
ســرمقاله
پنهان کارى یا شفافیت

از  گروهى  ایران،  پسته  انجمن  ابتکار  به  ماه 1390  آبان  در   .1
فعاالن صنعت پسته کشور به جلسه اى دعوت شدند که هدف آن 
تدوین استراتژى پیشنهادى انجمن پسته ایران در رابطه با موضوع 
آفالتوکسین بود. به اعتقاد انجمن، موضوع کیفیت، چهره و تصویر 
آینده صنعت پسته را در نگاه خریداران و بویژه در بازارهاى بین 
المللى ترسیم مى نماید و علیرغم آنکه فعاالن صنعت پسته کشور، 
درخصوص ناکارآمدى الگوها و استانداردهاى کیفى و کنترلى پسته 
کشور اتفاق نظر دارند اما تاکنون جایگزین مورد توافقى براى آن 
پیشنهاد نکرده اند. لذا جلسه مزبور براى پاسخگویى به این سوال 
و  چیست؟»  کشور  پسته  صنعت  نظر  مورد  کنترلى  که «الگوى 
اینکه «چگونه مى توان الگوهاى خودکنترلى مسئوالنه و پاسخگو را 
جایگزین الگوهاى کنترلى اجبارى و البته ناکارآمد موجود نمود و 
در عین حال پاسخگوى کیفیت در بازارهاى هدف بود؟»، تشکیل 
برخى  جمله  از  و  صاحبنظر  افراد  و  گروهها  جلسه  این  در  شد. 
همه  آنکه  علیرغم  اما  یافتند.  حضور  کشور  پسته  صادرکنندگان 
مدعوین برضرورت مدیریت این معضل و تدوین سند استراتژى 
مشترك تفاهم داشتند اما تفاوت دیدگاه دو جریان مدافع و مخالف 
شفافیت، دستیابى به نتیجه نهایى را در اولین جلسه منتفى نمود. 

 2. دراوایل آذر ماه 90 کنفرانس خشکبار چین در شهر گوانگجو 
برگزار گردید. بنا به اهمیت سهم چین دربازار جهانى پسته ایران، 
انجمن در صدد اعزام هیأتى مشترك از عمده فعاالن بازار چین 
برآمد. اولین سؤال مطرح شده آن بود که اصوالً استراتژى تجارى 
پسته ایران در بازار چین چیست؟ چه سطحى از کیفیت و چه 
تعهدات مشترکى بین فعاالن عمده بازار وجود دارد؟ آیا ادامه روند 
تجارى امروز پسته ایران در بازار چین ضامن پایدارى این حضور 
خواهد بود؟ این بار نیز جلسه اى به دعوت انجمن برگزار و برخى 
فعاالن بازار چین که عمدتاً در استان کرمان فعال بودند تصمیم 
به تدوین میثاق نامه اختیارى براى فعالیت در بازار چین گرفتند. 
بدلیل عدم تدوین تعهدات مشترك، سفر هیأت به چین منتفى شد 
و البته هنوز انتظار براى دریافت میثاق نامه مشترك به سر نیامده 
است و مشخص نیست که در صورت تدوین هم چه تعداد از فعاالن 
مایل به تاسى از میثاق نامه اى خواهند بود که هدف اصلى آن ایجاد 

شفافیت در بازار چین با هدف حضور دراز مدت در آن است. 
3. پس از تصویب ستاد عالى پسته کشور، تجدید نظر استاندارد 15 
در رفسنجان در آذرماه جارى آغاز شد. انجمن ساده انگارانه گمان 
مى برد که هدف کمیسیون تجدید نظر، اصالح استاندارد موجود 
بر اساس واقعیات تجارى است و لذا با تشکیل گروه کارشناسى 
تدوین پیشنهاد خود اقدام نمود و با شفافیت و البته   نسبت به 

کرد.  اقدام  صادراتى  کاالى  بندى  درجه  به  نسبت  گیرى،  آسان 
اگرچه در کاالى مصرفى رعایت حدود مجاز و معقول بهداشتى 
الزامى است اما در پیشنهاد انجمن برخالف استاندارد قبلى، هر 
گونه انجام آزمون آفالتوکسین و باقیمانده سموم از استاندارد کاالى 
فله صادراتى نیازمند فرآورى مجدد حذف گردید. انجمن به زودى 
دریافت، این بار نیز اختالف بر سر «انتخاب شفافیت» و «حفظ عدم 
شفافیت»،  مانع دستیابى به هدفى است که به اشتباه آن را هدف 

کمیسیون تجدید نظر مى پنداشت. 
بخش  سایرین،  از  بیش  و  ایران  پسته  صنعت  انجمن،  اعتقاد  به 
تجارى آن هنوز در هزارتوى مالحظات تجارى سه دهه قبل خود 
گرفتار است. هنوز براى عده اى که البته کم تعداد نیز نیستند، 
محسوب  تجارى  موفقیت  راه  تنها  قدیمى،  روشهاى   بکارگیرى 
مى گردد. پافشارى بر عدم شفافیت تجارى هنوز یک اصل خدشه 
ناپذیر و خط قرمزى محسوب مى گردد که عبور از آن منجر به 
ایجاد یک جریان مقاومت غیرفنى دربرابر مدافعان شفاف سازى 

مى شود. 
که  است  دیرزمانى  دنیا  تجارى  روشهاى  که  است  آن  واقعیت 
دستخوش تغییرات عمیق شده و ادامه حضور موفق دربازارهاى 
مصرف مشروط به شفاف سازى هر چه کاملتر روندها، مقررات، 
دستورالعمل ها و البته کاالى مورد معامله است. اگر تا امروز، پسته 
ایران به دلیل رقابت محدو د،  قادر به ادامه حیات خود در بازارهاى 
جهانى بدون رعایت قواعد جدید رفتارى و تجارى بوده، چشم انداز 
روشن  چندان  جدید،  معادالت  و  واقعیات  درك  بدون  آن  آینده 
 نیست. قدرت گیرى رقیب و پیشتازى آن در تولید و تجارت و 
پیش بینى جایگاه برتر آن در سالهاى آتى، زنگ خطرى است که 
 اگر چه چندى است صداى آن به آسمان بلند است اما به نظر 

نمى رسد هنوز چندان گوش شنوایى براى آن وجود داشته باشد.
به اعتقاد انجمن، اگر چه شفاف سازى در امور مرتبط با صنعت، 
 در کوتاه مدت منجر به پرداخت هزینه هاى اضافى خواهد شد اما 
بى تردید تنها راه روشنى است که آینده پسته ایران را در دراز مدت 
تضمین مى نماید و شاید تا زمانى که  صنعت پسته ایران آمادگى 
تطبیق با واقعیات جارى را پیدا کند، تنها راه برون رفت از هزار توى 
پنهان کارى، سازماندهى گروههاى تجارى داوطلبانه اى است که 
تعهد مشترك آنها، همگامى با رویکرد غالب بازارهاى جهانى در 

ایجاد شفافیت و صداقت در عمل به تعهدات باشد.
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