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انجمن

بســیار شــنیده می شــود کــه افزایــش 
نــرخ ارز، »دســت در جیــب مــردم کــردن 
ــًا »دزدی  ــا مث ــت« ی ــت اس ــط دول توس
ــه  ــی دولــت از مــردم اســت«. این گون قانون
جزئیــات  ارز،  نــرخ  افزایــش  تحلیــل 
اقتصــادی مهمــی را از قلــم می انــدازد 
کــه پرداختــن بــه آنهــا هــدف ایــن نوشــته 

ــت. اس
ــران  ــا گ ــه ب ــت ک ــت اس ــا درس  ۱- آی
کــردن ارز، دولــت قصــد درآمدزایــی دارد؟ 
سیاســتی کــه موجــب کاهــش قــدرت 
خریــد مــردم شــود، انتقــال ثــروت از 
ــن  ــد، عی ــم می زن ــت را رق ــه دول ــردم ب م

ــات. مالی
چــون ایجــاد تــورم، قــدرت خریــد مــردم را 
ــه آن  ــت کاهــش می دهــد، ب ــه نفــع دول ب
ــود.  ــه می ش ــز گفت ــی« نی ــات تورم »مالی
منتهــا تثبیــت قیمــت ارز، راه اجتنــاب 
از مالیــات تورمــی نیســت. بــه تعبیــر 
دیگــر، جهــش ارزی ماه هــای اخیــر، علــت 
ریشــه ای مشــکات پولــی - ارزی نیســت، 

ــوارض آن اســت. ــی از ع ــه یک بلک
۲- ریشه مشکات پولی - ارزی چیست؟

ــورم ایجــاد  ــت، ت ــول ازســوی دول چــاپ پ
می کنــد. از ابتــدای دولــت یازدهــم تــا 
ــزی  ــط بانک مرک ــه توس ــی ک ــون، پول کن
از  تزریــق شــده  اقتصــاد  بــه  و  چــاپ 
»۸۰هــزار میلیــارد تومــان« بــه »۲۱۰ 
هــزار میلیــارد تومــان« رســیده. در نتیجــه 
ایــن اقــدام و سیاســت بانکــی دولــت 
اشــخاص  پــول  کل  مجمــوع  یازدهــم، 
حقیقــی و حقوقــی، در کیــف پول هــا، 
از  بانکــی،  ســپرده های  و  گاوصندوق هــا 
»نیــم میلیــون میلیــارد تومــان« بــه »یــک 
و نیــم میلیــون میلیــارد تومــان« رســیده. 
ــد  ــاله، تولی ــج س ــن دوره پن ــا در همی ام
ــش  ــی، افزای ــات ایران ــاالنه کاال و خدم س
ــول  ــاده تر، پ ــارت س ــته. به عب ــی داش اندک
موجــود در کارت هــای بانکــی زیــاد شــده، 
امــا کاال و خدمــات ایرانــی بیشــتری بــرای 

ــت. ــدن نیس خری
۳- وقتــی کــه پــول موجــود در کارت های 
بانکــی، ســریع تر از کاال و خدمــات موجــود 
در بــازار افزایــش پیــدا می کنــد، چــه آثــار 

دارد؟ اقتصادی 

تــورم! افزایــش ســریع پــول در کارت هــای 
ــرعتی  ــا س ــول ب ــاپ پ ــی از چ ــی ناش بانک
ــت و  ــادی اس ــد اقتص ــا رش ــب ب نامتناس
ــول  ــه پ ــاپ بی روی ــل چ ــن دلی ــه همی ب
ــول،  ــاپ پ ــه چ ــود. این گون ــده می ش خوان
نهایــت  در  کــه  اســت،چرا  »بی رویــه« 
قــدرت خریــد ریــال را کاهــش می دهــد و 
ــد،  ــد را کاهــش می ده ــدرت خری آنچــه ق
ــرده و  ــردم ک ــب م ــت در جی ــًا دس عم
ــل  ــت منتق ــه دول ــان را ب ــروت واقعی ش ث
ــه  ــت ک ــت اس ــن درس ــس ای ــد. پ می کن
ــول، دســت در  ــه پ ــم »چــاپ بی روی بگویی
جیــب مــردم کــردن اســت«. منتهــا دولــت 
ــد  ــک ترفن ــردن ی ــه کار ب ــا ب ــم، ب یازده
بانکــی و یــک ترفنــد ارزی، احســاس خالی 
شــدن جیــب مــردم را چنــد ســال عقــب 
ــن  ــب انداخت ــًا عق ــا، عم ــت. منته انداخ
تــورم بیــش از پنــج تــا شــش ســال میســر 
ــک  ــال نزدی ــاال در ح ــن ح نیســت؛ بنابرای
شــدن بــه زمــان احســاس خالی شــدن 

ــتیم. ــب هس جی
ــد از  ــن دو ترفن ــه ای ــازی ب ــه نی 4- چ

ــود؟ ــت ب ــوی دول س
چــاپ بی رویــه پــول منجــر بــه تــورم 
ــاری   ــات اجب ــک مالی ــورم، ی ــود و ت می ش
اســت کــه ثــروت را از آنهایــی کــه ســکه، 
ــل  ــت منتق ــه دول ــد، ب ــاک ندارن ارز و ام
می کنــد. آنهایــی کــه ســکه، ارز و امــاک 
ندارنــد، محرومــان جامعــه هســتند. یعنــی 
ــه  ــت ک ــه  اس ــات ظالمان ــک مالی ــورم ی ت
دولــت  می شــود.  اخــذ  محرومیــن  از 
می خواســت »مالیــات تورمــی« را اخــذ 
کنــد، منتهــا نــه از جیــب محرومیــن، 
ــه کار  ــی و ارزی ب ــد بانک ــن دو ترفن بنابرای
بــرد. منتهــا در عمــل، ایــن دو ترفنــد 
ــب « را  ــی شــدن  جی فقــط احســاس »خال

ــد. ــول کردن ــده موک ــه آین ب
۵- ترفند بانکی دولت چه بود؟

ــپرده  ــود س ــرخ س ــش ن ــا افزای ــت ب دول
ــول  ــردش پ ــرعت گ ــدت، س ــی بلندم بانک
در بخــش تولیــدی اقتصــاد را کاهــش 
ــر پول هــای چــاپ شــده خنثــی  ــا اث داد ت
شــود و چــاپ پــول تــا مدتــی تبدیــل بــه 

ــود. ــورم نش ت
۶- ترفند ارزی دولت چه بود؟

ــطحی  ــرخ دالر در س ــت ن ــا تثبی ــت ب دول
بیــن ۳۵۰۰ تــا ۳۷۰۰ تومــان، میــزان 
کاالی خارجــی در بــازار را افزایــش داد تــا 
عــدم افزایــش تولیــد کاالی ایرانــی در ایــن 
ــن  ــه ای ــرده باشــد. ب ــران ک ســال ها را جب
ــای  ــت کااله ــطح قیم ــت س ــب، دول ترتی
ــردن  ــل واردک ــی قاب ــه همگ ــی را ک اساس
هســتند، حفــظ کــرد تــا رشــد تــورم را بــاز 
بیشــتر عقــب بینــدازد. منتهــا، بــا تثبیــت 
قیمــت دالر، به جــای آنکــه ثــروت آنهایــی 
کــه ســکه، ارز و امــاک ندارنــد بــه دولــت 
منتقــل شــود، ثــروت کشــاورز و صنعتگــر 

ایرانــی بــه دولــت منتقــل شــد.
۷- دولــت بــا ثــروت کشــاورز و صنعتگــر 

ــد؟ ــی چــه کار می کن ایران
دولــت در عمــل ثــروت کشــاورز و صنعتگر 
ایرانــی را بــه کشــاورز و صنعتگــر خارجــی 
ســایر  و  غــذا  آن  ازای  در  و  می دهــد 
ــور  ــه کش ــی را ب ــی خارج ــای اساس کااله
کنیــم.  مصــرف  مــا  تــا  می کنــد  وارد 
ــه دلیــل کاهــش درآمــد کشــاورز  ــه ب البت
و صنعتگــر ایرانــی، بیشــتر کاالی وارداتــی 
ــداری  ــین خری ــدان شهرنش ــط کارمن توس
ــرخ  ــت ن ــع، تثبی ــی در واق ــود. یعن می ش
ــه دوش  ــی را ب ــات تورم ــه مالی ارز، هزین
ــش  ــدازد و نفع ــر می ان ــاورز و صنعتگ کش
بیــن تولید کننــدگان خارجــی و کارمنــدان 

شهرنشــین توزیــع می شــود.
ــه  ــی دارد ک ــه ارتباط ــت چ ــه دول ۸- ب
بــه  صنعتگــر،  و  کشــاورز  از  را  ثــروت 

کارمنــد شهرنشــین منتقــل کنــد؟
ــی،  ــای اساس ــی کااله ــات قیمت ــظ ثب حف
همزمــان بــا تأمیــن نیازهــا از طریــق 
ــت  ــت و حمای ــه اســم عدال ــول، ب چــاپ پ
ــا  ــا ی ــرد، ام ــورت می پذی ــن ص از محرومی
ناشــی از ماحظــات سیاســی - انتخاباتــی  
سیاســی  اقتصــاد  آن  بــه  کــه  اســت 
می گوینــد، یــا ناشــی از عــدم اشــراف 
سیاســت گذار بــر علــم اقتصــاد اســت.

ــات  ــال »مالی ــت انتق ــد دول ــر قص ۹- اگ
تورمــی« از محرومیــن بــه کشــاورزان و 
ــش  ــا افزای ــرا ب ــس چ ــود، پ ــران ب صنعتگ
نــرخ دالر، همــه نگــران گــران شــدن 
ــای  ــش هزینه ه ــی و افزای ــای اساس کااله

ــتند؟ ــردم هس ــه م هم

نرخ ارز و جزئیات فراموش شده
دکتر پویا ناظران
روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4331
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انجمن

فشــار  دولــت  ارز،  قیمــت  تثبیــت  بــا 
»مالیــات تورمــی« را جابه جــا می کنــد، 
ــش  ــج، ش ــاً پن ــت نهایت ــن سیاس ــی ای ول
ــن  ــد از ای ــت. بع ــداوم اس ــل ت ــال قاب س
ــرخ ارز، تــورم محقــق  ــا جهــش ن مــدت، ب
ــات  ــی »مالی ــن تمام ــا محرومی ــود ت می ش
ــول  ــه پ ــاپ بی روی ــی از چ ــی« ناش تورم
را یکجــا پرداخــت کننــد. اداره کشــور 
بــا چــاپ بی رویــه پــول، حکایــت آن 
ــورد،  ــاز را خ ــم پی ــه ه ــت ک ــی  اس مجرم
هــم شــاق را خــورد و هــم جریمــه نقــدی 
اینکــه به موجــب  را پرداخــت. خاصــه 
ارزی،  تثبیــت  و  پــول  بی رویــه  چــاپ 
ــاورز و  ــب کش ــت در جی ــدا دس ــت ابت دول
صنعتگــر می کنــد کــه منجــر بــه تعطیلــی 
ــاً  ــا، نهایت ــود. ام ــا می ش ــزارع و کارگاه ه م
بعــد از چنــد ســال نــرخ ارز می جهــد 
و تــورم ایجــاد می شــود تــا محرومیــن 
ــی  ــد، ول هــم »مالیــات تورمــی« را بپردازن
کشــاورز و صنعتگــر ســابق دیگــر زمیــن و 
ــرخ ارز  ــش ن ــا از افزای ــد ت ــی ندارن کارگاه
ــای  ــازی ظرفیت ه ــوند. بازس ــد ش بهره من
ــه  ــت. ب ــر اس ــم زمان ب ــور ه ــدی کش تولی
همیــن دلیــل اســت کــه اقتصاددانــان 
یک صــدا مخالــف اداره کشــور بــا پــول 
ــه  ــه ب ــی بی توج ــا وقت ــتند. ام ــی هس چاپ
سیاســت گذاری علمــی، بــرای اداره کشــور 
پــول چــاپ شــده اســت، اقتصاددانــان 
تثبیــت نــرخ ارز را نــه تنهــا بی فایــده کــه 
ــرای ظرفیت هــای تولیــدی کشــور مضــر  ب
هــم می داننــد. شــرایط کنونــی کشــور 
ــم  ــه عل ــا ب ــادی دولت ه ــل بی اعتم حاص

ــت. ــته  اس ــه گذش ــه  ده ــاد در س اقتص
۱۰- چــرا دولــت بــا چــاپ بی رویــه پــول، 
ــل  ــاد تحمی ــر اقتص ــه ب ــه هزین ــن هم ای
می کنــد؟ مگــر مالیاتــی کــه دولــت از 
حقــوق مــا کســر می کنــد، کافــی نیســت؟

از یــک ســو، دخــل و خــرج بودجــه دولــت 
بــا هــم تناســبی ندارنــد. در ســمت خــرج، 
ــای  ــاری نهاده ــه ج ــت هزین ــه دول بودج
ــده  ــه فای ــد ک ــن می کن ــیاری را تأمی بس
اقتصــادی بــرای کشــور ندارنــد. در ســمت 
ــک درصــد  ــایی ی ــت در شناس ــل، دول دخ
ــد  ــزان درآم ــن می ــه، تعیی ــد جامع ثروتمن
ــا  ســاالنه آنهــا و اخــذ مالیــات متناســب ب
درآمــد آن یــک درصــد ثروتمنــد، ناموفــق 
ــوده اســت. در نتیجــه، مالیــات دریافتــی  ب
بــرای هزینــه بودجــه کافــی نیســت. عــدم 
تناســب دخــل و خــرج بــه حدی  اســت که 

ــت کاهــش  ــی دول ــه تنهــا بودجــه عمران ن
یافتــه، بلکــه دولــت ناچــار اســت بــا توســل 
بــه چــاپ بی رویــه پــول، از طریــق مالیــات 
تورمــی، هزینه هــای خــود را جبــران کنــد. 
از ســوی دیگــر، در ســال های اخیــر، دخــل 
و خــرج نظــام بانکــداری هــم بــا هــم 
باالیــی  ســودهای  نبوده انــد.  متناســب 
ــورم  ــا ت ــد ت ــپرده ها داده می ش ــه س ــه ب ک
اکنــون  بینــدازد،  عقــب  چندســالی  را 
ــور  ــی کش ــام بانک ــی نظ ــب زیان ده موج
ــان  ــران زی ــرای جب ــال، ب ــت. ح ــده اس ش
ــردم  ــول، از م ــا چــاپ پ ــت ب ــا، دول بانک ه
ــدش را  ــرد و عوای ــی می گی ــات تورم مالی

بــه بانک هــای مشــکل دار می دهــد.
ــت  ــول دس ــاپ پ ــا چ ــت ب ــا دول ۱۱- آی
ــه  ــان را ب ــرده و ثروت م ــا ک ــب م در جی

می دهــد؟ بانکــدار 
ســپرده گذاران  گذشــته،  ســال  بلــه! 
روبــه روی  غیرمجــاز،  مالــی  موسســات 
بانک مرکــزی تجمــع کــرده، شــعار داده 
ــب  ــزی طل ــود را از بانک مرک ــپرده خ و س
ــا  ــان ب ــپرده آن ــئولیت س ــد. مس می کردن
مدیــران و مالــکان آن موسســات مالــی 
ــی،  ــار سیاس ــت فش ــاً تح ــا نهایت ــود، ام ب
ســپرده گذاران  خســارت  بانک مرکــزی 
از  کــه  بانک مرکــزی  کــرد.  جبــران  را 
خــود پولــی نــدارد، بنابرایــن خســارت 
ــران  ــی جب ــول چاپ ــا پ ــپرده گذاران را ب س
کــرد. بــا توجــه بــه خاصیــت تورمــی پــول 
ــن  ــاد ای ــه افت ــی ک ــع اتفاق ــی، در واق چاپ
بــود کــه تحــت فشــار معترضــان، همــه مــا 
ــرده و  ــت ک ــت پرداخ ــات هنگف ــک مالی ی
ــی  ــات مال ــپرده گذاران موسس ــارت س خس
ــران  ــا مدی ــم، ت ــران کردی ــاز را جب غیرمج
و مالــکان موسســات مالــی کــه از فعالیــت 
ــه ای  ــد، هزین ــع شــده بودن غیرمجــاز منتف
ــال  ــل، آنچــه رخ داد انتق ــد. در عم نپردازن
ثــروت از مــا بــه مدیــران موسســات مالــی 
ــی  ــه زیان ده ــه ب ــا توج ــود. ب ــاز ب غیرمج
انتقــال  ایــن  بانکــداری،  نظــام  فعلــی 
ــوان  ــل عن ــه دارد و ذی ــوز ادام ــروت هن ث
ــه برداشــت از بانک مرکــزی«  مبهــم »اضاف
صــورت می پذیــرد. »اضافــه برداشــت از 
ــول  ــه پ ــاپ بی روی ــک چ ــزی« ی بانک مرک
اســت کــه موجــب انتقــال ثــروت واقعــی از 

ــود. ــا می ش ــه بانکداره ــردم ب م
نتیجــه: ایــن احســاس کــه دولــت دســت 
در جیــب مــردم می کند احســاس درســتی  
اســت، منتهــا ایــن اتفــاق بــا چاپ پــول رخ 

ــو  ــرخ دالر؛ ول ــش ن ــا افزای ــه ب ــد، ن می ده
ــرخ دالر حضــور  ــش ن ــس از افزای ــه پ اینک
ــوس  تر  ــان محس ــت در جیب م ــت دول دس
ــرخ  ــش ن ــدم افزای ــا ع ــش ی ــود. افزای ش
دالر، فقــط در انتخــاب آن قشــری کــه 
ــرو  ــش ف ــر در جیب ــت عمیق ت ــت دول دس
ــش  ــرخ دالر افزای ــر ن ــر دارد. اگ ــی رود اث م
نیابــد، دســت دولــت در جیــب کشــاورز و 
ــرخ دالر  ــی مــی رود و اگــر ن صنعتگــر ایران
ــب  ــت در جی ــت دول ــد، دس ــش یاب افزای
ــاک  ــکه، ارز و ام ــه س ــی رود ک ــی م آنهای

ــد. ندارن
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــه اقتصاددان توصی
ــرخ  ــش ن ــری از افزای ــای جلوگی به ج
ــمه  ــورم در سرچش ــل ت ــه معض ارز، ب
ــکل  ــمه مش ــود. سرچش ــیدگی ش رس
ــرج  ــل و خ ــب دخ ــدم تناس ــورم، ع ت
دولــت و عــدم تناســب دخــل و خــرج 
نظــام بانکــداری کشــور اســت. جهــش 
ــاً عارضــه مریضــی بودجــه  ــر، صرف ارزی اخی
ــه  ــاری را ک ــت. بیم ــداری  اس ــام بانک و نظ
به خاطــر عفونــت تــب کــرده در حــوض 
ــع  ــخ انداختــن درمــان نمی کنــد، بلکــه رف ی
عفونــت وی را درمــان می کنــد. به جــای 
عارضــه، بایــد بــر علــت متمرکــز شــد. 
ــی  ــی مال ــورم، بی انضباط ــه ای ت ــت ریش عل
ــه  ــت، ن ــداری  اس ــام بانک ــه و نظ در بودج
مختلــف  مولفه هــای  ارزی.  جهــش  در 
سیاســت گذاری دولــت، اعــم از یارانــه 
هدفمنــد، بنزیــن ۱۰۰۰ تومانــی، مدیریت 
ــای اساســی، ارز مســافرتی،  قیمــت کااله
پرداخــت ســود بــاال بــه ســپرده بانکــی و... 
از محــل چــاپ بی رویــه پــول و دســت در 
ــه  ــردن اســت. رفاهــی ک ــردم ک ــب م جی
قیمت هــای  و  یارانه هــا  ایــن  محــل  از 
حکایــت  می شــود،  حاصــل  تعزیراتــی 
»شــادی آمــد غصه هــا از دل برفــت، خــر 
برفــت و خــر برفــت و خــر برفــت« اســت. 
ــم  ــه اس ــه ب ــت ک ــود ماس ــِر خ ــن خ ای
ــا  ــه م ــای اساســِی ارزان، ب ــه و کااله یاران
می دهنــد. انضبــاط مالــی در بودجــه و در 
ــن دوره »فراپســابرجام،«   ــداری، در ای بانک
بیــش از هــر زمــان دیگــری مهــم اســت. 
ایــن  از  عبــور  الزمــه  مالــی  انضبــاط 
ــاط،  ــه انضب ــت. الزم ــر اس دوره پرخط
و  دولــت  بودجــه  کــردن  تــراز 
ــت. دوره  ــی  اس ــام بانک ــه نظ ترازنام
»فراپســابرجام« را دوره »انضبــاط 

ــم. ــی« کنی مال
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وضعیــت  از  اســت  ممکــن  هرکســی 
پســته امســال بــرآوردی داشته باشــد. 
ــا  ــته را ب ــداری پس ــه باغ ــانی ک ــا کس ام
ــد و  ــس کرده ان ــان ح ــت و گوشت ش پوس
ــا اقشــار مختلــف جامعــه پســته ای ســر  ب
ــع  ــان جام ــاالً تحلیل ش ــد احتم و کار دارن
االطــراف باشــد. از ایــن رو بــه ســراغ 
باغــدار  کــه  انجم شــعاع  محمدعلــی 
پســته، عضــو هیــأت امنــا انجمــن پســته 
ایــران، عامــل توســعه خوشــه کســب و کار 
پســته رفســنجان و کارگزار اشــتغال استان 
کرمــان اســت رفتیــم تا بــا زوایــای مختلف 
موقعیــت فعلــی پســته کشــور بهتــر آشــنا 
ــال  ــدود 22 س ــعاع از ح ــویم. انجم ش ش
ــرده  ــروع ک ــته را ش ــاورزی پس ــش کش پی
و از ســال 1384 شــغل اصلــی اش مدیریــت 

ــت. ــته بوده اس ــاغ پس ب
ایــن عضــو هیــأت امنــای انجمــن 
ــوط  ــای مرب ــه بحث ه ــادی ب ــه زی عاق
بــه توســعه و تســهیلگری دارد و از 
ســال 1386 مدل هــای مربــوط بــه 
توســعۀ کســب و کارهــای کوچــک 
و متوســط را بــا همــکاری ســازمان 
توســعه صنعتــی ســازمان ملــل متحــد 
ــک  ــع کوچ ــازمان صنای )UNIDO(، س
ایــران و وزارت کار پیگیــری و اجــرا 
کرده اســت. همچنیــن در بحــث پســته، 
ــت آب و  ــع مدیری ــرح تجمی ــرای ط اج
ــته را  ــای پس ــتراکی باغ ه ــت اش مدیری

ــود دارد.  ــه خ در کارنام
ــت  ــعاع! وضعی ــم ش ــای انج  آق
تولید پســته را در گذشــته و در امســال 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون

ــی  ــدم و مطالب ــودم دی ــه خ ــی ک آن چیزهای
ــن  ــنیده ام ای ــته ای ش ــای پس ــه از آدم ه را ک
اســت کــه چنــد مــورد دارد تولیــد پســته را 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. اگــر بــازه زمانــی 
از دهــه ۵۰ شمســی تــا امــروز را بــه صــورت 
دوره هــای ۷ ســاله در نظــر بگیریــد، نوســانات 
ــم  ــر اقلی ــرم و تغیی ــتان های گ ــی، زمس دمای
ــد  ــی دارد روی تولی ــر خیل طــی ۷ ســال اخی
ــۀ  ــاهد هم ــال ش ــذارد. امس ــر می گ ــته اث پس
اتفاقــات جــوی در پســته بودیــم، به طــور 
مثــال آخریــن اتفــاق چنــد روز پیــش در 
فیــض آبــاد خراســان بــود کــه دوســتان 
می گوینــد طوفــان باعــث ریــزش 4۰ درصــد 
از محصول شــان شده اســت. در حالی کــه در 
ــته ای  ــول پس ــته خیز محص ــاط پس ــایر نق س
نداشــتیم، اســتان خراســان یکــی از جاهایــی 
بــود.  بــود کــه امســال وضعــش خــوب 
امســال در تمــام مناطــق پســته خیز تگــرگ، 
نوســانات دمایــی، زمســتان گــرم و بهــار گــرم 
داشــتیم و درختــان جوانــه زایشــی نیاوردنــد، 
بعضــی از جوانــه هــا ســوختند و در برخــی از 

ــاغ هــا تلقیــح  خــوب انجــام نشــد. ب
وضعیــت آب، خــرده مالکــی و همان طــور کــه 
ــه شــدت تولیــد پســته  ــر اقلیــم ب گفتــم تغیی
را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در حــال 
حاضــر مــن باغــی را بــا 4۰، ۵۰ هکتــار ســطح 
ــا  ــه چاهــش ب ــم ک ــت می کن زیرکشــت مدیری
۲، ۳ بــار جابجایــی و ته زنــی فقــط 4 لیتــر در 
ــاغ هــا در اســتان  ــه، آب دارد. همچنیــن ب ثانی
کرمــان بــه شــدت رو بــه خــرد شــدن هســتند. 
ســال های  طــی  هــم  ارز  نــرخ  ســرکوب 
ــت.  ــر داشته اس ــته اث ــد پس ــادی روی تولی متم
ــته  ــن پس ــا ارزان فروخت ــاورز ب ــه کش به طوری ک
ــه  ــورد؛ ب ــت بخ ــب درخ ــد از جی ــور می ش مجب
ایــن معنــی کــه درآمــد پســته در حــدی نبــوده 
ــد.  ــه باغــش رســیدگی کن ــد ب کــه باغــدار بتوان
در نتیجــه درختــان بــه شــدت ضعیــف شــده اند.

ــت  ــته را تح ــد پس ــائل تولی ــن مس ــه ای هم
ــش  ــرآورد امســال بی ــرار داده و در ب ــر ق تأثی
ــدارد.  ــود ن ــته وج ــن پس ــزار ت از 6۰، ۷۰ ه
ــته در  ــن پس ــزار ت ــدود ۲۳۰ ه ــال ح پارس
ــه آن  ــال نتیج ــده و امس ــت ش ــور برداش کش
نبــود  این طــور  گذشــته  در  می بینیــم.  را 
کــه اگــر یــک ســال پســته خوبــی برداشــت 
پســته ای  هیــچ  بعــد  ســال  می کردیــم، 
اقلیمــی  باشــیم. همــۀ عــوارض  نداشــته 

ــن  ــر ای ــئله دیگ ــا مس ــتند، ام ــل هس دخی
ــان آنقــدر ضعیــف هســتند  اســت کــه درخت
ــا ۲  ــد ت ــته دادن ــال پس ــک س ــر ی ــه اگ ک
ســال بعــد نمی تواننــد محصــول دهنــد و 
بــه محــض این کــه کوچک تریــن اتفاقــی 
برمی خورنــد.  مشــکل  بــه  می دهــد  رخ 
اداره می کنــم و  باغ هایــی کــه خــودم  در 
ــک  ــان ی ــتند و درخت ــته نداش ــال پس پارس
انــرژی معمولــی داشــتند، هــم امســال پســته 
دارنــد و هــم بــرای ســال آینــده جوانــه 

ــد.   ــی آورده ان زایش
 بعضــی باغــداران وجــود مشــکات 
اقلیمــی را رد نمی کننــد، امــا دلیــل 
اصلــی خســارت را محصــول زیــاد ســال 
ــه  قبــل و فشــار آفــت پســیل پســته ب
ــی ســموم می داننــد. دلیــل عــدم کارای

نــدارم.  قبــول  اصلــی  دلیــل  به عنــوان 
تــا 4۰ درصــد  ایــن موضــوع شــاید ۳۰ 
 ۷ از  امســال  ببینیــد!  داشته باشــد.  اثــر 
ــرارت  ــه ح ــن درج ــا ۱۲ فروردی ــن ت فروردی
در منطقــه رفســنجان و نــوق بــاالی ۳۰ 
بــوده و درختــان جوانــه زایشــی  درجــه 
اقلیــم را  ایــن یعنــی تغییــر  نیاورده انــد، 
ــی از  ــه ترکیب ــت. البت ــده گرف ــوان نادی نمی ت
ــن  ــه چنی ــف باعــث رســیدن ب مســائل مختل
ــق  ــت در مناط ــن اس ــده و ممک ــی ش وضعیت
مختلــف درصــدی کــه بــه هریــک از عوامــل 
ــًا  ــد؛ مث ــاوت باش ــم متف ــارت زا می دهی خس
در رفســنجان گرمــا بیشــتر اثــر گذاشــته و در 

کرمــان بــار درخــت زیــاد بوده اســت.
ــاآور خیلــی پیچیــده و   امســال یــک ســال ن
بــدی اســت. امــا اتفاقــات خوبی هم در پســته 
ــان  ــاورزان و کارشناس ــد. کش دارد رخ می ده
تــا حــدی از کارهــای مراکــز تحقیقاتــی 
ــد کار  ــد و خودشــان دارن ــد کرده ان قطــع اُمی
ــیدآمینه، روی  ــول اس ــال فرم ــد. امس می کنن
ــا اســتفاده شــد  ــک در بعضــی از باغ ه و جلب
و مــن ۱۰ بــاغ را بازدیــد کــردم کــه به موقــع 
ایــن محلــول  را پاشــیدند. مثــًا در رفســنجان 
ــال  ــرای س ــیده اند و ب ــن پاش در ۱۰ فروردی
ــه زایشــی دارنــد.  آینــده درختــان شــان جوان
مــن شــخصاً تــرس دارم از هورمون هایــی 
کــه پایــه شــیمیایی دارنــد و ســنتزی هســتند 
اســتفاده کنــم، ولــی اســتفاده از هورمون هــای 
پایــه جلبکی بــا برندهــای مختلف کــه معموالً 
ــه  ــک مرتب ــرای ی ــد ب ــک دارن ــی ارگانی گواه
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ــال  ــاً امس ــا واقع ــد. ام ــد باش ــد مفی می توان
ــه  ــم ریخت ــی به ه ــر هورمون ــان از نظ درخت
بودنــد و ایــن فرمــول کمــک کرده اســت. 
امســال مــن شــاید از ۵۰ بــاغ بازدیــد کــردم 
ــه  ــه ب ــی ک ــم، در باغ های ــت را ببین ــا وضعی ت
ــر  ــی کــه زی ــه درخــت در زمان هــر ترتیــب ب
ــت،  ــک شده اس ــا کم ــت ی ــوده تقوی ــار ب فش
حتــی در حــد یــک اوره - فســفات بــه موقــع 
بــه درخــت داده شــده، وضعیــت بهتــر اســت. 
مــن معتقــدم بــا وضعیــت تغیــر اقلیــم، 
بحــث  ســمت  بــه  دارد  مــا  کشــاورزی 
ــن شــرایط  ــی رود. در ای کارشناســی پیــش م
ــن  ــه زمی ــم ب ــون داری ــت چ ــوان گف نمی ت
ــد  ــس نبای ــم، پ ــیدگی می کنی ــابی رس حس
کاری  هــوا  بــه  و  داد  انجــام  دیگــری  کار 
ــل  ــن 96 و در اوای ــر فروردی ــم. در آخ نداری
فروردیــن 9۷  هــوا گــرم شــد و لطمــات 
ــد.  ــی وارد آم ــای زایش ــه جوانه ه ــدیدی ب ش
ممکــن اســت تــا ۱۵ ســال آینــده ایــن پدیده 
پیــش نیایــد، امــا مــا بایــد یــک تغییــری در 
ــب باشــیم  ــم، مراق ــان بدهی شــیوه باغداری م
و تجربیات مــان را بــه اشــتراک بگذاریــم و 
ــد،  ببینیــم بقیــه کــه خــوب نتیجــه می گیرن

می کننــد.  چــکار 
 می گوینــد بــرای ســال آینــده هــم 
ــت  ــن درس ــدارد. ای ــود ن ــته ای وج پس
ــود؟ ــخص می ش ــا از االن مش ــت؟ آی اس

ــود.  ــوم می ش ــًا معل ــن االن کام ــه. از همی بل
فکــر  ابتــدا  در  کرمــان  شهرســتان  در 
می کردیــم ۷۰، تــا ۸۰ درصــد از درختــان 
جوانــه زایشــی نیاورنــد، امــا خوشــبختانه هــوا 
ــی خنــک شــد و چــون  در یــک مقطــع زمان
درختــان در شهرســتان کرمــان دیرتــر از 
ــه  ــت ب ــا نتوانس ــد، گرم ــی آین ــنجان م رفس
رقــم اکبــری در ایــن منطقــه لطمــه ای بزنــد 
ــت.  ــد نیس ــم ب ــا ه ــایر واریته ه ــع س و وض
بنابرایــن وضــع پســته شهرســتان کرمــان در 
ــش  ــد وضعیت ــت، زرن ــد نیس ــده ب ــال آین س
ــیرجان  ــوب اســت، س ــده خ ــال آین ــرای س ب
خیلــی از مناطقــش خــوب اســت، رفســنجان 
و انــار در بعضــی از باغ هایــش مشــکات 
ــرای ســال  ــی ب ــادی وجــود دارد و محصول زی
ــم  ــد. البتــه آنچــه را کــه می گوی آینــده ندارن
ــت. در  ــال اس ــارات اول س ــه انتظ ــبت ب نس
ــول  ــد از محص ــا ۵۰ درص ــه ۳۰ ت ــا ب کل ام
ســال آینــده خســارت وارد آمده اســت. البتــه 
ــی  ــر اتفاق ــه دیگ ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ای
نیافتــد و خســارتی اضافــه نشــود. در خراســان 
ــردم  ــت می ک ــتان صحب ــا دوس ــه ب ــم ک ه
ــد،  ــده ندارن ــرای ســال آین مشــکل خاصــی ب
خصوصــاً در مناطقــی مثــل بشــرویه، گنابــاد و 

تربت جــام کــه درختــان جــوان هســتند، هــر 
ــد محصول شــان بیشــتر می شــود.  ســال تولی
ــی  ــی و زراع ــم از باغ در همــۀ محصــوالت اع
زمیــن یــک فرصتــی بــرای آیــش دارد و 
ــا  ــته کاری ه ــا در پس ــود، ام ــازی می ش بازس
ــاری  ــا آبی ــدارد و ب ــت را ن ــن فرص ــن ای زمی
شــور  و  بی کیفیــت  آب  بــا  و  ســنگین 
مواجــه اســت. اگــر حــواس مــان بــه درخــت 
نباشــد، خســارت هایی می زنیــم  زمیــن  و 
ــده ای  ــکات پیچی ــود مش ــث می ش ــه باع ک
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــدی م به وجود آید.جمع بن
محصــول ســال آینــده خســارت خورده اســت 
ــتر از  ــار بیش ــنجان و ان ــاً در رفس ــه تقریب ک
ســایر نقــاط کشــور اســت و بــا مشــکل عــدم 
تشــکیل جوانــه زایشــی روبــه رو هســتیم، امــا 
وضــع بهتــر از امســال خواهدبــود. در مناطــق 
اســتان های  کشــور،  پســته کاری  عمــده 
خراســان، فــارس، و ســمنان مشــکل خاصــی 
ــابه  ــی مش ــزد وضعیت ــتان ی ــا اس ــد، ام ندارن

ــان دارد. ــتان کرم اس
ــول  ــش محص ــن کاه ــای ای  پیامده
ــد در  ــر می کنی ــوده و فک ــه ب ــا االن چ ت

ــد؟ ــد باش ــه می توان ــده چ آین
ــی  ــش فن ــی اثرات ــاورزی، برخ ــث کش در بح
ــد آن اســت کــه  و مالــی اســت. امــا اتفــاق ب
ــی از مناطــق کشــاورزان باغ هایشــان  در خیل
ــه  ــی خودشــان را توجی ــد. حت ــا کرده ان را ره
امســال  چــون  می گوینــد  و  می کننــد 

ــان  ــی اذیت ش ــد، خیل ــته ندارن ــان پس درخت
نکنیــم. می خواهــم بگویــم اصــًا ایــن توجیــه 
درســت نیســت و ایــن اتفــاق بــدی اســت کــه 
ــد  ــده و ســال های بع ــه محصــول ســال آین ب
صدمــه می زنــد و بــه خاطــر عــدم رســیدگی 
باغ هــا، کل کشــاورزی مان  رهــا کــردن  و 

ــرد.   ــرار می گی ــر ق ــت تأثی تح
در  بحــث اجتماعــی، متأســفانه در برخــی 
روســتاهای اســتان بزهــکاری در حــال افزایش 
اســت. مــن بــا پاســگاه و مــردم کــه صحبــت 
ــردم  ــن م ــی بی ــم ریختگ ــک به ه ــم ی می کن
در  روســتاها  از  بعضــی  آمده اســت.  پیــش 
اســتان کرمــان تنهــا یــک چــاه موتــور دارنــد 
ــد  ــری می کنن ــا بیشــتر کارگ ــردم در آنج و م
نگهبانــی،  راه  از  پســته  در  درآمدشــان  و 
ــت. از  ــل کارهاس ــن قبی ــه چینی و از ای خوش
همیــن االن ایــن خانواده هــا نگــران هســتند، 

ــود. ــاد می ش ــا زی ــه درگیری ه ــرا ک چ
ــًا ۲،  ــرار اســت مث  در ســطح کان وقتــی ق
ــتان  ــه اس ــول ب ــان پ ــارد توم ــزار میلی ۳ ه
کرمــان نیایــد، صافــکار و نقــاش، ســاندویچی، 
می کننــد؛  ضــرر  همــه  و  رســتوران دار 
رفســنجان و زرنــد بیشــتر، چــون درصــد 
ــتند  ــته هس ــر پس ــا درگی ــتری از آدم ه بیش
ــب  ــۀ کس ــر. هم ــیرجان کمت ــان و س و کرم
ــرار  ــر ق ــای اســتان از االن تحــت تأثی و کاره
گرفته انــد. مثــًا افــرادی کــه کارشــناس 
بــاغ، کــود و ســم فروش و یــا کامیــون دار 
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ــد  ــر پذیرفته ان ــتقیم اث ــور مس ــد، به ط بوده ان
ــن  ــد. ای ــرار دارن ــه دوم ق و یکســری در مرحل
موضوعــات شهرســتان تــا شهرســتان ممکــن 
ــده ای  ــی ع ــته باشــند، ول ــاوت داش اســت تف

ــد.  ــر اُفتاده ان ــه دردس ــدت ب ــه ش ــروز ب ام
در ســایر نقــاط کشــور بســته به وابســتگی که 
بــه پســته دارنــد آثــار ناشــی از کاهــش پســته 
ــوز  ــان هن ــتان خراس ــود. در اس ــده می ش دی
ــی ماننــد زعفــران، زرشــک، عنــاب  محصوالت
ــردرختی را  ــی و س ــوالت زراع ــی محص و حت
جــزو تولیــدات کشــاورزی داریــم. در منطقــه 
ــه  ــتگی ب ــارس وابس ــتان ف ــتان در اس سروس
ــم  ــان ه ــت، در دامغ ــده اس ــاد ش ــته زی پس
بــه همیــن ترتیــب. در ورامیــن عمدتــاً عمــده 
مالــک هســتند و اثــرات اجتماعــی ایــن 

ــان مشــهود اســت. ــر از کرم ــده کمت پدی
ــن  ــی چنی ــر اجتماع ــدر زود اث  اینق
ــه  ــود؟ چگون ــی ش ــخص م ــدادی مش روی
افزایــش جــرم را می تــوان بــه پیامدهــای 

اقتصــادی ایــن خســارت مرتبــط کــرد؟
ــار  ــم کــه ۵ هکت ــِن کشــاورز می بین وقتــی م
آنقــدر  آینــده  ســال  و  امســال  باغــم  از 
ــد  ــال نبای ــی امس ــه حت ــت ک ــته اس بی پس
ــی  ــرای نگهبان ــم و ب ــام ده ــته چینی انج پس
ــی  ــر مال ــر اث ــاوه ب ــرم، ع ــر بگی ــد کارگ نبای
ــن  ــن دارد. م ــوی روی م ــی ق ــر روان ــک اث ی
بــه واســطۀ این کــه مشــاورۀ کســب و کار 
ــن  ــردی در ۲۵ فروردی ــک بازارگ ــم ی می ده
ــدادی از  ــا تع ــتم و ب ــار داش ــتان ان در شهرس
صاحبــان ســوپرمارکت های آنجــا صحبــت 
از  نگرانی هــا  ابــراز  بگویــم  بایــد  کــردم. 
ــود،  ــًا محســوس ب ــی امســال کام بی محصول

ــان ببینیــد کشــاورزان و کســانی  حــاال خودت
ــد  ــا پســته درگیرن ــه طــور مســتقیم ب ــه ب ک

ــد. ــی دارن ــه وضعیت چ
 آیا مشکلی در بازار پسته می بینید؟

ــن  ــتدالل م ــاید اس ــتم و ش ــر نیس ــن تاج م
بــازار  در  اشــکال  یــک  امــا  نباشــد،  وارد 
پســته وجــود دارد. هــر وقــت قیمــت پســته 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــال ب ــی رود. )امس ــاال م ب
پســته و هــم افزایــش قیمــت دالر ایــن 
ــته  ــی پس ــاورزان گاه ــا کش ــاد( م ــاق اُفت اتف
را نگه می داریــم و بــازار را دچــار اعوجــاج 
ــازار  ــای ب ــه تقاض ــع ب ــه موق ــم و ب می کنی
پاســخ نمی دهیــم. یعنــی حــد قیمــت پســته 
بیــش از ایــن نیســت، امــا عرضــه نمی کنیــم 
و بــه محــض اینکــه قیمــت شــروع بــه اُفــت 
ــم.  ــه افزایــش عرضــه روی می آوری می  کنــد ب
ــتیم  ــم هس ــردر ُگ ــه س ــا همیش ــا باغ داره م
ــی  ــتیم. حت ــق هس ــه ای مح ــه از زاوی و البت
دیــدم کــه یــک باغــدار خــرده مالــک کــه ۳۰ 
کیســه پســته دارد حاضــر نیســت ۲ تــای آن 
ــون از  ــدارد، چ ــول ن ــه پ ــا اینک ــد ب را بفروش
ــند. ــم می ترس ــد ه ــال بع ــته س ــود پس کمب
نگرانــی مــن بیشــتر از ایــن اســت کــه وقتــی 
مرتبــاً می گوییــم پســته نداریــم و واقعــاً هــم 
ــرف حســاب های خارجــی  ــود اســت، ط کمب
مــا در بــازار برونــد ســروقت آمریکایی هــا 
ــت  ــم. درس ــت بدهی ــان را از دس و بازارهایم
ــال های  ــه س ــا نســبت ب ــد م ــه تولی اســت ک
ــا االن  ــت، ام ــکل خورده اس ــه مش ــته ب گذش
ــا اســت، امســال  ــدۀ انباره ــن مان ــزار ت 6۰ ه
هــم حــدود 6۵ هــزار تــن پســته داریــم کــه 
جمعــاً می شــود ۱۲۵ هــزار تــن، پــس خیلــی 

ــتیم.  ــته نیس ــم بی پس ه
 بــه نظــر شــما نقــش انجمــن پســته 
ــده در  ــش آم ــائل پی ــال مس ــران در قب ای
ــد و  ــد باش ــه می توان ــازار چ ــد و ب تولی

ــد بکنــد؟ ــا کاری بای آی
ــه ای  ــل و جداگان ــث مفص ــوع بح ــن موض ای
کــه  دارد  ایــن  بــه  بســتگی  و  می طلبــد 
می بینیــم،  چگونــه  را  انجمــن  رســالت 
کارکــردش در گذشــته را چگونــه ارزیابــی 
ــه  ــرای چ ــن ب ــن انجم ــاً ای ــم و اساس می کنی
ــه وجــود آمــده و پاگرفتــه اســت؟ در  کاری ب
اساســنامه انجمــن چــه آمده اســت؟ چــه 
ــود دارد  ــت وج ــن در صنع ــری از انجم تصوی
و مــردم دربــاره انجمــن چــه فکــر می کننــد؟ 
بــه نظــر می رســد در وهلــه اول مــا بایــد بــه 

ــم.  ــخ بدهی ــوال ها پاس ــن س ای
ــه  ــد ک ــتی باش ــم کار درس ــر نمی کن ــن فک م
ــوزه  ــراً در ح ــه اخی ــی ک ــه اتفاقات ــن ب انجم
ــچ  ــون هی ــد، چ ــت ورود کن ــازار رخ داده اس ب
چیــز طبــق روال مشــخصی نیســت؛ نــه نــرخ 
ــا.  ــع باغ ه ــه وض ــی، ن ــث سیاس ــه مباح ارز، ن
در ایــن شــرایط نمی توانیــم هیــچ پیش بینــی 
مســائل  بــه  ورودمــان  نتیجــه  دربــاره 
داشته باشــیم، چــون خیلــی از عوامــل بــه 
دســت صنعــت پســته نیســتند. انجمــن االن 
ــا کاری  ــد؟ تنه ــد بگوی ــزی می خواه ــه چی چ
ــن اســت کــه  ــد بکنــد ای کــه انجمــن می توان
نظــرات آدم هــای مختلــف را منعکــس نمایــد 
ــه  ــد. ب ــه طــور شــفاف اطــاع رســانی کن و ب
ــا توجــه بــه رونــدی کــه انجمــن  نظــر مــن ب
ــد.  ــی از مســائل ورود کن ــه خیل ــد ب دارد نبای
طــی ســال های گذشــته حتــی از ســوی 
اعضــای انجمــن ایــن فشــار بــوده اســت کــه 
ــد.  ــوم کن ــد انجمــن قیمــت پســته را معل بای
انجمــن بــه درســتی ایــن کار را نکــرده و 
ــوم  ــا معل ــازار، قیمت ه ــد در ب ــت بای گفته اس
شــود. در نهایــت انجمــن فقــط می توانــد 

ــد.  ــه ده ــی ارائ ــه ای کل توصی
 شــاید عــده ای بــرای دولــت در ایــن 

شــرایط نقشــی قائــل باشــند.
ــر کاری  ــت ه ــه دول ــم ک ــم بگوی نمی خواه
مــی  کنــد بــد اســت، امــا معمــوالً دخالت های 
دولــت تاکنــون کار را بدتــر کرده اســت. مثالی 
می زنــم، در بحــث بیمــه باغ هــای کشــاورزی، 
ــه بیمــه  ــت باعــث شده اســت ک ــت دول دخال
ــواع  ــد ان ــته و در تولی ــت پس ــی در صنع واقع
محصــوالت کشــاورزی شــکل نگیــرد. بــه 
ایــن ترتیــب کــه دولــت، بیمــه باغ هــا را 
برعهــده گرفته اســت و یکســری آیین نامــه 
ــِن  ــن کار دارد؛ از م ــرای ای ــتوالعمل ب و دس
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کشــاورز بــه ازای هــر هکتــار مبلغــی دریافــت 
ــی  ــا کم ــول ی ــان پ ــت هم ــد؛ در نهای می کن
بیشــتر از آن را بــه کشــاورز برمی گردانــد. 
اگــر بــاغ مــن ۱۰۰ درصــد خســارت خــورده 
باشــد و ۱۰۰ میلیــون تومــان محصــول از 
دســت داده باشــم، دولــت مثــًا ۱۰ میلیــون 
ــرایط  ــن ش ــاید در ای ــردازد. ش ــان می پ توم
ــت  ــی دریاف ــه ای ۱ میلیون ــط تعرف ــه فق بیم
میلیــون   ۱۰ آن  ازای  در  و  کرده باشــد 
ــی  ــارت واقع ــه خس ــا هزین ــد، ام ــس ده پ
را بــه مــن نپرداخته اســت. ایــن کار یــک 
ــت  ــی اس ــید دولت ــک سوبس ــا ی ــت ی حمای
کــه دولــِت نفتــی بــه کشــاورز می دهــد. 
یعنــی اوالً دولــت یکســری از منابــع ملــی را 
بــه اســم بیمــه تلــف می کنــد، دومــًا اجــازه 
شــکل گیری یــک بیمــه واقعــی را در صنعــت 

ــد.  ــور نمی ده ــته کش پس
در بحــث بــرق و کًا انــرژی و مجوزهــای 
ــوال  ــن من ــه همی ــع ب ــم وض ــت آب ه برداش
یــک  همیشــه  دولتی هــا  دیــد  از  اســت. 
ــر وجــود  ــن ام ــروت در ای ــۀ ث تقســیِم عادالن
ــج  ــه نتای ــا توجــه ب ــع و ب ــا در واق داشــته، ام
ــورت  ــع ص ــت مناب ــدر رف ــده، ه ــل ش حاص

گرفته اســت. 
یکــی از وظایــف دولــت ایــن اســت کــه ترویج 
را فعــال کنــد. االن در ایــن حــوزه واقعــاً چکار 
می کنــد؟ طــرح مدیریــت اشــتراکی آب چــرا 
ــد  ــه می توان ــت چگون ــود؟ دول ــج نمی ش تروی
کمــک کنــد کــه متوســط برداشــت در واحــد 

ســطح افزایــش پیــدا کنــد؟
ــوخت  ــردم س ــۀ م ــه هم ــت ب ــه دول  این ک
ــت  ــدر رف ــت و ه ــاق، ران ــد، قاچ ــت بده مف
ــد داشــت. کســی  ــال خواه ــه دنب ــع را ب مناب
ــد  ــه بیای ــود ک ــدا نمی ش ــت پی ــم در مملک ه
و ایــن مســئله را درســت کنــد و حتــی 
ــت در  ــس مداخــات دول ــد. پ ــش را بزن حرف
ــت  ــن اس ــه اش ای ــف نتیج ــای مختل زمینه ه

کــه می بینیــم. 
کوچک تریــن موضــوع بیمــه اســت، بعــد 
االن  اســت.  بــزرگ  معضــل  آب  و  انــرژی 
ــع آب  ــه وض ــبت ب ــرو نس ــر در وزارت نی اگ
اعتــراض کنیــد چــه جوابــی می دهنــد؟ 
ــودم!  ــن نب ــود م ــی ب ــود ک ــی ب ــد ک می گوین
ــه مقصــر اســت،  ــوه قضایی ــد ق ــی می گوی یک
ــتند و  ــر هس ــردم مقص ــد م ــری می گوی دیگ
ــن مســئولیت را  ــس حاضــر نیســت ای هیچ ک
ــر ســر آب  ــد چــه ب ــر عهــده بگیــرد و بگوی ب
ــی  ــع آب زیرزمین ــا مناب ــه ت ــه ارومی دریاچ
ــد  ــی تولی ــت. وقت ــنجان آمده اس ــت رفس دش
هــر کیلــووات بــرق 4۰۰، ۵۰۰ تومــان بــرای 

ــای  ــان پ ــه دارد و ۲۵، ۵۰ توم ــت هزین دول
مــِن  منطقــاً  می کنــد،  حســاب  کشــاورز 
ــرق را  ــه ب ــم ک ــراض کن ــد اعت ــاورز نبای کش
ــردم  ــد م ــم می خواه ــت ه ــد. دول ــران کنی گ
راضــی باشــند. نتیجــه کار ایــن می شــود کــه 
ــان  ــد موتورپمپ ش ــاورزان بای ــد کش می گوین
ــد. اگــر مــن  را در فصــل گــرم خامــوش کنن
ــی  ــی غیرقانون ــن خاموش ــم ای ــروم و  بگوی ب
ــف دادن  ــا تخفی ــوند ب ــر می ش ــت، حاض اس
مــن را بــه ســکوت دعــوت کننــد. تــا اتفاقــی 
ــت را  ــد چاه ــاورز می گوین ــه کش ــد ب می اُفت
ــت  ــت ران ــه صنع ــن، در حالی ک ــوش ک خام
ــتغال  ــم اش ــد و ه ــت می کن ــتری دریاف بیش

ــاورزی دارد.  ــه کش ــبت ب ــری نس کمت
 پــس عمــًا انتظــاری از دولــت 

نبایــد داشــت؟     
ــه در  ــتند ک ــت هس ــی در دول ــای خوب آدم ه
ــا  ــی م ــتند، ول ــر هس ــأ خی ــه منش ــر زمین ه
ــاری  ــد انتظ ــت نبای ــوب دول ــتم معی از سیس
داشــته باشــیم. بــه قــول معــروف، »مــا را بــه 

ــر مرســان!« ــدی نیســت، َش ــو امی ــر ت خی
 اگر صحبت دیگری دارید بفرمایید.

حــوزه  در  کــه  کاری  واســطه  بــه  مــن 
توســعه انجــام می دهــم، بحــث جداگانــه ای 
ــر  ــه بهت ــن دارم ک ــرد انجم ــورد عملک در م
اســت در مجــال دیگــری دربــاره آن صحبت 
ــا  ــا ی ــه انجمن ه ــوان ب شــود. دو جــور می ت
ــه  ــبت ب ــره داد، ۱- نس ــته نم ــن پس انجم
ــود دارد  ــت وج ــه در مملک ــی ک انجمن های
۲- آن چیــزی کــه یــک انجمن باید باشــد. 

ــه ایــن قضیــه مطلــق نــگاه  متأســفانه مــا ب
ــف  ــا وظای ــن را ب ــف انجم ــم و وظای می کنی
جهــاد کشــاورزی و ســازمان توســعه تجارت 
و ســایر ادارات دولتــی قاطــی می کنیــم. بــا 
بســیاری از دوســتان کــه صحبــت می کنــم 
ــات  ــب و توقع ــب و غری ــای عجی صحبت ه
ــی را  ــرایط واقع ــر ش ــنوم. اگ ــی می ش خاص
ــاده  ــرد  فوق الع ــک عملک ــم ی در نظــر بگیری
ــن  ــه ای ــم. ب ــن می بینی و درخشــان از انجم
ــدا  ــی پی ــا در مملکــت مرجع ــه م ــی ک معن
کردیــم کــه اطاعــات قابــل اتکایــی از تولیــد 
ــه  ــته ارائ ــه پس ــوط ب ــار مرب ــول و آم محص
می دهــد، فعــاالن صنعــت را بــه هــم نزدیــک 
کــرده و رویه هــای خوبــی در صنعــت پســته 
پایه گــذاری کرده اســت. در حالی کــه بــرای 
بیشــتر محصــوالت کشــاورزی کــه در داخــل 
و خــارج از کشــور بــه فــروش می رســند 
حتــی تخمینــی از تولیــد وجــود نــدارد. 
ــا  ــدارد، ام ــص ن ــن نق ــم انجم ــن نمی گوی م
ــه در  ــی ک ــا و مثال های ــه معیاره ــا توجــه ب ب
ســایر کشــورهای دنیــا مثــل هنــد، آمریــکا و 
حتــی اروپــا در کارهــای توســعه ای می بینــم، 
انجمــن پســته خیلــی خــوب کار کرده اســت. 
البتــه از ایــن بهتــر هــم می توانــد کار انجــام 
ــن  ــه انجم ــود ک ــح داده ش ــد توضی ــد. بای ده
ــاد کشــاورزی و  ــرار نیســت کار جه پســته ق
اداره بازرگانــی و ســایر ارگان هــای دولتــی را 

انجــام دهــد.  

انجمن



دلیــل  بــه  اخیــر  تحــوالت  دنبــال  بــه 
ــئله ارز، دو  ــال مس ــت در قب ــات دول تصمیم
ــا حضــور اعضــای کمیتــه بازرگانــی  جلســه ب
ــن  ــد. اولی ــزار ش ــران برگ ــته ای ــن پس انجم
ــل  ــت در مح ــخ ۱۷ اردیبهش ــه در تاری جلس
ــنجان  ــدار در رفس ــن پدی ــرکت امی ــر ش دفت
برگــزار شــد و عمــده بحــث حــول و حــوش 

دو موضــوع مهــم می چرخیــد.
ــر تعهــد  ــت مبنــی ب ــر دول ــه اخی  اول: مصوب
کلیــه  مصوبــه  ایــن  طبــق  تجــار.  ارزی 
صادرکننــدگان مکلفنــد ارز حاصــل از صادرات 
را مطابــق ترتیباتــی که توســط بانــک مرکزی 
جمهــوری اســامی ایــران مشــخص می شــود، 

ــد. ــه اقتصــادی کشــور بازگردانن ــه چرخ ب
شــیفت  از  صادرکننــدگان  تــرس  دوم: 
ــراق  ــای ع ــه بازاره ــته ب ــدور پس ــردن ص ک
ــادرات  ــای ص ــوان بازاره ــه عن ــتان ب و افغانس
مجــدد جدیــد؛ چــون در مصوبــه ذکــر شــده 
صادرکنندگانــی کــه مقصــد نهایــی کاالی 
ــت  ــتان اس ــراق و افغانس ــورهای ع ــا کش آنه
ــه  ــه فــروش ارز ب ــوی الزامــی ب ــا اطــاع ثان ت

ندارنــد.  مجــاز  و صرافی هــای  بانک هــا 
در ایــن نشســت ســیدمحمود ابطحــی رئیــس 
ــران مطــرح  ــره انجمــن پســته ای ــأت مدی هی
ــوی دالر را  ــد جل ــت می توان ــا دول ــرد: آی ک
ــت  ــر می توانس ــود؟ اگ ــران نش ــا گ ــرد ت بگی

ــت  ــا دول ــود. آی ــام داده ب ــروز انج ــا ام ــه ت ک
ــرد؟  ــوی خــروج ســرمایه را بگی ــد جل می توان
ــرد،  ــم می ک ــن کار را ه ــت ای ــر می توانس اگ
امــا نمی توانــد! وی بــا توجــه بــه ســابقه تعهــد 
ــی  ارزی اظهــار کــرد: ایــن مســائل دفعــه اول
ــد.  ــاق می افتن ــا اتف ــه در کشــور م نیســت ک
ــوارد  ــن م ــن خــودم ای ــل در دو دوره م حداق
ــم در گذشــته  ــار ه ــرده ام و دو ب ــه ک را تجرب
ــده ام.   ــان خوان ــه در موردش ــاده ک ــاق افت اتف
ــال  ــه امس ــه اینک ــاره ب ــن اش ــی ضم ابطح
ــم اســت و  ــدار محصــول پســته بســیار ک مق
ــود محصــول  ــش قیمــت دالر و کمب ــا افزای ب
افــزود:  اســت،  افزایــش  بــه  قیمت هــا رو 
ــه  ــته مان را ب ــد پس ــا نبای ــه م ــچ وج ــه هی ب
ــم  ــراق و افغانســتان ببری ــای ع ســمت بازاره
ــه  ــرا ک ــیم، چ ــا بفروش ــان را در آنج و دالرم
تجــارت پســته از دســت صادرکننــده ایرانــی 
خــارج می شــود. پــس اصــًا نبایــد بــه دنبــال 
دو بــازار خــاص کــه بارانــداز و بــازار صــادرات 

ــم.  ــا بشــوند بروی مجــدد م
در ایــن نشســت همچنیــن بــا توافــق حضــار 
ــی در  ــه دوم ــا جلس ــد ت ــه ش ــم گرفت تصمی
این بــاره برگــزار شــود. بــه ایــن ترتیــب 
بــا  اردیبهشــت   ۲۰ تاریــخ  در  جلســه ای 
حضــور محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده 
مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 

ــازمان  ــس س ــعیدی رئی ــاس س ــامی، عب اس
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان و تعــدادی 
ــی  ــه بازرگان ــا و کمیت ــأت امن ــای هی از اعض
اتــاق  محــل  در  ایــران  پســته  انجمــن 
بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی 

ــد.  ــزار ش ــان برگ کرم
ــان اینکــه  ــا بی در ابتــدای جلســه ســعیدی ب
امســال زلزلــه خامــوش در پســتۀ اســتان 
ــل  ــه دلی ــزارش داد: ب ــت، گ ــاق افتاده اس اتف
گرمــای بیــش از حــد هــوا در زمســتان 
ــای زایشــی  ــار امســال، جوانه ه ــال و به پارس

ــد.  ــزش کردن ــته ری ــان پس درخت
وی افــزود: بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی و 
ــان،  ــی درخت ــادل هورمون ــوردن تع ــم خ به ه
میــزان پســته امســال کاهــش یافتــه و ســال 
ــود.  ــی خواهدب ــال کم محصول ــز س ــده نی آین

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــا بیــان اینکــه ایــن شــرایط در ۵۰  کرمــان ب
ــه  ــت، ادام ــابقه بوده اس ــته بی س ــال گذش س
داد: پیش بینــی پســته ســال گذشــته در 
ــود،  اســتان کرمــان حــدود ۱۵۰ هــزار تــن ب
ــزار  ــا ۲۰ ه ــد تنه ــاری تولی ــال ج ــا در س ام
ــار  ــعیدی اظه ــود. س ــی می ش ــن پیش بین ت
کــرد: بــا کاهــش تولیــد پســته، تعــداد زیــادی 
بیــکار  در صنعــت  فعــاالن  و  کارگــران  از 
خواهندشــد و وضعیــت اقتصــادی اســتان 

در جلسه کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران تصریح شد:

پسته از پیمان ارزی مستثنی شود
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تحــت تأثیــر ایــن شــرایط قــرار خواهدگرفــت.
پرداخــت  درخواســت  کــرد:  بیــان  وی 
ــتمهال  ــداران، اس ــه باغ ــت ب ــری غرام حداکث
وام هــای دریافتــی و پرداخــت تســهیات 
ســرمایه در گــردش بــا نــرخ کــم بــرای 

شده اســت. مطــرح  باغــات  نگهــداری 
ــو  ــور عض ــال پ ــن ج ــه محس ــن جلس در ای
هیــأت امنــای انجمــن پســته ایــران توضیــح 
ــد توجــه داشــت صــادرات غیرنفتــی،  داد: بای
ــه  ــت ک ــارد دالر اس ــدود ۵۰ میلی ــاالنه ح س
تنهــا کمتــر از ۱۰ میلیــارد دالر آن، صــادرات 
بخــش  بــه  مربــوط  و  واقعــی  غیرنفتــی 
ــه  ــه البت ــت ک ــور اس ــی کش ــی واقع خصوص
ــه  ــردن ب ــگاه ک ــبینانه ن ــا خوش ــم، ب ــن رق ای
ــت؛  ــت آمده اس ــور به دس ــادرات کش ــم ص رق
در حالی کــه اعتقــاد دارم کــه صــادرات واقعــی 
غیرنفتــی، حــول و حــوش ۵ تــا ۱۰ میلیــارد 

ــت. ــی اس ــش خصوص ــوی بخ دالر از س
رئیــس اســبق اتــاق بازرگانــی، صنایــع و 
معــادن و کشــاورزی ایــران ادامــه داد: حــدود 
غیرنفتــی  صــادرات  از  دالر  میلیــارد   4۰
شــبه  ســازمان های  و  نهادهــا  را  کشــور 
و  گازی  میعانــات  خصولتی هــا،  دولتــی، 
از  کــه  می دهنــد  تشــکیل  پتروشــیمی ها 
همــۀ ظرفیت هــای یارانــه ای کشــور از جملــه 

ارز 4۲۰۰ تومانــی بــرای واردات مــواد اولیــه و 
ــد.  ــتفاده می کنن ــرژی ارزان اس ــتفاده از ان اس
ــش از  ــن بخ ــود ای ــت س ــر داش ــد در نظ بای
صــادرات غیرنفتــی بــا ســود تولیــد و صــادرات 

ــت. ــاوت اس ــته متف پس
ــل  ــی مث ــرد: کاالی ــان ک ــور خاطرنش ــال پ ج
پســته در ســال های گذشــته حــدود ۱.۵ میلیارد 
ــرای کشــور داشته اســت.  دالر ارزآوری ســاالنه ب
امســال بیــش از ۸۵ درصــد از محصــول باغ هــای 
پســته آســیب دیــده و تنهــا ۱۵درصــد قابلیــت 
ــن  ــد ای ــان می ده ــا نش ــادرات دارد. برآورده ص
ــال  ــون دالر در س ــر از ۳۰۰ میلی ــه کمت ــم ب رق
جــاری خواهــد رســید. پــس تقاضــای مــا ایــن 
اســت کــه در مــورد محصولــی مثــل پســته کــه 
در ایــن فهرســت قــرار گرفتــه و می گوینــد 
ــت  ــه دول ــی ب ــرخ 4۲۰۰ تومان ــا ن ــود را ب ارز خ
تحویــل دهــد، تجدیدنظــر شــود و بایــد از ایــن 

موضــوع مســتثنی شــود.
بــر  پورابراهیمــی  محمدرضــا  ادامــه  در 
ــار داشــت:  ــه اظه ــای واصل اســاس گزارش ه
ــد  ــه چن خســارت های ســنگین وارد شــده ب
محصــول اســتان به ویژه پســته، در معیشــت 
و اشــتغال مــردم اســتان تأثیرگــذار خواهــد 
بــود و اگــر مدیریــت نشــود آســیب های 

ــت.  ــد داش ــی خواه ــی را در پ اجتماع

وی بــا صحــه گــذاردن بــر اظهــارات محســن 
ــزاری  ــرای برگ ــرد: ب ــح ک ــور، تصری جــال پ
کشــاورزی  در  تولیــد  بحــران  نشســت 
اســتان، از وزرای کشــور از جملــه وزیــر 
جهــاد کشــاورزی، نیــرو، اقتصــاد و صنعــت و 
ــه عمــل می آیــد  معــدن و تجــارت دعــوت ب
تــا بتــوان مصوباتــی را بــرای کمــک بــه ایــن 

ــرد. ــت ک ــت دریاف وضعی
ــای  ــش ه ــه پرس ــخ ب ــی در پاس ــور ابراهیم پ
جمعــی از صادرکننــدگان پســته در مــورد 
ــادرات  ــر ص ــر آن ب ــرخ ارز و تأثی ــرات ن تغیی
ارز را در  بــازار  گفــت: کمیتــه ســاماندهی 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس تشــکیل و پــس 
از برگــزاری چنــد نشســت، طــرح دو فوریتــی 
ــه  ــد ک ــه ش ــت ارائ ــه دول ــه ب ــن زمین در ای
امیدواریــم دولــت بــا اجــرای آن موافقت کنــد.

وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی کشــور 
ــان  ــرد، خاطرنش ــک ک ــت کم ــه دول ــد ب بای
کــرد: بــه نظــر مــا صادرکننــدگان 
بخــش خصوصــِی واقعــی بایــد از 
اجــرای  روش  و  ارزی  پیمان ســپاری 
ــادرات  ــه ص ــا ب ــوند ت ــتثنی ش آن مس

ــوند. ــویق ش ــتر تش بیش
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ــی  ــه باغبان ــه کمیت ــن جلس ــاه و هفتمی پنج
ــا موضــوع هم اندیشــی  ــران ب انجمــن پســته ای
در خصــوص آفــت پســیل پســته بــا مشــارکت 
۲9 نفــر از اعضــای کمیتــه باغبانــی، در تاریــخ 
دوم اردیبهشــت ســال جــاری در اتــاق بازرگانی، 
ــع و معــادن و کشــاورزی کرمــان برگــزار  صنای

شــد.
ــی و  ــدف هم اندیش ــا ه ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
انتقــال تجــارب موفــق ســال گذشــته باغــداران 
راجــع بــه کنتــرل پســیل پســته برگــزار شــد، 
ــج و ماحظــات  ــه تجــارب، نتای اعضــای کمیت
ــده در  ــکار گرفته ش ــای ب ــدام از روش ه ــر ک ه
ــتراک  ــه اش ــران ب ــا دیگ ــود را ب ــای خ باغ ه

گذاشــتند.
ــا و  ــام روش ه ــواع و اقس ــرکت کنندگان، ان ش
فرمول هــای بــکار گرفته شــده در باغ هــای 
پســته طــی ســال گذشــته را از گوگــرد، 
ســولوفور، کائولیــن و تنباکــو گرفتــه تــا 
مصــرف تناوبــی برخــی ســموم مجــاز و 
بــه  غیرمجــاز و فرمول هــای تغذیــه ای را 

ــتند. ــد گذاش ــث و نق بح
ــر  ــرل موث ــل کنت ــه دلی ــه ب ــدای جلس از ابت
گوگــرد و ســولفور روی آفــت پســیل، محــور 
ــرد ایــن مــواد و  اصلــی گفتگو هــا نحــوه کارب
ماحظــات مربــوط بــه آن بــود کــه بــه دلیــل 
اهمیــت موضــوع به طــور خاصــه بــه برخــی 

ــم. ــوارد اشــاره می کنی ــن م از ای
محمدعلی انجم شعاع

یــا 6 ســال  دامغــان ۵   در شهرســتان 
متوالــی اســت کــه کنتــرل آفــت بــا دو روش 

گوگردپاشــی انجــام می شــود.

ــه  ــان و بافاصل ــی روی درخت  اول آب پاش
ــن روش  ــه در ای ــرد ک ــودر گوگ ــیدن پ پاش

ــی رود. ــاال م ــرد ب ــرف گوگ مص
و  آب  در  پــودری  گوگــرد  حل کــردن   
ــه  ــم پاش ک ــط س ــیدن آن توس ــپس پاش س
مقــدار کمتــری گوگــرد در ایــن شــرایط 

ــت. ــاز اس ــورد نی م
 گوگــرد بــا دوز ۳۰ در هــزار در ســوم 
ــا ۸۰  ــان ت ــع در کرم ــات واق ــرداد در باغ خ

روز بعــد دوام داشــت.
محمد بهشتی فرد

 در هــوای خنــک دوز ۳۰ در هــزار گوگــرد 
ــر از 4۰  ــی آورد. اگ ــود نم ــه وج ســوختگی ب
در هــزار بیشــتر باشــد ســوختگی پیــدا 

می شــود.
محمدرضا نظری

 در اواســط اردیبهشــت در راور زمانــی کــه 
دمــای هــوا 4۰، 4۲ درجــه بــود گوگــرد بــه 
میــزان ۲۰ تــا ۲۵کیلوگــرم پاشــدیم کــه 
ســوختگی داد. امــا در کرمــان همــان موقــع 
دمــای ۳۷، ۳۸ درجــه همیــن مقــدار را 
اســتفاده کردیــم کــه مشــکلی نداشــت و بــاغ 
بعــد از مدتــی از شــیره پــاک شــد. گوگــرد را 
ــا  در دو حالــت نبایــد پاشــید؛ اول فصــل و ت
قبــل از تشــکیل پوســت اســتخوانی و موقــع 
گرمــی هــوا. الــک کــردن گوگــرد پــودری بــا 
الــک ریــز و مجهــز بــودن تانکــر بــه همــزن 
ــرد  ــه گوگ ــر اینک ــه دیگ ــت دارد. نکت اهمی
ــی  ــد ول ــوری را نمی کش ــغ بال ت ــره بال حش

ــرد. ــن می ب ــن را از بی ــای س پوره ه

حسین رضایی
ــم.  ــز کردی ــرد را آنالی ــته گوگ ــال گذش  س
درصــد گوگردهــای مختلــف مثــل مایــع 
ــد  ــا 6۰-۷۰ درصــد داشــتیم. بای ۲ درصــد ت
ایــن اطاعــات را بــرای محصــول تولید شــده 
ــزان اســیدیته  ــه می ــم چــرا ک مشــخص کنی
و شــوری بــرای کاربــرد اهمیــت دارد و ایــن 
درصدهــا در برندهــای مختلــف، متفــاوت 
ــت  ــوان گف ــی می ت ــور کل ــی به ط ــت. ول اس
کــه ترکیباتــی کــه ماهیــت ســولفاته داشــته 

ــند. ــره را می کش ــدن حش ــند آب ب باش
یکــی دیگــر از روش هــای ارائــه شــده در 
ایــن جلســه کاربــرد کائولیــن بــود کــه 
ــرل  ــود کنت ــته ب ــم توانس ــا س ــب ب در ترکی
امــا در  خوبــی روی پســیل داشته باشــد. 
ــات  ــی ماحظ ــز برخ ــن نی ــوص کائولی خص
از طــرف باغــداران حاضــر در جلســه مطــرح 
ــت  ــی اس ــا کائولین ــه آنه ــه از جمل ــد ک ش
ــوم  ــا مرس ــته کالیفرنی ــای پس ــه در باغ ه ک
ــول خاصــی دارد  ــه شــده، فرم ــوده و تصفی ب
ــد.  ــخصی می باش ــتانداردهای مش و دارای اس
ــده  ــتفاده ش ــن اس ــه کائولی ــی ک در باغ های
آفــت مشــاهده می شــود و تغذیــه انجــام 
ــد  ــزی ندارن ــان برگ ری ــی درخت ــد، ول می ده
و بهتــر اســت کــه کائولیــن زودتــر از تیرمــاه 
ــه محلول پاشــی  ــا در برنام اســتفاده نشــود ت

ــد. ــاد نکن ــال ایج اخت
ــه همــراه کــود  اســتفاده از ســیلیکات پتاســیم ب
ســه بیســت و اســیدهیومیک در برنامــه تغذیه نیز 
از دیگــر پیشــنهادات بــود کــه بــه گفتــه تعــدادی 

از حاضریــن اثربخشــی خوبــی داشته اســت.
کارت زرد نیــز مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفــت و اشــاره شــد کــه زمــان، ارتفــاع نصــب 
و تعــداد کارت نصــب شــده در میــزان کنتــرل 

ــزایی دارد. ــت بس ــت اهمی آف
دیگــر  از  نیــز  تنباکــو  عصــاره  از  اســتفاده 
راهکارهایــی بــود کــه یکــی دیگــر از باغــداران 

در جلســه ارائــه داد.
شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه اینکــه بــرای 
ــن  ــای مطــرح شــده در ای ــدام از روش ه هیچ ک
جلســه تحقیقــات علمــی مســتندی وجــود 
ــارب  ــرح تج ــاً ط ــه، صرف ــدف جلس ــدارد و ه ن
ــوده  ــا پســیل ب ــارزه ب ــق کشــاورزان در مب موف
اســت، بنابرایــن انتشــار ایــن محتــوا بــه منزلــه 

ــد. ــب نمی باش ــد مطال ــا تأیی رد ی

در جلسه کمیته باغبانی انجمن پسته ایران به اشتراک گذاشته شد:

تجارب کشاورزان در مبارزه با پسیل
وب سایت انجمن پسته ایران
iranpistachio.org



در ادامــه سلســله نشســت های انجمــن پســته 
ــات  ــا آف ــر ب ــارزه موث ــوص مب ــران در خص ای
پســته، جلســۀ مشــترک انجمــن بــا مســئولین 
بازرگانــی،  اتــاق  محــل  در  بایــر  شــرکت 
صنایــع و معــادن و کشــاورزی کرمــان برگــزار 
شــد. هــدف از برگــزاری ایــن جلســه کــه بــه 
ــد  ــر منعق ــرکت بای ــئولین ش ــت مس درخواس
شــده بــود، بررســی راه هــای همــکاری و 
پتانســیل های شــرکت بایــر آلمــان بــرای 
ــود. آقــای  ــران ب ــه صنعــت پســته ای کمــک ب
 )Jean Francois Niebes( جــان فرانســوا نیبــس
ــم  ــه و خان ــه خاورمیان ــی منطق ــر بازاریاب مدی
ــعه  ــر توس ــدید )Mona Shadid( مدی ــا ش مون
شــرکت بایــر در ایــن جلســه حضــور داشــتند. 
در ابتــدای جلســه حضــار بــه طــرح دیدگاه ها، 

ــه نحــوه  نظــرات و مشــاهدات خــود راجــع ب
روی  آفت کش هــا  اثرگــذاری  و  مبــارزه 
پســیل پســته پرداختنــد. در واقــع مســئولین 
اطاعــات  می خواســتند  شــرکت  ایــن 
بیشــتری دربــاره نحــوه اســتفاده ســموم 
شــرکت بایــر توســط باغــداران ایرانــی کســب 
ــه گزارشــی  کننــد. ســپس ایشــان ضمــن ارائ
در خصــوص ســابقه ســموم ثبــت شــدۀ ایــن 
شــرکت بــرای مبــارزه بــا آفــات پســته برخــی 
ــت و  ــه وضعی ــع ب ــود راج ــای خ از نگرانی ه
برشــمردند.  را  جدیــد  ســموم  چشــم انداز 
ــات و  ــری از اقدام ــزارش مختص ــن گ همچنی
فعالیت هــای صــورت گرفتــه توســط ایــن 
ــی  ــای تحقیقات ــوص طرح ه ــرکت در خص ش
و کارگاه هــای آموزشــی-ترویجی در خصــوص 

ــا  تأثیــر ســموم و مبــارزه صحیــح و اصولــی ب
ــد.  ــه گردی ــات پســته خصوصــاً پســیل ارائ آف
ــیل های  ــا، پتانس ــون فرصت ه ــه پیرام در ادام
موجــود و زمینه هــای همــکاری ایــن شــرکت 
بــا صنعــت پســته ایــران بحــث و تبــادل نظــر 

 شــد. 

در نشست مشترک انجمن پسته و مسئولین شرکت بایر بررسی شد:

نقش بایر آلمان در  پسته ایران 

شــورای جهانــی خشــکبار )INC( یــک نهــاد 
ــا ســابقه ای  معتبــر بین المللــی اســت کــه ب
ــرای  ــی ب ــته فرصت ــه توانس ــش از ۳ ده بی
تســهیل مــراودات تجــاري شــرکت هاي 
بین المللــي، کشــف فرصت هــاي جدیــد 
و  آمــاری  اطاعــات  تبــادل  تجــاري، 
ــت  ــوالت روز صنع ــائل و تح ــی از مس آگاه
ایجــاد  خشــک  میوه هــای  و  آجیل هــا 
کنــد. اجــاس ایــن شــورا بــا برگــزاری 
میزگردهــای تخصصــی، ســمینارهای علمــی 
و ســخنرانی های کلیــدی، ویتریــن متنوعــی 
از ارائــه به روزتریــن روندهــا، محصــوالت 
ــات  ــکبار و مغزج ــت خش ــات صنع و خدم

می باشــد.
امســال ســی و هفتمیــن اجــاس ایــن 
 )Sevilla( شــورا بــه میزبانــی شــهر ســویای
اســپانیا، از تاریــخ ۳۱ اردیبهشــت تــا ۲ 
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــاه ۱۳9۷ برگ ــرداد م خ
اجــاس بیــش از ۱4۰۰ نفــر شــرکت کننده 
ــن  ــار و فعالی ــاً تج ــه عمدت ــور ک از 6۰ کش

صنعــت مغزجــات و خشــکبار هســتند، 
حضــور داشــتند. همچنیــن انجمــن پســته 
شــورا،  ایــن  عضــو  عنــوان  بــه  ایــران 
همچــون 6 ســال گذشــته در ایــن اجــاس 
شــرکت کــرد. حضــور انجمــن امــا امســال 
ــود،  ــل ب ــال های قب ــر از س ــی متفاوت ت کم
ــی  ــه درخواســت شــورای جهان ــه ب چــرا ک
خشــکبار، نماینــده انجمــن بــه عنــوان 
ــران در میزگــرد پســته حضــور  ــده ای نماین
ــای  ــا ریاســت آق داشــت. میزگــرد پســته ب
از   )Mike Hohmann( هومــان  مایــک 
ــان  ــل آقای شــرکت واندرفــول و اعضــای پان
بهــروز آگاه از ایــران، محمــت چیکمــاز 
خانــم  و  ترکیــه  از   )Mehmet Cikmaz(
 Lai Xiaojing( ــا ــگ ویکتوری ــو ژن الی ژیائ
ــزار شــد. الزم  ــگ برگ Victoria( از هنگ کن
بــه ذکــر اســت زهــرا مرتضــوی، بهــرام آگاه   
ــی  ــأت اعزام ــای هی ــی اعض ــحر نخع و س
انجمــن پســته ایــران در ایــن اجــاس 

ــد.  بودن

ــن  ــرای اولی ــال ب ــاس امس ــیه اج در حاش
مغزجــات  تخصصي-آموزشــي  دوره  بــار 
در  کــه  شــد  برگــزار  نیــز  خشــکبار  و 
آن پکیــج کامــل آموزشــی از تولیــد تــا 
تجــارت مغزجــات و خشــکبار را شــامل 
دو  در  آموزشــی  دوره  ایــن  می شــد. 
ــه در  ــود ک ــوری ب ــن و حض ــه آنای مرحل
ــذ  ــه اخ ــق ب ــرکت کنندگان موف ــان ش پای
گواهینامــه پایــان دوره شــدند و خانم ســحر 
نخعــی بــه نمایندگــی از انجمــن پســته در 

ایــن دوره آموزشــی شــرکت کــرد. 
در شــماره های آتــی ماهنامــه دنیــای پســته 
ــای  ــت ها و رویداده ــل نشس ــزارش کام گ

مربوطــه منعکــس خواهــد شــد.

حضور نمایندگان انجمن پسته ایران در

اجالس شورای جهانی خشکبار
وب سایت انجمن پسته ایران
iranpistachio.org
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مناطــق  از  بســیاری  در   96 ســال   
بــاری  پــر  ســال  ایــران  پســته خیز 
ــا  ــال ب ــان س ــدای هم ــی از ابت ــود، ول ب
ــه در  ــاالی 30 درج ــای ب ــه دماه ــه ب توج
ــد  ــدم تولی ــاه و ع ــر فروردین م ــه آخ ده
ــیل  ــت پس ــان آف ــی، طغی ــه زایش جوان
بــرای  از عوامــل طبیعــی  و بســیاری 
ــه  ــد ک ــن ش ــاورزان روش ــیاری از کش بس
در ســال 97 هــم نبایــد محصــول چندانــی 
ــن  ــم ای ــد. علی رغ ــته باش ــود داش وج
ــارت وارده  ــعت خس ــم و وس ــه، حج هم
ــش  ــرای بخ ــاری ب ــال ج ــول س ــه محص ب
ــور  ــز کش ــته خی ــق پس ــده ای از مناط عم

ــود.  ــار ب ــه دور از انتظ ب
عــاوه بــر آن، ریــزش جوانه هــای گل، 
رویــش،  در شــروع  هماهنگــی  عــدم 
ــی  ــد رویش ــا، رش ــد میوه ه ــف رش توق
ــش  ــه گل، افزای ــد جوان ــدم تولی ــاد، ع زی
ــرف  ــارش ب ــرمازدگی و ب ــا، س ــی دم ناگهان
ــا  ــد ت ــی ش ــه عامل ــرگ، همه و هم و تگ
پســته ایــران یکــی از اســتثنائی ترین 
ــد.  ــاهد باش ــود را ش ــار خ ــال های کم ب س
در ادامــه گــزارش کوتاهــی از مناطــق 
ــات  ــه اطاع ــده ک ــور آم ــته کاری کش پس
ــاط  ــن در نق ــدگان انجم ــق نماین آن از طری
ــع آوری  ــران جم ــته خیز ای ــف پس مختل

شده اســت.

 رفسنجان و انار
و  طبیعــی  عوامــل  گذشــته  ســال  از 
غیرطبیعــی بســیاری دست به دســت هــم 
دادنــد تــا باغــداران شهرســتان های انــار 
ــه  ــدی را تجرب ــار ب ــال کم ب ــنجان س و رفس
کننــد. هــر چنــد اســتثنائاتی در ایــن دو 
شهرســتان  وجــود دارد کــه از ایــن وضعیــت 
عمومــی تبعیــت نمی کننــد، ولــی عمــده 
باغ هــا وضعیــت مشــابهی دارنــد و جــای 
خالــی میوه هــای پســته کامــًا مشــهود 
ــول  ــه محص ــا ب ــال تنه ــه امس ــت. فاجع اس
بلکــه محصــول  امســال بســنده نکــرده، 
ــل  ــز بدلی ــق را نی ــن مناط ــده ای ــال آین س
ارقــام  از  بســیاری  در  گل انگیــزی  عــدم 
ــر  ــایان ذک ــت. ش ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی تح
ــات  ــان از اتفاق ــای کارشناس ــت تحلیل ه اس
ــی  ــانات دمای ــه نوس ــاً ب ــاری، عمدت ــال ج س
در طــول فصــل پاییــز و زمســتان و گرمــای 
ــه اول  ــانتی گراد در نیم ــه س ــاالی ۳۲ درج ب
فروردین مــاه، زمانــی کــه درختــان در ابتــدای 
ــود.  ــد، نســبت داده می ش ــد بودن ــروع رش ش
بــه هــر روی برآینــد اتفاقــات امســال موجــب 
ــار  ــنجان و ان ــتان های رفس ــه شهرس ــد ک ش
کاهــش  تاریخــی  رکــورد  اســتثنائی ترین 
ــال  ــول ۵۰ س ــق را در ط ــن مناط ــد ای تولی

ــانند.  ــت برس ــه ثب ــته ب گذش
سیرجان

ــه  ــته منطق ــای پس ــال باغ ه ــفانه امس متأس

ســیرجان از نظــر رشــد میوه و رشــد رویشــی 
دچــار مشــکل اساســی بودنــد و شــروع 
ــای گل،  ــزش جوانه ه ــا ری ــان ب ــد درخت رش
ناهماهنگــی در بیدار شــدن و حتی خشــکیدن 
ــد  ــود. هــر چن ــان همــراه ب بســیاری از درخت
کاهــش محصــول در ســیرجان هــم بــه دلیــل 
ــاه و  ــوم فروردین م ــه س ــاال در ده ــای ب دماه
ــدای  ــان در ابت ــزی درخت ــدم گل انگی ــم ع ه
فصــل رویــش در ســال قبــل تــا حــدی مــورد 
ــر  ــش غی ــد از کاه ــن ح ــا ای ــود، ام ــار ب انتظ
ــزه،  ــرمای زود رس پایی ــود. س ــور ب ــل تص قاب
دماهــای بــاالی ابتــدای بهمن مــاه، ســرماهای 
ــدن  ــرم ش ــال 96 و گ ــاه س ــای بهمن م انته
هــوا در نیمــه اول فروردیــن مــاه در ســال 9۷ 
را از جملــه دالیــل ایــن فرجــام بــرای پســته 

ــود.  ــوان می ش ــیرجان عن س
زرند و کرمان

ــی  ــان فندق ــد و کرم ــق زرن ــب مناط ــم غال رق
ــت  ــی اس ــخصه کاف ــن مش ــا همی ــت و تنه اس
تــا در ســال جــاری باغــداران ایــن مناطــق نیــز 
ــول را  ــش محص ــش فاح ــنگین کاه ــایه س س
ــا نوســانات  ــد نیــز ب حــس کننــد. منطقــه زرن
دمایــی فروردین مــاه مواجــه بــود و ارقــام 
زودگل و دیــرگل هــر کــدام بــه نوعــی از ایــن 
ــد  ــه نمان ــد. ناگفت ــب نماندن ــانات بی نصی نوس
کــه خســارت در ایــن مناطــق از ســال گذشــته 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرا ک ــود، چ ــن ب ــن و مبره روش
انتهــای فروردیــن 96 درختــان از  گرمــای 
ــا محصــول  ــد ت ــای گل بازماندن ــد جوانه ه تولی

ــد. ــی نمان ــان باق ــر درخت چشــمگیری ب
شهر بابک

در ســال جــاری عــدم رویــش جوانه هــای گل 
ــخصه  ــزو مش ــاخه ها ج ــر ش ــده س روی عم
ــی  ــود، ول ــه ب ــن منطق ــته ای ــان پس درخت
انــدک گل هــای تشکیل شــده نیــز بــا حــوادث 
ــه  ــاالی نیم ــای ب ــل دماه ــه دلی ــی و ب طبیع
ــن، ســرمای  ــه اول فروردی دوم اســفند و نیم
ــاه 9۷ از  ۲۸ اســفند 96 و تگــرگ فروردین م
بیــن رفتنــد و حتــی تولیــد ســال آینــده ایــن 
مناطــق را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

راین
شهرســتان رایــن از جملــه معــدود مناطقــی 
بــود کــه وضعیــت محصــول آن در ســال 
جــاری مطلــوب ارزیابــی می شــد و باغــداران 
ــد،  ــدوار بودن ــال امی ــد امس ــه تولی ــبت ب نس
ــا باغــداران ایــن مناطــق نیــز  امــا طبیعــت ب

سال کم پسته ایران
حجت حسنی
دبیرکمیته باغبانی انجمن پسته ایران
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ــاره در برخــی از  ــود و ســرمازدگی به ــار نب ی
ــار آورد. بیمــاری لکــه  ــه ب ــا خســارت ب باغ ه
ــی  ــده مضاعف ــم پدی ــتخوانی ه ــت اس پوس
شــد تــا امیــد کشــاورزان را حداقــل بــه 
نصــف محصــول مــورد انتظــار کاهــش دهــد.  

راور
راور نیــز از اتفاقــات مناطــق پســته خیــز ســال 
ــر  ــد دیگ ــد و همانن ــره نمان ــی به ــاری ب ج
و  دمایــی  نوســانات  از  پســته خیز  مناطــق 
ــد.  ــیب دی ــاه آس ــای فروردین م ــاً گرم خصوص

خراسان رضوی
هــر چند ســال جــاری بــرای پســته خراســان 
ــود،  ــوب می ش ــار محس ــالی کم ب ــوی س رض
ــان  ــال خراس ــد امس ــر می رس ــه نظ ــی ب ول
امیــد صنعــت پســته ایــران اســت. هــر چنــد 
در برخــی نقــاط خراســان رضــوی، بــه دلیــل 
خســارت آفــت پســیل پســته مقــدار محصول 
نســبت بــه ســال گذشــته کمتــر اســت، ولــی 
ــش  ــه کاه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوع ب در مجم
تولیــد در ایــن اســتان قابــل توجــه نباشــد. 

خراسان جنوبی
ــته  ــی گذش ــال محصول ــه س ــم این ک علی رغ
جنوبــی  خراســان  تولیــد  پربــار  ســال 
محســوب می شــد، بــه دلیــل پراکندگــی 
جغرافیایــی مناطــق پســته خیز و جوانــی 
باغ هــا، گزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 
وضعیــت تولیــد محصــول در ایــن اســتان در 

ســال جــاری امیــدوار کننده اســت. 
یزد

ــود  ــایه خ ــد همس ــز همانن ــزد نی ــتان ی اس
و  زمســتان  دمایــی  نوســانات  از  کرمــان 
گرمــای فروردین مــاه ســال گذشــته و امســال 
ــز  ــتان نی ــن اس ــد ای ــد و تولی ــب نمان بی نصی
بــا کاهــش فاحشــی همــراه خواهدبــود. 
شــنیده ها حاکــی از ایــن اســت کــه در ایــن 
اســتان هــم بســیاری از باغ هــا بــا عــدم 
ــد  ــد و تولی ــه بوده ان ــان مواج گل آوری درخت
ســال آینــده را هــم بــرای برخــی باغــداران بــا 

ــت. ــراه شده اس ــد هم ــک و تردی ش
فارس

ــی  ــای آب و هوای ــارس تنش ه ــتان ف در اس
و عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی، گرمــای 
ــاه و تگــرگ در برخــی مناطــق  ــن م فروردی
دومینــوی بایایــی طبیعــی بودنــد کــه 
محصــول ایــن اســتان را تحــت تأثیــر قــرار 
دادنــد. هــر چنــد ســطح زیــر کشــت پســته 
در ایــن اســتان در حــال توســعه و افزایــش 
اســت و بســیاری از باغ هــا بــه باردهــی 
اتفاقــات  ولــی  نرســیده اند،  اقتصــادی 
امســال بــه بیــش از نیمــی از محصــول 
امســال ایــن اســتان آســیب وارد کرده اســت 

ــوس  ــش محس ــا کاه ــم ب ــتان ه ــن اس و ای
ــود. ــه خواهدب ــد مواج تولی

سمنان
ــول  ــل قب ــتانه قاب ــرمای زمس ــم س علی رغ
بهــاره  ســرمازدگی  ســمنان،  اســتان  در 
و بــارش تگــرگ موجــب از بیــن رفتــن 
بخشــی از محصــول امســال شهرســتان 
ارقــام  در  خســارت  شده اســت.  دامغــان 
بیشــتری  نمــود  شاه پســند  و  اکبــری 
ــری  ــت بهت ــعلی از وضعی ــم عباس دارد و رق
ــه  ــر اســت ک ــه ذک برخــوردار اســت. الزم ب
ســهم عمــده ای از تولیــد اســتان ســمنان به 
ــد و  ــاص می یاب ــوری اختص ــرف تازه خ مص
مابقــی آن بــه چرخــه تولیــد پســته خشــک 

می شــود. وارد 
سیستان و بلوچستان

پســته  کم بــار  ســال  جــاری،  ســال 
ــا  ــت و گزارش ه ــتان اس ــتان و بلوچس سیس
از ایــن اســتان نیــز حکایــت از کاهــش 
ــل کاهــش تولیــد در  محصــول دارد. از دالی
ایــن اســتان از عــدم گل آوری ســال گذشــته 
ــتان  ــل زمس ــی فص ــی ط ــانات دمای و نوس

برشــمرد. می تــوان 
مرکزی

ــعه، کشــت پســته  ــال توس در مناطــق در ح
ارقــام کشــیده ســهم عمــده و غالــب را دارد و 
اســتان مرکــزی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
ــت  ــن اس ــی از ای ــا حاک ــت. پیش بینی ه نیس
ــال  ــه س ــبت ب ــتان نس ــن اس ــد ای ــه تولی ک
نخواهدداشــت  چندانــی  تغییــر  گذشــته 
و افزایــش و کاهــش محصــول در باغ هــا 
ــا  ــار ســال گذشــته آنه ــزان ب ــه می بیشــتر ب

ــی  ــه در برخ ــد ک ــر چن ــت. ه ــط اس مرتب
از باغ هــا در ایــن اســتان بــارش تگــرگ 
ــی  ــت، ول ــرده اس ــارت وارد ک ــداری خس مق

ایــن خســارت چشــمگیر نبوده اســت. 
قزوین  

بــرای باغــداران اســتان قزویــن ســال جــاری، 
از  کلکســیونی  و  نداشــت  ســازگاری  ســر 
پدیده هــای جــوی کاهــش تولیــد ایــن اســتان 
ــرف و  ــارش ب ــی، ب ــانات دمای ــم زد. نوس را رق
ــن  ــداران ای ــد باغ ــرمازدگی امی ــرگ و س تگ
مناطــق را بــا ناامیــدی روبــرو کــرد و کاهــش 

ــراه داشــت.   ــه هم فاحــش محصــول را ب
اصفهان

ــی فصــل زمســتان و ســرمای  نوســانات دمای
فصــل بهــار بــرای تولیــد پســته ایــن اســتان 
نیــز سرنوشــت مشــابهی هماننــد یــزد و 
ــن  ــای ای ــه باغ ه ــم زد و در نتیج ــان رق کرم
ــد  ــه تولی ــل توج ــش قاب ــا کاه ــتان را ب اس

ــاخت.   ــه س مواج
قم

ــز خــوب  ــن اســتان نی ــرای ای ســال جــاری ب
ــد  ــش تولی ــا از کاه ــت و گزارش ه ــوده اس نب
پســته در ایــن اســتان حکایــت دارد. در ایــن 
ــر  ــی نظی ــا پدیده های ــان ب ــز درخت ــتان نی اس
ریــزش خوشــه، ســرمازدگی و تگــرگ مواجــه 

بوده انــد. 
تهران

در ســال جــاری وضعیــت درختــان پســته در 
شهرســتان ورامیــن بــه عنــوان قطــب تولیــد 
ارزیابــی  مطلــوب  تهــران  اســتان  پســته 
ــده خاصــی  ــا پدی ــه ب ــن منطق ــود و ای می ش

مواجــه نبوده اســت.  

۱۵
سال سوم - خرداد ماه 1397 - شماره 26

باغبانی 



وضعیــت پیــش آمــده در تولیــد پســتۀ 
امســال مــا را بــر آن داشــت کــه 
پــای صحبت هــای حســین رضایــی 
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــات  ــینیم. از خصوصی ــنجان بنش رفس
ــش  ــد دان ــناس پیون ــن کارش ــارز ای ب
در  دقــت  و  تیزبینــی  تجربــه،  و 
ــت  ــتن از پش ــری جس ــردی و تب باغ گ

ــت.  ــینی اس میزنش
رضایــی ضمــن این کــه از وضعیــت 
ــا  ــه داد ب ــود را ارائ ــل خ ــال تحلی امس
ســخاوتمندی مــا را بــه بــاغ تحقیقاتــی 
ــا  ــون و خط ــه آزم ــرد و آنچ ــود ب خ
کــرده بــود را عنــوان کــرد. در ادامــه به 
ــده  ــا عوامــل پدیدآورن طــور خاصــه ب
وضعیــت امســال، معرفــی تحقیــق 
در دســت اقــدام در بــاغ رضایــی و 
اهمیــت تغذیــه در ســال هــای نــاآور از 

ــوید. ــنا می ش ــان او آش زب
دالیل کاهش شدید پسته امسال

ــش  ــه در بخ ــته ک ــد پس ــش تولی ــرای کاه ب
عمــده ای از مناطــق پســته کاری کشــور اتفــاق 
ــر  ــوان در نظ ــل نمی ت ــک عام ــا ی ــاد تنه افت

گرفــت. امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه در همــه 
کشــور وضعیــت مشــابه اســت؛ می تــوان 
اســتنباط کــرد کــه تغییــرات اقلیمــی در بــه 
وجــود آمــدن ایــن وضعیــت موثــر بوده اســت. 
ــال  ــنجان س ــتان رفس ــد در شهرس ــر چن ه
جــاری، ســال نــاآور محســوب می شــد، ولــی  
ــن  ــد ای ــم تولی ــاآور ه ــال ن ــت در س هیچ وق
ــته   ــن پس ــزار ت ــر ۳۰ ه ــه زی ــتان ب شهرس

نمی رســید.
ــده  ــت پیش آم ــل وضعی ــل عوام ــرای تحلی  ب
بــه بررســی پدیده هــای ســال گذشــته و 

می پردازیــم:  جــاری 
• ۱۰ روز اول فروردیــن 9۷، دمــای هــوا 
ــه   ــاالی ۳۰ درج ــه ب ــت و ب ــاال رف ــیار ب بس

درســید.  نتی گرا سا
• در بهمــن مــاه و اســفند مــاه 96 نیــز 

نوســانات دمایــی مواجــه بودیــم. 
• ســال گذشــته طغیــان پســیل درختــان را 
ضعیــف کــرد. 6۰ درصــد باغــات رفســنجان از 
مــرداد بــه بعــد دیگــر برگــی نداشــتند. هیــچ 
ــد.  ــه را حفــظ کن ــه جوان ــود ک ســبزینگی نب
ــان  ــرگ درخت ــی ب ــش گرمای ــدک تن ــا ان ب
ــی  ــری و احمدآقای ــه اکب ــرد. واریت ــزش ک ری

ــی از  ــش گرمای ــا تن ــی ب ــتند، ول ــه داش جوان
بیــن رفــت. 

• سال گذشته سال پر بار پسته بود. 
بنابرایــن در ســال گذشــته، درختــان بــار 
خوبــی داشــتند و باغــداران عمدتــاً در مبــارزه 
ــد  ــث ش ــن باع ــد و ای ــق نبودن ــت موف ــا آف ب
ــف  ــا ضع ــل ب ــای فص ــان در انته ــه درخت ک
ــم و  ــای نامنظ ــوند، دم ــه ش ــدیدی مواج ش
ــن  ــال آخری ــر س ــاال در آخ ــیار ب ــای بس گرم
ــان را  ــی درخت ــیکل هورمون ــه را زد و س ضرب
ــود  ــه خ ــت درخــت جوان ــم زد و در نهای به ه

را از دســت داد.
از  گرمازدگــی  حــال حاضــر خســارت  در 
ــرمازدگی  ــر س ــت. اگ ــتر اس ــرمازدگی بیش س
ــان را  ــات کرم ــار از باغ ــد ۲۰۰ هزارهکت باش
ــاً  ــاره عمدت ــد، ســرمازدگی به خــراب نمی کن
تشعشــعی اســت و بصــورت همه گیــر نیســت. 
ــر  ــت تأثی ــتان را تح ــی کل اس ــا گرمازدگ ام
قــرار می دهــد. در ۷ ســال گذشــته خســارت 
گرمــا بســیار بیشــتر از ســرما بــوده اســت. مــا 
ــای زودرس  ــرای گرماه ــی ب ــد راه حل نیازمن
بهــاره هســتیم و راه هایــی کــه بتوانیــم خــود 

ــا اقلیــم وفــق دهیــم. را ب

گفت و گو با مدیر جهادکشاورزی رفسنجان در خصوص 

گرمای زودرس بهاره
وب سایت انجمن پسته ایران
iranpistachio.org
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تشکیل جوانه زایشی با وجود تنش های محیطی



اهمیت تغذیه
ــر ۱۳ عنصــر  ــه ه ــی اینک ــوب یعن ــه خ تغذی
غذایــی بــه موقــع بــه درختــان پســته برســد. 
هــر قــدر باغــی بــه لحــاظ آب و تغذیــه  
ــه گل کمتــری خواهــد  ضعیف تــر باشــد جوان
ــته  ــاغ پس ــه در ب ــف تغذی ــر ضع ــت. اگ داش
ادامــه پیــدا کنــد، برداشــت پســته هــر ســه 
ــط آن  ــار غل ــد. رفت ــد ش ــار خواه ــال یکب س
اســت کــه کشــاورزان در ســال هایی کــه 
محصــول نیســت بــاغ را رهــا می کننــد، 
ایــن موقعیــت  درحالــی کــه درخــت در 

ــاز دارد. ــه نی ــه تغذی ــتر ب بیش
زمان کلیدی برای تغذیه درخت

ــروع  ــت؛ از ش ــه درخ ــان تغذی ــن زم مهم تری
ــت.  ــد از آن اس ــا 4۵ روز بع ــت ت ــد درخ رش
ــه درخــت شــروع  ــا 4۵ روز اول فصــل ک تنه
ــاغ  ــرای کار روی ب ــد فرصــت ب ــه کار می کن ب
ــی  ــازه زمان ــن ب ــر کاری در ای ــود دارد. ه وج
ــول  ــاً در محص ــه اش دقیق ــود نتیج ــام ش انج
همــان ســال دیــده می شــود. در آغــاز فصــل 
فشــار زیــادی روی درخــت اســت، جوانــه گلی 
دارد کــه بایــد آن را بــاز کنــد. میــوه نشــینی 
)Fruit set( بایــد انجــام شــود، دانه بنــدی 
بایــد اتفــاق بیافتــد، رشــد سرشــاخه را داشــته 
ــم در  ــده اش را ه ــال آین ــه س ــد و جوان باش
همیــن 4۵ روز بیــاورد. درخــت پســته ماننــد 
ــر  ــه ه ــت ک ــو نیس ــا زردآل ــوت ی ــت ت درخ
ــه تحریــک  ــادر ب زمــان آب و کــود بدهیــد ق
رشــدش باشــید، بنابرایــن زمان بنــدی تغذیــه 

ــی دارد. ــت باالی در آن اهمی

نحوه تغذیه
ــرو  ــر میک ــورد عناص ــادی در م ــر اقتص از نظ
صرفــه بــا محلول پاشــی اســت. حتــی کمبــود 
محلول پاشــی  بــا  می تــوان  هــم  را  آهــن 
ــود  ــی کمب ــه جای ــر این ک ــرد، مگ ــاح ک اص
ــه تیمــار خاکــی  ــدری شــدید باشــد ک ــه ق ب
ــه  ــن ب ــرایط آه ــن ش ــد. در ای ــاز باش ــم نی ه
ــن ازت در  ــت تأمی ــود. جه ــاک داده می ش خ
ــو  ــل ۲۰۰ کیل ــاله حداق ــای ۲۵، ۳۰ س باغ ه
ــتفاده  ــرای اس ــا ب ــاز اســت، ی ــص نی ازت خال
ــو الزم اســت. اگــر بخواهیــم  از اوره 4۰۰ کیل
تأمیــن  را  ازت  محلول پاشــی  طریــق  از 
ــاه( 4 در  ــه م ــاً س ــار )تقریب ــد ب ــم، ص کنی
ــا بتــوان کمبــود  هــزار بایــد اســتفاده کــرد ت
ــه ایــن  ــرای همیــن ب ازت را برطــرف کــرد. ب
توجیــه  و  می گوینــد  ماکــرو  محلول هــا 
ــه دیگــری پاشــیده  ــه گون ــدارد ب اقتصــادی ن

شــود.
ــول از  ــود محل ــا می ش ــه ادع ــج ک ــاور رای ب
روزنــه بــرگ جــذب مــی شــود، اشــتباه 
ــا  ــم م ــه بگویی ــت ک ــن اس ــل ای ــت. مث اس
غــذا را از طریــق نــای می خوریــم. روزنــه 
ــیژن  ــل اکس ــادالت گازی مث ــرای تب ــط ب فق
ــه  ــه کار گرفت ــاه ب ــیدکربن در گی و دی اکس
ــه  ــال تغذی ــرگ کان ــه روی ب ــود و روزن می ش

ــت.  نیس
ــت  ــته اس ــرگ پس ــر ب ــه زی ــزی ک ــذ ری مناف
»اکتودســماتا« نــام دارد و کانــال تغذیــه 
برایشــان  هــم  شــب  و  روز  پسته اســت. 
ــد،  ــم آب نباش ــن ک ــر زمی ــدارد. اگ ــی ن فرق
ــای  ــال ه ــن کان ــد ای ــوان باش ــم ج ــرگ ه ب

تغذیــه »اکتودســماتا« کارایــی بســیار خوبــی 
خواهندداشــت.

تغذیه در سال های کم بار و پربار
ــذب،  ــتم ج ــته، سیس ــت پس ــتم درخ سیس
ــال  ــن در س ــت. بنابرای ــره اس ــع و ذخی توزی
کــم محصــول درخــت در حــال ذخیــره اســت 
و میــزان فســفات، ازت، پتــاس بیــان مثبــت 
ــر  ــرای عناص ــول ب ــر محص ــال پ دارد. در س
فســفر و ازت بیــان کامــًا منفــی اســت. 
ــد،  ــار ندارن ــال ب ــا امس ــال فندقی ه ــرای مث ب
ــت،  ــده اس ــم زرد ش ــان ه ــگ برگش ــی رن ول
ــتفاده  ــره اس ــته از ذخی چــون در ســال گذش
ــیدگی  ــا رس ــه آنه ــال ب ــد امس ــد. بای کرده ان
ــد  ــا ســال بع ــت ت ــه کمک شــان رف ــرد و ب ک
خــود را نشــان دهنــد.  نیــاز درخــت در دوران 
ــد  ــول ۱۰ درص ــم محص ــا ک ــول ب ــر محص پ
اختــاف دارد. فســفر و ازت عناصــری هســتند 
ــه شــدت  ــد ب ــرگ می زن ــه ب ــی ک ــه درخت ک
ــاز دارد،  ــول نی ــم محص ــال ک ــا در س ــه آنه ب
ــال  ــه در س ــت ک ــری اس ــاس عنص ــی پت ول

ــاز اســت.  ــر نی پرمحصــول دوبراب
ــه  ــم محصــول بیشــتر ب ــر در ســال های ک اگ
ــت  ــت درخ ــم، مقاوم ــیدگی کنی ــت رس درخ
بیشــتر می شــود و در ســال پــر محصــول 

ــد. ــری می ده ــه بهت نتیج
بررســی موضــوع نیــاز ســرمایی درختان 

پسته
مهنــدس رضایــی در حــال تحقیــق در مــورد 
اثربخشــی برخــی ترکیبــات  بــر نیاز ســرمایی 
در بــاغ شــخصی خــود اســت. در همین راســتا 
ــا همــکاری کارشناســان پژوهشــکده پســته  ب
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تشکیل جوانه در نوک شاخه 
پس از خنک شدن هوا در اردیبهشت



بررســی موضــوع نیــاز ســرمایی درختــان 
ــت.  ــاص داده اس ــن کار اختص ــه ای ــته را ب پس
در آزمون هــای پیــش رو، ســطح بــرگ، رشــد 
ــی،  ــان مغزده ــه گل، زم ــداد جوان شــاخه، تع
ــری  ــوارد اندازه گی ــایر م ــی و س ــان گلده زم
ــوز  ــکده هن ــه پژوهش ــج مطالع ــود. نتای می ش

در حــال جمــع آوری اســت.
جرقــه آغازیــن تحقیــق از زمــان شــروع 
ــه  ــود ک ــته ب ــال گذش ــی س ــای گرمای موج ه
ــدم  ــه ع ــر ب ــال96 منج ــاه س در فروردین م
تشــکیل جوانــه گل در واریتــه فندقــی و 

ــد. ــری ش اکب
ــی،  ــم فندق ــه رق ــر روی س ــی های او ب بررس
ــار و  اکبــری و احمدآقایــی در ســه منطقــه ان
ــق،  ــدف از تحقی ــوق و رفســنجان اســت. ه ن
شناســایی راه هــای برطــرف کــردن نیــاز 
ســرمایی و مقابلــه بــا تنــش گرمایــی از 
طریــق جلــو انداختــن ســیکل رشــد درخــت 

می باشــد. 
فــرض تحقیــق آن اســت کــه جلــو انداختــن 
ســیکل درخــت از طریــق تغذیــه یــا از طریــق 
ــد  ــات  خــاص بای روغن پاشــی و ســایر ترکیب
ــم  ــق ه ــن طری ــون از ای ــد، چ ــاق بیافت اتف
ــد  ــر گذران ــی را از س ــش گرمای ــوان تن می ت
و هــم نیــاز بــه آب را خصوصــاً در ارقــام 
ــش  ــی زودرس کاه ــم رضای ــل رق زودرس مث
ــازه  ــه محصــول در ب داد؛ چراکــه دســتیابی ب
ــن راه میســر می شــود.  ــری از ای ــی زودت زمان
ســیکل  انداختــن  جلــو  ایــن  همچنیــن 
ــد  ــم می توان ــات ه ــا آف ــارزه ب ــت در مب درخ

ــد. کمــک کن
بــاغ ســی ســاله بــا واریته هــای اکبــری، 
دوره  بــا  فندقــی  و  چــروک  کله قوچــی، 
آبیــاری 6۰ روزه از مشــخصات بــاغ مــورد 
بــاغ  آزمایــش  شــرایط  و  اســت  مطالعــه 
ــک  ــن ول ــه روغ ــوده ک ــب ب ــن ترتی ــه ای ب

هیــدروژن  ســینامید  و  بهمــن  اواخــر  در 
ــر در  ــا غلظــت 4۰ لیت ــه و ب بصــورت جداگان
هــزار پاشــیده شــد. همچنیــن ترکیبــات القــا 
گل انگیــزی از جملــه جلبــک و اســید آمینــه 
و روی در تاریــخ ۱۲ فروردیــن در زمــان ســبز 
شــدن در یــک ترکیــب پاشــیده شــد. نتایــج 
اولیــه نشــان دهنــده وضعیــت بهتــر تشــکیل 

جوانــه گل در تیمارهــا می باشــد.
نتایج بازدید از باغ رضایی

• ایــن امــکان بــه لحــاظ تکنولوژیــک وجــود 
دارد کــه ســیکل رشــد درخــت را جلــو 
انداخــت. بــرای مثــال از طریــق روغــن پاشــی 
وســایر ترکیبــات موجــود ســیکل جوانــه زدن 
درخــت را جلــو انداختنــد تــا قبــل از شــروع 
گرمــای بهــاره، درخــت مرحلــه حســاس 

ــوز در دســت  ــن نتیجــه هن ــد. ای را طــی کن
ــت. ــی اس بررس

ــود  ــم وج ــی ه ــر واریته های ــال حاض • در ح
دارد کــه بــه طــور طبیعــی نســبت بــه ســایر 
زمانــی  از  یعنــی  باشــند  جلــو  واریته هــا 
ــه  ــی ب ــا زمان ــد ت ــه گل می آی ــته ب ــه پس ک
ــد.  ــی دارن پســته می رســد دوره رشــد کوتاه
ــه  ــم ک ــی را انتخــاب کنی ــوان واریته های می ت

ــد. ــکان را دارن ــن ام ای
• در حــال حاضــر امکاناتــی وجــود دارد کــه 
ــا مصــرف آب کمتــری  در زمــان کمتــری و ب
ــا  ــاال ب ــد و احتم ــی برس ــه بارده ــت ب درخ
ــر مواجــه شــود.  ــی کمت ــی و گرمای ــش آب تن
ــد و تغییــر  ایــن فراینــد نیازمنــد تغییــر پیون

ــاه اســت. ــه و آبدهــی گی روش در تغذی
اثــر  زایشــی  رشــد  بــر  ولــک  روغــن   •
نمی گــذارد. روغــن بایــد دقیــق پاشــیده 

شــود تــا ســطح شــاخه را بپوشــاند.
• در رقــم اکبــری کــه ترکیــب تأمیــن کننده 
نیــاز ســرمایی  و ترکیبــات القــا تشــکیل 
جوانــه گل خــورده ، شــاخه بــه طــور کامــل از 
بــاال تــا پاییــن جوانــه گل دارد. چــرا کــه نیــاز 
ســرمایی بــرآورده شــده و ترکیبــات خوشــه زا 
هــم بــه کمــک درخــت آمــده تــا جوانــه گل 

تولیــد کنــد.
ــد دو نســل  ــه جدی ــرای شناســایی واریت •  ب
ــه  ــا واریت ــد ت ــرده ان ــش ک ــون و پژوه آزم
رضایــی زودرس بــه عنــوان یــک نمونــه 

ــت. ــیده اس ــر رس ــه ثم ــته ب ــق پس موف
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باغبانی 

عامت ظاهری کمبود روی

بازنشدن جوانه سال جاری و تشکیل جوانه زایشی سال آینده 



۱۹
سال سوم - خرداد ماه 1397 - شماره 26

ســه روش پیوندزنــی در ایــران مرســوم اســت: 
پیونــد   -۲ )ماشــوله(  لولــه ای  پیونــد   -۱

ــکنه ــد اس ــکمی ۳- پیون ش
ــرد  ــران کارب ــم در ای ــکنه در قدی ــد اس پیون
داشــته کــه بــه تدریــج کنــار گذاشــته 
ــد  ــتفاده از پیون ــون اس ــم اکن ــت. ه شده اس
لولــه ای بــه دلیــل ســادگی، ســرعت عملیــات 
و درصــد بــاالی جــوش خــوردن بیــن پایــه و 
پیونــدک رواج یافتــه و 9۰ درصــد از درختــان 
پســته بــا اســتفاده از ایــن روش تکثیــر 
ــکافی  ــدا ش ــکمی ابت ــد ش ــوند. در پیون می ش
ــه شــکل  افقــی در پاییــن شــکاف عمــودی ب
ــود  ــس     زده می ش ــی« برعک ــی انگلیس »ت
ــع  ــی مان ــکاف افق ــحه از ش ــغ مترش ــا صم ت

ــود. ــدک نش ــه پیون ــد جوان ــش و رش روی
ــدک و  ــه پیون ــه، تهی ــازی پای آماده س

ــی ــل پیوندزن ــام عم انج
در اســفندماه، نهال هــای ۲، ۳ ســاله پســته 
می شــوند.  ســربرداری  اصلــی  زمیــن  در 
ــه  ــته ب ــی بس ــای جانب ــد جوانه ه ــس از رش پ
ــاخه  ــا ۳ ش ــت، ۱ ت ــه درخ ــش تن ــوع آرای ن
ــداری می شــود  ــی نگه ــه اصل ــی روی پای جانب
ــاخه های  ــذف و روی ش ــاخه ها ح ــایر ش و س
ــرد.  ــام می گی ــد انج ــات پیون ــده عملی باقی مان
ــه  ــر پای ــودن قط ــه ای هم اندازه ب ــد لول در پیون
ــن منظــور  ــه ای ــدک ضــروری اســت، ب و پیون
ابتــدا پایــه و شــاخه مناســب پیونــدک انتخــاب 
ــاع  ــد در ارتف ــل پیون می شــود. الزم اســت عم
ــود و  ــام ش ــه انج ــانتی متری پای ــا ۸۰ س ۵۰ ت

ــت شــود. ــه هدای ــک تن ــه صــورت ت ــال ب نه
ــای  ــد پایه ه ــرای پیون ــب ب ــان مناس زم

ــته پس
•  اواخــر اردیبهشــت تــا اوایــل خــرداد یعنــی 

ــی  ــه راحت ــت ب ــت درخ ــه پوس ــی ک هنگام
ــو  ــد »ج ــام پیون ــه ن ــه ب ــود ک ــدا می ش ج

ــت. ــروف اس درو« مع
•  پیونــد خــواب کــه در شــهریورماه زده 
ــتر روی  ــد بیش ــن پیون ــرای ای ــود. اج می ش

نهال هــا  و در خزانــه مرســوم اســت.
ــدار شــدن  ــان بی ــد بهــاره کــه در زم •  پیون
درخــت قابــل انجــام اســت. ایــن پیونــد 
بیشــتر روی درختانــی زده می شــود کــه 
ــا  ــد آنه ــات پیون در خــرداد ســال قبــل عملی

نبوده اســت.    موفقیت آمیــز 
عملیات پس از پیوندزنی

پــس از پیوندزنــی آبیــاری بایــد منظــم باشــد 
ــام  ــار انج ــک ب ــر ۱4 روز ی ــه ه ــه فاصل و ب

ــر  ــه از زی ــی ک ــا و پاجوش های ــرد. جوانه ه گی
محــل پیونــدک روی پایــه تشــکیل می شــوند 
بایــد قطــع گردنــد. حــدود ۱۵، ۲۰ روز پــس 
ــن  ــان یافت ــا اطمین ــی، ب ــات پیوند زن از عملی
ــاز  ــد ب ــوار پیون ــد، ن ــوردن پیون ــوش خ از ج

شــود.
 نکات فنی و مهم پیوند زنی

- نیمــه اســفندماه بهتریــن زمــان ســربرداری 
درختــان پســته جهــت پیوندزنــی اســت کــه 
ــاع ۵۰  ــد از ارتف ــا بای ــم نهال ه ــن موس در ای

ــانتی متری ســربرداری شــوند. ــا ۸۰ س ت
بــزرگ  درختــان  ســربرداری  هنــگام    -
)مســن( جهــت پیونــدزدن بایــد ضمــن 
ــش،  ــوان آب ک ــه عن ــاخه ب ــک ش ــظ ی حف
ــا ۱۰۰ ســانتی متری  ــاع ۸۰ ت درخــت از ارتف

بریده شــود. 
ــن  ــه در فروردی ــاری اضاف ــت آبی ــک نوب - ی
ــا اردیبهشــت جهــت رشــد بهتــر درختــان  ی
پیوندزنــی  عملیــات  بــه  سربرداری شــده 

کمــک می کنــد.
- چنانچــه در اســفندماه موفــق به ســربرداری 
و آماده ســازی درختــان جهــت پیوندزنــی 
ــه ای«  ــد بدن ــوان از »پیون ــید می ت نشده باش

اســتفاده نمــود.
- بــرای درختانــی کــه در ســال جــاری پیوند 

می شــوند از کــود ازتــه اســتفاده نکنیــد.
- چنانچــه قصــد تغییــر پیونــد درختــان بالــغ 
را داریــد روی هــر درخــت حداقــل ۱۲ پیونــد 

. نید بز
- حداقــل تــا یــک هفتــه پــس از پیونــدزدن 

آبیــاری انجــام نشــود.
- محــل درختــان نـَـر را در زمــان پیونــد زدن 

مشــخص کنیــد.
ــر  ــم، درخــت نَ ــرای هــر رق - ســعی شــود ب
مخصــوص همــان رقــم بــه منظــور تضمیــن 

ــد شــود. ــی در گلدهــی پیون همزمان
- درختــان نــر را طــوری در بــاغ بــه صــورت 
زیگــزاگ تعییــن موقعیــت کنیــد کــه فاصلــه 

دو درخــت نـَـر بیــش از 4۰ متــر نباشــد.
- تــا زمانــی کــه طــول پیوندک هــا بــه 
شــاخه های  نرسیده اســت  ســانتی متر   ۱۰

ــد. ــذف نکنی ــه را ح اضاف
- هرگــز پیونــدک را روی پایه هایــی کــه 

خشــبی و محکــم نشــده اند نزنیــد.

پیوند درختان پسته
حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی

باغبانی 

T

پیوند لوله ای 

پیوند شکمی
پیوند شکمی پس از جوش خوردن 
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آثــار سیاســت جدیــد ارزی دولــت در بخــش 
کشــاورزی و صــادرات ایــن حــوزه در دســتور 
ــرار  ــی ق ــادی در بخش خصوص ــاالن اقتص کار فع
ــوزه  ــن ح ــان ای ــل کارشناس ــت. تحلی گرفته اس
حاکــی از آن اســت کــه اجبــار صادرکننــدگان بــه 
ــه  ــه چرخ ــادرات ب ــل از ص ــدن ارز حاص بازگردان
اقتصــاد کشــور و در عیــن حــال مســتثنی کــردن 
عــراق و افغانســتان از ایــن شــیوه، موجــب شــده 
تــا صادرکننــدگان نســبت بــه ایــن دو بــازار روی 
ــال  ــه اقب ــا ک ــا آنج ــد. ت ــان دهن ــری نش خوش ت
بــه عــراق و افغانســتان نســبت بــه ســایر بازارهــا 
ــت.  ــتر شده اس ــنامه های ارزی بیش ــس از بخش پ
ــی  ــاره دو نگران ــن ب ــادی در ای ــاالن اقتص ــا فع ام
را نیــز مطــرح می کننــد. نخســت آنکــه شــیفت 
صــادرات بــه بــازار عــراق و افغانســتان، موجــب از 
ــه  ــود. دوم آنک ــا می ش ــایر بازاره ــت دادن س دس
در ایــن شــرایط امــکان دارد کاالهــای بی کیفیــت 
و توســط افــراد ناشــناس بــه ایــن دو بــازار 
صــادر شــود کــه به طــور قطــع بــه کاالی ایرانــی 
ضربــه خواهــد زد. البتــه مشــکات ارزی فعــاالن 
ــن موضــوع نیســت و  ــه ای ــوف ب اقتصــادی معط
درحال حاضــر در هــر نشســت اقتصادی مشــکات 
تجــار بــا بخشــنامه های ارزی مــورد بررســی قــرار 

می گیــرد.
 در نشســت کمیســیون کشــاورزی و صنایــع 
غذایــی اتــاق تهــران نیــز فعــاالن ایــن بخش، 
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــکات خ ــان مش ــه بی ب

ــن  ــه در ای ــد ک ــت های ارزی پرداختن سیاس
ــدگان  ــت صادرکنن ــنهاد معافی ــتا، پیش راس
ارز  بازگردانــدن  از  محصــوالت کشــاورزی 
حاصــل از صــادرات مطــرح و مقــرر شــد ایــن 
ــران  ــاق ته ــه ات ــأت رئیس ــه هی ــنهاد ب پیش
ــه  ــال آن ب ــورد ارس ــا در م ــود ت ــال ش ارس

نهادهــای مســئول تصمیم گیــری شــود. 
رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنایــع 
ایــن  نشســت  در  تهــران  اتــاق  غذایــی 
کمیســیون بــا اشــاره بــه مصوبــه اخیــر 
هیــأت دولــت مبنــی بــر مکلــف شــدن 
ــد  ــدن 9۵ درص ــه بازگردان ــدگان ب صادرکنن
ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی 
کشــور طــی مــدت زمــان شــش مــاه از 
تاریــخ صــدور پروانــه صادراتــی، افــزود: 
ــش شــرایطی  ــه پیدای ــه منجــر ب ــن مصوب ای
ــه  ــه ای ک ــه گون ــرای تجــار شــده ب خــاص ب
عمــده صادرکننــدگان بــه ســمت صــادرات از 
طریــق بازارهــای عــراق و افغانســتان تمایــل 
پیــدا کرده انــد و ایــن خطــر وجــود دارد کــه 
ــه مــرور  ــی کشــور ب ســایر بازارهــای صادرات

ــرود.  ــن ب ــان از بی زم
مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات وزارت 
ــا  ــت، ب ــن نشس ــز در ای ــاورزی نی جهادکش
تأکیــد بــر اینکــه در گمــرکات کشــور ارزش 
ــبه  ــتباه محاس ــه اش ــی ب ــای صادرات پایه ه
ــن  ــی در ای ــد اصاحات ــت: بای ــود، گف می ش

ــجری،  ــاهرخ ش ــرد. ش ــورت گی ــه ص زمین
افــزود: به نظــر می رســد تــا زمانــی کــه 
ــی  ــه نتیجــه قطع ــرخ ارز ب ــاره ن ــت درب دول
ــتثنی  ــادرات را مس ــد ص ــت، بای نرسیده اس
ــای  ــش را از محدودیت ه ــن بخ ــرده و ای ک

ــت. ــار گذاش ــا، کن ــامانه نیم س
ــأت  ــس هی ــچیان، نایب رئی ــا فرش  احمدرض
ــی  ــواد غذای ــدگان م ــن واردکنن ــره انجم  مدی
ــت  ــم دول ــه تصمی ــاره ب ــا اش ــامیدنی ب و آش
مبنــی بــر معافیــت صادرکننــدگان بــه عــراق 
از  از بازگردانــدن ارز حاصــل  افغانســتان  و 
صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور، افــزود: 
ــه بخــش  ــده ک ــم موجــب آن ش ــن تصمی ای
ــورهای  ــه کش ــور ب ــادرات کش ــده ای از ص عم
عــراق و افغانســتان متمرکــز شــود و ایــن 
درحالــی اســت کــه کاالهــای بی کیفیــت 
ــازار  ــن دو ب ــه ای ــناس ب ــراد ناش ــط اف و توس
بــه  قطــع  به طــور  کــه  صــادر می شــود 
ــچیان  ــدزد. فرش ــه خواه ــی ضرب کاالی ایران
ــی  ــان ایران ــای بازرگان ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ب
ــت صــادرات محصــوالت  ــع ممنوعی ــرای رف ب
پســته و کشــمش ایــران بــه کشــورهای 
بازرگانــی  اتــاق  گفــت:  مشــترک المنافع، 
بــرای صــادرات محصــوالت ایرانــی بــا هیــأت 
اتحادیــه اروپــا مذاکــرات بســیاری انجــام داد، 
ــن سیاســت ســبب می شــود  ــی اجــرای ای ول

ــرود.   ــت ب ــدداً از دس ــا مج ــن بازاره ای

شیفت پرریسک در صادرات
برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4326

بازرگانی
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اُکراتوکسین چیست؟
مایکوتوکســین ها گســتره مختلف مولکول هایی 
هســتند کــه توســط برخــی گونه هــای 
ــات  ــرای حیوان ــوند و ب ــد می ش ــارچ تولی ق
و انســان ها مضرنــد. اُکراتوکســین نوعــی 
بــه  اغلــب  کــه  اســت  مایکوتوکســین 
اُکراتوکســین نــوع )A( اطــاق می شــود. 
ــز  ــوع B  نی ــین ن ــه اُکراتوکس ــود اینک باوج
ــت  ــت آن در امنی ــی اهمی ــود دارد، ول وج
ــین  ــت. اُکراتوکس ــر اس ــی کمت ــواد غذای م
  )UV( زیــر ترکیبــات نــور فرابنفــش A
درخشــش طبیعــی دارد و ایــن ویژگــی 
اســاس تشــخیص در طــی آنالیــز قــرار 

. می گیــرد
تولید و وقوع

ــش  ــترین نق ــه بیش ــا ک ــی از قارچ ه گروه
ــوع A را  ــین ن ــه اُکراتوکس ــی ب را در آلودگ
دارنــد از خانواده آســپرژیلوس و پنیســیلیوم 

می باشــند.
اطاعــات کمــی در مــورد شــرایط الزم 
بــرای تولیــد قــارچ در مغــز پســته در حیــن 

ــود دارد.  ــاغ وج ــوه در ب ــد می رش
هــر چنــد کــه اُکراتوکســین عمومــاً در 
ــود،  ــت نمی ش ــت یاف ــن بس ــته های ده پس
ولــی پســته های خنــدان ممکــن اســت 
ــته  ــی را داش ــی داری از آلودگ ــدود معن ح
ــی  ــطح آلودگ ــه س ــود اینک ــا وج ــند. ب باش
می توانــد بــاال باشــد، فراوانــی آلودگــی 

به طورکلــی بســیار پاییــن اســت.
میوه هــای بــا اشــکال غیرطبیعی، آفــت زده، 
ــتری  ــال بیش ــک احتم ــی کوچ زردو و خیل
مایکوتوکســین هایی  بوســیله  کــه  دارد 

ــند.   ــوده شده باش ــین آل ــر اُکراتوکس نظی
کپک زدگــی  وقــوع  اُکراتوکســین  بــرای 
قابــل رویــت ممکــن اســت وجــود نداشــته 
باشــد، ولــی تحــت هــر شــرایطی که پوســت 
ــرار  ــی ق ــیب فیزیک ــرض آس ــته در مع پس
گیــرد پتانســیل هجــوم بوســیله قارچ هــای 

ــود دارد.    ــین وج ــده اُکراتوکس تولیدکنن
ــرای آنالیــز کــردن  ــرداری مناســب ب نمونه ب
ــد  ــه در فرآین ــرا ک ــت دارد، چ ــیار اهمی بس
انبــارش ممکــن اســت شــرایط بــرای رشــد 
و تولیــد اُکراتوکســین  توســط ایــن قارچ هــا 

فراهــم شــود.  
محیطــی  شــرایط  در  پســته  نگهــداری 
ــاالی  ــای ب ــد و دم ــاالی 6 درص ــت ب رطوب

ــی  ــال آلودگ ــانتی گراد احتم ــه س ۲۰ درج
می دهــد. افزایــش  را  قارچ هــا  توســط 

خســارت ظاهــری پســته بدیــن معنی اســت 
ــات راه  ــا توســط آف ــه از نظــر فیزیکــی ی ک
ــه  ــد اولی ــود. رش ــم ش ــز فراه ــه مغ ورود ب
ــاز  ــوخت و س ــد س ــته می توان ــارچ در پس ق
ــرای  ــت ب ــی، رطوب ــدازه کاف ــه ان ــارچ ب ق
رشــد بیشــتر و شــکل گیری مایکوتوکســین 

ــد. ــم کن را فراه
سمیت

اُکراتوکســین در درجــه اول بــرای اندام کلیه 
ــای  ــی در غلظت ه ــمیت دارد، ول ــان س انس
ــد  ــد در کب ــاال می توان ــی ب ــدازه کاف ــه ان ب
نیــز آســیب ایجــاد کنــد. اُکراتوکســین یــک 

ــا اســت. ــل ســرطانزا در موش ه عام
ــر  ــین در مقادی ــه اُکراتوکس ــم اینک علی رغ
ــع  ــی تجم ــود، ول ــد می ش ــم تولی ــبتاً ک نس
ایــن مقادیــر در بافت هــای بــدن انســان در 
اثــر مصــرف مــواد غذایــی آلــوده و به دلیــل 
ــدن انســان  ــروج آن از ب ــد خ ــه فرآین این ک
ســریع نیســت، ممکــن اســت مقادیــر قابــل 
توجــه آن در خــون و بافت هــا تجمــع پیــدا 

کنــد.
آگاهــی از وقــوع اُکراتوکســین در طیــف 
وســیعی از مــواد غذایــی بوســیله پیشــرفت 
امکان پذیــر  آنالیــز  حســاس  روش هــای 

شده اســت.  
اُکراتوکســین پســته ایــران را تهدیــد 

می کنــد؟
در شــماره ۲۱ نشــریه دنیــای پســته )آذرماه 
96( بــه اطــاع خواننــدگان عزیــز رســاندیم 
ــردودی  ــار م ــش آم ــال افزای ــه دنب ــه ب ک
کانتینرهــای پســته بــه دلیــل وجــود زهرابه 
اُکراتوکســین آ )OTA( مســئولین برخــی از 
ــه  ــا از جمل ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض کش
آلمــان و هلنــد ســعی کردنــد اتحادیــه 
اروپــا را متقاعــد کننــد تــا بــرای ایــن ســم 
حــد مجــاز تعییــن کنــد )حــد پیشــنهادی 
اتحادیــه اروپــا بــرای پســته ۵ میکروگــرم در 

کیلوگــرم اســت(. 
ــا از اعضــای  بدیــن منظــور کمیســیون اروپ
اتحادیــه خشــکبار اروپــا )فــروکام( خواســت 
تــا حــد پیشــنهادی را بررســی کننــد و اگــر 
مخالفتــی دارنــد بــا ارائــه مســتندات و آمــار 
ــرای  ــود را ب ــات خ ــند اطاع ــه پس محکم

بررســی در اختیــار کمیســیون بگذارنــد.

بــه تبــع ایــن اطاع رســانی، فــروکام از اعضــا 
درخواســت کــرد کــه صنایعــی کــه ممکــن 
اســت از ایــن سیاســت جدیــد اتحادیــه 
آســیب ببیننــد بــا ارائــه مســتندات و دالیل 

ــد.  ــروکام اعــام نماین ــه ف ــب را ب مرات
ــه در  ــام گرفت ــی های انج ــاس بازرس ــر اس ب
ســخت گیر  اعضــای  از  برخــی  گمــرکات 
اتحادیــه اروپــا از ۲۰۰۵ میــادی، در مجمــوع 
ــن  ــه ای ــده ب ــال ش ــته ارس ــه پس ۱۲ محمول
اتحادیــه دارای حــدود باالیــی از اُکراتوکســین 
بــوده انــد. ایــن اعامیــه نشــان مــی داد که از 
ایــن ۱۲ محمولــه شناســایی شــده 9 محمولــه 
متعلــق بــه پســته آمریکایــی بــوده کــه حدود 
آلودگــی آن بیــن ۲۲ تــا ۱6۰ میکروگــرم در 
ــه  ــت و ۳ محمول ــوده اس ــر ب ــرم متغی کیلوگ
متعلــق بــه پســته ایرانــی بــا حــدود آلودگــی 
ــرم   ــرم در کیلوگ ــا ۱۱۰ میکروگ ــن 4۵ ت بی
بــوده اســت. هــر چنــد تعــداد محمولــه هــای 
ــوده  ــدک ب ــران ان ــدا ای ــی از مب دارای آلودگ
ــن  ــاالی آلودگــی در ای ــی ســطوح ب اســت ول
چنــد محمولــه مــی توانــد پســته ایــران را بــا 

ــدی مواجــه کنــد.  تهدیدهــای جدی
در ایــن راســتا فــروکام نیــز بیــکار نمانــد و پس 
از اعــام موضــع اعضــا در قبــال ایــن تهدیــد و 
پــس از برگــزاری جلســات حضــوری و تلفنــی 
ــا  ــا ب ــه اروپ ــئولین اتحادی ــا مس ــا و ب ــا اعض ب
ــن  ــه تدوی ــادی تعــدادی از اعضــا ب ــت م حمای
پــروژه ای تحقیقاتــی در خصــوص اُکراتوکســین 

در خشــکبار و مغزجــات پرداخــت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه انجمــن 
پســته ایــران نیــز بــا حمایــت اعضــای 
ــدادی  ــن و تع ــروکام انجم ــه ف کمیت
جــزو  عضــو،  صادرکننــدگان  از 
حامیــان مالــی پــروژه تحقیقاتــی روی 

ــود. ــین ب اُکراتوکس
روش اتخــاذ شــده جهــت مخالفــت بــا حــد 
ــبۀ  ــاس محاس پیشــنهادی کمیســیون براس
ــی  ــده اروپای ــرف کنن ــۀ مص ــزان مواجه می
بــا ایــن زهرابــه تدویــن شــد و نتایــج 
ــدود  ــه ح ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ای
کمیســیون  پیشــنهادی  حــد  از  باالتــر 
ــرف  ــه مص ــزان مواجه ــاس می ــر اس ــز ب نی
ــتری از  ــه بیش ــچ درج ــی هی ــده اروپای کنن
ــه  ــده ب ــرای مصــرف کنن ــی ب ــت غذای امنی
ــدود  ــال ح ــت و اعم ــد داش ــال نخواه دنب
ســخت گیرانه تر بــرای خشــکبار کاهــش 

ُاکراتوکسین و پسته ایران
دبیرخانه انجمن پسته ایران

بازرگانی
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بازرگانی

ــا  ــده ب ــه مصرف کنن ــی داری در مواجه معن
ــروژه  ــن پ ــزارش ای ــدارد. گ ــین ن اُکراتوکس
ــی در تاریــخ ۱۲ اردیبهشــت ســال  تحقیقات
جــاری در جلســه ای بــه اداره کل بهداشــت 
ــا  ــیون اروپ ــی کمیس ــواد غذای ــی م و ایمن

ــه شــد.  ارائ
مشــروحی بــر یافته هــای پــروژه 

اُکراتوکســین  تحقیقاتــی 
امنیــت مــواد  طبــق مقــررات ســازمان 
غذایــی اروپــا )EFSA(، حداکثــر میــزان 
ــی  ــاده غذای ــک م ــرف ی ــول مص ــل قب قاب
ــه  ــه( ک ــه زهراب ــوده ب ــذی آل )خشــکبار مغ
خطــر  کننــده  مصــرف  ســامت  بــرای 
جــدی ایجــاد نکنــد ۱۲۰ میکروگــرم در 
هــر کیلوگــرم وزن مصــرف کننــده در طــول 
هفتــه اســت. بــر این اســاس پــروژه فــروکام 

ــد: ــدی  ش ــیم بن ــناریو تقس ــه 4 س ب
۱. کل اطاعــات حــاوی رویــت زهرابــه 
از ســال  غذایــی  مــواد  در  اُکراتوکســین 
ــاز  ــد مج ــن ح ــر گرفت ــدون در نظ ۲۰۰۵ ب

ــناریو  ــن س ــق ای ــین؛ طب ــرای اُکراتوکس ب
میــزان نفــوذ ایــن زهرابــه بــه بــدن مصــرف 
ــی 4۳ میکروگــرم در کیلوگــرم  کننــده اصل
ــت. ــاز EFSA( اس ــد مج ــر از ح ــن ت )پایی

ــه  ــر شــده ای ک ــات فیلت ۲. بررســی اطاع
ــاز  ــدود مج ــود ح ــا وج ــت را ب ــزان روی می
ــان  ــی نش ــواد غذای ــی م ــرای برخ ــی ب فعل
مــی دهــد کــه در ایــن صــورت میــزان نفــوذ 

ــت.  ــرم اس ــرم در کیلوگ ۳6 میکروگ
۳. بررســی اطاعــات فیلتــر شــده ای کــه 
ــاز  ــدود مج ــود ح ــا وج ــت را ب ــزان روی می
ــرای  ــد ب ــنهادی جدی ــدود پیش ــی و ح فعل
ــی دهــد؛  ــر خشــک نشــان م پســته و انجی
در ایــن صــورت هیــچ کاهشــی در میانگیــن 
ــن  ــا ای ــده ب ــرف کنن ــه مص ــزان مواجه می

ــت.  ــده نشده اس ــه دی زهراب
ــه  ــده ای ک ــر ش ــات فیلت ــی اطاع 4. بررس
ــاز  ــدود مج ــود ح ــا وج ــت را ب ــزان روی می
ــرای  ــد ب ــنهادی جدی ــدود پیش ــی و ح فعل
پســته و انجیــر خشــک و ســایر خشــکبار و 

مغزجــات نشــان می دهــد؛ در ایــن صــورت 
ــزان  ــن می ــی در میانگی ــچ کاهش ــز هی نی
ــه  ــن زهراب ــا ای ــده ب ــرف کنن ــه مص مواجه

دیــده نشده اســت. 
در نهایــت پیگیری هــا، مکاتبــات و ارائــه 
ــه  ــروکام ب ــین ف ــروژه اُکراتوکس ــه پ نتیج
ایــن شــد کــه  بــه  کمیســیون منجــر 
ــواد  ــت م ــا از ســازمان امنی کمیســیون اروپ
غذایــی اروپــا )EFSA( درخواســت بازنگــری 
ــازمان راجــع  ــن س ــال ۲۰۰6 ای ــه س مطالع
ــا توجــه  ــی ب ــد. ول ــه اُکراتوکســین را بده ب
ــروکام  ــه شــده از جلســه ف ــه گــزارش ارائ ب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــا؛ ب ــا کمیســیون اروپ ب
ــا  ــه ت ــزم جــدی دارد ک ــن کمیســیون ع ای
ــاری در خصــوص  ــادی ج ــال می ــان س پای
ــال  ــد. ح ــری کن ــم گی ــین تصمی اُکراتوکس
ــا و  ــا تاش ه ــد آی ــود و دی ــر ب ــد منتظ بای
ــته  ــد پس ــی توان ــروکام م ــای ف پیگیری ه
بــه  ایــن تهدیــد پیــش رو  از  را  ایــران 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــور ده ــامت عب س

 
 

فروکام به کمیسیون منجر به این شد که کمیسیون  اُکراتوکسینپروژه  و ارائه نتیجه ها، مکاتباتپیگیرینهایت  در
این سازمان راجع به  2006درخواست بازنگری مطالعه سال ( EFSA)غذایی اروپا مواد اروپا از سازمان امنیت 

؛ به نظر می رسد این کمیسیون اروپا ارائه شده از جلسه فروکام بابا توجه به گزارش  ولیرا بدهد.  اُکراتوکسین
حال باید تصمیم گیری کند.  اُکراتوکسینجدی دارد که تا پایان سال میالدی جاری در خصوص  عزم کمیسیون

های فروکام می تواند پسته ایران را از این تهدید پیش رو به سالمت عبور ها و پیگیریمنتظر بود و دید آیا تالش
 دهد یا خیر؟
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در پــی وضــع تعرفــه جدیــد روی واردات 
پســته آمریــکا بــه چین بــه دلیــل وقوع 
جنــگ تجاری میــان ایــن دو کشــور، در 
شــماره پیشــین ماهنامــه دنیــای پســته 
ــی  ــار آمریکای ــن از تج ــد ت ــرات چن نظ
منتشــر شــد. در گفتگــوی پیــش رو امــا 
نظــرات محســن خنــدان عضــو انجمــن 
پســته ایــران، مدیرعامــل شــرکت 
ــازار  ــال ب ــر و فع ــته یونیپ ــادرات پس ص

ــت. ــه شده اس ــن ارائ چی
ــن  ــاری بی ــگ تج ــل جن ــه دلی  ب
از  ســری  یــک  آمریــکا،  و  چیــن 
تعرفه هــا از ســوی آمریــکا بــرروی 
ــد  ــد. بع ــی گذاشته ش ــوالت چین محص
ــی  ــه حرکت ــا چ ــدام، چینی ه ــن اق از ای
ــد و  ــام دادن ــکبار انج ــه خش در زمین
ــا  ــاط ب ــده در ارتب ــائل مطرح ش کل مس

ــود؟ ــه ب ــه چ ــش تعرف ــث افزای بح
بعــد از افزایــش تعرفــه بــر روی محصــوالت 
چینــی از ســوی آمریــکا بــه خصــوص در حــوزه 

یــک  بافاصلــه چینی هــا هــم روی  فــوالد، 
ســری کاالهــای آمریکایــی از جملــه اقــام 
در  دادنــد.  افزایــش  را   تعرفه هــا  خشــکبار 
ــی پســته  ــه قبل ــه پســته، تعرف ــوط ب بحــث مرب
ــه  ــود ک ــی ب ــوق گمرک ــد حق ــامل ۱۰ درص ش
ــود. یعنــی نهایتــاً  مشــمول ۵ درصــد تخفیــف ب
ــی  ــرای پســته آمریکای واردکننده هــای چینــی ب
ــد ارزش کاال،  ــدازه ۵ درص ــه ان ــه ب ــود ک الزم ب
ــر آن ۱۱  ــاوه ب ــد و ع ــی بدهن ــوق گمرک حق
درصــد ارزش افــزوده ای بــود کــه بایــد بــه 
هنــگام واردات پرداخــت می کردنــد. امــا بعــد از 
جنــگ تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا، چینی هــا 
ــًا  ــه قب ــی را ک ــد تخفیف ــا آن ۵ درص ــه تنه ن
ــه ۱۵  ــد، بلک ــذف کردن ــد را ح ــال می کردن اعم

ــد. ــه کردن ــا اضاف ــه تعرفه ه ــر ب ــد دیگ درص
ــه  ــی ب ــته آمریکای ــه واردات پس ــی تعرف یعن
ــه  ــی ب ــوق گمرک ــن شــامل ۲۵ درصــد حق چی
عــاوه ۱۰ درصــد ارزش افــزوده ) ارزش افــزوده 
ــه از اول  ــت ک ــد اس ــر ۱۱ درص ــال حاض در ح
ــه ۱۰ درصــد  ــزوده ب ــاه مــی ۲۰۱۸، ارزش اف م
کاهــش پیداخواهدکــرد( اســت. بنابرایــن در 
مجمــوع بــرای واردات کاالی آمریکایــی بایســتی 
حقــوق  درصــد   ۳۵ مجموعــاً  کننــده  وارد 

ــد. ــت کن ــزوده پرداخ ــی و ارزش اف گمرک
بــرای پســته ایرانــی تعرفــه واردات 

بــه کشــور چیــن چنــد درصــد اســت؟
ــی  ــرای پســته ایران ــه ب ــن تعرف در گذشــته ای
پســته  بــرای  بــود.  یکســان  آمریکایــی  و 

ــود کــه ۵ درصــد  ــی تعرفــه ۱۰ درصــد ب ایران
یــا معافیــت در نظــر گرفتــه  بخشــودگی 
می شــد بعــاوه ارزش افــزوده ای کــه بایــد 

می کردنــد. پرداخــت 
چینــی  کننــدگان  وارد  حاضــر  حــال  در 
ــه صــورت  ــی ب ــردن پســته ایران ــرای وارد ک ب
ــی  ــوق گمرک ــد حق ــتی ۵ درص ــی بایس قانون
ــد.  ــت کنن ــزوده پرداخ ــد ارزش اف و ۱۰ درص
ــی و  ــته ایران ــرای پس ــد ب ــاً ۱۵ درص )مجموع

ــی( ــته آمریکای ــرای پس ــد ب ۳۵ درص
 بعضــی اعتقــاد دارنــد کــه افزایش 
تعرفه هــا تأثیــر چندانــی بــر روی بــازار 
ــتدالل  ــن اس ــا ای ــذارد، آی ــن نمی گ چی

درســت اســت؟
ــد  ــع جدی ــاری و وض ــگ تج ــدای جن در ابت
ــدگان  ــار، وارد کنن ــه تج ــاً هم ــا تقریب تعرفه ه
ــه  ــد ک ــد بودن ــی معتق ــه داران چین و کارخان
اعمــال تعرفه هــا هیــچ تأثیــری روی بــازار 
ــش  ــه بی ــود ک ــن ب ــل ای ــدارد. دلی ــن ن چی
ــن از  ــور چی ــه کش ــد از واردات ب از ۸۰ درص
طریــق ویتنــام انجــام می شــود. یعنــی کشــور 
ــام  ــا ویتن ــه ب ــق ک ــک تواف ــق ی ــن طب چی
ــرای  ــا را ب ــک ســری معافیت ه داشته اســت، ی
ــود. در  ــر گرفته ب ــی در نظ ــوالت ویتنام محص
گذشــته مراحــل واردات بــه ایــن صــورت بــود 
ــا و  ــه ایرانی ه ــام خشــکباری ک ــام اق ــه تم ک
مســتقیم  یــا  می فرســتادند  آمریکایی هــا 
ــه  ــدا ب ــا ابت ــد ی ــری می ش ــام بارگی ــه ویتن ب

بازرگانی

امیرعلــی عســگراوالدی مدیرعامل شــرکت 
ــع  ــوص وض ــبز در خص ــاس س ــت الم درخ
تعرفــه گمرکــی روی پســته آمریــکا از 

ــت: ــن گف ــت چی ــوی دول س

۱. در مقابلــه بــا وضــع تعرفه هــای بــاالی آمریــکا 
روی برخــی کاالهــای مهــم چینــی؛ متقابــًا 
مهــم  غیــر  کاالهــای  برخــی  روی  چینی هــا 
آمریکایــی مثــل خشــکبار تعرفــه گمرکــی وضــع 
ــه  ــی ب ــته آمریکای ــه پس ــن جمل ــه م ــد ک کردن

ــید. ــد رس ــی ۲۵ درص ــه گمرک تعرف
ــی و  ــد پســته آمریکای ــت خــوب تولی ــا وضعی ۲. ب
بســیار مناســب بــودن قیمــت پســته آمریکایــی؛ به 
نظــر نمی رســد کــه ایــن تعرفــه تأثیــر چندانــی بــر 

بــازار پســته آمریکایــی در چیــن بگــذارد.

۳. وضعیــت خــوب اقتصــادی چیــن و تولیــد 
حــدود 4۰۰ هــزار تنــی پســته آمریــکا در فصــل 
ــه  ــش تعرف ــی افزای ــای احتمال ــی واکنش ه ــو آت ن
ــا  ــران ب ــد و ای ــی می کن ــن خنث ــازار چی را در ب
کمبــود پســته در محصــول نــو وضعیتــی انفعالــی 
خواهــد داشــت و بــه نظــر نمی رســد کــه تقاضــا 

ــران بیشــتر شــود. ــه ســمت ای ب
4. پســته ایــران هــم بــا وجــود مشــابه همیــن تعرفــه 
ــظ  ــان حف ــن همچن ــود را در چی ــازار خ ــی ب گمرک
می کــرد و بــا پســته آمریکایــی رقابــت خوبــی داشــت.
ــدری  ــد ق ــه جدی ــون تعرف ــن قان ــع ای ۵. کًا وض
ــه  ــی نســبت ب ــی اســت، ول ــع پســته ایران ــه نف ب
پارامتــر کمــی تولیــد ایــران موضــوع تعرفــه 
جدیــد در کوتــاه مــدت آن چنــان موثــر نیســت.

امیرعلی عسگراوالدی، مدیرعامل شرکت درخت الماس سبز، تشریح کرد:

اثر تعرفه چینی بر پسته آمریکایی

تحلیل مدیرعامل شرکت یونیپر از تعرفه چین روی پسته آمریکا:

ما هم آسیب می بینیم
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بــه  هنگ کنــگ  از  ســپس  و  هنگ کنــگ 
ــته  ــد. در گذش ــال می ش ــام ارس ــمت ویتن س
ــی  ــی و آمریکای ــکبار ایران ــام خش ــی اق وقت
ــه اســم کاالی  وارد ویتنــام می شــد، از آنجــا ب
ویتنامــی وارد مناطــق آزاد چیــن می شــد. 
در واقــع خریــداران چینــی از یــک ســری 
معافیت هایــی کــه بــه کاالهــای ویتنامــی 
ــد و کاال  ــتفاده می کردن ــت اس ــق می گرف تعل
ــر  ــورت غی ــه ص ــاری ب ــق آزاد تج را در مناط
 ID CARD روی )non – commercial(  تجــاری
ــه  ــی ب ــهروندان چین ــی ش ــای مل ــا کارت ه ی
ــی از  ــی و ۲ تن ــی، ۱ تن ــورت ۵۰۰ کیلوی ص
منطقــه آزاد خــارج می کردنــد و بعــد آن را در 
کارخانــه فــرآوری می کردنــد. در ایــن شــرایط 
ــزوده و  ــت  ارزش اف ــه پرداخ ــازی ب ــًا نی اص
ــوالت  ــرای محص ــی ب ــی واردات ــه گمرک تعرف
قانون شــکنی می کردنــد و  واقــع  نبــود. در 
خشــکبار ایرانــی و آمریکایــی را به اســم کاالی 
ویتنامــی بــه مناطــق آزاد چیــن می آوردنــد و 
ــازار چیــن می شــد.  از آنجــا ایــن اقــام وارد ب
در واقــع در گذشــته دولــت چیــن ایــن موضوع 
ایــن قانون شــکنی ها  از  امــا  را می دانســته، 
از  بعــد  امــا  می کرده اســت.  چشم پوشــی 
ــکا  ــن و آمری ــن چی ــاری بی ــگ تج ــه جن اینک
رخ داد چینی هــا راه ورود کاال بــه چیــن از 
طریــق ویتنــام را بســتند و هیــچ یــک از اقــام 
ویتنامــی اجــازه اســتفاده از معافیت هــا و ورود 
بــه مناطــق آزاد تجــاری چیــن را ندارنــد. ایــن 
ــه  ــه ب ــه اســت ک ــک هفت ــه در حــدود ی قضی
صــورت جــدی متوقــف شــده و نمی تــوان 

ــرد. ــن وارد ک ــه چی ــا را ب ــل کااله ــد قب مانن
 ایــن جنــگ تجــاری، افزایــش تعرفــه 
ــه  ــام چ ــدن راه ویتن ــته ش ــی بس و از طرف
ــن  ــکبار چی ــازار خش ــر روی ب ــی ب تأثیرات
ــه  ــا ب ــا تقاض ــد؟ آی ــد داشته باش می توان
ســمت کاالی ایرانــی ســوق پیــدا مــی کند؟ 
ــه  ــرف ب ــم مص ــه حج ــم از زاوی ــر بخواهی  اگ
ــد  ــر می آی ــه نظ ــم، ب ــگاه کنی ــن ن ــازار چی ب
ــم گیری  ــش چش ــن کاه ــازار چی ــا در ب تقاض
داشته باشــد، چراکــه همان طــور کــه قبــًا  
ــن  ــم ۸۰ درصــد از خشــکبار داخــل چی گفتی
بــه صــورت غیرقانونــی وارد بــازار چیــن شــده 
و فقــط ۲۰ درصــد و شــاید کمتــر بــه صــورت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــی وارد می شده اســت. ب قانون
ــه روش  ــک ک ــای کوچ ــیاری از کارخانه ه بس
اینکــه  یــا  و  نمی داننــد  را  واردات  قانونــی 
شــرکت ثبــت شــده، مــدارک، کارت بازرگانــی 
و مجــوز ندارنــد، قــادر بــه وارد کــردن اجنــاس 
ــه  ــود و از چرخ ــی نخواهندب ــورت قانون ــه ص ب
می تــوان  شــد.  خواهنــد  خــارج  واردات 

متصــور شــد کــه حداقــل در همــان ابتــدا ۵۰ 
ــارج  ــازار خ ــی از ب ــداران چین ــد از خری درص
می شــوند. در حــال حاضــر حــدود ۲۰ درصــد 
ــی  ــای قانون ــه از راه ه ــی ک ــداران چین از خری
ــازار  ــن ب ــد در ای ــد می توانن ــی کنن ــارت م تج
ــر  ــا تغیی ــی رود ب ــار م ــه انتظ ــد ک ــی بمانن باق
ایــن شــرایط نهایتــاً ۳۰ درصــد دیگــر بــه ایــن 
ــن احتمــال وجــود  ــه گــردد. ای جمعیــت اضاف
دارد کــه ایــن جمعیــت ۵۰ درصــدی بــا توجــه 
ــر اســت  ــه اینکــه تعرفــه پســته آمریــکا باالت ب
ــه  ــد.  ب ــدا کنن ــل پی ــی تمای ــته ایران ــه پس ب
ــن ۱۰۰  ــاالنه بی ــن س ــازار چی ــال ب ــوان مث عن
هــزار تــا ۱۲۰ هــزار تــن در مجمــوع، مصــرف 
پســته ایرانــی و آمریکایــی دارد کــه در بعضــی 
مواقــع 6۰ درصــد پســته ایرانــی و 4۰ درصــد 
ــی را شــامل می شــود و گاهــی  پســته آمریکای
ــر و ۵۰ درصــد ایــران  اوقــات ایــن نســبت براب
ــرایط  ــه ش ــد ک ــکا می باش ــد آمری و ۵۰ درص
ــش  ــه ای پی ــه گون ــل و امســال ب ســال های قب
ــازار  ــی از ب ــته آمریکای ــهم پس ــه س ــت ک رف

بیشــتر شــد.
پــس اگــر فــرض کنیــم کــه راه ورود از طریــق 
ــا  ویتنــام کامــًا بســته شــود، تقاضــای ۱۰۰ ت
۱۲۰ هــزار تنــی کاهــش می یابــد و بــه ۵۰ تــا 
6۰ هــزار تــن می رســد و پیش بینــی می شــود 
بــا توجــه بــه تعرفه هــا و قوانیــن جدیــد، 
ایرانی هــا شــانس ایــن را داشته باشــند کــه 
ــه خــود اختصــاص  ــده را ب ۸۰ درصــد باقی مان

ــد. ــی بگیرن ــا پیش ــد و از آمریکایی ه دهن
اگــر فــرض کنیــم مجموعــاً 6۰ هــزار تن پســته 
ایرانــی و آمریکایــی در ســال 9۷ وارد بــازار 
ــه نظــر می رســد کــه ایرانی هــا  چیــن شــود، ب
ــازار 6۰  ــن از ب ــزار ت ــا 4۰  ه ــد ۳۰ ت می توانن
هــزار تنــی چیــن را بــه خــود اختصــاص دهنــد 
ــی  ــا ف ــن را کم ــازار چی ــد ب ــران می توان و ای

ســابق بــرای خــود داشــته باشــد.
کــه  کــرد  جمع بنــدی  این گونــه  می تــوان 
بــا توجــه بــه رویدادهــای اخیــر ) افزایــش 
بسته شــدن  و  بــازار  وضعیــت  تعرفه هــا، 
ــم،  ــیب می بینی ــز آس ــا نی ــام( م ــای ویتن راه ه
چــون ســال هایی بــود کــه مــا ۸۰ هــزار تــا 9۰ 
ــازار می فرســتادیم، امــا  هــزار تــن پســته بــه ب
ــبینانه ترین  ــاید در خوش ــات ش ــن اتفاق ــا ای ب
ــن  ــازار چی ــن از ب ــزار ت ــم 4۰ ه ــت بتوانی حال
بنابرایــن  دهیــم.  اختصــاص  خــود  بــه  را 
امــا  می بینیــم،  آســیب  هــم  مــا  قطعــاً 
آمریکایی هــا در ایــن قضیــه بیشــتر از مــا 
ــی  ــه خیل ــازاری ک ــه ب ــد، چراک ــرر می کنن ض
روی آن ســرمایه گذاری کــرده بودنــد و شــاهد 
رشــد خوبــی بوده انــد را ناگهانــی از دســت 

می دهنــد. 
ــد  ــر می کنی ــما فک ــوع ش  در مجم
ــش  ــاری و افزای ــگ تج ــن جن ــه ای ک
تعرفــه در چیــن نهایتــًا بــه ســود ایــران 

ــران؟ ــه ضــرر ای ــا ب اســت ی
ــه ســود  ــگاه ســطحی ایــن قضیــه ب در یــک ن
ایــران اســت، امــا اگــر بخواهیــم خیلــی عمیــق 
ــم  ــن موضــوع را بررســی کنی ــکافانه ای و موش
ــا  ــا م ــیاری از بازاره ــه در بس ــت ک ــد گف بای
همــگام بــا آمریکایی هــا هســتیم. در واقــع 
مــا رقیــب آمریکایــی هــا نیســتیم و آنهــا 
مختلــف  در کشــورهای  مواقــع  در خیلــی 
بــرای مــا بازارســازی می کننــد. پــس بــه 
ــت  ــا راح ــه آمریکایی ه ــت ک ــه اس ــع هم نف
ــت  ــت اس ــند. درس ــان را بفروش محصوالت ش
ــل  ــازاری مث ــم ب ــا ممکــن اســت بتوانی ــه م ک
چیــن را بیشــتر از آمریکایی هــا داشته باشــیم، 
ــد ســال  ــه در چن ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ام
ــران  ــرای پســته ای ــی ب آینــده نشــانه های خوب
بــا توجــه بــه کمبــود محصــول مــا بــه نســبت 
ــه  ــورد. ب ــم نمی خ ــه چش ــا ب ــه آمریکایی ه ب
عنــوان مثــال، در ســال زراعــی قبــل 4۰ هــزار 
تــن از بــازار ۸۰ هــزار تنــی متعلــق بــه آمریــکا 
و 4۰ هــزار تــن از ایــن بــازار متعلــق بــه ایــران 
بــود، حــال اگــر ایــن بــازار بــه ۵۰ هــزار تــن 
کاهــش یابــد آمریکایی هــا قــادر خواهنــد بــود 
ــازار  ــن ب ــن در ای ــزار ت ــا ســقف ۲۰ ه ــط ت فق
ــول  ــرای محص ــکا ب ــن آمری ــند. بنابرای بفروش
مــازاد خــود در بازارهــای دیگــری غیــر از چیــن 
ســرمایه گذاری خواهــد کــرد و چــون ســاختن 
ــن  ــر ممک ــدت غی ــاه م ــد در کوت ــازار جدی ب
ــر  ــای غی ــتی در بازاره ــن بایس ــت، بنابرای اس
ــه  ــد. ک ــب کن ــتری کس ــهم بیش ــن س از چی
ــه ایــن هــدف  ــرای رســیدن ب آمریکایــی هــا ب
ــد و  ــاز کنن ــی  را آغ ــت قیمت ــد رقاب مــی توانن

ــد. ــا تنــگ نماین ــه م عرصــه را ب
امیدواریــم کــه راه ویتنــام بــرای ایرانی هــا 
ــده در  ــال های آین ــون در س ــود، چ ــته نش بس
ــن،  ــر از چی ــای غی ــا و بازاره ــای اروپ بازاره
ایرانیــان در فشــار بیشــتری در رقابــت بــا 
ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــی ق محصــوالت آمریکای

خوشــبختانه االن در فصــل کاهــش تقاضــا 
ــل  ــل از فص ــا قب ــم ت ــه امیدواری ــتیم ک هس
ــد منتظــر  ــد مشــکل حــل شــود کــه بای جدی
بــرای مســیر  آیــا چینی هــا  بمانیــم کــه 
ویتنــام کــه مهــم و اســتراتژیک اســت فکــری 
ــی  ــا گاه ــی ه ــر. چین ــا خی ــرد ی ــد ک خواهن
اصــًا نمی خواهنــد محصــوالت را قانونــی وارد 
ــر  ــات ب ــائل مالی ــل مس ــه دلی ــن ب ــد و ای کنن
درآمــد ۲۵ درصــدی اســت کــه در آینــده بایــد 
پرداخــت کننــد. حــال بایــد صبــر کــرد و دیــد 
ــد. ــی می افت ــه اتفاق ــده چ ــای آین در هفته ه



ــا ۱۱ اردیبهشــت  در مــاه آوریــل )۱۲ فروردیــن ت
ــکا ۱۲ درصــد و  9۷( فــروش داخلــی پســته آمری
ــه ســایر کشــورها ۱۷ درصــد رشــد را  صــادرات ب
نســبت بــه آوریــل ســال گذشــته نشــان می دهند. 
مجمــوع صــادرات و فــروش داخلــی پســته آمریــکا 
ــت و  ــن بوده اس ــزار ت ــدود ۲۳ ه ــاه ح ــن م در ای
۱۵ درصــد افزایــش نســبت بــه مدت مشــابه ســال 

گذشــته را شــاهد هســتیم.
مجمــوع فــروش از ابتــدای ســال تجــاری تــا آخــر 
ــه  ــوده ک ــن ب ــزار ت ــدود ۲۳۷ ه ــل ح ــاه آوری م
افزایشــی 6.۵ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــی  ــروش داخل ــود. ف ــوب می ش ــل محس ــال قب س
ــکا ۱4 درصــد و صــادرات ۳ درصــد رشــد را  آمری
ــل  ــاری قب ــال تج ــابه در س ــه دوره مش ــبت ب نس

ــد. ــه کردن تجرب
در شــرایطی کــه تــا کنــون بــه میــزان 6.۵ درصــد 
در فــروش پســته آمریــکا نســبت بــه ســال قبــل 
ــت پســتۀ  ــا محدودی ــاالً ب ــر هســتیم، احتم جلوت

ــد  ــال بع ــه س ــال ب ــل انتق ــه قاب ــند ک ــازار پس ب
ــم شــد. باشــد، مواجــه خواهی

ــن و  ــای چی ــراً دولت ه ــه اخی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
آمریــکا بــه وضــع تعرفــه روی محصــوالت یکدیگر 
ــه چیــن متوقــف  ــد، فــروش پســته ب روی آورده ان
شده اســت. در ایــن شــرایط مــا بایــد منتظر شــویم 
و ببینیــم وضعیــت فعلــی چقــدر طــول می کشــد. 
ــت  ــل از برداش ــه قب ــد ک ــه امیدوارن ــوز هم هن
ــن  ــن دولت هــای چی ــی بی محصــول ۲۰۱۸ توافق

و آمریــکا در ایــن زمینــه حاصــل شــود.
وضــع  اینکــه  بــا  کلــی،  مشــاهدات  طبــق 
ظاهــری شــکوفه ها خــوب بوده اســت، امــا در 
ــته کاری  ــه پس ــرقی منطق ــی و ش ــش جنوب بخ
کالیفرنیــا، درختــان تحــت تأثیــر کمبــود ســرمای 
ــانِی  ــن رو هم پوش ــد؛ از ای ــرار گرفته ان ــتانه ق زمس
گلدهــی بیــن درختــان نَــر و مــاده در زمــان 
ــه  ــن عارض ــت و ای ــوب نبوده اس ــکوفه دهی خ ش
میــزان پوکــی را افزایــش می دهــد. البتــه تــا 

مــاه جــوالی )مردادمــاه( کــه دانه هــا کامــًا مغــز 
ــی  ــد پوک ــی درص ــه ارزیاب ــادر ب ــد، ق ــر می کنن پ
ــته کاری  ــه پس ــمالی منطق ــمت ش ــتیم. قس نیس
کالیفرنیــا ســرمای زمســتانه کافــی را تجربــه کرده 
ــن  ــی در ای ــی خوب ــان بارده ــه درخت و در نتیج

ــت. ــه خواهندداش منطق
دانســتن قیمــت پســته در ایــن شــرایط کــه 
ــود دارد کار  ــازار وج ــی در ب ــروش کم ــد و ف خری
ــندگان در  ــی از فروش ــا برخ ــت، تنه ــختی اس س
ــه قیمــت حــدود  ــازار هــر کیلوگــرم پســته را ب ب
۱۰ دالر عرضــه می کننــد. بــه نظــر می رســد 
ــود محصــول باشــد،  ــا کمب ــه اروپ ــازار اتحادی در ب
ــکا  ــی از آمری ــنهاد فروش ــچ پیش ــه هی در حالی ک

ــدارد. ــود ن وج
از ایــن رو بــه نظــر می رســد قیمــت هــر کیلوگــرم 
پســته درجــه یــک اُنــس ۲۰-۱۸ آمریــکا حــدود 
۱۱ دالر، پســته درجــه یــک اُنــس ۲6-۲۱ حــدود 
۱۰.۵ دالر و دهــن بســت حــدود ۷.۳۰ دالر باشــد.

وضعیت پسته آمریکا در ماه آوریل به نقل از پرایمکس:

وب سایت انجمن پسته ایرانامیدواریم با چینی ها توافق شود
iranpistachio.org

تــا همیــن چنــد وقت پیــش مطلبــی برای نوشــتن 
نبــود به جــز اخبــار خــوب: تقاضــای صــادارات باال، 
کاهــش قــدرت دالر نســبت بــه یــورو، رکــوردزدن 
ــن و  ــت. فروردی ــش قیم ــی و افزای ــروش داخل ف
اردیبهشــت )March – April( از حــد معمــول 

ــد. ــر بودن ــردتر و مرطوب ت ــی س خیل
 بیشتر مباحث پیرامون سه موضوع می چرخید:

 تعرفه اعمال شده چین بر پسته آمریکا
 چشم انداز محصول ایران در ۲۰۱۸

چشم انداز محصول آمریکا در ۲۰۱۸
ــدی  ــی ۱۵ درص ــوارض گمرک ــع ع ــد وض بی تردی
چیــن روی پســته آمریــکا بــه ضــرر تولیــد کننــده 
ــی تمــام شده اســت. وضــع  ــده آمریکای و صادرکنن
ایــن عــوارض عــاوه بــر این کــه باعــث شــده قیمت 
پســته خنــدان آمریکایــی بیــن ۰.۵۰ تــا ۰.۷۵ دالر 
ــد، فعالیــت فرآوری کننــدگان چینــی  افزایــش  یاب

ــرای صــادرات مجــدد متوقــف کرده اســت. را ب
اگــر قبــل از محصــول جدیــد مســئله حــل نشــود، 
ــرفصل  ــود. س ــر می ش ــم بدت ــن ه ــت از ای وضعی
ــت ســال همیشــه چشــم انداز  ــن وق ــای ای بحث ه
محصــول ایــران و آمریــکا اســت. در مــورد محصول 
ایــران نمی دانیــم. امــا گزارشــات حاکی از آن اســت 
ــاآور بــوده و ســال کم پســته خیلــی  کــه امســال ن
ــا،  ــا در کالیفرنی ــد. اینج ــش رو دارن ــدی در پی ب

گلدهــی  رسیده اســت.  پایــان  بــه  گلدهــی 
ــوده و هم پوشــانی همزمــان درختــان  یکنواخــت ب
ــی هــم  ــه باغات ــاده خــوب بوده اســت، البت ــر و م ن
ــدم هم پوشــانی  ــی نامنظــم و ع ــه گلده ــد ک بودن
بــه موقــع نیــز دیــده شده اســت. به طور کلــی، 
ــاس  ــانه ها احس ــدن نش ــا دی ــاورزان ب ــتر کش بیش
ــرمای  ــود س ــرار کمب ــرس از تک ــد. ت ــت دارن رضای
ســال محصولــی وحشــتناک ۲۰۱۵ برطــرف شــده 
ــی ۲۰۱۸ تضمیــن شــده تر  اســت و ســال محصول

ــد. ــر می رس ــه نظ ب
ــی  ــول خیل ــد معم ــت از ح ــن و اردیبهش فروردی
ســردتر و پربارش تــر بودنــد. شــاید ایــن هــوا بــه 
درختــان پســته کمــک کرده باشــد نیــاز ســرمایی 
ــم  ــاید ه ــد، ش ــرف کنن ــان را برط ــورد نیازش م
کمکــی نکــرده باشــد. امــا قطعــاً زمــان گلدهــی 
را بــه تأخیــر انداخــت. بــه طــور معمــول تأخیــر 
ــود  ــث می ش ــر  باع ــیدن دیرت ــی و رس در گلده
ــود و  ــری ش ــه کمت ــت و لک ــار آف ــول دچ محص
ــال  ــی س ــت محصول ــن وضیع ــه ای ــم ک امیدواری
۲۰۱۸ باشــد. ســال گذشــته تــا مــاه تیــر کیفیــت 
ــا  ــه نظــر می رســید ت ــی خــوب ب محصــول خیل
ــیدن  ــابقه رس ــدید بی س ــای ش ــه گرم ــی ک وقت
محصــول را بــه تأخیــر انداخــت و جمعیــت آفــات 

ــش داد. را افزای

صنعــت پســته آمریــکا بعــد از دو ســال پی در پــی 
ــود،  ــه رو ب ــول روب ــت محص ــت کیفی ــا اُف ــه ب ک
ــوب و  ــت خ ــا روی ــی ب ــه محصول ــاز ب ــال نی امس

ــات دارد. ــارت آف ــن خس کمتری
همان طــور کــه پیشــتر ذکــر شــد، فــروش 
داخــل و صــادرات محصــول ۲۰۱۷ خیلــی خوب 
بوده اســت. تــا مــاه اســفند و فروردیــن )مــارس( 
میــزان فــروش پســته خشــک در پوســت ۲ 
درصــد باالتــر و فــروش مغــز پســته ۳۰ درصــد 
باالتــر از ســال گذشــته بــود. در حالی کــه مقــدار 
ــد و  ــت ۲۱ درص ــن بس ــته ده ــار پس ــده انب مان
پســته وازد ۲ درصــد پاییــن تــر از ســال گذشــته 
ــدان در  ــته خن ــار پس ــده انب ــزان مان ــت، می اس
پایــان مــاه مــارس 4۵ درصــد پایین تــر از ســال 

گذشــته اســت. 
ــه دو  ــت ب ــک در پوس ــته خش ــار پس ــده انب مان
ــاال و کیفیــت  ــل محــدود اســت: تقاضــای ب دلی
پاییــن محصــول دو ســال گذشــته. در حقیقــت، 
کیفیــت در طــول چندیــن ســال گذشــته از حــد 
ــده  ــر بوده اســت. درصــد میــزان مان معمــول بدت
انبــار وازد و دهــن بســت از کل موجــودی مرتــب 
ــده  ــه درصــد مان ــش یافته اســت، در حالی ک افزای
ــدا  ــش پی ــودی کاه ــدان از کل موج ــته خن پس

کرده اســت.

چارلز نیکولز، ضباط بزرگ آمریکایی تشریح کرد:

وب سایت انجمن پسته ایرانچشم انداز پسته آمریکا
iranpistachio.org

بازرگانی

۲۵
سال سوم - خرداد ماه 1397 - شماره 26



آب 

۲۶
سال سوم - خرداد ماه 1397 - شماره 26

نشســت تخصصــی نقــش ارتباطــات اجتماعی 
ــی  ــع آب زیرزمین ــت مناب ــاح مدیری در اص
شــهید  دانشــگاه  در   9۷ اردیبهشــت   ۲۰
باهنــر کرمــان  بــا حضــور جمعــی از اســاتید 
کشــاورزان،  جامعه شناســی،  و  ارتباطــات 
بــه  عاقه منــدان  ســایر  و  کارشناســان 

ــد. ــزار ش ــئله آب برگ مس
از  هم اندیشــي  نشســت،  ایــن  از  هــدف 
طریــق گفت و گــو در مــورد مســئله آب از 
ــش  ــادی نق ــه نق ــود و ب ــات ب ــگاه ارتباط ن
مســائل  پوشــش  در  داخلــی  رســانه های 
ــعار  ــا ش ــت ب ــن نشس ــد. ای ــه ش آب پرداخت
»هیــچ راه حــل ســاده اي وجــود نــدارد، 
بیاییــد گفت و گو کنیــم« قصــد داشــت در 
ــون آب  ــو پیرام ــت گفت و گ ــه اهمی ــل ب عم
ــه ایــن هــدف از  بپــردازد. بــرای دســتیابی ب
همــان ابتــدا تریبــون آزاد در اختیــار مهمانان 
ــی  ــل تخصص ــپس در پن ــت و س ــرار گرف ق

ــدند. ــط داده ش ــرح و بس ــات ش موضوع
ــد  ــوت ش ــران دع ــه از حاض ــه برنام  در میان
ــازل  ــد. پ ــازل شــرکت کنن ــازی پ ــک ب در ی
منظــره زیبــای دریاچــه و یــک پــل در میــان 
ــود. شــرکت کنندگان قطعــه  ــوه ب جنــگل انب
پازلــی را کــه در ابتــدای مراســم در پوشــه ای 
دریافــت کرده بودنــد را روی میــز پــازل قــرار 
دادنــد و بــه کمــک تســهیلگران نشســت آن 
را جایابــی کردنــد. بعضــی افــراد قطعــه 
ــد و بعضــی دیگــر  خــود را پنهــان کرده بودن
پیــش از پایــان نیمــه اول، نشســت را تــرک 
کردنــد. بعضــی نیــز عاقــه ای بــه شــرکت در 
بــازی نداشــتند. در نهایــت از تحلیــل نتیجــۀ 
نشســت  موضــوع  جمع بنــدی  در  بــازی 

استفاده شــد.
گفت و گو در تریبون آزاد 

ــر  ــکار، مدی ــدس زراعت ــش اول، مهن در بخ
ــا موضــوع  بخــش مطالعــات آب منطقــه ای ب
وضعیــت آب اســتان و راهکارهــای پیــش رو 
ــود.  ــئله ب ــده مس ــاز کنن آغ
زینلــی،  بهــروز  ســپس 
کشــاورز نمونــه و تســهیلگر 
نــوق  یادگیــری  کانــون 
سیاســت ها  نقــد  بــه 
کشــاورزی  علیــه  جبهه گیری هــای  و 
ــده  ــت زن ــا مملک ــت: » م ــت. وی گف پرداخ
ــی  ــروز زینل ــد به ــتیم« نق ــرده پرس ــِش م ُک
ــرایطی  ــه در ش ــت ک ــن داش ــر ای ــد ب تأکی
ایــن  محصــول  ارز آورتریــن  پســته  کــه 

ــه شــکل های  ــون ب ــا کن ــت اســت و ت مملک
مختلــف توســعه کشــاورزی از طریــق وام هــا 
دولــت  از طــرف  گوناگــون  و مجوزهــای 
بــه یک بــاره  تشــویق می شــده، چگونــه 
کشــاورزان متهم تریــن گــروه هدردهنــده 

شــده اند؟! شــناخته  کشــور  آب 
حســین رضایــی، رئیــس 
جهاد کشــاورزی رفســنجان 
از دیگــر شــرکت کنندگان 
نشســت بــود. وی گفــت: 
»صنعــت پســته بهتریــن 
صنعــت موجــود در منطقــه اســت، ولــی ایــن 
مســئله اهمیــت دارد کــه مــا فشــار را از روی 
ــای  ــم. راهکاره ــی برداری ــع آب زیرزمین مناب
ــو  ــون جوابگ ــظ آب تاکن ــرای حف ــود ب موج
نبوده انــد، چــرا کــه اگــر یکــی از آنهــا 
جــواب داده بــود مــا امــروز در ایــن موقعیــت 
ــن  ــد ای ــه نق ــی ب ــین رضای ــم.« حس نبودی
ارشــد  مقامــات  کــه  پرداخــت  مســئله 
ــت  ــد صنع ــد بای ــد دارن ــاً تأکی ــور دائم کش
ــه  ــرد، درحالی ک ــاورزی ک ــن کش را جایگزی
ــاورزی  ــل کش ــت در مقاب ــتغال زایی صنع اش
ــئوالن  ــرد »مس ــد ک ــت. وی تأکی ــز اس ناچی
دقیــق و شــفاف بایــد بگوینــد کــه آیــا 
ــوالد را  ــد ف ــی مانن ــد صنعت ــاز می خواهن ب
راه انــدازی کننــد کــه آب بیشــتری از پســته 
ــان آب و  ــای پنه ــد و یارانه ه ــرف می کن مص

انــرژی دارد؟«
محمــد میرزایــی، اســتاد 
ــه  ــدار منطق ــگاه و باغ دانش
ــئله آب  ــل مس ــرود، ح چت
ســطح  ســه  گــرو  در  را 
کان،  تصمیم گیــری 
ــر  ــرد. از نظ ــی ک ــردم معرف ــی و م کارشناس
وی ســطح تصمیم گیری هــای کان فراتــر 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــس الزم اس ــت و مجل از دول
ــی  ــار اضاف ــط در ســطح کان ب سیاســت غل

گذاشته اســت. کشــاورزی  روی 
و  مــردم  نقــش  بــا  رابطــه  در  وی 
فرهنگ ســازی تأکیــد کــرد: » مــن اطمینــان 
ــه در  ــی ک ــا اطاعات ــاورزان م ــر کش دارم اگ
ــه اول  ــد را در ده ــاب دارن ــم انق ــه چهل ده
انقــاب داشــتند، درصــد 
اصــرار  زیــادی  بســیاری 
ســمت  بــه  نمی کردنــد 

برونــد«  کشــاورزی 
عضــو  ارجمنــد،  نویــد 

هیــأت امنــای انجمــن پســته ایــران از دیگــر 
کســانی بــود کــه در تریبــون آزاد قــرار 
گرفــت و بــه نقــد عــدم دقــت و شــفافیت در 
اطاعــات پرداخــت. نبــود اطاعــات بــه روز، 
عــدم وجــود قوانیــن کارآمــد، وجود تــرس از 
بیــان حقایــق مجموعــه عواملــی بودنــد کــه 
ــری  ــع تصمیم گی ــد مان ــد ارجمن ــر نوی از نظ
ــدوارم  ــت: » امی ــدند. وی گف ــت می ش درس
ــا را  ــی نســل های آینــده م ــم، ول اشــتباه کن
ــا در توجــه  ــرد، چــون م ــد ک ــن خواهن نفری
ــه  ــده ب ــم. از آین ــدگان جــدی نبودی ــه آین ب
ــم  ــم. سوبســید گرفتی ــرض دادی ــان ق خودم
و منابــع نســل های آینــده را در جایــگاه 
ــگاه  ــم. در جای ــت خوردی ــا دول ــاورز ی کش
رســانه بــا بیــان نکــردن حقیقــت وگســترده 
بــه  عمومــی  ســطح  در  دانــش  نکــردن 
خودمــان اجــازه دادیــم ایــن مملکــت را 
تخریــب کنیــم. بــه صورتــی کــه شــاید 
وی  نمی توانســتند.«  هــم  دشــمنان مان 
ایــن مســئله فکــر  اضافــه کــرد: » بــه 
ــاختار  ــی س ــی، یعن ــاختار فعل ــم در س کنی
ــه  ــی، چ ــارت ناکاف ــا نظ ــی ب ــز دولت متمرک
ــم  ــا بتوانی ــه م ــود دارد ک ــی وج گفت و گوی
بــه آن بپردازیــم و اثرگــذار باشــد و تغییــری 
ــاد  ــه حاکمیــت بدهــد؟! وقت مــان زی در روی
نیســت. خیلــی هــم بخواهیــم گفت وگــو 
کنیــم آب تمــام می شــود. مــا بایــد بــه 
صــورت اورژانســی بــا اتــکای بــه حقیقــت و 
بــدون رو دربایســتی بــا خودمــان و دیگــران 
و  داشته باشــیم  عمیــق  صحبت هــای 
ــواب  ــه ج ــه روز ب ــق و ب ــار دقی ــاس آم براس

ــیم.« برس
ســیدطه علــوی کارشــناس آب زرنــد بــا ایــن 
نقــد آغــاز کــرد کــه چــرا نماینــدگان ســایر 
ــاب و  ــهرداری، آب و فاض ــد ش ــا مانن نهاده
ــرد:  ــد ک ــد. وی تأکی ــور ندارن ــت حض صنع
ــید  ــد رس ــواب خواه ــه ج ــی ب » گفت وگوی
ــرکت  ــوع در آن ش ــن موض ــه طرفی ــه هم ک
ــد  کننــد. مــن در جایــگاه کارشــناس در زرن
تــاش می کنــم کشــاورزان را قانــع کنــم کــه 
کاهــش برداشــت داشته باشــند. آن وقــت 
کشــاورز می پرســد اگــر آب نیســت ایــن 
ــل  ــه مث ــه ک ــه کارخان هم
قــارچ ســبز شــده اند بــا 
ــد؟!« ــدام آب کار می کنن ک

رامبــد اخاص پــور کشــاورز 
منطقــه ارزوئیــه در تریبــون 

در نشست تخصصی نقش ارتباطات اجتماعی حول مسئله آب، مطرح شد:

قطعات پازل آب کجایند؟
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ــود  ــد ب ــد. وی معتق ــر ش ــت حاض آزاد نشس
مــردم مظــروف ظــرف دولــت هســتند و 
حــوزه  در  دولــت  سیاســت گذاری های 
اشــتغال، مــردم را بــه ســمت کشــاورزی 
ــدارهای  ــود هش ــا وج ــت و ب ــوق داده اس س
ــت  ــون دول ــا کن ــه ۳۰ ت ــان از ده کارشناس
را روی منابــع آب  اشــتغال  تمــام فشــار 
در  نتیجــه  در  گذاشته اســت.  زیرزمینــی 
مجــازات ایــن اشــتباه دولــت وظیفــه دارد از 
ــه مــردم و  ــار رود و آب را ب مدیریــت آب کن

ــپارد. ــان بس کارشناس
نقــد  بــر  عــاوه  پــور  اخــاص  رامبــد 
ســاختار مدیریــت تقاضــا در مســئله آب 
بــه نقــد دخالت هــای از بــاال بــه پاییــن 
ــت:  ــن گف ــن چنی ــت. وی ای ــت پرداخ دول
»بزرگتریــن رنجــی کــه کشــاورزان می برنــد 
اقتصــاد دســتوری اســت. مســئولین آن بــاال 
می نشــینند و می گوینــد فــان محصــول 
را بکاریــد یــا نکاریــد. گویــی کــه مایــی کــه 
ــا ایــن مســئله درگیریــم، آگاهــان  هــر روز ب
مســئله نیســتیم و آقایــان پشــت میــز نشــین 
بهتــر از مــا می داننــد. امــروز کشــاورزان 
از  اجتماعــی  شــبکه های  در  حضــور  بــا 
کارشناســان و مقــاالت علمــی مختلفــی 
مدیریــت  از  ناتــوان  مــا  می برنــد.  بهــره 

خردمنــد هســتیم.«
باغــدار  حامــدی  نــادر 
پســته در منطقــه ســیرجان 
ــود  ــه نب ــان جلســه ب در پای
نماینــدگان در ســطوح بــاال 
در جمــع اعتــراض کــرد. 
هــزار   ۲۱۰« گفــت:  وی 
هکتــار بــاغ پســته در کل اســتان وجــود 
دارد. هــر هکتــار یــک تانکــر ســم الزم دارد 
و بــه ازای هــر تانکــر ســم ۲ هــزار لیتــر آب 
ــار کل باغــات  الزم اســت. اگــر فقــط یــک ب
اســتان کرمــان سم پاشــی شــود، 4۲۰ هــزار 
ــرار  ــر ق ــی اگ ــت، ول ــب آب الزم اس مترمکع
ــی  ــال سم پاش ــار در س ــل ۵ ب ــد حداق باش
ــب  ــزار مترمکع ــد ه ــون و ص ــم ۲ میلی کنی
آب مصــرف می شــود. ســموم بی کیفیــت 
در  و  سم پاشــی  تعــداد  افزایــش  باعــث 
نتیجــه مصــرف چندبــاره آب اســت. ضــروری 
اســت اســتانداری حضــور داشــته باشــند تــا 
ــت  ــموم بی کیفی ــت واردات س ــاره وضعی درب

ــد.« ــخگو باش پاس
در پایــان صحبت هــای حاضــران، بهــروز 
ــازی پــازل کــه  ــا الهــام از نتیجــه ب زینلــی ب
ــئله آب  ــان در مس ــهم ذی نفع ــی از س حاک
بــود، ایــن راه حــل را اعــام کــرد کــه بــرای 

ــه ســمت مســیری  ــد ب حــل بحــران آب بای
ــم کــه  مشــخص شــود هــر قســمت از  بروی
ــه  ــت و چگون ــی اس ــه کس ــت چ ــازل دس پ
بــازی می کنــد تــا بتــوان مســئله آب را 

ــرد. حــل ک
پنل تخصصی ارتباطات اجتماعی

برخــی  نظــرات  نقطــه  ارائــه  از  بعــد 
مســئله  در  مختلــف  ذی نفــع  گروه هــای 
آب، پنــل تخصصــی بــا موضــوع نقــش 
ارتباطــات اجتماعــی در اصــاح مدیریــت 
منابــع آب زیرزمینــی بــا حضــور دکتــر اکبــر 
نصرالهــی، اســتاد ارتباطــات و متخصــص در 
حــوزه رســانه، دکتــر هــادی خانیکــی، اســتاد 
ارتباطــات و مختصــص در حــوزه گفت وگــو، 
مهنــدس انــوش اســفندیاری، پژوهشــگر 
ــی آب و  ــوزه حکمران ــص در ح آب و متخص
ــناس و  ــتانی جامعه ش ــوش بوس ــر داری دکت
ــا  ــی ب ــائل اجتماع ــوزه مس ــص در ح متخص

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــرد کیف رویک
ــه  ــم، ن ــانی می خواهی ــل انس  راه ح

ــی تکنیک
ــفندیاری  ــوش اس ــت ان ــا صحب ــل ب ــن پن ای
ــا  ــود. ب ــع آب همــراه ب ــر بازتخصیــص مناب ب
توجــه بــه ایــن کــه بازتخصیــص منابــع آب از 
اختصــاص آب جدیــد ســخت تر و پیچیده تــر 
اســت، وی گفــت: »در برنامــه ششــم توســعه 
میلیــارد   ۱۰ کــه  شده اســت  پیش بینــی 
متــر مکعــب از برداشــت های مــا کاســته 
شــود. براســاس آمــار کرمــان بــرای پایــداری 
ســفره بایــد یــک ســوم آب فعلــی برداشــت 
ــت ها  ــردن برداش ــوم ک ــک س ــن ی ــود. ای ش
متعلــق بــه یــک نظــام اجتماعــی اســت، در 
ــود دارد.  ــر آن وج ــت در براب ــه مقاوم نتیج
ــه لحــاظ  ــاز تخصیــص ب در شــرایط فعلــی ب
اقتصــادی بــا مســئله کارایــی روبــه رو اســت 
و بــه لحــاظ اجتماعــی بــا مســئله انصــاف و 
عدالــت؛ در نتیجــه فراینــدی بســیار پیچیــده 

و ظریــف اســت.«
انــوش اســفندیاری در نقــد راه حل هایــی 
ــت:  ــده اند گف ــام ش ــوزه اع ــن ح ــه در ای ک
»موضــوع ســر ایــن اســت کــه ایــن مســئله 
یــک مســئله اجتماعــی اســت. ولــی ما بــا آن 
یــک برخــورد فنــاوری و تکنیکــی می کنیــم. 
ــم  ــه اش می کنی ــن را خاص ــه ای ــی اینک یعن
ــره ای  ــا قط ــاری م ــیوه های آبی ــر ش ــه اگ ک
ــاله  ــود مس ــوض ش ــا ع ــوند و روش کار م ش
حــل می شــود. یعنــی در واقــع مســئله را بــه 
ــم در  ــزل می دهی ــک موضــوع تکنیکــی تن ی
صورتــی کــه موضــوع، انســانی اســت و بایــد 
از راه هــای انســانی و اجتماعــی ایــن موضــوع 
را مــورد توجــه قــرار دهیــم و نیازمنــد یــک 

همبســتگی و انســجام اجتماعــی اســت.«
 آب در رسانه ملی؛ زیر 30 ثانیه

ــر نصرالهــی از منظــر ظرفیت هــای رســانه   اکب
ــود:  ــد نم ــرد و تأکی ــاره ک ــئله آب اش ــه مس ب
از نقــش خــود در مواجــه  »اگــر رســانه ها 
بــا بحــران غفلــت کننــد خودشــان دچــار 
ــب را  ــاز مخاط ــه نی ــرا ک ــوند، چ ــران می ش بح
نمی شناســد و منعکــس نمی کننــد.« وی در 
ــرد:  ــاره ک ــیب اش ــه آس ــه س ــانه ب ــوزه رس ح
ــوزه  ــائل ح ــه مس ــن ب ــوه پرداخت ــک: نح » ی
ــت؛  ــور اس ــهرت مح ــدادی و ش ــی، روی آب کل
یعنــی محــدود می شــود بــه مصــرف آب و 
اصــراف کــه کلــی هســتند و اولویــت آب ایــن 
مســائل نیســت. اگــر مســئولین در ایــن مــورد 
می شــود،  پرداختــه  آن  بــه  بزننــد  حرفــی 
ــه  ــد ب ــت کن ــادی صحب ــخصی ع ــر ش ــا اگ ام
آن نمی پردازنــد. دو: موضــوع آب را مســئله 
اجتماعــی نمی داننــد. اگــر بپذیریــم مســئله آب 
ــا نســخه های  ــی اســت، ب ــک مســئله اجتماع ی
ــوم،  ــد. س ــاق نمی افت ــزه ای اتف ــی، معج تزریق
ــم.  ــات آب بدانی ــع ارتباط ــک ضل ــانه را ی رس
ــم  ــرف مه ــک ط ــوان ی ــه عن ــانه را ب ــد رس بای

ــم.« ــر کنی ــا درگی ــرا در فراینده ماج
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ــود را از  ــق خ ــج تحقی ــی نتای ــر نصراله اکب
ــوان  ــه عن ــک ب ــبکه ی ــوای ش ــل محت تحلی
یــک رســانه سراســری و شــبکه ۵ تهــران بــه 
ــه  ــوال ک ــن س ــا ای ــی ب ــانه محل ــوان رس عن
ــانه  ــه در رس ــا آنچ ــان آب ب ــگاه مختصص ن
منعکــس می شــود چه قــدر تناســب دارد 
ــاری نشــان  ــج آم ــه شــرح داد: »نتای این گون
می دهــد شــبکه یــک، رســانه سراســری 
و قدیمی تریــن بخــش خبــری در مســئله 
آب پوشــش حداقلــی دارد، یعنــی تنهــا 
آب  مســئله  بــه  اخبــار  از  درصــد  یــک 
بحــران  می پردازنــد، در حالی کــه مســئله 
آب مربــوط بــه کل کشــور اســت. در شــبکه 
در  و  اخبــار  درصــد   ۲ ســاعت۱۸:۳۰،   ۵
ــه  خبــر ســاعت ۲4 کمتــر از یــک درصــد ب
مســئله آب پرداخته اســت. شــکل پرداختــن 
ــی و مقطعــی اســت. زمــان  ــه مســئله جزئ ب
ــا آب  ــط ب ــار مرتب ــه اخب اختصــاص شــده ب
کمتــر از ۳۰ ثانیــه اســت؛ کمتــر از ۳۰ ثانیــه 
ــه ایــن کــه مســئوالن  یعنــی فقــط اشــاره ب

ــد.« ــه گفتن چ
قــدرت نبایــد در گفت وگــو دخیــل 

ــد باش
ــرط های  ــش ش ــه پی ــتانی ب ــوش بوس داری
در  و  پرداخــت  آن  موانــع  و  گفت وگــو 
ادامــه چنــد توصیــه براســاس تجربیــات 
ــرد:  ــه ک ــو ارائ ــود از گفت و گ ــی خ اجتماع
»در شــرایط فعلــی صحبت هــای مــا وارد 
دیالــوگ نشده اســت. مــا هنــوز در مرحلــه 
گفت و گــو  هــم  بــا  و  هســتیم  منولــوگ 
نمی کنیــم. برنامه هــای مــا کامــًا از بــاال 

ــود.  ــی می ش ــویه طراح ــک س ــن و ی ــه پایی ب
مواجهــه مــا بــا ســاختار اجتماعــی بــه گونه ای 
ــوده اســت کــه هنجارهایــی را شــکل داده و  ب
زمــان آن رســیده کــه ایــن هنجــار را بشــکنیم. 
ــودن  ــا پیــش شــرط قابــل درک ب گفت و گــو ب
)بــرای ذی نفعــان(، ادعــای حقیقــت و دوری از 
ــا دوری از اثرگــذاری  دروغ، ادعــای صداقــت ب
قابــل  بیــان  در  آزادی  و  قــدرت  براســاس 
ــرط  ــد پیش ش ــن چن ــا ای ــت. ب ــتیابی اس دس

ــود.« ــی ش ــاز م ــی آغ ــوی واقع گفت و گ
قــدرت  گفت وگــو،  »در  کــرد:  تأکیــد  وی 
نبایــد دخالــت کنــد. اگــر قــدرت آمــد، 
اســتدالل پنهــان می شــود و تنهــا معیــار 
آن  در  و  باشــد  اســتدالل  بایــد  گفت وگــو 
ــری از  ــدار باالت ــه م ــم ب ــا می توانی ــورت م ص
حقیقــت دسترســی پیــدا کنیــم. آزادی بیــان 
ــی از  ــی یک ــر ارتباط ــی و در ه ــر تعامل در ه
ــار عنصــر را  ــن چه ــر ای پیش شرط هاســت. اگ
ــد و  ــاق نمی افت ــو اتف ــیم گفت وگ ــته باش نداش

ــت.« ــکننده اس ش
گفت و گــو  مخاطــره،  در  جامعــۀ   

نمی کنــد
هــادی خانیکــی بــه عنــوان آخریــن ســخنران 
پنــل در ابتــدا شــیوه برگــزاری نشســت را 
ــد  ــرار باش ــر ق ــرد: »اگ ــد ک ــمرد و تأکی قدرش
بایــد در عمــل  آغــاز کنیــم  از گفت و گــو 
ایــن کار را تمریــن کنیــم و ســخنرانان را 
ایــن  تــا  بگذاریــم  شــنیدن  موقعیــت  در 
ســوءتفاهم بــه وجــود نیایــد کــه کســی آمــده 
ــد،  ــد کن ــود بهره من ــای خ ــا را از رهنموده م
ــو  ــال گفت وگ ــد در ح ــی بای ــا همگ ــه م بلک

باشــیم.« وهم اندیشــی 
وی در ادامــه بــه مدیریــت منابــع آب و ســپس 
شــرایط گفت و گــو پرداخــت و گفــت: »اولویــت 
در مســئله آب، مدیریــت منابــع آب اســت و آن 
را ســاده بــه دولــت محــدود نکنیــم. محتــوای 
صحبت هــای ســخنرانان نشــان داد قوانیــن 
ــود  ــاب وج ــد از انق ــل و بع ــم قب ــی ه خوب
ــه  ــاال ب ــه خاطــر ســاختار از ب ــی ب داشــته، ول
برنمی انگیــزد.  را  مــردم  مشــارکت  پاییــن 
ــد  ــم فراین ــه کنی ــه چ ــت ک ــن اس ــوال ای س
تصمیم گیــری بــه گونــه ای باشــد کــه از ابتــدا 
ــا انتهــا مشــارکت مــردم را در خــود داشــته  ت
باشــد؟« ســپس خانیکــی بــا تأکیــد بــر نــگاه 
ــت: »  ــوان فرصــت گف ــه عن ــه مســئله آب ب ب
ــه  ــا از زاوی ــئله آب تنه ــی مس ــرایط فعل در ش
مخاطــره بررســی می شــود، مســئله آب جــدی 
اســت، ولــی تــا وقتــی اعتمــاد، امیداجتماعــی، 
همســبتگی اجتماعــی دیــده نشــود، قابــل حل 
شــدن نیســت. جامعــه در مخاطــره، جامعــه ای 
نیســت کــه بتوانــد گفت و گــو کنــد. گفت و گــو 
فراینــد انتخابــی بــا احســاس اثرگــذاری اســت. 
و  تــرس  نگرانــی،  شــرایط  در  گفت وگــو 

ــرد.« ــورت نمی گی ــونت ص خش
در پایــان نشســت، تصویــری از پــازل بــا 
حاضــران  از  کــدام  هــر  کــه  قطعه هایــی 
بــر روی صفحــه آن قــرار داده بودنــد روی 
شــده بود.  ظاهــر  ســالن  نمایــش  صفحــه 
ــور،  ــا اخاص پ ــده بود. روی ــل نش ــازل تکمی پ
ــع آب  ــت مشــارکتی مناب ــروژه مدیری ــر پ مدی
ــح داد:  ــازی توضی ــن ب ــاره ای ــی درب زیرزمین
ــه  ــرای آب چ ــم ب ــت نمی دانی ــا در واقعی » م
ایده آلــی داریــم، بــرای زمیــن خودمــان حتــی 
ــده آل  اگــر هیــچ محدودیتــی نباشــد، یــک ای
ــرای  ــم ب ــد می دانی ــرض کنی ــی ف ــم، ول نداری
آن  می خواهیــم  و  می خواهیــم  چــه  آب 
ایــده آل را بســازیم. امــروز در ایــن جلســه 
پــازل چشــم اندازمان را ســاختیم. ایــن تصویــر 
ــد. بعضــی  کامــل نشــد، چــون بســیاری نبودن
ــات  ــد. اطاع ــه خــود را پنهــان کرده بودن قطع
بســیاری پنهــان اســت. بعضــی رفته انــد و 
ــیاری از  ــی بس ــد. یعن ــول نکرده ان ــی قب بعض

گروه هــا پــای میــز نمی آینــد.«
وی در جمع بنــدی خــود چنیــن اعــام کــرد: 
ــم  ــا بدانی ــتیم ت ــو هس ــد گفت و گ ــا نیازمن »م
ــم  ــرای آب داری ــه ب ــی ک ــر  ایده آل آن تصوی
ــم  ــا ه ــر ب ــم اگ ــاور نداری ــوز ب ــت. هن چیس
ــد  ــاخته خواه ــی س ــر زیبای ــینیم تصوی بنش
شــد. هنــوز امیدواریــم کســی پوســتر زیبــای 

ــد.« ــوار برگردان ــاره روی دی ــاده را دوب آم
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