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آگهی دعوت به مجمع عمومی 
سالیانه انجمن پسته ایران

از کلیــه اعضــای محتــرم پیوســته انجمــن پســته ایــران دعــوت بــه عمــل 
می آیــد در جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه کــه رأس ســاعت 15 
ــاق  ــی ات ــاد کامیاب ــده ی ــالن زن ــل س ــاه 98 در مح ــنبه 16 تیرم روز یکش
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان واقــع در بلــوار جمهــوری 
اســامی )نرســیده بــه میــدان آزادی( برگــزار می شــود، حضــور بــه هــم 

رســانند.
بــه همــراه داشــتن معرفــی نامــه رســمی از ســوی دیگــران )در صــورت 

نمایندگــی( بــرای حضــور در جلســه الزامــی اســت.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه بر اســاس مــاده 17 اساســنامه انجمن پســته 
ایــران، هــر عضــو می توانــد بــه اصالــت و یــا بــه نمایندگــی اعضــای دیگــر 
در مجمــع عمومــی شــرکت کنــد و هیــچ عضــوی نمــی توانــد بیــش از 

یــک نماینــده بــه مجمــع معرفــی نمایــد.
دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه:

1- بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1397 انجمن
2- انتخــاب اعضــای هیئــت امنــا بــرای یــک دوره چهــار ســاله بــر اســاس 

مــاده 21 اساســنامه
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ــته  ــن پس ــای انجم ــت امن ــه هیئ ــق مصوب طب
ــن  ــته و همچنی ــال گذش ــفندماه س ــران در اس ای
ــال جــاری  ــاه س ــه فروردین م ــر اســاس مصوب ب
ــره انجمــن، نشســت فعــاالن پســته  ــت مدی هیئ
ــع و  ــی، صنای ــاق بازرگان ــی ات ــه میزبان کشــور ب
معــادن و کشــاورزی اســتان خراســان رضــوی در 

ــد. ــزار ش ــت 98 برگ ــم اردیبهش روز دوازده
شــایان ذکــر اســت، هیئــت مدیــره انجمــن 
باتوجــه بــه مســائل روز تجــارت و باغبانی پســته 
در جزئیــات برنامــه این گونــه مقــرر کــرد:» ایــن 
ــت  ــاالن صنع ــت فع ــوان نشس ــا عن ــش ب همای
بــازار  پیرامــون چالش هــای  پســته کشــور، 
پســته ایــران در ســال 98، بــرای صبــح تــا ظهــر 
ــردد.  ــزی گ ــت 98 برنامه ری ــم اردیبهش دوازده
همچنیــن در ادامــه ایــن برنامــه، جلســه مشــترک 
ــاق  ــا هیئــت رئیســه ات ــره انجمــن ب هیئــت مدی
ــی  ــی باغبان ــوی و کارگاه آموزش ــان رض خراس

بــرای بعدازظهــر همــان روز برنامه ریــزی گــردد.«
ــوش  ــا خ ــی ب ــی مل ــن گردهمای ــه ای افتتاحی
ــن زاده عضــو هیئــت  ــم امی ــی عبدالکری آمدگوی
امنــای انجمــن پســته ایــران کلیــد خورد. ســپس، 
ــش  ــان بخ ــس پارلم ــافعی رئی ــین ش غالمحس
خصوصــی، ســیدمحمود ابطحــی رئیــس هیئــت 
مدیــره انجمــن، محســن جالل پــور عضــو 
ــگراوالدی  ــداهلل عس ــن، اس ــای انجم ــت امن هیئ
تاجــر نامــدار پســته و خشــکبار و موســی 
ــور در  ــاد کش ــته اقتص ــتاد برجس ــژاد اس غنی ن
ــاد  ــته و اقتص ــازار پس ــای ب ــوص چالش ه خص
ایــراد ســخن کردنــد، از دغدغه هــا گفتنــد و 
پیشــنهادات خــود را اعــالم نمودنــد. ســپس، در 
ــی خســروتاج  ــن روز،  مجتب ــل تخصصــی ای پن
ــر  ــام وزی ــم مق ــن و قائ ــبق انجم ــرکل اس دبی
صنعــت و محمدرضــا فرشــچیان عضــو هیئــت 
ــش انجمــن و  ــای انجمــن، در خصــوص نق امن

تشــریح وضــع موجــود نقطــه نظــرات خــود را 
مطــرح کردنــد. در ادامــه، مشــروح مطالــب ایــن 
همایــش بــه ترتیــب ســخنرانی های انجــام شــده، 
آورده شــده اند کــه شــما عزیــزان را بــه خوانــدن 

ــم. ــوت می کن ــا دع آنه
ــوط  ــه عصــر مباحــث مرب  در ضمــن، در برنام
ــه حســین  ــود ک ــده شــده ب ــی گنجان ــه باغبان ب
ــتگاه  ــی ایس ــت علم ــو هیئ ــادی عض ــم آب حک
تحقیقــات دامغــان و وحیــد اردکانیان کارشــناس 
کشــاورزی و علــی نظــری عضــو هیئــت امنــای 
ــی  ــرات کارشناس ــا نظ ــران ب ــته ای ــن پس انجم
ــد. در  ــد نمودن خــود شــرکت کنندگان را بهره من
ماهنامــه تیرمــاه کــه بــا فاصلــه زمانــی کمــی بــا 
ایــن ویــژه نامــه منتشــر خواهــد شــد، مطالــب 
باغبانــی مطــرح شــده در ایــن گردهمایــی 
ــس  ــتند منعک ــز هس ــل نی ــا فص ــط ب ــه مرتب ک

ــد.  خواهندش

ــه  ــران ب ــد در ای ــد از اینکــه مشــکالت جدی بع
وجــود آمــد و خــروج آمریــکا از برجــام اتفــاق 
افتــاد، مــن فکــر می کنــم کــه برنامه ریــزان 
و تصمیم گیــران مــا در ایــن قضیــه از هــول 
حلیــم در دیــگ افتادنــد! قبــل از اینکــه آمریــکا 
و اطرافیانــش آن اثرگــذاری مــورد نظــر را روی 

اقتصــاد کشــور مــا بگذارنــد، خــود مــا به دســت 
خودمــان بیشــتر و جلوتــر از آنهــا حرکــت 
کردیــم و یــک مشــکالتی بــرای اقتصــاد کشــور 
ــدی  ــای مدی ــه مدت ه ــم ک ــود آوردی ــه وج ب
طــول خواهــد کشــید تــا ایــن مشــکالت جبــران 
ــل در یکســری تصمیم گیری هــای  شــوند. تعجی
ــه بســیار  ــن قضی غیرکارشناســی و اشــتباه در ای
اثرگــذار بــود. مــا بــه عنــوان فعــاالن اقتصــادی 
ــای  ــان تیره ــه در آن زم ــم ک ــاس می کنی احس
ــرون  ــی در کمان هــا گذاشــته شــد و از بی فراوان
بــه ســمت مــا پرتــاب شــد. مــا هــم رفتیــم بــه 
ــم.  ــه کنی ــت مقابل ــن وضعی ــا ای ــه ب ــال اینک دنب
ــا  ــه م ــت ب ــی از پش ــای کارای ــان تیره هم زم
ــر از پشــت را آدم  ــرد. تی ــدن ک ــه باری شــروع ب
موقعیــت دفــاع نــدارد و متأســفانه آنهــا خیلــی 

ــد. ــر بودن کارات
آقای خســروتاج در جلســات تشــریف داشــتند، 
ــت  ــه داش ــی ک ــی از تصمیمات ــورد بعض در م
گذشــته  تلــخ  تجربه هــای  می شــد  انجــام 
ــم  ــار می خواهی ــد ب ــا چن ــه م ــد ک ــادآوری ش ی
ــه  ــی ک ــده شــویم، در حال از یــک ســوراخ گزی
ــم؟!  ــم دیده ای ــاًل ه ــکالت را قب ــن مش ــه ای هم
ــای  ــوم آق ــوری مرح ــت جمه ــان ریاس در زم
هاشــمی رفســنجانی، همیــن مشــکالت و بحــث 
پیمــان ارزی بــه وجــود آمــد. در خراســان 
ــیدند.  ــار کش ــه ای کن ــدگان حرف ــر صادرکنن اکث
ــروع  ــد و ش ــان را گرفتن ــا جای ش غیرحرفه ای ه
ــی و  ــان فروش ــری و پیم ــان خ ــه پیم ــد ب کردن
مــن یــادم هســت کــه ســال بعــد از آن کســانی 
بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه کشــوری معرفــی 

خراسان رضوی میزبان فعاالن پسته کشور

چالش های امروز صادرات

غامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فعاالن اقتصادی تیر از پشت خوردند
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ــت  ــوری وق ــت جمه ــت ریاس ــدند و از دس ش
لــوح صادرکننــده نمونــه گرفتنــد کــه یــک کیلــو 
ــد!  ــا عرضــه نکــرده بودن ــه بازارهــای دنی کاال ب
ــائل  ــن مس ــن همی ــا عی ــی، م ــرایط کنون در ش
ــادآوری  ــان ی ــم گیران م ــه تصمی ــی را ب تاریخ
ــس  ــس، رئی ــش در مجل ــه پی ــم. دو هفت کردی
ــته  ــده نشس ــار بن ــه کن ــزی ک ــک مرک کل بان
ــد: مــا چنــد صادرکننــده داریــم کــه  ــود، گفتن ب
رقم هــای خیلــی باالیــی صــادر کرده انــد و 
ــرض  ــان ع ــم! خدمت ش ــان نمی کنی االن پیدایش
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــرات ش ــه مذاک ــردم ک ک
ــای  ــن آق ــه م ــه ای ک ــود، در جلس ــط می ش ضب
ــه شــهادت گرفتــم، عیــن  ــان را ب ــر نهاوندی دکت
ــت.  ــه شده اس ــان گفت ــه ایش ــئله ب ــن مس همی
ــه  ــی ک ــوع نگاه ــا ن ــی وقت ه ــفانه، گاه متأس
ــث  ــد، باع ــا دارن ــه م ــبت ب ــران نس تصمیم گی
می شــود وقتــی کــه صحبتــی می کنیــم بــه 
صحبــت مــا تردیــد می کننــد و می گوینــد 
اینهــا دنبــال جیب شــان هســتند. هــر چــه 
ــان  ــا نگاه م ــه م ــن بحــث مطــرح می شــود ک ای
ــما  ــر از ش ــوری اگ ــی و کش ــائل میهن ــه مس ب
ــا هــم دلســوز  ــر نیســت و م بیشــتر باشــد کمت

ــن  ــی ای ــا خیل ــتیم، بعضی ه ــت هس ــن مملک ای
ــدر  ــت. چق ــول نیس ــل قب ــان قاب ــه برای ش قضی
ــورد ارز  ــات در م ــور در مطبوع ــای جالل پ آق
4200 تومانــی صحبــت کردنــد، آقای فرشــچیان 
ــم عصبــی  ــا می رفتی در بعضــی جلســات کــه م
ــان  ــای آقای ــه حرف ه ــه هم ــدند. االن ک می ش
ــادی در  ــوار خورده اســت و ضایعــات زی ــه دی ب
ایــن رابطــه بــه وجــود آمــده، گــزارش می شــود 
ــده  ــر مصرف کنن ــری ب ــی اث کــه ارز 4200 تومان
ــت های  ــه سیاس ــی ک ــت! جای ــی نداشته اس نهای
ــچ  ــاری هی ــت های تج ــا سیاس ــور ب ارزی کش
نــوع هماهنگــی نــدارد، ایــن طــوری از آب 

درمی آیــد.  
ــد واردات  ــه بگذاری ــیدیم ک ــاد کش ــدر فری چق
ــن کار را  ــود، ای ــام ش ــادرات انج ــل ص در مقاب
ــم.  ــه آن را می بینی ــم نتیج ــد و االن داری نکردن
ــن  ــه و ای ــن روی ــن روش، ای ــه ای ــم ک امیدواری
ــیر در  ــر مس ــر تغیی ــود. اگ ــالح ش ــیر اص مس
ــرح  ــم مط ــاز ه ــه ب ــائلی ک ــن مس ــورد همی م
هســتند ایجــاد نشــود، هیــچ وقــت راه بــه 
ــق  ــم. در امســال کــه ســال »رون ــی نمی بری جای
تولیــد« نام گــذاری شده اســت، واقعــاً یــک 

موضــوع مطــرح اســت 
کــه اگــر تولیــد را نســبت 
و  داللــی  کارهــای  بــه 
جذاب تــر  واســطه گری 

ــق داد.  ــد را رون ــه زور نمی شــود تولی ــد، ب نکنی
اگــر همــه کارهــای غیرمولــد، کارهایــی کــه در 
ــا  ــه در داللی ه ــی ک ــت، کارهای ــتغالت هس مس
ــد  ــر تولی ــن براب ــودآوری اش چندی ــت، س هس
ــات هــم معــاف  باشــد و خیلــی راحــت از مالی
ــالم و  ــادی س ــاالن اقتص ــن فع ــند، در ذه باش
مخصوصــاً تولیدکننــدگان آیــا ایــن ذهنیــت 
تقویــت نمی شــود کــه در ایــن کشــور شــفافیت 

ــه دارد؟!  ــردن جریم ــی ک ــالم زندگ و س
در عیــن حــال، فعــاالن اقتصــادی واقعــاً نگرانــی 
ــای  ــد. در بخش ه ــان دادن ــان را نش و تعصب ش
مختلــف اقتصــاد کشــور هیــچ کســی بــه انــدازه 
فعــاالن اقتصــادی در طــول زمــان گذشــته 
پایــداری نکرده اســت. االن هــم بــاز مســیر 
ــرایطی  ــر ش ــا در ه ــد داد و م ــه خواهن را ادام
وظیفــه ای جــز ایــن نداریــم کــه بــاز هــم تــالش 
کنیــم و بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه نااُمیــدی 

ــدارد. ــی ن عاقبــت خوب

تاریخچه مسائل ارزی
در تجــارت پســته، مســئله ارز و مســئله 
ــت.  ــروز نیس ــروز و دی ــئله ام ــان، مس پیم
عــرض  خدمت تــان  را  ســابقه اش  مــن 

مــن  از  بعــد  دیگــر  آقایــان  می کنــم، 
ــا  ــروز و راه حل ه ــت ام ــه وضعی ــع ب راج

می فرماینــد کــه چــه بایــد کــرد.
در صــد ســال گذشــته، ایــن دفعــه چهــارم 
اســت کــه مــا عیــن ایــن مشــکل را درســت 
بــه همیــن صورت داریــم. بــار اول، در دوره 
ــی  ــر دارای ــه داور وزی ــاه، دوره ای ک رضاش
ــه خاطــر تأســیس راه آهــن  ــت ب ــود، دول ب
بــه ارز نیــاز داشــت، در ایــن شــرایط آمدنــد 
ــد  ــد هــر کســی کــه کاال صــادر می کن گفتن
ــه  ــد و ب ــل برگردان ــود را کام ــد ارز خ بای
دولــت بدهــد. دو مســئله پیــش آمــد، اوالً، 
ــازار  ــر از ب ــده پایین ت ــالم ش ــرخ ارز اع ن
بــود در ثانــی، کاغذبــازی و بروکراســی 

ــاًل  ــد عم ــث ش ــه باع ــود ک ــکلی ب ــه ش ب
ــی صــادرات  صــادرات متوقــف شــود. وقت
متوقــف شــد، مرحــوم آگاه مــی رود از 
ــان  ــه ایش ــرد و ب ــت می گی ــای داور وق آق
ــد  ــما می خواهی ــه ش ــد ک ــح می ده توضی
ــا ارزی کــه از مــا می گیریــد، چــه کنیــد؟  ب
باالخــره می خواهیــد یــک مقــداری جنــس 
وارد کنیــد، اجــازه بدهیــد کــه جنــس 
را مــا وارد کنیــم. داور موقــع صحبــت 
را  اداری  نامه هــای  داشــتند  آگاه  آقــای 
ــا  ــه اینج ــه ب ــد، وقتــی ک امضــا می کردن
ــر  ــار دیگ ــک ب ــه ی ــد ک ــد می گوی می رس
ــی  ــن، وقت ــت را تکــرار ک ــن حرف های همی
کــه حــرف آقــای آگاه تمــام می شــود، 

سیدمحمود ابطحی، رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران

ارز گزیدگی صد ساله شد
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بــرو  می گویــد  داور 
راحــت  خیالــت  و 
ــردا  ــن ف ــه م ــد ک باش
قانونــی  مجلــس  در 
تصویــب می کنــم کــه واردات در برابــر 
حــل  مشــکل  ایــن  باشــد.  صــادرات 
ــم کاًل  ــت ه ــئله ارزی دول ــود و مس می ش

رفــع می شــود.
بــار دوم، بعــد از ملــی شــدن صنعــت نفــت 
ــبیه  ــزی ش ــًا چی ــدیم، تقریب ــم ش ــا تحری م
ــم. آن موقــع  همیــن وضعیتــی کــه االن داری
انگلیس هــا مــا را تحریــم کردنــد. ایــن 
ــته  ــد دس ــه چن ــا را ب ــت کااله ــه دول دفع
تقســیم کــرد، کاالهــای وارداتــی را بــه چند 
دســته، صادراتــی را بــه چنــد دســته و بعــد 
ــی در  ــر کاالی صادرات ــه ه ــد ک ــالم ش اع
برابــرش چــه کاالیــی بایــد وارد شــود. ایــن 
دفعــه هوشــمندتر برخــورد کــرد، البتــه ایــن 
ــود  ــوری نب ــم اینط ــرض می کن ــن ع ــه م ک
ــد  ــرد، بلکــه بع ــه صــورت گی ــه بالفاصل ک
از یــک مدتــی کــش و قــوس و بحــث ایــن 

اتفاقــات می افتــد.
ــن  ــه ای ــه در دوره داور ک ــد ک ــه نمان ناگفت
اتفــاق افتــاد، نهایتــًا قــرار شــد صادرکننده ای 
کــه کاال صــادر می کنــد ارز خــود را بــه 
ــه  ــرد ب ــی بگی ــک گروی ــد و ی ــت بده دول
ــن  ــا ای ــا ب ــق صــدور ت ــی تصدی اســم گروی
تصدیــق صــدور بشــود کاال وارد نمــود. 
آن موقــع، قیمــت لیــره  8 تومــان بــود و ایــن 
تصدیــق صــدور تــا 10 تومــان هــم معاملــه 
ــود کــه هــم  ــن ب می شــد. نتیجــه اش هــم ای
باعــث رونــق صــادرات بــود و هــم قیمــت 
کاالهــا خیلــی ترقــی کــرد. قیمــت پســته از 
پنــج ریــال بــه ده ریــال در هــر کیلــو رســید. 
در دوره ملــی شــدن صنعــت نفــت اســمش 

ــتند. ــه ارزی گذاش را گواهینام
دفعــه ســوم، بعــد از انقــالب بــود. بعــد از 
ــی  ــت، یک ــود داش ــئله وج ــالب دو مس انق
مضیقــه ارزی و دوم مســئله خروج ســرمایه. 
دولــت بــه شــدت حســاس بــود که ســرمایه 
ــفت و  ــی س ــررات خیل ــود. مق ــارج نش خ

ســختی بــرای برگشــت ارز گذاشــتند و 
چهــار، پنــج ســال طــول کشــید تــا یــواش 
ــی  ــاد. خروج ــا افت ــه ج ــن قضی ــواش ای ی
ــه  ــود ک ــن ب ــن دوره ای ــم در ای ــن تصمی ای
ســالی هفــت تــا هشــت هــزار تــن پســته از 
ایــران قاچــاق شــد، قیمــت پســته در بــازار 
جهانــی کــه قبــل از انقــالب حــدود 3500، 
ــی  ــود در مقاطع ــن ب ــر ت 4000 دالر در ه
ــازار  ــک ب ــید. ی ــه 1500، 2000 دالر رس ب
صــادرات مجــدد کــه امــارات باشــد، پدیــد 
آمــد. بــه هــر حــال، بعــد از چانه زنی هــای 
ــن  ــًا چندی ــا، نهایت ــد و رفت ه ــیار و آم بس
ــت مقــرر کــرد  ــا دول ســال طــول کشــید ت
ــد  ــادر می کن ــه کاال ص ــی ک ــر کس ــه ه ک
بیایــد ارز خــود را بدهــد و یــک برگــه ای به 
اســم واریزنامــه بگیــرد تــا بتوانــد بــا آن کاال 
ــر  ــه در ه ــد ک ــه می کنی ــد. مالحظ وارد کن
ــه می شــود کــه  ــورد تصمیمــی گرفت ســه م
نــام اولــی می شــود تصدیــق صــدور، دومــی 
می شــود گواهینامــه ارزی، ســومی می شــود 
یکــی  هــم  مکانیسم شــان  و  واریزنامــه 
ــدا  ــه ابت ــت ک ــن اس ــم ای ــت. مکانیس اس
می گویــد  و  می کنــد  مقاومــت  دولــت 
ــد، ســپس  ــن بدهی ــه م ــد ب ــه ارز را بای هم
عمــاًل صــادرات بــه مشــکل برمی خــورد و 
ــه واردات  ــه اینک ــود ب ــر می ش ــًا منج نهایت

ــرد.  ــر صــادرات انجــام گی در براب
امیــدوارم کــه تاریــخ گذشــته مــا را روشــن 
ــده  ــک ســوراخ گزی ــار از ی ــد ب ــد و چن کن
نشــویم! ایــن دفعــه چهــارم اســت کــه مــا 
ــورت  ــان ص ــه هم ــک کاری را ب ــم ی داری
ــوض  ــمش ع ــا اس ــم و تنه ــرار می کنی تک

می شــود. 
سابقه تولید پسته در خراسان

ــائل  ــا مس ــه م ــد ک ــته می بینی ــد پس در تولی
تغییــرات  و  کم آبــی  قبیــل  از  زیــادی 
اقلیمــی را داریــم و نهایتــًا تبلــور همــه 
ایــن مشــکالت ایــن اســت کــه بهــره وری 
ــت.  ــن اس ــی پایی ــته خیل ــد پس ــا در تولی م
در حالــی کــه بهــره وری تولیــد پســته 
ــب دارد  ــا مرت ــب م ــت، رقی ــن اس ــا پایی م

بهــره وری اش را بــاال می بــرد. از طــرف 
دیگــر، بهــره وری پاییــن تولیــد مــا خــودش 
ــن  ــه خاطــر ای ــن ب را نشــان نمی دهــد و ای
ــان واقعــی نیســتند.  ــه قیمت های م اســت ک
هــر چقــدر کــه پیش تــر برویــم ایــن 
مشــکل در بهــره وری خــودش را نشــان 
خواهــد داد. افزایــش بهــره وری مــا مســتلزم 
ایــن اســت کــه مــا دســت اندرکاران پســته 
ــل،  ــم تعام ــا ه ــران ب ــف ای ــاط مختل در نق

همفکــری و همــکاری داشته باشــیم.
پســته  تولیــد  در  خراســان  اســتان 
ــی  ــت، جای ــران اس ــای ای ــن ج قدیمی تری
ــروز پســته کاری شده باشــد،  ــه دی نیســت ک
در  بــه ســبک جدیــد  پســته کاری  امــا 
شــروع  َعَلــم  آقــای  توســط  خراســان 
ــای  ــطه آق ــه واس ــم ب ــای عل ــود. آق می ش
آقایــان  رفســنجان،  در  آگاه  غالمرضــا 
را  آبادی هــا  تــاج  و  رضایــی  امیــری، 
ــد  ــک می کنن ــا کم ــا و آنه ــتند اینج می فرس
ــان  ــد در خراس ــبک جدی ــه س ــته ب ــه پس ک
کشــت و تولیــد شــود. جالــب اســت 
ــری  ــان امی ــن آقای ــم ای ــان بگوی ــه برایت ک
خودشــان را خراســانی می داننــد و درســت 
ــته  ــه پس ــد ک ــده دارن ــت و عقی ــم هس ه
ــان و  ــه کرم ــد ب ــان آوردن ــا از خراس را آنه

رفســنجان.
ــرم  ــه بگی ــور نتیج ــم این ط ــن می خواه م
ــد  ــته بای ــه پس ــبت ب ــانی ها نس ــه خراس ک
ــروز  ــه ام ــزی ک ــن چی ــتر از ای ــی بیش خیل
ــتر از  ــند و بیش ــته باش ــه داش ــت توج هس
کار امروزشــان و بیشــتر از ســطح مشــارکت 
و  نشســت ها  در  انجمــن،  در  فعلی شــان 
ــروز  ــند. ام ــارکت داشته باش ــا مش همایش ه
ــد  ــر بگیری ــا در نظ ــاط وجــود دارد، ام ارتب
ــش  ــال پی ــاد س ــا حــدود هفت ــی م ــه وقت ک
بــا هــم ارتبــاط نزدیــک داشــتیم، االن 
و  آمــد  و  ارتباط هــا  ایــن  می توانیــم 
رفــت های مــان را خیلــی بیشــتر کنیــم. 
ــد  ــن باش ــت ای ــد در جه ــا بای ــه اینه هم
کــه بتوانیــم چالــش اصلــی پســته کــه کــم 
ــم. ــران کنی ــت را جب ــره وری اس ــودن به ب



وضع صادرات کشور
ــم؟  ــا در صــادرات کجــا هســتیم؟ چــه کردی م
ــادرات  ــت؟ کل ص ــان چیس ــرایط امروزم و ش
ــال 1338  ــی از س ــال یعن ــدت 60  س ــا در م م
تــا ســال 1396 چیــزی حــول و حــوش 2039 
میلیــارد دالر صــادرات نفتــی و غیرنفتــی اســت. 
اگــر ایــن مــدت زمــان را بــه چنــد دوره تقســیم 
کنیــم، 162 میلیــارد دالر از ایــن صــادرات 
مربــوط بــه دوره پهلــوی اســت؛ دوران جنــگ 
یعنــی از 58 تــا 67 کــه بــرای کشــور دوره پــر 
ــوش  ــول و ح ــزی ح ــوده، چی ــم ب ــی ه خرج
نفتــی و غیــر  میلیــارد دالر صــادرات   165
ــک  ــی نزدی ــا 96، یعن ــتیم؛ از 68 ت ــی داش نفت
ــارد دالر ارزش  ــال کاًل 1712 میلی ــی س ــه س ب
ــال  ــی س ــن س ــر ای ــت. اگ ــادرات بوده اس ص
ــت  ــف ریاس ــه ادوار مختل ــم ب ــیم کنی را تقس
جمهــوری، دوران آقــای هاشــمی 157 میلیــارد 
ــارد دالر،  ــی 234 میلی ــای خاتم دالر، دوران آق
ــارد دالر  ــژاد 843 میلی ــدی ن ــای احم دوران آق
و دوران آقــای روحانــی از ابتــدا تــا بــه امــروز 
یعنــی تــا پایــان 96 دور اول 479 میلیــارد 
دالر، می بینیــم کــه هــر چــه پــول نفــت 
ــه ایــن کشــور آمــده، مــا گرفتارتــر و  بیشــتر ب
ــفانه،  ــدیم. متأس ــئله دارتر ش ــر و مس زمین گیرت

کشــور  تصمیم گیــران  و  سیاســت گذاران 
ــه  ــی و ب ــادرات غیرنفت ــه ص ــه ب ــای اینک به ج
ــت  ــون صنع ــی همچ ــه فعالیت های ــد و ب تولی
پســته اهمیــت دهنــد بــه جریانــی مثــل جریــان 
فــروش نفــت و ســرمایه های ملــی همــت 

گمارده انــد.
ــا  ــال 96 را ب ــادرات س ــم ص ــه کنی ــا مقایس ام
ســال 97 کــه دوران تحریــم بــوده و تصمیمــات 
ــان  ــه اذع ــه هم ــال 97 ک ــده در س ــه ش گرفت
داریــم و از همــان روز اول مطــرح کردیــم 
و  بــوده  نادرســت  دولتمــردان  تصمیمــات 
انجــام  نابه جایــی  سیاســت گذاری های 

شده اســت.
مــا در ســال 96 کاًل 47 میلیــارد دالر صــادرات 
ــارد دالر  ــه 44.3 میلی ــال 97 ب ــه س ــتیم ک داش
تقلیــل پیــدا کــرده و چیــزی حــدود 12 درصــد 

ــت. ــش داشته اس کاه
 54.5 مــا  واردات   ،96 ســال  در  مقابــل،  در 
ــه 42  ــال 97 ب ــه در س ــوده ک ــارد دالر ب میلی
میلیــارد دالر تقلیــل پیــدا کــرده، یعنــی چیــزی 
ــه  ــش واردات تجرب ــد کاه ــدود 17.5 درص ح
ــی  ــارت خارج ــم تج ــاًل، حج ــت. عم شده اس
در ســال 96، 101 میلیــارد دالر بــوده و در 
ــدا  ــل پی ــارد دالر تقلی ــه 81.9 میلی ــال 97 ب س
ــی  ــال 96 منف ــاری در س ــراز تج ــت. ت کرده اس
ــان  ــه واردات م ــل اینک ــه دلی ــال 97 ب و در س
ــت.  ــت شده اس ــرده مثب ــدا ک ــل پی ــی تقلی خیل
ــراز  ــا اینکــه ت ــن موضــوع نشــان می دهــد ب ای
ــا  ــده، ام ــت ش ــال 97 مثب ــا در س ــاری م تج

اقتصادمــان را کوچک تــر کردیــم.
ــت،  ــد گف ــدگان بای ــداد صادرکنن ــورد تع در م
مــا تــا ســال 96 در کل کشــور حــدود 8 
هــزار صادرکننــده داشــتیم کــه همــه ایــن 
صــادرات را در طــول ایــن ســال ها انجــام 
ایــن تصمیمــات  می دادنــد. ســال 97 کــه 
یک دفعــه  شــده،  اتخــاذ  دولــت  ســوی  از 
6500 صادرکننــدۀ جدیــد، بی نــام و بــدون 
ــه  ــا اضاف ــدگان م ــه صادرکنن ــان ب ــر و نش اث
ــده، 1601  ــن 6500 صادرکنن ــت. از ای شده اس

شــرکت حقوقــی هســتند، 
4846 صادرکننــده فــردی 
ــری  ــچ اث ــه هی ــتند ک هس
هــم از آنهــا نیســت و 
صــادرات ســنگین انجــام 

ــد! از  ــور ندارن ــاًل حض ــروز اص ــد و ام داده ان
ایــن 6500 صادرکننــده، تعــداد 445 تــای آنهــا 
تقریبــًا عمــده ایــن صــادرات را انجــام داده انــد، 
ــدود  ــخص ح ــرکت و 167 ش ــی 278 ش یعن
ــه  ــد ک ــام داده ان ــادرات انج ــارد دالر ص 5 میلی
ــده  ــه صادرکنن ــت، ن ــا نیس ــری از آنه ــچ اث هی
بوده انــد و نــه هســتند! همان هایــی کــه از 
روال سیاســتگذاری غلــط و فضــای ایجــاد 
شــده بــرای بعضــی از منفعــت طلب هــا و 
ســودجوها اســتفاده کردنــد. پیــچ رادیــو را کــه 
بــاز می کنیــد یــا تلویزیــون را روشــن می کنیــد 
مرتــب آقــای رئیــس کل بانــک مرکــزی و 
ــد کــه 40  ــن را دارن ــاد ای ــن ایشــان فری معاونی
ــا 10  ــا تنه ــتیم، ام ــادرات داش ــارد دالر ص میلی
ــا  ــا آنه ــی ب ــت. وقت ــارد از آن برگشته اس میلی
ــن  ــه اصــاًل ای ــد ک ــم، می گوین ــت می کنی صحب
ــط  ــادرات غل ــیر و روال ص ــال مس ــل س چه
ــادرات  ــال از ص ــل س ــور چه ــت. کش بوده اس
غفلــت کــرده و اخیــراً متوجــه شــده ایم و ایــن 
هــم دســتاوردش اســت! 6500 صادرکننــده 
ــه  ــزان ارزی ک ــا می ــرده ب ــف ک ــی و تخل تقلب
اصــاًل برنگشــت. اینهــا همــه نتیجــه یــک 
ــه  ــرش تجرب ــدم پذی ــط، ع سیاســت گذاری غل
ــار و  ــت و گفت ــرش صحب ــدم پذی ــته، ع گذش
نوشــتار همــه کســانی کــه دلســوز ایــن کشــور 

ــتند. هس
آنچــه کــه بــه نظــر می آیــد، فعــاًل همــان 
روال قبــل اســت و درب بــر همــان پاشــنه 
و  دوســتان  هنــوز  یعنــی  می چرخــد، 
ــر  بزرگــواران در بانــک مرکــزی کــه تصمیم گی
اصلــی سیاســت های ارزی کشــور هســتند، 
همــان روال را دارنــد و بــاز همــان بحــث 
ــه  ــد. البت ســامانه ســنا و نیمــا را مطــرح می کنن
ــًا  ــی تقریب ــال، ارز 4200 تومان ــدای امس از ابت
ــی روی  ــچ پرداخت ــت و هی ــن اس ــم یک کان ل
ــا  ــامانه نیم ــی س ــن ارز انجــام نمی شــود، ول ای
ــتند  ــرار هس ــابق برق ــوز کما فی الس ــنا هن و س
و صادرکننــده بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه 
ــی  ــده واقع ــرایط، صادرکنن ــن ش ــت. در ای اس
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ــود اســت و  ــرون از گ بی
صادرکننــده غیــر واقعــی 
و  اعــداد  همیــن  بــا 
ــد  ــه ش ــه گفت ــی ک ارقام
از وضــع فعلــی حداکثــر 

می کنــد. را  بهره بــرداری 
ــار  ــار ب ــته چه ــاله گذش ــل س ــا در دوره چه م
جهــش ارزی داشــتیم، یــک بــار ســال 72 
ــد  ــدود 159 درص ــزی ح ــا چی ــه م ــا 74 ک ت
جهــش در قیمــت ارز داشــتیم، همــه ایــن 
ــت  ــان سیاس ــه هم ــردد ب ــم برمی گ ــل ه معض
ــال ها  ــا س ــه م ــرخ ارز ک ــی ن ــت مصنوع تثبی
ــن  ــد. در ای ــم و کســی گــوش نمی ده می گویی
ــه  ــان ب ــت ارز از 161 توم ــش قیم دوره، افزای
ــده  ــل عم ــم، دلی ــاهد بودی ــان را ش 418 توم
ــالمی  ــوری اس ــای ارزی جمه ــم بدهی ه آن ه
ــگ بوده اســت. دوره دوم، ســال 76  ــد از جن بع
ــل  ــه دلی ــوده، ب ــت اصالحــات ب ــا 78 در دول ت
ــان  ــر یادت ــه اگ ــت ک ــت نف ــدید قیم ــت ش اُف
ــک  ــا نزدی ــد، ت ــن آم ــی قیمــت پایی باشــد خیل
ــرخ ارز داشــتیم  10 دالر، و مــا یــک افزایــش ن
ــوده و قیمــت دالر از  ــه حــدود 89 درصــد ب ک
483 تومــان بــه 914 تومــان رسیده اســت. دوره 
ــل  ــه دلی ــه ارز ب ــوده ک ســوم، ســال 90 و 91 ب
تحریم هــا از 1250 تومــان بــه 3698 تومــان 
ــرخ  ــش ن ــد افزای ــا 195 درص ــی ب ــیده یعن رس
ــا 98  ــارم، از 96 ت مواجــه شده اســت. دوره چه
بــوده کــه باالتریــن جهــش ارزی رخ داده، یعنی 
ــدود  ــرخ دالر از ح ــش و ن ــد افزای 235 درص
3970 تومــان رســیده بــه حــدود 13500 تومــان.
ــم،  ــگاه می کنی ــا را ن ــن دوره ه ــه ای ــی هم وقت
ریشــه اصلــی مشــکل همــان تثبیــت مصنوعــی 
ــث آزاد شــدن  ــه باع ــی ک ــا جرقه های ــوده، ام ب
ارزی،  بدهــی  زمــان  یــک  شــده  ارز  فنــر 
ــان  ــک زم ــت قیمــت نفــت و ی ــان اُف ــک زم ی
مســئله تحریم هــا بوده اســت. همزمــان بــا 
ایــن جهش هــا چــه اتفاقــی بــرای کاالهــا 
بــه  ایــن دوران، کاالهــا  افتــاده؟ در تمــام 
ــک دوره ای  ــه ارز در ی نســبت وابستگی شــان ب
افزایــش قیمــت پیــدا کردنــد. بعضــی از افزایش 
ــته  ــل پس ــوده، مث ــریع ب ــی س ــا خیل قیمت ه
ــان  ــته اســت و همزم ــه ارز وابس ــی ب ــه خیل ک
ــر  ــش تغیی ــت ارز، قیمت ــه قیم ــر روزان ــا تغیی ب
ــان  ــم وابستگی ش ــا ه ــی کااله ــد. بعض می کن

ــر قیمت شــان  ــر اســت و تغیی یــک مقــدار کمت
ــی  ــه وضع ــروز چ ــرد. ام ــتری می ب ــان بیش زم
ــا 58  ــت کااله ــن قیم ــروز میانگی ــم؟ ام داری
درصــد افزایــش یافتــه و آنچــه پیــش رو داریــم 
حداقــل همیــن میــزان تورم در ســال 98 اســت. 
ــا  ــم و ب ــگاه کنی ــی اش را ن ــث تجرب ــر بح اگ
چهــار دوره مقایســه کنیــم، هنــوز یــک جهــش 
ــا  ــم داشــت. روی ارز آی ــی در کاال خواهی قیمت
ــه نظــر می آیــد در  جهــش خواهیــم داشــت؟ ب
ــان  ــر هم ــر ب ــون اگ ــر، چ ــی خی ــرایط فعل ش
ــم، امــروز  ــگاه کنی اســاس ســه دوره گذشــته ن
نســبت جهشــی کــه ارز پیــدا کــرده به شــرایطی 
کــه در آن واقــع شــدیم، نســبت باالتــری دارد 
ــه قیمــت فعلــی  ــه ب ــا تجرب ــم ب و اگــر بخواهی
ــوش  ــول و ح ــد ح ــروز بای ــم، ام ارز برگردی
قیمــت ارز 13500 تومــان، باالتــر نمی بــود. 
ــان اســت؟  چــرا قیمــت 14500 و 15000 توم
ــی جــدی در کشــور  ــک ریســک خیل چــون ی
وجــود دارد و یــک بخشــی از ایــن باالتــر 
بــودن قیمــت ارز، نگرانــی و دغدغــه ای اســت 
کــه نســبت بــه اتفاقــات پیــش رو وجــود دارد. 
ــود  ــا کمب ــته ب ــازار پس ــروز ب ــت ام ــا وضعی ام
فراوانــی  افزایــش و  و  محصــول ســال 97 
احتمالــی محصــول ســال 98 جــای یــک 

بررســی جــدی دارد.
تشکل ها و خدمات آنها

وقتــی کشــوری هیــچ سیاســت بلندمــدت، 
اســتراتژی صادراتــی بلندمــدت، اســتراتژی 
اقتصــادی بلندمــدت و تعریــف شــده ای نــدارد، 
روزمــره عمــل می کنــد؛ یــک روز گوجــه 
را ممنــوع می کنــد، یــک روز آزاد می کنــد، 
یــک روز جلــوی ســیب زمینی را می گیــرد، 
یــک روز دعــوای ایــن هســت کــه کجــا ســیب 
زمینی هــا را چــال کنیــم، یــک روز جریــان 
صــادرات پســته را محــدود می کننــد، یــک 

ــد. ــا می رس ــه خرم ــه ب ــن قضی ــم ای روز ه
ــه نظــر مــن خیلــی مهــم اســت کــه در ایــن  ب
مــوارد ســخنگوی آن صنعــت چــه کســی 
ــح  ــک صب ــال 90، در ی ــته را در س ــد؟ پس باش
ــاون  ــی مع ــر رحیم ــای دکت ــاب آق ــه، جن جمع
کردنــد.  ممنــوع  را  صادراتــش  وقــت  اول 
ــروز  ــه ام ــته ک ــن پس ــام انجم ــه ن ــی ب انجمن
شــما بــه واســطه همــان انجمــن حضــور 
ــا  ــد ب ــاعت بع ــت، 24 س ــور داش ــد حض داری

ــن  ــت انجم ــه درخواس ــا ب ــای و بن پیگیری ه
ــران  ــاق ای جلســه اضطــراری هیئــت رئیســه ات
ــان ورود  ــای نهاوندی ــاب آق ــد، جن ــکیل ش تش
کردنــد، جنــاب آقــای دکتــر زاهــدی و دوســتان 
نماینــده کرمانــی در ایــن قضیــه جمــع شــدند 
و شــنبه شــب ســاعت 11 در دفتــر آقــای دکتــر 
ــک  ــی ی ــد، حت ــو ش ــه لغ ــن ابالغی ــی ای رحیم
کانتینــر پســته هــم در گمــرکات کشــور نمانــد، 
صــادرات روال خــودش را پیــدا کــرد. هــر چند 
کــه همیــن اعــالم ممنوعیــت صــادرات صدمــه 
خــودش را بــه بازارهــای پســته در دنیــا زد، امــا 
ــکلی  ــن، تش ــری انجم ــن، پیگی ــور انجم حض
ــث  ــد، باع ــه ش ــوان وارد قضی ــام ت ــا تم ــه ب ک
شــد کــه کمتــر از 48 ســاعت همــه آن چیــزی 
شــده بود،  بخشــنامه  و  بــود  صحبــت  کــه 
ــل از  ــاه قب ــه م ــن دو، س ــا در همی ــردد. ام برگ
ــد،  ــوع کردن ــی را ممن ــد محصــوالت فراوان عی
ممنوعیت شــان  از  توانســت  هیچ کــس  نــه 
هیــچ شــکوه ای بکنــد و شــرایط را بــرای 
ــد  ــر کن ــت بهت ــت و ممنوعی برداشــتن محدودی
ــرون  ــی بی ــًا از هیچ کــس صــدای چندان و نهایت
ــیب  ــه س ــه، ن ــه گوج ــون ن ــرا؟ چ ــد. چ نیام
زمینــی، نــه مجموعه هــای دیگــر و حتــی 
ــی،  ــتراتژیک تر صادرات ــوالت اس ــی محص برخ
ــدارد.  ــی را ن ــن جنبه های ــکل و چنی ــن تش چنی
حضــور یــک تشــکل و حضــور یــک صنعــت 
بــه عنــوان یــک تشــکل می توانــد خیلــی بیــش 
ــی از  ــکل های مل ــروز در تش ــا ام ــه م از آنچ
آنهــا بــروز و ظهــور می بینیــم، اثرگــذار باشــد. 
بــه نظــر مــن، آنچــه کــه در تشــکل ها مغفــول 
ــه  ــکل ها ب ــود تش ــه خ ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــه در  ــی ک ــت و امکان ــرمایه، ظرفی ــی، س توانای
اختیارشــان اســت، بــاور ندارنــد. ما بایســتی در 
ایــن نشســت هــا، در ایــن زمینــه، بیــش از پیش 
ــه  ــتم ک ــدوار هس ــم. امی ــت کنی ــم صحب ــا ه ب
ــه  ــروز جامع ــت گذاران ام ــردان و سیاس دولتم
از تجــارب گذشــته بهره بــرداری کننــد و از 
ــای  ــم در تصمیم گیری ه ــه، ه ــیر رفت ــن مس ای
صادراتــی، هــم در جهش هــای نــرخ ارز و 
ــا و  ــردن محدودیت ه ــی ک ــا و ملغ ــم در ابق ه
ــک  ــل درس ی ــی، حداق ممنوعیت هــای صادرات
ــک ســوراخ  ــده شــدن از ی ــد و گزی ــار بگیرن ب
ــن  ــل ممک ــه حداق ــار را ب ــن ب ــرای چندمی ب

ــانیم. برس
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لزوم همکاری و مشورت
مــا ایــن را قبــول داریــم کــه بــا دولــت 
ــم  ــع داری ــی توق ــم، ول ــکاری کنی ــتی هم بایس
وقتــی جنــاب آقــای شــافعی بــا دولــت حــرف 
مــا  حرف هــای  بــه  هــم  دولــت  می زنــد، 
اعتنــا کنــد، بــا مــا مشــورت کنــد. مــا اصــاًل از 
مشــورت دولــت برخــوردار نیســتیم، می نشــینند 
ــا  ــه م ــی ک ــی تصمیم ــد، ول ــم می گیرن تصمی
هســت؟!  چــه  تکلیــف  نمی دانیــم  اصــاًل 
ــه  ــم گرفت ــاه 20 تصمی ــزی در دو م ــک مرک بان
و 20 بخشــنامه موجــود اســت کــه مــن خــودم 
بخشــنامه هایش را االن آمــاده کــرده ام. چــرا 
در  اتــاق  بــا  را  بخشــنامه ها  ایــن  از  یکــی 
ــی  ــاق بازرگان ــه ات ــرا ب ــذارد؟ چ ــان نمی گ می
نمی آینــد؟ اتــاق نماینــده مــا اســت، آقــای 
ــی  ــزرگ و خوب ــده ب شــافعی خــودش صادرکنن
هســتند، امــا متأســفانه بانــک مرکــزی مشــورت 
ــه بانــک مرکــزی ایــن  ــه مــن ب نمی کنــد. توصی
اســت کــه بــا مــا مشــورت کنــد تــا بتوانیــم کار 
ــم  ــًا معتقدی ــا واقع ــم. م ــام دهی ــری را انج بهت
کــه ارز حاصــل از صــادرات بایســتی بــه کشــور 
برگــردد، ایــن اعتقــاد همــه صادرکننده ها اســت، 
امــا چگونــه؟ نیمــا؟ نیمــا بــرای خارجــی وجــود 
نــدارد مــن بارهــا گفتــم و همــه شــما شــنیدید. 

رئیــس بانــک مرکــزی اعــالم کــرد کــه مــن 16 
میلیــون دالر ارزم را نیــاوردم و ایــن ادعــا از 
اصــل غلــط بــود. مــن در چهــار مــاه آخــر ســال 
از قصــد صــادر نکــردم، چــون از بانــک مرکــزی 
قهــر کــردم و عصبانــی بــودم، گفتــم مــن دیگــر 
ــروم در  صــادر نمی کنــم و ترجیــح مــی دهــم ب
ــکارم  ــلغم ب ــرم و ش ــه بخ ــک باغچ ــد ی دماون
ــر و  ــن س ــوم، و ای ــت ش ــما راح ــر ش ــا از ش ت
صــدا بــه راه انداخــت. گفتــم اگــر شــما از مــن 
ــک ســال 16  ــن ی ــه م ــد ک مدرکــی نشــان دادی
ــر  ــن ده براب ــتم، م ــادرات داش ــون دالر ص میلی
پــس می دهــم. از ایــن رو، تصمیــم گرفتــم 
ــودم  ــد ب ــون معتق ــم، چ ــع کن ــادرات را قط ص

ــت. ــالف اس ــم خ ــه می کن ــن کاری ک ای
هــر جــا  می خواهــم  همــه شــما  از  مــن   
از  می زنیــد  حــرف  جــا  هــر  و  می نشــینید 
اتاق هــا بخواهیــد و واقعــًا طــرف مشــورت 
ــه حــال کشــورمان  ــان ب ــا دلم ــد. م ــرار بگیرن ق

. می ســوزد
 ارز حاصل از صادرات

ــدگان  ــه صادرکنن ــاری، اتحادی ــه ج ــرف هفت ظ
ــئله  ــه مس ــرد ک ــی ک ــالش فراوان ــکبار ت خش
ــا  ــد و ت ــل کن ــته ح ــادرات پس ــرای ص ارز را ب
انــدازه ای هــم حــل کــرد. در آخریــن جلســه ای 
کــه دیــروز صبــح آقایــان شــمس، فرشــچیان و 
بازیــان در بانــک مرکــزی داشــتند، بنــا بــر ایــن 
ــادرات  ــل از ص ــم ارز حاص ــا بتوانی ــه م ــد ک ش
ــور  ــه کش ــوب ب ــق چارچ ــتی طب ــه بایس را ک
بیاوریــم از طریــق دبــی یــا بــه صــورت درهــم 
بــه بانــک ملــی دبــی بدهیــم و اینجــا نــرخ دبــی 
ــم  ــال کردی ــا تق ــم. م ــرخ رســمی بگیری ــه ن را ب
کــه ارز حاصــل از صــادرات را بــه یــورو 
ــورو را  ــه ی ــن معامل ــن اولی ــد. م ــل دهن تحوی
ــروز  ــی ام دی ــای صادرات ــی از پیمان ه ــرای یک ب
ــه  ــی را ب ــم پیمــان صادرات ــا بتوانی انجــام دادم ت
ــروز را  ــفارش دی ــت س ــم. ثب ــده بدهی واردکنن
تأییــد کردنــد تــا بتوانیــم هــر یــورو را بــه قیمت 
15200 تومــان از ایــن واردکننــده بگیریــم. البتــه 
قیمــت 15200 تومــان را بــرای مثــال گفتــم، مــا 

نرخــی  هــر  می گوییــم 
ــد.  ــم کن ــازار حک ــه ب ک
ــی  ــکبار ط ــه خش اتحادی
هفتــه جــاری خیلــی تقــال 
ــت  ــی زحم ــرده و خیل ک

ــی  ــای آت ــه در روزه ــااهلل ک ــت، انش کشیده اس
بتوانیــم ایــن موضــوع را ســاماندهی نهایــی 

ــم. کنی
تولید پسته امسال

بعــد از دو ســال خشکســالی و کــم محصولــی، 
ــه  ــه ک ــرده و آنچ ــت ک ــد عنای ــال خداون امس
ــزار  ــدود 220 ه ــم ح ــت می بینی االن روی درخ
ــد،  ــی نیای ــااهلل آفت ــر انش ــت. اگ ــته اس ــن پس ت
از ســرمازدگی گذشــته، گرمــا هــم انشــااهلل 
ــازار  ــر ب ــه فک ــتی از االن ب ــا بایس ــد و م نمی آی
220 هــزار تنــی بــرای فــروش پســته مان باشــیم. 
چیــزی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه حــدود 
30 تــا 40 هزارتــن موجــودی انبــار از محصــول 
2017 داریــم کــه قطعــًا تــا اواخــر تیــر و مــرداد 
ــد  ــی نخواه ــه کس ــر اینک ــی رود، مگ ــروش م ف
ــه  ــم ک بفروشــد. از همــه شــما خواهــش می کن
ــد  ــال های بع ــرای س ــته را ب ــد پس ــعی نکنی س
انبــار کنیــد. بگذاریــد پســته رد شــود کــه ســال 
بعــد هــم جایــش قــرار بگیــرد، چــون پســته در 
ــته  ــود و آن پس ــه می ش ــال کهن ــک س ــول ی ط
خاصیــت اصلــی اش را از دســت می دهــد و 
عالقــه خریــداران را کــم می کنــد، بــرای اینکــه 

ــم. ــن کار را بایســتی هــر ســال انجــام دهی ای
ــران  ــته ای ــن پس ــته انجم ــه گذش ــن در جلس  م
شــرکت کــردم و بــه ایــن جلســه هــم آمــدم تــا 
اتحادیــه خشــکبار و انجمــن پســته یــک الفــت 
ــر  ــرار ب ــد و ق ــرار کنن ــم برق ــا ه ــی ب و نزدیک
ــن باشــد کــه یــک جلســه در تهــران و یــک  ای
جلســه در کرمــان برگــزار شــود، حــاال هــم ایــن 
جلســه در مشــهد اســت. انشــااهلل کــه بتوانیــم بــا 
همــکاری هــم ایــن محصــول 200 هــزار تنــی را 
ــد کــه  ــه بازارهــا برســانیم. می دانی ــی ب ــه خوب ب
ــکا  ــم، یکــی آمری ــدا کردی ــب پی دو کشــور رقی
ــد،  ــت می کن ــا رقاب ــا م ــه شــدت ب ــه ب اســت ک
ــه  ــه اســت ک ــراً کشــور ترکی ــم اخی ــری ه دیگ
رقابــت ترکیــه خیلــی اثــر نــدارد، ولــی رقابــت 
ــکا  ــت آمری ــر رقاب ــت. اگ ــدید اس ــکا ش آمری
ــار محصــول ســال گذشــته را  ــن به ــود در ای نب

ــم. ــی می فروختی ــت خوب ــه قیم ب

اسداهلل عسگراوالدی تاجر نامدار پسته و خشکبار

بانک مرکزی مشورت نمی کند
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آخرین کالم 
اســت  زیــاد  ناراحتــی 
مــا  همــه  را  ایــن  و 
امیــد  ولــی  می دانیــم، 
همیشــه هســت. از همــه شــما تقاضــا دارم کــه 
امیــد را از دســت ندهیــد. مبــادا فکر کنیــد که به 
مــن چــه؟! مــن امــروز صبــح ســاعت 5 آمــدم 
ــه  ــرای اینک ــدم، ب ــدم، آم ــوار ش ــرودگاه، س ف
ــم  ــه شــما بگوی ــدم ب ــن چــه. آم ــه م ــم ب نگوی
ــتم.  ــدوار هس ــن، امی ــال س ــا 86 س ــن ب ــه م ک

ــی  ــا آنجای ــی ت ــت، ول ــدا اس ــت خ ــر دس عم
ــد  ــم نبایســتی امی ــم و می توانی ــات داری کــه حی
را از دســت بدهیــم، نبایســتی کوشــش را از 
دســت دهیــم، نبایســت بنشــینیم تــا ببینیــم چــه 
می شــود و اگــر چنیــن شــد بگذاریــم و برویــم، 
کجــا برویــم؟! آنهایــی کــه رفتنــد، همه پشــیمان 
ــدیم،  ــزرگ ش ــت ب ــن مملک ــا در ای ــتند. م هس
ــات  ــن لحظ ــا آخری ــود ت ــم ب ــتیم و خواهی هس
زندگی مــان. مبــادا امیدتــان را از دســت دهیــد، 
ــال  ــزار س ــن ه ــت، چندی ــال ماس ــت م مملک

مــال پدران مــان بــوده، حــاال هــم مــال ماســت. 
اگــر هــر جــا دچــار اشــکال می شــوید، صبــح 
زودتــر از روز قبــل برویــد بــه دفترتــان و نیــم 
ســاعت بنشــینید و فکــر کنیــد، بیاییــد مشــورت 
ــورت،  ــرای مش ــتند ب ــه هس ــا هم ــد. اتاق ه کنی
بــا  انجمن های تــان  بــا  اتحادیه های تــان  بــا 
ســندیکاهای تان مشــورت کنیــد تــا بتوانیــم 
ایــن بــاری کــه وظیفه مــان اســت، یعنــی 
ــزل  ــه ســر من صــادرات خشــکبار و پســته را ب

ــانیم.  ــود برس مقص

اشــتباهات زیــادی در چارچوب سیاســت های 
ــه  ــی ک ــوار کنون ــرایط دش ــادی در ش اقتص
ــرار  ــده، تک ــه ش ــه آن اضاف ــم ب ــم ه تحری
ــود  ــر وج ــرایط دو نظ ــن ش ــده اند. در ای ش
دارد؛ یــک، نظــر دولتمــردان و مســئوالن 
ــد  ــه می گوین ــت ک ــا اس ــی م اقتصادی-سیاس
ــاد  ــای اقتص ــه آموزه ه ــم ب ــرایط تحری در ش
بــه  شــد.  متوســل  نمی شــود  کالســیک 
عبــارت دیگــر، می گوینــد در شــرایط تحریــم 
علــم را رهــا کنیــد و همین طــوری می رویــم 
جلــو! یعنــی اینکــه علــم اقتصــاد و قوانیــن آن 
ــد  ــواب می ده ــط ج ــال فق ــت نرم در وضعی
و صــدق می کنــد. ایــن اســتدالل شــبیه ایــن 
اســت کــه بگوییــم در زمــان زلزلــه و یا ســیل 
ــد. نظــر  قوانیــن علــم فیزیــک عمــل نمی کنن
دوم، نظــر کارشناســی و متکــی بــه علم اســت 
و علــم هــم در همــه شــرایط صــدق می کنــد 

ــتر  ــد بیش ــادی بای ــرایط غیرع ــًا در ش و اتفاق
بــه علــم تکیــه کــرد.

ــرایط  ــه در ش ــت ک ــن اس ــش ای ــاال پرس  ح
ــرای  ــرد؟ ب ــد ک ــه کار بای ــی چ ــوار کنون دش
کنونــی  دشــوار  شــرایط  بفهمیــم  اینکــه 
ــن  ــرا ای ــه چ ــم ک ــد ببینی ــت، اول بای چیس
مــا  چگونــه  و  گرفــت  شــکل  شــرایط 
بــه اینجــا رســیدیم؟ دو عامــل مهــم در 
ایجــاد شــرایط فعلــی وجــود دارد، یکــی 
سیاســت های اقتصــادی نادرســت کــه در 
گذشــته اتفــاق افتــاده و دومــی تشــدید 
تحریم هــا اســت. البتــه مــا چهــل ســال اســت 
ــاد می شــوند  ــم و زی ــم  هســتیم، ک ــه تحری ک
ــا  ــدید آنه ــد تش ــی ب ــرایط خیل و االن در ش
ــا  ــا سیاســت های نادرســتی کــه م هســتیم. ام
ــت های  ــان سیاس ــانده، هم ــا رس ــه اینج را ب
اقتصــاد  از  اقتصــادی هســتند کــه  غلــط 
ــالح  ــه اصط ــه ای و ب ــاد یاران ــی، اقتص دولت
خــود حضــرات، اقتصــاد مردمــی نشــأت 
ــم  ــورم و تالط ــه ت ــر ب ــه منج ــرد! ک می گی
بودجه هــای  کســری  می شــود.  ارز  بــازار 
مزمــن کــه دولــت همیشــه داشــته، بــه 
ــان بعــد از انقــالب، ناشــی  خصــوص در زم
ــه ای  ــت های یاران ــی و سیاس ــاد دولت از اقتص
اســت؛ یارانــه بــه تولیــد، یارانــه بــه مصــرف، 
ــری را  ــم کس ــا حج ــه، اینه ــه هم ــه ب یاران

زیــاد می کنــد، کســری را هــم نمی توانــد 
بانــک مرکــزی  منابــع  از  تأمیــن کنــد و 
برداشــت می کنــد و ایــن می شــود تــورم. 
ــت هایی  ــی از سیاس ــی ناش ــش نقدینگ افزای
ــی  ــه بخش های ــی ب ــل تســهیالت تکلیف از قبی
ــه  ــه دادن ب ــتند، یاران ــی هس ــد کارای ــه فاق ک
بنگاه هایــی کــه فاقــد کارایــی هســتند و 
ایجــاد موسســات اعتبــاری کــه اخیــراً بــزرگ 
ــد و  ــق کردن ــول خل ــه پ ــن هم ــدند و ای ش
ــد،  ــاد کردن ــورم ایج ــازار و ت ــد در ب ریختن

خودشــان هــم غیب شــان زده اســت!
دولــت در برابــر افزایــش تــورم چــه سیاســتی 
ــاد  ــورم زی ــه ت ــن ک ــرد؟ همی ــش می گی پی
می شــود و فشــار بــر مــردم بیشــتر می شــود، 
ــه ســرکوب قیمــت  دولــت شــروع می کنــد ب
ــد  ــر می کن ــون فک ــرخ ارز، چ ــرکوب ن و س
کــه بــا واردات می شــود تــورم را کنتــرل 
کــرد! و فکــر می کننــد اگــر نــرخ ارز را پاییــن 
ــا  بیاوریــم، تــورم را می شــود کاهــش داد و ب
ــازار  ــه ســرکوب ب قیمت گــذاری در داخــل ب

می پــردازد.          
نتیجــه تالش هــای دولــت بــرای حــل مســئله 
چیســت؟ درســت نتیجــه برعکــس می دهــد! 
ــا  ــد و ب ــرکوب می کنی ــا را س ــی بازاره وقت
ــت  ــرخ ارز را تثبی ــذاری، ن ــوان خدمت گ عن
می کنیــد، تولیــد کاهــش پیــدا می کنــد و 

استاد برجسته علم اقتصاد، موسی غنی نژاد

بگذارید مردم آزادانه کاسبی کنند
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دیگــر کســی تولیــد نمی کنــد، تولیــد صــرف 
ــود  ــراه رک ــه هم ــورم ب ــی ت ــد؛ یعن نمی کن
ــود.  ــی می ش ــود تورم ــه رک ــود و نتیج می ش
ــرد و  ــام می گی ــذاری انج ــه قیمت گ ــی ک وقت
ــد هــم پاییــن  ــازار ســرکوب می شــود، تولی ب
می آیــد و بــا کاهــش عرضــه، قیمــت افزایــش 
ــورم  ــود. ت ــورم می ش ــاز ت ــد و ب ــدا می کن پی
ــد پــول. وقتــی  یعنــی تضعیــف قــدرت خری
ــد  ــدرت خری ــی ق ــود یعن ــورم می ش ــه ت ک
ــی  ــد و وقت ــدا می کن ــش پی ــی کاه ــول مل پ
قــدرت خریــد پــول ملــی کاهــش پیــدا کــرد 
ــای خارجــی  ــه ارزه ــن اســت ک ــش ای معنای

می شــود.  گران تــر 
در مــورد مســئله دوم کــه همــان تحریــم 
ــدف  ــه ه ــت ک ــد گف ــت، بای ــادی اس اقتص
از ایــن تحریم هــا محــروم کــردن دولــت 
خودشــان  و  اســت  نفتــی  درآمدهــای  از 
ــه موضــوع دیگــری  ــد. البت ــالم کردن ــم اع ه
ــری  ــدارد، جلوگی ــت ن ــر از آن اهمی ــه کمت ک
از انتقــال درآمدهــای ارزی اســت، یعنــی 
ــرای  ــع ب ــاد مان ــی و ایج ــام بانک ــم نظ تحری

ــی. ــارت خارج تج
در برابــر شــرایط دشــوار اقتصــادی چــه 
بایــد کــرد؟ دو راه حــل وجــود دارد؛ راه 
حــل اول، روشــی اســت کــه مســئوالن 
دولتــی می گوینــد. دوبــاره همــان کنتــرل 
ــود  ــه می ش ــا ک ــرکوب بازاره ــا و س قیمت ه
ــورم  ــورم، ت ــواع ت ــد، ان ــش تولی ــان کاه هم
االن در آن  مــا  رکــودی و وضعیتــی کــه 
ــت  ــرکوب قیم ــا س ــورم را ب ــتیم. االن ت هس
ــرکوب  ــی س ــد، ول ــن بیاورن ــتند پایی نتوانس
ــد  ــت! تولی ــه داده اس ــت، نتیج ــازار و قیم ب
ــی  ــد خیل ــد نمی کنن ــردم تولی ــده! م ــن آم پایی
مــا  برنامــه  می گوینــد  تولیدکننده هــا  از 
ایــن اســت کــه به طــور منظــم تولیــد را 
ــر  ــان را صف ــد خودم ــم و تولی ــش دهی کاه
ــردن  ــد ک ــدارد و تولی ــده ن ــون فای ــم، چ کنی

ــت!  ــتر اس ــه اش بیش هزین
 امــا راه حــل کارشناســی چیســت؟ راه حــل 
کارشناســی، اتــکا بــه قوانیــن علمــی اقتصــاد 
ــر چــه بیشــتر  اســت و اینکــه تجــارت را ه

تشــویق کنیــد؛ چــون صــادرات در هــر 
شــرایطی باعــث رونــق تولیــد می شــود، چــه 
در داخــل و چــه در خــارج. در زمــان اعمــال 
تحریم هــای بیرونــی کــه تجــارت خارجــی را 
ــط  ــد، سیاســت های غل ــا دشــوار می کن ــر م ب
داخلــی هــم تجــارت داخلــی را بــر ما دشــوار 
ــد. در  ــف می کن ــکل را مضاع ــد و مش می کن
ایــن شــرایط بهتریــن کار و درســت ترین 
سیاســت، سیاســت تجــارت آزاد اســت. شــما 
ــه فعــاالن اقتصــادی هــم در  ــد ک اجــازه دهی
ــه  ــی آزادان ــارت خارج ــم در تج ــل و ه داخ
تجــارت کننــد، کاالهایشــان را قیمت گــذاری 
نکنیــد و نــرخ ارز را دســتوری تغییــر ندهیــد. 
بازیگــران  آزاد، ضعیف تریــن  تجــارت  در 
هــم نقشــی بــرای بــازی کــردن دارنــد، ایــن 
ــون؟  ــدام قان ــد، ک ــاد می گوی ــون اقتص را قان
ــکاردو  ــکاری ری ــون هم ــه قان ــه ب ــی ک قانون
معــروف اســت؛ معــروف بــه مزیت هــای 
ممکــن  می گویــد،  قانــون  ایــن  نســبی. 
اســت یــک اتفاقــی پیــش بیایــد کــه در همــه 
زمینه هــا بهره وری تــان پایین تــر از کشــور 
ــا در  ــه خارجی ه خارجــی باشــد و نســبت ب
ــید  ــق نداشته باش ــت مطل ــا مزی ــه زمینه ه هم
و آنهــا در همــه زمینه هــا مزیــت مطلــق 
باالیــی داشــته باشــند، ولــی زمینه هایــی 
ــت  ــا مزی ــی از آنه ــه در برخ ــود دارد ک وج
ــت و  ــر اس ــه کمت ــه بقی ــبت ب ــان نس مطلق ش

ــم.  ــبی می گویی ــت نس ــه آن مزی ب
امــروز، یــک عــده در دولــت بــه جــای 
ــد  ــه صــادرات، فکــر می کنن تشــویق تجــار ب
ــاز،  ــادرات پی ــاًل ص ــری از مث ــا جلوگی ــه ب ک
قیمــت پیــاز در ایــران کاهــش پیــدا می کنــد؛ 
ــه  ــن اســت ک ــن اشــتباه اســت. راهــش ای ای
اگــر شــما تجــارت پیــاز را آزاد کنیــد، تجــار 
از مرزهــای غربــی بــا 15 هــزار تومــان صــادر 
ــتان  ــرقی، از پاکس ــای ش ــد و از مرزه می کنن
بــه 1500 تومــان وارد می کننــد و قیمــت 
کنیــد  آزاد  می شــود.  متعــادل  داخــل  در 
و بگذاریــد مــردم کاسبی شــان را بکننــد، 
همــه مســائل حــل می شــود. البتــه معنــی آن 
ــه ارز هفــت  ــم ب ــن نیســت کــه برمی گردی ای

انقــالب!  اول  تومــان 
ــه  ــن اســت ک منظــور ای
ایــن  از  بهتــر  وضــع 
ــه االن در آن  ــی ک وضع

قــرار داریــم، می شــود. 
ــن اســت  ــت ای ــه مســئله دول در شــرایطی ک
ممنــوع  را  صــادرات  دارد،  کــم  ارز  کــه 
اســت؟  کجــا  عقالنیــت  آخــر  می کنــد، 
فکــر می کنــد صــادرات را ممنــوع کننــد، 
حــل  داخلــی  مصرف کننده هــای  مســائل 
ــان  ــی هم ــای داخل ــود. مصرف کننده ه می ش
تولیدکننده هــا هســتند، کاســب ها هــم همــان 
مصرف کننده هــا هســتند. مــردم را از هــم 
تفکیــک نکنیــد، مــردم را رو در روی هــم قــرار 
ندهیــد. مــردم همــه یکــی هســتند، بگذاریــد 
آزادانــه راه شــان را پیــدا کننــد. فضیلــت 
ــدون  ــردم ب ــه م ــت ک ــن اس ــارت آزاد ای تج
ــان  ــد مسئله ش ــر داشته باش ــت خب ــه دول اینک
ــما  ــه ش ــرط اینک ــه ش ــد، ب ــل می کنن را ح

ــد. ــت نکنی ــر درس ــا دردس ــرای آنه ب
ــم و آن  ــی مهمــی داری ــه خیل ــک وظیف ــا ی م
هــم ایــن اســت کــه نااُمیــد نباشــیم. کارتــان 
ــن  ــرف ای ــه ح ــی ب ــد و خیل ــام دهی را انج
دولتی هــا گــوش ندهیــد! یادتــان هســت کــه 
یــک ســال پیــش آقــای جهانگیــری، معــاون 
ــا  ــد: »آق ــه می گفتن ــور چ ــس جمه اول رئی
ایــن ارز 4200 تومــان اســت؛ نــه یــک کلمــه 
ــتر  ــر بیش ــاد؛ اگ ــه زی ــک کلم ــه ی ــم و ن ک
می بندیــم  و  می گیریــم  بکنیــد،  معاملــه 
و فــالن می کنیــم.« حــاال ایــن حرف هــا 
ــن  ــه ای ــا ب ــد االن م ــتند؟ می گوین ــا هس کج
نتیجــه رســیده ایم کــه ارز 4200 تومانــی هیــچ 
ــن قیمــت  ــه ای ــی ب ــده ای نداشــته و کاالی فای
نرسیده اســت!  مصرف کننــده  دســت  بــه 
ــت  ــال اس ــک س ــناس ها ی ــا! کارش ــب، آق ُخ
کــه همیــن را بــه شــما می گفتنــد، چــرا 

حــرف گــوش نمی دهیــد؟!
ــن  ــرم ای ــم بگی ــه می خواه ــی ک ــه نهای  نتیج
اســت کــه اوالً، بــرای اینکــه حساســیت روی 
پســته کــم اســت و نــرخ ارز هــم بــاال رفتــه 
ــت.  ــوب اس ــرایط خ ــادرات ش ــرای ص و ب
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دغدغه پیمان ارزی
طــی ســال گذشــته کــه مســئله پیمــان ارزی 
وجــود آمــد مــن همیشــه ایــن دغدغــه را 
ــاز بگــذارم و اجــازه  ــال ب ــک کان ــه ی داشــته ام ک
دهــم کــه صادرکننــده بــا واردکننــده بــا هــم بــه 
توافــق برســند. مــا االن متفــق القولیــم کــه بایــد 
منابــع صادراتــی در جهــت رفــع نیازهــای کشــور 
مصــرف شــوند. امــروز یــک تفکــری در بخــش 
کنتــرل هــای ارزی در کشــور مطــرح اســت کــه 
ــرمایه  ــروج س ــرای خ ــای ب ــک نیازه ــون ی چ
وجــود دارد و چــون یــک نیازهــای بــرای قاچــاق 
ــزم را  ــد مکانی ــا بای ــن م ــود دارد، بنابرای کاال وج
ــا نرســد.  ــه آنه ــه ارز ب ــم ک طــوری طراحــی کنی
همــه ایــن ســامانه ها و کنترل هــا و دغدغه هــا 
ــوید  ــی ش ــته م ــی آن خس ــما از بروکراس ــه ش ک
و هــر آدم عاقلــی هــم خســته می شــود، بــه 
خاطــر ایــن اســت کــه مــا منابــع آزادی را از محل 
صــادرات بــرای خــروج ســرمایه و بــرای واردات 

قاچــاق فراهــم نکنیــم! حــاال اگــر از مــن بپرســند 
ــال آن  ــم چــرا دنب ــن می گوی ــرد؟ م ــد ک چــه بای
خــروج  عامــل  کــه  نمی رویــد  ریشــه هایی 
قاچــاق هســتند؟! خیلــی  واردات  و  ســرمایه 
بهتــر اســت کــه مــا دالیــل اصلــی مقابلــه کنیــم 
تــا اینکــه بــا مــردم برخــورد کنیــم. دلیــل اینکــه 
ــرای خــروج ســرمایه از کشــور وجــود  ــزه ب انگی

ــت؟  دارد، چیس
ــد  ــد، مانن ــی دارن ــری باالی ــع ارزب برخــی از صنای
ــت ارز در  ــه قیم ــران ک ــودرو در ای ــت خ صنع
ــاال  ــی ب ــا خیل ــد آنه ــده تولی ــام ش ــت تم قیم
ــری  ــته ارزب ــت پس ــا در صنع ــود، ام ــد ب خواه
ــت  ــرای صنع ــاید ب ــدارد. ش ــود ن ــی وج آنچنان
پســته اگــر نــرخ ارز شــناور بشــود خیلــی 
مشــکلی ایجــاد نکنــد، ولــی اگــر در یــک جمــع 
تولیــد کننــدگان لــوازم خانگــی، صنایــع شــیمیایی 
و یــا تولیدکننــدگان نســاجی باشــند، حتمــاً بــرای 

ــت.  ــرح اس ــرخ ارز مط ــا ن آنه
ــا  ــری ب ــرایط همفک ــن ش ــن در ای ــر م ــه نظ ب
دولتمــردان بــرای رســیدن بــه یــک راهــکار 
توافقــی در جهــت حمایــت از تولیــد و صــادرات 
ــد  ــررات بای ــذاری و مق ــد قانون گ ــته در بع پس
یــک  و  باشــد  انجمــن  برنامه هــای  رأس  در 
ــی  ــف باغبان ــای مختل ــد از بخش ه ــدای واح ص
ــدای  ــن ص ــود. ای ــنیده ش ــته ش ــادرات پس و ص
واحــد بایــد بتوانــد در محافــل مختلــف در جهت 
ــه اعضــای انجمــن  ــان خــودش ک ــع ذی نفع مناف
ــی  ــات جهان ــد. تجربی ــال کن ــتند کار را دنب هس
در کشــورهای پیشــرفته هــم نشــان می دهــد 
ــا هــم  کــه بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی ب

به طــور هماهنــگ عمــل می کننــد. 
مزیت حضور در تشکل ها

در  حضــور  از  اعضــا  کــه  مزیتــی  بهتریــن 
چنیــن تشــکل هایی می تواننــد از آن بهره منــد 
ــی  ــت. یک ــکار اس ــا و اف ــادل ایده ه ــوند، تب ش
از مهم تریــن وظایفــی کــه تشــکل ها برعهــده 
از  می کننــد  ســعی  کــه  اســت  ایــن  دارنــد 
طریــق ارتبــاط شــبکه ایی بیــن باغــداران، تجــار، 
بخش هــای خدماتــی و تحقیقاتــی بــا هــم تبــادل 
نظــر کننــد و اینکــه تشــکل بتوانــد مرتبــاً بــا ارائــه 
اطالعــات، اعضــا خــود را در مــورد مســائل 

جــاری به روزرســانی کنــد.  
ــی  ــه وقت ــت ک ــادم هس ــالب ی ــن از اول انق م
ــد  ــام ببرن ــق را ن ــک انجمــن موف ــتند ی می خواس
از اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش صحبت می شــد 
کــه از منافــع و حقــوق قانونــی اعضــا خــود بــه 
خوبــی دفــاع می کــرد و ســعی می کردنــد در 
مجلــس شــورای اســالمی و در جلســات بــا 
ــد.  ــکاری کنن ــن هم ــن قوانی ــئولین در تدوی مس
فعالیت هــای  بــرای  بخواهیــم  امــروز   اگــر 
ــم،  ــم کنی ــم و فی االه ــران اه ــته ای ــن پس انجم
شــاید مهمتریــن وظیفــه ایــن تشــکل، همفکــری 
بــا مقاماتــی اســت کــه در جایــگاه قانون گــذاری 

ــتند.  هس
ــالت  ــن رس ــروز بزرگ تری ــم ام ــر می کن ــن فک م
انجمــن ایــن اســت کــه بهتریــن الگوهــا در 
باغبانــی و در تجــارت را در معــرض نمایــش 
بگــذارد، دوره هــای آموزشــی برگــزار کنــد و 
مکانیزم هــای اطالع رســانی را به خوبــی انجــام 

ــد.  ده

مجتبی خسروتاج، معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت

سایه مالل آور بروکراسی دولتی

ــوب  ــم خ ــول ه محص
اســت. شــما باید بیشــتر 
ــرای بحــث صــادرات  ب
ــًا  ــا نهایت ــد. اینه کار کنی
پذیرفــت  خواهنــد 
ــه  ــان را ب ــد و ارزش ــا بیاین ــه صادرکننده ه ک
بــازار آزاد بفروشــند. راه دیگــری غیــر از ایــن 
ــت.  ــد پذیرف ــا زود خواهن ــر ی ــت و دی نیس
منتهــی شــما نااُمیــد نباشــید، سیاســیون زیــاد 

البتــه حرف های شــان  و  می زننــد  حــرف 
هــم خیلــی هزینــه دارد، ولــی واقعیــت ایــن 
ــن  ــل قوانی ــاد مث ــن اقتص ــه قوانی ــت ک اس
فیزیــک هســتند و قوانیــن اقتصــادی بــه 

ــد. ــل می کنن ــی عم خوب
ــم  ــت می کن ــه صحب ــی ک ــا وقت ــن روزه ای
یــاد نقــل قول هــای مارکــس و یــا لنیــن 
»واقعیت هــا  می گفــت:  لنیــن  می افتــم. 
ــد  ــما نمی توانی ــی ش ــتند؛ یعن سرســخت هس

بــا واقعیــت بجنگیــد. واقعیــت خــودش 
را تحمیــل می کنــد.« در شــرایط مــا هــم 
را  خــودش  واقعیــت  اســت.  همین طــور 
تحمیــل خواهدکــرد. بــه نظــر من، آن کســانی 
موفــق خواهنــد شــد کــه امیدشــان را از 
ــد  ــه دهن ــان را ادام ــد، فعالیت ش دســت ندهن
ــد  ــه حــرف سیاســت مدارها ندهن و گــوش ب
و  مأیــوس  حرف های شــان  به خاطــر  و 

ســرخورده و افســرده نشــوند.
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محمدرضا فرشچیان، عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران

ترس از تحریم و دستپاچگی دولت

مشکالت بازرگانی
دوســتان  دســتپاچگی  و  تحریم هــا  از  تــرس 
ــود  ــبت خ ــتری نس ــرب بیش ــر مخ ــت اث در دول
تحریم هــا داشــت. اولیــن مشــکلی کــه در بازرگانــی 
ــورد آن  ــا در م ــت و باره ــم اس ــا حاک ــور م کش
ــی  ــه بازرگان ــت ک ــن اس ــت، ای ــت شده اس صحب
ــای  ــود. در دنی ــارج ش ــنتی خ ــب س ــد از قال بای
ــدرت  ــی ق ــک بازرگان ــرکت های کوچ ــروز، ش ام
حرکــت و مانــور باالیــی ندارنــد. مســئولین دولتــی  
می گوینــد بــرای صــادرات پســته شــرکتی تأســیس 
می کنیــم و بــا چنــد بانــک ارتبــاط برقــرار کــرده و 
یــک مدیــر دولتــی را مســئول صــادرات می گذاریم! 
ــی  ــد، چــون منافع ــاً جــواب نمی ده ــن کار قطع ای
ــم،  ــده می بین ــوان صادرکنن ــه عن ــی ب ــن نوع ــه م ک
ــد  ــا بای ــت گذار م ــد. سیاس ــی نمی بین ــر دولت مدی
ــوق هایی  ــد و مش ــت گذاری کن ــوی سیاس ــه نح ب
ــرکت های  ــزه در ش ــن انگی ــه ای ــد ک ــف کن تعری
کوچــک و متوســط به وجــود بیایــد کــه خودشــان 
ــه شــرکت های  ــل ب ــه هــم ملحــق شــوند و تبدی ب
بــزرگ بشــوند. بنابرایــن، اولیــن مشــکلی کــه 
بازرگانــی در کشــور مــا دارد انــدازه بنگاه هــای 
صادراتــی مــا اســت. از آنجایــی کــه انــدازه 
ــی  ــدرت چانه زن ــت، ق ــک اس ــا کوچ ــای م بنگاه ه
بین المللــی نداریــم و ایــن عــدم قــدرت چانه زنــی 
بین المللــی همیشــه باعــث ضعــف در فــروش، در 
ــود. ــد ب ــا خواه ــارداری م ــذاری و در انب قیمت گ

 مســئله بعــد، عــدم وجــود اســتراتژی مشــخص در 
ــا روی  ــارداری کاال اســت. م ــروش، عرضــه و انب ف
ــم.  ــزی کنی ــم برنامه ری ــه نمی توانی ــروش 12 ماه ف

در مــاه مهــر و آبــان بــه خاطــر عرضــه بیــش از حد 
پســته بــه شــدت قیمت هــا شــکننده می شــود و در 
ــه مقاصــد  ــه شــده ب ــاه کــه پســته های فروخت آذرم
صادراتــی می رســند، قیمت هــا پاییــن می آیــد، 
بالفاصلــه کاهــش قیمــت آذرمــاه در بــازار داخلــی 
ســبب شــکنندگی فــروش مــا در خــارج از کشــور 
ــه  ــد ب ــما نمی توانی ــت ش ــن حال ــود. در ای می ش
خریــدار خارجــی بگوییــد مــن دو مــاه قبــل بــا این 
ــت.  ــن آمده اس ــرده ام و االن پایی ــد ک ــت خری قیم
ــم  ــی می افتی ــه روزمره گ ــا ب ــت م ــن وضعی در ای
و خریــدار خارجــی هــم تکلیــف خــودش را 

نمی دانــد. 
در مقابــل، برنامــه ای کــه آمریکایــی هــا و شــرکت 
پارامونــت اجــرا می کننــد ایــن چنیــن اســت 
کــه قیمــت را در اول ســال اعــالم می کننــد و 
ــد  ــند و بع ــس را می فروش ــاه جن ــت م ــرای هف ب
هــم به تدریــج و به صــورت پلکانــی قیمــت را 
ــع  ــظ مناف ــت حف ــن کار در جه ــد. ای ــاال می برن ب
ــد  ــده خواه ــده و مصرف کنن ــده، صادرکنن تولیدکنن

ــود. ب
ــم.  ــروش مشــخصی نداری ــوز اســتراتژی ف ــا هن  م
مــا هنــوز نمی دانیــم کــه قیمــت تمــام شــده یــک 
ــروز  ــت؟! ام ــدر اس ــران چق ــته در ای ــرم پس کیلوگ
قیمــت بــرای کشــاورز کــه دوســال بی محصولــی را 
تجربــه کــرده چقــدر بایــد باشــد؟ خریــدار خارجی 
هــم نمی دانــد کــه قیمــت تمــام شــده چقــدر اســت 

ــد. ــد برنامه ریــزی کن ــا بتوان ت
ــکل ها  ــف تش ــه وظای ــت ک ــا اس ــن، اینج بنابرای
ــت  ــی در جه ــچ انجمن ــا هی ــود. آی ــف می ش تعری
رفــع ابهــام و شــفافیت بازارهــا چــه برای خریــدار و 
چــه بــرای فروشــنده اقدامــی کرده اســت؟! بــا توجه 
بــه ســاختار تشــکلی کــه شــما عضــو آن هســتید و 
افــراد مــورد اعتمــادی در آن انتخــاب شــده اند، آیــا 
باغدارهــا در جهــت ارائــه دادن محصــول بــه موقــع 
بــه بازارهــا حرکــت خواهنــد کــرد یــا اینکــه ایــن 
محصــول در انبارهــا باقــی خواهدمانــد؟! فرق پســته 
مــا بــا آمریــکا ایــن اســت کــه در آمریــکا باغــدار و 
صادرکننــده یکــی اســت. در ایــران باغــدار، باغــدار 
ــد و  ــادرات می کن ــط ص ــده فق ــت و صادرکنن اس
ــم  ــا ه ــا ب ــع آنه ــه مناف ــال ها، همیش ــن س ــی ای ط

در  بوده اســت،  تقابــل  در 
ــع  ــن مناف ــه ای ــی ک صورت
ــد  ــد همســو باشــند. بای بای
در  کــه  باشــد  اینگونــه 
ــس  ــده جن ــی صادرکنن زمان

می خواهــد، باغــدار حمایــت کنــد و جنــس را 
برســاند و برعکــس زمانــی کــه باغــدار می خواهــد 
ــی او  ــده حام ــد صادرکنن ــد، بای ــس را بفروش جن
باشــد و ایــن جنــس را بفروشــد. تــا زمانــی کــه مــا 
ایــن زنجیــره را بــه هــم وصــل نکنیــم، ایــن اتفــاق 

ــد.  ــت نمی افت ــچ وق ــوب هی خ
ساختار انجمن ها

ــا مطــرح  ــر در دنی ــای اخی ــه در دهه ه تشــکل ها ک
ــا  ــند، ام ــاختاری داشته باش ــک س ــد ی ــده اند بای ش
متأســفانه در کشــور اســامی را می گیریــم و محتــوا 
یــک  می خواهیــد  وقتــی  می شــود.  فرامــوش 
ــک ســاختار  ــد ی ــد اول بای ــف کنی تشــکل را تعری
و زیرســاخت داشته باشــد. ایــن ســاختار از افــرادی 
ــن  ــه ای ــتند ب ــد هس ــه عالقمن ــود ک تشــکیل می ش
تشــکل وارد بشــوند و بایــد همگــن و دارای منافــع 
مشــترک باشــند. افــراد ایــن تشــکل اهــداف از قبــل 
تعییــن شــده ای دارنــد، یعنــی بــرای هــر قدمــی کــه 
می خواهنــد بردارنــد بایــد یــک هدفــی را تعریــف 
کــرده باشــند. الزمــه تعریــف اهــداف، بــه کارگیری 
ــه  و  ــراد نخب ــه در آن صنعــت اســت؛ اف ــراد نخب اف
ــای  ــزو اعض ــده ج ــه در آین ــری ک ــب فک صاح
انجمــن خواهنــد بــود و بــه عنــوان هیئــت موســس 
از آنهــا یــاد می شــود. الزمــه حضــور در هیئــت امنــا 
و هیئــت موســس یــک انجمــن، فعــال بــودن افــراد 
آن اســت. در صورتــی کــه شــما فعالیــن را بــه کار 
بگیریــد، اگــر آنهــا دلشــان بــرای دیگــران نســوزد، 
حداقــل دلشــان بــرای خودشــان می ســوزد، بنابراین 
ــود  ــی به وج ــک هم صدای ــوند ی ــع بش ــی جم وقت
می آیــد و ایــن هم صدایــی در بیــن صاحبــان 
اصلــی کار کــه قطعــاً صراحت لهجه خواهندداشــت 
باعــث پیشــبرد اهــداف و منافــع اعضــای آن انجمن 
ــن  ــه ای ــتری ب ــراد بیش ــاً اف ــد و مطمئن ــد ش خواه
تشــکل جــذب می شــوند. متأســفانه، امــروز از 
ــه جــا  ــته ب ــک پوس ــط ی ــا فق ــر تشــکل های م اکث
و  نمی بیننــد  سرویســی  اعضــا  و  مانده اســت 
ــد.  ــان نمی دهن ــا نش ــت در آنه ــه عضوی ــی ب رغبت
مــن همیشــه معتقــد هســتم کــه مــا بایــد پاســخگو 
بــودن را اول از خودمــان شــروع کنیــم تــا دیگــران 
جــذب شــوند و آنهــا هــم بتواننــد کارهــای خوبــی 

را رقــم بزننــد.








