با در كنار هم قراردادن تحليل هاي مربوط بــه ارزيابي اثرات و منافع ملموس و غير ملموس
اقتصادي ،توليدي و اجتماعي حاصل از اجراي پروژه توسعه اي مي توان به اين جمع بندي
رسيد كه اجراي پروژههای توسعه خوشــهای از ابعاد مختلف اقتصادي ،توليدي و اجتماعي
قابل توجيه بوده و قادر است با اثر بخشي بســيار بااليي موجبات رشد و توسعه خوشه های
صنعتی خرمای کشور را فراهم آورد.

شاهد افزايش ميزان صادرات از لحاظ ارزش خواهيم بود.
حال مي توان از طريق مقايســه مخارج مــورد نياز براي اجراي پروژه توســعهاي و منافع و
دستاوردهاي اقتصادي جاصل از آن به توجيه اقتصادي آن پي برد .مقايسه رقم هزينه شده
(10ميليارد ريال در ماكزيمم حالت) با  33درصد افزايش صــورت گرفته در ارزش فروش
(معادل  320ميليارد ريال در مينيمم حالت) به طور قابل مالحظه اي توجيه اقتصادي اجراي
اين پروژه را نشــان مي دهد .همچنین با تنوع در بسته بندی ها بر اساس فیدبکهای بازار و
آشنایی واحدها با اصول اولیه بازاریابی قیمت فروش محصوالت خوشه نیز باال خواهد رفت .بر
اساس تجربیات به دست آمده در سایر خوشه ها مخصوصاً خوشه صنعتی خرمای بم حداقل
افزایشی معادل 20درصد را از نظر قیمت شاهد خواهیم بود.
مالحظه مي شود كه با شــرايط فوق حتي صرف منافع اقتصادي قابل احصاي پروژه نيز بر
مخارج آن فزوني گرفته است .اين در حالي اســت كه پروژه مذكور عالوه بر منافع اقتصادي
آثار مثبت فراواني را نيز در حوزه هاي اجتماعي و غيره به همراه خواهد داشت كه ذي ً
ال آنها
را بررسي مي نمایيم.

*از لحاظ اقلیمی و زیست محیطی
نظر به این که صنایع مرتبط به بحث خرما از صنایع آالینده از لحاظ محیط زیست محسوب
نمی شوند و با توجه به تاثیر بسیار کم واحدهای صنعتی و سنتی در شرایط اقلیمی هر منطقه
می توان به این نکته اشاره کرد که پروژه توسعه خوشه ای نقش چندانی در تغییر این وضعیت
نخواهد داشت با این حال شرایط بهداشــتی واحدهای صنعتی و سنتی به وسیله این روش
تغییر و جهش مناسبی پیدا می کند و با کاهش در صد ضایعات مواد اولیه این تاثیر پر رنگ
تر خواهد شد.
هم اکنون خوشــه های صنعتی یکی از کارآمدترین و فراگیرترین مدل های توسعه منطقه
ای ،ملی و در سطح جهان هستند .ایجاد خوشه های صنعتی کمک بزرگی به اشتغال ،تولید و
*از نظر توليدي
اجراي یک پروژه توسعه اي چه منافعي را در جهت بهبود تكنولوژي و نوآوري ايجاد مي نمايد صادرات خواهد کرد به همین منظور تسهیالت اشتغالزایی بهتر است به سمت خوشه های
و آيا مي تواند منجر به بهبود آن گردد .شاخصهاي ديگري كه در اين قسمت به واسطه آن صنعتی سوق داده شود و صنعتگران در قالب خوشه های صنعتی فعالیت کنند .اگر ما بخواهیم
ميزان اثربخشي اجراي پروژه را بررسي مينمایيم ،تعداد بنگاههايي است كه بهواسطه توسعه با کشورهایی که بازار کاالهای مختلف را در اختیار گرفته اند ،رقابت کرده و قیمت تمام شده
اين مجموعه توســعه يافته و ايجاد ميشــوند .بهعنوان مثال در جدول  ،1-1سه سطر اول کاالهای خود را کاهش دهیم راهی جز ایجاد خوشه های صنعتی در کشور نداریم چرا که با
وضعيت تكنولوژيك بنگاههاي مجموعه قبل و بعد از مداخله توسعهاي نشان داده شده است .ایجاد این خوشه ها ،حداکثر اســتفاده از تجهیزات و امکانات مستقر در خوشه های به عمل
همانگونه كه مالحظه مي شود در اثر اجراي پروژه بايد در حدود  20درصد از واحدها يعني آمده و با تقسیم وظایف به صورت تخصصی ،هزینه تمام شده کاهش چشمگیری پیدا کرده
واحدهاي كوچك نه خرد ،كه در حال حاضر از سطح تكنولوژي متوسطي برخوردارند ،سطح و قدرت رقابت را افزایش می دهد.
تكنولوژي خود را ارتقاء داده و از تكنولوژي پيشــرفته برخوردار گردند.همچنين  70درصد آنچه اهمیت خوشــه های صنعتی را در ایران بیشتر می کند این است که در زیر بخش های
واحدهاي خرد نيز كه در حال حاضر از سطح تكنولوژي پاييني برخوردارند با اقدامات توسعه صنعت ایران بیش از  90درصد موسسات و شرکت ها را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل
اي به سطح باالتري از تكنولوژي دسترسي پيدا خواهند كرد .سطر سوم جدول حاكي از تعداد می دهند که عموما به صورت منفرد فعالیت می کنند و همواره با مشکالت و مسایل مختلف
درگیرند اما از لحاظ اشتغال سهم  56درصدی را در ایجاد فرصت های شغلی بر عهده دارند.
واحدهاي فعال در مجموعه در قبل و بعد از مداخله توسعه اي است.
در نتیجه میتوان با توسعه خوشههای صنعتی خرمای کشــور زمینههایی بهبود وضیعیت
اقتصادیاسذیآن
وتایج وحاصل
نفعان این محصول را فراهم آورد.
ومًدار :1فزآیىذ تطكيل خًضٍ ياجتماعی
*از نظر اجتماعي
نمودار :1فرآيند تشكيل خوشه و نتايج حاصل از آن
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