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 داانیی

قیمت  گذاری دولتی خرما 
خیانت به کشاورزان است

در هفته دولت ۳۷۷ پروژه توسط دستگاه های دولتی استان به بهره برداری خواهد رسید.

رییس اتاق بازرگانی بم در واکنش به اقدام فرمانداری ریگان گفت:

صفحه چهارم

محمد جواد فدایی استاندار کرمان تشریح کرد: 

کلیه تولیدکنندگان مصالح، لوازم و تاسیسات ساختمانی، پیمانکاران و شرکت های ساختمانی استان کرمان و سیستان و بلوچستان "
با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار اشتغالزایی، رونق تولید بومی و تقویت کسب وکارهای محلی جنوب شرق کشور خصوصًا شهرستان های شرقی استان کرمان است؛ از تمامی 

فعاالن مرتبط با صنعت ساختمان و تولیدکنندگان مصالح، لوازم و تاسیسات و... دعوت می شود تا در ساخت این پروژه بزرگ با ما همکاری نمایند.

 برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید./ دفتر ارگ جدید:03444252331

www.bahar-co.com

انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

ما آنچه را می گوییم، می سازیم

گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در بم بزرگ

اس��تاندار کرمان گفت: حجم پروژه های دولتی قابل بهره برداری در هفته 
دولت امس��ال نسبت به سال ۹۸، تقریبا سه برابر شده است به طوری که در 
سال ۹۷، ۳۰۵ پروژه با اعتبار ۴۶۰ میلیارد تومان و در سال ۹۸، ۴۸۱ پروژه 
ب��ا ۵۰۱ میلیارد تومان به بهره برداری رس��یده بودند ک��ه این حجم پروژه 
امس��ال به ۱۵۹۴ میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد دستگاه های 
اجرایی اس��تان در س��ال گذش��ته عملکرد خیلی خوبی داشته اند و رکورد 

بس��یار خوبی در این زمینه ایجاد ش��ده اس��ت.

دکتر "محمدجواد فدایی" ش��امگاه دوش��نبه سوم ش��هریورماه در جمع خبرنگاران 
با اش��اره ب��ه هفته دولت و با یاد و خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر و گرامیداش��ت 
ش��هدای دولت گفت: در س��ال جاری و در هفته دولت ۳۷۷ پروژه توسط دستگاه 
های دولتی اس��تان با اعتب��اری بالغ بر ۱۵۹۴ میلیارد تومان ب��ه بهره برداری خواهد 

رس��ید.
وی در مقایس��ه حجم فعالیت های دولت در اس��تان کرمان طی یکس��ال گذشته با 
سال های ۹۶ و ۹۷، اظهار کرد: حجم پروژه های دولتی قابل بهره برداری در هفته 
دولت امسال نسبت به سال ۹۸، تقریبا سه برابر شده است به طوری که در سال ۹۷، 
۳۰۵ پ��روژه ب��ا اعتبار ۴۶۰ میلیارد تومان و در س��ال ۹۸، ۴۸۱ پروژه با ۵۰۱ میلیارد 
توم��ان به بهره برداری رس��یده بودند که این حجم پروژه امس��ال به ۱۵۹۴ میلیارد 
تومان رس��یده است که نشان می دهد دس��تگاه های اجرایی استان در سال گذشته 

عملکرد خیلی خوبی داش��ته اند و رکورد بس��یار خوبی در این زمینه ایجاد ش��ده 
اس��ت. فدایی با اشاره به اینکه این رکورد حجم پروژه های قابل بهره برداری توقع 
را برای س��ال های آینده ب��اال خواهد برد افزود: ۳۶۹ میلیارد تومان پروژه توس��ط 
ش��رکت برق منطقه ای )خطوط انتقال و پست های توزیع(، ۵۸ پروژه توسط بنیاد 
مس��کن )عمده طرح های هادی روستایی و واحدهای مسکونی(، ۱۴ طرح با اعتبار 
۲۳۶ میلیارد تومان توس��ط ش��رکت گاز، ۱۴۸ میلیارد تومان پروژه توسط شرکت 
آب منطقه ای و ... در هفته دولت امسال توسط دستگاه های اجرایی استان به بهره 

برداری خواهند رس��ید.
وی به یکی از پروژه ها قابل بهره برداری اس��تان کرمان در هفته دولت اشاره کرد 
و گفت: یکی از پروژه های بس��یار مهمی که در هفته دولت امسال به بهره برداری 
خواهد رس��ید پس��ت توزیع۴۰۰/۱۳۲ جیرفت با ۱۷۷ میلیارد توم��ان اعتبار خواهد 
بود که با راه اندازی این پس��ت، نوس��انات برق در جنوب استان کرمان که باعث 
ش��کایت و نارضایتی هایی توس��ط مردم ش��ده بود، حل خواهد شد ضمن آنکه با 
افتتاح چند پس��ت دیگر برق در این منطقه در هفته دولت، بحث کمبود برق و افت 
ولتاژ در جنوب اس��تان رفع و گام بلندی در راستای توس��عه جنوب استان برداشته 

خواهد ش��د.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در اس��تان کرمان به پروژه های قابل افتتاح توس��ط 
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی در هفته دولت ۹۹ اشاره کرد و گفت: در هفته دولت 
امس��ال بهره برداری از  ۶۵۰۰ واحد مس��کونی روستایی و شهری با اعتباری بالغ بر 

۳۱۸ میلیارد تومان را ش��اهد خواهیم بود.
فدایی به یکی از نگرانی های مردم اس��تان کرمان در حوزه خطوط ریلی "تهران – 
کرمان" اش��اره کرد و گفت: یکی از پروژه هایی که مردم خیلی نگران آن بودند، 
بحث بازس��ازی و تعویض خطوط راه اهن کرمان در منطقه سیریز است که در این 
راس��تا بخش��ی از این پروژه بین ایستگاه »مورد« و »سیریز« به طول ۲۵ کیلومتر بوده 
که در هفته دولت ۸ کیلومتر بازس��ازی این خط با اعتب��ار ۳۰ میلیارد تومان افتتاح 
خواهد و مابقی اصالح این خط نیز تا پایان سال جاری )بخشی از این خط در دهه 

فجر( به بهره برداری کامل خواهد رس��ید.
وی به موضوع کنترل محورهای مواصالتی اس��تان کرمان نیز اش��اره کرد و گفت: 
در هفته دولت امس��ال نصب و راه اندازی نظ��ارت تصویری، دوربین های پالک 
خ��وان، ترددش��مار و کنترل ج��اده ای را در برخی از ش��ریان های اصلی اس��تان 
خواهیم داش��ت که با راه اندازی این پروژه ها، ق��دم بزرگی در کاهش تصادفات 

جاده در اس��تان کرمان بر خواهیم داش��ت.
اس��تاندار کرمان در بخش��ی دیگ��ری از صحبت های خود به پ��روژه هایی که در 

هفته دولت امس��ال کلنگ زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد اشاره کرد 
و گف��ت: در هفته دولت امس��ال، ۹۰ پ��روژه با اعتباری بالغ ب��ر ۹۴۱ میلیارد تومان 
توس��ط دس��تگاه های اجرایی )دولتی( اس��تان کلنگ زنی و عملیات اجرایی آنها 

آغاز خواهد ش��د.
فدایی با بیان اینکه در س��ال ۹۸، میزان پروژ های کلنگ زنی ۱۲۰ عدد با اعتباری 
بالغ بر ۳۳۱ میلیارد تومان بوده اس��ت افزود: حجم پروژه های قابل کلنگ زنی در 
هفته دولت امس��ال نزدیک به ۳ برابر پروژه های س��ال ۹۸ اس��ت ضمن آنکه باید 
عنوان ش��ود که در س��ال ۹۸، پروژه های ملی استان کرمان ۹ مورد بوده که امسال 
این پروژه به ۷۹ مورد رس��یده اس��ت که نش��ان می دهد اعتبارات ملی زیادی را به 

س��مت اس��تان س��وق داده ایم.
وی با بیان اینکه در س��ال ۹۸،  ۱۲ میلیارد تومان اعتبار ملی برای ش��روع پروژه ها 
به اس��تان اختصاص داده شده بود که این میزان اعتبار برای سال ۹۹ به حدود ۸۰۳ 
میلیارد تومان رس��یده است افزود: پروژه پست ۱۳۲/۲۰ نودژ، گازرسانی به صنایع 
ش��مال و جنوب استان، گازرس��انی به منطقه دهبکری، اصالح تقاطع باغ شاهزاده 
و ... از جمله پروژه های قابل کلنگ زنی اس��تان با اعتبارات دولتی در هفته دولت 

۹۹ خواه��د ب��ود.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در اس��تان کرمان در بخش دیگری از صحبت های 
خود در جمع خبرنگاران به طرح هایی که با س��رمایه گذاری بخش خصوصی در 
هفته دولت امس��ال به بهره برداری خواهند رس��ید اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸، 
۱۷۳ پروژه با ۱۵ هزار میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری رسید که حجم 
این پروژه های قابل افتتاح با س��رمایه گذاری بخش خصوصی در س��ال جاری به 

۲۰۲ پروژه و با اعتباری در حدود ۸ هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت.
فدایی با بیان اینکه امس��ال ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه توسط بخش خصوصی در 
اس��تان کرمان اجرایی خواهد ش��د افزود: از این ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه، در 
ابتدای س��ال جاری ۴ ه��زار میلیارد تومان با حضور ریی��س جمهور افتتاح، ۸ هزار 
میلی��ارد تومان در هفته دولت به بهره برداری خواهد رس��ید و مابقی این پروژه ها 

نیز تا پایان س��ال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی در تش��ریح جزییات پروژه ه��ای قابل بهره برداری ب��ا هزینه بخش خصوصی 
در هفته دولت در اس��تان کرمان گفت: ۷۶۲۲ میلیارد تومان پروژه با اشتغال ۳۵۵۵ 
نف��ر در بخش صنعت و معدن، ۱۵۰ میلیارد تومان پروژه در بخش کش��اورزی، ۲۳ 
میلی��ارد تومان پروژه در بخش گردش��گری، خدمات و بازرگان��ی و ۱۴۹ میلیارد 

تومان پروژه در بخش تولید انرژی به بهره برداری خواهد رس��ید.
اس��تاندار کرمان با انتقاد از عقب بودن استان کرمان در بحث گردشگری، خدمات 

و بازرگانی گفت: پروژه های قابل افتتاح نش��ان می دهد که برای ایجاد هر ش��غل 
در بخش صنعت و معدن به ۲ میلیارد تومان س��رمایه گذاری نیاز بوده این در حالی 
اس��ت که در حوزه گردش��گری برای ایجاد هر ش��غل به حدود ۲۰۰ میلیون تومان 
س��رمایه گذاری نیاز اس��ت که یک دهم بخش صنعت و معدن اس��ت و همین امر 

اهمیت نگاه ویژه به بخش گردش��گری را برای ما تبیین می کند.
وی با اش��اره به اینکه بخش گردشگری استان کرمان توانایی انجام کار بیشتری را 
دارد افزود: در بخش گردشگری اس��تان کرمان ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی 
وجود دارد ضمن آنکه دولت نیز بسته های حمایتی ویژه ای در این بخش تعریف 

کرده اس��ت که از س��رمایه گذاران برای ورود به این بخش اس��تقبال می کنیم.
فدایی به تش��ریح برخی از پروژه های قابل بهره برداری توسط بخش خصوصی در 
هفته دولت اش��اره کرد و گفت: افتتاح کارخانه هماتیت جدید سیرجان، کارخانه 
م��س کاتد ۸۰ هزارتن��ی کرمان و دو کارخانه معدنی در ش��هرهای ش��هربابک و 
رفس��نجان نمونه هایی از این پروژه های قابل افتت��اح در بخش صنعت و معدن در 

هفته دولت در اس��تان کرمان اس��ت.
اس��تاندار کرمان با تاکید بر اینکه باید فعالیت های معدنی استان را از انحصار چند 
ش��هر معدنی خارج و آن را به س��مت جنوب کرمان س��وق دهیم افزود: جلس��ات 
متعددی طی ماه های گذشته با شرکت های معدنی استان از جمله گل گهر و مس 
برگزار کردیم و از آنها خواس��ته ایم در جنوب استان نیز سرمایه گذاری کنند که 
در این راس��تا و طبق توافق با ش��رکت صنعتی معدنی گل گهر مقرر شد اکتشافات 
کرومیت را در شهرس��تان های بافت و اروزئیه داش��ته باشیم ضمن آنکه ظرف ماه 
های اینده فعالیت های این ش��رکت های معدنی در جنوب اس��تان نیز آغاز خواهد 
ش��د و در سال های آینده ش��اهد افتتاح پروژه های بزرگ معدنی در جنوب استان 

کرم��ان خواهی��م      ب��ود.
وی با اش��اره به برخی از پروژه های قابل افتتاح در حوزه انرژی با سرمایه گذاری 
بخ��ش خصوصی نی��ز گفت: چند نی��روگاه کوچ��ک و متوس��ط و همچنین بهره 
ب��رداری از چن��د نیروگاه خورش��یدی ۱۰۰ و ۵ کیلواتی را در این هفته در س��طح 

اس��تان خواهیم     داش��ت.
اس��تاندار کرمان با بیان اینکه با برنام��ه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک 
کرمان به عنوان قطب انرژی خورش��یدی در کش��ور مطرح خواهد ش��د افزود: در 
این راس��تا با یک س��رمایه گذاری خارجی در حال مذاکره هستیم و پیش بینی می 
کنیم افق های خیلی خوبی را در این حوزه پیش روی اس��تان کرمان داش��ته باشیم.

از محصوالت کش��اورزی را در قالب کش��اورزی قراردادی انج��ام دهیم، به حل 
مش��کالت کش��اورزی جنوب کرمان کمک ش��ایانی خواهیم کرد./ایس��نا
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آگهی حصر وراثت
مسعود نمکشناس  فرزند محمد علی  دارای شناسنامه 7974 به شرح دادخواست شماره 993389 مورخ 99/6/2 توضیح داده شادروان محمد علی نمک شناس فرزند علی به شناسنامه 496 در تاریخ 92/03/15 در شهر بم  

فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- مهرداد نمک شناس  فرزند محمد علی ش.ش 3100209941 فرزند متوفی2- میالد نمک شناس  فرزند محمد علی ش.ش 14352 فرزند متوفی
3- مسعود نمک شناس  فرزند محمد علی ش.ش 7974 فرزند متوفی4- مینا نمک شناس  فرزند محمد علی ش.ش 8745 فرزند متوفی 5- بی بی نساء گوری  فرزند حاجی ش.ش 510 مادر متوفی

 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./م الف 176

شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
فرنگیس اتقائی  فرزند محمد دارای شناسنامه 162 به شرح دادخواست شماره 993382 مورخ 99/6/2 توضیح داده شادروان محمدجواد اتقائی فرزند محمد به شناسنامه 306 در تاریخ 96/11/29 در شهر بم  فوت شده و 
وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- رخساره خیاط زاده ماهانی فرزند حسن به ش.ش 5766 )مادرمتوفی(.  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 
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آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آراء اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی قبلی شماره پالک ملک و مجاورین اشتباه آگهی شده است که به شرح ذیل جهت 
اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد. پالک 2 فرعی از 396 اصلی آقای عباس سیدی ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 553 متر مربع واقع در دهبکری 

کلستان از مورد مالکیت گرگعلی کریمی افشار که در آگهی قبلی پالک ملک اشتباه 496 آگهی شده بود.
محمد امیری خواه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی فقدان سند مالکیت
جمیله جرجندی با تقدیم استشهادیه 11017/3195 مورخ 1399/4/17 اعالم نموده سند مالکیت دو دانگ از ششدانگ پالک 189 فرعی از 147 فرعی از 2 فرعی از3596 اصلی واقع در بخش 29 
کرمان ماکی جمیله جرجندی دفتر 153 صفحه 225 ثبت 28435 به شماره چاپی 918885ج 97 صادر وتسلیم شده و علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق تبصره 
یک الحاقی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله یا سند نزد خود می باشد از تاریخ انتشا به مدت ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و رسید 

دریاف نماید واال پس از انقضای مدت مدت قانونی و عدم وصول اعتراض وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
محمد امیری خواه 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی حصر وراثت
فرنگیس اتقائی  فرزند محمد دارای شناسنامه 162 به شرح دادخواست شماره 993381 مورخ 99/6/2 توضیح داده شادروان رخساره خیاط زاده ماهانی فرزند حسن به شناسنامه 5766 در تاریخ 92/03/14 در شهر بم  فوت 
شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- محمدرضا اتقائی  فرزند محمد ش.ش 17995 فرزند متوفی2- روح انگیز اتقائی  فرزند محمد ش.ش 102 فرزند متوفی3- فرنگیس اتقائی  فرزند محمد ش.ش 162 

فرزند متوفی4- اعظم اتقائی  فرزند محمد ش.ش 16117 فرزند متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./م الف 175            
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فردای کرمانـ  مهران مقصودی*: »بشر از ابتدای خلقت 
از طبیعت بهره برداری می کرده و طبیعت هم با سخاوت، 
هر آنچه که انسان خواسته، در اختیار او قرار داده است 
اما با افزایش زیاد جمعیت جهان و تقاضا برای تامین کاال 
و مواد اولیه، فشار انسـان بر طبیعت روز به روز فزونی 
یافته است. تغییرات کاربری ها و دست ا ندازی انسان به 
طبیعت را با مروری بر تصاویر نه تنها خیلی قدیمی بلکه 
جدیـد و چند زمانه ی »گوگل ارث« می توان مشـاهده 
نمود. قطعا این فشار هم موجب آلودگی هوا، آب و خاک 
شده و هم نابودی جنگل ها و به طورکلی پوشش گیاهی، 
حیات وحش و در نهایت کاهش تنوع زیستی و نابودی 

آن ها را به دنبال دارد.

از طرفی، وجود تنوع زیاد زمین شناختی و زیستی، ایران را در زمره 
کشورهای با پتانسیل باال برای ایجاد میراث جهانی زمین شناختی، 
ژئوپارک، ذخیره گاه زیست کره و سایر مناطق تحت حفاظت جهان 
قرار داده اس��ت. وجود این مناطق با مناظر بکر و طبیعی در کشور، 
افزایش گردشگری و به خصوص طبیعت گردی را در پی داشته است 
که در س��ال های اخیر عالوه ب��ر اثرات مثبت اقتصادی باعث هجوم 
گردشگران به مناطقی شده که دارای زیرساخت های مناسبی نبوده 
و از طرفی، برنامه ی مدیریتی مدون و عملیاتی مشخصی نیز ندارند. 
این نوع گردش��گری بدون برنامه، قطعا آسیب های جدی به مناطق 
بکر و طبیعی ایران وارد می س��ازد. آلودگی های مختلف، نابودی یا 

در مع��رض انقراض قرار گرفتن حی��ات وحش، از بین رفتن زیبایی 
چش��م اندازها و لندفرم ها، افزایش زباله ها و س��ایر اثرات را حتی در 

بکرترین نقاط هم می توان مشاهده کرد.
قطعا کرونا بر افتصاد جهان و کشور تاثیرات نامطلوب بسیار زیادی 
داش��ته اس��ت. تاثیر کرونا بر برخی از مش��اغل به ویژه بر آموزش، 
حمل ونقل، هتل داری، رس��توران داری، گردش��گری و تمام مشاغل 
مرتبط بسیار زیاد بوده است. از طرفی سالمت بسیاری از افراد مورد 
مخاطره قرار گرفته و بسیاری نیز جان خود را از دست داده اند که این 
خود ضایعه ی عظیمی را ایجاد کرده که واقعا جبران آن امکان ناپذیر 
است و بسیاری از خانواده ها در غم از دست دادن عزیزان خود دچار 
تالمات روحی هستند. تمام موارد فوق نشاندهنده ی تاثیرات مخرب 

همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد و سالمت جامعه دارد.
شایان ذکر است که برخی از دانشمندان ظهور همه گیری هایی مانند 
کرونا را ناشی از هجوم انسان به طبیعت و از بین رفتن فاصله مناسب 

بین انسان و حیوانات وحشی مانند خفاش می دانند.
اما آنچه که مس��لم اس��ت این که همه گیری کرونا و کاهش  رفت و 
آمده��ا به مناطق بکر بیابانی ایران تاثیرات مثبت زیادی بر طبیعت 
داش��ته و باعث نفس کشیدن طبیعت شده اس��ت. البته  در برخی 
موارد مانند افزایش مصرف آب و ش��وینده ها و زباله های تولید شده 
بهداشتی مضراتی هم از شیوع کرونا بر محیط زیست وارد شده است. 
ش��اید در نگاه اول این س��وال پیش بیاید که آیا مناطق بیابانی هم 
محیطی شکننده دارند و یا این که مگر کوه و سنگ و ماسه هم نیاز 
به حفاظت و مراقبت دارند. جواب به این سوال در واقع مثبت است، 
نواحی خش��ک محیط های بسیار شکننده ای دارند. پوشش گیاهی 

و عوارض خاص این نواحی بش��دت تحت تاثیر فعالیت های انسانی 
تخریب می شوند. شایان ذکر این که حتی بین خیلی از عالقه مندان 
محیط زیس��ت ایران حفاظت به معنای حفاظت از تنوع زیس��تی 
جانوری و گیاهی اس��ت و با مفاهیمی چون تنوع زمین شناختی و 

میراث زمین شناختی و حفظ این میراث کمتر آشنا هستند.
بیابان لوت که با بارش های سال های قبل پدیده ظهور دریاچه را بعد 
از چندین سال مجددا تجربه کرد و بر زیبایی های آن افزوده شد، با 
هجوم گردشگرانی مواجه شد که جز ردپا )trampling( و زباله اثر 
مثبتی برای این میراث جهانی نداشته اند. منظور از رد پا، تنها ردپای 
انسان نیست بلکه ردپای ماشین های سنگین و ماشین های شاسی 
بلند نیز هست. این ردپا و پاکوب کردن ها حتی در تصاویر ماهواره ای 
نیز پیداست و در سال های اخیر به اندازه ای زیاد شده است که برخی 

مناطق بیابان را شبیه به اتوبان کرده است.
Off-( در حقیقت افزایش گردشگری در بی راهه ها یا خارج از جاده

roading( باعث ش��ده که این نوع از گردش��گری روز به روز سهم 
بیش��تری از بازار گردشگری را به خود اختصاص دهد. از طرفی این 
یک واقعیت اس��ت که حساسیت مناطق خشک و بیابانی به پاکوب 
کردن و رد ماش��ین ها بیش��تر از  سایر نواحی اس��ت. اثرات پاکوب 
کردن ش��امل فشرده ش��دن و تخریب بافت خاک، نابودی پوشش 
گیاهی، شرایط زیس��ت جانداران و اختالل در قلمرو آن ها، افزایش 
حجم گرد و غبار و س��ایر موارد است. شاید یکی از مهم ترین اثرات 
رد پا و پاکوب کردن، ایجاد مناظر زشت و نازیباست، البته این را هم 
باید گفت که اثر ردپا بر روی عوارض مختلف متفاوت است. به عنوان 
مثال این اثر بر روی ماسه ها و تپه های ماسه ای کمتر است و با وزش 

باد بعد از مدتی از بین می رود اما بر روی سطوح دشت، جلگه رسی 
و همچنی��ن زمین های پف کرده اثرات ردپا برای مدت طوالنی تری 
می ماند. ش��ایان ذکر اینکه مورد آخ��ر در اینجا تنها از نظر منظر و 
چشم انداز مطرح اس��ت نه از نظر نابودی پوشش گیاهی یا تاثیر بر 

حیات جانوری.
یکی از دالیل ثبت بیابان لوت بکر بودن و زیبا بودن و همچنین دور 
بودن از س��کونت گاه ها و فعالیت های انسانی بوده است. پدیده هایی 
که در بیابان لوت شکل گرفته  اند و به واسطه آنها ارزش جهانی یافته 
است پدیده هایی هس��تند که تاریخ زمین شناختی منطقه را نشان 
می دهند و از بین رفتن این ارزش ها خس��ارت جبران ناپذیری را به 

آن ها وارد می کند.
در واقع بیابان لوت نیز از تاثیر کرونا مستثنی نبوده و تاثیرات مثبت و 
منفی زیادی را متقبل شده است. کاهش و یا حتی متوقف شدن ورود 
گردش��گران خارجی و داخلی بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر خود 
قرار داده اس��ت. تولیدکنندگان صنایع دستی، خانه  های بومگردی، 
ارائه دهندگان خدمات مسافرتی، هتل ها و کمپ ها،  بی راهه رانی و ....

بنابر این بیماری کرونا علیرغم ایجاد خس��ارت های جبران ناپذیر در 
حوزه ی اقتصادی، با کم و متوقف کردن مسافرت گردشگران انبوه به 
مناطق عمومی محدوده  یعرصه و حریم این اثر جهانی و همچنین 
آفروده��ای غیر قانونی )به ویژه آن گروه هایی که حرفه ای نبوده و با 
اصول تردد و حضور در طبیعت مناطق بیابانی آش��نا نیس��تند( به 
مناطق داخلی بیابان لوت باعث نفس کشیدن این میراث جهانی و 

برگشت طبیعت بوده است«.

تاثیرات مثبت و منفی کرونا بر بیابان لوت 

یادداشت مهران مقصودی مدیر پایگاه جهانی لوت در ایران، دانشیار دانشگاه تهران و رئیس موسسه جغرافیا دانشگاه تهران

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

بم بعد از ۱۷ سال هنوز  می لرزد
هفته سوم مرداد از اهالی بم گزارش هایی دریافت شد که زمین 
لرزه هایی احسـاس کرده اند که بعضی آنها با شدت بیشتری 
بوده اسـت. نکته آن است که این زمین لرزه ها در شبکه های 

محلی و بین المللی زلزله شناسی ثبت و گزارش نشدند.
 زلزله 5 دی ماه 82 بم با بزرگای  6.5 پس از وقوع چند زلزله کوچک 
-که در ش��بکه های لرزه نگاری کشور قابل ثبت نبود و هنوز هم اگر 
چنین حالتی رخ بدهد قابل ثبت نیس��تند- در ساعت 5:26 بامداد 
اتفاق افتاد. این زلزله های کوچک )پیش لرزه  ها( فقط توسط مردم بم 
احساس می شد و تنها در دستگاه شتابنگاری بم قابل ثبت بود که در 
محل فرمانداری بم واقع بود. این شتابنگار هم به صورت خط-خاموش 
فعال ب��ود و صرفا پس از رخداد زلزله و با مراجعه به محل اطالعات 
موج��ود در آن قابل برداش��ت و تحلیل بود و هس��ت. آن زلزله های 

کوچک و بعد از چند س��اعت رخداد زمین لرزه ش��دید بم در ذهن 
مردم بم و منطقه کرمان به صورت یک مدل درآمده و طبیعی است 
که هر بار یکسری زمین لرزه کوچک رخ دهد پرسشی در ذهن شان 
شکل می گیرد که آیا همان توالی که در دی  ماه 82 اتفاق افتاد، قابل 
تکرار است؟ بعد از زمین لرزه 1382 بم، پس لرزه ها به طور متناوب تا 
حدود 2 س��ال ادامه یافت، ولی در سال های بعد هم زمین لرزه هایی 
)که البته دیگر پس لرزه نیستند( در بم احساس و گاهی اگر بزرگای 
آنها از 4 بیشتر باشد، ثبت هم می شوند. برخی از این زلزله ها به همان 
گسل بم مربوط است که همچنان فعالیت های لرزه ای در سه قطعه 
مختلف خود نشان می دهد. در زلزله 1382 بم فقط قطعه میانی فعال 
شد ولی اکنون قطعه های دیگر هم فعالیت نشان می دهند که البته 
نکته عجیبی نیست. بخش دیگری از این زلزله ها که در بم احساس 

می شوند مربوط به گسل بم نیستند، مانند زمین لرزه 29 آذر 1389 
در محمدآباد ریگان که در حدود 80 کیلومتری بم رخ داد و بزرگای 
این زلزله هم مانند زلزله بم 6٫5 بود ولی ربطی به گسل بم نداشت. 
منطقه در سیکل جدیدی از فعالیت های لرزه ای بعدی از زمین لرزه 
1382 قرار گرفته است. ولی همچنان این پرسش مهم برقرار است که 
چرا ایستگاه های لرزه نگاری به تعداد کافی وجود ندارد؟ بدون شبکه 
پرتعداد از ایستگاه های لرزه نگاری محلی که بتواند زلزله های کوچک 
)کمت��ر از بزرگای 4 یا 3٫5( را هم به دقت ثبت و هم مرتبا گزارش 
کند، امکان گزارش و مدل سازی بسیاری از زلزله های کوچک وجود 
نخواهد داش��ت و متاسفانه فقط مردم این زلزله ها را حس می کنند. 
نصب و راه اندازی یک ش��بکه لرزه نگاری محلی در بم الزامی اس��ت. 
سرمایه گذاری گسترده ای نیاز نیست. براساس نصب این شبکه امکان 

راه اندازی سامانه هشدار پیش هنگام زلزله هم برای شهری مانند بم 
وجود خواهد داشت. زلزله بم 1382 درس تلخی به ما داد که همانا 
بی توجهی به موقعیت ش��هرهای واقع بر رو یا در نزدیکی گسل های 
فعال مثل بم و ش��هرهای نظیر آن است که در ایران فراوان هستند 
و گس��ترش شهر به سوی گس��ل های فعال می تواند به پدید آمدن 
فجایعی نظیر بم شود. شهرهای دیگری هم داریم که مانند بم در کنار 
گسل های فعال گسترش یافته اند و از قضا بسیار پرجمعیت هستند، 
مانند تهران، تبریز و مشهد. پایش دقیق و مدام زلزله ها در پیرامون 
این شهرها بس��یار مهم است، چراکه اگر مانند سری زمین لرزه های 
اردیبهشت تا مرداد 99 دماوند و فیروزکوه در نزدیکی شهری مانند 
تهران باشند، آنگاه ابهامات برای جمعیت بسیار انبوهی نسبت به روند 
این زمین لرزه های کوچک وجود خواهد داشت که نباید بی پاسخ بماند.

دکتر مهدی زارع استاد پژوهشگاه زلزله امروز 29 مرداد در روزنامه اعتماد نوشت:
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ب�ه گزارش ایس�نا، طبق اع�الم وزارت آم�وزش و پرورش 
تمامی مدارس کش�ور از 15 شهریورماه طبق سه سناریو از 
قبل تعیین ش�ده باز خواهند شد که همین موضوع نگرانی 

هایی را برای خانواده ها و والدین ایجاد کرده است.

طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش حداقل ۳ سناریو برای بازگشایی 
مدارس در س��ال تحصیلی جدید برای مناطق قرمز، زرد و سفید تدوین 
شده است که براساس بر اساس تصمیم های اتخاذ شده برقراری کالس 
و آم��وزش در مناط��ق قرمز صرفاً به  صورت مجازی و از طریق ش��بکه 
ش��اد و آموزش های تلویزیونی، در مناط��ق زرد به  صورت ترکیبی و به  
صورت ترکیب مجازی و حضوری و با تصمیم گیری شورای مدرسه و 

در مناطق سفید به  صورت حضوری خواهد بود
یکی از مدل های تعریف  ش��ده در بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 
جدی��د، مربوط ب��ه مناطق زرد اس��ت که در این ش��رایط ب��ا توجه به 
تصمیم گیری ش��ورای مدرس��ه می  توان دانش آموزان را به گروه  های 
کوچک تر تقس��یم بندی کرد؛ لذا ممکن اس��ت بخشی از آموزش ها به 
 صورت مجازی و بخشی حضوری باشد یا دانش آموزان در گروه های 
زوج و فرد و به  صورت گروه های کوچکتر در کالس های درس حاضر 

شوند.
حال این سناریوها و آغاز سال تحصیلی جدید از چند روز آینده نگرانی 
جدی را برای خانواده ایجاد کرده و خانواده ها را بر سر دوراهی مدرسه 

و کرونا قرار داده است.
پروفسور "کریس وایتی" استاد اپیدمیولوژیست و رییس انیستیتوی ملی 
تحقیقات بهداش��تی انگلیس با اش��اره به باز ش��دن مدارس از چند روز 
آینده و خطرات ناش��ی از ش��یوع دوباره این ویروس به دلیل بازگشایی 
مجدد مدارس گفت: ش��انس و احتمال مرگ و می��ر کودکان به دلیل 
ابتال به کووید ۱۹ تقریبا به صورت غیرقابل باوری خیلی کم است اما از 
دس��ت دادن تحصیل و درس می تواند آسیب های دراز مدتی را برای 

کودکان به همراه داشته باشد.
وی با اش��اره به اینکه کووید ۱۹ می تواند چالش��ی برای حداقل ۹ ماه 
آینده دنیا باش��د افزود: تقریبا غیرمحتمل و بعید اس��ت که واکسن این 
بیماری در س��ال ۲۰۲۰ کش��ف و تولید بشود اما با یک احتمال معقول، 

امکان آماده شدن این واکسن برای زمستان ۲۰۲۱ وجود دارد.
این اس��تاد اپیدمیولوژیست با تاکید بر اینکه بسیاری از کودکان احتماال 
از نرفتن به مدرس��ه ضربه خواهند خورد اظهار کرد: نش��انه های خیلی 
واضحی در انگلس��تان و سایر کش��ورهای دنیا وجود دارد که کودکان 
خیل��ی کم فرم های ش��دید این بیم��اری را به طوری ک��ه به خدمات 

بیمارستانی )بستری شدن( نیاز داشته باشند، می گیرند
وایتی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق کودکانی که به دلیل ویروس 
کرون��ا جان خود را از دس��ت داده اند دارای بیم��اری های زمینه ای و 
شرایط سالمتی بسیار جدی از قبل بوده اند اضافه کرد: نشانه هایی وجود 
دارد که نرفتن بچه ها به مدرس��ه، احتمال بیماری های روانی و جسمی 

برای آنها را در دراز مدت افزایش خواهد داد.

رییس انیستیتوی ملی تحقیقات بهداشتی انگلیس با بیان اینکه مردم نیاز 
دارند بپذیرند که با فرا رس��یدن فصل های پاییز و زمس��تان، قطعا فشار 
بیم��اری افزای��ش پیدا خواهد کرد اف��زود: اگر وی��روس در میان افراد 
جوان تر دیده ش��ود، می تواند برای گروه های سنی باال و آسیب پذیر، 
گس��ترش یابد پس نتیجه می گیریم که حداق��ل برای ۹ ماه آینده یک 

چالش واقعا جدی در دنیا وجود خواهد داشت.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا کودکان می توانن��د ویروس را به 
بزرگترها انتقال دهند؟ گفت: آن چیزی که به نظر می رس��د این است 
ک��ه انتقال ویروس از کودکان به بزرگس��االن خیلی کمت��ر از انتقال از 

بزرگسال به بزرگسال است.
وایتی با اش��اره به اینکه بازگش��ایی دوباره مدارس قطعا س��بب افزایش 
ارتباطات خواهد ش��د ادامه داد: واقعیت این است که باز شدن مدارس 

احتماال منجر به افزایش انتقال ویروس در س��طح جامعه خواهد شد اما 
بخش اعظم این انتقال ویروس غیرمستقیم خواهیم بود.

این اپیدمیولوژیس��ت در پاسخ به این سوال که آیا کارکنان مدارس در 
خطر این بیماری هستند گفت: داده ها نشان می دهد که انتقال و شیوع 
ویروس از کارکنان به کارکنان ش��اید مهمتر از آن باش��د که آن را از 

دانش آموزان بگیرند.

وی با اش��اره به اینکه مانند س��ایر محل های کار ارتب��اط کارکنان در 
مدارس با یکدیگر و انتشار ویروس از یکی به یکی دیگر می تواند سبب 
جاری شدن عفونت شود افزود: حتی با بهترین فعالیت ها و اقدامات نیز 
نمی توان ریسک انتقال ویروس را به صفر رساند و ما واقعا در این مورد 

کامال واضح هستیم و نمی خواهیم وانمودی غیراز این داشته باشیم.
وایتی در پاسخ به این سوال که آیا می توان مدارس را کامال ایمن کرد؟ 
گفت: باید با انجام اقدامات بهداشتی و تمیز کردن مکان ها در مدارس 
خطرات را به حداقل رساند اما این هشدار را می دهیم که مانند هر مکان 
کار دیگری نمی توانیم بگوییم که خطر را می توان به صفر کاهش داد.

این اپیدمیولوژیس��ت درباره واکسن کرونا نیز می گوید: کامال شگفت 
زده خواهد شد اگر دنیا بتواند تا قبل از زمستان یک واکسن بسیار موثر 

برای استفاده انبوه در درصد زیادی از جمعیت دنیا را تولید کند.

راضی�ه احقاقی : پس از زعفران، پس�ته و زی�ره حاال نوبت به خرما 
رس�یده که به صورت گواهی س�پرده کاالی�ی در رینگ معامالتی 
بورس کاال عرضه ش�ود، معامالت محصوالت کش�اورزی در رینگ 
معامالتی بورس کاال موضوعی نس�بتا جدید محس�وب می شود اما 
در همی�ن زمان نیز درباره کاالهای پیش�ین که ب�ه این بازار وارد 

شده اند نتایج قابل قبولی به دست آورده است.
برای بررس��ی مزایای عرضه محصوالت کش��اورزی و خرما در بورس کاال و 
زمان آغاز این طرح، گفت وگویی با اکبر میرزاپور مدیر توس��عه بازار فیزیکی 
بورس کاال داش��ته ایم. او می گوید: این روش فروش بستری را برای حلقه های 
مختلف تولید فراهم می کند تا بدون واسطه با خریداران که گروه هایی همچون 
صادرکنندگان، فروش��ندگان عمده، واحدهای فرآوری و... هستند در ارتباط 
باش��ند و از تزریق بخش قابل توجهی از س��ود به حلقه واسطه گران جلوگیری 
می کند، همچنین خریداری که س��راغ این نحوه خرید برود از کیفیت، قیمت 
رقابت��ی و زمان تحویل محصول خود اطمینان خاطر دارد. ادامه این گفت وگو 

را می خوانید.
 ط��رح پذیرش خرما در رین��گ معامالتی بورس کاال از چه زمانی ش��روع و 

درحال حاضر در چه مرحله ای قرار دارد؟
پذیرش خرما در رینگ معامالتی بورس کاال سابقه ای طوالتی دارد و مواردی 
از معامله این محصول در بازار فیزیکی نیز در س��ال های گذشته صورت گرفته 

است.
 اما در حال حاضر تصمیم گرفته ش��ده بس��تر جدیدی برای معامالت خرما با 
استفاده از گواهی سپرده کاالیی ایجاد شود که تجربه این دست معامالت پیش 

از این در زمینه زعفران، پسته و زیره وجود داشته است.
فرآیند عرضه محصول در بس��تر گواهی س��پرده کاالیی به این صورت است 
که ابتدا یک یا چند انبار در نقاط مختلفی که تولیدکنندگان یک کاال مس��تقر 
هستند مطابق با شرایط و اس��تانداردهای بورس کاال پذیرش می شود. این انبار 
می تواند متعلق به مجموعه های تولیدی، فرآوری، صادرکنندگان، کشاورزان 

و حتی بخش دولتی باشد.
 سپس انباری که مورد تایید بورس کاال قرار گرفت اقدام به پذیرش محصول 
مطابق با استانداردهای تعیین شده از سوی بورس کاال می کند. این استانداردها 
نیز برگرفته از استانداردهای ملی اس��ت. اگر کاالی کشاورز مطابق استاندارد 
بود، توس��ط انبار پذیرش شده و قبض انبار به نام وی صادر می شود. این قبض 

انبار در حکم گواهی سپرده کاالیی بوده که امکان معامله آن به صورت مستقیم 
توس��ط کشاورز در بستر آنالین یا توس��ط کارگزاران در بازار گواهی سپرده 

وجود دارد.
 اس��تفاده از بازار س��پرده برای فروش چه مزایایی را برای کش��اورزان به دنبال 

دارد؟
با ایجاد بازار گواهی س��پرده کاالیی برای خرما، کش��اورز می تواند به صورت 
مستقیم و بدون حضور واسطه ها محصول خود را به دست فروشنده برساند و از 
طریق تابلوی بورس محصول را به کل کش��ور عرضه کند، این موضوع عالوه 
بر آنکه به حذف واس��طه ها می انجامد کشف نرخ واقعی  قیمت را نیز به دنبال 
دارد و از این جهت نیز به س��ود کشاورز خواهد بود. در ادامه یک روز پس از 
معامله نیز بهای محصول به دس��ت خریدار می رس��د. تجربه چنین معامالتی و 
بردن بورس به میان کشاورزان در سال های اخیر در بازار پسته، زعفران و زیره 
نیز اتفاق افتاده و بورس کاال قصد تسری این برنامه را به سایر کاالها نیز دارد و 

خرما نیز یکی از این محصوالت است.
 این برنامه برای شروع در کدام منطقه اجرایی می شود؟

خرما یک عنوان کلی بوده و انواع و اقسام خرما در نقاط مختلف ایران کشت 
می شود که به لحاظ کیفیت و قیمت کامال با یکدیگر متفاوت هستند.

 مطابق با بررس��ی های انجام ش��ده توس��ط بورس کاال و صحبت های صورت 
گرفته با کارشناس��ان امر و نمایندگان تولیدکنندگان و همچنین نمایندگانی از 
وزارت جهاد کش��اورزی تصمیم گرفته شد در فاز اول این طرح برای خرمای 

مضافتی اجرایی شود.
 خرم��ای مضافتی یک��ی از جذاب ترین و پرمصرف تری��ن خرماهای تولیدی 
کشور است که عالوه بر گستردگی بازار داخل، از بازار صادراتی مطلوبی نیز 
برخوردار است. خرمای مضافتی در مناطق متعددی از کشور تولید می شود اما 
به صورت س��نتی تمرکز تولید این محصول مربوط به استان کرمان و شهرستان 
بم اس��ت. بنابراین در اجرای پایلوت طرح )نمونه آزمایشی ( به دنبال انبارهایی 

در شهرستان بم رفتیم.
 تعیین انبارهای پذیرش کاال به  چه صورت خواهد بود؟

پس از آنکه شهرس��تان بم به عنوان نمونه آزمایشی معرفی شد، برخی انبارهای 
بخش خصوصی برای اجرای این طرح اعالم آمادگی کردند و بازدیدهایی نیز 
در این زمینه اجرایی شد که در حال حاضر این انبارها درحال تکمیل مستندات 
هس��تند تا پس از آن بتوانن��د به پذیرش محصول پرداخت��ه و رینگ معامالت 

گواهی سپرده خرما آغاز شود.
 ب��ورس کاال نی��ز بازدیدهای موردنظر از این انبارها را ص��ورت داده و در این 
مرحله باید این انبارها تضامین موردنیاز را به ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
ارائه کنند و همچنین بیمه نامه انبارها تهیه شود تا در صورت بروز حادثه جبران 

خسارت احتمالی از طریق بیمه صورت گیرد.
این بازار از چه زمانی کار خود را شروع می کند؟

پس از تکمیل مراحل پذیرش انبارها معامالت گواهی سپرده کاالیی می تواند 
آغاز به کار کند و باتوجه به اینکه فصل برداشت خرما نیز از دو ماه آینده شروع 
می شود امیدواریم تا آن زمان این بازار نیز آغاز به کار کند و کشاورزان بتوانند 

از مزیت معامله در بورس بهره مند شوند.
 کشف قیمت محصوالت در این بازار چگونه صورت خواهد گرفت؟

در بورس و به خصوص در گواهی س��پرده کاالیی روندی به نام قیمت گذاری 
وجود ندارد و تنها کش��ف قیم��ت در آن صورت می گی��رد. در روز آغازین 
معامالت بورس کاال قیمت محصول را از فعاالن بازار استعالم کرده و براساس 
آن محدوده مجاز نوس��ان تعیین می کند و معامله براس��اس این قیمت استعالم 
شده و محدوده نوس��ان صورت می گیرد. به این ترتیب کشف قیمت براساس 
نظر فعاالن بازار و میزان عرضه و تقاضا انجام می شود و بورس کاال تیز تنها بر 

این روند نظارت و رصد دقیقی دارد.
 موفقیت این طرح به چه عواملی بستگی داشته و به نظر جناب عالی این طرح چه 

میزان با استقبال روبه رو خواهد شد؟
موفقیت یک سیس��تم به عوامل متعددی بس��تگی دارد، بورس کاال تنها بس��تر 
بازار را فراهم می کند که این کار ش��امل پذیرش انبارها، تدوین اس��تاندارد و 
بومی سازی آن برای هر محصول و ایجاد بستری برای عرضه و معامله محصول 

است.
 البته بورس کاال برای موفقیت بیش��تر طرح به تبلیغ و فرهنگ س��ازی در زمینه 
مزایای انجام معامالت در بستر بورس کاال نیز می پردازد و بخشی از کار نیز که 
مربوط به استقرار شرکت های کارگزاری در منطقه برای آموزش کشاورزان با 
این سیس��تم معامله و مزایای آن نیز می شود را نیز بورس کاال انجام می دهد اما 

تمامی این اقدامات اگرچه برای موفقیت این طرح الزم بوده اما کافی نیست.
  موفقیت این طرح بیش از هر امری به اس��تقبال بخش عرضه و تقاضا بس��تگی 
دارد و اقدام��ات ترویجی بورس کاال و بیان مزیت های این نحوه معامالت در 

مشارکت بیشتر دو طرف برای حضور در این معامالت اثرگذار خواهد بود.

 همچنین شناسایی نقطه ضعف های این معامالت و تالش در جهت بسترسازی 
برای رفع آن، اقدام الزم و راهگشای دیگر برای ایجاد ثبات در این بازار خواهد 
بود اما این کل موضوع نیس��ت و طبیعتا باید فرصت کافی داد تا این بازار برای 

فعاالن آن جا بیفتد.
  نهادهای زیادی می توانن��د به جا افتادن این بازار کمک کنند ازجمله انجمن 
خرما، وزارت جهاد کشاورزی، مصرف کنندگان عمده خرما و تولیدکنندگان. 
اگر اراده ای جمعی در این زمینه صورت گیرد بدون شک این بازار با موفقیت 
روبه رو ش��ده و تجربه موفقیت آمیزی مشابه زعفران در خرما تکرار می شود و 

معامالت این محصول در بستری شفاف صورت می گیرد.
 خریداران گواهی سپرده خرما چه کسانی خواهند بود؟

گروه اولی که خرید محصول از بازار سپرده کاالیی برایشان جذاب خواهد بود 
صادرکنندگان هس��تند، صادرکننده می خواهد محصول با کیفیت را با بهترین 
قیمت خریداری کرده و از پس تعهد خود به موقع برآید. اما حضور واسطه ها 
در بازار باعث می شود که در بسیاری موارد صادرکننده پول محصولی را بدهد 
ام��ا درنهایت محصولی بی کیفیت دریافت کن��د. درحالی که خرید از رینگ 
ب��ورس کاال اطمین��ان از محصول ب��ا کیفیت را برای خری��دار فراهم می کند. 
همچنین درصورتی ک��ه بازار آتی این محصول راه اندازی ش��ود صادرکننده 

می تواند حتی با آگاهی از قیمت محصول قراردادهای خود را منعقد کند.
واحدهای فرآوری و مصرف کنندگان و توزیع کنندگان عمده داخلی نیز گروه 
دیگری هس��تند که می توانند به عنوان جامعه هدف این بازار مطرح ش��وند. با 
ش��کل گیری این نحوه معامالت به جای آنکه خریدار کل نیاز یک سال خود 
را با قیمت مناس��ب در فصل برداش��ت خریداری کن��د، می تواند محصول را 
به صورت ماهانه و حساب شده و با قیمتی معقول از بورس کاال خریداری کند. 
البته پس از مش��خص شدن اس��کیل حداقلی خرید از این بازار این موضوع نیز 
مش��خص می ش��ود که خریداران خرد نیز امکان خرید محصول از این بازار را 
دارند یا خیر. باتوجه به گستردگی ذی نفعان این بازار امیدواریم این نحوه معامله 

با استقبال خوبی روبه رو شود.
بازار گواهی سپرده خرما هیچ یک از حلقه های تولید خرما از کشاورز، واحد 
فرآوری، بسته بندی و... را حذف نمی کند و تنها جای عده ای واسطه  را خواهد 
گرفت و باعث می ش��ود که ارزش افزوده ایجاد ش��ده در این مسیر در محیطی 

شفاف و به طور صحیح تقسیم شود./اقتصاد کرمان

فرزندانمان را در شرایط کرونایی 
به مدرسه بفرستیم؟

یک استاد اپیدمیولوژیست می گوید: کودکان بیشتر از آنکه از گرفتن کرونا ویروس آسیب ببینند، از 
نرفتن به مدرسه آسیب خواهند دید. 

در گفت وگو با مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاال، عنوان شد

حذف واسطه ها با ورود خرما به رینگ

نظر یک اپیدمیولوژیست به بهانه آغاز سال تحصیلی از 15 شهریور؛
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فرمانداری ریگان در تاریخ 21 مرداد با برگزاری جلس�ه ای قیمت پایه خرمای 
مضافتی در این شهرستان را 20 هزار تومان برای امسال اعالم کرد. این سومین 
س�الی است که فرمانداری ریگان در امر قیمت گذاری ورود پیدا کرده اما هر 
س�ال نی�ز عمال آنچ�ه در بازار اتفاق می افتد زمین تا آس�مان ب�ا قیمت گذاری 
فرمان�داری ریگان فاصل�ه دارد. ریگانی امام جمعه موقت ری�گان نیز 24 مرداد 
ضم�ن حمایت از اق�دام فرمانداری، به تندی به انجم�ن ملی خرما حمله کرد. 
2۶ مرداد محس�ن رش�یدفرخی رییس انجمن ملی خرما به استاندار کرمان نامه 
نوشت و از وی خواست تا جلوی این اقدام غیرتخصصی و غیرکارشناسی برخی 
مدیران دستگاههای دولتی و فرمانداران را بگیرد؛ چرا که آنها ناخواسته موجب 

اخالل در وضعیت اقتصادی کشور می شوند.
محمدحسین اکبری مسئول روابط عمومی و عضو هیات رییسه انجمن که مسئول اتاق بازرگانی 
بم نیز هس��ت، قیمت گذاری خرما را نوعی اقدام سیاس��ی مدیران دولتی برای جلب نظر اقشار 
مردم و حتی آن را به نوعی خیانت در حق کش��اورزان می داند. زیرا دولت قیمتی را اعالم می 
کند که اصال مش��خص نیست در انتهای سال فروش چه وضعی پیدا کند و چه بسا قیمت بسیار 
باالتر از این برود و عده ای از این قیمت گذاری دولت علیه کشاورزان استفاده می کنند. ضمن 
اینکه وی معتقد اس��ت اساس��ا وقتی دولت خ��ودش نمی تواند با قیمتی که اع��الم می کند از 
کشاورز خرما بخرد، چرا چنین اقدامات بدون پشتوانه ای انجام می دهد و چرا با ورود دستوری 
و سیاس��ی به بازار خرم��ا، بازار عرضه و تقاضا را بهم می ریزد و به کش��اورزان ضربه وارد می 
کند؟! در بازار آزاد قیمت براس��اس عرضه و تقاضا مشخص می شود و اینطور قیمت گذاریها 

هیچ کمکی به کشاورز نمی کند و بازار هم از آن تبعیت نمی کند.
به منظور روش��ن تر شدن موضوع و مواضع انجمن ملی خرما، آقای اکبری در یک برنامه زنده 
اینس��تاگرامی گفت و گوی کاملی با صفحه انجمن ملی خرما انجام داده است که در ادامه می 

خوانید.

کیفیت و میزان تولید خرما امسال چطور است؟
در شرق استان ابتدا در ریگان بعد فهرج ، نرماشیر و در نهایت در بم خرما برداشت می شود. طی 
بازدیدی که از یکی از نخلستان های ریگان داشتیم کیفیت محصول نسبت به سال گذشته بهتر 
است و امسال ما خرمای بیشتری برداشت خواهیم کرد. َکمیِت خرما هم خوب است با اینکه با 
خشکیدگی روبرو هستیم اما درصد آن در محالت و باغات مختلف است و در مجموع امسال 

خشکیدگی نسبت به سالهای قبل کمتر است.

ارتباطی که بین کیفیت خرما هست با قیمتی که برای آن تعیین 
می شود از دیدگاه مصرف کنندگان داخلی و خارجی چیست؟

اینجا با دو دیدگاه روبرو هس��تیم یک دیدگاه مربوط به تولید کننده اس��ت که دنبال حداکثر 
قیمت برای محصول می باش��د و دیگری دیدگاه مصرف کننده اس��ت که دنبال حداقل قیمت 
برای خرید می باش��د آنچه برای مصرف کننده مطلوب باش��د آن را می خ��رد نهایتاً این خرید 
باعث می ش��ود که قیمتی را انتخاب کند و خرید را انجام دهد. خریدهای خارجی هم بستگی 
به ارز ما دارد در س��ال های گذشته نوسانات قیمت ارز نشان داد که هر زمان قیمت ارز افزایش 
پیدا می کند تقاضا برای محصول هم بیش��تر می ش��ود که این باعث می شود در کوتاه مدت در 
بازار داخلی هم افزایش قیمت داشته باشیم، مسلماً مواردی همچون نوسانات قیمت ارز، کیفیت 
محصول، کیفیت بسته بندی ،خدماتی که صادرکننده و تاجران  به مشتریان ارائه می کنند باعث 

تعیین قیمت محصول می شود.

اصول تعیین قیمت در یک اقتصاد سالم و پویا چیست؟
یک اقتصاد س��الم ش��رایط و ویژگی هایی دارد که متاس��فانه کش��ور ما به آن مرحله از ثبات 
اقتصادی و وضعیت س��الم نرسیده اس��ت ولی اگر فرض را بر این بگذاریم که کشوری دارای 
ثبات اقتصادی است باشد اس��تراتژیهای مختلفی برای قیمت گذاری تعیین می کند. سازمانهای 
اقتصادی با توجه به اهدافی که دنبال می کنند، با توجه به شرایطی که دارد و شرایط بازار سیاست 
قیمت گذاری را انتخاب می کند سیاس��ت ها و استراتژی های قیمت گذاری هم متفاوت است 
و بستگی به شرایط زمانی، تولید کننده و مصرف کننده دارد و نمی توان یک شرایط خاص را 
برای یک محصول انتخاب کنیم و بگوییم این شرایط در طول سال یا چندین سال قابل استفاده 
و انتخاب است و آن را ادامه داد اینگونه نیست و بستگی به شرایط بازار دارد و سازمان اقتصادی 
هر س��ال یک اس��تراتژی مختلف را انتخاب می کند. محصوالت کش��اورزی از خیلی جهات 
مقداری مستثنا هستند. قیمت گذاری محصول صنعتی با کشاورزی متفاوت است به همین لحاظ 
دولت در امر قیمت گذاری محصوالت کش��اورزی ورود پیدا نمی کند و اجازه می دهد ساز و 
کارهای بازار قیمت را مشخص کند که عموماً قیمت، قیمت تعادلی است و بر اساس عرضه و 
تقاضا حاصل می شود. ما در محصول کشاورزی نمی توانیم یک سیاست ثابتی را انتخاب کنیم 
حتی در طول یکس��ال! اکنون که فصل برداشت خرما است ما یک سیاست را دنبال می کنیم و 
وقتی که س��ردخانه ها پر شدند سیاس��ت دیگری دنبال می شود. ممکن است ما امروز سیاست 
حداکثر قیمتی را دنبال کنیم و یک ماه دیگر مجبور باشیم سیاست حداقل قیمتی را دنبال کنیم 

بنابراین یک سیاست را برای یک محصول آن هم طوالنی مدت نمی توان استفاده کرد.

با توجه به تقاضای زیاد مبنی بر ورود انجمن خرما برای تعیین 
قیمت گذاری این محصول در حالی که جز وظایف انجمن خرما 
نیس�ت؛ چرا صالح نیس�ت که انجمن وارد بحث قیمت گذاری 

خرما شود؟
انجمن ملی خرمای ایران متش��کل از ۶ ش��عبه انجمن های استانی خرماخیز ) خوزستان، بوشهر، 
فارس، هرمزگان سیس��تان و بلوچس��تان و کرمان( اس��ت البته اس��تانهای دیگر هم هست ولی 
چون تُناژ تولید آنها قابل توجه نیس��ت مطرح نیس��تند. این ۶ اس��تان تناژ تولید باالیی را دارند. 
اعضای شعبه ها )تولیدکنندگان یا کشاورزان، تُجار، سردخانه داران، فرآوری کنندگان و صادر 
کنندگان( می باشند و آنچنان که شایعه شده که انجمن خرما مختص تُجار است و دنبال اهداف 
خود هستند چنین چیزی نیست و تالش چندین ساله انجمن این بوده است که بهترین و بیشترین 
خدمات را به کشاورزان ارائه دهد و بیشترین هزینه ها را در مسائل کشاورزی و تولید داشته ایم 
مثاًل در اس��تان کرمان آفات مختلف مثل زنجره و خشکیدگی های خوشه را داشتیم که انجمن 
هزینه های زیادی برای برطرف کردن این آفات کرده و تالش انجمن این بود که طرح هایی را 
به عنوان پایلوت در منطقه داشته باشیم تا بتوانیم با آفات مقابله کنیم هرچند هنوز نتوانستیم که 
آفات را کنترل کنیم ولی در بعضی موارد بعضی طرح ها به نتیجه رسیدند مثاًل برای خشکیدگی 
خوشه های خرما در سال های اول هیچ کدام از کارشناسان نمی دانستند علت چیست؛ اکنون به 
واسطه اقداماتی که ما در انجمن ملی خرما انجام دادیم همه ی کارشناسان به این نتیجه رسیدند 
که علت خشکیدیم خرما  ویروس یا باکتری و… نیست، فقط یک عارضه است که منشاء آن 
از آب و هوا است. ما دنبال برآورده کردن اهداف یک قشر از انجمن نیستیم بلکه دنبال رضایت 
همه اعضا هس��تیم. چون ما یک زنجیره ی ارزش داریم و زنجی��ره ی ارزش تمام این افراد )از 
تولید کننده تا صادر کننده( هس��تند و اگر یکی از این حلقه ها کم توان ش��ود روی کل زنجیره 

تاثیر دارد بنابراین باید به فکر همه افراد زنجیره باشیم.
دلیل ورود نکردن انجمن به قیمت گذاری خرما این اس��ت ک��ه اعتقاد داریم قیمت خرما یک 
قیمت دستوری نیس��ت. قیمت گذاری زمانی می تواند موثر باشد که ضمانت خرید پشتوانه آن 
باش��د. مسئولینی که قیمت گذاری می کنند اگر واقعا دلسوز کشاورز هستند با همان قیمت پایه 
محصول  کشاورز را خریداری کنند! اگر فقط دنبال رضایت کشاورز باشیم و قیمت باال تعیین 
کنیم مس��لماً به تجارت خرم��ا چه در داخل و چه در خارج ضربه زدیم و باعث می ش��ویم که 
خرما در سردخانه ها بماند و کشاورزان متضرر شود. در ابتدای امر قیمت گذاری شاید کشاورز 
خوش��حال باشد که انجمن یا یک نهاد دولتی قیمت را تعیین کرده است اما در انتهای سال که 
محصول در انبار می ماند ناراضی و شاکی خواهند شد برعکس اگر قیمت را پایین انتخاب کنیم 
و فقط منفعت تاجران و صادرکنندگان را در نظر بگیریم نیز مس��لماً کشاورزی ما در بلندمدت 

نابود خواهد شد.
تجربه ما در بعضی از شهرها است که کشاورزان نخل ها را حذف کردند و نخلستانها را تبدیل 
به زمین های زراعی کردند چون تولید خرماِی به صرفه نداشتند. وقتی تولید برای کشاورز نباشد 
صادر کننده هم فروش ندارد چون خرمایی نیس��ت که بفروشد مسلماً او هم متضرر شده است، 
بنابراین هر کس در زنجیره ارزش متضرر ش��ود این ضرر به حلقه بعدی هم منتقل خواهد شد. 
تجربه هم نشان داده است که قیمت گذاری ها نتیجه مطلوبی نداشته است. بهترین قیمت را بازار 
عرضه و تقاضا تعیین می کند. وقتی عرضه ما زیاد باش��د قیمت باید طوری تعیین شود که پایان 
س��ال انبارهای ما خالی شوند و تولید سال آینده جایگزین شود اگر انبارها خالی نشوند ضرری 
که کش��اورز متحمل خواهد شد بیشتر از کسی اس��ت که خرما را ارزان ارائه می کند. بنابراین 
سیاست انجمن این بوده است که بهترین قیمت، قیمت تعادلی است و قیمت تعادلی هم ناشی از 
بازار عرضه و تقاضا است و ساختار بازار این قیمت را تعیین خواهد کرد و بهتر است ما دخالت 

نکنیم.

از نظر شما بهترین قیمت برای هر کدام از انواع خرما چه قیمتی است؟
تعیین قیمت یک امر حس��اس و سرنوش��ت س��از برای یک صنعت، س��ازمان اقتصادی و یک 
محصول اس��ت بنابراین در یک جلس��ه یک س��اعته با نشس��تن چند نفر در یک اتاق نمی توان 
به قیمت مناس��ب رس��ید. تاثیر قیمت واقعا تاثیرگذار اس��ت. یک موسسه ممکن است با قیمت 
رش��د کند و با یک قیمت غیرکارشناس��ی از حلقه اقتصاد خارج شود پس بهترین قیمت برای 
هر محصول همان قیمت تعادلی اس��ت. قیمت تعادلی می تواند در ش��هریور که فصل برداشت 
هس��ت یک عدد باش��د و در مهرماه عدد دیگری باش��د حاال یا باالتر یا پایین تر و این عرضه و 
تقاضا اس��ت که بهترین قیمت را برای ما مشخص می کند. کشاورزان باید بدانند همیشه قیمت 
باال قیمت مطلوبی نیست و ما دنبال راضی کردن قشر خاصی نیستیم. فقط در شهرستان بم حدود 
۴۵ هزار کشاورز داریم. اگر بخواهیم سیاسی صحبت کنیم باید بگوییم قیمت باید باال باشد تا 
دل کشاورزان خوش باشد ولی مطمئناً پشت این قیمت گذاری خیانت است به این دلیل که در 
انتهای فصل ضرر خواهیم کرد. در س��ال های قب��ل دولتمردان قیمت باالیی را اعالم کردند که 
صادرات ما محدود شد وقتی صادرات محدود شد و کشاورز مجبور شد انتهای فصل خرما را 
کارتون��ی بفروش��د برای اینکه محصول در انبار مانده بود و در ی��ک بازه زمانی کوتاه تا فصل 
برداش��ت جدید هنوز محصول در انبار بود که مجبور ش��دند با قیمتی بفروش��ند که  تقاضا باال 
برود. همین امروز مطلع شدم که در خوزستان اتحادیه خشکبار و کشاورزان در جلسه ای به یک 
قیمتی رسیدند و منتشر کردند که این قیمت ضمانت خرید پشتش هست و کشاورز هزینه هایش 
را به تاجر ارائه داده و آنها هم با توجه به قیمت بازار به یک قیمت تعادلی رس��یدند. اگر ما در 
شهرستان های دیگر این شرایطی را که در استان خوزستان حاکم است را داشته باشیم می توانیم 
این س��از و کار را برای آنها هم پیاده کنیم چون در خوزستان کشاورز محصول )خوشه خرما( 
را می بُرد و به صادرکننده تحویل می دهد و بسته بندی توسط تاجر انجام می گیرد اگر می توانیم 
باید این س��از و کار را در ش��هرهای دیگر هم انجام دهیم ولی متاسفانه در اکثر جاها این ساز و 
کار وجود ندارد و کش��اورزان خودش��ان محصول را تا انتهای سال و نزدیک فصل بعدی نگه 
می دارند و در پایان خودش��ان مبادرت به فروش می کنند اما در خوزستان خرما را که برداشت 

کردند تحویل تاجر می دهند و تاجر مراحل بعدی را انجام می دهد.
ما چه اقدام�ی می توانیم انجام دهیم تا ب�ازار محصول خرما ثبات 

داشته باشد که هم کشاورز و هم مصرف کننده راضی باشند؟
ش��رط اول این امر داش��تن ثبات اقتصاد در کشور است. ش��رکت هایی هستند که با کشاورزان 
توافق کردند و محصوالتش��ان را در اختیار آن ش��رکت قرار دادند و ش��رکت هم برای فروش 
محصول بازاریابی انجام می دهد و در ابتدای کار هم یک قیمت به عنوان مبنا مشخص می شود 
و بعد از فروش برای کش��اورز مقدار خرمایی که فروخته شده، هزینه هایی که صورت گرفته، 
سودی که برای تاجر در نظر گرفته شده و سهم کشاورز مشخص می شود و در آخر هم مبلغی 
بیش��تر از قیمت مبنا نصیب کشاورز می شود. کش��اورزان خرما را در سردخانه نگه می دارند و 
فکر می کنند قیمت خرما ارزان است ولی نزدیک ماه رمضان یا چند ماه دیگر گران می شود و 

بهتر است خرما را نگهداری کنند تا آن زمان و بعد بفروشند اما این امر خیلی کم اتفاق می افتد. 
کش��اورزان بدانند می توانند در قیمتی که در ماه مبارک رمضان هست دخیل باشند یعنی خرما 
را اول فصل می فروش��ند و در ماه رمضان هم مابه التفاوت آن را دریافت می کنند بنابراین بار را 
عرضه می کنند. از طرفی اگر کش��اورز خرما را به موقع نفروش��ند هم بازاریابان و بازرگانان در 
داخل و خارج دستش��ان باز نیس��ت تا قرارداد ببندند و قیمت خرما را با مش��تری مشخص کنند 
و محدود می ش��وند و در تامین محصول خصوصا برای مش��تری خارجی به مشکل می خورند 
اما وقتی کش��اورز خرما را بهموقع در اختیار تاجر می گذارد تاج��ر با اطمینان خاطر بازاریابی 
می کند و می تواند با مش��تریان قرارداد ببندد طبعا این اتفاق خواهد افتاد که س��ود قابل توجهی 
نصیب این شرکت ها می شود و آن سود به کشاورز بر می گردد. این اتفاق می تواند ما را به یک 
بازار پایدار برساند تا بتوانیم هر سال مشتری داشته باشیم یکی از دالیلی که کشورهای دیگر با 
تُجار ایرانی وارد قرارداد نمی شوند و بیشتر بازار خارجی و اروپایی دست رقبای ایران است این 
است که معتقدند اطمینان به تامین به موقع محصول ندارند و تامین محصول مسئله مهمی است 
اگر صادرکننده نتواند رضایت مش��تری یا فروش��گاه را جلب کند جز لیستی قرار می گیرد که 
دیگر با آن قرارداد نمی بندند. ما باید از تأمین  محصول اطمینان داشته باشیم که بتوانیم مطمئن 
وارد فروش��گاه شویم. االن این شرایط برای صادرکنندگان خرمای مضافتی حاکم نیست چون 
خرما در سردخانه می ماند و کشاورز هر وقت دلش خواست آن را می فروشند که این راهکار، 
راهکار خوبی نیست من به شرکت های تجاری و بازرگانی که در منطقه حضور دارند پیشنهاد 
می کنم که بیایند راهکارهای شرکت هایی که در زمینه پسته موفق بودند را در منطقه پیاده کنند. 
ش��رکتی در رفسنجان روزی با ۱۳ کشاورز ش��روع به کار کرد و امروز با ۳۰۰ کشاورز طرف 
قرارداد اس��ت. کشاورز محصول را به شرکت می دهد و ش��رکت می فروشد و قیمت نهایی را 
حساب می کند. هزینه های خودش را کم می کند و سود منطقی هم بر می دارد و دو طرف منتفع 
خواهند شد. به نظر من در شرایط فعلی که کشور در تحریم است باید با این راهکار بتوانیم خرما 
را همیش��ه در سبد صادراتی داشته باشیم. امسال این راهکار را در شرکت خودمان پیاده سازی 

می کنیم اگر موفق بودیم می تواند برای دیگران هم الگو باشد.

صادرات خرما امسال چگونه خواهد بود؟
امس��ال به خاطر شیوع کرونا ما هم نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ابتدای امر با شیوع بیماری 
بسیاری از مرزها بسته شد و خرما از لب مرز بازگشت داده شد و باعث ایجاد سکوت  در قیمت 
شد. امسال ابتدای فصل کرونا هم وجود دارد و ممکن است آنچه که ما از بازار رصد می کنیم 
اتفاق نیفتد و در بازار صادراتی و وارداتی ما ش��یوع کرونا تاثیر زیادی روی تقاضا داشته باشد. 
در بازار داخلی مصرف خرما بیشتر در مراسم ها می باشد و با تعطیلی مراسمها بخشی از تقاضای 
بازار حذف ش��ده و نمی دانیم چه اتفاقی می افتد اگر این ادامه داش��ته باش��د و تقاضا کم باشد 
متاسفانه سال خوبی را نخواهیم داشت. امیدواریم مردم بتوانند زندگی عادی خودشان را شروع 
کنند و بازار هم به ش��رایط قبلی برگردد. )این مصاحبه در تاریخ ۲۷ مرداد انجام شده است. در 
تاریخ ۲۸ مرداد و در جلس��ه میز صادرات خرما در س��ازمان توسعه تجارت مقرر شد تا در سال 

پیش رو، عوارض گمرکی بر صادرات خرما اعمال نگردد(

در خصوص فروش خرما آن هم زیر قیمت توضیحاتی بفرمایید.
کشاورزان در این مواقع خرما را در سردخانه نگهداری می کنند و قدرت چانه زدن دارند وقتی 
تاجر زیر قیمت خرما را می خواهد کشاورز نمی فروشد ولی بعضی از کشاورزان چون توان مالی 
ندارند و باید هزینه هایش��ان را تامین کنند تن به فروش می دهند اینجا جای ش��رکتی که گفتم 
خالی است چون یک پشتوانه برای کشاورز است. شرکتی که در ابتدای فصل برداشت خرما را 

به صورت مشارکتی از کشاورز برمی دارد.
در هر صورت در چنین ش��رایطی بهترین کار این است که با تاجران وارد مشورت شوند چون 
تاج��ران از ش��رایط بازار آگاهی دارن��د از آنجا که تاجران خوب و خ��وش فکر زیاد داریم به 
کش��اورزان توصیه می کنیم با آنان مشورت کنند چون تاجران بازار را رصد می کنند و با توجه 
ب��ه بازار و عرضه توصیه ه��ای الزم را ارائه می دهند. معتقدیم که باید بازار برای کش��اورزان 
تحلیل شود تصمیم نهایی هم با کشاورز است که محصول را بفروشد یا نگه دارد. عموماً انجمن 
ملی خرما در خصوص بازار اعالم نظر می کند که س��ال نگهداری خرما هس��ت یا نیست. ما از 
کش��اورزان تاکنون دفاع کرده ایم و دفاع خواهیم کرد چون ای��ن امر مثل یک رابطه دو طرفه 
است و نفع کشاورز نفع ما خواهد بود سال گذشته که قیمت خرما به ۳۰ هزار تومان رسید تنها 
کسی که دفاع کرد تا قیمت خرما کاهش پیدا نکند انجمن ملی خرما بود. با وجود بیماری کرونا 
ش��اید مصرف کنندگان با این موضوع برخورد کنند که خرما نیز به کرونا آلوده شود ولی طبق 
استاندارد سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، خرما انتقال دهنده ویروس کرونا نیست 
و مصرف کنندگان با خیال راحت می تواند خرما مصرف کنند ما تمام تالش��مان را می کنیم تا 
پروتکل های بهداشتی در باغ ها و کارگاهها رعایت شود. خرما انرژی زا است و می تواند حتی به 
بیماران کمک کند تا با ویروس مقابله کنند. انجمن ملی خرما خانه دوم کشاورزان است. حتماً 
کشاورزان به انجمن های خرما در شهر خودشان مراجعه کنند ما در تمام شهرهای خرماخیز دفتر 
نمایندگی داریم. امیدواریم با ارتباط دولت و انجمن به هدفمان که رسیدن به یک تولید خوب 

و پایدار هست برسیم.

قیمت  گذاری دولتی خرما خیانت به کشاورزان است
رییس اتاق بازرگانی بم در واکنش به اقدام فرمانداری ریگان گفت:


