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صنعت و تجارت

گزارش «اقتصادسرآمد» از تولید و تجارت خرما در ایران

طعمگسرطبایرانیدرسالرونق

گروه صنعت،تولید و تجارت -خرما
محصولی است که در تمام ایام سال
متقاضی دارد.ایران یکــی از تولید کنندگان
و صادرکننــدگان عمــده خرما در ســطح
جهان اســت .صادرات خرمای ایران از دیگر
محصوالت کشاورزی صادراتی ،برای ارزآوری
و درآمدزایی کشــور می باشد .خرما مصارف
بســیار متنوعی دارد .از جملــه آن در برخی
غذاها ،به صورت شیره ،سس خرما ،کمپوت
و مربا و نیز در صنایع الکل سازی ،تولید اسید
سیتریک ،مخمرها استفاده می شود ،به همین
دلیل بازار مصرف ایــن کاال حتی در مصارف
صنعتی هم در حال گسترش می باشد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،خرمــا در طول
سال حجم باالیی از صادرات کشاورزی را به
خود اختصاص می دهد و جزء پنج محصول
عمده کشاورزی صادراتی محسوب می شود.
صادرات این محصول از ایران به طور کلی در
هفت دسته مضافتی ،اســتعمران ،شاهانی،
بکاب ،پیاروم ،زاهدی و سایر خرماها قرار می
گیرد و از بین آنها خرمای مضافتی سهم عمده
ای از صادرات را به خود اختصاص داده است.
خرمای پیــارم ،گرانترین خرمــای صادراتی
ایران محصوب می شود.
با توجه به میزان صادرات خرما و فرآورده های
آن می تواند سهم به سزایی در ارز آوری غیر
نفتی و افزایش تراز ارزی کشور داشته باشد .با
توجه به گشایش های چند سال اخیر در امر
صادرات غیر نفتی ولی بازهم موانع و مشکالت
بسیاری در امر صادرات خرما مشاهده می شود

که نیازمند بازنگری در برخی مسایل و قوانین
توسط مسولین امر می باشد تا سهم بیشتری
از این بازار بکر را نصیب کشور مان بشود.
ســاالنه حدود  ۷میلیون تن خرما در جهان
تولید می شود که کشور ما با تولید بیش از یک
میلیون و چهل هزار تن خرما جایگاه ویژه ای
در این بین دارد .ایران  ۱۵درصد تولید و ۲۱
درصد سطح زیر کشت خرمای دنیا را به خود
اختصاص داده است.
حجم تجــارت خرما در جهان ســاالنه بیش
از  ۱.۲میلیارد دالر اســت و ایران نیز یکی از
بزرگترین صادرکننــدگان خرما در جهان به
شمار میرود ،اما این درحالیست که صادرات
خرمای ایران غالبا به صورت فله و بدون بسته
بندی مناســب انجام میگیــرد و از این رو
خرمای صادراتی کشور ارزش افزوده چندانی
نصیب کشور نمیکند .بخشی از کاهش قیمت
 ۳۰درصدی خرمای صادراتی ایران در سال
گذشته نیز به همین مسئله مربوط است .توجه
به بسته بندی مناسب و همچنین فرآوری این
محصول میتواند در افزایش قیمت صادراتی
آن تأثیر چشمگیری داشته باشد.
در داخل کشــور برای انــواع مختلف خرما
قیمت تضمینی اعالم میشــود ولــی بنا به
گفته کارشناســان قیمت تضمینی خرما به
علت پایین بودن قیمت اعالم شده ،کارا و مؤثر
نبوده و حتی در برخی سالها به عنوان قیمت
کف منجر به کاهش قدرت چانه زنی باغداران
و زیان آنها و نفع دالالن بازار خرما شده است.
این درحالیســت که طبق گفته مســئولین

بخش قابل توجهــی از  ۱میلیون تن خرمای
تولیدی در کشور ،به دلیل عدم وجود خریدار
مناســب ،عدم بازاریابی در افزایش صادرات
و همچنین عدم توســعه صنایــع تبدیلی و
تکمیلی ،به عنوان خوراک دام به مصرف دام
میرسد.
کشــورهای هند ،مالزی ،روسیه و اندونزی با
توجه به جمعیت بــاالی خود ظرفیت زیادی
در واردات خرما دارند و تولیدکنندگان ایرانی
میتوانند با انجام اقدامات مناسب و بازاریابی،
صادرات خرمای ایــران به این کشــورها را
افزایش دهند.
رئیس انجمن ملی خرمــای ایران می گوی:
متاسفانه وضعیت صادرات ما در سال جاری
به نسبت سال گذشته و در سال  98به نسبت

سال  97کاهشی بود که از دالیل آن میتوان
کرونا و بسته شدن مرزها ،ممنوعیت صادرات
در ســال قبل که موجــب عــدم اعتماد در
بازارهای هدف شــد را نام ببریم که مجموع
این موارد کاهش  30درصدی حجم صادرات
خرما در سال جاری را در پی داشته است.
محسن رشــید فرخی با بیان اینکه در سال
جاری نسبت به سال گذشته در تهیه و تولید
خرما کمتر با مشکل مواجه بودیم ،گفت :در
سال جاری به میزان کافی خرما برای عرضه
در ماه مبارک رمضان در کشور موجود بود و
به همین دلیل کمتر با نوسان قیمت روبهرو
بودهایم.
رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه
در جامعهای زندگی میکنیم که کشور تورم

بسیار باالیی را تجربه میکند ،افزود :بر همین
اساس نمیتوان قول ثبات قیمت داد و شاید
خرما در دســته مواد غذایی و جدا از ســایر
اجناس که تورم باالیــی را تجربه میکنند به
نظر برسد ،اما توجه شــود که همه این اقالم
به طور زنجیرهوار بــه همدیگر متصل بوده و
از هم تاثیــر خواهند پذیرفت .زیرا کشــاورز
باید این تورم را در زندگی خود اعمال کند در
نتیجه برای تامین آن مجبور به افزایش قیمت
محصول خود خواهد بود.
وی ادامه داد :ما به یک اقتصــاد ثابت ،پایدار
و بر مبنای اقتصاد جهانشــمول نیاز داریم
و تا زمانی که این اقتصاد ایجاد نشــود حتما
نوسانات را در قیمت اجناس مشاهده خواهیم
کرد.وی با بیان اینکه همواره سعی میکنیم با
نظارتهای کافی ،کمترین آسیب و افزایش
قیمت را برای خریدار و فروشــنده در حوزه
خرما داشــته باشــیم ،گفت :به هر حال باید
اقتصاد بهبود یابد و خوشبختانه به دلیل آنکه
امسال در میزان محصول مشکلی نداشتهایم،
این پارامتر میتواند در قیمت آن موثر باشد.
وی در خصوص وضعیت صــادرات نیز گفت:
متاسفانه وضعیت صادرات ما در سال جاری
به نسبت سال گذشته و در سال  98به نسبت
سال  97کاهشی بود که از دالیل آن میتوان
کرونا و بسته شدن مرزها ،ممنوعیت صادرات
در ســال قبل که موجــب عــدم اعتماد در
بازارهای هدف شد را نام ببریم که مجموع این
موارد کاهش  30درصدی حجم صادرات خرما
در سال جاری را در پی داشته است.

تهاتر بهترین شیوه تجارت
در شرایط تحریم است
محمود اســتقالل ،رئیس کمیســیون صادرات
انجمن لوازمخانگی درباره تهاتر و صادرات به شیوه
تهاتر و اهمیت آن در دوره تحریم اقتصادی گفت.
به گزارش اقتصادسرآمد ،تهاتر قدیمیترین شیوه
تبادل در تجارت ،مبادلــه محصول به محصول
بدون وجود واســطه بهنام پول اســت؛ قب ً
ال هم
جابهجایی محصــول با فلــزات گرانبهایی مثل
نقره و طال یا با کاالهایی مثل نمک انجام میشد.
تجارت متقابل مجموعهای از روشهای تجاری
اســت که در آن صادرکننده یا واردکننده تعهد
مینماید در ازای کاال یا خدمات صادره به کشور
خریدار یا وارده از کشور فروشنده ،کاال یا خدماتی
را به ارزش کل معامله یا بخشــی از آن خریداری
یا صادر نماید.
سختگیری بیشتر
در تخصیص ارز به کاالهای وارداتی
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس خواســتار
سختگیری بیشــتر در تخصیص ارز به کاالهای
وارداتی برای تعادلبخشــی به عرضه و تقاضا و
ثبات بازار ارز شــد .به گزارش اقتصادسرآمد به
نقل از ایبنا ،علی اکبر کریمی با اشاره به وضعیت
فعلی بازار ارز ،گفت :به طور منطقی قیمت ارز تابع
عرضه و تقاضا بــوده و منطقیترین راهکارهایی
که بانک مرکزی می تواند برای تثبیت قیمت ارز
و جلوگیری از افزایش آن می تواند داشــته باشد
بحث ایجاد فضای متعادل و پایــدار در عرضه و
تقاضای ارز است.نماینده مردم تفرش در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه یکی از مواردی که در
حوزه تقاضا برای ارز با آن مواجه هستیم واردات
بی رویه است ،افزود :سختگیری های بیشتر بانک
مرکزی برای جلوگیری از این واردات و عدم صرف
منابع ارزی کشور برای این کاالها می تواند تدبیر
الزم و ضروری باشد.

نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری
تعمیر  ،حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای تنظیفات و خدمات شهری
در راستای اجرای بند  4صورتجلسه شماره  9مورخ  98/10/09شورای اسالمی شهر عسلویه با عنوان تعمیر ،
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای تنظیفات و خدمات شهری با برآورد اولیه 64/150/000/000
ریال  ،این شــهرداری در نظر دارد پــروژه فوق الذکر را بشــرح جدول ذیل از طریــق مناقصه عمومی یک
مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط قانونی واگذار نماید  ،لذا از کلیه شرکتهای صالحیتدار در رشته های مرتبط
دعوت می گردد به واحد قراردادها و حقوقی شهرداری عسلویه مراجعه نمایند .
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.1هرگاه برندگان اول ،دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
.2متقاضیان در صورت تمایل به واریز وجه نقد جهت شرکت در مناقصه میتوانند مبلغ تضمین را به حساب
شماره  3100000013002در بانک ملی شعبه عسلویه بنام شهرداری عسلویه واریز و اصل فیش مربوطه
را به شهرداری ارایه نمایند ( .پاکت الف )
.3کلیه هزینه های انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
.4برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی حسن اجرای
تعهدات برابر  %10مبلغ پیمان جهت عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی ضبط و به نفر
دوم مراجعه خواهد شد .چنانچه نفر دوم و سوم مناقصه به ترتیب نیز در مهلت مقرر جهت عقد قرارداد اقدام
ننماید سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
.5سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
.6شهرداری در رد یک یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
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