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انجمن

جلســه میــز پســته بــا حضــور تعــدادی از اعضــای انجمــن 
ــان،  ــاق کرم ــدگان ات ــأت نماین ــای هی ــران، اعض ــته ای پس
مــودودی معــاون ســازمان توســعه تجــارت ایــران، انارکــی 
محمــدی نماینــده مــردم رفســنجان، پورابراهیمــی نماینــده 
مــردم کرمــان و راور، امیــری نماینــده مــردم زرنــد و 
ــاد  ــادرات وزارت جه ــعه ص ــر توس ــرکل دفت ــجری مدی ش
ــی،  ــاق بازرگان ــال در ات ــهریورماه امس ــاورزی در 15 ش کش
صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان برگــزار شــد. یکــی از 
مــوارد دســتور جلســه میــز پســته، بررســی میــزان مصــرف 
پســته در داخــل کشــور و آســیب های ایجــاد محدودیــت در 

ــود.  امــر صــادرات آن ب
در ادامــه، بیانیــه انجمــن پســته ایــران در مخالفــت بــا هــر 
گونــه مداخلــه دولــت در بــازار داخــل یــا صــادرات پســته و 
تبعــات ناشــی از آن کــه در ایــن جلســه ارائــه شــد، آورده 

شده اســت. 
تولید

•  تولیــد و تجــارت بیــن المللــی پســته ایــران حــدود صــد ســال قدمــت 
ــه تمــام کشــورهای جهــان صــادر می شــود. ــًا ب ــران تقریب دارد. پســته ای

ــه  ــت ک ــدت اس ــد م ــرمایه گذاری بلن ــک س ــته ی ــاغ پس ــداث ب •   اح
ــده  ــال آین ــرای 15 س ــل ب ــرمایه  گذاری، حداق ــک س ــاورز در آن ریس کش
را برمــی دارد. بنابرایــن هــر تصمیــم خلق الســاعه منجــر بــه تــرس 

ســرمایه گذار و عــدم ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت خواهدشــد.
ــزار  ــک 200 ه ــن نزدی ــور میانگی ــران بط ــته در ای ــاالنه پس ــد س •  تولی
ــی  ــت دولت ــا ران ــه ارز ی ــد آن هیچ گون ــن زده می شــود. در تولی ــن تخمی ت
ــه  ــت آن را توجی ــم قیم ــت در تنظی ــه دول ــه مداخل ــود ک ــتفاده نمی ش اس

کنــد.

ــرآورد  ــن ب ــزار ت ــران 225 ه ــته ای ــال گذش ــک س ــته خش ــد پس •  تولی
شــد؛ حــال آن کــه تولیــد ســال جــاری بــا توجــه بــه خســارت بی ســابقه 
ــود.  ــی می ش ــن پیش بین ــزار ت ــاره، 55 ه ــی به ــرایط اقلیم ــی از ش ناش
ــداران پســته کشــور  ــب باغ ــابقه امســال، غال ــه خســارت بی س ــه ب باتوج
در نگهــداری و تعمیــرات ســاالنه مــورد نیــاز باغــات پســتۀ خــود در ســال 
محصولــی پیــِش رو قطعــًا بــا تنگنــای مالــی بی ســابقه ای مواجــه خواهنــد 
ــه  ــارات وارده ب ــران بخشــی از خس ــت جب ــت جه ــون دول ــم اکن ــود. ه ب
کشــاورزان، دســتور اســتمهال ســه ســالۀ اقســاط سررســید شــدۀ وام هــای 
ــد در  ــم کن ــلیم حک ــل س ــت عق ــن اس ــه ممک ــت. چگون ــا را داده اس آنه
همــان زمــان کــه بخشــی از دولــت بــه فکــر جبــران خســارت بی ســابقۀ 
وارد آمــده بــه صنعــت پســته کشــور می باشــد، بخــش دیگــری از دولــت 
ــد  ــدید درآم ــش ش ــه کاه ــر ب ــه منج ــد ک ــی باش ــع مقررات ــدد وض درص

همــان فعــاالن شــود؟!
• طبــق برآوردهــا، بالــغ بــر یــک میلیــون نفــر در بیــش از 15 اســتان کشــور 
ــه  ــال در چرخ ــت و اخ ــه دخال ــد. هرگون ــزاق می کنن ــته ارت ــت پس از صنع
ــر  ــنگینی ب ــات س ــت ضرب ــورت موق ــی بص ــول حت ــن محص ــادی ای اقتص
ــر  ــاوه ب ــد زد و ع ــه آن خواه ــته ب ــع وابس ــارت و صنای ــد، تج ــره تولی پیک
ــد  ــراه خواه ــه هم ــز ب ــیاری را نی ــی بس ــات اجتماع ــادی، تبع ــات اقتص تبع

داشــت.
قیمت

ــادر و 20  ــران ص ــته ای ــد پس ــد تولی ــدود 80 درص ــول، ح ــور معم •  بط
درصــد آن در داخــل مصــرف می شــود. بــا توجــه بــه غلبــه بــازار 
ــت آن در  ــاس قیم ــر اس ــته ب ــت پس ــل، قیم ــازار داخ ــر ب ــی ب صادرات
ــواره  ــی پســته هم ــن قیمــت داخل ــن می شــود. بنابرای ــی تعیی ــازار جهان ب
ــر  ــال در براب ــری ری ــرخ براب ــی آن در ن ــت جهان ــرب قیم ــل ض از حاص

ارزهــای خارجــی بدســت می آیــد.

بیانیه انجمن پسته ایران در رابطه با پیشنهاد 

تنظیم بازار داخل و مدیریت صادرات پسته از طریق مداخله دولتی
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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بازار داخل
ــود.  ــوب می ش ــات محس ــزو تنق ــته ج •  پس
مصــرف پســته چــه بصــورت آجیلــی، چــه 
ــب  ــوت غال ــی، ق ــواد غذای ــز در م ــورت مغ بص
ــه  ــه مداخل ــاز ب ــه نی ــوده ک ــور نب ــردم کش م
دولــت در زنجیــرۀ تأمیــن یــا فــروش آن را 
توجیــه کنــد. بــا درآمــد حاصــل از صــادرات هــر 
ــرم  ــر 40 کیلوگ ــغ ب ــته، بال ــرم پس ــک کیلوگ ی

ــرد. ــور وارد ک ــه کش ــوان ب ــدم می ت گن
بازارهای صادراتی

ــه صــادر  ــًا بصــورت فل ــا عمدت •  پســته در دنی
در  پســته  فروشــندگان  و  تجــار  و  می شــود 
بــه ســلیقه  بــا توجــه  کشــورهای مقصــد 
ــرآوری،  ــود آن را ف ــرف خ ــوی مص ــازار و الگ ب
ــد.  ــانی می کنن ــی و بازاررس ــته بندی، بازاریاب بس
ــته  ــن پس ــال در تأمی ــاد اخت ــورت ایج در ص
ایرانــی، ایــن مشــتریان بــه ســمت پســته 

می شــوند.  داده  ســوق  آمریکایــی 
بــرای  پســته  صادرکننــدگان  از  برخــی    •

ــذا  ــد. ل ــل می کنن ــراردادی عم ــود ق ــروش خ ف
ــا  ــته، ب ــادرات پس ــد ص ــال در رون ــاد اخت ایج
ــد،  ــرای تعه ــکان اج ــدم ام ــرایط ع ــاد ش ایج
تاجــر ایرانــی و پســته ایرانــی را در تجــارت 

کــرد. خواهــد  بی اعتبــار  بین المللــی 
ــکا  •  تولیــد پســته خشــک ســال گذشــته آمری
ــال  ــد امس ــد. تولی ــام ش ــن اع ــزار ت 275 ه
آمریــکا حــدود 450 هــزار تــن بــرآورد می شــود. 
ــه محدودیــت در صــادرات پســته  ایجــاد هرگون

ــروز خســارت،  ــل ب ــه به دلی ــالی ک کشــور در س
تولیــد بــه شــدت محــدود می باشــد، قطعــًا 
منجــر بــه حــذف پســته ایــران از صحنــه 
ــی، از دســت رفتــن بازارهــای  تجــارت بین الملل
ــن  ــی در ای ــب اصل ــی رقی ــی و جایگزین صادرات

ــد. ــا خواهدش بازاره
برگشت ارز صادراتی

ــاورز  ــروش کش ــت ف ــول، قیم ــور معم •  به ط
پســته کار ایرانــی حــدود 95 درصــد قیمــت 
ــی  ــی پســته توســط تجــار ایران ــروش صادرات ف
اســت. همچنیــن به طــور میانگیــن حاشــیه 
ســود صادرکننــده پســته کمتــر از یــک درصــد 
ــن  ــد. ای ــی آن می باش ــروش صادرات ــت ف قیم
ــد ارز  ــر 99 درص ــغ ب ــه بال ــت ک ــدان معناس ب
حاصــل از صــادرات پســته جهــت پرداخــت 
ــادرات  ــای ص ــش هزینه ه ــاورز و پوش ــه کش ب

همــواره بــه کشــور برمی گــردد.
•  برگشــت ارز حاصــل از صــادرات پســته به دلیل 
تحریم هــای سیاســی و بانکــی بین المللــی از 
ــق شــبکه مویرگــی  ســال ها پیــش تنهــا از طری
ــی و  ــن تجــار ایران و غیررســمی ایجــاد شــده بی
خارجــی صــورت می گرفته اســت. در شــرایط 
بانکــی  محدودیت هــای  و  تحریم هــا  ادامــه 
بین المللــی، اصــرار بــه برگردانــدن ارز حاصــل از 
صــادرات پســته بــه کشــور بــا اظهــار در ســامانه 
ــی  ــبکه بانک ــق ش ــا از طری ــی نیم ــی و علن دولت
ــا  ــن دولت ه ــر ذره بی ــای زی ــمی و صرافی ه رس
و بانک هــای تحریم گــر، غیرممکــن بــوده و 

منجــر بــه توقــف کامــل صــادرات و از بیــن رفتن 
شــبکه مویرگــی برگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
ــن  ــاوه، ای ــد شــد. به ع ــه کشــور خواه پســته ب
امــر قطعــًا خــود موجــب تشــدید شــرایط بغرنــج 

کمبود منابع ارزی کشور می شود. 
نتیجه گیری

ــن  ــوق، انجم ــع توضیحــات ف ــه جمی ــه ب باتوج
ــرایط  ــه در ش ــت ک ــد اس ــران معتق ــته ای پس
ــت  ــه دول ــور، مداخل ــاد کش ــی اقتص ــج فعل بغرن
ــن  ــته، ضم ــادرات پس ــا ص ــل ی ــازار داخ در ب
صدمــات  کشــور،  ارزآوری  قــدرت  کاهــش 
جبــران ناپذیــری را بــر کشــاورزان و تجــار 
پســته و ســایر فعــاالن دخیــل در ایــن صنعــت 
وارد خواهــد کــرد. به عــاوه، بــا توجــه بــه 
تنقلــی بــودن پســته، اثــر ایــن مداخلــه در 
کاهــش فشــار اقتصــادی بــر اقشــار آســیب پذیر 
ــن،  ــود. همچنی ــدک خواهدب ــیار ان ــه بس جامع
شــیرینی پزی  صنایــع  بــه  انجمــن  ایــن 
ــوده  ــا ب ــه آنه ــواد اولی ــی از م ــته یک ــه پس ک
افزایــش قیمــت پســته، قیمــت  به دلیــل  و 
ــش،  ــا افزای ــول آنه ــی محص ــدۀ ریال ــام ش تم
ــش  ــا کاه ــدۀ دالری آنه ــام ش ــت تم ــا قیم ام
یافتــه اســت پیشــنهاد دارد کــه هماننــد صنعــت 
پســته کشــور بــا افزایــش صــادرات و در نتیجــه 
افزایــش ارزآوری محصــول خــود، در جهــت 
ــان  ــان و اســتقال کشــور دلتمردان م حفــظ کی

ــانند. ــاری رس را ی
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ــت پســته در  ــه قدم ــد ک ــاد دارن ــا اعتق ترک ه
ترکیــه بــه 7000 ســال قبــل از میــاد مســیح 
می رســد و در طــول تمدن هــا مصــرف پســته 
ــته اســت. از نظــر  ــود داش ــن کشــور وج در ای
آنهــا اســنادی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 
ــی  ــی جنوب ــا در آناتول ــته در دوره هیتی ه پس
کاشــته و پادشــاه و خانواده هــای اشــرافی 
ــوراییان  ــد. از دوره آش ــرده ان ــی ک ــرف م مص
ــان  ــه نش ــود دارد ک ــنادی وج ــان اس و یونانی
می دهــد در ایــن دوره هــا پســته را بــه عنــوان 
ســمی  جانــوران  نیــش  بــرای  پادزهــری 
پیشــنهاد می کردنــد. همچنیــن بــه علــت 
ارزش غذایــی منحصــر بفــرد و مانــدگاری 
ــوده  ــی ب ــن میوه های ــزو اولی ــته ج ــاال، پس ب
ــاده  ــق ج ــی از طری ــورت بین الملل ــه به ص ک
ــت.  ــده اس ــادر می ش ــن ص ــه چی ــم ب ابریش
از  ترکیــه  در  کاری  پســته  جدیــد  جهــش 
ســال 1948 آغــاز شــد کــه بــاغ بزرگــی 
ــع  ــار، واق ــان پین ــت در شــهر جی توســط دول
ــه مســاحت 3500  ــا، ب ــانلی اورف ــتان ش در اس
هکتــار احــداث گردیــد. در ســال 1955 تعــداد 
تخمینــی درختــان پســته در ترکیــه  6 میلیــون 
و 500 اصلــه بــرآورد شــد و طبــق آمــار مرکــز 
تحقیقــات پســته ترکیــه در حــال حاضــر ایــن 

ــت. ــیده اس ــه رس ــون اصل ــه 44 میلی ــداد ب تع
وضعیت کنونی پسته ترکیه

کشــور ترکیــه ســومین تولیــد کننــده پســته در 
ــق  ــکا اســت. طب ــران و آمری ــس از ای ــان پ جه
آمــار رســمی دولــت ترکیــه، در ســال 2016 کــه 
ــوده، از مجمــوع 165  ــه ب ســال آور پســته ترکی
هــزار تــن پســته ای کــه در ترکیــه تولیــد شــد، 
ــید  ــل رس ــه مصــرف داخ ــن آن ب ــزار ت 153 ه
کــه شــامل مصــرف در مــواد غذایــی، بســتنی و 
باقلــوا بــود و تنهــا میــزان کمــی از آن  در حــدود 
8 هــزار تــن صــادر گردیــد. در آن ســال میــزان 
مصــرف ســرانه پســته در ترکیــه 1.8 کیلوگــرم 
و حــدود قیمــت هــر کیلــو پســته 18 لیــر ترکیــه 

بــوده اســت.
همچنیــن ســال 2018 ســال آور پســته در 
مرکــز  رئیــس  می شــود.  محســوب  ترکیــه 
ــه در  ــول ترکی ــزان محص ــته می ــات پس تحقیق
ســال جدیــد را 200 هــزار تــن اعام کــرد. الزم 
بــه ذکــر اســت، پســته در ترکیــه بــا پوســت تازه 
و در خوشــه خشــک و وزن می شــود و آمــار 
مســئولین نیــز براســاس پســته خشــک شــده در 
ــبه  ــق محاس ــذا طب ــردد، ل ــام می گ پوســت اع
ــت آوردن  ــرای به دس ــران ب ــته ای ــن پس انجم
ــد  ــادل پســته خشــک می بایســت عــدد تولی مع
ــدود  ــرد )ح ــر 1.5 ک ــیم ب ــده را تقس ــام ش اع

ــک(. ــته خش ــن پس ــزار ت 133 ه

تاریخچه پسته در ترکیه
دبیرخانه انجمن پسته ایران

 

حدود قیمت 
 )لیر(

سرانه مصرف 
 )کیلوگرم(

مصرف داخل 
 )تن(

 عرضه

 )تن(

 تولید

 )تن(

 

21.9 0.9 106.7 78.052 144.000 2014 

20.1 1.5 110.9 140.518 80.000 2015 

17.9 1.8 108.2 165.900 170.000 2016 

26.9 - - - 78.000 2017 

 منبع: مرکز تحقیقات پسته غازی آنتپ

 

 

 تولید 

 )تن(

 عرضه

 )تن(

 صرف داخل م

 )تن(

 سرانه مصرف 

 )کیلوگرم(

 حدود قیمت 

 )لیر(

2014 144.000 78.052 106.7 0.9 21.9 

2015 80.000 140.518 110.9 1.5 20.1 

2016 170.000 165.900 108.2 1.8 17.9 

2017 78.000 - - - 26.9 

 منبع: مرکز تحقیقات پسته غازی آنتپ
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ــه از  ــد از صنعــت پســته ترکی ــور بازدی ت
ــاه 1397  ــهریور م ــا 14 ش ــخ 12 ت تاری
ــا  ــن ب ــای انجم ــنایی اعض ــدف آش ــا ه ب
پتانســیل ها و توانمندی هــای پســته ایــن 
کشــور برگــزار شــد. در ایــن تــور تعــداد 
ــکل از  ــن متش ــای انجم ــر از اعض 24 نف
ــی 3 روز از  ــدگان ط ــداران و صادرکنن باغ
ــز  ــط و مراک ــای ضب ــای، ترمینال ه باغ ه
ــازار  ــات و ب ــه تحقیق ــرآوری، موسس ف
ــته در  ــی پس ــع تبدیل ــورس کاال و صنای ب
ــا  شــهرهای غــازی آنتــپ و شــانلی اورف
بازدیــد کردنــد. جزئیــات برنامه هــای 
بازدیــد از صنعــت پســته ایــن کشــور در 

ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ ادام
• روز اول

بازدید از مرکز تحقیقات پسته غازی آنتپ 
ــه  ــد از مزرع ــا بازدی ــور ب ــه ت در روز اول، برنام
تحقیقاتــی ایــن مرکــز آغــاز شــد. بنــا بــه گفتــه 
ــت  ــای محم ــات، آق ــز تحقیق ــناس مرک کارش
اوزون )Mehmet Uzun(، ارتفــاع از ســطح 
ــی آن  ــزان بارندگ ــر و می ــدود 800 مت ــا ح دری
منطقــه حــدود 500-300 میلی متــر اســت، 
ــاد،  ــان زی ــل درخت ــا فواص ــته ب ــای پس باغ ه
خــاک  و  ســطحی  زیــر  قطــره ای  آبیــاری 
ــام  ــد. ارق ــده ان ــزی ش ــگ، باغری ــوه ای رن قه
ــم  ــه رق ــن منطق ــای ای ــود در با غ ه ــته موج پس

کشــیده اوزون، آنتــپ )حلبی( و ســیرت هســتند. 
تعــدادی درخــت تــازه پیونــد خــورده احمدآقایــی 
ــطحی  ــر س ــاری زی ــد. آبی ــاهده می ش ــز مش نی
ــرا  ــان اج ــت درخت ــال از کاش ــد از 10 س را بع
کــرده بودنــد، فاصلــه لوله هــا بــا درختــان 
ــر  ــا 2 لیت ــی قطــره چکان ه ــر و دب حــدود 2 مت
در ســاعت بــود. بــرای درختــان کوچــک فاصلــه 
ــرای  ــانتی متر و ب ــا 20 س ــره چکان ه ــن قط بی
درختــان بــزرگ 40 ســانتی متر بــود. ســطح 
ــه  ــن منطق ــی ای ــر زمین ــای زی ــتایی آب ه ایس

ــد.  ــام ش ــر اع ــا 100 مت ــدود 80 ت ح
پــس از بازدیــد از با غ هــا و نهالســتان بــه دفتــر 
مرکــز تحقیقــات رفتیــم و بــا ریاســت موسســه 
 )Nevzat Aslan( اصــان  نــوزت  آقــای 
ــابقه  ــا س ــم. ایشــان در رابطــه ب ــات کردی ماق
کاشــت و تعــداد درختــان پســته، ارقــام موجــود، 
ســطح زیــر کشــت و میــزان مصــرف پســته در 
ــش از 90  ــود. بی ــراد نم ــی ای ــه توضیحات ترکی
ــه  ــر کشــت پســته در ترکی درصــد از ســطح زی
ــه وی  ــه گفت ــرار دارد. ب ــک ق ــق خش در مناط
ــه ســطح زیرکشــت  ــا 10 درصــد ب ســاالنه 5 ت
ــتان های  ــود. اس ــه می ش ــه اضاف ــته در ترکی پس
شــانلی اورفــا و ســیرت بیشــترین ســهم از ایــن 
تعــداد  متوســط  می باشــند.  دارا  را  افزایــش 
ــار 200  ــر هکت ــه در ه ــته در ترکی ــان پس درخت
اصلــه اســت. متوســط برداشــت پســتۀ با غ هــای 

ــرم و در  ــاآور 200 کیلوگ ــال ن ــک س ــم در ی دی
ســال آور 1000 کیلوگــرم در هکتــار اســت. 
ــک  ــی در ی ــای آب ــت در با غ ه ــط برداش متوس
ســال نــاآور 1000 کیلوگــرم و در ســال آور 
2500 کیلوگــرم در هکتــار اعــام شــد. هزینــه 
ــدود 1.5  ــاورز ح ــر کش ــرای ه ــته ب ــد پس تولی
دالر بــرآورد می شــود. قیمــت بــاغ از 1 تــا 
10 دالر بــرای هــر متــر مربــع متفــاوت اســت. 
ــه  ــی ب ــت، نزدیک ــن قیم ــر ای ــر ب ــل موث عوام
ــان اســت.  شــهر، کیفیــت خــاک و تعــداد درخت
همچنیــن رئیــس مرکــز تحقیقــات توضیــح 
ــد از  ــدود 95 درص ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج داد، ب
ســطح زیرکشــت پســته در ترکیــه دیــم اســت، 
بارندگــی یکــی از مهمتریــن فاکتورهایــی اســت 
کــه به طــور مســتقیم در میــزان پســته تولیــدی 
ــزان  ــال حاضــر می ــر دارد. در ح ــن کشــور اث ای
ــته  ــق پس ــالیانه در مناط ــی س ــط بارندگ متوس
خیــز ترکیــه حــدود 200 تــا 600 میلی متــر 

اعــام می شــود.
ارقام پسته ترکیه

ــای  ــیرت پیونده ــی و س ــیده، حلب ــز، کش قرم
ــوند.  ــوب می ش ــه محس ــته در ترکی ــب پس غال
ــات  ــه تحقیق ــام در موسس ــن ارق ــیاری از ای بس
خصــوص  در  و  موجــود  آنتــپ  غــازی 
ویژگی هــای آنهــا تحقیــق شــده کــه بــه 
ــت: ــده اس ــاره ش ــا اش ــن ویژگی ه ــی از ای بعض
ــی و  ــپ، باتوم ــته آنت ــب  پس ــای غال ــه ه پای
ــه  ــازه ب ــای ت ــه ه ــتند و واریت ــوس هس تربینت
ــاراک اســتار، آکینچــی،  ــن، ب ــت رســیده تکی ثب

اویگئــر، آتلــی و ازتــورک می باشــند.
ــورک،  ــکا، ازت ــور، کاس ــر: اویگ ــته ن ــوع پس 4 ن

ــترین اکوس
 در ادامــه رئیــس مرکــز تحقیقــات پســته غــازی 
ــده و در  ــرا ش ــی اج ــای تحقیقات ــپ، پروژه ه آنت

دســت اقــدام ایــن مرکــز را اعــام نمــود.
بازدیــد از مرکــز تولیــد باقلــوای پســته 

)CELEBIOGLU(
در ایــن روز بــرای بازدیــد از نحــوه تولیــد 
ــوا  ــگاه باقل ــه کارگاه و فروش ــته ب ــوای پس باقل
رفتیــم. بازدیــد از فرآینــد تولیــد، بخشــی از 
فرآینــد بازاریابــی و فــروش ایــن فروشــگاه بــود. 

گزارش بازدید از پسته ترکیه
سحرنخعی
مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران

 
 

 

درصد از سطح زیرکشت پسته در ترکیه دیم است،  95با توجه به اینکه حدود توضیح داد، رئیس مرکز تحقیقات همچنین 
. در حال حاضر میزان اثر دارداین کشور  تولیدی طور مستقیم در میزان پستهکتورهایی است که بهبارندگی یکی از مهمترین فا

 شود.متر اعالم میمیلی 600تا  200متوسط بارندگی سالیانه در مناطق پسته خیز ترکیه حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیه پستهارقام 

شوند. بسیاری از این ارقام در موسسه تحقیقات محسوب می پیوندهای غالب پسته در ترکیهقرمز، کشیده، حلبی و سیرت 
 ها اشاره شده است:های آنها تحقیق شده که به بعضی از این ویژگیغازی آنتپ موجود و در خصوص ویژگی

  

 2018شهرهای پسته خیز ترکیه و تعداد درختان موجود در سال 

 درختان جوان درختان بارده   درختانتعداد  مساحت )هکتار( شهر 

 4.991.857 17.703.343 22.695.200 136.347 غازی آنتپ

 9.318.546 18.300.486 27.619.032 125.398 شانلی اورفا

 1.927.765 4.668.830 6.596.595 25.809 آدیامان

 1.059.652 2.708.000 3.767.652 18.807 سیرت 

 272.500 810.050 1.082.550 6.799 کاهرامانماراس

 254.580 804.807 1.059.387 6.335 کیلیس

 1.635.286 2.770.080 4.405.366 9.309 سایر مناطق

 19.460.186 47.765.596 67.225.782 328.804 جمع کل ترکیه 

 غازی آنتپ منبع: مرکز تحقیقات پسته
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ــز  ــای مغ ــد کارتن ه ــاهده ش ــه مش ــور ک آن ط
ســبز ســالم وارد کارگاه شــده، در آنجــا توســط 
دســتگاه هــای خردکــن خــرد و پــودر می شــد و 
در ســه ســایز ریــز، درشــت و پــودر بــرای تولیــد 
ــگاه  ــن فروش ــید. ای ــرف می رس ــه مص ــوا ب باقل
ــز ســبز در ســال یکــی  ــن مغ ــد 300 ت ــا خری ب
ــازی  ــوای غ ــد باقل ــز تولی ــن مراک از بزرگ تری

ــود. آنتــپ ب
• روز دوم

ــته  ــرآوری پس ــال ف ــد از ترمین بازدی
)Tiryaki( تیریاکــی 

ــته  ــرآوری پس ــز ف ــد از مرک ــا بازدی روز دوم ب
تیریاکــی آغــاز شــد. شــرکت تیریاکــی در 
ســال 1965 بــا تأســیس ترمینــال فــرآوری 
ــون  ــم اکن ــرد. ه ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــات آغ حبوب
ایــن کارخانــه در 18 مرکــز مختلــف بــه فرآوری 

ــات،  ــل غ ــاورزی مث ــوالت کش ــواع محص ان
حبوبــات، دانــه های روغنــی و مغزجــات از جمله 
پســته مشــغول اســت. بــا اعضــای تــور انجمــن 
ابتــدا از خــط فــرآوری تــر ایــن شــرکت بازدیــد 
ــودن  ــال نب ــل فع ــه دلی ــه ب ــه البت ــم ک کردی
ــود. در  ــخص نب ــاد مش ــرد آن زی ــوه عملک نح
ادامــۀ خــط فــرآوری بعــد از دســتگاه های جــدا 
کــن ســوزنی، غربــال ســایز بنــدی پســته قــرار 
گرفتــه بــود. تعــدادی ماشــین چکش زنــی بــرای 
پســته های دهــن بســت نیــز وجــود داشــت. در 
ــد  ــتگاه های تولی ــالن دس ــری از س ــش دیگ بخ
ــوژی  ــتم و تکنول ــه سیس ــتند ک ــرار داش ــز ق مغ
آنهــا مشــابه نــوع ایرانــی شــامل غربــال 
ــرد و  ــی گ ــای توپ ــایزبندی، پســته خردکن ه س
پــس از آن غربــال جهــت جــدا کــردن پوســت 
ــته کنی را  ــتگاه برش ــدی دس ــه بع ــود. در مرحل ب

مشــاهده کردیــم کــه در آن ابتــدا خیــس کــردن 
و نمــک زنــی انجــام می شــد و بعــد درون چنــد 

ــدند. ــته می ش ــته ها برش ــک پس ــوره کوچ ک
ــته  ــرآوری پس ــال ف ــد از ترمین •  بازدی

)Antepsan( ــان آنتپس
ــد  ــرای بازدی ــه ب ــدی ک ــرآوری بع ــه ف مجموع
در نظــر گرفتــه شــده بــود نوســاز بــود. ماشــین 
ــوز  ــی برخــی هن ــازه نصــب شــده و حت آالت ت
ــالن  ــک س ــط در ی ــد. دو خ ــده بودن ــال نش فع
حــدود 1500 متــری وجــود داشــت؛ یکــی 
ــوط  ــری مرب ــک و دیگ ــته خش ــه پس ــوط ب مرب

ــد. ــته می ش ــز پس ــه مغ ب
ــود  ــن صــورت ب ــه ای سیســتم پســته خشــک ب
ــرم وارد  ــه پســته خشــک شــده در پوســت ن ک
چنــد قیــف و مخــزن اســتیل می شــد و بعــد بــه 
ــت آن  ــته و پوس ــا پس ــد ت ــه می ش آن آب اضاف
ــد درون دســتگاهی  ــس بخــورد و بع ــی خی مدت
ــد.  ــدا می ش ــته ج ــده از پس ــس ش ــت خی پوس
ــا  ــال ب ــبیه غرب ــتگاهی ش ــد دس ــه بع در مرحل
ــرد.  ــدا می ک ــته ج ــت را از پس ــاِر آب پوس فش
ــه پســته  ــود ک ــی ب ــی طبقات ــد غربال ــه بع مرحل
ــک  ــایز وارد ی ــر س ــرد و ه ــایزبندی می ک را س
ــد.  ــش زن( می ش ــن )چک ــدان ک ــین آبخن ماش
پســته ها به صــورت مخلــوط خنــدان و ناخنــدان 
وارد ایــن مرحلــه می شــدند، چــون درصــد 
ــت؛  ــت اس ــان بس ــه ده ــته ترکی ــی از پس باالی
ــدان  ــتگاه آبخن ــه دس ــود ک ــخص نب ــه مش البت
کــن چگونــه کار می کنــد؛ امــا بــر اســاس ظاهــر 
ــا  ــه نظــر می رســید ب ــه دلیــل درجه بنــدی ب و ب
فشــار کار می کنــد. از طرفــی آثــار زخــم و 
ــد.  ــاهده می ش ــته ها مش ــم روی پس ــراش ه خ
البتــه روی دســتگاه درجــه فشــار بــاد هــم وجود 

 
 

 

 های ارقام پسته ترکیهبرخی ویژگی

 

 مشخصه 

 رقم

 زمان برداشت شکل دانه رنگ مغز رنگ پوست دانه )گرم( 100وزن 

 سپتامبر 9 کشیده سرخ-سبز قرمز متمایل به بنفش 123.35 قرمز

 سپتامبر 17 کشیده سرخ-سبز قرمز 125.96 اوزون

 سپتامبر 25 تخم مرغی زرد زرد متمایل به نارنجی 133.80 *سیرت

 سپتامبر 25 گرد زرد صورتی تیره 129.08 **اوحدی

 سپتامبر 10 کشیده سرخ صورتی گیالسی 127.00 حلبی

 سپتامبر 14 تخم مرغی زرد زرد متمایل به صورتی 135.98 تکین

 

واریته های تازه به ثبت رسیده تکین، باراک استار، آکینچی، اویگئر، هستند و  پسته آنتپ، باتومی، تربینتوس  پایه های غالب
 باشند.می ازتورکو  آتلی

 
 ازتورک، اکوستریننوع پسته نر: اویگور، کاسکا،  4

 
 

بازدید از باغ های پسته روستای تکتاشی 
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ــور  ــد از عب ــد بع ــرک خــورده کــه خیــس هــم بودن داشــت. پســته های ت
ــی  ــگ، نمک زن ــای بدرن ــردن دانه ه ــدا ک ــت ج ــورتر جه ــتگاه س از دس
ــال  ــای برشــته کن می شــدند؛ ســپس از غرب ــد وارد هیتره می شــدند و بع
عبــور می کردنــد تــا هــم خنــک شــوند و هــم خاکــه و پوســت و مغزشــان 
ــا از  ــته کن ه ــرارت برش ــوخت ح ــه س ــب اینک ــه جال ــود. نکت ــه ش گرفت
ــه آخــر هــم پســته ها  پوســت اســتخوانی پســته تأمیــن می شــد. در مرحل

می شــدند. بســته بندی 
خــط دیگــر ایــن شــرکت مربــوط بــه تولیــد مغــز پســته بــود. دســتگاه های 
ایــن مجموعــه از شــرکت تولیــد ماشــین آالت فــرآوری پســته اوزر ماکینــا 

)Ozer Makina( خریــداری شــده بود.
• بازدیــد از شــرکت ســازنده ماشــین آالت و خطــوط 

فــرآوری پســته اوزر ماکینــا
تولیــد اصلــی ایــن کارخانــه یــک دســتگاه آب خنــدان کــن بــود. قیمــت 
ــا  ــع شــدیم ت ــه مطل ــه البت ــورو اعــام شــد ک هــر ماشــین 110 هــزار ی
یکســال آینــده امــکان فــروش بــه ایــران ندارنــد، امــا در حــال تأســیس 
نمایندگــی در ایــران هســتند. مدیــر ایــن شــرکت آقــای کمــال اوزرمــت 
اعــام کــرد کــه فــروش تکــی ایــن دســتگاه میســر نیســت و بــرای هــر 
ــر  ــی قیمــت ه ــداری شــود؛ یعن ــت دســتگاه خری ــد هف ــل بای خــط حداق
خــط 770 هــزار یــورو می شــود کــه بــا ســایر متعلقــات آن بــه حــدود یــک 

میلیــون یــورو می رســد. ظرفیــت هــر دســتگاه شکســت )تولیــد مغــز( نیــز 
80 کیلوگــرم در ســاعت و قیمــت آن 8500 یــورو بــود.

• بازدید از بازار بورس کاالی غازی آنتپ
در آغــاز جلســه در بــورس کاالی غــازی آنتــپ، آقــای جســیم ارســان، 
ــروه، آرزوی  ــه گ ــآمدگویی ب ــن خوش ــورس ضم ــازار ب ــس ب ــب رئی نای
ــر  ــراد حاض ــت. اف ــراز داش ــران را اب ــته ای ــن پس ــا انجم ــاط ب ــظ ارتب حف
ــار  ــر از تج ــازار و 10 نف ــره ب ــأت مدی ــای هی ــدادی از اعض ــه تع در جلس
ــازار  ــد. خانــم ازگــور بایــرام دبیــرکل ب و خریــداران پســته عضــو آن بودن
بــورس نیــز ضمــن خوشــآمدگویی بــه گــروه انجمــن یــک معرفــی کوتــاه 
ــورس از  ــازار ب ــات وی ب ــق توضیح ــه داد. طب ــورس کاال ارائ ــازار ب از ب
ــو  ــر 1328 عض ــال حاض ــرده و در ح ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــال 1958 آغ س
ــد.  ــت می کنن ــته فعالی ــه پس ــر در زمین ــداد 322 نف ــن تع ــه از ای دارد ک
ــون،  ــات، زیت ــات، حبوب ــه غ ــته ب ــر از پس ــازار غی ــن ب ــای ای فعالیت ه
ــز اختصــاص دارد. یکــی از پروژه هایــی کــه  خــوراک دام و ادویه جــات نی
در حــال اجــرا در ایــن بــازار اســت، ســاخت ســاختمانی مربــوط بــه دپــوی 
ــا ظرفیــت 10 هــزار تــن اســت. بودجــه ای کــه دولــت بــه ایــن  پســته ب

ــت. ــورو اس ــزار ی ــون و 650 ه ــاص داده 1 میلی ــروژه اختص پ
ــه  ــع ب ــو راج ــث و گفتگ ــه بح ــراد ب ــان، اف ــزارش ارس ــه گ ــد از ارائ بع
ــازار  ــال اعضــای ب ــرای مث ــد. ب ــه پرداختن ــران و ترکی ــت پســته ای وضعی

بازدید از شرکت فراوری پسته  آنتپسان- غازی آنتپ

بازدید از شرکت فراوری پسته  آنتپسان- غازی آنتپ بازدید از شرکت فراوری پسته تیریاکی - غازی آنتپ
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ــران  ــاری در ای ــتم های آبی ــرد سیس ــی عملک ــه چگونگ ــع ب ــورس راج ب
ــت پســته  ــد از صنع ــه بازدی ــود ب ــل خ ــد و تمای کنجــکاوی نشــان دادن
ــه بخــش پرســش  ــه ب ــد. در ادام ــراز نمودن ــده را اب ــال آین ــران در س ای
ــم: ــورس می پردازی ــازار ب ــن اعضــای انجمــن و مســئولین ب و پاســخ بی
ــورس  ــازار ب ــپ در ب ــازی آنت ــته غ ــد پس ــد درص - چن

می شــود؟ معاملــه 
در حــال حاضــر حــدود 60 درصــد از پســته تولیــد شــده در غــازی آنتــپ 

ــازار معاملــه می شــود.  در ایــن ب
- تجارت پسته در این بازار برای عموم آزاد است؟

ــازار بــورس فقــط بــرای اعضــا امــکان پذیــر  خیــر، انجــام معاملــه در ب
ــازار هســتند.  اســت و اکثــر کشــاورزان منطقــه عضــو ب

- مکانیــزم خریــد و فــروش پســته در ایــن بــازار چگونــه 
اســت؟

ــداران  ــندگان و خری ــور فروش ــرای حض ــی ب ــًا محل ــورس عم ــازار ب ب
ــت  ــر قیم ــر س ــیدن ب ــق رس ــه تواف ــد از ب ــه بع ــن معامل ــت. طرفی اس
ــه عقــد قــرارداد  ــه اینجــا مــی آینــد و ب ــازار آزاد، ب مطابــق مکانیســم ب
بــرای خریــد و فــروش پســته یــا صــادرات آن بــه اروپــا مــی پردازنــد و 

ــند. ــمیت می بخش ــود رس ــه خ ــه معامل ــب ب ــن ترتی بدی
-  هدف از تشکیل بازار بورس پسته چه بوده است؟

وقتــی کــه مــردم بــه تجــارت آزاد می پردازنــد ایــن بــازار معامــات آنهــا 
را بــه ثبــت می رســاند و بــرای آنهــا فاکتــور رســمی صــادر می کنــد.

- ضمانت اجرایی این قراردادها چیست؟
ــه  ــارت آزاد دادگاه ترکی ــی تج ــتم قانون ــط سیس ــات توس ــن معام ای
ضمانــت می شــوند. طرفیــن در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکل 

می تواننــد بــه دادگاه ترکیــه شــکایت کننــد.
- مشتری خارجی نیز در بازار بورس وجود دارد؟

ــد.  ــه بپردازن ــه معامل ــازار ب ــن ب ــد در ای ــی نمی توانن ــار خارج ــر، تج خی
ــد. ــازار را دارن ــن ب ــکان تجــارت در ای ــط اعضــا ام فق

- نــرخ دالر چــه تأثیــری بــر قیمــت پســته در ایــن بــازار 
گذاشــته اســت؟

بــاال رفتــن نــرخ دالر باعــث افزایــش میــزان صــادرات محصــول پســته 

ــاال رفتــه  ــرای پســته ب امســال ترکیــه خواهــد شــد، چــرا کــه تقاضــا ب
اســت و قیمت هــا حــدود 20 درصــد افزایــش یافتــه اســت. وقتــی کــه 

ــد. ــن می کن ــازار آزاد باشــد عرضــه و تقاضــا قیمــت را تعیی ب
-  بــه نظــر می رســد اکثــر با غ هــای پســته در ایــن منطقــه 
زیــر 50 هکتــار هســتند و بــه صــورت خــرده مالکــی اداره 

می شــوند. عمــده مالکیــن چــه کســانی هســتند؟
ــه  ــت. البت ــی اس ــورت خصوص ــه ص ــا ب ــت با غ ه ــر مالکی ــه اکث در ترکی
ــه  ــود دارد ک ــار وج ــان پین ــهر جی ــی در ش ــزرگ تحقیقات ــاغ ب ــک ب ی

ــت اســت. ــه دول ــق ب متعل
- لطفا در مورد منابع آبی ترکیه توضیح دهید.

ــت.  ــم اس ــورت دی ــه ص ــه ب ــته در ترکی ــت پس ــر کش ــطح زی ــر س اکث
با غ هــای ترکیــه در مناطــق شــیب دار واقــع شــده انــد و سیســتم آبیــاری 
ــی  ــع آب ــت مناب ــورد وضعی ــی در م ــح خاص ــدارد. توضی ــود ن ــم وج ه

ــت. ــده اس ــی زده ش ــق چاه های ــی مناط ــی در بعض ــم، ول نداری
در پایــان جلســه جســیم ارســان تأکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه روابــط 
دوســتانه ترکیــه و ایران و ســابقه مشــترک تاریخی، فرهنگــی و اقتصادی 
ایــن دو کشــور، همــکاری دوجانبــه در جهــت پیشــبرد و توســعه صنعــت 
پســته و تــاش بــرای ســبقت گرفتــن از رقیــب آمریکایــی الزامی اســت.

•  روز سوم
•  بازدید از با غ های پسته روستای تکتاشی

ــه  ــپ )Nizip( ک ــهر نیزی ــمت ش ــه س ــت ب ــا حرک ــوم ب ــه روز س برنام
در 50 کیلومتــری شــرق غــازی آنتــپ بــود، آغــاز شــد. در تمــام طــول 
ــد، در بعضــی  ــر کشــت پســته بودن ــًا زی ــراف عمدت ــای اط مســیر تپه ه
مناطــق درختــان زیتــون و انگــور هــم در بیــن آنهــا مشــاهده می شــد. در 
حوالــی نیزیــپ در منطقــه ای بــه نــام روســتای تکتاشــی از بــاغ پســته ای 
ــود و  ــال ب ــدود 32 س ــان ح ــم. ســن درخت ــد کردی ــاری بازدی 400 هکت
ــد.  ــول می دهن ــطحی محص ــر س ــاری زی ــا آبی ــد ب ــه بع ــالگی ب از 6 س
ــه در  ــوده ک ــم ب ــًا دی ــا قب ــود. با غ ه ــپ ب ــه آنت ــب آن منطق ــم غال رق
ــر ســطحی  ــاری زی ــاران، آبی ــم ب ــارش ک ــل ب ــه دلی ــر ب ــال های اخی س
ــا  ــه 400 ت ــی آن منطق ــط بارندگ ــته متوس ــد. در گذش ــروع کرده ان را ش
ــه  ــون ب ــم اکن ــه ه ــع )mm/m2( بوده ک ــر مرب ــر در مت 500 میلی مت

بازدید از بازار بورس کاالی غازی آنتپ جلسه با رئیس مرکز تحقیقات پسته - غازی آنتپ
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ــه کارشــناس  ــر گفت ــا ب ــه اســت. بن ــر کاهــش یافت ــا 200 میلی مت 180 ت
ــود آب را محاســبه  ــزان بارندگــی، کمب ــر اســاس می ــاغ در هــر ســال ب ب
می کننــد و بــا سیســتم آبیــاری بــه صــورت ماهیانــه از مــاه مــی تــا اکتبــر 
آبیــاری انجــام می شــود. منبــع آب آنجــا چــاه عمیــق 200 تــا 250 متــری 
ــاز آبــی در مــاه اوت اعــام شــد. عملیــات کوددهــی  ــود و بیشــترین نی ب
عمدتــًا همــراه آبیــاری درون سیســتمی بــر اســاس بررســی نیــاز )از طریــق 
آزمایــش خــاک و بــرگ( درخــت انجــام می شــود. آفــت پســیل و نوعــی 
آفــت قارچــی نیــز وجــود دارد. در آن مزرعــه 400 هکتــاری کــه مشــابه 
اکثــر با غ هــا بــر روی تپه هــا واقــع شــده بــود، 4 حلقــه چــاه عمیــق هــم 
ــن  ــع شــدن در بی ــل واق ــه دلی ــید ب ــه نظــر می رس ــه ب ــود داشــت ک وج
ــه  ــا در طــول مســیر کــه ب ــر آب باشــند. ام ــاد ُپ ــد زی ــه ماهورهــا نبای تپ
ــم  ــال آب نوســاز مشــاهده کردی ــال انتق ــد کان ــه رســیدیم چن ــن منطق ای
کــه احتمــال مــی رود بــرای انتقــال آب پشــت ســدهای بســته شــده بــر 

ــه فــرات باشــند. روی رودخان

ــت و  ــر اس ــا 400 مت ــطح دری ــاع از س ــاغ، ارتف ــناس ب ــه کارش ــه گفت ــا ب بن
ســرمازدگی بهــاره هــم ندارنــد. بــه نظــر می رســید ســرمای زمســتانه در آن 
منطقــه خیلــی تأمیــن نمی شــد و یــا شــاید ارقــام آنجــا خیلــی نیــاز ســرمایی 
ــه  ــا ب ــر ی ــدود 9 لی ــته در ح ــو پس ــر کیل ــد ه ــه تولی ــد. هزین ــی ندارن باالی
ــا 3 دالر اعــام شــد )در ایــن زمــان 1 دالر معــادل 6.6 لیــر  عبارتــی 1.5 ت
اســت(. یــک الیــه خــاک تــا عمــق حــدود 50 ســانتی متــری دارنــد و زیر آن 
یــک الیــه ســخت ســفید رنــگ گچــی اســت. مبــارزه بــا علف هــای هــرز بــه 
دو روش برگــردان کــردن بــه عنــوان کــود ســبز و اســتفاده از علف کش هــا 
ــرایط  ــا ش ــر ب ــاغ مثم ــک ب ــرای ی ــاغ و آب ب ــت ب ــرد. قیم ــورت می گی ص
ــر  ــذار ب ــرایط تأثیرگ ــد. ش ــام ش ــزار دالر اع ــدود 50 ه ــاری ح ــوب هکت خ
ــات،  ــاده، امکان ــه از ج ــهر، فاصل ــه از ش ــاغ، فاصل ــا ب ــن ی ــت آب و زمی قیم
ــزان آب، عمــق و حجــم آب اســت. در  ــزان ســنگ(، می ــت خــاک )می کیفی
فصــل گــرده افشــانی معمــواًل بــاران ندارنــد و یــا بــه عبارتــی از آن آســیب 

ــه کارگــر 10 دالر در روز اعــام شــد.  ــد. هزین ــده ان ندی

سد فرات - هلفتی - شانلی اورفا

مسجد غرق شده - تور فرات - هلفتی
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بازدید از پسته ترکیه به روایت تصویر

نگهبان باغ های پسته - روستای تکتاشی  پسته چینی - روستای تکتاشی 

جلسه اعضای انجمن با رئیس مرکز تحقیقات غازی آنتپ

نهالستان مرکز تحقیقات غازی آنتپ

بازدید از مراحل تولید باقلوا - غازی آنتپ

بازدید از شرکت فراوری پسته تیریاکی - غازی آنتپ

اعضای انجمن در باغ های پسته روستای تکتاشی 
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در شــماره 26 نشــریه دنیــای پســته )خردادمــاه 96( بــه اطــاع  رســید کــه بــه دنبال 
افزایــش آمــار مــردودی کانتینرهــای پســته بــه دلیــل وجــود ســم اُکراتوکســین آ 
)OTA( مســئولین برخــی از کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا از جمله آلمــان و هلند 
ســعی کردنــد اتحادیــه اروپــا را متقاعــد کننــد تــا بــرای ایــن ســم حــد مجــاز تعییــن 

کنــد )حــد پیشــنهادی اتحادیــه اروپــا بــرای پســته 5 میکروگــرم در کیلوگــرم بــود(.
بدیــن منظــور کمیســیون اروپــا از فــروکام )اتحادیــه خشــکبار اروپــا( درخواســت 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــی دارن ــر مخالفت ــد و اگ ــی کنن ــنهادی را بررس ــد پیش ــا ح ــرد ت ک
ــار  ــرای بررســی در اختی ــود را ب ــات خ ــه پســند اطاع ــار محکم مســتندات و آم

ــد. ــیون بگذارن کمیس
بــه تبــع ایــن اطــاع رســانی، فــروکام از اعضــا و صنایعــی کــه ممکــن اســت از 
ایــن سیاســت جدیــد اتحادیــه آســیب ببیننــد درخواســت کــرد بــا ارائه مســتندات و 

دالیــل مراتــب را بــه فــروکام اعــام نماینــد.
ــد و  ــن تهدی ــال ای ــام موضــع اعضــا در قب ــس از اع ــروکام پ ــتا، ف ــن راس در ای
برگــزاری جلســاتی بــا اعضــا و مســئولین اتحادیــه اروپــا توانســت با حمایــت مادی 

تعــدادی از اعضــا بــه تدویــن پــروژه ای تحقیقاتــی در خصــوص اُکراتوکســین در 
خشــکبار و مغزجــات بپــردازد.

انجمــن پســته ایــران نیــز بــا حمایت اعضــای کمیته فــروکام انجمــن و تعــدادی از 
صادرکننــدگان دلســوز عضــو، یکی از حامیــان مالی پــروژه تحقیقاتی اُکراتوکســین 

 . شد
در نهایــت، پیگیری هــا، مکاتبــات و ارائــه نتیجــه پــروژه اُکراتوکســین فــروکام بــه 
ــا از ســازمان امنیــت مــواد  ــه ایــن شــد کــه کمیســیون اروپ کمیســیون منجــر ب
غذایــی اروپــا )EFSA( بخواهــد مطالعــه جدیــدی راجــع بــه اُکراتوکســین آ ترتیب 

دهــد. 
ــد اینکــه در جلســۀ روز دوشــنبه، 17 ســپتامبر 2018 بیــن کمیســیون  ــر جدی خب
و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا، مقــرر شــد تعییــن حــد بــرای اوکراتوکســین 
ــه اول  ــا نیم ــر خشــک و پســته ت ــه انجی ــی از جمل ــه محصــوالت غذای آ در کلی
ســال 2019 )یعنــی زمــان مشــخص شــدن نتایــج تحقیــق جدیــد ســازمان امنیت 

غذایــی اروپــا( بــه تعویــق اُفتــد.

تالش انجمن پسته نتیجه داد:

اعمال حد مجاز ُاکراتوکسین منوط به بررسی بیشتر شد
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1- مقدمه
ایــران  پســته  تولیــد  در  امــروز  کــه  روشــی 
ــه  ــت، چراک ــنتی نیس ــود روش س ــی ش ــل م عم
ــدرن  ــش م ــزار و دان ــد از اب ــش در تولی ــا کمابی م
اســتفاده مــی کنیــم. در عیــن حــال روشــی مثــل 
ــت.  ــود نیس ــی ش ــرا م ــم اج ــکا ه ــه در آمری آنچ
هــدف مــا ایــن اســت کــه تولیــد پســته در ایــران 
امــروز را بــا توجــه بــه امکانــات و محدودیــت هایی 
کــه وجــود دارنــد تعریــف کنیــم. ایــن کار مســئله 
اصلــی پســته ایــران اســت و تــا زمانــی کــه مــورد 
توجــه همــه دســت انــدرکاران، قــرار نگیــرد 

ــود. ــی ش ــل نم ــران ح ــته ای ــئله پس مس
از آنجایــی کــه اطاعــات مــا در مــورد رفســنجان 
ــوده  بیشــتر از ســایر مناطــق پســته خیــز ایــران ب
ــران از  ــته کاری ای ــعه پس ــن توس ــر ای ــاوه ب و ع
ــورد  ــث در م ــت بح ــده اس ــروع ش ــنجان ش رفس
ــر روش  ــت. اگ ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن منطق ای
تولیــد پســته در رفســنجان تئوریــزه شــود تعمیــم 
ــدوارم  ــت. امی ــختی نیس ــران کار س ــه کل ای آن ب
اصلــی تریــن ســؤال در مــورد پســته ایــران را بــه 
درســتی طــرح کــرده باشــم بــا ایــن مقدمــه برویــم 

ــر ســر اصــل موضــوع.  ب
2- پسته رفسنجان

ــا تقاضایــی کــه بعــد از  از اواخــر قــرن نوزدهــم ب
ــته  ــرای پس ــی ب ــاری جهان ــادالت تج ــعه مب توس
بــه وجــود آمــده بــود شــرایط بــرای توســعه تولیــد 
پســته مهیــا شــد. در آن زمــان منطقــه رفســنجان 
جایــی بــود کــه در آن هــم ســرمایه کافــی بــرای 
کاشــت پســته تمرکــز یافتــه بــود و هــم طبیعــت 
ــه ایــن علــت هــا  ــود ب ــرای ایــن کار مناســب ب ب
ــور  ــای 1250 موت ــال ه ــدود س ــه در ح ــود ک ب

ــران در رفســنجان روشــن شــد. پســته کاری ای
ــه  ــر پای ــا ب ــته صرف ــد پس ــا 1330 تولی از 1250 ت
ــی  ــون و خطای ــه آزم ــر پای ــود. ب ــه متکــی ب تجرب
کــه هــر یــک از باغــداران بــه تنهایــی مــی کردنــد 
و بــر پایــه تبــادل تجربــه بیــن آنهــا و نهایتــا جمــع 
ــه  ــردی ســینه ب ــای ف ــه ه ــدی تجــارب، تجرب بن
ــم  ــی دانی ــل میشــد. م ــن کشــاورزان نق ســینه بی
کــه بعضــی کشــاورزان پیشــرو بودنــد و دیگــران از 
کارهــای آنهــا الگوبــرداری مــی کردنــد. توجــه بــه 
طــرز تولیــد تــا آنجــا پیــش رفــت کــه مرحــوم آقــا 
ــدی،  ــع بن ــات را جم ــری تجربی ــین امی غامحس
مــدون و در ســال 1340 بــه چــاپ رســاندند. چــاپ 
مطلبــی کــه در آن تجربیــات در مــورد تولیــد یــک 
ــان  ــند در زم ــده باش ــدی ش ــع بن ــول جم محص
ــن  ــاید ای ــت. ش ــوده اس ــر ب ــم نظی ــودش ک خ
ــاد  ــل ارش ــی مث ــته های ــوع نوش ــن کار از ن آخری
ــش  ــه دان ــر پای ــا ب ــه صرف ــد ک ــه و ... باش الزراع
ــد.  ســنتی کشــاورزی در ایــران صــورت گرفتــه ان
ــر از  ــی غی ــرای محصول ــدارم ب ــر ن ــروز خب ــا ام ت
ــه  ــن کار صــورت گرفت ــا ای ــال ه پســته در آن س

باشــد.
طــی آن ســالها پیشــرفت هــای زیــادی بــه دســت 
آمــد: پیونــد زدن مرســوم شــد، زمــان رســیدن بــه 
ــال  ــا 7 س ــه 6 ت ــال ب ــا 12 س ــول از 10 ت محص
کاهــش یافــت، جســتجو بــرای بــه دســت آوردن 

بهتریــن ارقــام صــورت گرفــت و ... 
رقابــت بیــن باغــداران هــم بــرای افزایــش بهــره 
ــت  ــر کش ــطح زی ــش س ــرای افزای ــم ب وری و ه
ــن  ــک م ــی ی ــت قصب ــود. برداش ــج ب ــری رای ام
ــده  ــه ش ــی پذیرفت ــو( مطلب ــاری 1200 کیل )هکت
ــی  ــود. حت ــداران ب ــه باغ ــط هم ــی توس و حداقل
ــی ده  ــت قصب ــای برداش ــداران ادع ــی از باغ بعض
مــن )هکتــاری 12 تــن( داشــتند. بــه ســطح زیــر 

کشــت مرتبــا افــزوده مــی شــد. مســاحت باغــات 
ــه  ــود در 1330 ب ــزی نب ــا چی ــه در 1250 تقریب ک
ــار رســید. طــی ســال هــای  حــدود ده هــزار هکت
1330 تــا 1340 بــه دلیــل اصاحــات ارضــی 
ــر افزایــش یافــت.  ــه دو براب ــر کشــت ب ســطح زی
بنــا بــه بــراورد مهنــدس عزمی )کــه ازکارشناســان 
معتبــر وزارت کشــاورزی زمــان خــود بودنــد( تعــداد 
ــال  ــه در س ــه رفســنجان ک ــان پســته منطق درخت
ــوده، در ســال  ــه ب ــون اصل 1330 حــدود 3/5 میلی
1340بــه 8/5 میلیــون اصلــه رســید. بــا ایــن 
حســاب تــا ســال هــای 1340 ســطح زیــر کشــت 
ــزار  ــت ه ــه بیس ــنجان ب ــته در رفس ــات پس باغ

ــوده اســت. ــار رســیده  ب هکت
ــا از طریــق قنــات هــا  آن زمــان آبهــای ورودی ی
ــزار  ــت ه ــده و بیس ــن آورده ش ــطح زمی ــه س ب
هکتــار باغــات پســته را آبیــاری مــی کردنــد و یــا 
خــود بــه خــود در چهــار تــاالب موجــود در دشــت 

ــن مظهــر مــی شــدند.  در ســطح زمی
ــال  ــنجان در س ــی در رفس ــور آبکش ــن موت اولی
ــاد.  ــه کار افت ــفیان ب ــوم  یوس 1326 توســط مرح
ــا  ــتخراج آب ت ــرای اس ــور ب ــتفاده از موت ــا اس ام
ــن  ــود ای ــدود ب ــیار مح ــل بس ــه چه ــل ده اوای
طــور نبــوده کــه هــر کســی بتوانــد موتور آبکشــی 
ــوفری  ــی ش ــور آبکش ــن موت ــد. اولی ــته باش داش
داشــته بــه اســم جاســم خــان کــه همانطــور کــه 
ــا  ــوده و گوی ــنجانی نب ــت رفس ــمش پیداس از اس
بــرای خــود کیــا و بیایــی داشــته. از آن بــه بعــد با 
اســتفاده وســیع از موتورهــای آبکشــی بــه ســطح 
زیــر کشــت مرتبــا افــزوده شــد بــه طوریکــه طــی 
ــار  ــزار هکت ــدود صــد ه ــه ح ــد ب ــال بع ــی س س
رســید و نهایتــا منطقــه دچــار افــت ســطح آب و 

ــی شــد.  بحــران کــم آب
ــی کــه  ــد در نظــر داشــت آب ــر ایــن بای عــاوه ب
ــا آبــی کــه بــه  از راه قنــات بــه دســت می آیــد ب
کمــک موتورهــای آبکشــی اســتخراج شــود ایــن 
فــرق را دارد کــه در قنــات آب هــای ورودی 
بــه ســفره ذره ذره از ســطح وســیعی جمــع 
آوری شــده و تــا زمانــی کــه مظهــر مــی شــوند 
ــه در  ــد در حالیک ــی کنن ــی طــی م مســیر طوالن
ــده در  ــره ش ــای ذخی ــی آب ه ــای آبکش موتوره

ــوند. ــی ش ــتخراج م ــاه اس ــه ای کوت فاصل

نیاز باغداری امروز پسته ایران 

سیدمحمود ابطحیتلفیق علم و تجربه
نویسنده کتاب های تاریخ اقتصادی رفسنجان و اقتصاد پسته



15
سال سوم - مهرماه 1397 - شماره 30

باغبانی

3- مالکیت-خرده مالکی
ــه بعــد کــه پســته کاری در رفســنجان رواج  از ســال هــای 1250 شمســی ب
ــادی از  ــده زی ــارت ع ــق تج ــینی و رون ــد شهرنش ــا رش ــراه ب ــرد هم ــدا ک پی
ــزرگ  ــن ب ــه مالکی ــل  ب ــت روی آورده تبدی ــه مالکی ــینان ب ــار و شهرنش تج
و کوچــک شــدند. بعــد از رونــق پســته کاری نظــام مالکیــت از ســهم بــری 
ــا ســال  ــد. ایــن وضــع ت ــه روســتائیان تبدیــل گردی ــه پرداخــت دســتمزد ب ب
هــای 1340 کــه قانــون اصاحــات ارضــی اجــرا شــد رایــج بــود. اصاحــات 
ارضــی بــه طــور غیرمســتقیم تاثیــر عمیقــی در تغییــر شــکل طبقــات جامعــه 
ــد.  ــات نمی ش ــامل باغ ــون، تقســیم اراضــی ش ــه موجــب قان ــرد. ب ایجــاد ک
ــد  ــده بودن ــاغ ش ــه ب ــل ب ــی تبدی ــیاری از اراض ــه بس ــه در منطق و از آنجاک
آنچــه در روســتاهای رفســنجان بــه طــور مســتقیم از تقســیم اراضــی نصیــب 
روســتائیان شــد بســیار انــدک بــود. امــا اصاحــات ارضــی نفــوذ مالکیــن را 
در روســتاها بســیار کــم کــرد. ایــن کار همــراه بــا تــرس مالکیــن از ادعاهــای 
روســتائیان در جــوی کــه آن روز وجــود داشــت باعــث شــد مالکیــن مقــداری 
ــا  ــه آنه ــه در محــل ب ــای کوچــک پســته )ک ــاغ ه ــداث ب ــت اح ــن جه زمی
باغچــه مــی گوینــد( بــه روســتائیان واگــذار کننــد. از آن بــه بعــد روســتائیان 
ــداد  ــاد شــدن تع ــرای زی ــود ب ــازی ب ــن کار آغ ــداران کوچکــی شــدند. ای باغ
ــای  ــداد واحده ــی تع ــای آبکش ــتفاده از موتوره ــس از رواج اس ــداران. پ باغ
بهــره بــرداری بــه ســرعت زیــاد شــد. در عیــن حــال طبیعــت پســته کاری و 
باغــداری پســته هــم طــوری بــوده کــه مــی شــد تعــداد زیــادی از افــراد گــرد 
هــم بیاینــد آب را دســته جمعــی و مشــارکتی اســتخراج بکننــد و هــر کــدام 
ــد. در آن زمــان  ــرای خــود بکنن ــه باغــی پســته ب ــل ب ــی را تبدی ــه زمین قطع
باغــات پســته دارای شــرایط زیــر بودنــد: 1-هــر 30 تــا 50 روز یکبــار آبیــاری 
ــه 96 ســهم تقســیم  ــور آبکشــی ب ــوارد هــر موت مــی شــدند 2-در بیشــتر م
مــی شــد بنابرایــن هــر ســهم از یــک موتــور آبکشــی هــر 48 روز 12 ســاعت 
آب داشــت. 3-بــا 12 ســاعت آب مــی شــد یــک هکتــار بــاغ پســته احــداث 
کــرد. بنابرایــن طبیعــی بــود و امــکان داشــت کــه هــر موتــور آبکشــی )هــر 
ــی کــه از  ــادی باغــدار داشــته باشــد باغداران ــرداری( تعــداد زی واحــد بهــره ب

یــک تــا چنــد حبــه ســهم آب داشــته و یــک یــا چنــد هکتــار بــاغ.
عــده ای از مالکیــن قبلــی باغــات خــود را توســعه دادنــد. روســتائیان باغچــه 
ــداران  ــه باغ ــل ب ــتا تبدی ــهر و روس ــادی از ش ــان زی ــدند. کس ــدار ش دار، باغ
بــزرگ و کوچــک شــدند. حتــی اصنافــی مثــل ارایشــگران، راننــدگان تاکســی 
و ... بســیاری از خــرده پایــان شــهری و روســتائی بــه خیــل باغــداران پیوســتند 
بــه طوریکــه امــروز اغلــب ســاکنین شــهر و تقریبــا همــه روســتائیان مالــک 
چنــد قطعــه بــاغ پســته و چنــد ســهمی از موتورهای ابکشــی هســتند. اســتفاده 
از موتورهــای آبکشــی، همزمــان بــا اصاحــات ارضــی و بــه دنبــال آن جــوی 
کــه در انقــاب بــه وجــود آمــد همــراه بــا طبیعــت پســته کاری باعــث شــدند 
توســعه باغــداری بــه طــور عمــده بــا خــرده مالکــی آغــاز شــود. در کنــار ایــن 

واقعیــت قانــون ارث باعــث خــرد شــدن مســتمر مالکیــت بــوده اســت.
البتــه شــکی نیســت خــرد بــودن مالکیــت مشــکات و مســائل خــود را دارد و 
هــر تاشــی کــه بــرای تجمیــع مالکیــت انجــام شــود البــد مفیــد خواهــد بود. 
هــر چــه کــه هســت و بــه هــر دلیلــی کــه بــوده امــروز خــرده ملکــی واقعیــت 
ــه ایــن واقعیــت  ــدون توجــه ب باغــداری پســته در رفســنجان اســت. قطعــًا ب
نمــی تــوان از کشــاورزی پســته در رفســنجان تعریــف درســتی بــه دســت داد. 
ســوال اول مــا بایــد ایــن باشــد کــه چطــور بایــد بــا ایــن واقعیــت کنــار آمــد 

و دوم آیــا مــی شــود ایــن مشــکل را بــه فرصــت تبدیــل کــرد؟ 
ــر آن  ــد. جوه ــرح ش ــت مط ــک زیباس ــث کوچ ــاد بح ــش در اقتص ــالها پی س
ــوان  ــی ت ــا م ــود. آی ــای کوچــک ب ــد در واحده ــای تولی بحــث بررســی مزای
بررســی کــرد کــه ایــن مطلــب در مــورد پســته تــا چــه حــد درســت اســت؟ 
توجــه داشــته باشــیم کــه مــا در تولیــد پســته اواًل: بــا موجــود زنــده ســر و کار 
ــًا ذات  ــت دارد. ثانی ــده و محصــول اهمی ــد کنن ــاط نزدیــک تولی ــم و ارتب داری
تولیــد پســته امــکان تولیــد بــه صــورت خــرده مالکــی را دارد و باالخــره امــروز 
تعــداد زیــادی خــرده مالــک در تولیــد پســته هســتندکه انتخــاب دیگــری هــم 

ندارنــد.
4- علم باوری

ــه  ــران ب ــی هــای ای ــان روی کار آمــدن رضاشــاه و ایجــاد ادارات، دولت از زم
کار پســته توجــه کردنــد. از 1310 بــه بعــد امــور مربــوط بــه کشــاورزی پســته 
زیــر نظــر اداره کل فاحــت قــرار گرفــت. در 1315 اولیــن مقالــه بــا عنــوان 
آفــات پســته و طــرز دفــع آنهــا بــه چــاپ رســید. در ســال هــای بعــد تعــداد 
ــاورزی  ــین کش ــن و مهندس ــد. مروجی ــر ش ــًا زیادت ــاالت مرتب ــه مق ــن گون ای
ــالهای  ــد. در س ــوده ان ــال ب ــات پســته فع ــا آف ــارزه ب ــه مب ــژه در زمین ــه وی ب
بعــد ایــن فعالیــت هــا در موسســه تحقیقــات پســته کشــور کــه مرکــز آن در 
ــی باغــداران خــود  ــار کارشناســان دولت ــود متمرکــز شــد. در کن رفســنجان ب
ــه تحقیــق و تفحــص در امــر تولیــد پســته پرداختنــد. باغــداران کــه  رأســًا ب
در میــان آنهــا افــراد دنیــا دیــده هــم کــم نبودنــد بــه تولیــد پســته بــه روش 

جدیــد و بــه ویــژه طــرز تهیــه پســته در آمریــکا توجــه کردنــد. 
هــر چنــد کــه در ســالهای پــس از 1330 امــکان اســتفاده از وســایل ماشــینی 
ــه  ــش ب ــش آورد. در واکن ــدی پی ــت جدی ــع و موقعی ــته وض ــاورزی پس کش
ــه صــورت  ــده ب ــًا در همــان حــد متوقــف مان شــرایط جدیــد تجربیــات تقریب
علمــی در نیامدنــد. موسســاتی متشــکل از پژوهشــگران و محققــان بــه وجــود 
ــه حــال مشــکات و  ــه نحــوی ک ــم را ب ــه و عل ــان تجرب ــه این ــا ن ــد ام آم
مســایل  پســته باشــد در هــم آمیختنــد و نــه باغــداران از تشــکلهای علمــی 
ــی  ــه معن ــن ســخن ب ــتند. ای ــرای مشــکات داش ــل ب ــه راه ح تقاضــای ارائ
انــکار زحمــات و تــاش هــای باغــداران و متخصصیــن نیســت امــا اگــر در 
ــه  ــم ک ــول کنی ــد قب ــد پســته هســتیم بای ــی تولی صــدد طــرح مشــکل اصل
در ایــران علــم تبدیــل بــه فرهنــگ نشــده اســت. نــه تولیــد کننــده علــم را 
ــاور دارد و نــه متخصــص. گــر چــه هــزاران تولیــد کننــده تحصیــل کــرده   ب
ــد پســته از اینجــا  ــم! حــل مشــکل تولی ــن بســیار برجســته داری و متخصصی
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باغبانی

شــروع مــی شــود کــه هــم مخصصیــن و هــم باغــداران بــاور داشــته باشــند 
کــه تئــوری هــا و نظــرات علمــی بایــد در عمــل بــه محــک تجربــه زده شــده 

بــا تولیــد درآمیزنــد.
5- ارتباط باغداران و کارشناسان

ــراری  ــر از برق ــی غی ــران راه ــروز ای ــاورزی ام ــردن کش ــزه ک ــرای تئوری ب
ارتبــاط ارگانیــک بیــن کشــاورزان و کارشناســان وجــود نــدارد. بــا ایــن عقیــده 
ــر  ــادل نظ ــو و تب ــث، گفتگ ــه بح ــته جلس ــال گذش ــت س ــبینانه در هف خوش
ــًا  بیــن کشــاورزان و کارشناســان برقــرار شــده اســت. ایــن جلســه هــا تقریب
بــدون وقفــه )بــه اســتثناء مــاه رمضــان، ایــام برداشــت و تعطیــات رســمی( 
هــر هفتــه روزهــای ســه شــنبه برگــزار مــی شــوند. ایــن جلســه هــا کاس 
نیســتند نشســت هایــی هســتند بــرای تبــادل نظــر و همفکــری و تــا امــروز 

هــم باغــداران اظهــار رضایــت مــی کننــد و هــم کارشناســان. 
6- جمع بندی

از زمــان شــروع گردهمایــی هــا اینجانــب ناظــر اظهارنظرهــای کارشناســان 
و کشــاورزان، ســوال و جــواب هــا و بحــث و گفتگوهــای آنهــا هســتم. مــن 
نــه تئــوری کشــاورزی خوانــده ام و نــه کشــاورز تجربــی خوبــی هســتم. کاری 
ــوده کــه ســعی کــرده ام اواًل وضعیــت کشــاورزی  کــه مــن کــرده ام ایــن ب
رفســنجان را آن طــوری کــه هســت بشناســم. ثانیــًا شــنیده هــا و مشــاهدات 
ــن در حــدی  ــش م ــه دان ــد دارم ک ــم. تردی ــه کن ــدی و ارائ خــود را جمــع بن
ــن را  ــه م ــزی ک ــم. چی ــه بکن ــت ارائ ــاهدات را درس ــم مش ــه بتوان ــد ک باش
ــی  ــه راه ــت ک ــن اس ــم اواًل ای ــرج بده ــه خ ــارت ب ــد جس ــی کن ــدوار م امی
غیــر از ایــن وجــود نــدارد کــه همیــن نظــرات اولیــه مرتبــًا اصــاح، پاالیــش  
ــه کمــک  ــوری ب ــه، تئ ــوری اولی ــه تئ ــل بشــوند ب و جمــع بنــدی شــده تبدی
تجربــه اصــاح و کامــل شــود تــا ایــن کــه نهایتــًا تئــوری هــای کشــاورزی 
پســته مــدون بشــوند. امیــدوارم ایــن مشــاهدات اولیــه توســط کســانی کــه 
ــتند  ــه هس ــال تجرب ــا در ح ــه مرتب ــاورزانی ک ــد و کش ــن کار را دارن ــم ای عل

بررســی و در آنهــا اظهــار نظــر شــود.
7- خالصه

به طور خاصه جمع بندی آنچه شنیده و دیده ام این است که: 
•  در مــورد آبیــاری همانطــور کــه گفتــه شــد آبــی کــه امــروز اســتفاده مــی 

ــاری انجــام  ــه آبی ــر روشــی ک ــه ه ــروز ب ــرق دارد. ام ــم ف ــا آب قدی ــود ب ش
شــود بایــد در هــر نوبــت )هــر چنــد کــه فاصلــه نوبــت هــا کوتــاه یــا طوالنــی 
ــر  ــه اصطــاح ت ــف و ب ــع تکلی ــی داده شــود. رف ــه درخــت آب کاف باشــد( ب
کــردن زمیــن درســت نیســت. راجــع بــه اینکــه آب کافــی چقــدر اســت بــه 
ــا  ــن و ت ــوع زمی ــه ن ــی، بســته ب ــه شــدم آب کاف نتیجــه ای نرســیدم. متوج

حــدی اســت کــه باغــدار قانــع شــود.
•  در مــورد اســتفاده از ســموم، در وهلــه اول بهتــر ایــن اســت بــاغ بــه حــدی 
ــن متوجــه  ــاوم شــده باشــد. م ــات مق ــر آف ــوی و ســالم باشــد کــه در براب ق
شــدم کــه کشــاورزان و کارشناســان بــه طــور کلــی بــه نــوع خاصــی از ســم 
ــد در مــورد زمــان ســم پاشــی و  ــد کــه بای ــد، همــه قبــول دارن اعتقــاد ندارن
ــد در  ــول دارن ــت کــرد همــه قب ــا آن ســم پاشــی مــی شــود دق ــه ب ــی ک آب
ــا نظــر کارشــناس  ــا ب ــد حتم ــدار ســم بای ــوع و مق ــا ن ــه ســم پاشــی ه هم

باشــد.
ــم  ــا را ک ــم ه ــان میکرواورگانیس ــول کارشناس ــه ق ــا، ب ــاک ه ــون خ •  چ
دارنــد اســتفاده از کودهــای حیوانــی خــوب بــوده اســت. اســتفاده از کودهــای 
شــیمیایی و نحــوه انجــام و نحــوه ترکیــب کودهــای حیوانــی و شــیمیایی بایــد 

بــا نظــر کارشــناس انجــام شــود
•  در مــورد پتــار، زمیــن کنــی و تــراش، کشــاورزان و کارشناســان بــه جمــع 
ــزی  ــه چی ــا اینک ــد ی ــیده ان ــد نرس ــرده باش ــرق ک ــته ف ــا گذش ــه ب ــدی ک بن

دســتگیر مــن نشــده اســت.
•  عقیــده عمومــی ایــن اســت کــه محلــول پاشــی بایــد بــا نظــر کارشــناس 
انجــام شــود. متوجــه شــدم کشــاورزان عمدتــًا از محلــول پاشــی راضــی  انــد 
ــرد. بعضــی  ــد ک ــدا خواه ــت بیشــتری پی ــده اهمی ــن کار در آین ــااًل ای و احتم
از کشــاورزان کــه محلــول پاشــی کــرده انــد تلویحــًا عقیــده دارنــد محلــول 

ــرگ اســت و کار مفیــدی اســت. پاشــی آب دادن از راه ب
•  آزمایــش بــرگ و کوددهــی بــا توجــه بــه نتیجــه آزمایــش بــرگ تــا حــد 
ــاورزان  ــه کش ــود اینک ــا وج ــه ب ــرار گرفت ــاورزان ق ــول کش ــورد قب ــادی م زی
مــورد مطالعــه خــرده مالــک بــوده انــد از آزمایــش بــرگ اســتفاده و اســتقبال 
ــرای آزمایــش بــرگ تســهیات بیشــتری قائــل  ــد. اگــر در آینــده ب کــرده ان

شــوند مــی توانــد مــورد اســتقبال بیشــتری قــرار بگیــرد. 



17
سال سوم - مهرماه 1397 - شماره 30

باغبانی

ــده  ــل ش ــکا کام ــته آمری ــت پس ــوم برداش دو س
اســت. محصــول امســال نســبت بــه حالــت 
ــل آن  ــرعت تحوی ــوده و س ــر ب ــول دیررس ت معم
ــبختانه  ــت. خوش ــته اس ــال های گذش ــر از س کمت
ــال  ــته ها امس ــت. پس ــاد نیس ــات زی ــارت آف خس
ریــز هســتند و میــزان محصــول جدیــد بیــن 400 
ــا  ــود. قیمت ه ــرآورد می ش ــن ب ــزار ت ــا 450 ه ت
ــد، امــا از ســال گذشــته  تغییــر خاصــی نداشــته ان

ــتند.  ــر هس ــع باالت ــن موق همی
خبــر داغ در مــورد محصــول جدیــد آمریــکا، 
کیفیــت عالــی آن اســت. صادرکننــدگان، ضباطــان 
و حســابداران حســابی از ایــن موضــوع خوشــحال 

هــم  اروپایــی  واردکننــدگان  زودی  بــه  انــد. 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــون ب ــوند، چ ــازی می ش وارد ب
ــد  ــین نخواه ــکل افاتوکس ــد مش ــول جدی محص
ــد  ــای تولی ــا هزینه ه ــول 2018 ب ــت. محص داش
ــه محصــول  ــر نســبت ب ــات کمت ــر و ضایع پایین ت
ــه ســرعت جمــع  ــه ســادگی و ب افتضــاح 2017، ب

ــد. ــد ش ــط خواه آوری و ضب
ــه  ــه خصــوص کــرم ناف ــات ب ــزان خســارت آف می
اول  روز  انــدازه  بــه  هنــوز   )NOW( پرتقــال 
برداشــت اســت )نمــودار 1(. 10 روز اخیــر اوج 
ــزان  ــن مــدت می ــوده و در ای ــل محصــول ب تحوی
رویــت آفــات از دو ســال اخیــر خیلــی کمتــر 

بــوده اســت. قطعــًا انتظــار داریــم از ایــن بــه بعــد 
میــزان خســارت افزایــش پیــدا کنــد، امــا مطمئــن 
ــین از دو  ــه افاتوکس ــوط ب ــائل مرب ــتیم مس هس

ــد. ــر باش ــیار کمت ــته بس ــال گذش س
در دو خبرنامــه اول، دربــاره محصــول جدیــد گفتیم 
کــه شــک داریــم میــزان محصــول جدیــد بــه 400 
هــزار تــن برســد. البتــه مــا اســتثنا بودیــم، اکثــر 
فعالیــن صنعــت پســته کالیفرنیــا اعتقــاد داشــتند از 
ــروز  ــن بیشــتر هــم خواهــد شــد. ام 400 هــزار ت
ــزان محصــول کمــی  ــد کــه می همــه توافــق دارن
بیشــتر از 400 هــزار تــن باشــد. متخصصیــن 
ــود  ــم، وج ــًا داری ــن را حتم ــزار ت ــد 400 ه معتقدن
مقــدار 430 هــزار تــن احتمالــش بــاال اســت، 450 
هــزار تــن هــم امــکان پذیــر اســت. احتمــال دارد 
ــدا  ــه پی ــه دیگــر ادام ــا 4 هفت ــل ت برداشــت حداق
کنــد، چــون خیلــی از باغــداران بــه چیــن دوم هــم 
خواهنــد رســید، البتــه بعضی هــا هــم چیــن دوم را 

انجــام داده انــد.
ــایز پســته ها  ــی محصــول امســال س ــش اصل چال
اســت. محصــول امســال قشــنگ، امــا ریــز اســت. 
هنــوز نمی دانیــم کــه امســال اُنــس 21/25 ســایز 
ــز  ــایز ری ــودار 2 س ــا 21/26. نم ــد ی ــی باش اصل
ــان  ــته نش ــال گذش ــه دو س ــبت ب ــال را نس امس
می دهــد. امســال عرضــه ســایزهای 19/22 و 
19/23 و مخصوصــًا 18/20 خیلــی محــدود خواهــد 
ــر  ــایزهای بزرگت ــت س ــم قیم ــار داری ــود. انتظ ب
ــتر از  ــو بیش ــر کیل ــنت در ه ــا 70 س ــدود 60 ت ح

ــد. ــایز 21/25 باش س
قیمت هــا از آغــاز زمــان برداشــت تــا امــروز تــکان 
نخــورده انــد و در محــدوده بیــن کیلویــی 9.02 تــا 
9.35 دالر بــرای پســته درجــه یــک 21/25 مانــده 
انــد. خریــداران محتــاط انــد؛ هنــوز منتظــر ســایز، 
ــه شــرکت  کیفیــت محصــول و قیمــت هــای اولی
ــر  ــًا س ــده قطع ــه آین ــتند. دو هفت ــت هس پارامون

صنعــت پســته خیلــی شــلوغ خواهــد بــود.

گزارش نیکولز در 3 مهر 97:                    

کیفیت باالی محصول امسال آمریکا 

  :                  97مهر  3گزارش نیکولز در 

 کیفیت محصولمان عالی است

و سرعت تحویل آن  هبود تردیررسنسبت به حالت معمول . محصول امسال کامل شده است آمریکادو سوم برداشت پسته 
میزان محصول جدید بین و  ها امسال ریز هستند. پستهزیاد نیستآفات خوشبختانه خسارت های گذشته است. کمتر از سال

  .از سال گذشته همین موقع باالتر هستندتغییر خاصی نداشته اند، اما ها قیمت شود.هزار تن برآورد می 450تا  400

ضباطان و حسابداران حسابی از این موضوع  ،صادرکنندگان .ن استکیفیت عالی آ ،آمریکاخبر داغ در مورد محصول جدید 
مشکل افالتوکسین چون به احتمال زیاد محصول جدید  ،شوندواردکنندگان اروپایی هم وارد بازی میبه زودی  .ندا خوشحال

، به سادگی و به 2017تر و ضایعات کمتر نسبت به محصول افتضاح های تولید پایینبا هزینه 2018ول محص نخواهد داشت.
 د شد.وری و ضبط خواهسرعت جمع آ

روز اخیر اوج  10 .(1به اندازه روز اول برداشت است )نمودار ( هنوز NOW)فه پرتقال به خصوص کرم نا آفاتمیزان خسارت 
به بعد این انتظار داریم از  قطعاً .سال اخیر خیلی کمتر بوده است از دو آفات در این مدت میزان رویت تحویل محصول بوده و

 .دو سال گذشته بسیار کمتر باشد ازافالتوکسین  مربوط به مسائلهستیم  مطمئن اما ،خسارت افزایش پیدا کندمیزان 
البته ما استثنا  .برسد هزار تن 400میزان محصول جدید به  داریمشک  گفتیم که محصول جدید درباره ،خبرنامه اول دودر 

که میزان  دارند توافق همه امروز شد.بیشتر هم خواهد هزار تن  400اکثر فعالین صنعت پسته کالیفرنیا اعتقاد داشتند از  ،بودیم
هزار تن  430وجود مقدار هزار تن را حتماً داریم،  400متخصصین معتقدند  .باشدهزار تن  400محصول کمی بیشتر از 

چون  ،هفته دیگر ادامه پیدا کند 4تا حداقل احتمال دارد برداشت  .امکان پذیر استهزار تن هم  450، احتمالش باال است
 ها هم چین دوم را انجام داده اند.بعضی، البته خواهند رسید هم اغداران به چین دومخیلی از ب

 25/21 اُنس که امسالدانیم نمیهنوز  .اما ریز است ،محصول امسال قشنگ .استها پسته سایز امسالچالش اصلی محصول 
 22/19عرضه سایزهای امسال  .دهدسال گذشته نشان می دوسایز ریز امسال را نسبت به  2نمودار  .26/21یا سایز اصلی باشد 

در هر کیلو  سنت 70تا  60 حدود سایزهای بزرگترقیمت انتظار داریم  .خیلی محدود خواهد بود 20/18و مخصوصاً  23/19 و
 .باشد 25/21از سایز  بیشتر
یک ی پسته درجه برادالر  9.35تا  9.02 کیلویی بین هدر محدودو  برداشت تا امروز تکان نخورده اندزمان غاز ها از آقیمت

. دو های اولیه شرکت پارامونت هستند کیفیت محصول و قیمت؛ هنوز منتظر سایز، ندا خریداران محتاط. مانده اند 25/21
 قطعاً سر صنعت پسته خیلی شلوغ خواهد بود.ینده هفته آ
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معمــوالً در مجامــع پســته ایــران پــس از بــازار چیــن از بــازار 
ــازار پتانســیل  ــه زعــم بســیاری، ایــن ب ــاد می شــود. ب ــد ی هن
ــناخت  ــای ش ــک پ ــد. ی ــی می طلب ــه خاص ــادی دارد و توج زی
ایــن بــازار، گفتگــو بــا تجــار فعــال در ایــن حــوزه اســت. در 
اجــالس چیــن نقــش هندی هــا از بابــت بــادام هنــدی پررنــگ 
ــان«  ــن ج ــرت »گونج ــن معاش ــی و حس ــه خونگرم ــود، البت ب
ــا  ــه تجــارت پســته ب ــی در زمین ــب دادن گفتگوی موجــب ترتی
ــخ های رد و  ــش و پاس ــات پرس ــه جزئی ــه در ادام ــد ک وی ش

ــد. ــده را می خوانی ــدل ش ب

ــه  ــان در زمین ــد و از فعالیت ت ــی کنی ــان را معرف ــاً خودت لطف
ــد؟ ــته بگویی پس

مــن گونجــن جــان )Gunjan Jain( هســتم از شــرکت وی کــی اس 
ــه  ــه در زمین ــرکت ک ــن ش ــه اداره ای ــتم ک ــلی هس ــن نس )VKS( و چهارمی
ــده دارم. در  ــد را برعه ــت می کن ــای خشــک فعالی ــی و میوه ه ــات آجیل مغزج
حــال حاضــر مــا بزرگتریــن شــرکت فــرآوری مغزجــات آجیلــی و میوه هــای 
ــه  ــته بندی و ارائ ــه بس ــوط ب ــای مرب ــه کاره ــا هم ــتیم. م ــد هس ــک در هن خش
ایــن محصــوالت را بــه همــه ســوپرمارکت ها تحــت برنــد خودمــان و همچنیــن 

ــام برنــد مــا »نــات راج« اســت؛  ســایر برندهــای خصوصــی انجــام می دهیــم. ن
»نــات« بــه معنــای آجیــل و »راج« بــه معنــای ســلطان اســت؛ معنــی برنــد مــا 
ــا  ــت، ام ــی اس ــا در دهل ــرکت م ــزی ش ــر مرک ــت. دفت ــا« اس ــلطان آجیل ه »س
تجهیــزات فــرآوری مــا در شــهر اینجامــو و دهلــی اســت و دفتــر پخــش مــا در 

ــد را عهــده دار اســت.  بمبئــی اســت کــه کار پخــش در سرتاســر هن
چه شد که شما کار با پسته را شروع کردید؟

کســب و کار اصلــی شــرکت خانوادگــی مــا در گذشــته تجــارت گــردو بــوده و 
در حقیقــت مــا بزرگتریــن صادرکننــده بــزرگ گــردوی هنــد بوده ایــم. زمانــی 
کــه مــن بــه شــرکت ملحــق شــدم، تصمیــم بــر ایــن شــد کــه فعالیت مــان 
را گســترش دهیــم. در حالــی کــه تــا کنــون 35 درصــد از محصــول گــردوی 
هنــد را در دســت داشــته ایم بــرای توســعه بیشــتر بــه تجــارت ســایر 
ــن وادی  ــه ای ــدم ب ــال 2005 ق ــن از س ــم. بنابرای ــوالت روی آوردی محص
ــهم در  ــترین س ــروز بیش ــیم و ام ــوالت را بفروش ــایر محص ــه س ــتیم ک گذاش

ــازار پســته هنــد از آن مــا اســت. ب
میــزان محبوبیــت آجیل هــای درختــی، خصوصــاً پســته در هنــد 

ــت؟ چگونه اس
ــاص  ــازار خ ــک ب ــوان ی ــه عن ــد ب ــی در هن ــای درخت ــازار آجیل ه ــوز ب هن
ــادام  ــته و ب ــادام، پس ــردو، ب ــل گ ــا از قبی ــه آجیل ه ــود. هم ــناخته می ش ش
ــد و تنهــا طبقــه اجتماعــی  ــادی ندارن ــازار هنــد حجــم زی هنــدی هنــوز در ب
ــازار  ــن ب ــه ای ــد. البت ــد آن را مصــرف می کنن ــری دارن ــی بهت ــه وضــع مال ک
کم کــم دارد بــزرگ می شــود. اگــر بــه ســرانه مصــرف در هنــد نــگاه کنیــم، 
حتــی نزدیــک بــه مصــرف داخلــی ایــران هــم نیســت. اگــر بــه آمــار نــگاه 
کنیــم، هنــد تقریبــا 18 درصــد جمعیــت دنیــا را تشــکیل می دهــد، در حالــی 
کــه کشــور مــا مصرف کننــدۀ تنهــا 2.6 درصــد از آجیــل و میوه هــای خشــک 
تولیــدی در دنیــا اســت و ایــن میــزان کمــی اســت. امــا بــا توجــه بــه جمعیــت 
ــه وجــود  ــر ســامت انســان ب ــاال و شــناختی کــه از ســودمندی آجیل هــا ب ب
ــرخ رشــد  ــش اســت و ن ــه شــدت در حــال افزای ــا ب آمده اســت، مصــرف آنه

25 درصــدی آن قابــل انتظــار اســت. 
چه عواملی بر رفتار مصرف کننده هندی موثر است؟

اولیــن عامــل قیمــت اســت. بخــش عمــده ای از بــازار هنــد کــه شــامل عمــوم 
مــردم اســت، خیلــی نســبت بــه قیمــت حســاس هســتند. البتــه بخــش بــاالی 
جامعــه، یعنــی همان هایــی کــه قیمــت برایشــان درجــه اهمیــت کمتــری دارد، 
بخــش کوچکــی از جامعــه هنــد را تشــکیل می دهنــد. قشــر متوســط جامعــه 
در حــال افزایــش مصــرف آجیل هــا هســتند، چــون دارنــد ثروتمنــد می شــوند 
ــر ســامت انســان آگاهــی بیشــتری  ــا ب ــر ســودمند آجیل ه ــه اث و نســبت ب

ــد.  ــب می کنن کس
ــی  ــای جهان ــه و تقاض ــه عرض ــت ک ــی اس ــته کاالی لوکس پس

ــد.  ــی کن ــن م قیمــت آن را  تعیی
همان طــور کــه گفتــم پســته بــه دلیــل لوکــس بــودن، تقاضــای محــدودی در 
هنــد دارد. اگــر در ایــن لحظــه واقعــًا محصولــی بخواهیــد معرفــی کنیــد کــه 
ــه  ــادام اســت؛ به طوری ک ــد، آن محصــول ب ــت می کن ــی حرک ــیر اصل در مس

گفتگو با گونجن جان، تاجر هندی پسته ایران در اجالس چین

عالقمندی بازار هند به پسته ایران

بازرگانی
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هندی هــا امســال حــدود 180 هــزار تــن بــادام مصــرف می کننــد و در 
مقابــل تنهــا 25 هــزار تــن پســته بــه مصــرف خواهــد رســید و یــک شــکاف 
در تقاضــای بیــن دو محصــول وجــود دارد. امــا بــه محــض اینکــه قیمت هــا 
واقعی تــر و رقابتی تــر شــوند، جریــان بــه ســمتی مــی رود کــه قشــر متوســط 

جامعــه، پســته بیشــتر و بیشــتری مصــرف کننــد.
ــر  ــر ب ــل موث ــک عام ــد را ی ــادی هن ــد اقتص ــما رش ــا ش آی

می دانیــد؟   آجیل هــا  مصــرف 
ــادی را دارد و  ــدهای اقتص ــریع ترین رش ــی از س ــد یک ــون هن ــم اکن ــه. ه بل
رشــد تولیــد ناخالــص ملــی هنــد نزدیــک بــه 7 درصــد اســت. بــه همیــن دلیل 
مقــدار مصــرف هــم در حــال افزایــش اســت. ایــن رشــد ماننــد کشــور چیــن 
نیســت، امــا طــی 5 تــا 8 ســال آینــده تبدیــل بــه چیــن امــروز می شــویم. 

شما بازار جهانی آجیل ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــت،  ــی شده اس ــده جهان ــک دهک ــه ی ــل ب ــا تبدی ــه دنی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــراژ )بهــره گرفت ــه هــم نزدیــک شــده اند، آربیت بازارهــا بیشــتر و بیشــتر ب
از تفــاوت قیمــت بیــن دو یــا چنــد بــازار بــرای کســب ســود در مــورد یــک 
کاالی مشــابه( کمتــر شــده و هرکــس از آنچــه در کشــورهای تولیدکننــده و 
ــات  ــان اطاع ــود و جری ــر می ش ــریع باخب ــی س ــد، خیل ــاق می افت ــدأ اتف مب
ــبکه های  ــق ش ــات از طری ــه اتفاق ــر ثانی ــد. در ه ــدا می کن ــازار راه پی ــه ب ب
اجتماعــی از قبیــل ایمیــل، واتســاپ و اســنپ چــت قابــل دســترس هســتند 
ــی در بخش هــای  ــی اســت و کارای ــل شــرایط بســیار رقابت ــن دلی ــه همی و ب
مختلــف زنجیــره ارزش تولیــد از طریــق ایــن کانال هــا افزایــش یافته اســت.
ــه  ــادی ب ــد اقتص ــش رش ــت و افزای ــل قیم ــما از دو عام ش
عنــوان عوامــل موثــر بــر رفتــار مصرف کننــده آجیل هــا، 
خصوصــاً پســته در هنــد نــام بردیــد. آیــا عامــل دیگــری هــم 

ــود دارد؟ وج
از دیــد مــن، مهم تریــن عامــل، تبلیــغ کــردن آثــار ســودمند پســته و مغزجــات 
بــر ســامت انســان اســت. قیمــت یــک عامــل اســت، امــا نســبت بــه عامــل 
ــر ســامت از درجــه اهمیــت کمتــری برخــوردار  ترویــج ســودمندی پســته ب
اســت. اگــر افــرادی از انجمــن شــما بیاینــد و پســته ایرانــی را ترویــج کننــد 
و از مزایــای پســته ایرانــی بگوینــد، ماننــد کاری کــه انجمــن بــادام کالیفرنیــا 
ــی  ــرف خیل ــزان مص ــًا می ــد، قطع ــام دادن ــا انج ــردوی کالیفرنی ــن گ و انجم

افزایــش خواهــد یافــت. 
ــتفاده  ــده اس ــان وع ــوان می ــه عن ــته را ب ــد پس ــردم هن م
ــا؟ ــایر خوراکی ه ــه در س ــاده اولی ــوان م ــه عن ــا ب ــد ی می کنن
ــتفاده  ــده اس ــان وع ــوان می ــه عن ــد ب ــته در هن ــد از پس ــع 80 درص در واق
ــی از  ــه در محصوالت ــاده اولی ــوان م ــه عن ــی از آن ب ــدار کم ــود و مق می ش
قبیــل بســتنی ها و شــیرینی جات اســتفاده می شــود. یکــی از امتیــازات 
ــی را بیشــتر از  ــًا پســته ایران ــا واقع ــزه آن اســت و هندی ه ــی، م پســته ایران

ــد. ــت دارن ــی آن دوس ــوع کالیفرنیای ن
مگر پسته به صورت خام مصرف می شود؟!

پسته خندان به صورت برشته و نمک زده شده به مصرف می رسد.
مــزه پســته برشــته شــده و نمــک زده شــده ایرانــی بــا نــوع 

آمریکایــی آن چــه فرقــی دارد؟
ــته  ــت و پس ــیرین  اس ــی ش ــته ایران ــت. پس ــاوت اس ــی متف ــان خیل مزه ش
ــه پســته  ــری نســبت ب ــی از نظــر ظاه ــزه. پســته آمریکای ــی م ــی ب آمریکای

ایرانــی خــوش قیافه تــر اســت. امــا اکثــر افــراد حاضــر در بــازار ســنتی هنــد، 
هنــوز پســته ایرانــی را ترجیــح می دهنــد. در حــال حاضــر اگــر قیمــت پســته 
ــدی  ــده هن ــح مصرف کنن ــد، ترجی ــطح باش ــک س ــی در ی ــی و آمریکای ایران
ــته  ــرایطی پس ــط در ش ــا فق ــرد. هندی ه ــی بخ ــته ایران ــه پس ــت ک ــن اس ای
ــی باشــد.  ــر از پســته ایران ــد کــه قیمــت آن خیلــی پایین ت آمریکایــی می خرن
اغلــب افــراد ســنتی مــزه را می شناســند. البتــه مــا بــا مصرف کننــدگان ارتبــاط 
ــته خورها  ــروه پس ــه گ ــداً ب ــه جدی ــرادی ک ــم اف ــم و می دانی ــی داری تنگاتنگ
ــزرگ آن و رنــگ پوســت  ــدازه ب ــی را به خاطــر ان ــد، پســته آمریکای می پیوندن
ــب  ــند، اغل ــه پســته را می شناس ــرادی ک ــا اف ــد. ام ــح می دهن ــفیدش ترجی س

ــد.  ــی می رون ــته ایران ــراغ پس س
مــن شــنیده ام کــه هندی هــا نــوع خاصــی از پســته ایرانــی را 
ــح  ــوع توضی ــن موض ــاره ای ــکان دارد درب ــر ام ــندند. اگ می پس

دهیــد؟
هندی هــا خریــدار پســته اعــای ایرانــی هســتند و پســته های اکبــری 
ــی  ــم فندق ــرای رق ــا ب ــندند و تقاض ــر می پس ــی را بهت ــًا احمداقای و خصوص
باپوســت خیلــی کــم اســت. پســته فندقــی بیشــتر بــه صــورت مغــز مصــرف 

دارد. 
ــا  ــد؟ آی ــازار دارن ــتر ب ــی بیش ــری و احمدآقای ــام اکب ــرا ارق چ
ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا ترویــج بتــوان پســته فندقــی 

ــرد؟ را هــم بازارپســند ک
ــه  ــس ب ــک کاالی لوک ــش ی ــل قیمت ــه دلی ــته ب ــم پس ــه گفت ــور ک همان ط
ــا 2 درصــد از  ــه 1 ت ــد ک ــه هن ــا قشــر متمکــن جامع ــد و تنه حســاب می آی
ــن  ــرای ای ــتند. ب ــته هس ــده پس ــد مصرف کنن ــکیل می دهن ــت را تش جمعی
قشــر قیمــت مهــم نیســت، بلکــه پســته ای را می خواهنــد کــه از نظــر کیفیــت 

اعــا باشــد.
ــه  ــر ســامت انســان ب ــج ســودمندی اش ب ــق تروی ــا پســته را از طری ــر م اگ
محبوبیــت عمــوم برســانیم و قیمتــش را رقابتــی کنیــم، مقــدار بیشــتری پســته 

بازرگانی
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بازرگانی

رقــم فندقــی در هنــد فــروش خواهــد رفــت، همان گونــه کــه در بــازار چیــن 
ایــن اتفــاق افتــاده اســت. در چنیــن شــرایطی، قشــر متوســط جامعــه، پســته 
بیشــتری مصــرف خواهندکــرد و میــزان فــروش بــه زودی بــه 100 هــزار تــن 

خواهــد رســید.
ــه  ــته ب ــر واردات پس ــر س ــه ب ــکالتی ک ــر، مش ــال حاض در ح

ــتند؟ ــه هس ــد چ ــود دارن ــد وج هن
ــت. در  ــران اس ــا در ای ــن کننده ه ــودن تأمی ــاد ب ــل اعتم ــئله قاب ــن مس اولی
گذشــته مــا بــه یکــی از تأمیــن کننده هــا بیعانــه می دادیــم و حیــن 
تاطمــات بــازار بــه دردســر می افتادیــم. امــا در حــال حاضــر بــا 5، 6 تأمیــن 
کننــده خــوب ایرانــی در ارتبــاط هســتیم کــه حتــی بــدون پرداخــت بیعانــه، 
ســرموقع بــار را تحویــل می دهنــد و ماننــد گذشــته مشــکلی بــر ســر کیفیــت 

ــم. ــن شــده نداری محصــول تأمی
ــه  ــی چ ــته آمریکای ــا روی پس ــه چینی ه ــما تعرف ــد ش از دی

ــد دارد؟ ــاالً هن ــا احتم ــن و ی ــازار چی ــاری روی ب آث
ــه حســاب  ــه چیــن ب ــکا ب ایــن یــک مشــکل اساســی در واردات پســته آمری
می آیــد. امــا تأثیــری بــر بــازار هنــد نخواهــد داشــت. در حــال حاضــر تعرفــه 
واردات پســته از آمریــکا و ایــران بــه هنــد یکســان و 10 درصــد اســت و ایــن 

عــدد خیلــی کمــی اســت.
ــوان کاالی  ــه عن ــدی ب ــادام هن ــته و ب ــد، پس ــازار هن ــا در ب آی

ــوند؟ ــوب می ش ــر محس ــین یکدیگ جانش
خیــر. اصــًا چنیــن چیــزی نیســت. در بــازار هنــد تنهــا بــادام و بــادام هنــدی 
بــه عنــوان کاالی جانشــین بــه حســاب می آینــد. در هنــد کســانی کــه پســته 
ــر هــم  ــد و اگــر قیمــت پســته 2 براب ــاز دارن ــه پســته نی ــد ب مصــرف می کنن
بشــود بــاز هــم مصــرف مــی کننــد. در قیمت هــای فعلــی، انــدازه بــازار هنــد 
25 هــزار تــن پســته اســت و بــرای ایــن گــروه قیمــت مطــرح نیســت و بــه 
هــر حــال مصــرف کننــده پســته هســتند. اگــر بــه افزایــش انــدازه بــازار فکــر 
ــت  ــر قیم ــال اگ ــوان مث ــه عن ــود. ب ــا کار ش ــد روی قیمت ه ــم، بای می کنی

ــده پســته  ــه باشــد، مصرف کنن ــدی 700 روپی ــادام هن ــه و ب پســته 900 روپی
خریــد پســته را متوقــف نخواهــد کــرد، خریــداران پســته، پســته می خرنــد و 

ــد.  ــادام هنــدی را انتخــاب می کنن ــادام هنــدی، ب ــه ب ــدان ب عاقمن
تنهــا بــادام و بــادام هنــدی کــه بــه عنــوان مــواد اولیــه در ســایر خوراکی هــا 
ــی پســته  ــن یکدیگــر می شــوند. حت ــات جایگزی ــد، بعضــی اوق مصــرف دارن
ــواًل  ــود و معم ــن می ش ــدرت جایگزی ــه ن ــی ب ــه خیل ــاده اولی ــوان م ــه عن ب
هندی هــا پســته کــه محصــول گرانــی اســت را در شــیر و شــیرینی می ریزنــد.

ــاالی  ــای ب ــکل آب، هزینه ه ــا مش ــته ب ــدگان پس ــد تولیدکنن ــما می دانی ش
ــدت مواجــه  ــی م ــن دوره بازگشــت ســرمایه طوالن ــاغ و همچنی نگهــداری ب

ــاد باشــد.  ــن کاال زی ــن طبیعــی اســت کــه قیمــت ای هســتند، بنابرای
قیمــت پســته بایــد واقعــی و باثبــات باشــد و بــاال و پاییــن نشــود و ایــن بــه 
ــا 8.5 دالر در  ــن قیمــت حــدود 7.5 ت ــودن پســته نیســت. ای ــای ارزان ب معن
هــر کیلــو اســت و ایــن قیمــت درســتی اســت و مــن بــه قیمــت کمتــر از ایــن 
فکــر نمی کنــم و حــدس و گمان هــا ایــن اســت کــه بــه 11، 12 دالر در هــر 
ــا ســخت  ــن قیمت ه ــه ای ــتیابی ب ــم دس ــر می کن ــن فک ــه م ــد ک ــو برس کیل
ــا  ــا در حــدود 7.5 ت ــی شــدن قیمت ه ــا واقع ــم ب ــه گفت باشــد. همان طــور ک

ــاد می شــود. 8.5 دالر امــکان افزایــش فــروش بســیار زی
ــغ و  ــما در تبلی ــد ش ــرکت هایی مانن ــش ش ــد نق ــر می کنی فک

ترویــج مصــرف پســته چیســت؟
ــد.  ــاد می کن ــرف ایج ــی در مص ــرات بزرگ ــات، تغیی ــه تبلیغ ــم ک ــد بگوی بای
ــد  ــد، می توان ــغ کن ــته را تبلی ــد پس ــد فوای ــد بخواه ــی در هن ــر کس ــًا اگ واقع
ــرف  ــوع مص ــال، مجم ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــرف را تح مص
گــردو در هنــد در ســال 2005 حــدود 5 هــزار تــن بــود، امــا پــس از ترویــج 
ــا  ــال 2015 ت ــید و از س ــن رس ــزار ت ــه 45 ه ــدار مصــرف ب مصــرف آن، مق
2018 مصــرف 2 برابــر شده اســت. بنابرایــن، بــه طــور مشــابه، اگــر در مــورد 
ــش  ــرف افزای ــدار مص ــود، مق ــغ ش ــرف آن تبلی ــوه مص ــته و نح ــواص پس خ

می یابــد. 
توجــه کنیــد کــه شــرکت هایی ماننــد مــا کــه هــم واردکننــده، هــم فــرآوری 
کننــده و هــم بســته بندی کن باشــند، تعدادشــان کــم اســت. معمــواًل 
واردکننــدگان و فــراوری کننده هــا از هــم مجــزا هســتند. صنعــت آجیل هــای 
درختــی در هنــد شــامل بخش هــای کوچــک اســت و ایــن بخش هــا از نظــر 
ــه ای  ــم عاق ــار ه ــد. تج ــته را ندارن ــج پس ــات و تروی ــوان تبلیغ ــه ای ت بودج
ــایر  ــردو و س ــادام، گ ــته، ب ــد پس ــال خری ــا در ح ــد و تنه ــات ندارن ــه تبلیغ ب
محصــوالت هســتند. تنهــا کســانی حاضرنــد کار تبلیغــات را انجــام دهنــد کــه 

برایشــان نفــع اقتصــادی داشــته باشــد. 
شــرکت هایی ماننــد مــا بــه خاطــر برندمــان عاقمنــد بــه افزایــش مصــرف 
ــرای تبلیغــات  پســته هســتیم، بنابرایــن ایــن عاقــه از ســوی شــرکت مــا ب
ــی  ــه انجمن های ــم و ب ــدودی داری ــارت مح ــا مه ــا م ــود دارد؛ ام ــته وج پس
ــه مــا در ایــن زمینــه  ــا بیاینــد و ب ماننــد انجمــن پســته ایــران نیــاز اســت ت

ــد. کمــک دهن
ــه  ــته بندی ب ــورت بس ــه ص ــد ب ــته در هن ــد از پس ــد درص چن

دســت مصرف کننــده نهایــی می رســد؟ 
حــدود 95 درصــد از پســته ای کــه بــه دســت مصرف کننــده نهایــی می رســد، 

ــت. ــته بندی اس ــورت بس به ص
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ــت؟  ــه اس ــته چگون ــال پس ــی در قب ــده چین ــار مصرف کنن رفت
کانال هــای فــروش پســته در چیــن چگونه انــد؟ دغدغــه 
ــازار  ــی در ب ــار چین ــور تج ــا حض ــت؟ و آی ــی چیس ــار ایران تج
ایــران مذمــوم اســت؟ اینهــا و ســوال های متعــدد دیگــر، هــر 
ذهنــی را قلقلــک می دهنــد کــه بــه دنبــال پاســخ باشــد. رامیــن 
ــرم  ــوازی گ ــه مهمان ن ــن ک ــم چی ــی مقی ــر ایران ــفی تاج یوس
ایرانــی را از یــاد نبرده اســت، بــا اشــتیاق فــراوان عالقمنــد بــه 
پاســخ دادن بــه ایــن ســوال ها در شــهر گوانجــوی چیــن شــد 
و وقــت قابــل توجهــی صــرف ایــن کار کــرد. در ادامــه مشــروح 

ــا وی پیــش روی شماســت.  ــی ب گفتگــوی خواندن

ــان  ــابقه کار و رابطه ت ــد و از س ــی کنی ــان را معرف ــاً خودت لطف
بــا پســته بگوییــد.

ــم  ــمی مقی ــورت رس ــه ص ــال 2003 ب ــتم و از س ــفی هس ــن یوس ــن رامی م
ــال  ــا 3 س ــدم. ت ــته ش ــال 2007 وارد کار پس ــتم و از س ــن هس ــور چی کش
پیــش، کار مــا خریــد و صــادرات پســته از طریــق دوســتان و گاهــًا خودمــان 
ــه  ــال 2015 ب ــا از س ــود. ام ــگ ب ــن و هنگ کن ــازار چی ــروش آن در ب و ف
ــد اســت،  ــراوری پســته کــه شــامل 5 خــط تولی تأســیس یــک مجموعــه ف
اقــدام کردیــم؛ در ایــن مجموعــه کار ســورت کــردن پســته تــا برشــته کــردن 
ــز  ــد مغ ــود، تولی ــی انجــام می ش و بســته بندی در کیســه های 25 و50 کیلوی
ــد  ــن واح ــم. ای ــام می دهی ــم انج ــته را ه ــر پس ــبز و خمی ــز س ــی، مغ معمول
تولیــدی در ســال گذشــته آزمایــش تولیــد خــود را ســپری کــرده و امســال کار 
ــژه اقتصــادی  ــه وی ــا در منطق ــد. شــرکت م ــه ای خــود را شــروع می کن حرف
ســیرجان تأســیس شــده و حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت در اســتان کرمــان و 
ــدات  ــروش تولی ــه و ف ــواد اولی ــۀ م ــاب تهی ــاط پسته خیزکشــور از ب ســایر نق

ــی می باشــد. ــف جهان ــی مختل ــه بازارهــای جهان خــود ب
ــه  ــی ب ــم، نگاه ــر گرفتی ــه در نظ ــی ک ــتانداردهای باالی ــه اس ــه ب ــا توج ب
ــگ  ــن و هنگ کن ــوان، چی ــن، تای ــا، ژاپ ــه اروپ ــف از جمل ــای مختل بازاره
ــرز  ــه م ــت ک ــن اس ــرم ای ــام می ب ــگ ن ــه از هنگ کن ــل اینک ــم. دلی داری
تحویــل پســته ایرانــی بــه بــازار کشــور چیــن اســت. البتــه مغــز، مغــز ســبز 
ــه در  ــی ک ــتفاده های خاص ــل اس ــه دلی ــا ب ــتر در اروپ ــته بیش ــر پس و خمی
ــم  ــه کنی ــد توج ــد. بای ــروش می رس ــه ف ــود ب ــی از آن می ش ــع غذای صنای
ــروج  ــال خ ــت و در ح ــعه اس ــرفت و توس ــال پیش ــن در ح ــور چی ــه کش ک
ــی  ــوالت خوراک ــا محص ــتر ب ــردم بیش ــد و م ــنتی می باش ــرف س از مص
خارجــی آشــنا می شــوند. تقاضــای آنهــا روی محصوالتــی از جملــه 
ــد  ــش می یاب ــف افزای ــیرینی جات مختل ــا و ش ــتنی، کیک ه ــکات، بس ش
ــن  ــازار چی ــوالت در ب ــه محص ــرف این گون ــش مص ــا افزای ــی م و پیش بین
اســت. ایــن موضــوع خیلــی دور از ذهــن نیســت کــه چیــن در حــال تبدیــل 
ــره  ــر و ک ــی خمی ــبز و حت ــز س ــزرگ مغ ــای ب ــی از بازاره ــه یک ــدن ب ش
پســته باشــد. در حــال حاضــر، هــدف مــا بــازار اروپــا اســت، ولــی در آینــده 
خیلــی نزدیــک بــازار چیــن را یــک هــدف خــوب بــرای ایــن محصــوالت 

می بینیــم.

فرمودیــد کــه پیشــرفت اقتصــادی در چیــن بــر رفتــار 
ــتر و  ــته بیش ــب پس ــا طال ــته و آنه ــر گذاش ــده اث مصرف کنن
محصــوالت متنوعــی از آن هســتند. بــه نظــر شــما چــه عوامــل 

ــت؟ ــر اس ــی موث ــده چین ــار مصرف کنن ــر رفت ــری ب دیگ
مــن ســال 2017 فرصتــی پیــدا کــردم کــه گرداننــده پنــل پســته در اجــاس 
شــورای جهانــی خشــکبار باشــم. بــا توجه بــه تحقیقاتی کــه آن زمــان صورت 
ــه صــورت جهانــی خصوصــًا در  گرفــت، ســیر صعــودی مصــرف پســته را ب
چیــن بــه عنــوان یکــی از بازارهــای بــزرگ بــه اثبــات رســاندیم. حتــی بــا 
توجــه بــه اینکــه تولیــد پســته در آمریــکا و ســایر نقــاط رو بــه افزایــش اســت 
ــد ثابتــی حفــظ شده اســت، پیش بینــی می شــود  ــًا رون ــران هــم تقریب و در ای
ــه  ــل آن، ب ــن عام ــد پســته باشــد و مهم تری ــم تقاضــا بیشــتر از تولی ــاز ه ب
ــادی  ــع اقتص ــته، وض ــرف پس ــازی مص ــن فرهنگ س ــال در چی ــور مث ط
ــد.  ــرف می کنن ــته را مص ــه پس ــت ک ــی اس ــرف کننده های ــا و مص چینی ه

ــا  ــده و ی ــه مصرف کنن ــت ک ــن اس ــت ای ــه آن پرداخ ــد ب ــه بای ــی ک مطلب
خریــداران تجــاری چینــی دیگــر مصــرف کننــده و خریــداران  چندیــن ســال 
ــف از  ــته های مختل ــه پس ــت ک ــده ای اس ــرف کنن ــه مص ــت، بلک ــل نیس قب
ــرده و  ــرف ک ــترالیایی را مص ــی اس ــی و حت ــی، ایران ــی، ترک ــل آمریکای قبی
ــت  ــت اس ــد. درس ــر می شناس ــال بهت ــه س ــال ب ــت آن را س ــته و کیفی پس

بازرگانی

گفتگو با رامین یوسفی، تاجر ایرانی پسته مقیم چین

حساسیت روزافزون بازار چین به کیفیت 
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بازرگانی

کــه رشــد در مصــرف پســته وجــود دارد، امــا رشــد باالیــی هــم در شــناخت 
ــن  ــر ای ــات ب ــن، تبلیغ ــازار چی ــه در ب ــا اینک ــت. کم ــاق افتاده اس ــته اتف پس
ــد  ــرف کنن ــی مص ــورت طبیع ــه ص ــد و ب ــفید نکنن ــته را س ــه پس ــت ک اس
و اگــر می خواهنــد پســته را بــو بدهنــد، نمــک و افزودنی هــای دیگــر 
ــه  ــر ســری ب ــٌا اگ ــد. مضاف ــته کنن ــا آن را برش ــد و تنه ــه نکنن ــه آن اضاف ب
ــا  ــکبار ب ــک خش ــته های کوچ ــد بس ــد، می بینی ــن بزنی ــوپرمارکت های چی س
وزن هــای مختلــف عرضــه می شــود و روی ایــن موضــوع کار می کننــد کــه 
ــن مصــرف تنقــات، شــکات و شــیرینی جات  مصــرف خشــکبار را جایگزی
کننــد تــا تغذیــه ســالمی را بــه جامعــه ارائــه دهنــد. ایــن پیغــام خوبــی اســت 

ــد. ــکبار می ده ــرف خش ــازار مص ــد ب ــه رش ــد رو ب ــان از رون و نش
ــب  ــت را طل ــم کیفی ــته ه ــازار پس ــه ب ــود دارد ک ــث وج ــن بح ــا ای اینج
ــده  ــا تولیدکنن ــل م ــت و در مقاب ــش اس ــه افزای ــد رو ب ــدار تولی ــد. مق می کن
ــد و  ــزی می کن ــق و برنامه ری ــد، کار و تحقی ــه روی تولی ــی اســت ک آمریکای
رشــد تولیدشــان ســال بــه ســال بــاال مــی رود و روی کیفیــت و نــوع پســته 
ــه اینکــه مصــرف و  ــا توجــه ب ــد. ب ــازار هــم کار می کنن ــه ب ــل عرضــه ب قاب
تولیــد رو بــه رشــد اســت، اگــر مــا هــم بخواهیــم جایــی در ایــن بــازار داشــته 

ــم. ــد روی کیفیــت کار کنی باشــیم بای
ــن اســت کــه  ــن ایجــاد شده اســت ای ــازار چی ــراً در ب ــی کــه اخی ــه مثبت نکت
ــکا، چینی هــا  ــه جنــگ تجــاری پیــش آمــده بیــن چیــن و آمری ــا توجــه ب ب
ــن  ــته اند. ای ــی گذاش ــه باالی ــی تعرف ــکبار آمریکای ــته و خش روی واردات پس
یــک امتیــاز مثبــت بــرای پســته ایــران بــه حســاب می آیــد. تقریبــًا 3، 4 مــاه 
ــه پســته  ــا ســخت گیری واردات خشــکبار از جمل ــن ب ــت چی ــه دول اســت ک
ــارف را  ــارف و غیرمتع ــًا راه واردات متع ــد. تقریب ــرل می کن ــکا را کنت از آمری
ــود دارد  ــی وج ــته ایران ــه روی پس ــه ای ک ــه تعرف ــی ک ــته اند و از آنجای بس
ناچیــز اســت و پســته بایــد از مبــادی قانونــی وارد شــود، پــس بایــد از ایــن 
ــه  ــد ک ــه می دانی ــود. البت ــتفاده ش ــی اس ــته ایران ــرای پس ــت ب ــاز مثب امتی
ــا پســته آمریکایــی را کــه بخــش  تجــار راه هــای مختلفــی پیــدا می کننــد ت
عمــده ای از بــازار چیــن را در ســال های گذشــته تصاحــب کــرده اســت را بــه 
ــه عبــارت دیگــر یــک شــبه نمی شــود یــک عــدد باالیــی  ــد. ب چیــن بیاورن
را تبدیــل بــه صفــر و یــک عــدد پایینــی را تبدیــل بــه صــد کــرد. امــا ایــن 
فرصــت هســت کــه اگــر مــا روی کیفیــت پســته ایرانــی کار کنیــم و روی 
ــتراتژیک  ــول اس ــک محص ــا ی ــرای م ــه ب ــول ک ــن محص ــارت ای روش تج
ــه جایگاهــی کــه چندســال  ــم ب ــه می توانی ــه پل ــم، پل اســت تجدیدنظــر کنی
گذشــته داشــتیم برگردیــم. منظــور از چنــد ســال گذشــته ایــن اســت کــه دو 
ســال پیــش مــا ســهمی حــدود 60 تــا70 درصــد از بــازار چیــن را داشــتیم، 
امــا متأســفانه بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــا و رقابت هــای نادرســت و 
ــم.  ــان را از دســت دادی ــگاه خودم ــده، جای ــه ش ــته ارائ ــد پس ــای ب کیفیت ه
ــا  ــادی هــم داشــتیم، آمریکایی ه ــا محصــول زی ــا اینکــه م ســال گذشــته ب
ســهم بیشــتری از ایــن بــازار را بــه خــود اختصــاص دادنــد. امســال بــه نظــر 
ــه  ــا ارائ ــا ب ــت، ام ــم اس ــا ک ــته م ــفانه پس ــت، متأس ــی اس ــال مثبت ــن س م
ــازیم و  ــده بس ــال آین ــرای س ــی ب ــازار خوب ــم ب ــت می توانی محصــول باکیفی

ــاره اعتمــاد بــه پســته ایرانــی را جلــب کنیــم.  دوب
آقــای یوســفی! اگــر امــکان دارد مراحلــی را کــه پســته ایرانــی 
طــی می کنــد تــا بــه دســت مصــرف کننــده نهایــی در چیــن 

برســد را توضیــح دهیــد؟
ــد.  ــن می رس ــه چی ــا ب ــد ت ــی می کن ــف را ط ــته دو روش مختل ــد! پس ببینی
ــا  ــد و ایرانی ه ــاص می آورن ــتراتژی خ ــتم و اس ــک سیس ــا ی ــا ب آمریکایی ه

ــد.  هــم روش خودشــان را دارن
در مــورد پســته ایرانــی بایــد بگویــم، تــا 3، 4 ســال قبــل تعــدادی صادرکننده 
ایرانــی داشــتیم کــه طــرف حساب هایشــان واســطه های هنگ کنگــی 
و  ایرانی هــا می خریدنــد  از  را  بودنــد. شــرکت های هنگ کنگــی پســته 
ــه داران  ــن ترتیــب کــه کارخان ــه ای ــد. ب ــی می فروختن ــه داران چین ــه کارخان ب
ــق سفارشــی کــه داشــتند  ــد و طب ــه می گرفتن ــی از پخش کننده هــا بیعان چین
و  می دادنــد  انجــام  واســطه های هنگ کنگــی  طریــق  از  را  خریدشــان 
ــد.  ــل می گرفتن ــن تحوی ــا در چی ــگ و ی ــا در هنگ  کن ــته را ی ــه پس محمول
پخش کننــدگان هــم پســته را بــه دو شــکل متفــاوت پخــش می کردنــد؛ یــا 
ــازار فلــه فروشــی یــا همــان کیلوفروشــی و یــا در بســته بندی کوچــک  در ب

ــک. ــای کوچ ــا مغازه ه ــزرگ ی ــگاه های ب در فروش
ــه  ــا ب ــدگان م ــر کرده اســت و صادرکنن ــروش پســته تغیی ــال حاضــر ف در ح
ــًا  ــی قب ــد؛ یعن ــرار کرده ان ــاط برق ــی ارتب ــداران چین ــا خری طــور مســتقیم ب
یــک بخــش عمــده از پســته بــرای واســطه های هنگ کنگــی ارســال 
ــه می شــد  ــه داران چینــی فروخت ــه کارخان می شــد و یــک بخــش از پســته ب

کــه ایــن نســبت در حــال تغییــر اســت. 
از یکــی دو ســال گذشــته اســتراتژی بــازار تغییــر کــرد و تعــدادی از چینی هــا 
ــد  ــه خری ــه صــورت مســتقیم شــروع ب ــازار داخلــی مــا وارد شــدند و ب ــه ب ب
ــرز  ــکل در م ــر ش ــه ه ــد و ب ــام دادن ــان را انج ــد. خریدهایش ــته کردن پس
هنگ کنــگ یــا در مــرز ویتنــام )هایفونــگ( تحویــل گرفتنــد و کار واردات آن 
ــن  کار ســرمایه بَر اســت،  ــه ای ــی ک ــد. از آنجای را هــم خودشــان انجــام دادن
ــه  ــدک ب ــت ان ــا دریاف ــی ب ــرکت های هنگ کنگ ــدادی از ش ــم تع ــوز ه هن

ــد.  ــک می کنن ــی کم ــه داران چین کارخان
ــی  ــورم کارخانه داران ــتند، منظ ــته هس ــم دو دس ــی ه ــاری چین ــداران تج خری
ــط  ــه داران فق ــن کارخان ــدادی از ای ــد. تع ــرآوری می کنن ــه پســته را ف اســت ک
ــه صــورت مخفــی انجــام  ــد و ایــن کار را ب ــو دادن دارن خــط برشــته کردن و ب
ــته  ــد، برش ــارف وارد می کنن ــورت غیرمتع ــه ص ــته را ب ــع پس ــد. در واق می دهن
می کننــد و بــه بازارهــای کوچــک، محلــی و فلــه می فروشــند. یکســری 
ــارت  ــت نظ ــه تح ــد ک ــود دارن ــم دار وج ــم و رس ــزرگ و اس ــه داران ب کارخان
هســتند و بــا ســوپرمارکت ها کار می کننــد و حتــی پســته را فــرآوری و مجــدداً 
ــا  ــی و ب ــد پســته را از راه هــای درســت و قانون ــد. اینهــا مجبورن صــادر می کنن
ــد وارد شــبکه پخــش شــوند. ــه می توانن ــد، ک ــت وارد کنن ــی ثاب ــه گمرک تعرف

در مجمــوع، ایــن فراینــد بــه ســمتی مــی رود کــه کار بایــد از کانــال خیلــی 
ــت  ــرل روی کیفی ــًا کنت ــود و طبع ــام ش ــتقیم انج ــی و مس ــمی و قانون رس

بیشــتر شده اســت. 
برآینــد صحبت هایــی کــه فرمودیــد ذهــن را بــه ایــن ســمت 
ــته  ــت پس ــی باب ــول خوب ــد پ ــا حاضرن ــه چینی ه ــرد ک می ب
ــم  ــد و ه ــت می خواهن ــته باکیفی ــم پس ــون ه ــد؛ چ بپردازن

ــد.    ــی دارن ــای باالی تقاض
ــوع  ــا ایــن موضــوع یــک منطــق وجــود دارد و اینکــه مــا دو ن  در رابطــه ب
ــدم اول  ــا در ق ــته. م ــده پس ــاری و مصرف کنن ــدار تج ــم؛ خری ــدار داری خری
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ــد  ــه می خواه ــت ک ــی اس ــان کس ــتیم و هم ــاری هس ــدار تج ــه روی خری روب
ــده  ــه مصرف کنن ــد و ب ــته بندی کن ــد، بس ــرآوری کن ــرد، ف ــا بخ کاال را از م
ــد و ســعی  ــی توجــه می کن ــه قیمــت خیل ــدار تجــاری ب ــًا خری بفروشــد. قطع
دارد بــا قیمــت مناســب تری پســته مــورد نیــاز خــود را خریــداری کنــد. اینکــه 
ــاال بــرود و تأثیــر روی قیمــت بگــذارد، درســت اســت؛ امــا  ــازار ب تقاضــا در ب
مــا بایــد رقبایمــان را هــم ببینیــم؛ یعنــی توجــه کنیــم کــه رقیــب مــا بــا تولیــد 
ــازار می شــود. درســت اســت  ــی وارد ب ــا چــه قیمت ــر ب ــت باالت بیشــتر و کیفی
ــر  ــوع فک ــن موض ــه ای ــم ب ــم و می توانی ــی داری ــرایط خاص ــا االن ش ــه م ک
ــی نمی توانیــم  ــازار بفروشــیم، ول ــه ایــن ب ــر ب کنیــم کــه پســته مان را راحت ت
ــا  ــر بفروشــیم؛ چــون رقیــب م ــم کــه پســته مان را گران ت ــن فکــر کنی ــه ای ب
بــا عــدد 450 هــزار تــن تولیــد پســته امســال بــه ایــن بــازار توجــه زیــادی دارد 
و پســته محصولــی اســت کــه نمی تواننــد آن را بیــش از یکــی دو ســال نگــه 
دارد و بایــد آن را بفروشــد. بلــه! تقاضــا بــاال اســت. اگــر مــا تنهــا تأمین کننــده 
ایــن بــازار بودیــم، خــوب بــود تــا آنجایــی کــه می توانســتیم بــا قیمــت باالتــر 

می فروختیــم. 
پســته در بیــن خشــکبار یــک کاالی لوکــس اســت و خریــدارش هــم خریــدار 
ــی اگــر بخواهیــم آن را بیــن قشــر متوســط جامعــه ترویــج  لوکــس اســت، ول
ــازار رو بــه بــزرگ  کنیــم، بایــد بــه فکــر بودجــه مصرف کننــده هــم باشــیم. ب
ــا یــک حــدی کشــش دارد. اگــر قیمــت از یــک عــددی  ــا ت شــدن اســت، ام
باالتــر بــرود، بخشــی از ایــن بــازار بــه مصــرف ســایر خشــکبار روی می آورنــد. 
تجربــه چندســال گذشــته بــه مــا نشــان داده کــه قیمــت پســته در چیــن ســقف 

دارد. 
ــی  ــن و فرصت ــازار چی ــا، تقاضــای ب ــم م ــه پســته ک ــه ب ــا توج ــوع ب در مجم
ــن  ــیم، پیشــنهاد م ــر بفروش ــا پســته را راحت ت ــده ت ــش آم ــا پی ــرای م ــه ب ک
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــده؛ یعن ــال آین ــرای س ــم ب ــال بکاری ــه امس ــت ک ــن اس ای
اینکــه تقاضــا وجــود دارد و امــکان ایــن فراهــم شــده کــه پســته را بــا قیمــت 

بهتــری بفروشــیم، روی کیفیــت پســته ایــران کار کنیــم و یــک پســته خــوب 
ــم  ــی بکاری ــذر خوش بین ــا ب ــم ت ــی بدهی ــل مشــتریان چین و یک دســت تحوی
و بتوانیــم در ســال آینــده کــه محصول مــان بهتــر اســت ایــن الگــو و مبنــا را 

پلــه کنیــم بــرای افزایــش فــروش و قیمــت.
ــا  ــه ب ــود، هم ــی می ش ــی و آمریکای ــته ایران ــه پس ــت از مقایس ــی صحب وقت
کیفیــت، طعــم و میــزان مغــز پســته ایرانــی و آمریکایــی آشــنا هســتند، ولــی 
ــی  ــر از پســته ایران ــا 1.5 دالر گران ت ــی 1 ت ــد قیمــت پســته آمریکای چــرا بای
باشــد؟ به خاطــر اینکــه بــرای ســندیکای آمریکایــی فــرق نمی کنــد کــه ایــن 
ــت  ــوع اهمی ــن موض ــه ای ــی رود، بلک ــروش م ــی ف ــه کس ــت چ ــته از دس پس
ــک  ــس 25-21، ی ــک اُن ــه ی ــدان درج ــته خن ــد پس ــی می گوین ــه وقت دارد ک
ــد و  ــاد می کن ــدار اعتم ــب خری ــن ترتی ــه ای ــود دارد و ب ــت وج ــتاندارد ثاب اس

ــد. ــد می کن ــده خری ــف ش ــتاندارد تعری ــک اس ــق ی ــه دارد طب ــد ک می دان
امــا پســته ای کــه مــا تحویــل چینی هــا می دهیــم و بــه لحــاظ اســتاندارهای 
ــد،  ــروش کاال می باش ــی در ف ــت منف ــه از رقاب ــأت گرفت ــه نش ــاوت ک متف
ــته  ــا پس ــدان ب ــته آب خن ــی پس ــد. وقت ــرر می کن ــی را متض ــه دار چین کارخان
ــتگاه  ــته از دس ــتۀ برش ــدن پس ــرون آم ــس از بی ــود، پ ــوط بش ــی مخل طبیع
ــاال اســت  ــا ب ــته های آب خندان ه ــدن پس ــته کن، درصــد پوســت و مغزش برش
و تولید کننــده چینــی نمی توانــد ایــن محصــول را داخــل بســته بندی اش 
ــته  ــر از پس ــته ای باالت ــن پس ــات چنی ــد ضایع ــس درص ــد؛ پ ــزد و بفروش بری
ــردن  ــته ک ــتید، روش برش ــتحضر هس ــه مس ــور ک ــت. همان ط ــی اس آمریکای
ــاوت اســت و  ــان متف ــا و زم ــا پســته طبیعــی از نظــر دم ــدان ب پســته آب خن
مخلــوط ایــن دو نــوع پســته قبــل از برشــته کــردن، ضایعــات بیشــتری دارد.

ــی  ــدان و طبیع ــه ای از تجــارت، پســته های آب خن در چــه مرحل
ــد؟ ــی می کن ــوع کمک ــن موض ــتن ای ــوند؟ دانس ــوط می ش مخل

ــدرت  ــه ن ــته ب ــدگان پس ــردن دو روش دارد. مصرف کنن ــوط ک ــد! مخل ببینی
ــوط  ــرای مخل ــه ب ــد. دو مرحل ــوع پســته را تشــخیص می دهن ــن دو ن فــرق ای
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ــود  ــه وج ــی ب ــت رقابت ــد قیم ــا بتوانن ــود دارد ت ــته ها وج ــن پس ــردن ای ک
ــت  ــن بس ــطه ده ــه واس ــوان ب ــت را نمی ت ــن بس ــته های ده ــد. پس بیاورن
ــا  ــوند ی ــز می ش ــا مغ ــت ی ــن بس ــته های ده ــم. پس ــرون بریزی ــان بی بودنش
ــی و آب  ــا پســته طبیع ــر م ــه اگ ــن اســت ک ــوند. موضــوع ای ــدان می ش خن
ــد  ــه دار می دان ــیم، کارخان ــه دار بفروش ــه کارخان ــور مجــزا ب ــه ط ــدان را ب خن
کــه هــر یــک را چگونــه برشــته کنــد و ســپس خــودش می دانــد کــه اینهــا را 
چگونــه بــا هــم مخلــوط کنــد. نگرانــی خریــدار تجــاری چینــی از صادرکننــده 
ایرانــی ایــن اســت کــه پســته توســط صادرکننــده مخلــوط می شــود. بــا ایــن 

ــی رود. ــروش م ــر ف ــا هســتیم و پســته مان ارزان ت ــی م ــده اصل کار بازن
شــما گفتیــد کــه یکــی از روش هــا در ورود پســته ایرانــی بــه 
ــته خیز  ــق پس ــی در مناط ــار چین ــتقیم تج ــور مس ــن، حض چی
ایــران اســت. بــه عنــوان یــک تاجــر پســته ایــن موضــوع را 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون
نظــر مــن در مــورد ورود مســتقیم چینی هــا بــه بــازار ایــران و خریــد پســته 
ایــن اســت کــه تجــارت هیچ گونــه مــرزی نــدارد. تجــارت ایــن اســت کــه مــا 
بــه عنــوان یــک تاجــر وارد بــازار چیــن می شــویم، کاالی چینــی خریــداری 
ــت  ــا اس ــلم چینی ه ــق مس ــس ح ــم؛ پ ــران وارد می کنی ــه ای ــم و ب می کنی
کــه اگــر بتواننــد وارد بــازار داخلــی مــا شــوند و پســته را بــه صــورت مســتقیم 

از بــازار داخلــی مــا تهیــه کننــد.  
ایــن کار یکســری مزیــت و ضــرر دارد. ضــررش ایــن اســت کــه تعــدادی از 
صادرکننــدگان مــا از بیــن می رونــد و کارشــان را از دســت می دهنــد. خوبــی 
ایــن کار ایــن اســت کــه چینی هــا بــا پســته مــا آشــنا می شــوند و بــه ایــن 
بــازار عــادت می کننــد و بــرای اینکــه خودشــان بقــا داشــته باشــند، مســیری 

را کــه بــه وجــود آورده انــد حفــظ می کننــد. 
ولــی بحــث بــه جــای دیگــری برمی گــردد، مــا اگــر بخواهیــم ایــن شــرایط 
را حفــظ کنیــم و نیــم نگاهــی هــم بــه تجــار خودمــان داشته باشــیم، ترجیحــًا 
بایــد شــرایط اســتاندارد دقیــق و محکمــی را بــرای صــادرات پســته بگذاریــم 

ــازار  ــا در ب ــور چینی ه ــطه حض ــه واس ــانی ب ــر کس ــدور اگ ــه حتی المق ک
ــه  ــزم ب ــورود مل ــراد جدیدال ــوند، اف ــارج می ش ــارت خ ــه تج ــی از صحن داخل
رعایــت اصــول، ضوابــط و اســتاندارد مشــخصی شــوند؛ یعنــی ارزش تولیــد و 

صــادرات پســته را بــاال ببرنــد. 
مگر االن استانداردی وجود ندارد؟

ببینیــد! مــن خــودم واحــد تولیــدی دارم، صادرکننــده و خریــدار پســته هــم 
ــن فروخته شــده و در  ــه م ــران ب ــه در ای ــت پســته ای ک هســتم. بعضــًا کیفی
هنگ کنــگ تحویــل گرفتــه ام را متفــاوت دیــدم و از ایــن لحــاظ قولــی کــه 

بــه خریدارانــم داده بــودم، طبعــًا مــورد ســوال قرارگرفتــه شــد.
ــم پســته را صــادر  ــه می خواهی ــی ک ــد صــادرات، زمان ــال، در فراین به طورمث
ــود و از  ــپ می ش ــم و پلم ــتاندارد می بری ــه اداره اس ــه را ب ــک نمون ــم، ی کنی
ارگان هــای ذیربــط یــک برگــه می گیریــم جهــت تأییــد کیفیــت. اینجــا یــک 
ــل  ــه اســتاندارد تحوی ــه ای را کــه ب ــد کــه نمون ــروز می کن مشــکل عمــده ب
می دهیــم در اکثــر مــوارد مطابــق کل محمولــه صادارتــی نمی باشــد. بحــث 
ــی  ــی بشــود. وقت ــتاندارد کاالی صادرات ــر اس ــرل ب ــه کنت ــن اســت ک ــا ای م
ــی شــوند و مرزهــا  ــازار داخل ــا وارد ب ــای چینــی م ــم کــه رقب اجــازه می دهی
ــار  ــا تج ــم ت ــق کنی ــم دقی ــان را ه ــد کنترل م ــس بای ــم، پ ــار می زنی را کن

باســابقه و معتبــر را حمایــت کنیــم.
االن بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه در بــازار پســته حرکت هایــی در شــرف 
انجــام اســت کــه بســیاری خبــر ندارنــد. آینــده پســته مــا بــا توجــه بــه حرکت 
ــازار داخلــی مــا در حــال تغییــر اســت و ایــن بخــش تجــارت  چینی هــا در ب
ــابقه  ــر و باس ــدگان معتب ــت صادرکنن ــدا از دس ــادگی و بی ص ــه س ــته ب پس

ایرانــی در حــال خــارج شــدن اســت.
تنهــا مــوردی کــه می توانــد بــه مــا و کشــاورزان مــا کمــک کنــد ایــن اســت 
کــه اســتاندارد کیفــی پســته حفــظ شــود و شــرایط پســته صادراتــی کامــًا 

کنتــرل شــود. 
خیلــی واضــح بــه شــما بگویــم. کشــاورز مــا امیــدش بــه تاجــر اســت. اگــر 
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تاجــر نتوانــد پســته اش را بفروشــد و خــودش را بــا شــرایط بــازار تنظیــم کنــد، 
ــه کرده اســت و  ــد پســته کشــاورز را بخــرد. کشــاورز یکســال هزین نمی توان
تــا یــک حــدی تحمــل دارد و بعــد از ایــن حــد شــروع می کنــد بــه پاییــن 
آوردن قیمــت. شــما تجســم کنیــد کــه روزی همــه تجــار، چینــی باشــند و 
تجــار ایرانــی حــذف شــده باشــند و یکدفعــه چینی هــا تصمیــم بگیرنــد کــه 

ــد؟! ــی می افت ــد، چــه اتفاق پســته نخرن
ــت  ــوع کیفی ــد موض ــرح کردی ــه مط ــی ک ــی از دغدغه های یک

ــد؟ ــری دارن ــدی دیگ ــه دغدغه من ــار چ ــود. تج ب
ــان  ــه قول ش ــه ب ــی ک ــا زمان ــد و ت ــا ندارن ــا چینی ه ــه ای ب ــا دغدغ ــار م تج
ــا  ــکلی ب ــند، مش ــد باش ــان پایبن ــدات و قراردادهایش ــه تعه ــد و ب ــل کنن عم
چینی هــا ندارنــد. چینی هــا در مقایســه بــا ســایر مشــتریان پســته، مشــتریان 
ــه می دهنــد و هــم پــول را ســر وقــت می دهنــد.  خوبــی هســتند. هــم بیعان
شــما اگــر بــه اروپــا پســته بفرســتید، بســته بــه اینکــه خریــدار از کــدام بخش 
ــی  ــداران چین ــا خری ــت، ام ــه اس ــراً یک ماه ــان اکث ــد، پرداخت ش ــازار باش ب
ــد؛ در  ــاب می کنن ــویه حس ــد، تس ــل بگیرن ــه را تحوی ــه بارنام ــل از اینک قب

ــد هســتند. ــدار نق ــت خری ــوان گف ــع می ت واق
مشکلی از جانب مسائل ارزی وجود ندارد؟

ــی اســت  بحــث ارز از جنــس مشــکل و دغدغــه خــارج اســت، بلکــه معضل
کــه بــه حــد بحرانــی رســیده و گریبــان کلیــه صنایــع و اقتصــاد مملکــت را 
ــت  ــه قیم ــه لحظ ــه ب ــت و لحظ ــه ارز اس ــش ب ــاورز نگاه ــت. کش گرفته اس
ــرد.  ــا نخ ــرد ی ــد بخ ــر نمی دان ــد. تاج ــر می ده ــانات ارز تغیی ــق نوس را طب
ــه تجــارت  ایــن موضــوع از بحــران گذشــته و عمــًا تجــار مــا را مجبــور ب
ــه  ــم ک ــی داری ــای مختلف ــا بخش نامه ه ــًا م ــت. مضاف ــک کرده اس ُپرریس
ــته را از  ــار، پس ــد تج ــرار باش ــر ق ــد. اگ ــی دارن ــون متفاوت ــک مضم ــر ی ه
ــروش پســته را  ــد و ســپس ارز حاصــل از ف ــرخ ارز آزاد بخرن ــه ن کشــاورز ب
ــا همــان یکــی دو کانتینــر اولیــه کل  ــرخ ارز دولتــی بفروشــند، بایــد ب ــه ن ب

ــد! ــد و برون ــل بدهن ــود را تحوی ــرمایۀ کاری خ س
ــه  ــد، ب ــی دالر را بدهن ــزار تومان ــروش 10 ه ــازه ف ــا اج ــه م ــر ب ــًا اگ اص
ــن  ــم ای ــا می خواهی ــود م ــن ب ــن ای ــث م ــیم؟ بح ــد بفروش ــی بای ــه کس چ
ارز را بــه بــازار ارائــه دهیــم، کــدام تاجــر، بــا کــدام مجــوزی، اجــازه واردات 
کاالیــی را دارد کــه بخواهــد ارز 10 هــزار تومانــی بخــرد؟ مــا امســال وضــع 
ــده ســال قبــل حــدود 100 هــزار تــن  ــا مان پســته مان طــوری اســت کــه ب
پســته بیشــتر نداریــم. ایــن عــدد را شــما ضــرب در عــدد دالری پســته کــه 
فــروش مــی رود بکنیــد، بــه یــک عــدد تقریبــًا یــک میلیــارد دالری می رســید 
کــه واقعــًا عــدد بزرگــی اســت؛ عــدد کمــی نیســت. بــا کــدام ســامانه و بــا 
کــدام جریــان، بــا کــدام سیســتم می شــود ایــن کار را کــرد؟ مــن از زمانــی 
ــه از  ــر اینک ــدادم، به خاط ــام ن ــی انج ــچ صادرات ــرده هی ــر ک ــه دالر تغیی ک

ــیدم. ــش می ترس عواقب
ــارت  ــی کار تج ــازار بین الملل ــه در ب ــی ک ــوان کس ــه عن ــما ب ش
انجــام می دهیــد، فکــر می کنیــد در قبــال ارز، دولــت چــه 

ــرد؟  ــد بگی ــی می توان تصمیم
ــی  ــن خیل ــاری م ــت تج ــم فعالی ــتم و حج ــودم هس ــناس کار خ ــن کارش م
کوچک تــر از ایــن حرف هــا اســت کــه بخواهــم در رابطــه بــا اقتصــاد کان 
مملکــت نظــر دهــم. ولــی حداقــل بــه انــدازه مجموعــه خــودم فکــر می کنــم 

ــدر واردات  ــوع چق ــادرات دارم؟ و در مجم ــدر ص ــوع چق ــن در مجم ــه م ک
دارم؟ بــه نظــر مــن موضــوع زیــاد بغرنجــی نیســت. مملکــت مــا صــادرات 
نفتــی، صــادرات فلــزی و صــادرات کشــاورزی دارد. بخــش عمــده ای از ایــن 
ــت. ورودی  ــی اس ــه دولت ــی و نیم ــازمان های دولت ــه س ــوط ب ــادرات مرب ص
ــن ارزی اســت کــه وارد مملکــت می شــود.  ــا مشــخص اســت. منظــور م م
خروجــی ارز هــم کــه می شــود واردات کاال بــه مملکــت؛ آن هــم مشــخص 
اســت. به طــور مثــال، مــراودات اقتصــادی مــا بــا کشــورچین تقریبــًا چیــزی 
حــدود 35 میلیــارد دالر اســت و چیــن یکــی از خریدارهــای عمــده نفــت مــا 
اســت. مــا ایــن رابطــه را بــا هنــد و ترکیــه و کشــورهای دیگــر هــم داریــم. 
بــه نظــر مــن ارز قابــل کنتــرل اســت. اینکــه قیمــت ارز را در هــر پایــه ای 
ــرار  ــی اگــر ق ــن درد و نابســامانی اســت. یعن ــن دوای ای ــد، بهتری ــت کنن ثاب
اســت امــروز ارز مــا تبدیــل شــود بــه 10 هــزار تومــان یــا 5 هــزار تومــان 
ــود  ــه خ ــت را ب ــد ثاب ــک رون ــان، ی ــزار توم ــا 20 ه ــان ی ــزار توم ــا 8 ه ی

داشته باشــد.
 یعنی تک نرخی باشد؟

تــک نرخــی و در واقع نوســان زیادی نداشــته باشــد. نوســانات 1، 2 درصدی 
در تمــام ارزهــای دنیــا وجــود دارد و حتــی تــا 4، 5 درصــد هــم می شــود. 
ایــن مســئله ای بــه وجــود نمــی آورد. مــا حتــی ایــن توانایــی را نداریــم کــه 
بــا بانک هــای خودمــان وارد معاملــه شــویم. تاجــر بــرای تجارتــش وســیله 
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می خواهــد و یکــی از مهم تریــن وســیله های 
تجــارت، نــرخ ارز اســت. 

ــمش  ــه چش ــده ک ــی ش ــل جراح ــا مث ــر م تاج
کــن.  جراحــی  می گوینــد  و  بســته اند  را 
بزرگ تریــن ضعفــی کــه سیســتم ارزی مــا 
دارد، دو نرخــی بــودن ارز اســت و ایــن موضــوع 
لطمــه ســنگینی بــه بدنــه مملکــت مــا می زنــد. 
ــری  ــه وارد یکس ــتم ک ــی نیس ــن در جایگاه م
ــم. سیاســت ارزی  ــت کن ــات شــوم و صحب جزئی
ــرای  ــی ســاده اســت. ب ــه خیل ــی یــک معادل فعل
ــد و  ــزاران ترفن ــر ه ــه دســت آوردن ارز ارزان ت ب
نقشــه اجــرا می شــود، چــون منافــع دارنــد؛ ولــی 
بــرای ارز تــک نرخــی فقــط کســانی کــه فعــال 
ــن  ــد. م ــتند کار می کنن ــادی هس ــی اقتص واقع
ــه  ــا ب ــی ارز م ــه حت ــتم روزی ک ــن هس مطمئ
ــرخ  ــی فقــط یــک ن 20 هــزار تومــان برســد، ول
داشــته باشــد، بعــد از یــک افــت کوتــاه مــدت و 
یــک حرکــت خیلــی آرام در زمــان کوتــاه، بــازار 
ــه روز  ــردد و روزب ــادی برمی گ ــت ع ــه حال ــا ب م

ــودن  ــی ب ــان ارز و دو نرخ ــود. نوس ــر می  ش بهت
ــًا  ــردا قطع ــه صــد در صــد امــروز، بلکــه ف ارز، ن

ــت.  ــی ماس ــل تباه عام
ــارج  ــث خ ــن بح ــد از ای ــازه دهی اج
شــویم. چــه اقشــاری در چیــن مصــرف 
کننــده نهایــی پســته هســتند؟ آیــا تــا 

ــده؟  ــی ش ــال تحقیق ــه ح ب
ــوان  ــر ت ــا ب ــف و بن ــای مختل ــته باکیفیت ه پس
ــن  ــازار چی ــه در ب ــف جامع ــار مختل ــد افش خری
عرضــه می شــود. البتــه مصــرف کننده هــای 
می کننــد.  توجــه  آن  کیفیــت  بــه  پســته 
ــا  ــت ب ــس و درش ــته های لوک ــال، پس به طورمث
کیفیــت بــاال، معمــواًل در ایــام خــاص مثــًا عیــد 
ــنت های  ــی از س ــد. یک ــتری دارن ــا مش چینی ه
مرســوم ایــن اســت کــه پســته های باکیفیــت را 

بــرای کادو دادن خریــداری می کننــد.
صــورت  بــه  کــه  هــم  اینترنتــی  فــروش 
انجــام  گرمــی  و  کوچــک  بســته بندی های 
می شــود، جایــگاه وســیعی از بــازار چیــن را 
ــروش  ــت های ف ــی از سیاس ــت. یک ــه اس گرفت
ــاال  ــت ب ــا کیفی ــای ب ــل کااله ــی، تحوی اینترنت
اســت. تنهــا چیــزی کــه یــک مجموعــه فــروش 
ــظ  ــی را حف ــایت اینترنت ــک س ــا ی ــی ی اینترنت
می کنــد 1- ســرویس حمــل و نقــل منظــم 

ــت  ــه دس ــه ب ــت ک ــی اس ــت کاالی و 2- کیفی
می رســد.  مشــتری 

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
 بــرای جمع بنــدی حرف هایــم بایــد بگویــم کــه 

مــا بــرای بقــای پســته ایرانــی:
1- احتیــاج بــه کیفیــت بــاال داریــم )احتیــاج بــه 

استانداردســازی داریــم(
ــته  ــورد پس ــم و در م ــت کنی ــد فعالی ــا بای 2- م
ایرانــی در ایــن بــازار تبلیغــات داشته باشــیم. 
ــی  ــای چین ــتان و مصرف کننده ه ــی از دوس خیل
ــن کار  ــند. ای ــی را نمی شناس ــته ایران ــًا پس اص
مــن نیســت؛ ایــن کار تاجرهــا نیســت؛ ایــن کار را 
یــک گــروه و یــا یــک موسســه بایــد بــا پشــتوانه 
دولتــی انجــام دهــد. مــن عضــو انجمن خشــکبار 
ــم  ــه می زن ــی ک ــن حرف های ــتم و ای ــن هس چی
از زبــان رده هــای بــاالی انجمــن خشــکبار چیــن 
ــان  ــه از دولت ت ــد ک ــن گفتن ــه م ــا ب ــت. آنه اس
ــرمایه گذاری  ــن کار س ــرای ای ــه ب ــد ک بخواهی
کنــد و یــک ســرمایه ای بــرای تبلیــغ و ترویــج در 
ایــام خــاص در تلویزیــون یــا در هــر جــا تعییــن 
کنــد. ایــن کار چنــد نفــر تاجــر نیســت. ایــن کار 
ــت.  ــروه اس ــک گ ــاکار ی ــت ی ــن اس ــک انجم ی
کار یــک سیســتمی اســت کــه دولــت پشــتیبانش 

باشــد. 
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ــفر  ــت از س ــس از بازگش ــدی آگاه پ ــش، مه ــال پی 31 س
آلمــان بــا دیــدن یــک بســته مغــز ســبز کــه قــرار بــود کلمپــه 
خانگــی را مزیــن کنــد و تداعــی ایــن نکتــه در ذهنــش کــه 
ــه  ــه عرص ــت، ب ــی اس ــی قیمت ــا خیل ــرای آلمان ه ــبز ب مغزس
ای گام نهــاد تــا محصولــی در کمــال زیبایــی تولیــد کنــد؛ بــه 
ــوده  ــاور ب ــل ب ــه اول غیرقاب ــرای مشــتری در وهل طوری کــه ب
کــه رنــگ آن واقعــی اســت! در نهایــت، مداومــت و پافشــاری 
ــن محصــول، زمینه ســاز حضــور  ــد و صــادرات ای آگاه در تولی
پررنــگ مغــز ســبز ایــران در بــازار اروپــا می شــود؛ تــا جایــی 
کــه دیگــر در اروپــا همــه مغــز ســبز باکیفیــت را می شناســند 
و می داننــد کــه منشــأ آن از ایــران اســت. در ادامــه جزئیــات 

ــد. ــان وی می خوانی ــداد تاریخــی را از زب ــن روی ای

ــه  ــه چ ــبز ب ــز س ــرف مغ ــد و مص ــه تولی ــای آگاه! تاریخچ آق
زمانــی بــر می گــردد؟

ــه  ــود ک ــال ب ــًا 800-700 س ــدک تقریب ــزان ان ــه می ــته ب ــبز پس ــز س مغ
شــناخته شــده بود و در اروپــا بــه خصــوص آلمــان مصــرف داشــت. از زمانــی 
کــه اعــراب سیســیل را تصــرف کردنــد کشــت پســته در منطقــه برونتــه در 
ــتاده  ــان فرس ــه آلم ــدۀ آن ب ــت کن ــبز پوس ــز س ــد و مغ ــج ش ــیل رای سیس
ــن،  ــالی 250 ت ــدوداً س ــبز، ح ــز س ــم مغ ــدار ک ــک مق ــه ی ــد. همیش می ش
ــس،  ــی لوک ــای خیل ــم در غذاه ــا ه ــت. آنج ــان می رف ــه آلم ــیل ب از سیس
ــد.  ــرف می ش ــت مص ــتنی های گران قیم ــاس و بس ــیس، کالب ــل سوس مث
ــه  ــادی به هیچ وج ــه 60 می ــا ده ــی را ت ــته آجیل ــا پس ــر آلمان ه ــی اکث ول
نمی شــناختند؛ پســتۀ در پوســت را اصــًا ندیده بودنــد؛ اگــر کســی بــه آنهــا 

ــا پوســت بــه دهــان مــی انداختنــد! پســته مــی داد ب
مغز سبز را اعراب به سیسیل بردند؟

کشــت پســته را مســلمانان بــه سیســیل بردنــد. یکــی دو رقــم محلــی وجــود 
ــروز در  ــا فرســتاده می شــد. ام ــه اروپ ــز ســبز ب ــوان مغ ــه عن ــه ب داشــت ک
ــز  ــورت مغ ــه ص ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــته محل ــم پس ــی دو رق ــیل یک سیس
ســبز هنــوز بــه اروپــا صــادر می شــود. متوســط ســالیانه تولیــد آن 200 تــا 
250 تــن اســت کــه همگــی آن در دامنــه کــوه آتشفشــانی اِتنــا در برونتــه 

ــود. ــد می ش تولی
غیــر از مغــز ســبِز سیســیل، از اوایــل دهــه 60 میــادی تنهــا پســته دیگــری 
کــه در حالــت رســیده بــه صــورت مغــز ســبز بــه اروپــا صــادر می شــد مقــدار 
ــن مغــز ســبز  ــود کــه در حــدود ســالی 40 ت کمــی از پســته های قزویــن ب
بــود و از آنجــا توســط تجــاری مثــل حــاج اصغــر قــدس بــه آلمــان صــادر 
ــالی  ــود س ــیده خ ــته رس ــم  از پس ــتان ه ــان افغانس ــان زم ــد. در هم می ش
ــرکت های  ــار و ش ــرد. آن را تج ــد می ک ــبز تولی ــز س ــن مغ ــدود 100 ت ح
ایرانــی از جملــه شــرکت صــادرات پســته ایــران )بــه مدیریــت آقــای جــواد 
ــی دو  ــتگاه های آلمان ــا دس ــران ب ــد و در ته ــد( از افغانســتان می خریدن مرش
ــد.  ــادر می کردن ــان ص ــه آلم ــران ب ــۀ ای ــا گواهینام ــد و ب ــت می کردن پوس
ــز  ــده مغ ــا عرضــه کنن ــادی سیســیل تنه ــه 60 می ــاز ده ــا آغ ــن ت بنابرای

ــه  ــن و افغانســتان هــم اضاف ــه بعــد محصــول قزوی ــا از آن ب ــود، ام ســبز ب
شــدند. در آن زمــان سیســیل حــدود 250 تــن، قزویــن حداکثــر 50 تــن و 
افغانســتان هــم 100 تــن مغــز ســبز تولیــد می کردنــد کــه جمعــًا بــه حــدود 
400 تــن مغــز ســبز می رســید و کل آن بــه آلمــان صــادر می شــد. بنابرایــن 

ــن رســیده بود. ــه حــدود 400 ت در آســتانه دهــه 80 مصــرف مغــز ســبز ب
تولید مغز سبز چطور افزایش پیدا کرد؟

ــه طــور وســیع وارد ایــن کار  قبــل از اینکــه ایــران در دهــه 90 میــادی ب
شــود، بــه دنبــال افزایــش تقاضــا، ترک هــا شــروع بــه چیــدن پســته کال کــه 

ــد.  ــا صــادر می کردن ــه اروپ ــد و آن را ب مغــزش ســبز اســت کردن
ــبز   ــز س ــان از مغ ــیرینی جات خودش ــرای ش ــا ب ــر ترک ه مگ

ــد؟ ــتفاده نمی کردن ــته کال اس پس
ــا  ــن ترک ه ــد. ای ــد می کردن ــبز تولی ــز س ــادرات مغ ــرای ص ــًا ب ــر، صرف خی
ــار  ــن ب ــد. اولی ــا بردن ــه ســایر بازاره ــز ســبز پســته کال را ب ــه مغ ــد ک بودن
حــدود ســال های 85 یــا 86 میــادی بــود کــه ترک هــا شــروع بــه 
ــتادند.  ــپانیا فرس ــه اس ــز ب ــدار مغ ــک مق ــد و ی ــته کال کردن ــرآوری پس ف
ــه  ــم و متوج ــا رفت ــه آنج ــا ب ــد از کارگاه ه ــرای بازدی ــال 1987 ب ــن س م
ــه  ــنیدم ک ــت نش ــتند. هیچ وق ــپانیا می فرس ــه و اس ــه فرانس ــتر ب ــدم بیش ش
ــار  ــه تج ــا ب ــون آلمان ه ــتند. چ ــان بفرس ــه آلم ــتقیم ب ــند مس توانسته باش

ــتند. ــاد نداش ــه اعتم ترکی
وضعیت قیمت مغز سبز در آن زمان چگونه بود؟

در ســال 1986 قیمــت مغــز ســبز پســته خیلــی بــاال رفته بــود، ولــی قیمــت 
ــًا  ــان تقریب ــارک آلم ــر م ــارک )ارزش ه ــدود 6 م ــی ح ــی ایران ــز معمول مغ
ــود.  ــارک ب ــا 3 م ــم 2 ت ــته ه ــت پس ــود. قیم ــتر نب ــود( بیش ــورو ب ــم ی نی
ــیل در  ــبز سیس ــز س ــنیدم مغ ــان ش ــه ای در آلم ــن در جلس ــان م در آن زم
حــدود 36 مــارک آلمــان معاملــه می شــود. در واقــع بــه دلیــل از بیــن رفتــن 
محصــول سیســیل در یــک ســال آور، بــازار مغــز ســبز بــا کمبــود شــدیدی 
ــز  ــز و مغ ــن قیمــت مغ ــی شــدید بی ــاف خیل ــن اخت ــود. ای ــرو شــده ب روب

واکاوی تاریخچه تولید و مصرف مغز سبز پسته در گفتگو با مهدی آگاه 

زمرد پسته ایران
)قسمت اول(
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ســبز باعــث شــد چنــد نفــر از ایرانی هــا هــم هماننــد تجــار تــرک بــه کار 
چیــدن پســته کال و صــادرات مغــز ســبز بــه اروپــا عاقه منــد شــوند؛ مثــل 
بــرادر کوچک تــر آقــای حســن مرتضــوی، نماینــده آن زمــان تعاونــی پســته 
رفســنجان در آلمــان. بــه ایــن ترتیــب، کســانی کــه بــا بازارهــای اروپایــی 
ــز  ــود مغ ــه می ش ــدند ک ــتان ش ــن داس ــه ای ــم متوج ــد کم ک کار می کردن

ســبز را در ایــران بــه صــورت کال چینــی بــه عمــل آورد. 
چه شد که شما شروع به تولید مغز سبز کردید؟

مــن تابســتان ســال 1987 بــه آلمــان رفته بــودم. یــک هفتــه بعــد از اینکــه 
ــه یــک بســته مغــز ســبز دیــدم، پرســیدم از کجــا آمــده؟  برگشــتم، در خان
ــدار  ــای باغ ــه دار از خانواده ه ــیار خان ــی بس ــفیعی پور )خانم ــم ش ــد خان گفتن
ــرای  ــده آن ب ــت ش ــز پوس ــده و از مغ ــته ها را کال چی ــنجان( پس در رفس
ــم  ــا ه ــزل م ــه من ــته ب ــک بس ــد و ی ــتفاده می کنن ــه اس ــن روی کلمپ تزیی
ــس  ــارک می شــود، پ ــدوداً 36 م ــن پســته ح ــم قیمــت ای ــتاده اند. گفت فرس
بایــد ایــن کار را کــرد. فصــل پســته بــود و هنــوز دیــر نشــده بــود. بررســی 
ــس  ــت. پ ــر اس ــه بهت ــاز از هم ــته ممت ــگ پس ــدم رن ــه ش ــردم و متوج ک
مقــداری پســته ممتــاز کال چیــدم و دانــه دانــه بــه صــورت دســتی پوســت 
کنــدم و 800 کیلــو مغــز ســبز درســت کــردم و بــه اروپــا بــا هواپیمــا صــادر 
کــردم. جالــب اســت کــه بــرادر آقــای حســن مرتضــوی هــم همــان ســال 

ــود. ــد کرده ب ــز ســبز تولی ــن مغ ــود و 7 ت ــده ب کال چی
گویا آماده سازی مغزسبز هم روش خاصی دارد.

ــد ســاعت در  ــز پســتۀ کال را چن ــود کــه مغ ــن ب ــا ای در ســال اول روش م
ــت  ــت پوس ــا دس ــه ب ــته ها را دانه دان ــر پس ــد کارگ ــتیم و بع آب می گذاش
می کــرد؛ 800 کیلــو پســته 800 هــزار دانــه می شــد! آقــای مرتضــوی هــم 
ــه  ــد؛ او هــم توصی ــود چطــور پســته ها را پوســت کن ــرادرش پرســیده ب از ب
ــا یــک پارچــه زبــر داخــل ماشــین لباسشــویی بشــکه ای  کــرده بــود کــه ب
ــا پوســت شــوند. 800 کیلویــی کــه  ــد ت کوچــک )کهنــه شــور بچــه( بریزن
مــن فرســتاده بودم اول فــروش نرفــت، چــرا کــه گفتــه بودنــد رنــگ ســبز 
ایــن مغزهــا زیــادی قشــنگ و خــوب اســت، پــس احتمــااًل شــیمیایی اســت. 
ــدی  ــا ح ــه ت ــد. البت ــته ای داشته باش ــن پس ــران چنی ــود ای ــد نمی ش می گفتن

ــورت  ــه ص ــته ب ــون آن پس ــد، چ ــر کنن ــور فک ــتند این ط ــق داش ــم ح ه
ــرد  ــل زم ــت مث ــش درس ــود و رنگ ــاز ب ــتۀ ممت ــود، پس ــده ب ــده ش کال چی
ــا  ــا آب اســفناج جوشــانده ایم ی ــًا ب ــا را مث ــا مغزه ــد م ــود. فکــر می کردن ب
ــه  ــد ک ــاور نمی کردن ــده اند؛ ب ــبز ش ــدر س ــه آنق ــم ک ــه کرده ای ــگ اضاف رن
واقعــی باشــد! باالخــره یــک شــرکتی آنهــا را خریــد و بســته بندی کــرد و در 
فروشــگاه هایی بــرای تزئیــن کیــک توزیــع کــرد. اولیــن مغــز ســبز پســته ای 
کــه مــن فروختــم همیــن 800 کیلــو بــود. مغــز ســبزی کــه آقــای مرتضــوی 
فرســتاده بــود فــروش نرفــت! بــه ایــن خاطــر کــه ظاهــرش کمــی بــه هــم 
مالیــده و مــات شــده بود، باالخــره تابســتان آنهــا را بــه ایــران برگردانــد و در 

داخــل فروخــت و دیگــر هــم ایــن کار را ادامــه نــداد. 
شما چطور؟ ادامه دادید؟

 مــن ســال بــه ســال ادامــه دادم. ســال 1988 بــه سیســیل و ترکیــه رفتــم و 
از همــه مناطقــی کــه مغــز ســبز از آنجــا بــه اروپــا می رفــت بازدیــد کــردم 
کــه ببینــم چطــور کار می کننــد و چــه دســتگاه هایی دارنــد. بعــد بــه ایــران 
برگشــتم و 8 تــن مغــز ســبز عمــل آوردم. 3 تــا 4 ســال طــول کشــید تــا بــه 
حــدود 30 تــن مغــز ســبز رســید؛ تــا آن موقــع تنهــا بــودم. ســال ســوم یــا 
چهــارم بــود کــه دیگــر همــه در اروپــا مغــز ســبز باکیفیــت را مــی شــناختند 

و می دانســتند کــه منشــا آن از ایــران اســت.
 ایــن حجــم مغــز ســبز را بــه همــان روش کــه توضیــح دادیــد 

ــد!؟ ــاده می کردی آم
ــه دســتگاه های پســته پوســت کنی را  ــا )P-Ha( ک ــی شــرکت په ــا معرف ب
ــه شــهر غازی آنتــپ در ترکیــه  ــه برونتــه در سیســیل و بعــد ب می ســاخت ب
ــدم. دســتگاه شــامل دو غلتــک  ــن دســتگاه را دی ــم و از نزدیــک کار ای رفت
ــن  ــد. ای ــت می چرخیدن ــم جه ــی ه ــاوت ول ــرعت های متف ــا س ــه ب ــود ک ب
ــز  ــا هــوا پوســت از مغ ــاره شــود، ســپس ب باعــث می شــد پوســت پســته پ

ــد. ــک می ش تفکی
و شما آن دستگاه را خریدید؟

نخریــدم! بــه شــرکت ســازنده گفتــم می خواهــم بخــرم بــه ایــن بهانــه کــه 
بــه آن شــهرها بــروم و از نزدیــک عملکــرد دســتگاه را ببینــم، وگرنــه قصــد 
خریــد نداشــتم. معقــول هــم نبــود بــرای مقــدار کمــی مغــز ســبز کــه تــازه 
ــه،  ــا ن ــم و نمی دانســتم اصــًا می شــود فروخــت ی می خواســتم شــروع کن

دســتگاه بخــرم. 
دســتگاه فعلــی خمیرگیــری را کــه در حــال حاضــر بــه صــورت انبــوه بــا آن 
ــی  ــای نعمت ــام آق ــه ن ــم شــخصی ب ــد را فکــر می کن پســته پوســت می کنن
اولیــن بــار بــرای آقــای ارجمنــد ســاخت. بعــد بقیــه هــم شــروع کردنــد بــه 

خریــدن آن دســتگاه.
البتــه دیــده بــودم کــه در قزویــن مغــز پســته خیــس خــورده را داخــل گونــی 
ــن شــکل پوســت را  ــه ای ــد و ب ــی راه می رفتن ــا روی گون ــا پ ــد و ب می کردن

ــد. از مغــز پســته جــدا می کردن
شما چطور عمل کردید؟

ــال  ــه متق ــن رو کیس ــت، از ای ــتی نیس ــا بهداش ــدم روش قزوینی ه ــن دی م
ــاندم و  ــی می جوش ــورت دیگ ــه ص ــته کال را ب ــز پس ــم، مغ ــم گرفت محک
کارگرهــا آن را بــا دســت می مالیدنــد، خیلــی هــم خــوب از آب در می آمــد. 
ایــن مغــز شــروع کــرد تنــاژ پیــدا کــردن؛ یعنــی آن 800 کیلویــی کــه ســال 
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ــدم در ســال  ــه پوســت کن ــا دســت دانه دان اول ب
دوم بــه 8 تــن رســید کــه بــا روش کیســه مالــی 
عمــل آوردم. مــا حــدود دو کیلــو مغــز پســته کال 
در هــر کیســه متقالــی می ریختیــم و کیســه ها را 
هــر روز در آفتــاب می گذاشــتیم تــا چنــد ســاعت 
ــن در کارگاه  ــه م ــی ک ــا زمان ــد؛ ت ــاب بخورن آفت
ــی  ــه های متقال ــان کیس ــودم از هم ــان ب خودم
بعدهــا دیگــر آن کار را  اســتفاده می کردیــم. 
ــه ها  ــا آن کیس ــد ب ــی می ش ــردم، ول ــل ک تعطی

تــا 400 تــن مغــز ســبز عمــل آورد.  
چــرا ادامــه ندادیــد و در آن مقطــع کار را 

ــا کردید؟! ره
ــروع  ــش و ش ــال پی ــم 14 س ــتباه نکن ــر اش اگ
بیمــاری ام بــود. جــدا از ایــن، بــرادرم ایــرج 
ــران  ــبز را در ته ــز س ــای صــادرات مغ ــه کاره ک
ــم  ــنش ه ــت و س ــالت داش ــی داد کس ــام م انج
ــود. ســوم اینکــه ســهام شــرکتی را  ــاال رفتــه ب ب
ــز پســته  ــع پســته و مغ ــرای توزی ــا ب کــه در اروپ
تشــکیل داده بودیــم بــه مدیــر آلمانــی آن شــرکت 

فروخته بودیــم.
ــکان  ــترده ام ــور گس ــه ط ــران ب در ای
تولیــد مغــز ســبز وجــود دارد؟ یــا حتمــاً 

ــد؟  ــی باش ــم خاص ــد رق بای
ــوع  ــر ن ــت. االن ه ــی نیس ــم خاص ــه رق ــاز ب نی
ــد  ــروش خواه ــه ف ــود ب ــده ش ــی چی ــته کال پس

ــت. ــم نیس ــوع و رق ــن ن ــی بی ــید. تفکیک رس
یعنــی مهــم نیســت رنگــش مثل پســته 

ممتــازی کــه توضیــح دادید، باشــد؟
ــدت و  ــاس ش ــر اس ــط ب ــا فق ــی گریده ــرا، ول چ
ــی  ــز ســبز هســتند، دیگــر خیل ــگ مغ ــف رن ضع
ســبزش  اینکــه  مثــًا  جزئیاتــش  بــه  کاری 
ــد. قیمــت خــود  زمــردی باشــد و بدرخشــد، ندارن
ــرای  ــت، ب ــاال اس ــی ب ــاز االن خیل ــته ممت پس
ــن  ــد. م ــدارد آن را کال بچینن ــی ن ــن لزوم همی
ــن  ــدی بهتری ــته کال زرن ــم پس ــًا گفت ــاید قب ش
ــا االن کســی  ــز ســبز اســت، ام ــرای مغ پســته ب
نمی آیــد دو تــن پســته گــران بخــرد فقــط 
بــرای اینکــه ایــن دو تــن رنگــش بــا بقیــه فــرق 

 . می کنــد
ــر  ــود دارد از ه ــکان وج ــن ام ــس ای پ
ــز  ــرای مغ ــته کال ب ــم پس ــی بتوانی جای

ــم. ــت کنی ــبز برداش س
ــی  ــت. در مناطق ــش هس ــا امکان ــه ج ــه، هم  بل
نظیــر رایــن در اســتان کرمــان کــه تابســتان های 

ــتانۀ  ــا آس ــی ت ــته حت ــز پس ــری دارد، مغ خنک ت
ــد.  ــبز می مان ــیدن س رس

غیــر از شــما چــه کســانی وارد کار مغــز 
ســبز شــدند؟

ــرای  ــری ب ــی هن ــای عل ــا آق ــد ب ــی بع ــن مدت م
ــه  ــی را ب ــدم. محل ــریک ش ــبز ش ــز س ــد مغ تولی
قیمــت چهــارده میلیــون تومــان در جــاده تهــران 
ــل  ــز کال عم ــه مغ ــم ب ــروع کردی ــم و ش خریدی
آوردن. ســال بعــد از آن بــود کــه آقــای جهانگیــر 
ارجمنــد هــم مایــل بــود وارد ایــن کار شــود، مــن 
بــه شــریکم آقــای هنــری گفتــم اگــر در ایــن کار 
رقابــت باشــد خیلــی بهتــر اســت، چــرا کــه بــازار 
اروپــا کشــش دارد. آقــای ارجمنــد هــم بــا همــان 
ــل  ــه عم ــد ب ــروع کردن ــی ش ــه مال روش کیس

آوری مغــز ســبز. 
ــاس رســول زاده هــم  ــای عب ــای گرامــی و آق آق
شــروع کردنــد. حــدود چهــار رقیــب شــدیم بــرای 
ــد از  ــول زاده بع ــای رس ــبز. آق ــز س ــادرات مغ ص
یــک ســال و آقــای گرامــی بعــد از دو ســال ایــن 
کار را رهــا کردنــد. آقــای ارجمنــد جــزو کســانی 
هســت کــه تــا بــه امــروز کار را بــا کیفیــت بــاال 

ادامــه داده اســت. 
ــد  ــم بع ــور ه ــای جال پ ــه آق ــد ک ــه نمان ناگفت
از اینکــه کارگاه خــود را تجهیــز کــرد در اوج 
ــا  ــا 700 ی ــال ت ــک س ــبز ی ــز س ــادرات مغ ص
ــم.  ــه مــا دیگــر نبودی 900 تــن صــادر کــرد. البت
ــی  ــود. جــای خال صــادرات مــن متوقــف شــده ب
مــن را تقریبــًا آقــای جال پــور و آقــای جهانگیــر 
ارجمنــد ُپرکرده بودنــد. البتــه بعدهــا  آقایــان 
ــای  ــروزی و آق ــای فی ــر ، آق ــد رنجب ــر و احم اکب
ــز  ــدگان مغ ــادر کنن ــع ص ــه جم ــری ب ــا نظ رض

ــم  ــر می کن ــر فک ــال حاض ــتند. در ح ــبز پیوس س
میــزان صــادرات مغــز ســبز پســته ایــران حــدود 

ــد. ــن باش 1800 ت
نمی تواننــد  چطــور؟  آمریکایی هــا   

ــد؟ ــد کنن ــبز تولی ــز س مغ
 بــرای آمریکایی هــا چیــدن پســته کال بــه دلیــل باال 
بــودن هزینه هــای کارگــری گــران تمــام می شــود و 
هــم اینکــه بــازار مغــز ســبز در آنجــا وجــود نــدارد. 
فکــر نمی کنــم آمریــکا کشــوری باشــد کــه بــه ایــن 

ســال ها مصــرف کننــده مغــز ســبز باشــد.
شــنیده ام آمریکایی هــا نمــی تواننــد 
مغــز ســبز تولیــد کننــد چــون مغزشــان 

ــت. ــور اس ــه دردنخ زرد و ب
ــز  ــه، مغ ــت. بل هیــچ مغــزی از آغــاز زرد نیس
ــید  ــی رس ــا وقت ــت، ام ــی زرد اس ــته آمریکای پس
زرد می شــود. مــن در شــیلی دیــدم کــه مقــداری 
ــرف  ــم مص ــبز ه ــز س ــد و مغ ــته کاری دارن پس
می کننــد. پســته شــیلی هــم عمدتــًا خنــدان 
ــان آب ســرد از  ــه خاطــر جری نمی شــود، چــون ب
ــوب حــرارت از 32 درجــه ســانتی گراد  قطــب جن
ــان  ــل پسته ش ــن دلی ــه همی ــی رود. ب ــر نم باالت
عمدتــًا دهــن بســت می مانــد. ایــن دهــن بســت 
ــز  ــد مغ ــه تولی ــه ب ــود ک ــث می ش ــدن باع مان
ــبز  ــز س ــد مغ ــد تولی ــد. االن بای ــبز روی آورن س
ــد  ــد. در چن ــن رسیده باش ــا 5 ت ــه 4 ت ــیلی ب ش
ســال اخیــر در کشــور آرژانتیــن هــم پســته کاری 
وســیع انجــام شــده کــه محصولشــان در بــازار بــه 
صــورت کانتینــر خریــد و فــروش می شــود، ولــی 
اطاعــی از اینکــه امــکان تولیــد مغــز ســبز آنجــا 

ــدارم. ــر، ن ــا خی ــود دارد ی وج

بخش دوم این گفتگو در شماره بعدی 
ماهنامه دنیای پسته ...
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پاسخ مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا درباره مقاله

»چرا قوانین نقش بر آب می شوند؟«

موضــوع: پاســخی در بــاب مقالــه بــا عنــوان »چــرا قوانیــن نقــش بــر آب مــی شــوند؟« چــاپ شــده در شــماره 28 )ســال ســوم- 
مردادمــاه 97(

با سالم،
در رابطــه بــا مقالــه ای بــا عنــوان »چــرا قوانیــن نقــش بــر آب مــی شــوند؟« چــاپ شــده در شــماره 28 )ســال ســوم- مردادمــاه 97( مراتــب زیــر اعــالم 
مــی گــردد، خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد بــا توجــه بــه قانــون مطبوعــات کشــور، بــه نحــو مقتضــی نســبت بــه چــاپ توضیحــات مذکــور اقــدام شــود.
1- پروانــه بهــره بــرداری چــاه هــا طبــق مــواد 3 و 4 قانــون توزیــع عادالنــه آب بــر اســاس پتانســیل آبخوانهــای کشــور صــادر مــی شــود و معضــل 
اصلــی وقــوع پدیــده شــوم افــت ســطح آب زیرزمینــی و کســری حجــم مخــزن کــه باعــث پیشــروی آب شــور بــه ســمت آب شــیرین و حتــی پدیــده 
فرونشســت شــده، غالبــاً در اثــر برداشــت هــای غیــر مجــاز )توســط چاههــای غیــر مجــاز و اضافــه برداشــت چاههــای مجــاز(، کاهــش بارندگــی و عــدم 
تغذیــه آبخوانهــای بــوده اســت. بــه عنــوان مثــال مقایســه ای بیــن کســری حجــم مخــزن، مصــارف صنعــت و خدمــات و شــرب و برداشــت چاههــای 

غیــر مجــاز در برخــی از دشــت هــای اســتان کرمــان، اعــالم مــی گــردد:

2- موضــوع مــورد بحــث در ایــن یاداشــت ناظــر بــر انتقــال اجــازه مصــرف آب از یــک زمیــن بــه زمیــن دیگــر اســت کــه موضــوع مــاده 27 قانــون توزیع 
عادالنــه آب اســت نــه مــاده 28. ایــن قانــون در مــاده 27 چنیــن مقــرر شــده اســت کــه: »پروانــه مصــرف آب مختــص بــه زمیــن و مــواردی 
اســت کــه بــرای آن صــادر شــده مگــر آنکــه تصمیــم دیگــری بوســیله دولــت در منطقــه اتخــاذ شــود« امــا در قانــون مذکــور، مــاده 
28 مقــرر مــی دارد »هیچکــس حــق نــدارد آبــی را کــه اجــازه مصــرف آن را دارد بــه مصرفــی بــه جــز آنچــه در پروانــه قیــد شــده 
برســاند همچنیــن حــق انتقــال پروانــه صــادره را بــه دیگــری و بــدون اجــازه وزارت نیــرو نخواهــد داشــت مگــر بــه تبــع زمیــن و 

بــرای همــان مصــرف بــا اطــالع وزات نیــرو«.
با تعمق در مواد مذکور می توان نتیجه گرفت:

الــف( پروانــه مختــص زمیــن و مــواردی اســت کــه بــرای آن صــادر شــده مگــر آنکــه تصمیــم دیگــری در منطقــه بوســیله »دولــت« اتخــاذ شــود. مثــاًل 
بــه علــت کمبــود آب شــرب در منطقــه ای دولــت بــه طــور موقــت از آب چاههــای کشــاورزی تحــت شــرایطی اجــازه شــرب صــادر نمایــد، یــا بــرای 
تأمیــن آب یــک طــرح صنعتــی بــزرگ، اجــازه اســتفاده و انتقــال آب یــا مجــوز آب چاههــای کشــاورزی بــرای ایــن طــرح صنعتــی را صــادر نمایــد. 
بدیــن ترتیــب انتقــال مجــوز مصــرف/ پروانــه بهــره بــرداری آب بــه زمیــن دیگــر کــه در ایــن یادداشــت وزارت نیــرو بــه ممانعــت از آن علــل منتســب 

شــده اســت، نیــاز بــه اجــازه دولــت دارد و وزارت نیــرو بــدون آن نمــی توانــد اجــازه ایــن کار را در یــک منطقــه صــادر نمایــد.
ب( مــاده 28 قانــون یــاد شــده اشــاره بــه ایــن دارد کــه تغییــر نــوع مصــرف از ســوی دارنــده یــک مجــوز/ پروانــه بهــره بــرداری و نیــز انتقــال مجــوز/ 
پروانــه بهــره بــرداری بــه غیــر، فقــط بــا اجــازه وزارت نیــرو امکانپذیــر اســت امــا اگــر انتقــال پروانــه همــراه بــا زمیــن تحــت شــرب باشــد و یــا بــرای 
همــان مصــرف اولیــه منــدرج در پروانــه، نیــازی بــه اجــازه وزارت نیــرو نبــوده و صــرف اطــالع دادن کفایــت مــی کنــد. آنچــه کــه در یادداشــت یــاد 

آب
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مردادماه  -)سال سوم 28چاپ شده در شماره  "چرا قوانین نقش بر آب می شوند؟"موضوع: پاسخی در باب مقاله با عنوان 
97) 

 با سالم،
( 97مردادماه  -)سال سوم 28چاپ شده در شماره  "چرا قوانین نقش بر آب می شوند؟"در رابطه با مقاله ای با عنوان 

مراتب زیر اعالم می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به قانون مطبوعات کشور، به نحو مقتضی نسبت به 
 چاپ توضیحات مذکور اقدام شود.

قانون توزیع عادالنه آب بر اساس پتانسیل آبخوانهای کشور صادر می  4و  3اری چاه ها طبق مواد پروانه بهره برد -1
شود و معضل اصلی وقوع پدیده شوم افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن که باعث پیشروی آب شور به سمت 

ط چاههای غیر مجاز و اضافه برداشت ر برداشت های غیر مجاز )توسآب شیرین و حتی پدیده فرونشست شده، غالباً در اث
به عنوان مثال مقایسه ای بین کسری حجم مخزن،  های مجاز(، کاهش بارندگی و عدم تغذیه آبخوانهای بوده است.چاه

 غیر مجاز در برخی از دشت های استان کرمان، اعالم می گردد:های صنعت و خدمات و شرب و برداشت چاهمصارف 

 ردیف
نام 

محدوده 
 مطالعاتی

حجم برداشت از 
چاههای غیر مجاز 
کشاورزی )میلیون متر 

 (mcm -مکعب

حجم برداشت چاه های مجاز )میلیون 
 (mcm -متر مکعب

متوسط حجم 
مخزن سالیانه 
بر حسب 
میلیون متر 

مکعب 
(mcm) 

کسر 
حجم 

مخزن 
تجمعی 
میلیون 

متر مکعب 
(mcm) 

چاه های 
غیر مجاز 
محفوره تا 
پایان سال 

85 
اصطالحاً 

فاقد 
 پروانه

چاه های 
 غیر مجاز
پس از 

ابتدای 
 86سال 

 کشاورزی

صنعت 
و 

 خدمات
طبق  شرب

 پروانه
اضافه 

 برداشت

 03/2220 38/69 26 10/19 30 87/198 60/2 70/4 سیرجان 1
 16/4114 39/131 25/26 39/9 7/33 6/506 45/11 3 رفسنجان 2
 80/1683 31/52 0 0 02/11 98/318 31/2 33/2 کرمان 3
موضوع مورد بحث در این یاداشت ناظر بر انتقال اجازه مصرف آب از یک زمین به زمین دیگر است که موضوع ماده  -2

پروانه مصرف آب » چنین مقرر شده است که: 27ر ماده . این قانون د28قانون توزیع عادالنه آب است نه ماده  27
صادر شده مگر آنکه تصمیم دیگری بوسیله دولت در مختص به زمین و مواردی است که برای آن 

هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف » مقرر می دارد 28اما در قانون مذکور، ماده « منطقه اتخاذ شود
آن را دارد به مصرفی به جز آنچه در پروانه قید شده برساند همچنین حق انتقال پروانه صادره را به 
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ــه صــدور اجــازه  ــع کــردن وزارت نیــرو ب شــده مــورد پیگیــری اســت، قان
بــرای انتقــال آب یــا انتقــال تخصیــص آب منــدرج در یــک مجــوز/ پروانــه 
بهــره بــرداری بــه اراضــی غیــر از زمیــن تحــت شــرب فعلــی پروانــه بــرای 
ــوع  ــر ن ــه تغیی ــت ارتباطــی ب مصــارف کشــاورزی اســت؛ کــه در هــر حال

مصــرف آب )موضــوع مــاده 28( نــدارد.
3- نویســنده مقالــه در فــرازی از مطلــب بــه عــدم موافقــت وزارت نیــرو بــا 
انتقــال آب درون حوضــه ای بــرای افزایــش بهــره وری پرداختــه و عنــوان 
مــی دارد کــه اســتناد وزارت نیــرو در ایــن مخالفــت مــواد 27 و 28 قانــون 
توزیــع عادالنــه آب و بنــد هـــ مــاده 45 قانــون توزیــع عادالنــه آب اســت. 
بایــد عنــوان داشــت کــه عــالوه بــر مــوارد فــوق، بــرای مصــارف کشــاورزی 
روح قوانیــن جــاری حاکــی از آن اســت کــه آب وابســته بــه زمیــن اســت. 
در زیــر مختصــری از مــواد متعــددی کــه تائیدکننــده ایــن موضــع اســت، 

ارائــه مــی شــود:
مواد مندرج در قانون توزیع عادالنه آب:

ــوع  ــا توجــه بــه ن ــاده 26: ... وزارت نیــرو ... میــزان مصــرف آب را ب * م
محصــول و میــزان اراضــی تعییــن و بــر اســاس آن اقــدام بــه صــدور 

ــرداری مــی نمایــد. اجــازه بهــره ب
* مــاده 27: پروانــه مصــرف آب )همــان اجــازه بهــره بــرداری مذکــور در 
مــاده 26( مختــص بــه زمیــن )بــرای کشــاورزی( و مــواردی اســت )ســایر 

مصــارف( کــه بــرای آن صــادره شــده ...
مواد مندرج در آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب:

* مــاده 1: ارائــه اســناد مالکیــت و مــدارک طبــق فــرم شــماره 1 منضــم 
بــه آئیــن نامــه کــه محــل مصــرف، نــوع تصــرف و میــزان آب مــورد تقاضــا 

بــرای اراضــی مشــخص شــده اســت.
ــر   ــل حف ــن مح ــی تعیی ــه اراض ــن نقط ــناس در بهتری ــاده 3: کارش * م
چــاه مــی نمایــد و امــکان اســتحصال بهــره بــرداری متناســب بــا مســاحت 

اراضــی را مشــخص مــی نمایــد.
ــد اوالً از شــروط بررســی درخواســت چــاه بجــای چــاه  ــاده 11- بن * م
یــا قنــات داللــت بــر وابســتگی آب بــه زمیــن دارد »اوالً از آب چــاه یــا 
قنــات جدیــد فقــط زمیــن هــای آبیــاری مــی شــوند کــه قبــاًل از 

چــاه یــا قنــات قبلــی مشــروب مــی شــده انــد«
* بنــد 5- تبصــره 2 مــاده 6 آئیــن نامــه اجرائــی قانــون تعییــن تکلیــف 
چاههــای فاقــد پروانــه، یکــی از مصادیــق تخلــف دارنــدگان پروانــه بهــره 
بــرداری چاههــای مجــاز و فعــال کشــاورزی را »انتقــال آب بــه اراضــی 

غیــر آبخــور اولیــه چــاه« عنــوان نمــوده اســت.
* مــاده 13 آئیــن نامــه اجرائــی قانــون تعییــن چاههــای آب فاقــد پروانــه 
ــاده 11  ــرر در م ــا شــروط مق ــی چاهه ــف شــکنی و جابجای ــرای ک ــز ب نی
آئیــن نامــه اجرائــی فصــل دوم قانــون توزیــع عادالنــه آب یعنی شــروط اوالً 
را الزم االجــرا دانســته اســت. اوالً از آب چــاه یــا قنــات جدیــد فقــط 
ــات  ــا قن ــاه ی ــاًل از چ ــه قب ــوند ک ــی ش ــاری م ــای آبی ــن ه زمی

قبلــی مشــروب مــی شــده انــد.
4- در خصــوص تغییــر کاربــری و جایگزیــن تخصیــص نمــودن چاههــای 
مجــاز و فعــال کشــاورزی بــا اســتفاده از دســتورالعمل مــواد 27 و 28 قانون 
ــر  ــه ب ــر اســت ک ــل ذک ــات، قاب ــع و خدم ــرای صنای ــه آب ب ــع عادالن توزی
اســاس ســند راهبردهــای توســعه بلنــد مــدت منابــع آب )مصــوب 1382 
ــش  ــارف بخ ــزان مص ــا می ــت ت ــف اس ــرو موظ ــران( وزارت نی ــت وزی هیئ
ــه 87 درصــد  ــی ب کشــاورزی را ظــرف مــدت 20 ســال از 92 درصــد فعل
ــل  ــع معض ــرای رف ــده و ب ــاد ش ــت ی ــرای سیاس ــتای اج ــاند. در راس برس
بیــکاری و اشــتغال و بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی منابــع آب کشــور، بایــد 

ــا بهــره وری بیشــتر مصــرف نمــود. آب را در مصارفــی ب
ــورد  ــت و م ــنده یادداش ــرات نویس ــد نظ ــدف تائی ــا ه ــه ب ــه ای ک 5- نام
اســتناد نویســنده قــرار گرفتــه اســت )نامــه شــماره 91/141/17069 مورخ 

91/08/29( اوالً مربــوط بــه دفتــر حقوقــی وزارت نیــرو نیســت ثانیــاً متــن 
آن هیــچ همســویی بــا توجیهــات نویســنده نداشــته و متــن آن متفــاوت از 

متنــی اســت کــه در یادداشــت نویســنده نقــل شــده اســت.
ــده  ــاره ش ــه اش ــن نکت ــه ای ــت ب ــری از یادداش ــای دیگ ــش ه 6- در بخ
ــارف  ــه مص ــی را ب ــت آب صنعت ــوز برداش ــع مج ــی صنای ــه برخ ــت ک اس
ــال آب  ــق انتق ــی مناط ــا در برخ ــد و ی ــر داده ان ــاورزی( تغیی ــر )کش دیگ
کشــاورزی بــه اراضــی دیگــر )اراضــی غیــر آبخــور اولیــه( از ســوی مالــکان 
آب اتفــاق افتــاده اســت و وزارت نیــرو ممانعــت یــا برخــوردی انجــام نــداده 
اســت. ایــن اقدامــات بــا قوانیــن و ضوابــط موجــود ســازگاری نداشــته و در 
ــازمان آب  ــه ای و س ــوارد شــرکتهای آب منطق ــن م ــائی ای صــورت شناس
و بــرق خوزســتان ملــزم بــه برخــورد قانونــی بــا متخلفیــن هســتند، الزم 
اســت نویســنده مصادیــق و مســتندات مــورد نظــر را ارائــه نمایــد تــا مــورد 

بررســی و رســیدگی قــرار گیــرد.
جهــت مزیــد اســتحضار خواننــدگان گرامــی آن ماهنامــه وزیــن 
برنامــه هــای فعلــی و آتــی وزارت نیــرو را در  اجــرای مــواد 27 و 
28 قانــون توزیــع عادالنــه آب در ایجــاد بــازار محلــی آب اعــالم 

مــی دارد.
ــه شــکلی کــه اجــازه  ــه آب ب اجــرای مــواد 27 و 28 قانــون توزیــع عادالن
ــن  ــد. ای ــازار آب باش ــاز ب ــه س ــد زمین ــی توان ــد م ــی را بده ــادالت آب مب
امــر بــه عنــوان یکــی از پــروژه هــای مصــوب شــورای عالــی آب در ســال 
ــی از  ــوت در برخ ــورت پایل ــه ص ــرو ب ــده و در وزارت نی ــور ش 1393 منظ
دشــتهای کشــور در دســت پیگیــری اســت. بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 
کار بســترهایی نیــاز دارد کــه برخــی از آنهــا عبارتند از: شناســایی برداشــت 
هــای غیــر مجــاز و جلوگیــری از آنهــا، اصــالح پروانــه هــای بهــره بــرداری و 
نصــب کنتــور هوشــمند و ابــزار انــدازه گیــری. در غیــر اینصــورت مســائل و 
مشــکالتی از قبیــل احیــای چاههــای متروکــه، افزایــش اضافــه برداشــت از 
چاههــا، افزایــش کــف شــکنی و جابجایــی چاههــا، فــروش چاههــای بــزرگ 
ــت شــدید آب دشــت و ایجــاد  ــم اف ــراد مســتضعف علیرغ ــه اف ــکان ب مال

مســائل اجتماعــی در آینــده، دور از انتظــار نیســت.
بــا ایجــاد بســترهای فنــی فــوق الذکــر و نیــز تصویــب مقــررات مــورد نیــاز 
از ســوی ارکان پیــش بینــی شــده در نظــام بــازار آب و تائیــد آن در ســطح 
ــورد  ــی م ــادالت آب ــازار آب و مب ــه توســعه ب ــوان نســبت ب ــی ت ــت، م دول
نظــر نویســنده یادداشــت، اقــدام نمــود. بــا اینحــال وزارت نیــرو تــا قبــل از 
انجــام و مهیــا شــدن ایــن بســترها آمادگــی دارد بــه شــرط تحقــق مــوارد 
زیــر از ســوی بهــره بــرداران و ذینفعــان دشــتها، اجــازه مبــادالت آبــی را در 

مناطقــی بــه صــورت پایلــوت بررســی نمایــد:
ــر و مســلوب  ــر مجــاز پ ــع و چاههــای غی ــوت تمــام مناب - در دشــت پایل
المنفعــه شــوند و بــا نصــب کنتــور حجمــی هوشــمند از اضافــه برداشــت 

هــای مجــاز جلوگیــری شــده باشــد.
- اطالعــات مربــوط بــه منابــع و مصــارف آب و پروانــه هــای بهــره بــرداری 
ایــن دشــت در یــک ســامانه اطالعاتــی شــفاف بــه صــورت آنالیــن قابــل 

دســترس همــگان باشــد.
- تشــکل هــای بهــره بــرداران آب دشــت بــرای حفاظــت و بهــره بــرداری 
ــت حفاظــت و  ــان نظــارت و مدیری دشــت ایجــاد شــده باشــد و خــود آن

ــع آب قبــول نماینــد. ــرداری مناب بهــره ب
ــم  ــیدن حج ــی رس ــت یعن ــی دش ــادل بخش ــرو در تع ــدف وزارت نی ه
ــه  ــردد و نتیج ــق گ ــزی، محق ــه ری ــل برنام ــم آب قاب ــه حج ــت ب برداش
همــکاری تشــکل و شــرکت آب منطقــه ای در تعــادل بخشــی دشــت، در 
نمــودار تغییــرات ســطح آب زیرزمینــی دشــت هیدروگــراف مشــهود باشــد.

 جواد میبدی
مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا

آب
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ــده،  ــی آم ــد زاکان ــه عبی ــوش و گرب ــه م در منظوم
ــمن  ــا دش ــا، گربه ه ــل روزگار م ــود مث روزگاری ب
موش هــا بودنــد و هــر جــا موشــی بــه چنگ شــان 

می خوردنــد. می افتــاد 
ــه  ــزرگ الن ــه ای ب ــوش در خان ــادی م ــداد زی تع
کرده بودنــد، در آن خانــه گربــه ای زندگــی می کــرد. 
ــچ  ــا ســخت شــده بود و هی ــرای موش ه ــی ب زندگ
تــرس گربــه صاحب خانــه جــرأت  از  موشــی 
نداشــت ســر از النــه بیــرون کنــد، چــون بافاصلــه 

ــد. ــه می ش ــوراک گرب خ
موش هــای بیچــاره بارهــا و بارهــا جلســه تشــکیل 
دادنــد، N.G.O درســت کردنــد، همفکــری کردنــد 
ــاره را  ــت راه چ ــا گف ــی از موش ه ــاً یک ــا نهایت ت
پیــدا کــردم. مــا زرنگیــم و تنــد می دویــم؛ اگــر از 
آمــدن گربــه بــه موقــع بــا خبــر شــویم می توانیــم 
فــرار کنیــم. پــس بایــد زنگولــه ای تهیه کنیــم و آن 
را بــه گــردن گربــه بیاندازیــم تــا بــه موقــع از آمدن 
گربــه باخبــر شــویم و فرصــت فــرار داشته باشــیم. 
همــه موش هــا بــه ایــن فکــر بکــر آفریــن گفتنــد 
و متفق القــول بودنــد کــه ایــن فکــر جــواب 
ــه  ــه ب ــن زنگول ــکل کار، انداخت ــا مش ــد. ام می ده

گــردن گربــه بــوده و هســت. 

ــن داســتان  ــا ای ــا بی شــباهت ب ــروز م ــت ام وضعی
مشــکات  مســئله  صــورت  نیســت.  زاکانــی 
می داننــد  بیــش  و  کــم  همــه  تقریبــاً  را  آب 
اثــر  ارائــه شــده در کاهــش  و ســرفصل های 
بحــران و تغییــر رونــد کنونــی را نیــز می شناســند. 

همچــون: ســرفصل هایی 
- مدیریت مشارکتی منابع آب

- بازار آب
- تغییر الگوی کشت

- تغییر سبد تغذیه خانوار
- آب مجازی

- آبیار نوین و هوشمند
- مدیریت بقایا

- کاهش ضایعات
ــط  ــا و محی ــه تاالب ه ــمردن حقاب ــرم ش - محت

ــت  زیس
- مدیریت تقاضا 

-کنترل چاه های غیر مجاز
- کنترل هوشمند آب و برق

ــا  ــورد ب ــا در برخ ــنیده اند، ام ــد و ش ــه گفته ان هم
ــد  ــی ناکارآم ــر حکمران ــوذ ناپذی ــم و نف ــد محک س
دولتــی بــر منابــع آب در بیــش از نیــم قرن گذشــته 

ــد. ــی نبرده ان ــه جای ره ب
مســئله آب و راه حل هــای آن نبایــد یــک پرونــده 
بســته باشــد. ماهنامــه دنیــای پســته بایــد پرونــده 
ــا  ــداوم ب ــور م ــه دارد و به ط ــاز نگ ــئله آب را ب مس
اعضــا در ارتبــاط باشــد تــا هــر کــس تجربــه و راه 

حــل خــود را بــه موضــوع اضافــه کنــد.
بیاییــم از امــروز در ایــن اندیشــه باشــیم کــه چگونه 
می تــوان متولیــان دولتــی آب را قانــع کــرد تــا بــا 

انعطاف پذیــری کار مــردم را بــه مــردم واگذارنــد.
ــت  ــل طبیع ــان ضرب العج ــا پای ــادی ت ــان زی زم
بــرای دشــت هایی کــه هنــوز رمقــی بــرای ادامــه 
ــته  ــس شایس ــت. پ ــی نمانده اس ــد، باق ــات دارن حی
اســت تــا بــه ســرعت بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه:

- بــازار آب اســتفاده بهینــه از آب اســت و کاال 
قیمتــی پیــدا می کنــد کــه قابلیــت خریــد و فــروش 

داشــته باشــد.
- هــر زمــان کــه بهره بــرداران در تدویــن قوانیــن 
و سیاســتگذاری های حفاظــت از آب مشــارکت 
داشــته باشــند در اجــرای آن هــم همــکاری نشــان 

می دهنــد.
ــذا  ــد غ ــع در تولی ــود آب مناب ــب کمب ــه تناس - ب
بایســتی تغییراتــی در ســبد غذایــی خــود بــه وجــود 
ــه در  ــم ک ــتفاده کنی ــی اس ــم و از محصوالت آوری
تولیدشــان نیــاز بــه آب کمتــری اســت. چــرا علــی 
ــر  ــه فک ــالی ب ــه خشکس ــک ده ــش از ی ــم بی رغ
جایگزینــی بــرای گوشــت بــا 15 تــن مصــرف آب 
ــم  ــج و امثاله ــا برن ــو( ی ــر کیل ــد ه ــه ازای تولی )ب
نبوده ایــم و هنــوز هــم بــه دنبــال ایجــاد منابــع آب 
جدیــد بــرای ادامــه اســراف کاری هایمــان هســتیم؟
- ســریعاً و بــا هــر قیمــت بایســتی توســط نصــب 
کنتــور برداشــت از چاه هــای مجــاز کنتــرل گــردد.
- بــا بــاز تعریــف امنیــت غذایــی و رعایــت حریــم 
آن از الگــوی کشــت جدیــدی حمایــت کنیــم کــه 
در قبــال صــرف منابــع آب اشــتغال بیشــتری ایجاد 
ــان آورد. ــه ارمغ ــری ب ــع ارزی فزون ت ــد و مناب کن

- نــه تنهــا صــادرات محصــوالت آب بر کشــاورزی 
بایســتی متوقــف گردنــد، بلکــه اســتراتژی ها 
ــوض  ــوالت در ع ــه محص ــتی واردات این گون بایس

تولیــد آنهــا در داخــل کشــور باشــد.
ــتی  ــان بایس ــمند همچن ــن و هوش ــاری نوی - آبی
ــی  ــدار آب صرفه جوی ــد و مق ــت باش ــورد حمای م
شــده صــرف گســترش ســطح زیــر کشــت نشــود.

هــر قــدر بتوانیــم آب دشــت هایی کــه بــه بحرانــی 
ــتند را  ــتان نیس دشــت رفســنجان و دشــت سروس
ــانس  ــم، ش ــارکتی کنی ــت مش ــر وارد مدیری زودت
بیشــتری بــرای آن مناطــق وجــود خواهــد داشــت. 
ــه  ــن مســئله آن اســت ک ــروع ای ــش شــرط ش پی
مــردم  کــه  بحرانــی  دشــت های  در  دولــت 
ــورد  ــترک در م ــم مش ــه فه ــرورت ب ــاس ض براس
ــه  ــد و ب ــرا کن ــی را اج ــیده اند، پایلوت های آب رس
ــیده اند  ــترک رس ــم مش ــن فه ــه ای ــه ب ــی ک مردم
ــی  ــت های بحران ــن دش ــر در ای ــد. اگ ــار ده اختی
ــای  ــی زود راه حل ه ــود خیل ــرا ش ــی اج پایلوت های

ــد کــرد. ــدا خواهن ــر انتشــار پی موث
گزافــه گویــی نبــود وقتــی کــه گفتنــد بحــران آب 
حیــات و تمــدن ایــران زمیــن را بــه ورطــه نابــودی 
ــم  ــر بگویی ــت اگ ــه اس ــاند و حکیمان ــد کش خواه
رونــد طــی شــده بــا حکمرانــی دولتــی مــا را بدیــن 
جــا رسانده اســت و قطعــاً بــا همــان نســخه نجــات 

نخواهیــم یافــت.

انداختن زنگوله به گردن گربه
محمدباقر شیخ االسالمی
عضو هیأت امنا انجمن پسته ایران
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جنــاب مهنــدس زراعتــکار، وقتــی مقالــه شــما 
را در ماهنامــه شــهریورماه 1397 )شــماره 29( 
انجمــن پســته ایــران خوانــدم، ضمــن احتــرام 
بــه اندیشــۀ شــما، متوجــه شــدم شــما معلــول 
را خــوب تجزیــه و تحلیــل کــرده ایــد، ولــی در 
بیــان علــت و راهــکار بــه بیراهــه رفته ایــد. در 
ــر  ــور مختص ــم به ط ــعی می کن ــد س ــن نق ای
مخالفــت خــود بــا اســتدالل های شــما را 

مطــرح کنــم. 
شــما در ابتــدای راهــکار فرمــوده ایــد: »حــدود 
ــرب  ــن آب ش ــه تأمی ــوط ب ــه مرب 1300 حلق
ــش  ــکان کاه ــًا ام ــه عم ــت ک ــت اس و صنع
ــر  ــه نظ ــدارد«! ب ــود ن ــا وج ــت از آنه برداش
ــه  ــد ک ــرده ای ــه نک ــداً توج ــما اب ــد، ش می رس
آب  گرانتریــن  و  حیاتی تریــن  شــرب،  آب 
ــۀ  ــه هزین ــر از اینک ــت. غی ــا اس ــام دنی در تم
ســنگین تصفیــه و میکــروب زدایــی آن از 
جیــب ملــت اســت، مگــر چنــد درصــد از 
آب هــای دنیــا قابــل شــرب هســتند کــه مــا در 
منطقــه بحرانــی کرمــان نتوانیــم مصــرف آن را 
کاهــش دهیــم؟! هــم اکنــون، روزانــه هــزاران 
متــر مکعــب از آب شــربی کــه شــاید هــر لیتــر 
صرفه جویــی آن توســط تــک تــک مــردم 
ــه  ــتایی را ب ــا روس ــهر و ی ــودی ش ــد ناب بتوان
تأخیــر بیانــدازد، در اثــر شــبکۀ فرســوده توزیــع 
ــرای شستشــوی  ــه از آن ب ــوء مصــرف ک و س
ــه  ــاری باغچ ــان و آبی ــاط، خیاب ــل، حی اتومبی
ــدر  ــد، ه ــتفاده می کنن ــتخر اس ــری اس و آبگی
مــی رود؛ فقــط بــرای اینکــه هزینــه واقعــی آب 

دریافــت نمی شــود. 
آب صنعــت را هــم غیــر قابــل کاهــش دانســته 
ــر پیداســت،  ــه از ظاهــر ام ــد! همان طــور ک ای
ــا  ــا ی ــال آب از دری ــی انتق ــوان مال ــت ت صنع
منابــع جدیــد و اســتحصال آن بــرای مصــرف 
را دارد )همان طــور کــه مــس سرچشــمه و 
گل گهــر در حــال اجــرای انتقــال آب از دریــا 
هســتند( و یــا امــکان جابجایــی صنایــع آب بـَـر 
ــن  ــود دارد و همچنی ــر آب وج ــق پ ــه مناط ب
ــد!  ــی آب را بپردازن ــت واقع ــد قیم ــی توانن م
ایــن در حالــی اســت کــه مــا هنــوز شــاهد آن 
ــر در  ــع آب بَ هســتیم کــه کارخانجــات و صنای

ــت  ــال دریاف ــی آب در ح ــک و ب ــق خش مناط
ــوز  ــه هن ــرای اینک ــط ب ــتند، فق ــوز هس مج

ــد! ــرده ان ــاور نک ــران را ب ــئوالن بح مس
 امــا نقــد ســومم بــه عــدد 11 هــزار چــاه غیــر 
مجــاز اســت. شــما فرمــوده ایــد، چــون عمومــًا 
ایــن چاه هــا متعلــق بــه مســتضعفین هســتند، 
بســتن آنهــا بــه ایــن ســادگی ها نیســت 
)یعنــی از بســتن آنهــا صــرف نظــر کنیــم(! بــا 
ــن  ــه ای ــما ب ــه ش ــارۀ جمل ــن ب ــدن چندی خوان
بــاور رســیدم کــه هنــوز تفکــر حمایــت از تــوده 
ــی  ــر نقب ــود دارد! اگ ــرو وج ــه وزارت نی در بدن
ــه  ــم، متوج ــور بزنی ــر کش ــخ معاص ــه تاری ب
ــر  ــه ب ــی ک ــام باهای ــه تم ــد ک ــم ش خواهی
ــط زیســت و کشــاورزی  ــع آب، محی ســر مناب
ــده در  ــون آم ــی تاکن ــات ارض ــا از اصاح م
ظاهــر و بــرای رضایــت تــوده مــردم یــا بــرای 
جلوگیــری از نارضایتــی تــوده مــردم بــوده کــه 
ــه  ــچ برنام ــم و هی ــیده ای ــا رس ــه اینج االن ب
ــا  ــت از آنه ــرای محافظ ــده ای ب ــاب ش حس
ــده  ــه نش ــما متوج ــت. ش ــته اس ــود نداش وج
ــی  ــت یعن ــاز اس ــر مج ــی غی ــی چاه ــد وقت ای
ــود  ــورد آن وج ــاری در م ــارت و آم ــچ نظ هی
ــا  ــن چاه ه ــما، ای ــر ش ــاف نظ ــر خ ــدارد. ب ن
ابــداً متعلــق بــه اقشــار ضعیــف نیســتند؛ بلکــه 
متعلــق بــه اقشــار گــردن کلفــت و یــا ژن هــای 
ــون از  ــد تاکن ــته ان ــه توانس ــتند ک ــوب هس خ
ــه اجــرای قانــون و نظارتــی جلوگیــری  هرگون
کننــد و به دالیــل متعــدد، کمتریــن بهــره وری 
ــد  ــاکان مانن ــرد، کم ــن رویک ــا ای ــد. ب را دارن
ــون  ــه قان ــی، تنبی ــای حاکمیت ــه مصوبه ه هم
ــون شــکنان رخ نمــوده  مــداران و تشــویق قان
اســت. ایــن کار ترویــج و تشــویق بــی قانونــی 

ــون شــکنی اســت. و قان
 در ادامــه مطلــب هــم جمــات شــما متناقــض 
ــه کام از  ــری از اطال ــرای جلوگی اســت کــه ب
آن مــی گــذرم و بــه چنــد راهــکار ســاده 
وزارت نیــرو مــی پــردازم. راهــکار مجــوز دادن 
ــاس و  ــه اس ــر چ ــاز ب ــر مج ــای غی ــه چاه ه ب
ــر  ــدد 25 مت ــه؟ ع ــورت گرفت ــتنداتی ص مس
ــد؟ مبنــا  ــه محاســبه کــرده ان مکعــب را چگون
قــرار دادن ســال 1385 از کجــا آمــده اســت؟ 

کاش اگــر قــرار اســت ســالی مبنــا قــرار گیــرد 
ــاز  ــره 3 آغ ــای تبص ــدور مجوزه ــان ص از زم

شــود! 
پروانــه  می فرماییــد  اینکــه  دیگــر،  نکتــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــت بای ــک دش ــای ی چاه ه
تــوان دشــت تعدیــل گــردد، آیــا بــه ایــن معنــا 
اســت کــه ایــن کار بــه صــورت فلــه ای و بدون 
ــک  ــاوت زمین هــای ی ــت متف ــه کیفی توجــه ب
دشــت، میــزان پروانــه، دبــی آب، میــزان 
برداشــت محصــول، ســطح زیــر کشــت و 
ــا و  ــه چاه ه ــفره هم ــر س ــت آب ه ــزان اُف می
بــا هــم به طــور مســاوی انجــام مــی شــود؟ و 
از پروانه هــا بــه یــک انــدازه کســر مــی شــود؟ 
آیــا ایــن کار بــا ایجــاد باال تریــن بهــره وری از 

ــت؟!  ــض نیس آب، متناق
ــت  ــن اس ــکار ای ــن راه ــر، بهتری ــر حقی به نظ
کــه دولــت اشــتباهات خــود را بپذیــرد و 
قبــول کنــد، اگــر امــروز اینجــا هســتیم در اثــر 
ــون  ــته تاکن ــت از گذش ــدد دول ــتباهات متع اش
ــد تقســیم آب و حفاظــت  اســت. حاکمیــت بای
ــا  ــپارد ت ــاورزان بس ــود کش ــه خ ــع را ب از مناب
هــم از رانــت و فســاد مجــدد جلوگیــری کــرده 
باشــد و هــم کشــاورزان ایــن مســابقۀ مصــرف 
بیشــتر را تعطیــل کننــد. همچنیــن کشــاورزان 
ــال آب  ــق ادغــام چاه هــا و انتق ــد از طری بتوانن
بــه زمین هــای مرغــوب و مدیریــت منابــع آب 
و زمیــن و بهــره وری و تولیــد ثــروت بیشــتر، 
هزینه هــای واقعــی آب را بپردازنــد و عمــر 

ــد.  ــش یاب ــع آب افزای مناب

نقدی بر مقاله »با بحران آب چه کنیم؟«
امید ناصری
عضو پیوسته انجمن پسته ایران
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ایــن ضرب المثــل »فلفــل نبیــن چــه ریــزه، 
بشــکن ببیــن چــه تیــزه« بــرای توجــه کــردن بــه 
ــد، و  ــاری می کن ــور ی ــم کش ــائل مه ــی از مس یک
آن را در خاطــر مــا نگــه مــی دارد تــا هــر وقــت بــا 
ایــن مســأله مواجــه شــدیم، بگوییــم »فلفــل نبیــن 

ــزه«. چــه ری
ــی در آب  ــزوم صرفه جوی ــاره ل ــار درب ــر ب ــن ه م
ــی  ــا مطلب ــته  ی ــا نوش ــتی خانه ه ــرب و بهداش ش
ــبیه  ــزی ش ــم چی ــی برای ــرده ام، گروه ــر ک منتش
ــود درصــد آب  ــن جمــات را نوشــته اند: »ن ــه ای ب
کشــور در کشــاورزی مصــرف می شــود، حــاال 
شــما گیــر داده ای بــه ایــن پنــج شــش درصــد آب 
شــرب؟ ... حــاال ایــن حمــام و دست شــویی رفتــن 
مــردم شــد عامــل کم آبــی؟ چــرا فکــری بــه حــال 

آب کشــاورزی نمی کنیــد؟« 
ایــن گونــه عبــارات دو بخــش دارنــد. بخــش اول 
درســت اســت کــه حجــم آب مصرف شــده در 
ــران  نســبت  ــرب و بهداشــت در کل ای بخــش ش
بــه بخــش کشــاورزی کــم اســت. اگرچــه در برخی 
شــهرها )باالخــص شــهرهای بــزرگ مثــل تهــران، 
اصفهــان و شــهرهای بــزرگ( حتــی آب کشــاورزی 
ــش  ــدود ش ــود. ح ــار می ش ــرب مه ــرای ش ــز ب نی
ــت  ــرب و بهداش ــرای ش ــب ب ــر مکع ــارد مت میلی
شــهری و روســتایی مصــرف می شــود )ایــن همــان 
فلفــل نســبتاً ریــز اســت در مقابــل آب کشــاورزی(. 
ــزده  ــاورزی ده پان ــدار آب کش ــود مق ــه می ش گفت
ــاره بخــش دوم،  ــر ایــن مقــدار اســت. امــا درب براب
آب  در  بــودن صرفه جویــی  کم اهمیــت  یعنــی 
شــرب نــکات زیــر را هــم بایــد مــد نظــر داشــت.

اول، آب شــرب اهمیــت حیاتــی دارد و کمبــود آن به 
ــای  ــا پی آمده ــی ب ــأله ای اجتماع ــه مس ــرعت ب س
دردآور بــرای زندگــی مــردم بــدل می شــود. تصــور 
ــان قطــع شــود )تصــور  ــد ســه روز آب منزل ت کنی

کــن، اگرچــه تصــور کردنــش ســخت اســت(.
دوم، گاه هزینــه تولیــد هــر متــر مکعــب آب شــرب 
ــدود 1000  ــران( ح ــه ای ای ــاد یاران ــی در اقتص )حت
ــر  ــد براب ــش از ص ــا و گاه بی ــت و ده ه ــان اس توم
هزینــه تولیــد آب کشــاورزی اســت، پــس هزینــه 
ــر  ــا براب ــم ده ه ــرب ه ــر آب ش ــر لیت ــت ه هدررف

ــر آب کشــاورزی اســت. هــدر رفــت هــر لیت
ــی، و آب شــرب در  ــت آب به طــور کل ســوم، اهمی
ــم و ظرفیت هــای منطقــه،  ــع اقلی هــر منطقــه، تاب
و امکان پذیــری دســت یافتــن بــه منابــع آب 
ــی  ــع آب ــال هــر چــه مناب ــرای مث بیشــتر اســت. ب
در دســترس بــوده بــرای تأمیــن آب شــرب تهــران 
بهره بــرداری شده اســت و تقریبــاً منابــع آبــی 
دیگــری وجــود نــدارد. وقتــی آب بیشــتری وجــود 
ــرب  ــبت آب ش ــت و نس ــر قیم ــی دیگ ــدارد، یعن ن
بــه کل آب کشــاورزی کشــور مهــم نیســت. همین 
ــکل  ــن ش ــا صرفه جویانه تری ــد ب ــود را بای آب موج

اســتفاده کــرد.
ــه راحتــی  ــا گاز، ب ــرق ی ــر خــاف ب چهــارم، آب ب
قابــل انتقــال نیســت )البتــه انتقــال بــرق و گاز هــم 
هزینــه ســنگین و ماحظــات و پی آمدهــای زیــادی 

دارد(. ســرعت انتقــال بــرق و ســهولت بیشــتر 
ــی از  ــرق را حت ــود ب ــا کمب ــد ت ــکان می ده آن ام
کشــورهای دیگــر هــم تأمیــن کــرد، امــا آب اصــًا 
ایــن گونــه نیســت. هزینــه انتقــال آب بســیار زیــاد 
اســت و ســاخت خطــوط انتقــال نیــز ســال ها 
ــر  ــر مت ــروز ه ــران ام ــردم ای ــد. م ــول می کش ط
مکعــب آب را بــا قیمت حــدود 470 تومــان مصرف 
می کننــد. قیمــت آب در برخــی پروژه هــای انتقــال 
ــود،  ــث می ش ــا بح ــاره آن ه ــروز درب ــه ام آب ک
ــان  ــزار توم ــا 13 ه ــزار ت ــی 5 ه ــر مکعب ــن مت بی
در نوســان اســت. آیــا شــما حاضریــد ایــن رقــم را 
ــد؟ )تصــور کــن، اگرچــه  بابــت قیمــت آب بپردازی

تصــور کردنــش ســخت اســت(
ــا  ــد ب ــاورزی می توان ــدن آب کش ــم ش ــم، ک پنج
ــدن و  ــاورزان، صنعتی ش ــتغال کش ــر دادن اش تغیی
وارد کــردن محصــوالت کشــاورزی و تأمیــن غــذا 
ــنگین(  ــای س ــا پی آمده ــختی و ب ــه س ــه ب )البت
ــاس کان  ــا آب شــرب را در مقی ــران شــود؛ ام جب
ــر،  ــن منظ ــرب از ای ــرد.  آب ش ــوان وارد ک نمی ت
اهمیــت اجتماعــی، سیاســی و حتــی امنیتــی دارد. 
ــع آب شــرب برخــی مناطــق، بســیار  ششــم، مناب
ــال چاه هــای محــدودی  ــرای مث خــاص اســت و ب
ــه  ــن گون ــود دارد. ای ــرب وج ــن آب ش ــرای تأمی ب
نیســت کــه بتــوان منابعــی را به راحتــی جایگزیــن 
ایــن چاه هــا کــرد. بنابرایــن هدررفــت چنیــن آبــی، 
ــاورزی  ــش کش ــع آب بخ ــا مناب ــه ب ــل مقایس قاب

نیســت.
ایــن دالیــل ســبب می شــوند مقایســه آب شــرب و 
آب کشــاورزی از اســاس نادرســت باشــد. مــا بایــد 
هم زمــان بــه فکــر اصــاح بدمصرفــِی کشورســوز 
ــر دو  ــیم؛ و ه ــرژی باش ــه آب و ان ــود در زمین خ
ــم  ــاورزی را ه ــت، و کش ــرب و بهداش ــه ش عرص
ــرب  ــدازه آب ش ــودن ان ــی ب ــم. فلفل ــدف بگیری ه
ــل  ــز( در مقاب ــز و تی ــیاه ری ــل س ــت )فلف و بهداش
درشــت بــودن مقــدار آب کشــاورزی )شــاید مثــل 
ــی  ــد ســبب شــود، صرفه جوی فلفــل دلمــه ای( نبای
در آب شــرب را بی اهمیــت تلقــی کنیــم. آب شــرب 
ــا  ــر دو آب هســتند، ام ــه ه و آب کشــاورزی اگرچ
ــای اساســی  ــد تفاوت ه ــری نبای ــابه ظاه ــن تش ای

آن هــا را نادیــده بگیــرد.

فلفل نبین چه ریزه
تلگرام نوشت دکتر محمد فاضلی 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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