  ــد زی ــا ح ــد ت ــدا میتوان ــورت در مب ــا، س ــار خرم ب
جلــوی ضــرر و زیــان را بگیــرد، بدیــن صــورت که ســورت 
ــده،  ــدا ش ــد ج ــای فاس ــد، خرم ــی افت ــاق م ــدا اتف در مب
درنتیجــه خطــر آســیب دیدگــی خرمــا هــا، هزینــه حمــل 
و نقــل و انبــارداری کاهــش مــی یابد. اســتفاده از دســتگاه 
ــازی  ــدا س ــک و ج ــث تفکی ــا باع ــمند خرم ــورتر هوش س
محصــوالت بــر اســاس کیفیــت هــای مختلــف شــده کــه 
ــند و  ــاوت باش ــذاری متف ــت گ ــاظ قیم ــد از لح ــی توانن م
ــا یــک محصــول بازارهــای  ــه ب ــن باعــث مــی شــود ک ای
ــاد ارزش  ــه آن ایج ــه نتیج ــد ک ــش دهن ــی را پوش متفاوت
ــری در ایــن خصــوص مــی باشــد. همچنیــن  افــزوده باالت
زمانــی کــه محصــوالت معیــوب از محصــوالت بــا کیفیــت 
از طریــق ایــن ســورترجدا مــی شــود باعــث مــی گــردد 
تــا در دوران انبــار و نگهــداری محصــوالت معیــوب باعــث 

ــد. ــا کیفیــت نگردن فســاد محصــوالت ب
ــای روش  ــه ج ــد ب ــمند بای ــتگاه سورترهوش ــرا دس چ

ــود؟ ــتفاده ش ــتی اس ــورت دس س
ــودن  ــی ب ــه طوالن ــه ب ــا توج ــتی، ب ــورت دس در روش س
ایــن پروســه، خســتگی کارکنــان و یکنواختــی کار، 
احتمــال خطــا افزایــش مــی یابــد و در خروجــی و کیفیــت 
ــورتر  ــا س ــورت ب ــذارد. در روش س ــی گ ــر م ــورت تاثی س
هوشــمند، دســتگاه قــادر بــه ســورت بــا کیفیتــی 
مشــخص بــه صــورت یــک پروســه تکــرار شــونده در هــر 
ســاعت از شــبانه روز مــی باشــد و باتوجــه بــه دقــت باالی 
دســتگاه صاحبــان ایــن دســتگاه میتواننــد از ارزش مالــی 
بیشــتری برخــوردار شــوند؛ همچنیــن باتوجــه بــه حــذف 
نیــروی انســانی در ایــن روش از ســورتینگ، کاهــش هزینه 
ــه  ــا توج ــت. ب ــهود اس ــمگیری مش ــل چش ــور قاب ــا بط ه
ــروی  ــش نی ــورتینگ و کاه ــاعت کاری س ــش س ــه افزای ب
ــادر  ــتگاه ق ــب دس ــار ورودی، صاح ــش ب ــانی و افزای انس
اســت محصــوالت بــا تنــاژ بیشــتری را در ماه هــای پیــک 

ــد. ــورت نمای کاری س
مزیــت ســورتر هوشــمند خرمــا نســبت بــه ســایر 

چیســت؟ ســورترها 

ــا  ــا ب ــمند خرم ــورتر هوش ــاوت س ــن تف ــل تری ــل تام قاب
اکثــر ســورترهای موجــود در بــازار ایــن اســت کــه اغلــب 
ــگ(  ــاس رن ــر اس ــورت ب ــا،color  sorter )س ــوتر ه س
هســتند و توانایــی تشــخیص عیــوب غیــر رنگــی را ندارند. 
ســورتر هوشــمند خرمــا عالوه بــر رنــگ، خرما را براســاس 
پارامتــر هــای انــدازه، شــکل و ریخت شناســی نیز ســورت 
میکنــد. بــا توجــه بــه اینکه اغلــب ســورترهای موجــود در 
بــازار تولیــد خــارج از کشــور یــا مونتــاژ داخــل هســتند، 
بحــث پشــتیبانی ایــن دســتگاه هــا بســیار ضعیــف اســت 
ــن  ــکل ای ــن مش ــروز کوچکتری ــا ب ــه ب ــن ک ــال ای و  احتم
ــت.  ــوند باالس ــارج ش ــد خ ــط تولی ــا از خ ــتگاه ه دس
ــتگاه  ــد دس ــا ص ــر ت ــد صف ــاخت و تولی ــه س ــه ب باتوج
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــط ش ــا توس ــمند خرم ــورتر هوش س
کامــال ایرانــی، تیــم پشــتیبانی قــوی آمــاده رفــع هرگونــه 
خطــای احتمالــی دســتگاه در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــی باش ــران م ــر ای و در سراس
ــش  ــول دان ــک محص ــا ی ــمند خرم ــورتر هوش ــتگاه س دس
بنیــان اســت، امــکان تهیــه ایــن دســتگاه بــا وام لیزینــگ 

ــز وجــود دارد. نی
ــا  ــورتر خرم ــتگاه س ــوژی دس ــرد و تکنول ــوه عملک نح

ــت؟ ــه اس چگون
ــخص  ــم مش ــب و نظ ــه مناس ــک فاصل ــا ی ــا ب ــا ه خرم
ــپس  ــد، س ــی گیرن ــرار م ــتگاه ق ــر ورودی دس روی کانوای
ــتم  ــه سیس ــخص ب ــرعت مش ــک س ــا ی ــر ب ــط کانوای توس
هــای تصویــر بــرداری مــی رســند، در انتهــای کانوایــر دو 
سیســتم تصویــر بــرداری در بــاال و پاییــن کانوایــر تعبیــه 
ــا  ــر و روی خرم ــس از زی ــن عک ــه چندی ــت ک ــده اس ش
تهیــه میکننــد. در نهایــت تصویــر کاملــی تقریبــا ازتمــام 
ــد کــه در نتیجــه  ــا بدســت مــی آی ــه خرم ــا هــر دان زوای
اگــر هــر مشــکلی در هــر قســمت از خرمــا وجــود داشــته 
باشــد قابــل تشــخیص اســت. در ایــن جــا رنــگ، انــدازه و 
شــکل خرمــا بــا توجــه بــه پــردازش تصویــر آنالیــز شــده 
و بــا اســتفاده از دیــپ لرنینــگ کــه همچــون ذهــن یــک 
انســان آمــوزش دیــده و قابلیــت تشــخیص انــواع خرمــا از 
ــه خرمــای بلبــل خــورده و خرمــای خشــک شــده و  جمل
غیــره را دارد و ایــن اطالعــات بــه شــبکه عصبــی دســتگاه 
ــه پارامترهــای تنظیــم شــده  ــا توجــه ب ارســال شــده و ب
ــتفاده  ــا اس ــورت ب ــه س ــتگاه در مرحل ــر دس ــط کارب توس
ــط  ــه توس ــواردی ک ــق م ــا طب ــر خرم ــاد ، اگ ــور ب از اجکت
کاربــر تعییــن شــده مرغــوب باشــد از زیــر اجکتــور بــاد 
عبــور میکنــد و اگــر خرمــا طبــق مــواردی کــه در توســط 
کاربــر تعییــن شــده نامرغــوب باشــد اجکتــور بــاد در حــد 
ــه  ــا را ب ــه خرم ــک دان ــده و آن ی ــال ش ــه فع ــی ثانی میل

ــاب میکنــد. ســمت خروجــی خرماهــای نامرغــوب پرت
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سس باربیکیو خرما

* زهرا علیدادی

ــا در  ــو خرم ــس باربیکی ــای س ــن مزای ــی از مهمتری یک
ــتفاده از  ــازار اس ــود در ب ــس های موج ــا س ــه ب مقایس
خرمــا بــه عنــوان یــک شــیرین کننــده طبیعــی و مقــوی 
ــی  ــای مصنوع ــیرین کننده ه ــا ش ــکر ی ــای ش ــه ج ب

می باشــد.
مواد الزم برای تهیه سس باربیکیو خرما:

یک عدد پیاز کوچک خرد شده
4 حبه سیر خرد شده

رب گوجه فرنگی | 1 قوطی
سرکه سیب | یک سوم فنجان

خرما بدون هسته و خرد شده | یک چهارم فنجان
آب | به میزان الزم

فلفل قرمز | 1 قاشق چایخوری
پابریکا دودی | 1 قاشق چایخوری

خامه ترش | 1 پیمانه
وانیل | 1 قاشق چایخوری

تخم مرغ | 3 عدد
خرما | 6 تا 10 عدد بر اساس اندازه خرما

پودر میخک )اختیاری(
مراحل آماده سازی سس باربیکیو

ــه  ــرده و ب ــوط ک ــده را مخل ــرد ش ــاز خ ــیر و پی ــدا س ابت
مــدت 3 دقیقــه روی حــرارت بــه خوبــی مخلــوط کنیــد. 

و رب گوجــه فرنگــی، پاپریــکا و میخــک را اضافــه کنیــد. 
ــه  ــد. بقی ــداوم بپزی ــم زدن م ــا ه ــه ب ــدت 3 دقیق ــه م ب
مــواد بــه جــز نمــک و فلفــل را بــه مخلــوط بــاال اضافــه 
ــد.  ــوش بیای ــه ج ــا ب ــد ت ــاد کنی ــرارت را زی ــد و ح کنی
شــعله گاز را کــم کــرده و در ظــرف را ببندیــد و بــه مــدت 
ــد. در  ــم بزنی ــی ه ــر از گاه ــانید و ه ــه بجوش 30 دقیق
ــد در حیــن حــرارت دادن طعــم  ــل، می توانی صــورت تمای
ــن  ــام ای ــا اتم ــود ت ــی ش ــه م ــا توصی ــید، ام آن را بچش
مرحلــه و پخــت کامــل خرمــای بیشــتری اضافــه نکنیــد.
ســپس ظــرف را از روی حــرارت برداریــد و اجــازه دهیــد 
ــه مــدت 10 دقیقــه خنــک شــود. آن را داخــل مخلــوط  ب
ــه خوبــی مخلــوط کنیــد  ــاال بریزیــد ب ــا ســرعت ب کــن ب
ــا یکدســت شــود. در ایــن مرحلــه، ســس شــما آمــاده  ت
نگهــداری در یخچــال اســت. پــس نمــک و فلفــل را بــه آن 
اضافــه کــرده و خــوب هــم بزنیــد. آن را درون یــک بطــری 
ریختــه و در یخچــال نگهداریــد. از آنجاییکــه ایــن ســس 
ــی  ــواد افزودن ــه م ــال طبیعــی و خانگیســت و هیچگون کام
ــه  ــک هفت ــدت ی ــرف م ــر ظ ــت حداکث ــر اس ــدارد بهت ن

ــود. ــتفاده ش اس
ــر روی  ــد ب ــی توانی ــمزه را م ــو خوش ــس باربیکی ــن س ای
ــا کبــاب بمالیــد و از طعــم  ــواع ســاندویج، اســتیک و ی ان

ــد! ــذت ببری ــر آن ل ــی نظی ب
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گزارش پایش تحوالت فصلی تولید خرما )استان بوشهر(

* مهندس رحیم خادمی
* کمیته تولید انجمن خرمای استان بوشهر

ــش  ــد. بی ــوده ان ــودار ب ــی برخ ــت مطلوب ــق از کیفی مناط
ــات  ــی مطالع ــی و خارج ــاری داخل ــم تج ــت رق از بیس
ــم  ــش از160 رق ــت و بی ــده اس ــام ش ــازگاری آن انج س

ــت. ــده اس ــایی ش ــتان شناس ــا در اس خرم
مشــکالت و چالــش هــای تولیدخرمــا دراســتان )کشــور( 

و راهکارهــا:
بهره وری پایین عوامل تولید:

در حــال حاضــر میــزان عملکــرد خرمای اســتان )کشــور( 
ــن در  ــت ای ــر اس ــن ت ــی پایی ــرد جهان ــه عملک ــبت ب نس
ــام  ــع و ارق ــد در مناب ــیل تولی ــه پتانس ــت ک ــی اس حال
خیلــی بیشــتر اســت. بخــش عمــده ای از بــاغ هــای خرما 
بــر اســاس شــاخص هــا در گــروه بــاغ هــای درجــه3 قرار 

ــد. ــه نوســازی دارن ــد کــه نیــاز ب میگیرن
هزینــه تولیــد نیــز در ســال هــای اخیــر بدلیــل اصالحــات 
ــب  ــا متناس ــه ام ــش یافت ــطح کالن افزای ــادی در س اقتص
ــعه  ــازار توس ــیون و ب ــاوری و مکانیزاس ــطوح فن ــا آن س ب
ــالت در  ــی از نخی ــد در بخش ــال تولی ــت و عم ــه اس نیافت

شــرایط ناپایــدار قــرار گرفتــه اســت.
ــا  ــداران، ب ــرای باغ ــت ب ــارات ارزان قیم ــص اعتب تخصی
دســتورالعمل مشــخص مــی توانــد بــه نوســازی نخیــالت 

ــد. ــاء بخش ــره وری را ارتق ــرده و به ــک ک کم
ــن در  ــی پایی ــان و کارائ ــا راندم ــاری ب ــای آبی ــامانه ه س

ــاری( ــه آبی ــالت )روش و برنام نخی
ــالت  ــون نخی ــره وری آب، تاکن ــت به ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــز نشــده  ــاری تجهی ــن آبی ــه ســامانه هــای نوی اســتان ب
ــا  ــد و در حــال حاضــر بیــش از 70% نخیــالت اســتان ب ان
روش غرقابــی بــا دور آبیــاری بســیار طوالنــی ســه ماهــه 
و حتــی بیشــتر آبیــاری مــی شــوند )2 تــا 3 بــار آبیــاری 
در ســال(، اکنــون روش آبیــاری و برنامــه غیرفنــی یکــی 
از چالــش هــای اساســی در تولیــد خرماســت. اگــر چــه در 
طــرح تحــول نخلســتان مطالعــات اصــالح شــیوه آبیــاری 
ــت  ــا گذش ــا ب ــده ام ــام ش ــن انج ــای نوی ــامانه ه ــه س ب
چنــد ســال از شــروع طــرح متاســفانه فقــط درحــد %10 
ــروژه  ــز  پ ــون نی ــت. اکن ــته اس ــی داش ــرفت فیزیک پیش
ــروژه  ــایر پ ــف و س ــالت متوق ــزه آب نخی ــال  مکانی انتق

ــتان  ــالت اس ــی در نخی ــوالت فصل ــه از تح ــش اولی پای
بوشــهر در ســال زراعــی جدیــد از وضعیــت تولیــد بویــژه 
ــه  ــات درج ــیوع آف ــوه، ش ــکیل می ــح و تش ــزان تلقی می
یــک نخیــالت اســتان )از جملــه میــوه خوار،کنــه تارتــن، 
ــرد  ــر عملک ــذار ب ــل تاثیرگ ــایر عوام ــواران...( و س چوبخ
کمــی و کیفــی از جملــه کــم آبــی... تــا قبــل از بارندگــی 
هــای مــرداد مــاه، توســط بخــش تخصصــی میــزان تولیــد 
خرمــای اســتان بیــش از 160 هزارتــن برآورد شــده اســت.
ــی  ــال زراع ــی در س ــای فیزیولوژیک ــامانی ه ــایر نابس س
میتــوان بــه عــدم گلدهــی تعــدادی از بــاغ هــای خرمــای 
ــح در  ــدم تلقی ــا، ع ــرک خرم ــت زنج ــعه آف ــتان، توس اس
ــا... در  ــواران خرم ــر رفتارچوبخ ــا و تغیی ــاغ ه ــی ب برخ

ــرد. ــاره ک ــتان اش ــز اس ــق خرماخی ــی مناط برخ
بــا ورود تــوده هــوای مونســون بــه کشــور در مــرداد مــاه 
از جملــه جنــوب کشــور و بارندگــی هــا و رطوبــت نســبی 
طوالنــی مــدت بــی ســابقه در مناطــق خرمــا خیــز ســبب 
گردیــد کــه بخشــی از محصــول خرمــا دچــار ترشــیدگی، 
ــک  ــرآن در ی ــزون ب ــوند. اف ــزش ش ــیاهی و ری ــوک س ن
ــرایط  ــب ش ــه رط ــارک ب ــه خ ــی در مرحل ــع زمان مقط
ــه  ــکیدگی خوش ــی و خش ــه پژمردگ ــروز عارض ــرای ب ب
مهیــا شــده و تعــدادی از نخیــالت از نظــر کمــی و کیفــی 
ــرآورد  ــد کــه در حــال حاضــر ب دچــار خســارت شــده ان
ــر  ــی اخی ــای آب و هوای ــداد ه ــی از روی ــارت ناش خس
ــرآرود  ــی و ب ــت ارزیاب ــی در دس ــش تخصص ــط بخ توس
ــز  ــران نی ــای ای ــن خرم ــرورت دارد انجم ــد و ض میباش
پیگیــری الزم بــرای جبــران خســارت تولیدکننــدگان کــه 
ــتند در  ــرده هس ــتی و خ ــداری معیش ــا دارای باغ عمدت

ــی انجــام شــود. ســطح مل
ارقام خرما در استان بوشهر

ــامل  ــهر ش ــتان بوش ــای اس ــاری خرم ــی و تج ــام اصل ارق
ــدود20%( و ده  ــدی )ح ــدود70%(، زاه ــکاب )ح ــم کب رق
درصــد ســایر ارقــام شــامل خاصوئــی، شــهابی، خنیــزی، 
ــاری  ــام تج ــر ارق ــه اخی ــت. در ده ــکر و.. اس ــار، ش گنت
ــارم  ــی و پی ــول، بره ــه مج ــی از جمل ــی و داخل خارج
ــی ــه و در برخ ــعه یافت ــتان توس ــتعد اس ــق  مس درمناط
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ــرای  ــاری و اج ــبکه آبی ــرای ش ــه اج ــی از جمل ــای آب ه
ــخص  ــه مش ــص و برنام ــدم تخصی ــل ع ــی بدلی درون باغ
ــت و  ــته اس ــی نداش ــل قبول ــرفت قاب ــدی پیش ــان بن زم
ــاغ  ــا تاخیــر در اجــرای پــروژه، ب بیــم آن مــی رود کــه ب
ــز  ــرح نی ــوند و ط ــارج بش ــادی خ ــرد اقتص ــا از عملک ه

ــد. ــت بده ــود را از دس ــی خ ــرش اجتماع پذی
پایین بودن سطح مکانیزاسیون و فناوری در نخیالت

ــانی،  ــرده افش ــژه گ ــتان بوی ــد در نخلس ــات تولی عملی
هــرس بــرگ، آرایــش خوشــه و برداشــت بصــورت دســتی 
ــه  ــر هزین ــیار پ ــه بس ــود ک ــی ش ــام م ــر انج ــا کارگ و ب
اســت. روش هــای تولیــد در نخلســتان نیــاز اســت 
ــال  ــین آالت کام ــاوری و ماش ــعه فن ــک و توس ــا کم ــه ب ک
مکانیــزه شــود. راه انــدازی شــرکت هــای مکانیزاســیون و 
حمایــت آن هــا توســط موسســات حمایــت کننــد. دولتــی 
و هــم چنیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای توســعه 
ــه توســعه  ــد ب ــه مــی توان ــاوری در روش هــای فناوران فن

ــد. ــک نمای ــیون کم مکانیزاس
آفات چوبخوار خرما

بــر اســاس بررســی هــای کارشناســان بعمــل امــده بیــش 
ــر  ــتان درگی ــالت اس ــطوح نخی ــار از س ــزار هکت از18ه
ــن  ــواران هســتند و براســاس همی ــات چوبخ ــارت آف خس
ــات  ــن آف ــار خســارت ای گزارشــات بیــش از 4هــزار هکت
ــای  ــرح ه ــون ط ــت. تاکن ــی اس ــالت بحران ــرای نخی ب
جامــع بــرای کاهــش و کنتــرل خســارت ایــن آفــات تهیــه 
ــی در ســطح ملــی اعتبــاری  و تدویــن و تاییــد شــده  ول
ــه  ــه اینک ــه ب ــت. باتوج ــه اس ــاص نیافت ــرای آن اختص ب
ــد  ــی باش ــه م ــیار پرهزین ــت بس ــرل آف ــای کنت روش ه
بــرای کنتــرل آن حمایــت دولتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
ــام  ــده از ارق ــی ش ــال گواه ــن نه ــد و تامی ــدم تولی ع

ــا ــاری خرم تج
بخــش عمــده ای از نخیــالت کشــور در مرحلــه نوســازی 
ــتی و  ــالم و بهداش ــال س ــه نه ــاز ب ــه نی ــد ک ــرار دارن ق
دارای اصالــت )پاجــوش و یــا نهــال هــای کشــت بافتــی( 
اســت متاســفانه در کشــور چنیــن ظرفیتــی بــرای تولیــد 
ــاد  ــر ایج ــی معتب ــا گواه ــا ب ــی خرم ــت بافت ــال کش نه
نشــده اســت و اکنــون کمبــود نهــال یکــی از مشــکالت 
ــوب  ــالت محس ــداری نخی ــعه پای ــازی و توس ــه نوس برنام

مــی شــود.
ــداری  ــام باغ ــش در نظ ــوذ دان ــب نف ــودن ضری ــن ب پایی

ــراردادی(: ــداری ق ــعه باغ )توس
ــد  ــالت نیازمن ــداری در نخی ــرای پای ــداری ب ــام باغ نظ
ــع  ــت جام ــاوری در مذیری ــش و فن ــوذ دان ــعه و نف توس
تولیــد براســاس نظــام هــای پایــداری اســت. بــرای اجــرا

ــرارداری  ــداری ق ــوان باغ ــی ت ــدف م ــن  ه ــه ای ــل ب و نی
ــا  ــق ب ــک الگــوی موف ــد ی ــه نیازمن را پیشــنهاد نمــود ک

ــت.  ــالت اس ــداری در نخی ــرایط باغ ش
خرده بودن باغ های خرما 

برابــر بررســی هــای انجــام شــده بیــش از 70درصــد بــاغ 
هــای خرمــا کمتــر از 5 هکتــار و حتــی خیلــی کوچکتــر 
ــداری  ــک باغ ــاد ی ــرای ایج ــوع ب ــن موض ــتند و ای هس
تجــاری و قــراردادی مشــکالتی ایجــاد نمــوده اســت هــر 
ــد  ــه بتوان ــی ک ــرکت های ــاد ش ــنهاد ایج ــن پیش ــد ای چن
یکپارچــه ســازی را انجــام بدهــد امــا نظــام بهــره بــرداری 

از بــاغ هــا نیــاز بــه مطالعــه بیشــتر دارد.
نبــود نظــام هــای موثــر حمایتــی از تولیــد )بیمــه 

نخلســتان(
ــاورزی  ــوالت کش ــرای محص ــور ب ــه ای کش ــام بیم در نظ
نــوع بیمــه بــرای نخیــالت از نــوع )تضمیــن تولیــد( اســت 
ــد.  ــه میکن ــول( را بیم ــرد )محص ــالح عملک ــه اصط ــه ب ک
ایــن نــوع بیمــه بــرای هزینــه تولیــد اســت کــه معمــوال 
ــه روز  ــن و ب ــیار پایی ــی، بس ــر واقع ــم غی ــا ه ــه ه هزین
نمــی باشــد. پیشــنهاد میشــود کــه عــالوه بــر رفــع ایــن 
مشــکالت نــه تنهــا هزینــه تولیــد )آن هــم واقعــی( بلکــه 
بیمــه درآمــد را هــم پوشــش بدهــد )حداقــل30% درآمــد( 

کــه حمایــت واقعــی از تولیــد کمتــر انجــام شــود.
عــدم توســعه تشــکل هــا و نهادهــای بومــی در زنجیــره 

تولیــد خرمــا
در مــدل هــای بــاز آفرینــی باغــداری )اقدامــات هماهنــگ 
جوامــع محلــی( از ارکان اصلــی محســوب میشــود. تاکنون 
نهادهــای بومــی کارا و موثــر در مناطــق خرماخیــز در حوزه 
ــت  ــاوری حفاظ ــعه فن ــد. توس ــه ان ــکل نگرفت ــد ش تولی
کننــده نیازمنــد حمایــت موسســات دولتــی از یــک طــرف 
و هــم چنیــن اقدامــات هماهنــگ جوامــع محلــی در قالــب 
ــره  ــام به ــرای نظ ــژه ب ــی بوی ــاد بوم ــای نه ــام ه و نظ
بــرداری از نخیــالت اســت. انجمــن خرمــا میتوانــد ضمــن 
ــه  ــبت ب ــمند نس ــره ارزش ــای زنجی ــه ه ــایی حلق شناس

ــد. ــن نهــاد و حمایــت از آن هــا اقــدام نمای تشــکیل ای
توسعه زیر ساخت ها در نخیالت

در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از سیســتم هــای 
ــه  ــاز ب ــده و نی ــکل ش ــار مش ــالت دچ ــی نخی زهکش
الیروبــی اساســی دارد و تخریــب ایــن زهکــش هــا میتواند 
عمکلکــرد رویشــی و زایشــی و توســعه نخیــالت را تحــت 
ــا  ــی ب ــداث زهکش ــر آن اح ــزون ب ــد. اف ــرار ده ــر ق تاثی
مشــارکت باغــداران و هــم چنیــن جــاده بیــن باغــات از 
ــداری در  ــه پای ــد ب ــه میتوان ــد ک ــی باش ــر م ــوارد دیگ م

ــد. ــک نمای ــا کم ــه ه ــش هزین ــداران و کاه ــام باغ نظ
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دومین جلسه برنامه ریزی بازار و صنایع پس از برداشت خرما

حاضریــن در جلســه :آقایــان برومندی)معاون وزیــر در امور 
ــل  ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــی(، نیکبخت)رئی باغبان
ســازمان تعــاون روستایی(،اســفندیاری)مدیرکل دفتــر 
ــه  ــل اتحادی ــی و غذایی(،یداللهی)مدیرعام ــع تبدیل صنای
سراســری باغــداران(، صنعتی)دبیــر کمیته صــادرات انجمن 
ــدگان  ــه صادرکنن ــران(، هاشــمی )اتحادی ــای ای ــی خرم مل
ــکبار-  ــدگان خش ــهریاری)اتحادیه صادرکنن ــکبار(، ش خش
ــعه  ــر توس ــر کل دفت ــاروئی)معاون مدی ــرکت آرات(، س ش
صــادرات(، مدیــرکل دفتــر بازرگانــی محصوالت کشــاورزی 
ســازمان تعــاون روســتائی(، پیمــان جاللــی )معــاون دفتــر 

ــیری( ــه گرمس ــیری و نیم گرمس
ــای  ــوه ه ــور می ــرکل ام ــدم )مدی ــی مق ــا: جلیل ــم ه خان
گرمســیری و نیمــه گرمســیری(، ســکوتی فر)رئیــس گــروه 
ــرح  ــئول ط ــجاع الدینی)مس ــی(، ش ــی باغ ــع تبدیل صنای
ــن  ــی )انجم ــی(، کربالی ــعه بازرگان ــت توس ــه معاون و برنام
ملــی خرمــای ایــران(، آل نبــی )دفتــر توســعه صــادرات(، 

ــالت( ــروه نخی ــی )گ برنج
بــر اســاس دعــوت نامــه شــماره 1401/800/61521/10 
مــورخ 1401/08/01 معاونــت امــور باغبانــی دومیــن نشســت 
هــم اندیشــی در خصــوص بــازار و صنایــع تبدیلــی پــس از 
ــا حضــور اعضــای فوق الذکــر  برداشــت خرمــا جلســه ای ب
ــه  ــد ک ــکیل گردی ــت تش ــات معاون ــالن جلس ــل س در مح
اهــم مــوارد مطــرح شــده بــه شــرح ذیــل مــی باشــد آقای 
دکتــر برومنــدی  ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه حاضریــن 
ــای  ــت ها و برنامه ه ــه سیاس ــداف جلس ــه اه ــاره ب ــا اش ب
معاونــت امــور باغبانــی در زمینــه خرمــا را تشــریح نمودنــد 
و بــه منظــور رفــع مشــکالت و چالش هــای صنعــت خرمــا 
ــای  ــش ه ــان بخ ــی متولی ــم اندیش ــا ه ــت ب ــروری اس ض
مرتبــط در جهــت رفــع مشــکالت و موانــع و حفــظ ارتقــاء 
جایــگاه نخیــالت اقــدام نمــود و مقــرر اســت این جلســات 
بــه صــورت هفتگــی برگــزار گــردد. بــه طــوری کــه بــرای 
ــه دنبــال تامیــن اعتبــار طــرح جامــع  مشــکالت تولیــد ب

احیــا و نوســازی نخیــالت در الیحــه کل کشــور در ســال

1402 هســتیم و در ادامــه بــه مطالبــی در خصــوص وضعیــت 
صنایــع بســته بنــدی، درجــه بنــدی و فــرآوری خرمــا در 
کشــور و بــه خصــوص اســتان خوزســتان اشــاره و تاکیــد 
نمودنــد صنایــع خرمــا بایــد بــه روز رســانی و در خصــوص 
ــی و  ــا بررس ــازی واحده ــعه نوس ــازی توس ــتاندارد س اس

اقــدام گــردد.
ــدم  ــر مق ــرض خی ــن ع ــدم ضم ــی مق ــر جلیل ــم دکت خان
بــه حاضریــن و سپاســگزاری از حضــور در جلســه مطالبــی 
ــن  ــتور کار ای ــل و دس ــه قب ــات جلس ــوص مصوب در خص
ــا  ــد ب ــی تولی ــوص پیش بین ــد در خص ــان نمودن ــه بی جلس
ــال  ــا در س ــول خرم ــه محص ــارت وارده ب ــاب خس احتس
جــاری بــه تفکیــک اســتان درصــد میــزان برداشــت خرمــا 
ــش  ــط بخ ــا توس ــد خرم ــزان خری ــم می ــک رق ــه تفکی ب
خصوصــی وضعیــت صــادرات شــش ماهــه خرمــا و مقایســه 
میــزان صــادرات شــهریورماه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــش  ــن ش ــران در ای ــای ای ــده خرم ــور اول وارد کنن ده کش
ــام از کل  ــن ارق ــهم ای ــی س ــام صادرات ــزان ارق ــاه، می م
ــد و در  ــه نمودن ــی ارائ ــده گزارش ــادر ش ــای ص ــرم ه ه
ادامــه بــه برگــزاری نمایشــگاه خرمــا در اســتان فــارس در 
هفتــه آینــده و پیشــنهاد و دعــوت انجمــن انجمــن ملــی 
ــم  ــن ه ــت ای ــومین نشس ــه س ــد ک ــاره نمودن ــا اش خرم
اندیشــی در اســتان فــارس بــا حضــور حاضریــن در جلســه 
برگــزار شــود در ضمــن بــا اشــاره بــه ضــرورت شناســنامه 
ــن  ــزی انجم ــه ری ــتار برنام ــتان ها خواس ــودن نخلس دار نم
ــاورزی و  ــی کش ــام صنف ــی نظ ــا هماهنگ ــا ب ــی خرم مل
ــا  ــتان ه ــی اس ــران باغبان ــور و مدی ــی کش ــع طبیع مناب
جهــت برگــزاری جلســه و عملیاتــی نمــودن ایــن موضــوع 
ــوروزی  ــالت ن ــام تعطی ــل ای ــه تداخ ــه ب ــدند و در ادام ش
بــا مــاه مبــارک رمضــان و لــزوم هماهنگــی انجمــن ملــی 
خرمــا بــا اتحادیــه باغــداران کشــور بــرای ذخیــره ســازی 
ــه  ــا ب ــت خرم ــازار و قیم ــرل ب ــت کنت ــول جه ــن محص ای
ــول  ــن محص ــادرات ای ــیب ص ــری از آس ــور جلوگی منظ
شــدند. آقــای دکتــر اســفندیاری توضیحاتــی در خصــوص



ــع  ــی صنای ــای آت ــه و برنامه ه ــورت گرفت ــات ص اقدام
خرمــا بیــان نمودنــد و کارشناســان آن دفتــر نیــز گزارشــی 
ــب پاورپوینــت در زمینــه اقدامــات انجــام شــده در  در قال
زمینــه صنایــع خرمــا بــه تفکیــک اســتان هــا و اعتبــارات 
ــه  ــد و ب ــه دادن ــده ارائ ــص داده ش ــهیالت تخصی و تس
ــتان  ــه خوزس ــتان ها از جمل ــه آن اس ــه ب ــی ک اعتبارات
ــورت  ــای ص ــم پیگیری ه ــت و علیرغ ــده اس ــال ش ارس
ــت،  ــده اس ــذب نش ــارات ج ــن اعتب ــون ای ــه، تاکن گرفت
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــکاران س ــت هم درخواس
ــارات را  ــذب اعتب ــه ج ــتان در زمین ــه خوزس ــا منجمل ه
داشــتند .آقــای نیکبخــت )رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر 
ــالم  ــتایی ( اع ــاون روس ــازمان تع ــل س ــازمان مدیرعام س
ــت  ــت حمای ــازمان در جه ــت های آن س ــا و سیاس برنامه ه
و پشــتیبانی از بخــش کشــاورزی بــه ویــژه باغبانــی اعــالم 
آمادگــی نمودنــد کــه بــرای توســعه صنایــع خرمــا نهایــت 
همــکاری و برنامه ریــزی را انجــام خواهنــد داد نماینــدگان 
بخــش خصوصــی )انجمــن ملــی خرمــای ایــران، اتحادیــه 
ــکبار  ــدگان خش ــه صادرکنن ــور و اتحادی ــداران کش باغ
ــازار  ــع و ب ــه صنای ــنهاداتی در زمین ــرات و پیش ــران( نظ ای
ــد. نماینــدگان دفتــر توســعه صــادرات  ــه نمودن خرمــا ارائ
ــت  ــود وضعی ــت بهب ــا در جه ــدگاه ه ــالم دی ــن اع ضم
بازرگانــی خرمــا نظراتــی را اعــالم نمودنــد و بــا اشــاره بــه 
ــی در وزارت  ــون تمرکــز وظایــف حــوزه بازرگان اجــرای قان
ــازات  ــارات و امتی ــد اعتب ــان نمودن ــاورزی بی ــاد کش جه
ــه وزارت متبــوع تاکنــون منتقــل نشــده  ــون مذکــور ب قان
ــت  ــکالت در جه ــع و مش ــوع از موان ــن موض ــه ای ــت ک اس
محقــق شــدن اهــداف و ماموریــت هــای محولــه بازرگانــی 
ــیون  ــوع در کمیس ــرح موض ــت ط ــد و درخواس ــد ش خواه
ــتند. ــط را داش ــع مرتب ــری از مراج ــه و پیگی ــای مربوط ه

تصمیمات:
ــا  ــی خرم ــن مل ــوت انجم ــنهاد و دع ــه پیش ــه ب ــا توج 1. ب
ــی  ــوع بررس ــا موض ــت ب ــومین نشس ــد س ــرر گردی مق
صنایــع خرمــای اســتان فــارس و ســایر مــوارد در خصــوص 
ــا در  ــور اعض ــا حض ــورخ 1401/08/10 ب ــور م ــای کش خرم

ــردد. ــزار گ ــارس  برگ ــتان ف اس

2.تیمــی متشــکل از دفتــر صنایــع تبدیلــی غذایــی  
اســتاندارد و دفتــر گرمســیری و نیمــه گرمســیری بخــش 
ــرای  ــکیل و ب ــتایی تش ــاون روس ــازمان تع ــی و س خصوص
ــتان  ــای اس ــع خرم ــاماندهی صنای ــور س ــه منظ ــد ب بازدی
خوزســتان بــه اســتان مذکــور عزیمــت نماینــد. ســه دفتــر 
ــه  ــت کلی ــوع لیس ــی وزارت متب ــی غذای ــع تبدیل صنای
ــته  ــه بس ــور در زمین ــای کش ــتان ه ــال اس ــای فع واحده
بنــدی، درجــه بنــدی، نگهــداری و فــراوری را بــه تفکیــک 
اســتان ارســال نماینــد و در خصــوص رتبــه بنــدی آن هــا 
اقــدام و نتیجــه بــه معاونــت امــور باغبانــی اعــالم گــردد.
3. موضــوع شناســنامه دار کــردن نخلســتان هــای کشــور 
توســط نظــام صنفــی و منابــع طبیعــی کشــور بــا همــکاری 
ــرد و در  ــرار گی ــه کاری ق ــا در برنام ــی خرم ــن مل انجم
همیــن زمینــه بــه منظــور هماهنگــی جلســه ای از ســوی 
ــتان  ــی در اس ــام صنف ــور نظ ــا حض ــا ب ــی خرم ــن مل انجم
ــی  ــران باغبان ــور مدی ــا حض ــا ب ــده خرم ــد کنن ــای تولی ه

ــود. ــزار ش ــدن آن برگ ــی ش ــت عملیات ــتان ها درجه اس
4. همچنیــن در جلســه بعــدی از موسســه پژوهــش هــای 
ــتایی  ــعه روس ــاورزی و توس ــاد کش ــزی اقتص ــه ری برنام
جهــت ارائــه گــزارش در خصــوص وضعیــت صنایــع و بــازار 

ــد. ــه عمــل آی ــا در ســایر کشــورها در دعــوت ب خرم
ــته در  ــال گذش ــوابق س ــابقه و س ــه س ــه ب ــا توج 5. ب
ــرر  ــان مق ــارک رمض ــاه مب ــای م ــن خرم ــوص تامی خص
ــن  ــتایی و انجم ــاون روس ــازمان تع ــکاری س ــا هم ــد ب ش
ــه باغــداران کشــور برنامــه  ــران و اتحادی ملــی خرمــای ای
ــرد  ــه گی ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ــای الزم در ای ــزی ه ری
ــی و  ــات هماهنگ ــاری جلس ــال ج ــاه س ــدای دی م و از ابت
ــره  ــوه و ت ــن می ــا دعــوت از ســازمان میادی ــزی ب برنامه ری
بــار بــا محوریــت ســازمان تعــاون روســتایی اقــدام گــردد.
زرگــرزاده  آقــای  بازرگانــی  شــرکت  درخواســت   .6
ــرح  ــا مط ــی خرم ــه صادرات ــرخ پای ــش ن ــوص افزای درخص
گردیــد کــه از ســوی نماینــدگان بازرگانــی و بخــش 
ــرار  ــق ق ــورد تواف ــه م ــن در جلس ــی و حاضری خصوص
نگرفــت و مقــرر شــد نامبــرده موضــوع را از طریــق گمــرک 

ــد. ــری نماین ــران پیگی ج.ا..ای

ادامه...



سومین جلسه برنامه ریزی بازار و صنایع پس از برداشت خرما

حاضرین در جلسه: 
آقایــان: محســن رشــیدفرخی )رئیــس انجمــن ملــی خرمای 
ایــران(، علــی محمــد صمیمــی )نایــب رئیــس اول انجمــن 
ــس دوم  ــب رئی ــدم )نای ــادی مق ــران(، ه ــای ای ــی خرم مل
ــری  ــین اکب ــد حس ــران(، محم ــای ای ــی خرم ــن مل انجم
ــدادادی  ــادر خ ــان(، ن ــن کرم ــس انجم ــب رئی ــزدی )نای ی
ــد  ــران(، حام ــای ای ــی خرم ــن مل ــد انجم ــاور ارش )مش
ــی  ــن مل ــی انجم ــن داخل ــه تامی ــس کمیت ــادی )رئی بدرآب
ــن  ــر کل انجم ــوزاده )دبی ــداد تکل ــران(، مق ــای ای خرم
ــان )رئیــس  ــران(، محمــد صــادق حمیدی ــای ای ملــی خرم
اتــاق بازرگانــی اســتان فــارس(، نیکبخــت )رئیــس هیــات 
مدیــره و مدیــر عامــل ســازمان تعــاون روســتایی(، پیمــان 
ــیری(،  ــه گرمس ــیری و نیم ــر گرمس ــاون دفت ــی )مع جالل
ماجــد مطوریــان پــور )رئیــس انجمــن اســتان خوزســتان(، 
ندیــر پــور جــم )رئیــس انجمــن اســتان بوشــهر(، وحیــد 
ــوی  ــم موس ــارس(، کاظ ــتان ف ــن اس ــداد )انجم ــا ام رض
)مدیــر تعــاون روســتایی فــارس(، یدالهــی )مدیــر عامــل 
اتحادیــه سراســری باغــداران(، مجیدرضــا پــاکاری )مدیــر 
باغبانــی جهــاد کشاورزی(،ســعید زحمــت کشــانی )مشــاور 
ــری  ــهرام مدب ــس(، ش ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس رئی
)عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری باغــداران 
ایــران(، حســین آفتابــی )انجمــن خرمــای اســتان کرمــان(
ــف  ــارس(، یوس ــاورزی ف ــاد کش ــان )جه ــی دهق و مجتب

ــاورزی( ــه کش ــیج جامع ــاورز )بس کش
ــوه  ــور می ــر کل ام ــدم )مدی ــی مق ــرا جلیل ــا: زه ــم ه خان
هــای گرمســیری و نیمــه گرمســیری(، رقیــه ســکوتی فــر 
ــی  ــد برنج ــی( و ناهی ــی باغ ــع تبدیل ــروه صنای ــس گ )رئی

ــالت(  ــروه نخی )گ
ــران   ــای ای ــی خرم ــن مل ــه انجم ــه دعوتنام ــه ب ــا توج ب
ــای  ــع خرم ــی صنای ــوع بررس ــا موض ــت ب ــومین نسش س
اســتان فــارس و ســایر مــوارد در خصــوص خرمــای کشــور 
ــی  ــن مل ــئولین انجم ــور مس ــا حض ــورخ 1401/08/10 ب م
ــاق  ــس ات ــاورزی و رئی ــاد کش ــران، وزارت جه ــای ای خرم

بازرگانــی فــارس و فعالیــن ایــن حــوزه در شــیراز برگــزار 
گردیــد. 

ــت  ــی ریاس ــید فرخ ــای رش ــاب آق ــه جن ــدای جلس در ابت
ــه  ــتور جلس ــرح دس ــه ط ــران ب ــای ای ــی خرم ــن مل انجم
پرداختــه و اهمیــت موضــوع را در حــوزه شناســنامه 
ــه  ــت برنام ــتند جه ــار مس ــود آم ــات و وج ــردن باغ دار ک
ریــزی هــای کالن آتــی مطــرح نمودنــد. همچنیــن ایشــان 
آمادگــی انجمــن ملــی خرمــای ایــران جهــت اجــرای طــرح 
شناســنامه دار کــردن نخیــالت و تامیــن و توزیــع خرمــای 

ــد. ــالم نمودن ــان را اع ــاه رمض ــی در م داخل
در ادامــه جلســه ریاســت محتــرم اتــاق بازرگانــی اســتان 
فــارس ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار جلســه بــه اهمیــت 
ــریح  ــور تش ــاد کش ــذاری در اقتص ــاظ تأثیرگ ــا از لح خرم
نمودنــد و برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی خرمــای شــیراز را 

ــد. ــز در راســتای همیــن موضــوع اعــالم نمودن نی
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــرم س ــت محت ــه ریاس در ادام
ــدم  ــی مق ــر جلیل ــم دکت ــرکار خان ــارس و س ــتان ف اس
ــیری  ــای گرمس ــوه ه ــالت و می ــرم نخی ــت محت سرپرس
ــه  ــه ارائ ــاورزی ب ــاد کش ــیری وزارت جه ــه گرمس و نیم
ــه  ــتور کار جلس ــوص دس ــی در خص ــای تخصص ــدگاه ه دی
جهــت    QR Code داشــتن  همچنیــن  و  پرداختنــد 
ــی را  ــوالت صادرات ــت محص ــر کیفی ــی ب ــارت تخصص نظ
 GAP ضــروری اعــالم نمودنــد. همچنیــن انجــام جلســات
نیــز میتوانــد باعــث بهبــود کیفــی خرمــای کشــور گــردد. 
تکمیــل واحدهــای عالقمنــد بــه ســرمایه گذاری در حــوزه 
ــالح  ــه اص ــت، زمین ــت باف ــا کش ــای خرم ــال ه ــد نه تولی

ــردد. ــم گ ــور فراه ــات کش باغ
در ادامــه جنــاب آقــای نیکبخــت ریاســت تعــاون 
ــی  ــه  اجرای ــک ب ــی کم ــالم آمادگ ــور اع ــتایی کش روس
ــن  ــد. همچنی ــرح نمودن ــه را مط ــات جلس ــودن مصوب نم
ــی  ــای تخصص ــه دیدگاه ه ــه ارائ ــه ب ــار جلس ــایر حض س
ــه  ــتور کار جلس ــتای دس ــی در راس ــنهادات کارشناس پیش

ــد.   پرداختن



شرح مصوبات:
1. مصــوب گردیــد پیگیــری اصــالح دبیــری میــز خرمــای 
ــاد  ــط وزارت جه ــران توس ــای ای ــن خرم ــه انجم ــور ب کش

ــرد. ــام گی ــاورزی انج کش
ــن  ــط انجم ــالت  توس ــردن نخی ــنامه دار ک ــث شناس 2. بح
ملــی خرمــای ایــران پیگیــری و پروپــوزال اجرایــی گــردد.
ــاه  ــای م ــن خرم ــزی تامی ــد برنامه ری ــوب گردی 3. مص
ــران و  ــای ای ــی خرم ــن مل ــط انجم ــان توس ــارک رمض مب
ــزاری  ــا برگ ــت ب ــرع وق ــاورزی در اس ــاد کش وزارت جه

ــرد. ــورت پذی ــتمر ص ــات مس جلس

ادامه...



پنجمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی خرما، فرآوری و صنایع وابسته فارس

ــا،  ــی خرم ــی و تخصص ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش پنجمی
فــرآوری و صنایــع وابســته فــارس از 10 الــی 13 آبــان مــاه 
1401 از ســاعت 16 الــی 21 در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن 
ــی  ــگاه در فضای ــن نمایش ــد. ای ــاح ش ــارس افتت ــی ف الملل
ــرو،  ــالن س ــه س ــع و در س ــزار مترمرب ــعت 6 ه ــه وس ب
ــتانی،  ــور، اس ــئوالن کش ــور مس ــا حض ــس ب ــار و نرگ به
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــران، فع ــای ای ــی خرم ــن مل انجم
ــار  ــرکت هایی از چه ــی ش ــور و نمایندگان ــتان کش از 11 اس
کشــور روسیه،پاکســتان، عمــان و قطــر در قالــب 190 غرفه 
در شــیراز برگــزار و مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفــت.
در حاشــیه ایــن نمایشــگاه جلســه هیــات رئیســه انجمــن 
ملــی خرمــای ایــران بــا حضــور اعضــای آن، نشســت هــای 
ــور  ــا حض ــا ب ــی خرم ــروه مل ــت کارگ ــی و نشس تخصص
مســئوالن کشــور و اســتانی از جملــه رئیــس اتــاق بازرگانی 
ــیری و  ــای گرمس ــوه ه ــور می ــر ام ــر کل دفت ــارس، مدی ف
ــل  ــر عام ــاورزی، مدی ــاد کش ــیری وزارت جه ــه گرمس نیم
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی کشــور، رئیــس انجمــن 
ملــی خرمــای ایــران و فعــاالن بخــش خصصــوی از سراســر 

کشــور در اتــاق بازرگانــی فــارس برگــزار شــد.
در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه رئیــس ســازمان جهاد 
کشــاورزی فــارس گفــت: امــروزه اســتفاده از فنــآوری های 
ــا ارقامــی کــه خاصیــت  ــد کمــک کنــد ت ــن مــی توان نوی
ــا روش  ــد ب ــی دارن ــای صادرات ــه ه ــدی و جنب ــته بن بس

ــا صــادر شــود. ــی بســته بنــدی و نهایت مطلوب
اینکــه جهــاد  بــه  اشــاره  بــا  مجتبــی دهقان پــور 
کشــاورزی بــه ســرمایه گذاران در حــوزه  صنایــع تبدیلــی، 
ــت  ــهیالت ارزان قیم ــا تس ــرآوری خرم ــته بندی و ف بس
ــذ  ــد اخ ــع در فرآین ــع موان ــزود: رف ــد، اف ــی کن ــا م اعط
ــاورزی  ــه هــای حمایتــی جهــاد کش ــوز از دیگــر برنام مج
اســت و در همیــن راســتا خودمــان را موظــف مــی دانیــم 
کــه اگــر ســرمایه گــذاری بــا مشــکلی مواجــه شــده اســت 
ــر  ــع کنیــم و عــالوه ب ــی مشــکل را رف در چارچــوب قانون
ــق  ــه از طری ــد ک ــرد را دارن ــن رویک ــم ای ــتاندار ه آن اس

ــذاران  ــرمایه گ ــکالت س ــد، مش ــع تولی ــع موان ــه رف کمیت
ــا تولیــد  ــه گفتــه دهقــان پــور؛ فــارس ب را حــل کننــد. ب
ــوری  ــه اول کش ــا رتب ــن خرم ــزار و 500 ت ــر 251 ه ــغ ب بال
ــول را  ــن محص ــت ای ــر کش ــطح زی ــارم در س ــه چه و رتب
ــول  ــن محص ــطح ای ــد س ــد در واح ــه تولی دارد و در نتیج
از میانگیــن کشــور و اســتان هــای خرماخیــز باالتــر اســت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. او ب ــداران اس ــالش نخل ــل ت ــه حاص ک
ــه  ــاورزی و ب ــاد کش ــای وزارت جه ــتراتژی ه ــی از اس یک
ــد  ــه تولی ــه ب ــاورزی توج ــاد کش ــازمان جه ــع آن س تب
ــازگاری  ــکان س ــه ام ــی ک ــبی آن، در مناطق ــت نس و مزی
تولیــد بــرای محصــوالت خــاص وجــود دارد، اســت، گفــت: 
جنــوب اســتان فــارس بــه لحــاظ پتانســیل هایــی کــه دارد 
یکــی از بســترهای مناســب بــرای توســعه و تولیــد خرمــا 

ــت.  ــور اس ــطح کش در س
ــه  ــاره ب ــا اش ــارس ب ــاورزی ف ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــروس و  ــاری از وی ــال ع ــتن نه ــار گذاش ــه در اختی اینک
مقــاوم بــه آفــات و بیمــاری هــا کــه در آینــده محصولــی 
ــد از  ــد کن ــی تولی ــدف صادرات ــای ه ــا بازاره ــب ب متناس
ــترش  ــعه و گس ــداران و توس ــت از نخل ــای حمای ــه ه جنب
خرمــا در ایــن اســتان اســت، خاطرنشــان کــرد: در همیــن 
راســتا از اواخــر ســال گذشــته مرکــز تولیــد نهــال خرمــا 
بــا روش کشــت بافــت و تولیــد بــاغ مــادری کلنــگ زنــی 

شــد. 
دهقــان پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در مرکــز مذکــور پایــه 
هــای رقــم مجــول کــه یکــی از ارقــام بــازار پســند اســت 
تولیــد مــی شــود و نهــال هــای تولیــدی عــالوه بــر اســتان 
فــارس، در اختیــار نخلــداران جنــوب کشــور نیــز قــرار می 
گیــرد، افــزود: یارانــه هایــی در اختیــار ایــن مجتمــع قــرار 
دادیــم در همیــن راســتا هــم دولــت یکســری تمهیداتــی 
بــرای نخلــداران در نظــر مــی گیــرد و نهــال هــای تولیــدی 

در قالــب یارانــه در اختیــار نخلــداران قــرار مــی گیــرد. 
او؛ بــه ســالمت محصــول خرمــای تولیــدی نیــز گریــزی زد 
ــاال و از  ــت ب ــا دارای کیفی ــدی م ــای تولی ــزود: خرماه و اف



اســتانداردهای باالیــی بــرای مصــرف بهــره منــد هســتند 
و بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی مناســب جنــوب اســتان، 
ــا  ــد ت ــک کن ــد کم ــی توان ــه م ــم ک ــام داری ــوع ارق تن
ــا ذائقــه مصــرف  بازارهــای هــدف صادراتــی را متناســب ب

ــم. ــایی کنی ــده، شناس کنن
ــه  ــاره ب ــا اش ــارس ب ــاورزی ف ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
اینکــه اســتانداردهای تولیــد ایــن محصــول خــوب اســت، 
ــول  ــه محص ــت و عرض ــتانداردهای برداش ــرد: اس ــان ک بی
ــن  ــتا ای ــن راس ــه در همی ــود ک ــه روز ش ــد ب ــا را بای خرم
ــام  ــت و انج ــام داده اس ــی انج ــری اقدامات ــازمان یکس س
ــای  ــتاندارد ه ــا اس ــی ب ــم خرمای ــه بتوانی ــد داد ک خواه

ــود. ــه ش ــازار عرض ــه ب ــل ب کام
ــل  ــر عام ــادی مدی ــی فره ــم عل ــن مراس ــن در ای همچنی
شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی فــارس نیــز گفــت: 
در پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی خرمــا، تولید،فــرآوری 
ــال  ــرکت فع ــصت ش ــدود ش ــیراز ح ــته ش ــع وابس و صنای
ــه  ــران ب ــزود: ای ــد. وی اف ــور دارن ــوزه حض ــن ح در ای
ــزان  ــت، می ــر کش ــطح زی ــت، س ــوع و کیفی ــاظ تن لح
تولیــد، صــادرات و مصــرف ملــی در زمــره برتریــن تولیــد 
ــه شــمار مــی رود.  ــا در جهــان ب کننــدگان محصــول خرم
ــوع  ــن ن ــران از بهتری ــای ای ــد خرم ــر چن ــه داد: ه او ادام
ــوالت  ــی از محص ــوده و یک ــان ب ــی جه ــای صادرات خرم
ــور  ــی ارز کش ــع اصل ــران و از مناب ــاورزی ای ــده ی کش عم
ــت  ــا گذش ــف ب ــال تاس ــا کم ــا ب ــود ام ــی ش ــوب م محس
ــته  ــی داش ــد نزول ــا رون ــور م ــگاه کش ــهم و جای ــان س زم
اســت. وی افــزود: بــه دالیــل مختلــف از جملــه تغییــرات 
اقلیمــی، خشکســالی و بــی آبــی، ضعــف مدیریــت و برنامه 
ریــزی، موانــع صادراتــی، افزایــش قیمــت تمــام شــده کاال 
ــادرات  ــدی و ص ــته بن ــداری و بس ــد، نگه ــش تولی در بخ
فاقــد صرفــه  اقتصــادی الزم بــوده و همیــن؛ دلیــل رونــد 

ــت. ــته آن اس ــع وابس ــا و صنای ــی خرم نزول
ــع و  ــن موان ــع ای ــا رف ــا ب ــرد: قطع ــان ک ــادی بی فره
مشــکالت و ایــرادات خرمــا بــه معنــای واقعــی تبدیــل بــه
ــی  ــواد غذای ــده م ــن کنن ــتغال زا، تامی ــت اش ــک صنع ی
ــی  ــی وا رز آور م ــی صادارات ــی و کاالی ــی و صنعت و داروی
شــود. ایشــان  افــزود: در همیــن راســتا شــرکت نمایشــگاه 

ــا  ــت ت ــوده و هس ــالش ب ــارس در ت ــی ف ــن الملل ــای بی ه
بــا برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی در ایــن حــوزه و معرفــی 
ــن محصــول خوراکــی   قابلیــت هــا و ارزش اســتراتژیک ای
ــه نخــل داران و ســایر مشــاغل وابســته کمــک  صنعتــی ب
کنــد تــا بــا افزایــش کمــی و کیفــی فــراوری هــای متنــوع 
ــته  ــی و شایس ــهم واقع ــا س ــل از خرم ــا ارزش حاص و ب
ــظ و  ــی حف ــن الملل ــی و بی ــای داخل ــازار ه ــور را در ب کش
ــن  ــگاه بی ــه نمایش ــان اینک ــا بی ــادی ب ــم. فره ــا دهی ارتق
ــش  ــاحت ش ــه مس ــراژی ب ــیراز در مت ــا ش ــی خرم الملل
ــرکت  ــت: ش ــود، گف ــی ش ــزار م ــع برگ ــر مرب ــزار مت ه
ــان  ــای آذربایج ــتان ه ــگاه از اس ــن نمایش ــدگان در ای کنن
شــرقی، آذربایجــان غربــی، یــزد، خراســان رضــوی، 
ــزگان و  ــتان،همدان، تهران،هرم ــهر، خوزس ــان، بوش کرم

ــتند.  ــارس هس ف

ادامه...



جلسه هم فکری ادامه ی اجرای طرح آنالیز ارزش غذایی خرماهای تجاری کشور

ــاه 1400  ــن م ــل بهم ــده در اوای ــزار ش ــات برگ ــرو جلس پی
توســط آقــاي مقــدم  نایــب رئیــس انجمــن ملــي خرمــاي 
ایــران بــا ریاســت و اعضــا هیــات علمــي دانشــکده علــوم 
زیســتي دانشــگاه شــهید بهشــتي و همچنیــن جلســه ی 
حضــوري بــا حضــور آقــاي دکتــر تکلــوزاده دبیــر انجمــن 
ملــی خرمــای ایــران و آقــای مقــدم نایــب رئیــس انجمــن 
ــس  ــي و رئی ــر طالب ــاي دکت ــران و آق ــاي ای ــي خرم مل
ــخ 1400/11/25  ــي در تاری ــر مینای ــاي دکت ــکده آق دانش
برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه دو طــرف دیــدگاه هایشــان 
را در مــورد انــواع ارقــام خرمــا و ارزش غذایــي هــر 
ــي  ــات علم ــا هی ــن اعض ــد. همچنی ــرح نمودن ــدام را مط ک
دانشــکده علــوم زیســتي دانشــگاه شــهید بهشــتي قــول 
ــه کار  ــد ک ــالم نمودن ــد و اع ــاي الزم را دادن ــکاري ه هم
ــه  ــتند ک ــدوار هس ــوده و امی ــاز نم ــه آغ ــن لحظ را از همی
ــري از  ــه جلوگی ــا در زمین ــند و ت ــي برس ــج خوب ــه نتای ب
بعضــي از ســرطان هــا و بیمــاري هایــي مثــل آلزایمــر هــم 
ترکیباتــي در خرمــا بررســي گــردد. در ایــن راســتا جهــت 
پیگیــری انجمــن ملــی خرمــای ایــران بــا دانشــگاه شــهید 
بهشــتی در تاریــخ 1401/09/16 جلســه  بــا حضــور جنــاب 
آقــای مینایــی ریاســت محتــرم دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
حضــور دبیــر انجمــن ملــي خرمــاي ایــران جنــاب آقــاي 
ــم  ــي و خان ــر طالب ــاي دکت ــاب آق ــوزاده، جن ــر تکل دکت

ــد.  ــزار گردی ــی برگ کربالی
ــرم دانشــگاه شــهید  ــی ریاســت محت ــای مینای ــاب آق جن
ــوع  ــد ن ــز چن ــون آنالی ــه تاکن ــد ک ــالم نمودن ــتی اع بهش
خرمــای تجــاری صــورت گرفتــه و ترکیبــات ارزش غذایــی 
ــت  ــده اس ــتخراج گردی ــا اس ــا ه ــن خرم ــدام از ای ــر ک ه
ــای  ــه ه ــور و دغدغ ــاص کش ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــی ب ول
ــوده  ــروژه نب ــن پ ــت ای ــام وق ــام تم ــه انج ــدور ب کاری مق
ــده  ــاه آین ــد م ــه در چن ــد ک ــالم نمودن ــان اع ــد. ایش ان
ــات  ــایر ترکیب ــا و س ــید ه ــو اس ــتخراج  آمین ــن اس ضم
ــه جمــع  بنــدی کامــل   ــاد شــده  ب ــا هــای ی مغــذی خرم
ــا  ــوع خرم ــر ن ــث ه ــا و  بح ــی خرم ــورد ارزش غذای در م

خواهنــد رســید. دکتــر مقــداد تکلــو زاده دبیــر کل انجمــن 
ــه میــزان تولیــد خرمــا  ــا اشــاره ب ــران ب ملــی خرمــای ای
ــا ارزش  ــات ب ــتخراج ترکیب ــت اس ــا و اهمی ــام خرم و ارق
ــاال و ســالمتی بخــش در خرمــا، اعــالم آمادگــی  غذایــی ب
ــام  ــت انج ــاز جه ــورد نی ــای م ــام خرم ــه ارق ــد ک کردن
آزمایــش هــای تخصصــی در اختیــار تیــم علمــی اجرایــی 
قــرار بدهنــد و تحقیقــات مشــابه صــورت گرفتــه در ایــن 
ــروژه  ــی پ ــم اجرای ــرای تی ــتفاده ب ــت اس ــه را جه زمین
ــم  ــج فراه ــدی نتای ــه ی جمع بن ــا زمین ــد ت ــال نماین ارس

ــردد. گ



اولین نشست بررسی چالش ها و فرصت های بسته بندی خرمای استان سیستان و بلوچستان

ــاق و  ــس ات ــی رئی ــم ریگ ــان: عبدالحکی ــور آقای ــا حض ب
ــر  ــوزاده دبی ــر تکل ــتان، دکت ــتان و بلوچس ــن سیس انجم
انجمــن خرمــا ایــران، مهنــدس آفتابی دبیــر اتــاق بازرگانی 
ــتانداری،  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــرکل هماهنگ ــم، مدی ب
مدیــر بنیــاد نخبــگان، معاونیــن جهــاد کشــاورزی، معــاون 
صمــت، معــاون شــرکت شــهرک هــای صنعتــی، کارشــناس 
اداره اســتاندارد، هیــات علمــی دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان و هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات جهــاد 

ــتان. ــاورزی بلوچس کش
ــاعت  ــا در س ــدی خرم ــته بن ــای بس ــش ه ــت چال نشس
ــات  ــالن اجتماع ــاه در س ــخ 17 آذرم ــح در تاری 9:00 صب
ســاختمان شــهید حــاج قاســم ســلیمانی دانشــگاه 
ــت  ــن نشس ــد.  ای ــزار گردی ــتان برگ ــتان و بلوچس سیس
ــئولین  ــل اول مس ــد. در پن ــزار گردی ــل برگ ــورت دو پن بص
دولتــی و دانشــگاهی بــه ارایــه برنامــه هــای انجــام شــده 
و آســیب هــای موجــود و برنامــه هــای آینــده پرداختنــد. 
ــش  ــه چال ــگاهی ب ــی و دانش ــش خصوص ــل دوم بخ در پن
ــل  ــرای ح ــکار ب ــنهاد و راه ــه پیش ــود و ارای ــای موج ه
مشــکالت پرداختنــد. در ابتــدا پنــل دکتــر اوکاتــی رئیــس 
ــه  ــی ب ــد گوی ــوش آم ــن خ ــتان ضم ــگان اس ــاد نخب بنی
ــن  ــکیل ای ــرورت تش ــه ض ــت ب ــدگان، نشس ــرکت کنن ش
جلســات و ادامــه دار بــودن ایــن سلســله نشســت هــا در 
ــا  ــه خرم ــتان در زمین ــای اس ــیل ه ــا و پتانس ــه خرم زمین
پرداخــت. در ادامــه دکتــر ســاالرزهی عضــو هیــات علمــی 
ــت  ــه پاورپوین ــه ارای ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ــان  ــد، ایش ــان پرداختن ــران در جه ــا ای ــت خرم از وضعی
ــا در  ــازار خرم ــود ارزش ب ــی ش ــی م ــش بین ــد: بی فرمودن
بازارهــای جهانــی در ســال 2026 بــه بیشــتر از 19 میلیــارد 
دالر برســد و بــه مقایســه صنعــت خرمــا ایــران و امــارات 
پرداختنــد و همچنیــن بــه معرفــی رویــداد نــوآوری خرمــا 
ــاره  ــداد اش ــن روی ــف ای ــای مختل ــمت ه ــارات و قس ام
کردنــد و از لــزوم اســتفاده از بســته بنــدی هــای جدیــد در 
صنعــت خرمــا گفــت. همچنیــن وی بــه مقایســه افزایــش 

ــواع بســته بنــدی هــای خرمــا در جهــان  ارزش افــزوده ان
پرداخــت. دهباشــی مدیرصنایــع تبدیلــی و تکمیلــی 
جهــاد کشــاورزی سیســتان و بلوچســتان بــه ویــژه بــودن 
شــرایط خرمــا در جهــاد کشــاورزی اســتان بــه ارائــه آمــار 
ــا  ــه خرم ــد ک ــا گفتن ــت خرم ــدار برداش ــت و مق زیرکش
ــا  ــت خرم ــر کش ــترین زی ــدی بیش ــی، زاه ــی، رب مضافت
ــاد  ــک جه ــه خش ــک و نیم ــد خش ــام جدی را دارد. ارق

ــد. ــعه میده ــاورزی دارد توس کش
ــه 200 هــزار تــن ظرفیــت نگهــداری  در اســتان نزدیــک ب
خرمــا داریــم از ســردخانه هــای کوچــک 100 تنــی در کنــار 
ــر  ــاس در سراس ــزرگ مقی ــای ب ــردخانه ه ــا س ــات ت باغ
ــه بســته  ــم. در بحــث بســته بنــدی تاکیــد ب اســتان داری
ــم.  ــد میکنی ــفاف تاکی ــد و ش ــک، جدی ــای کوچ ــدی ه بن
ــکالت و  ــوه، ش ــودر قه ــا پ ــای خرم ــرآوری ه ــث ف در بح

ــم. ــت دادی ــوز فعالی ــا مج ــکل خرم ــا و ال ــه خرم کلوچ
ــات  ــز تحقیق ــی مرک ــات علم ــو هی ــی، عض ــر کیکاوس دکت
جهــاد کشــاورزی بلوچســتان گفتنــد کــه در زمینــه کنترل 
کیفیــت خرمــا بــا همــکاری خوشــه خرمــا ســراوان، طــرح 
تحقیقاتــی شناســایی آفــات و بیمــاری هــای خرمــا قبــل 
از ســردخانه و در ســردخانه و هنــگام خــروج از ســردخانه 
ــول  ــا مج ــرورش خرم ــه پ ــت. در زمین ــده اس ــام گردی انج
ــی انجــام داده اســت. هــم مرکــز تحقیقــات کارهــای خوب

دکتــر تکلــو زاده دبیــر انجمــن ملــی خرمــای ایــران افزود: 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــی: سیس ــتان جنوب ــران در 6  اس در ای
ــد  ــتان تولی ــهر و خوزس ــزگان، بوش ــارس، هرم ــان، ف کرم
ــد  ــور تولی ــم در کش ــش از 450 رق ــه بی ــم ک ــا داری خرم
ــیصد  ــون و س ــک میلی ــاالنه ی ــران س ــود. در ای ــی ش م
ــد  ــه دوم تولی ــه رتب ــم ک ــا را داری ــد خرم ــن تولی ــزار ت ه
خرمــای جهــان اســت. وی گفــت: از لحــاظ حجــم صــادرات 
در جهــان مقــام اول بــا 350 هــزار تــن صــادرات و از نظــر 
ــو  ــم. تکل ــان را داری ــا 9 جه ــگاه 8 ت ــی جای ارزش صادرات
ــدود 450  ــاالنه ح ــه: س ــرد ک ــاره ک ــن اش زاده همچنی
میلیــون دالر در آمــد ارزی بــرای کشــور از خرمــا را داریــم.



معــاون اموربازرگانــی ســازمان صمــت اســتان هــم در ایــن 
ــور  ــا کش ــت خرم ــی کش ــد اراض ــزود: 21 درص ــش اف همای
ــد  ــت و 19 درص ــتان اس ــتان و بلوچس ــه سیس ــق ب متعل
ــی  ــتان م ــن اس ــم از آن ای ــور ه ــای کش ــت خرم برداش

ــد. باش
شــریفی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه خرمــای اســتان یــک 
ــی  ــت م ــور برداش ــاط کش ــایر نق ــر از س ــاه زودت ــم م و نی
شــود ایــن یکــی از مزیــت هــای خــوب ایــن اســتان بــرای 
بدســت گرفتــن بــازار ملــی و جهانــی اســت. وی افــزود: در 
ــا  ــدی خرم ــته بن ــون بس ــا کن ــل ت ــال قب ــتان از 50 س اس
ــیب  ــوع آس ــن موض ــه ای ــته ک ــری نداش ــه تغیی هیچگون
ــازار ایــن محصــول رســانده اســت. شــریفی  ــه ب بزرگــی ب
ــای  ــا در بازاره ــت خرم ــه قیم ــت: در حالیک ــن گف همچنی
ــل  ــه دلی ــت ب ــا 15 دالر اس ــو 12 ت ــه ازای هرکیل ــی ب جهان
ــا مناســب خرمــای اســتان ایــن محصــول  بســته بنــدی ن
بــه ازای هــر کیلــو حــدود 5 تــا6 دالر فروختــه مــی شــود. 
وی خاطرنشــان کــرد: 25 درصــد خرمــای تولیــدی اســتان 

صــادر مــی شــود.
آقــای رخشــانی معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک 
هــا بــه ارایــه گــزارش فعالیــت هــای انجــام شــده خوشــه 
ــه  ــزود عارض ــد. وی اف ــراوان پرداختن ــه س ــا در منطق خرم
ــال  ــه درح ــو خوش ــای عض ــود واحده ــروژه بهب ــی و پ یاب
ــه 3  ــار در منطق ــن ب ــرای اولی ــه ب ــد ک ــی باش ــام م انج
برنــد همــراه بــا ســیب ســالمت، اســتاندارد، ایــزو و نشــان 
هــالل ثبــت شــده اســت و 3 برنــد دیگــر در حــال ثبــت 

مــی باشــد.
ــا  ــدی خرم ــته بن ــه بس ــل خوش ــاوری عام ــدس خ مهن
ــه هــای اجــرا  ســراوان، ســیب ســوران و مهرســتان برنام
ــت:  ــمارد و گف ــته برش ــال گذش ــه در دوس ــده خوش ش
ــم  ــا ب ــرآوری خرم ــدی و ف ــته بن ــای بس ــد از واحد ه بازدی
و واحد هــای مــواد غذایــی شــهرک تــوس مشــهد توســط 
اعضــای خوشــه انجــام گرفتــه اســت و همچنیــن در زمینــه 
آشــنایی بــا انــواع بســته بنــدی هــا بازدیــد واحــد هــای

ــهد  ــران و مش ــی ته ــواد غذای ــگاه م ــه، از نمایش خوش
ــی  ــواد غذای ــگاه م ــی، نمایش ــا ابوظب ــگاه خرم و نمایش
ــای  ــد از واحد ه ــی، بازدی ــپو دب ــی و اکس ــک دب ارگانی
ــرج،  ــران، ک ــازی ته ــن س ــدی و کارت ــته بن ــع بس صنای
ــی  ــه بازاریاب ــن در زمین ــم چنی ــد. ه ــام ش ــن انج قزوی
ــی  ــا ابوظب ــگاه خرم ــیراز و نمایش ــا ش ــگاه خرم در نمایش

ــت. ــته اس ــه داش ــه غرف خوش
ــای  ــب و کار خرم ــه ی کس ــای خوش ــت ه ــی از فعالی بخش

ــراوان : س
نشســت اعضــای خوشــه بــا رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران 
ــاق  ــا ات ــه ب ــتان، جلس ــار ارمنس ــا تج ــه ب ــد، جلس و هن

ــتان ــران و پاکس ــی ای بازرگان
برگــزاری بیــش از 30 دوره آموزشــی بــرای فعالیــن خرمــا 

اســتان
همچنیــن در زمینــه بازاریابــی علمــی بیــن الملــل مطالعــه 
بــازار هنــد و مطالعــه بــازار پاکســتان بــا همــکاری 

ــد. ــام ش ــگاه انج دانش
ــداد  ــا و دو دوره روی ــای خرم ــوآوری ه ــی ن ــک اطالعات بان

ــا انجــام شــده اســت. هــای کارآفرینــی خرم
ــا  ــی خرم ــیوم صادرات ــنجی کنسرس ــکان س ــام ام انج

ــت. ــام اس ــال انج ــراوان در ح س
تهیــه مســتند خرمــا ســراوان و فرهنــگ ســازی از طریــق 
ــی  ــرای آگاه ــدف ب ــای ه ــهر ه ــطح ش ــر در س ــب بن نص
ــتی و  ــای بهداش ــدی ه ــته بن ــه بس ــا ب ــویق باغداره و تش
ــد بومــی و توزیــع بروشــور نــکات بهداشــتی بیــن  ــا برن ب
ــده  ــام ش ــر انج ــای دیگ ــه ه ــه از برنام ــای خوش واحد ه

مــی باشــد.
همچنیــن طــرح تحقیقاتــی بررســی آفــات و بیمــاری هــای 
ــز  ــکاری مرک ــا هم ــا ب ــردخانه خرم ــل و در س ــا قب خرم

ــت. ــام گرف ــتان انج ــاورزی بلوچس ــاد کش ــات جه تحقیق
ــال  ــه در ح ــورانی ک ــردخانه دار س ــی س ــد دهان عبدالراش
ثبــت برنــد یاقــوت ســیاه مکــران اســت گفــت متاســفانه 
ــودن قــدرت خریــد، کشــاورز دنبــال  ــه علــت پاییــن  ب ب

ادامه...



خریــد کارتــن هــای ارزان و بی کیفیــت هســت. وی 
ــدی  ــته بن ــای بس ــاورزان دوره ه ــرای کش ــنهاد داد ب پیش
ــن  ــد کارت ــرای خری ــن ب ــود. همچنی ــته ش ــا گذاش خرم
ــه  ــا خوش ــاورزی ی ــاد کش ــتایی، جه ــاون روس ــا تع خرم
ــتاندارد  ــدی اس ــته بن ــت از بس ــرای حمای ــتانداری ب و اس

ــد. ــت نماین ــید پرداخ سوبس
امســال ســردخانه امیــد ســوران بــا همــکاری اداره تعــاون 
روســتایی شهرســتان کارتــن چــاپ کــرد کــه کشــاورزان 
بعــد از فــروش خرمــا نســبت بــه پرداخــت هزینــه کارتــن 
اقــدام کننــد امــا بــه علــت بارندگــی ســر فصــل و کاهــش 
ــد  ــه واح ــی ب ــه بده ــبت ب ــردخانه نس ــا س ــت خرم کیفی
ــت  ــه حمای ــت ک ــده اس ــکل ش ــار مش ــن دچ ــاپ کارت چ

ــد. ــی طلب ــط را م ــئوالن ذیرب مس
شــهنوازی نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع معــادن و 
کشــاورزی توضیحاتــی در مــورد صــادرات و بســته بنــدی 
ــا در  ــن خرم ــت انجم ــتان و فعالی ــا در اس ــنتی خرم س

ــت. ــتان پرداخ اس
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه ای در ات ــن جلس همچنی
ــر  ــوزاده دبی ــر تکل ــور دکت ــا حض ــدان ب ــاورزی زاه و کش
ــاق  ــس ات ــی رئی ــم ریگ ــران و عبدالحکی ــا ای ــن خرم انجم
زاهــدان در مــورد فعــال نمــودن انجمــن خرمــا زاهــدان و 

ــد. ــزار گردی ــراوان برگ ــا س ــن خرم ــیس انجم تأس

ادامه...



چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی خرما و صنایع وابسته استان بوشهر

چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــی خرمــا و صنایــع وابســته 
روز ســه شــنبه 1401/10/27 بــا حضــور رئیــس انجمــن ملی 
خرمــای ایــران جناب آقــای مهندس محســن رشــیدفرخی، 
ــای  ــاب آق ــهر جن ــتان بوش ــای اس ــن خرم ــس انجم رئی
ــتان  ــی اس ــاق بازرگان ــس ات ــم، رئی ــر پورج ــدس ندی مهن
ــل  ــزدرازی، مدیرعام ــید گ ــای خورش ــاب آق ــهر جن بوش
شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان بوشــهر و 

ــا برگــزار شــد. فعالیــن حــوزه خرم
55 غرفــه بــه مــدت چهــار روز از ســاعت 17 تــا 22 
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــد. نمایش ــدگان بودن ــرای بازدیدکنن پذی
ــای  ــب و کاره ــعه کس ــال توس ــه دنب ــهر ب ــا در بوش خرم
ــور اقتصــادی  ــاون هماهنگــی ام ــن محصــول اســت. مع ای
ــا و  اســتانداری بوشــهر گفــت: جشــنواره بین المللــی خرم
ــق  ــه رون ــک ب ــال کم ــه دنب ــهر ب ــته در بوش ــع وابس صنای
اقتصــادی و توســعه کســب و کارهــای مربــوط بــه خرمــا در 

ــت. ــهر اس ــتان بوش ــژه اس ــور و بوی کش
خورشــید گــزدرازی  در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران  اظهــار 
ــن  ــده  چهارمی ــام ش ــزی انج ــاس برنامه ری ــر اس ــرد: ب ک
نمایشــگاه  خرمــا  اســتان  بوشــهر بــا  حضــور  مســئوالن 
ــتان های  ــی از اس ــن نمایندگان ــوری و همچنی ــد کش ارش
ــهر  ــتان بوش ــزود: اس ــد. وی اف ــزار گردی ــز برگ ــا خی خرم
ــا بیــش از 6 میلیــون اصلــه نخــل و تولیــد بیــش از 165  ب
هــزار تــن خرمــا ظرفیــت مهمــی بــرای فــرآوری، صــادرات 
و حضــور در بازارهــای جهانــی فراهــم کــرده اســت. رئیــس 
ــن  ــرد: در همی ــح ک ــهر تصری ــدر بوش ــی بن ــاق بازرگان ات
ــرد  ــا رویک ــا ب ــی خرم ــش مل ــگاه و همای ــه نمایش زمین
ــایی  ــترش و شناس ــا، گس ــرف خرم ــرانه مص ــش س افزای
بازارهــای ملــی و صادراتــی جدیــد در جهــت رونــق 
ــود. ــزار می ش ــتراتژیک برگ ــول اس ــن محص ــادی ای اقتص
ــای  ــی خرم ــن مل ــس انجم ــی رئی ــید فرخ ــن رش محس
ایــران گفــت: تجــارب جهانــی و بیــن المللــی نشــان داده 
اســت کــه برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی در مبــادی تولیــد 
و اســتان  هــا و مناطــق تولیــد کننــده  خرمــا  مــی توانــد

منتــچ بــه توســعه بــازار ایــن محصــول گــردد و بــا بررســی 
ــورهای  ــدگان کش ــد کنن ــی تولی ــدف و بررس ــای ه بازاره
موفــق مشــابه تونــس، عربســتان، امارات و ســایر کشــورها 
ــه  ــورها ب ــای کش ــول خرم ــره ارزش محص ــل زنجی و تحلی
ــگاه  ــزاری نمایش ــه برگ ــم ک ــیده ای ــدی رس ــن جمع بن ای
ــا  ــب و کار خرم ــی کس ــاالن واقع ــور فع ــا حض ــی ب تخصص
منجــر بــه رونــق ایــن محصــول ارزشــمند در ســالیان آتــی 

خواهــد گردیــد.



برگزاری همایش بین المللی خرما و صنایع وابسته در استان بوشهر

همایــش بیــن المللــی خرمــا و صنایــع وابســته در آیینــی 
ــب رییــس دوم  مجلــس شــورای اســالمی،  ــا حضــور نای ب
ســفیر بنــگالدش در ایــران، سرکنســول افتخــاری ســفارت 
ــتانی در  ــوری و اس ــئوالن کش ــماری از مس ــتان  ش مغولس

بوشــهر برگــزار شــد .
ــاق  ــاق بوشــهر ، رئیــس ات ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
ــاالنه  ــت: س ــن گف ــن آیی ــهر در ای ــدر بوش ــی بن بازرگان
ــه  ــود ک ــد می ش ــا تولی ــا در دنی ــن خرم ــون ت ــت میلی هف
از ایــن میــزان ایــران بــا یــک میلیــون و 300 هــزار رتبــه 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــا را ب ــوم دنی س
ــه  ــال در رتب ــن ح ــا ای ــزود: ب ــزدرازی اف ــید گ خورش
ــرار دارد  ــم ق ــه نه ــران در رتب ــی، ای ــدی ارزش جهان بن
زیــرا ایــن محصــول اســتراتژیک بــا وجــود برخــورداری از 
ــه  ظرفیت هــای کــم نظیــر نتوانســته بــه طــور شایســته ب
بازارهــای جهانــی راه پیــدا کنــد کــه از اصلــی تریــن دلیــل 
ــره  ــه زنجی ــود در زمین ــکالت موج ــا و مش ــش ه آن چال

ــت. ــرآوری اس ــش ف ــژه در بخ ــران بوی ــای ای ارزش خرم
وی ادامــه داد: همچنیــن براســاس گــزارش مرکــز پژوهش ها 
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن جای ــت رفت ــر از دس ــر خط ــالوه ب ع
ــز در  ــا در داخــل نی ــای کشــور، مصــرف ســرانه خرم خرم
ــت  ــه اس ــش یافت ــته کاه ــال های گذش ــا س ــه ب مقایس
کــه بایــد در ایــن زمینــه احســاس خطــر کــرد زیــرا ایــن 
محصــول عــالوه بــر اینکــه یکــی از اقــالم عمــده صــادرات 
غیرنفتــی و کشــاورزی در ارز آوری کشــور محســوب مــی 
شــود از منابــع تامیــن نیازهــای غذایــی و ایجــاد اشــتغال و 

ــی در مناطــق شــهری و روســتایی اســت. درآمدزای
ــا  ــوزه خرم ــور در ح ــف کش ــرد: ضع ــار ک ــزدرازی اظه گ
ــا  ــت ت ــان کاش ــد از زم ــه در کل فراین ــت ک ــادی اس بنی
ــی،  ــت و ایمن ــدی، بهداش ــته بن ــرآوری و بس ــت، ف برداش
ــادرات آن  ــه در ص ــر از هم ــرف و مهم ت ــا مص ــد ت تولی

می شــود. مشــاهده 
وی گفــت: اصــالح قوانیــن مخــل و ناکارآمــد کــه بارهــا بــه 
هنــگام تثبیــت  محصــول در  بــازار  هــدف، اثــرات  مخــرب 

ــور  ــدگان کش ــای صادرکنن ــو قرارداده ــث لغ ــا باع آنه
بــا طــرف هــای خارجــی شــده ضرورتــی اجتنــاب 
ــدور  ــری از ص ــه داد: جلوگی ــزدرازی ادام ــت. گ ــر اس ناپذی
بخشــنامه ها و رویه هــای خلــق الســاعه کــه بــدون 
ــده  ــده و صادرکنن ــد کنن ــخت تولی ــرایط س ــه ش مالحظ
لحــاظ شــده از دیگــر ضــرورت هــای مهــم در حــوزه خرمــا 
اســت. وی گفــت: الــزام بــه رعایــت مــاده 24 قانــون بهبود 
محیــط کســب و کار در مــورد ضــرورت رعایــت بــازه زمانی 
مناســب از صــدور بخشــنامه تــا اجــرای آن طوریکــه باعث 
ضــرر تولیدکننــده و صادرکننــده و رویگردانــی طــرف هــای 
ــردد  ــادی نگ ــاالن اقتص ــا فع ــرارداد ب ــاد ق ــی از انعق خارج
از دیگــر ضــرورت هــای مهــم بــرای رونــق اقتصــاد خرمــا 
اســت. رئیــس اتــاق بازرگانــی بنــدر بوشــهر گفــت: تامیــن 
مالــی و ســرمایه در گــردش صادرکننــدگان و اعطــای 
ــه  ــا توج ــب ب ــس مناس ــود و دوره تنف ــا س ــهیالت ب تس
ــور،  ــای کش ــردخانه ه ــا در س ــی از خرم ــود انبوه ــه وج ب
ــای  ــارک ه ــان و پ ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــتفاده از ش اس
ــوژی  ــدی از تکنول ــره من ــتای به ــاوری در راس ــم و فن عل
ــای  ــته در بازاره ــوری شایس ــرای حض ــا ب ــای روز دنی ه
جهانــی، تاســیس ســازمان خرمــا هماننــد ســازمان چــای 
ــه  ــی را ب ــی و خارج ــرف داخل ــا مص ــد ت ــه تولی ــه حلق ک
خوبــی حمایــت کــرده از جملــه ملزومــات صنعــت خرمــای 
کشــور اســت کــه بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
ــارد  ــک میلی ــت ی ــور قابلی ــای کش ــادرات خرم ارزآوری ص

دارد دالری 
رئیــس انجمــن ملــی خرمــا گفــت در زمــان حاضــر ســاالنه 
از محــل صــادرات خرمــا بیــن 300 تــا 400 میلیــون دالر ارز 
عائــد کشــور می شــود کــه در صــورت افزایــش بهــره وری 
ایــن صنعــت یــک و نیــم میلیــارد دالر بــرای کشــور تولیــد 
ثــروت کنــد و بــا پشــت ســر گذاشــتن صنعــت پســته مــی 
توانــدن بــه عنــوان نخســتین صنعــت باغــی کشــور عــرض 
ــه  ــد براینک ــا تاکی ــی ب ــید فرخ ــن رش ــد. محس ــدام کن ان
ــرای  ــکلی ب ــا مش ــول خرم ــدی محص ــادرات 30 درص ص



مصــرف داخلــی بــه وجــود نمــی آورد می گویــد: در 
ــن ارز دارد  ــه تامی ــاز ب ــور نی ــاد کش ــه اقتص ــرایطی ک ش
ــرار  ــا ق ــا در راس کاره ــول خرم ــادرات محص ــد ص می طلب
ــه  ــول ب ــت محص ــش قیم ــدک افزای ــا ان ــد ب ــرد و نبای گی

ــود. ــرح ش ــادرات مط ــت ص ــث ممنوعی ــاره بح ــک ب ی
ــر  ــاعه و غی ــق الس ــن خل ــع قوانی ــت: وض ــد اس او معتق
کارشناســی کــه از جملــه آن ممنوعیــت 16 روزه صــادرات 
ــی  ــه صادرات ــت کارنام ــال 97 اس ــول در س ــن محص ای

ــرد. ــراب ک ــا را خ ــش خرم ــاالن بخ فع
ــالی های  ــه خشکس ــه ب ــا توج ــی ب ــید فرخ ــه رش ــه گفت ب
ــاز دارد  ــه آن نی ــا ب ــت خرم ــروز صنع ــه ام ــی آنچ پیاپ
ــا  ــه ب ــرا ک ــت چ ــطح اس ــد س ــره وری در واح ــای به ارتق
ــش در  ــکان افزای ــور ام ــی کش ــرایطی آب ــه ش ــه ب توج

ــدارد. ــود ن ــالت وج ــرای نخی ــار ب هکت
ــکی  ــد: ش ــر ارزی می گوی ــاره تهات ــی در ب ــید فرخ رش
نیســت کــه بایــد ارز را برگردانــد ولــی بایــد بیــن 
ــی  ــاورزی تفاوت ــیمی و کش ــی پتروش ــوالت صادرات محص

ــد. ــل ش قاب
ــاد  ــد: اقتص ــی کن ــان م ــی بی ــاد سیاس ــورد اقتص او در م
سیاســی بــه ایــن معنــی نیســت کــه سیاســت در اقتصــاد 
ــه ایــن معنــی اســت کــه  می توانــد دخالــت کنــد بلکــه ب
ــد و  ــته باش ــل داش ــاد تعام ــا اقتص ــد ب ــت می توان سیاس
اگــر بــه معنــی مداخلــه باشــد بــه عواقبــی ماننــد امــروز 

ــویم. ــار می ش دچ
بــه گفتــه رشــید فرخــی مهــم تریــن راهــکار بــرای برطرف 
ــای  ــت خرم ــاالن صنع ــش روی فع ــکالت پی ــردن مش ک
ــی  ــی و داخل ــن الملل ــگاه های بی ــور در نمایش ــور حض کش
ــا و  ــا نمونه ه ــگاه ها ب ــور در نمایش ــا حض ــون ب ــت چ اس
ــی  ــویم و فرصت ــنا می ش ــف کاری آش ــلیقه های مختل س

ــود. ــم می ش ــتی ها فراه ــردن کاس ــرف ک ــرای برط ب
در پایــان مهنــدس پورجــم رئیــس انجمــن خرمــای اســتان 
بیانیــه چهارمیــن همایــش ملــی خرمــا را قرائــت نمــود کــه 

بــه شــرح ذیــل اســت :
»بیانیــه پایانــی چهارمیــن جشــنواره بیــن المللــی خرمــا و 

صنایــع وابســته اســتان- دی مــاه 1401«
ــتانی  ــی و اس ــارات مل ــق اعتب ــن و تزری ــریع در تأمی تس

مــورد نیــاز بــرای اجــرای پــروژه های طــرح تحــول نخیالت 
ــتان و  ــتان دشتس ــی در شهرس ــدهای دالک ــل س و تکمی
خائیــز و باهــوش در شهرســتان تنگســتان کامــاًل حیاتــی و 

مــورد تأکیــد اســت.
ــژه توســط دســتگاه  ــا ایجــاد ردیــف اعتبــاری وی  ب
متولــی )شــرکت شــهرک هــای صنعتــی(، مطالعــه و 
ایجــاد زیرســاخت شــهرک تخصصــی خرمــا در شهرســتان 
ــریع  ــه س ــر چ ــی( ه ــهرک صنعت ــاز دوم ش ــتان )ف دشتس

ــود. ــام ش ــر انج ت
مطالعــه و احــداث پایانــه صادراتــی و پایانــه حمــل و نقــل 
ــا  ــی و ب ــش خصوص ــط بخ ــاورزی توس ــوالت کش محص
همــکاری کامــل دســتگاه هــای متولــی در زمینــه صــدور 
مجــوز و ارائــه تســهیالت بانکی، در شهرســتان دشتســتان 

انجــام شــود.
ــر  ــا ب ــد خرم ــای تولی ــه ه ــه هزین ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــردد در  ــنهاد میگ ــود، پیش ــی ش ــام م ــای ارز آزاد انج مبن
راســتای رونــق صــادرات و ارز آوری، صادرکننــدگان خرمــا 
از موضــوع تعهــد ســپاری ارزی معــاف و یــا اجــازه تهاتــر 
ــاورزی و  ــای کش ــاده ه ــاورزی، نه ــوالت کش )واردات محص
ــه ازای  ــزات و ... ب ــین آالت، تجهی ــی، ماش ــای اساس کااله

ــود. ــدگان داده ش ــه صادرکنن ــا( ب ــادرات خرم ص
ــرق و  ــورهای ش ــده، کش ــام ش ــای انج ــی ه ــر بررس  براب
جنــوب شــرق آســیا از ظرفیــت هــای مناســبی برای بــازار 
ــا برخــوردار هســتند. پیشــنهاد مــی شــود ســازمان  خرم
ــا حمایــت از صادرکننــدگان محصــوالت  توســعه تجــارت ب
ــک  ــه کم ــا، ارائ ــگاه ه ــه نمایش ــزام ب ــق اع ــا از طری خرم
هــای لجســتیک، اعــزام و پذیــرش هیئــت هــای تجــاری، 
انجــام مطالعــات بــازار و ... نســبت بــه گشــایش و توســعه 

ــرای خرمــای کشــور، اقــدام نمایــد. بازارهــای جدیــد ب
ــدازی  ــرای راه ان ــه ب ــت اولی ــذ موافق ــه اخ ــه ب ــا توج ب
ــاد  ــا، وزارت جه ــعه خرم ــت از توس ــی حمای ــدوق مل صن
ــدوق  ــکیل صن ــرای تش ــار الزم ب ــن اعتب ــاورزی تأمی کش

ــل آورد. ــه عم ــور را ب مذک
 در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش خرمــا و توســعه 
ــا،  ــع خرم ــازی صنای ــگام س ــه هن ــی و ب ــات بازاریاب خدم
ردیــف ویــژه تســهیالتی بــرای ســاماندهی و توســعه کمــی 
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و کیفــی صنایــع تبدیلــی، تکمیلــی، بســته بنــدی و 
ــت  ــی و بازپرداخ ــک رقم ــود ت ــرخ س ــا ن ــا ب ــردخانه ه س
طوالنــی، از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی توســط 
وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــردد. ــی گ ــخص و اجرای مش
ــه کمبــود کارگــران ماهــر و افزایــش هزینــه  ــا توجــه ب  ب
هــای تولیــد، توســعه مکانیزاســیون در عملیــات داشــت و 
ــت  ــذا درخواس ــت؛ ل ــر اس ــاب ناپذی ــا اجتن ــت خرم برداش
ــزات  ــین آالت و تجهی ــد و واردات ماش ــرای تولی ــود ب میش
مربــوط بــه خرمــا، نســبت بــه تخصیــص تســهیالت ارزان 
ــی  ــش بین ــی و پی ــای متول ــتگاه ه ــط دس ــت توس قیم

ــود. ــدام ش ــوق ورودی اق ــای حق ــت ه معافی
ــش  ــیون در بخ ــاوری و مکانیزاس ــعه فن ــور توس ــه منظ  ب
ــای  ــه ه ــا، وزارتخان ــره ارزش خرم ــل زنجی ــد و تکمی تولی
ــه  ــاورزی برنام ــاد کش ــارت و جه ــدن و تج ــت، مع صنع
ــی  ــعه صنعت ــازمان توس ــکاری س ــت هم ــزی الزم جه ری

ــد. ــام دهن ــدو( انج ــد )یونی ــل متح مل
ــه  ــخ ب ــا و پاس ــاوری در خرم ــعه فن ــور توس ــه منظ  ب
ــاورزی  ــاد کش ــوزه، وزارت جه ــن ح ــه ای ــای فناوران نیازه
بــا پیشــبینی ردیــف اعتبــاری ویــژه و بــا همــکاری پــارک 
ــه توســعه واحدهــای فنــاوری و  علــم و فنــاوری نســبت ب

ــد. ــدام نمای ــز اق ــای خرماخی ــتان ه ــبنیان در اس دانش
ــالمت  ــش س ــی و افزای ــت غذای ــود امنی ــتای بهب  در راس
جامعــه و نظــر بــه ارزش غذایــی بــاالی خرمــا و بــا توجــه 
ــنهاد  ــان، پیش ــه ن ــا در تهی ــتفاده از خرم ــینه اس ــه پیش ب
ــات بهداشــتی-  ــکی و خدم ــوم پزش میشــود دانشــگاه عل
ــه  ــاوری نســبت ب ــم و فن ــارک عل ــا همــکاری پ ــی ب درمان
تولیــد دانــش فنــی و محصــول فناورانــه بــرای نــان غنــی 

ــا خرمــا اقــدام نمایــد. شــده ب
ــالی و  ــده خشکس ــل پدی ــه دلی ــر ب ــال اخی ــد س در چن
ــژه  ــه وی ــا ب ــات خرم ــی آف ــدی برخ ــد ج ــیوع و تهدی ش
ــار  ــور دچ ــالت کش ــای از نخی ــش عمده ــواران، بخ چوبخ
خســارات جــدی و جبــران ناپذیــری شــده انــد. بــا توجــه 
بــه فراگیــر بــودن دامنــه ایــن آفــات و عــدم امــکان مبارزه 
بــا آنهــا توســط باغــداران، تأکیــد میشــود ســازمان حفــظ 

ــن آفــات را در گــروه آفــات عمومــی و ــات کشــور ای نبات

یــا همگانــی قــرار داده و برنامــه الزم بــرای مدیریــت آن در 
نخیــالت کشــور اجــرا نمایــد. خرمــا و محصــوالت خرمایــی 
ــوزش  ــی ادارات )آم ــبدهای حمایت ــی و س ــه غذای در برنام
ــی،  ــی و انتظام ــروی نظام ــا، نی ــگاه ه ــرورش، دانش و پ
مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و بهزیســتی، 
ــده  ــی و ...( گنجان ــی، هواپیمای ــای دولت ــتگاه ه ــایر دس س
ــع  ــا و صنای ــی خرم ــنواره بینالملل ــداد »جش ــود. روی ش
وابســته اســتان« در تقویــم وزارت جهــاد کشــاورزی 

ــود. ــده ش گنجان
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حضور انجمن ملی خرمای ایران در نمایشگاه زندگی سالم

ــا 7  ــالم از 5 ت ــی س ــی زندگ ــگاه تخصص ــتین نمایش نخس
ــا  ــالد ب ــرج می ــگاهی ب ــز نمایش ــاه 1401 در مرک ــن م بهم
ــک،  ــن ارگانی ــران، انجم ــای ای ــی خرم ــن مل ــور انجم حض
تشــکل هــای مرتبــط، مشــاوران و متخصصــان تغذیــه ایــی 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــع غذای ــان صنای و کارشناس
ــر  ــا و دبی ــانه ای آت ــروه رس ــل گ ــادری، مدیرعام ــالد به می
ــا  ــالم، ب ــی س ــی زندگ ــگاه تخصص ــن نمایش ــزاری اولی برگ
اشــاره بــه اهمیــت رویدادهــای ســالمت محــور در جهــان 
ــه  ــا و ب ــور در دنی ــالمت مح ــگاه های س ــد: نمایش می گوی
ــده  ــی شناخته ش ــه مفهوم ــعه یافت ــورهای توس ــژه کش وی
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن ســبک از رویدادهــا 
ــد  ــه بای ــه ک ــته آنگون ــت و نتوانس ــران نوپاس ــوز در ای هن
ــای  ــت رویداده ــان اهمی ــد. وی در بی ــی کن ــش آفرین نق
ــالم  ــی س ــگاه زندگ ــد: نمایش ــور می افزای ــالمت مح س
ــازی  ــگ س ــا فرهن ــه ب ــت ک ــت داش ــت اهمی ازآن جه
ــی ارگانیــک، ســالمت  مصــرف و معرفــی محصــوالت غذای
محــور و رژیمــی، توجــه مخاطبــان تخصصــی را کــه قــدرت 
جریــان ســازی در جامعــه را دارنــد، بــه خــود جلــب کنــد. 
ایشــان یکــي از تفــاوت هــاي اصلــي نمایشــگاه تخصصــي 
زندگــي ســالم بــا نمایشــگاه هــاي دیگــر را طیــف افــرادي 
ــت:  ــد و گف ــي کنن ــد م ــگاه بازدی ــه از نمایش ــت ک دانس
ــوب  ــًا خ ــه عمدت ــي ک ــده قبل ــاي برگزارش ــگاه ه نمایش
ــا  ــد. ب ــازار هــدف قراردادن ــردم را ب ــد، عمــوم م هــم بودن
ایــن حــال نمایشــگاه زندگــي ســالم، دامنــه فعالیــت خــود 
ــان و  ــیعي از متخصص ــف وس ــرد و طی ــر ک ــترده ت را گس
ــکاران،  ــي، ورزش ــگاه داران ورزش ــه، باش ــاوران تغذی مش
شــرکت هــاي پخــش محصــوالت غذایــي و فروشــگاه هــاي 
ارگانیــک را پوشــش داد، بــه همیــن دلیــل بــا اســتقبال و 
مشــارکت بــي نظیــر شــرکت هــاي تولیــد کننــده، مواجــه 

شــدیم.



دومین نشست بررسی چالش ها و فرصت های بسته بندی خرمای استان سیستان و بلوچستان

ــای  ــا و راهکاره ــش ه ــا و چال ــت ه ــی فرص ــه بررس جلس
توســعه صــادرات خرمــا در کشــور و در اســتان سیســتان 
ــگان و  ــی نخب ــاد مل ــز بنی ــت مرک ــا هم ــتان ب و بلوچس
ــهرکهای  ــرکت ش ــتان، ش ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ــد.  ــزار گردی ــران برگ ــای ای ــی خرم ــن مل ــی  و انجم صنعت
ابتــدا در جلســه بخــش خصوصــی بــه مســائل و مشــکالتی 
ــی و  ــی، رب ــم مضافت ــای رق ــادرات خرم ــوزه ص ــه در ح ک
ســایر ارقــام در ســایر اســتان داشــتند را مطــرح نمودنــد. 
در ادامــه ســازمان هــای دولتــی )ســازمان صمــت، ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتانداری( پاســخگوی ایــن مشــکالت 
بودنــد و راهکارهایــی پیشــنهاد دادنــد. آقــای اکبــری بــه 
نمایندگــی از  اتــاق بازرگانــی بــم و انجمــن ملــی خرمــای 
ــی در  ــت های ــوص فعالی ــی در خص ــات کامل ــران توضیح ای
راســتای توســعه صــادرات خرمــا ارائــه نمودنــد. همچنیــن 
ــوزاده در  ــای تکل ــران آق ــای ای ــی خرم ــن مل ــر انجم دبی
ابتــدای جلســه فعالیــت هــای انجمــن خرمــا جهــت بهبــود 

ــد.  ــا را اشــاره نمودن فضــای کســب و کار خرم
مصوبات جلسه این نشست به شرح ذیل می باشد:

حضــور فعالیــن کســب و کار خرمای سیســتان و بلوچســتان 
در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی مــواد غذایــی بــا حمایــت 

مالــی و پشــتیبانی ســازمان هــای دولتی
ــایت  ــدازی س ــود و راه ان ــتای بهب ــل در راس ــت کام حمای

ــه ــد زبان ــی و چن ــای تخصص ه
ــردی در  ــتمر و کارب ــی مس ــای آموزش ــزاری کالس ه برگ

ــی ــای دولت ــازمان ه ــط س ــد توس ــادی تولی مب
همچنیــن جلســه ای در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــا حضــور دبیــر انجمــن ملــی خرمــا  کشــاورزی زاهــدان ب
ــای  ــاق زاهــدان، آق ــم ریگــی رئیــس ات ــران، عبدالحکی ای

اکبــری و آقــای شــهنوازی برگــزار گردیــد.
ــن  ــازی انجم ــر س ــه فعال ت ــن جلس ــزاری ای ــدف از برگ ه
ــوب  ــود و مص ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــای اس خرم
ــر  ــوان دبی ــه عن ــاوری ب ــا خ ــد رض ــای حمی ــد آق گردی
انجمــن خرمــای اســتان سیســتان و بلوچســتان آغــاز بــه 

ــد. ــت  نماین فعالی



مسابقه تولید فرآورده های خرمایی

ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــیه چهارمی در حاش
خرمــا، مســابقه )تولیــد فــرآورده هــای خرمایــی( 
ــران  ــای ای ــی خرم ــن مل ــط انجم ــهر توس در بوش
برگــزار گردیــد. همچنیــن داوران محترم فــرآورده 
هــای خرمایــی را بــر اســاس طعــم، بافــت، رنــگ، 

ــد. ــت رتبــه بنــدی نمودن عطــر و اصال
ــل  ــرح ذی ــه ش ــده ب ــر برگزی ــه نف ــامی س  اس

میباشــد:
1. مریم کوهی

2. زینت صمصامی
3. معصومه سلیمی فرد

ــای  ــه ه ــا و اطالعی ــابقه ه ــالع از مس ــت اط جه
ــایت  ــد س ــران میتوانی ــای ای ــی خرم ــن مل انجم
ــه نشــانی irandatesorg.com را دنبــال  انجمــن ب

ــد. نمایی



نجمن ملی رخمای اریان
ا

اعضای محترم انجمن ملی خرمای ایران

با سالم و عرض ادب؛

ــود  ــی )اگروف ــع غذای ــودن نمایشــگاه صنای ــه پیــش رو ب ــًا باتوجــه ب احترام

1402(، انجمــن ملــی خرمــای ایــران در نظــر دارد پاویــون تخصصــی خرمــای 

کشــور را  در یکــی از ســالن هــای نمایشــگاه اگروفــود تهــران برگــزار نمایــد. 

از عالقمنــدان درخواســت میگــردد در صــورت تمایــل، آمادگــی خــود را بــه 

ایــن انجمــن اعــالم فرماینــد.

شــایان ذکــر اســت تخفیفــات ویــژه ایــی بــرای اعضــای محتــرم انجمــن در 

ایــن پاویــون در نظــر گرفتــه شــده اســت.

عالقمنــدان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره هــای ذیــل 

تمــاس حاصــل فرماینــد.

شماره واتس آپ: 09108101520

تلفن: 88381341 021

                                                                                                    




