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 عنوان مسابقه :  .1

 "طراحی و بسته بندی خالقانه خرما با هدف تسهیل صادرات "                      

 

 مشکل یا نیاز موجود و اهمیت موضوع: .2

کشور  4کشور ايران در حال حاضر با تولیدبیش از يک میلیون و دويست هزار تن خرما از نظر تولید خرما در رديف 

ي پايیني در مقايسه با ساير کشورهاي جهان قرار دارد. اين در حالي است که از نظر ارزش صادراتي در رتبهاول 

صادرکننده قرار دارد که يکي از داليل اين امر فقدان يک  استاندارد جامع و قابل پذيرش توسط خريدار عمده ساير 

محصوالت مهم مناطق گرمسیري کشورهاي آسیاي باشد. خرما يکي از کشور ها و صادر کنندگان اين محصول مي

اي منحصر به فرد محسوب شده، يکي از منابع مهم قند طبیعي مرکزي است که به دلیل ترکیبات و خواصش، میوه

 آيد.به حساب مي

عنوان خرما داراي نقش دوگانه اي در بازار جهاني است. در کشورهاي تولیدکننده و يا واردکننده جهان سوم خرما به 

 يماده

 "غذايي مقوي و ارزان قیمت مورد استفاده فراوان واقع مي گردد. اين محصول در کشورهاي واردکننده پیشرفته عمدتا

به عنوان يک خوراکي غیر اساسي مطرح بوده است. باتوجه به اين مساله، کشورهاي خريدار خرما به دو دسته تقسیم 

 مي شوند: 

خرماي درجه يک و مرغوب هستند. مردم اين کشورها خرما را به عنوان غذاي کشورهاي صنعتي که خريدار  -1

 غیراصلي مصرف مي کنند و به قیمت باال نیز حاضر به خريد آن مي باشند.

کشورهايي که کمبود مواد غذايي دارند. اين کشورها خرما را بصورت يک غذاي اصلي تلقي کرده،  مصرف  -2

 طالب خريد ارزانترين نوع آن هستندکنند. که اين کشورها بیشتر مي

ي ايران در حال حاضر از نظر تولید خرما در جايگاه سه کشور اول جهان و از نظر ارزش صادراتي در رتبه

پايیني در مقايسه با ساير کشورهاي صادرکننده قرار دارد. خرما به لحاظ ايجاد امنیت غذايي، اشتغال، 

رغم اهمیت به پايدار کشاورزي، يک محصول استراتژيک است.  يدرآمدزايي، حفظ محیط زيست و توسعه

برداري مناسب و ارتقاي کیفیت هاي باالي کشور در تولید آن، هنوز کار جدي در زمینه بهرهخرما و پتانسیل

  اين محصول انجام نشده است.
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ته بندي، عدم رعايت بسبندي و درجهي پايین بودن کیفیت خرماي ايران وضعیت نامناسب بستهاز علل عمده

ي خرما نیز که به طور پیوسته کنندهباشد. البته رقابت روزافزون ساير کشورهاي تولیدموازين بهداشتي مي

 نمايند در تشديد اين وضعیت نامطلوب تاثیر زيادي دارد.تر کوشش ميي محصول بهتر و مرغوبجهت عرضه

ي هاي کامالً شناخته شده از لحاظ کمیت وکیفیت مي در جهان امروز محصوالت بسته بندي شده داراي ويژگ

اجتماعي بسته بندي توسط بسیاري از تولیدکنندگان کشور ما به -باشند. متأسفانه تا به امروز نقش اقتصادي

درستي درک نشده و آگاهي استفاده مناسب از آن به عنوان يک ابزار بازاريابي در بازارهاي داخلي و خارجي 

توجه به سیاست و تالش دولت مردان براي رهايي اقتصاد از وابستگي به درآمدهاي نفتي، و وجود ندارد. با 

فشارهاي بیروني براي حذف محدوديت هاي يکپارچه شدن بازار جهاني تجارت ، تاکید بر ويژگیهاي بسته 

ت است. هنوز بندي با توجه به نیاز بازارهاي مورد نظر ، براي مطرح شدن در بازارهاي جهاني ، حائز اهمی

بسیاري از تولیدکنندگان خرماي ما مفهوم بازاريابي را درک نکرده اند و تفاوتي بین فروش ، تبلیغ و بازاريابي 

قائل نیستند. پس جاي تعجب نیست که به جاي تحلیل بازار براي شناسايي فرصت ها، در تالش براي کپي 

وباره شود که آيا طرح محصول ما به گونه اي است سازي از نمونه هاي خارجي باشند. حال الزم است فکري د

 که بتواند موجب تقاضاي بیشتر بازارهاي جهاني شود و قدرت رقابت بیشتري فراهم سازد؟

 هاي خرما خیز کشور) مناطق تولید خرما در ايران(بررسي استان   •

 استان مهمترين مناطق تولید مهمترين ارقام اقتصادي

 کرمان بم ،جیرفت ، کهنوج ، شهداد ،کلیتهمضافتي ،هلیله 

 خوزستان آبادان،خرمشهر،شادگان خضراوي،برهي،استعمران

 هرمزگان میناب،حاجي آباد، رودان پیارم، آل مهتري،مرداسنگ

 سیستان و بلوچستان نیکشهر،سراوان،ايرانشهر ربي ، مضافتي ،هلیله

 فارس جهرم،کازرون،الر،فیروزآباد شاهاني، کبکاب ،زاهدي

 بوشهر دشتستان ،تنگستان ، دشتي کبکاب ، زاهدي ،حاج باقري
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 :خالصه مسابقه در یک الی دو پاراگراف .3

بسته بندي و عدم رعايت بندي ، درجهي پايین بودن کیفیت خرماي ايران وضعیت نامناسب بستهاز علل عمده

ي خرما نیز که به طور پیوسته جهت البته رقابت روزافزون ساير کشورهاي تولیدکنندهباشد. موازين بهداشتي مي

نمايند در تشديد اين وضعیت نامطلوب تاثیر زيادي دارد. از اين رو ي محصول بهتر و مرغوبتر کوشش ميعرضه

ي هدف از  اهمیت فوق هاي مناسب براي خرما در کشور ما به ويژه به منظور صادرات به بازارهاطراحي بسته بندي

اي برخوردار است . براين اساس در اين مسابقه درنظر است تا افرادي که داراي طرح هاي نو و منحصصر به العاده

فرد در حوزه بسته بندي خرما هستند ، با درنظرگرفتن مشخصه هايي که براي اين مسابقه در نظرگرقته شده ، با 

مسابقه حائز اهمیت است در نظرگرفتن ساليق مشتريان بازارهاي هدف و هم به رقابت بپردازند. آنچه در اين 

 با طراحي مناسب است. همچنین درنظرگرفتن توجیه اقتصادي و بحث هزينه مناسب در جهت تولید بسته بندي

 مراحل مسابقه به همراه توضیحات: .4

 

 

 رديف  عنوان 

 مصرف کنندگان بازار هدف صادراتيبررسي شرايط موجود بسته بندي خرماي کشور و  بررسي سلیقه 

 بررسي مشکالت بسته بندي هاي موجود در تجارت داخلي و خارجي 1فاز 

 انجام طراحي هاي مناسب بسته بندي ها متناسب با بازار هدف صادراتي و محیط زيست

 طراحي بسته بندي ها با استفاده از مواد متنوع ) جنس بسته بندي ( 

 فازدوم
 طراحي بسته بندي ها با استفاده از بازخورد بازار ) طرح و شکل بسته بندي (

 توجیه اقتصادي بودن تولید بسته بندي ها با توجه به اقتصاد مقیاس و تنوع
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 بندي مسابقه: زمان .5

 

 

 اطالعات مورد نیاز جهت ارائه به شرکت کنندگان:-6      

 (Existing resourcesمنابع و موارد الزم  براي حل چالش ) •

در اين مسابقه عواملي چون رنگ آمیزي، جنس مواد، اندازه وطرح بسته بندي در اجراء تاکتیک هاي موفق 

مورد توجه قرار مي گیرد. از آن جايي که طراحي و ساخت بهتر است به عنوان موارد مورد نیاز براي حل چالش 

ها بسته بندي محصوالت متأثر از تغییر و تحول عوامل محیطي مي باشد، ضرورت پويايي در تغییر بسته بندي

 نیز مورد توجه قرار گیرد.

 ها و ويژگي هاي مورد نیاز براي  پاسخ به چالش مشخصه •

 کاهش ضايعات ،افزايش ماندگاري  •

 ود کیفیت ظاهري و کیفي بهب •

 ارتقاء کیفیت بهداشتي و میکروبي •

 افزايش رضايت مصرف کنندگان و مشتريان؛ •

 افزايش سهم بازار، فروش و حاشیه سود کشاورزان؛ •

 ها نسبت به رقباي داخلي و خارجي؛هاي تولیدي استانافزايش توان رقابتي بنگاه •

 سازگاري با محیط زيست •

 تي و باتوجه به سرمايه اجتماعي مناطق تولید کنندهاقتصادي بودن در مقیاس صنع •

 نوآوري در استفاده بهینه از ضايعات درخت خرما •

 عنوان مرحله
 مدت زمان ) هر سلول يک هفته(

 ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول

                 ثبت نام و طالع رساني

                 افتتاحیه و مرحله اول

                 داوري مرحله اول

                 مرحله دوم

                 داوري مرحله دوم

                 اختتامیه



  ّ\  

 ايده جديد و خالقانه باشد •

 

 رابطه  بین ذي نفعان مختلف خرما در ارتبط با اين چالش  •

افزوده قبل از صدور را حفظ ارزشعنوان يک اهرم حمايتي مؤثر در کنار قیمت عمل کند و تواند بهبندي ميبسته

( FAOبندي است. براساس آمار )کند. مهمترين صنعت مورد نیاز در توسعه صادرات خرما صنعت فرآوري و بسته

گذاري کشورهايي نظیر تونس و الجزاير که سهم اندک در تولید جهاني خرما دارند با اعمال مديريت مناسب و سرمايه

باشند . با اينکه ايران جزء بندي اين محصول از بیشترين عايدات ارزي برخوردار ميبستههدفمند در صنايع فرآوري و 

گرم خرماي ايران در سطح بسیار نازلي قرار برترين صادرکنندگان خرماي جهان است ولي ارزش صادراتي هر کیلو

ويي ازجمله تونس و مصر براي خصوص بايد از تجربه کشورهاي پیشردارد.  همانطوريکه قبال  نیز  گفته شد در اين

بندي و فرآوري خرما استفاده شود. مهمترين عامل در افزايش افزوده محصول خرما و توسعه صنعت بستهافزايش ارزش

بندي مناسب اين محصول است اين درآمدهاي حاصل از صدور محصوالت کشاورزي ازجمله خرما فرآوري و بسته

بندي و فرآوري هاي بستهصورت فله بدون انجام فعالیتصادراتي ايران بهدرصد خرماي  90درحالي است که حدود 

که کشورهايي نظیر فرانسه، انگلیس و هلند بدون شود در صورتيافزوده پايین به بازارهاي جهاني عرضه ميو با ارزش

بندي مناسب، آن و بسته کننده و پس از فرآوريکننده خرما باشند با وارد کردن خرما از کشورهاي تولیدآنکه تولید

ها و حقوق گمرکي باال براي واردات کارتن و مواد نمايند. وجود تعرفهافزوده بیشتر روانه بازارهاي جهاني ميرا با ارزش

بندي خرما در ايران در مقايسه با ساير کشورها شده بندي خرماي صادراتي نیز موجب باالبودن هزينه بستهاولیه بسته

تر از ايران است، لذا صادرکنندگان ايراني، خرماي بندي در ساير کشورها مانند دوبي بسیار پايینستهو چون هزينه ب

کنند که اين امر بندي مجدد به بازارهاي هدف صادر مياي به آنجا ارسال و پس از بستهصورت فلهصادراتي خود را به

 کند.افزوده زيادي را نصیب کشورهاي ديگر ميارزش

علت عدم هاي سنتي و غیرمکانیزه در ايران بسیار متداول است و بهر شرايط  کنوني  هنوز استفاده از روشالبته  د

دهد و درصد قابل طور چشمگیري کاهش ميها، رغبت خريد و عرضه آن را بهبنديزيبايي و غیربهداشتي بودن بسته

هاي مکانیزه فرآوري کارگیري روشيع در امر بهشود. تسرتوجهي از اين محصول باارزش، ضايع و غیرقابل مصرف مي

هاي ضدعفوني و بهداشتي يکي از نیازهاي عمده صنعت صادرات خرماست. اين بندي خرما و استفاده از روشو بسته

ها شده و عاملي در جهت امکانات سبب افزايش نرخ و دلگرمي کشاورزان در جهت ترويج کشت و پرورش نخلستان

هم پیوسته تولید و صادرات خرما، ادهاي واقعي در کشاورزي و صنعت خواهد بود. در زنجیره بهکارگیري استعدبه

 دهنده تبلیغات و بازاريابي است. بندي نقطه عطفي است که هم مرتبط با تولید و هم ياريبسته

عات مورد نیاز اولیه ي شرکت با اين حال گروه هاي هدف ذيل مي توانند بهره برداران از ايده هاي خالقانه  و ارائه اطال

 کنندگان باشند:
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 کشاورزان و باغداران

 نهادهاي پشتیبان ) خانه کشاورز ، جهاد کشاورزي ، انجمن ملي خرماي ايران (

 موسسات و نهاد هاي تحقیقاتي

 مديران واحدهاي صنعتي

 تجار و بازرگانان

 تشکل هاي صنعتي و بازرگاني

 

 خروجی مسابقهمسائل حقوقی و حق مالکیت  -6

هايي که توسط افراد ارسال مي گردد ، به صورت محرمانه نزد مجموعه پرابلم محفوظ است و اين تمامي طرح

ها به هیچ وجه بدون اجازه صاحب اثر در اختیار افراد ديگري براي بهره برداري قرار نگرفته و با صاحبین طرح

 دد)عدم افشاء اطالعات ( منعقد مي گرNDAاثر قرارداد 

هاي مختلف توسط افراد و ارزيابي داوران و انتخاب طرح هاي برگزيده ، بسته به توافق پس از ارائه طرح

 ها و ارائه دهندگان طرح امکان ا همکاري زير وجود دارد :مخاطبین طرح

 سرمايه گذاري مشترک در جهت گسترش و توسعه اين نوع بسته بندي ها در سطح انبوه •

 

 

 


