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ســقم ادعاهــای مطــرح شــده در آگهــی هــا، 
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انجمن

گزارش جلسات هیأت امنا و مجمع عمومی انجمن پسته

ششــمین جلســه هیــأت امنــای دور ســوم انجمــن پســته ایــران بــا حضــور 36 
نفــر از اعضــای هیــأت امنــا در تاریــخ 28 تیرمــاه 97 در محــل اتــاق بازرگانــی، 

صنایــع و معــادن و کشــاورزی کرمــان رســمیت یافــت.
در ایــن جلســه خالصــه ای از گــزارش صورت هــای مالــی ســال 96 انجمــن بــه 
حضــار ارائــه شــد. پــس از طــرح پرســش های اعضــای هیــأت امنــا نســبت بــه 
ــه  ــی ســال 1396 ب ــه دار، صورت هــای مال ــی و توضیحــات خزان گزارشــات مال

اتفــاق آرا مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 
ســپس گــزارش مقایســه ای بودجــه و عملکــرد مالی ســال 96 و بودجــه اصالحی 
97 انجمــن توســط دبیــرکل بــه ســمع و نظــر حضــار رســید. همچنیــن پرســش 
و پاســخ در خصــوص گــزارش عملکــرد 96 و بودجــه ســال 97 توســط اعضــای 
هیــأت امنــا صــورت پذیرفــت. بــا توجــه بــه تصویــب مشــروط بودجــه 97 در 
جلســه هیــأت امنــای اســفندماه 96، مقــرر شــد بودجــه اصالحــی 97 در همیــن 
شــکل ارائــه شــده بــه رأی گذاشــته شــود و پیشــنهادات اصالحــی مطــرح شــده 
نســبت بــه ردیف هایــی کــه فاصلــه بیــن بودجــه و عملکــرد زیــاد اســت، بــرای 
ســال های آتــی مــد نظــر قــرار گیــرد. به عــالوه مقــرر شــد بــه همــراه جــدول 
ــی مــدون  ــره برنامــه عملیات ــأت مدی ــرای ســال 98، هی بودجــه پیشــنهادی ب

پیشــنهادی خــود را بــرای تحقــق بودجــه 98 بــه هیــأت امنــا ارائــه دهــد.
ــن  ــان ای ــران از مهمان ــاق ای ــر تشــکل های ات ــده دفت ــی، نماین مســعود عرفان
ــران از  ــاق ای ــود کــه در خصــوص بودجــه انجمــن و حمایت هــای ات جلســه ب
ــنهادی  ــای پیش ــن راهکاره ــرد و همچنی ــت ک ــکل ها صحب ــای تش فعالیت ه

اتــاق ایــران در جهــت تشــویق بــه عضویــت را مطــرح کردنــد. 
در پایــان زهــرا مرتضــوی، بــازرس جدیــد انجمــن، نتایــج مقدماتــی بررســی ها 
ــه داد و  ــات انجــام شــده خــود را پیرامــون تکالیــف محــول شــده ارائ و اقدام
ــادل  ــه بحــث و تب ــن در خصــوص گزارشــات و پیشــنهادات ایشــان ب حاضری

نظــر پرداختنــد. 
در ایــن جلســه مقــرر شــد پیش نویــس ســند چشــم انداز و مأموریــت انجمــن 
ــه  ــره ب ــأت مدی ــازرس و هی ــا توســط ب ــأت امن ــر اعضــای هی ــا کســب نظ ب
جلســه آتــی هیــأت امنــا جهــت بحــث و تبــادل نظــر ارائــه شــود و در صــورت 

صالحدیــد هیــأت امنــا بــه تصویــب برســد.
در نوبــت عصــر ایــن روز، مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن پســته ایران 

در ســالن زنــده یــاد کامیابــی اتــاق بازرگانــی کرمــان برگزار شــد. 
ــوی  ــرا مرتض ــه دار و زه ــوان خزان ــه عن ــریف ب ــهیل ش ــت س ــن نشس در ای
ــد. در  ــه دادن ــران را ارائ ــته ای ــن پس ــی انجم ــات مال ــن گزارش ــازرس انجم ب

ادامــه، محمــد شــهنوازی عضــو پیوســته انجمــن پســته ایــران و عضــو هیــأت 
ــأت رئیســه جلســه  ــل هی ــدان از اعضــای پن ــی زاه ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
مجمــع عمومــی انجمــن پســته ایــران بعــد از ارائــه گزارشــات مالــی نســبت 
ــه داد.  ــه جایــگاه سیســتان و بلوچســتان در پســته کاری نظــرات خــود را ارائ ب
ــگان  ــگان لن ــه عصــا و لن ــه دســت ب ــدت کوتاهــی اســت ک ــت: » م وی گف
ــود  ــود کمب ــا وج ــم و ب ــته کاری کرده ای ــه پس ــروع ب ــان ش ــه خودم در منطق
ــار پســته کاری در  ــر ب ــاد زی آب، نتیجه بخــش بوده اســت. جهــاد کشــاورزی زی
منطقــه نمــی رود و تخصصــی نــدارد. کشــاورزان منطقــه مــا نیــز در پســته کاری 
تجربــه ای ندارنــد. ضــروری اســت کــه کارشناســان و افــرادی کــه ســال ها در 
باغــداری پســته کســب تجربــه کرده انــد مــا را در ایــن امــر یــاری کننــد. مــا 

ــد.« ــاری کنی ــا را ی ــا م ــم ت ــران آمده ای ــه انجمــن پســته ای ب
محمــد شــهنوازی بــا تأکیــد بــر اعتقــادات دینــی گفــت: »تــا زمانی کــه شــیعه 
و ســنی بــا هــم مشــکل داشــته باشــند و مســلمان واقعــی و بــرادر همدیگــر 
نباشــیم مملکــت مــا درســت نمی شــود. بــه اعتقــاد مــن ســرآغاز مشــکل مــا 
ــته  ــن پس ــای انجم ــد. از اعض ــدا افتاده ان ــم ج ــلمانان از ه ــه مس ــت ک آنجاس
ــا بتوانیــم  تقاضــا دارم کــه مثــل مســلمانان متفــرق نباشــید، یکجــا باشــید ت

اقتصــاد موفقــی در پســته داشــته باشــیم.«
نظــام فریدونــی دیگــر عضــو هیــأت رئیســه مجمــع گفــت: »اخیــراً ســرمقاله 
آقــای ابطحــی در یکــی از ماهنامه هــای اخیــر انجمــن نظــرم را جلــب کــرد. 
ــد  ــد کــرد را بای ــد کــرد؟ ایــن چــه بای ــود چــه بای محمــود ابطحــی نوشــته ب
جــدی گرفــت؛ بــه ایــن معنــا کــه می شــود انجمــن را از روال یکنواختــی کــه 
در ایــن وضعیــت حســاس و خطیــر کــه در آن گرفتــار شده اســت، پویاتــر کــرد.  
ــا  ــیار ب ــران بس ــته ای ــن پس ــون انجم ــکل هایی همچ ــا و تش ــش انجمن ه نق
اهمیــت اســت و بایــد حضورشــان را جــدی بگیریــم و فعاالنــه دنبــال کنیــم.«

ــا تأکیــد بــر دعــوت محمــد شــهنوازی از اعضــای انجمــن  نظــام فریدونــی ب
پســته ایــران گفــت: » همین طــور کــه آقــای شــهنوازی از سیســتان و 
ــم. در  ــوت می کنی ــتان دع ــه دوس ــم از هم ــا ه ــد، م ــوت کردن بلوچســتان دع
ــارس زمینه هــای ســرمایه گذاری و فعالیت هــای پســته کاری فراهــم  اســتان ف
ــه توســعه اســت. از همــه اعضــا  ــان پســته رو ب شــده و ســطح کاشــت درخت

ــد.« ــد کنن ــا بازدی ــق م ــم از مناط ــوت می کنی دع
جلســه مجمــع بــا ســخنرانی رضــا بوســتانی و پنــل اقتصــاد ادامــه یافت. شــرح 

ســخنان ایــراد شــده در شــماره بعــدی دنیــای پســته منتشــر خواهد شــد.



ــته در  ــورد پس ــی در م ــای علم ــته گردهمایی ه در گذش
دامغــان، تربــت حیدریــه و در رفســنجان توســط دانشــگاه 
ــی  ــش مل ــزار شــدند. »نخســتین همای آزاد اســالمی برگ
پســته ایــران« در ســال 1393 در دانشــگاه شــهید باهنــر 
ــش  ــن همای ــت »دومی ــرار اس ــد و ق ــزار ش ــان برگ کرم
ملــی پســته ایــران« در تاریــخ 21 تــا 22  شــهریور 97 در 

ــود. ــزار ش ــنجان برگ ــر رفس ــگاه ولی عص دانش
ــا وضــع پســته  ــت ب ــز می گف ــه طن ــتان ب  یکــی از دوس
ــی  ــش اســت! در حال ــزاری همای ــت برگ امســال چــه وق
کــه دقیقــاً زمــان برگــزاری همایــش همیــن امــروز اســت 
ــته در  ــد پس ــش روی تولی ــددی پی ــای متع ــه چالش ه ک
کشــور اســت. زمانــی کــه مــا مشــکلی نداریــم، برگــزاری 
ــگران و  ــه پژوهش ــی ک ــدارد. زمان ــی ن ــش ضرورت همای
افــراد صاحب نظــر از سراســر کشــور و حــول موضوعــات 
چالــش محــور در یــک جــا جمــع شــوند، ایــن امیــدواری 
ــی را  ــی، راهکارهای ــرد جمع ــل خ ــه حاص ــود دارد ک وج

ــه دهــد.  ــا ارائ ــن چالش ه ــر ای ــه ب ــرای غلب ب
ــع  ــی، مناب ــت باغبان ــش مدیری ــن همای ــای ای محوره
ــه و  ــتی، تغذی ــر زیس ــتی و غی ــای زیس ــی، تنش ه ژنتیک
آبیــاری، برداشــت و پــس از برداشــت، ســالمت، اقتصــاد 
و بازاریابــی هســتند و ایــن همایــش ماننــد هــر همایــش 
دیگــری نقــش بسترســازی دارد. تــالش شده اســت 
بــرای پژوهشــگران و محققانــی کــه بــر روی موضوعــات 
ــتری  ــد، بس ــش کار کرده ان ــای همای ــا محوره ــط ب مرتب
بــرای تبــادل اطالعــات و همــکاری فراهــم شــود. انتظــار 
ــک  ــش، ی ــن همای ــداران در ای ــور باغ ــا حض ــی رود ب م
ــرار  ــداران برق ــگران و باغ ــن پژوهش ــتقیم بی ــل مس تعام
شــود کــه حاصــل آن انتقــال موضوعــات و مشــکالت از 
ــای  ــال یافته ه ــه بخــش پژوهــش و انتق ــرا ب بخــش اج
پژوهشــی بــه بخــش اجرا باشــد. در حاشــیه ایــن همایش، 
ــات آن در  ــه اطالع ــود دارد ک ــی وج ــای آموزش کارگاه ه
ــدان  ســامانه اینترنتــی همایــش موجــود اســت و عالقمن
ــن کارگاه هــا، از  ــام و شــرکت در ای ــا ثبــت ن ــد ب می توانن
دانــش مدرســان کــه همگــی از افــراد خبــره و صاحب نظر 

هســتند بهــره ببرنــد.
الزم بــه ذکــر اســت، اساســاً برگــزاری همایــش بــرای بــاز 
ــت  ــکالت صنع ــت. مش ــت نیس ــره از کار صنع ــردن گ ک
ــن  ــد و ای ــد سیاســت گذاران بخــش اجــرا حــل کنن را بای
ــد  ــا کنتــرل مــا نیســت، امــا برآین بخــش تحــت نظــر ی
نتایــج یــک همایــش می توانــد ســمت و ســوی سیاســت 
گذاری هــای اجرایــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، البتــه در 

صورتــی کــه گــوش شــنوایی وجــود داشــته باشــد! 
ــر،  ــش دیگ ــر همای ــد ه ــش مانن ــن همای ــی ای خروج
ــه در  ــت ک ــی اس ــاالت و توصیه های ــه ای از مق مجموع
پایــان همایــش تحــت عنــوان قطعنامــه منتشــر می شــود. 
ایــن قطعنامــه بــرای ســازمان های اجرایــی ارســال 
بــه  ایــن ســازمان ها  امیــد اســت کــه  می شــود و 

توصیه هــای منــدرج در قطعنامــه عمــل کننــد.
یکــی از تــالش هــای مــا بــرای جذابیت بخشــی بــه ایــن 
همایــش بــرای کشــاورزان، ســامان دهی یــک نمایشــگاه 
تحــت عنــوان »نخســتین نمایشــگاه ملــی صنعــت 
پســته« اســت. تــالش داریــم تولیدکننــدگان، بازرگانــان، 
ــای  ــال در زمینه ه ــرکت های فع ــع و ش ــان صنای صاحب
ــین آالت  ــه آب، ماش ــاری و تصفی ــن آبی ــزات نوی تجهی
ــی  ــع تبدیل ــرآوری پســته، بســته بندی و صنای ــط و ف ضب
ــی را  ــی و غیر آل ــا و ســموم آل ــا عرضــه کوده ــد ی و تولی
ــن  ــم آخری ــا بتوانی ــم ت ــم آوری ــگاه گرده ــن نمایش در ای
ــم. ــی کنی ــاورزان معرف ــه کش ــا را ب ــای روز دنی فناوری ه

ــه  ــالنی ب ــت در س ــرار اس ــی ق ــگاه تخصص ــن نمایش ای
ــات  ــی امکان ــا تمام ــه ب ــع و البت ــاحت 1800 مترمرب مس
الزم برگــزاری یــک نمایشــگاه اســتاندارد برگــزار گــردد. 
چــون کــه برگــزاری ایــن نمایشــگاه اولیــن تجربــه مــا و 
البتــه شهرســتان رفســنجان اســت، واقعــاً باید گفــت هیچ 
ــبت  ــی نس ــال عموم ــت و اقب ــزان موفقی ــرآوردی از می ب
ــی  ــا تالش ــه ب ــم ک ــا امیدواری ــدارد، ام ــود ن ــه آن وج ب
ــان  ــن کارآفرین ــن انجم ــکار و همچنی ــتان هم ــه دوس ک
رفســنجان در جهــت اطــالع رســانی و جــذب مخاطــب 
دارنــد، ایــن نمایشــگاه به نحــو شایســته ای برگــزار گــردد.

همایش ها بسترساز هستند
محمدحسین شمشیری
عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
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پیش بینی مقدار پسته سال 1397 
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

شــصتمین جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن 
پســته ایــران در تاریــخ 17 تیرمــاه ســال جــاری 
ــه از تولیــد محصــول  ــا هــدف پیش بینــی اولی ب
پســته امســال در محــل اتــاق بازرگانــی کرمــان 
برگــزار شــد. بــه ایــن منظور پــس از جمــع آوری 
اطالعــات مربــوط بــه تولیــد پســته از نمایندگان 
ــرات و  ــه نظ ــور و ارائ ــر کش ــن در سراس انجم
ــه،  ــای کمیت ــی اعض ــاهدات میدان ــزارش مش گ

ــد. ــی ش ــته پیش بین ــد پس ــدار تولی مق
ــه نظــر  ــه، ب ــن کمیت ــدی ای ــر اســاس جمع بن ب
می رســد میــزان تولیــد محصــول پســته خشــک 
کشــور در ســال 1397، عــدد 55 هــزار تن باشــد. 
براســاس ایــن پیش بینــی تولیــد پســته امســال 
ــه 75  ــک ب ــته نزدی ــال گذش ــا س ــه ب در مقایس
ــد  ــر چن ــد. ه ــان می ده ــش را نش ــد کاه درص
ســال محصولــی 97 در بســیاری از مناطــق 
ــا آور محســوب  ــران ســال ن عمــده پســته خیز ای
گذشــته  ســال  رشــد  فصــل  در  و  می شــد 
ــدم گل آوری  ــا ع ــته ب ــان پس ــیاری از درخت بس
ــش  ــم از کاه ــن حج ــی ای ــد، ول ــه بودن مواج

ــت نامناســب ســرمای  ــود. کیفی دور از انتظــار ب
زمســتانه، گرمــی هــوا در نیمــه اول فروردیــن و 
همچنیــن افــت دما در اواخــر فروردین، خســارت 
جبران ناپذیــری بــه محصــول امســال وارد کــرد. 
ــد پســته در  ــر تولی ــی، مقادی در جــدول پیش بین
ــتان ها و  ــک اس ــه تفکی ــی 97 ب ــال محصول س
مناطــق مختلــف پســته خیز اســتان کرمــان 

ارائــه شده اســت.
ــر  ــه نظ ــروری ب ــه ض ــه 2 نکت ــه ب ــاً توج ضمن

ــد: ــی رس م
ــًا  ــر عمدت ــته ت ــداری از پس ــاله مق ــر س   ه
و  رضــوی  خراســان  اســتان های  محصــول 
ســمنان صــرف ترخــوری  به صــورت میــوه 
تــازه می شــود کــه در مقادیــر منــدرج در جــدول 

نشده اســت. منظــور 
  ایــن برآوردهــا صرفــاً نمایان گــر مقــدار 
پیش بینــی کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته 
ــابقه  ــش بی س ــل کاه ــه دلی ــوده و ب ــران ب ای
ــن  ــاد بی ــه زی ــروز فاصل ــال ب ــول، احتم محص
ــر  ــی حاض ــی و پیش بین ــت واقع ــزان برداش می

وجــود دارد.

پیش بینی منطقه
تولید )تن(

4.500رفسنجان و انار

2.000سیرجان

1.500کرمان

1.000راور

500شهربابک

500زرند

500راین

500سایر

11.000جمع استان کرمان

19.000خراسان رضوی

6.500خراسان جنوبی

4.500مرکزی

4.000تهران

2.000قم

2.000فارس

1.500یزد

1.000سیستان و بلوچستان
1.000سمنان

500قزوین

500اصفهان

1.500سایر

44.000جمع سایر استان ها

55.000جمع کل کشور
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ماحظات برخی باغداران و کارشناسان پسته در

کنترل آفت پسیل با گوگردپاشی    
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

بــا توجــه بــه گســترش کاربــرد گوگــرد در چنــد ســال اخیــر جهــت مبــارزه بــا 
ــای  ــوان ســم در باغ ه ــیمیایی به عن ــاده ش ــن م ــتفاده از ای ــت پســیل، اس آف
پســته محــور اصلــی گفتگوهــای دو جلســۀ پی در پــی کمیتــۀ باغبانــی 
ــرار گرفــت. در ایــن جلســات کــه  ــران در تیرمــاه 1397 ق انجمــن پســته ای
ــازمان های  ــان س ــن، کارشناس ــداران عضــو انجم ــدادی از باغ ــا حضــور تع ب
جهــاد کشــاورزی اســتان های کرمــان و یــزد و محققیــن پژوهشــکدۀ 
ــات  ــن تجربی ــد، حاضری ــزار ش ــنجان برگ ــر رفس ــگاه ولی عص ــته و دانش پس

ــتند.  ــتراک گذاش ــه اش ــاط ب ــن ارتب ــود را در ای و مالحظــات خ
هرچنــد هنــوز ســواالت بســیاری پیرامــون کاربــرد گوگــرد بــا هــدف مبــارزه 
ــرد  ــه اقبــال باغــداران و کارب ــا توجــه ب ــی ب ــا آفــت پســیل وجــود دارد، ول ب
وســیع گوگــرد )بنــا بــه اعــالم نماینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــا  ــار از ب ــزار هکت ــش از 50 ه ــون در بی ــال تاکن ــه، امس ــنجان در جلس رفس
ــار گوگردپاشــی انجــام شــده  ــای پســته شهرســتان های رفســنجان و ان غ ه
اســت(، کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته ایــران تصمیــم گرفــت تــا برآینــدی از 
نظــرات حاضریــن در جلســات مذکــور را بــه اطــالع عمــوم رســانده و بــا توجه 
ــاط، برخــی ســواالت و  ــن ارتب ــردی در ای ــات جامــع کارب ــود تحقیق ــه کمب ب
ــته را در  ــای پس ــم در باغ ه ــوان س ــرد به عن ــرد گوگ ــون کارب ــات پیرام ابهام
کنــار ایــن نظــرات خاطــر نشــان ســازد. بدیهــی اســت بــا توجــه بــه جامــع 
و کامــل نبــودن تحقیقــات علمــی در خصــوص کاربــرد گوگــرد، ایــن کمیتــه 
ــاط الزم در نحــوه اســتفاده از گوگــرد  ــه رعایــت احتی ــرم را ب باغــداران محت

ــد. ــفارش می کن س
سابقه کاربرد گوگرد در کشاورزی

گوگــرد بــه عنــوان یکــی از اولیــن آفت کش هــا 2500 ســال  پیــش از میــالد 

مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه و حــدود 1000 ســال پیــش از میــالد بــرای 
ــرن  ــت. در ق ــته اس ــرد داش ــا کارب ــای یونانی ه ــردن خانه ه ــی ک ضدعفون
شــانزدهم تنباکــو و گوگــرد و آهــک را بــا هــم مخلــوط کــرده و روی برگ هــا 
ــه 100 ســال  ــک ب ــرد نزدی ــد. گوگ ــوان آفت کــش اســتفاده مي کردن ــه عن ب

پیــش در دهــه 1920 بــه عنــوان آفت کــش  در آمریــکا ثبــت شــد.   
گوگــرد جــز ســموم معدنــی غیرکربنــه محســوب می شــود و هــم از طریــق 
ــرژی  ــا اختــالل در عملکــرد طبیعــی و چرخــه ان تماســی و هــم گوارشــی ب
ــا  ــدگان، ماهی ه ــرای پرن ــب ب ــن ترکی ــود. ای ــره  می ش ــرگ حش ــبب م س
و زنبورهــا بی خطــر بــوده و بــرای انســان ســمیت کمــی دارد. گوگــرد 
ــا  ــته ها،  عنکبوت ه ــا، ش ــیل ها، کنه ه ــی ، پس ــای قارچ ــد بیماری ه می توان
و ســایر حشــرات نــرم تــن و الرو و پــوره آنهــا را از بیــن ببــرد.  حتــی در برخی 
از مــوارد ســبب از بیــن رفتــن تخــم حشــرات نیــز می گــردد.  انجمــن شــیمی 
آمریــکا آن را بــه عنــوان یــک ترکیــب موثــر در تولیــد آفــت کش هــا ثبــت 
ــد شــده کــه در  ــه 300 آفت کــش تولی ــه امــروز نزدیــک ب ــا ب کرده اســت. ت

ــت.     ــتفاده شده اس ــرد اس آن از گوگ
ــه  ــت ک ــی اس ــی و حیوان ــه گیاه ــی در تغذی ــر حیات ــی از عناص ــرد یک گوگ
وقتــی بــه مقــدار کافــی در منطقــه نمــو ریشــه موجــود نباشــد، رشــد گیاهــان 
ــی و ســازنده  ــوان یکــی از عناصــر اصل ــاده به عن ــن م ــردد. ای ــف می گ متوق
گیــاه اســت و بــرای تنظیــم پــاره ای از اعمــال حیاتــی گیــاه مــورد نیــاز اســت.

ــات  ــع آف ــموم دف ــن س ــی از ایمن تری ــان  یک ــالمت انس ــر س ــرد از نظ گوگ
ــد. ــمار می آی ــه ش ــی ب گیاه

استفاده از گوگرد در کنترل پسیل پسته
طبــق اظهــارات دکتــر حســین حکــم آبــادی، عضــو هیــأت علمــی ایســتگاه 
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ــای  ــرد در باغ ه ــتفاده از  گوگ ــورد اس ــن م ــان، اولی ــته دامغ ــات پس تحقیق
ــو  ــه ی دامنک ــش در منطق ــال پی ــدود 6 س ــه ح ــمنان، ب ــتان س ــته اس پس
دامغــان بــرای مبــارزه بــا آفــت پســیل پســته برمی گــردد. در آن ســال آقــای 
ــه  ــود ک ــتفاده نم ــیل اس ــا پس ــارزه ب ــرای مب ــرد ب ــیان از گوگ ــه عباس ولی ال
ــز  ــه نی ــداران منطق ــایر باغ ــرعت س ــه س ــت ب ــب آف ــرل مناس ــل کنت به دلی
ــه از  ــالی اســت ک ــج س ــدود پن ــان ح ــد. در دامغ ــتفاده نمودن ــه اس ــروع ب ش
گوگــرد بصــورت وســیع بــرای کنتــرل پســیل اســتفاده می شــود و باغــداران 
رضایــت نســبی دارنــد. از ســال گذشــته بــا توجــه بــه عــدم کارایــی ســموم  
شــیمیایی در کنتــرل پســیل، اســتفاده از گوگــرد در ســایر مناطــق پســته کاری 
کشــور نیــز شــیوع پیــدا کــرد و رضایــت نســبی در باغــداران ســایر مناطــق 

ایجــاد نمــود. 
مالحظاتــی کــه در گوگــرد پاشــی بــرای مبــارزه بــا پســیل در حــال حاضــر 

رعایــت مــی شــود
گوگرد قبل از ریختن به درون تانکر سمپاش، الک می شود.

ــزن  ــه هم ــد ب ــم پاش بای ــرد، س ــی از گوگ ــوط همگن ــه مخل ــرای تهی   ب
ــود.   ــز ش تجهی

ــازل ســرالنس  ــر اســت قطــر ن ــرای جلوگیــری از گرفتگــی نازل هــا بهت  ب
بیــن 2 تــا 2.5 انتخــاب شــود.

ــو در  ــا 30 کیل ــه شــده  25 ت ــه کار گرفت ــی ب   در حــال حاضــر دوز مصرف
ــر آب اســت. هــزار لیت

ــض  ــفید پســته فی ــی و س ــری، احمدآقای ــد اکب ــام کشــیده مانن ــرای ارق   ب
ــو  ــر اســتفاده می شــود ) 25 کیل ــه حساســیت از دوز پایین ت ــا توجــه ب ــاد ب آب

در هــزار(.
  گوگرد در چند مرحله به تانکر اضافه می شود.

  بــا توجــه بــه موثــر بــودن صابــون در معلــق مانــدن گوگــرد، بــه همــراه 
ــکا اســتفاده می شــود. ــزار ری ــر در ه ــک لیت ــرد ی گوگ

ــی  ــر نمی شــود و ســر خال  جهــت کارایــی بیشــتر همــزن، تانکــر کامــاًل پ
ــرد.  ــر انجــام گی ــا همــزدن و معلــق نگــه داشــتن گوگــرد بهت ــد ت می مان

 هنــگام گوگردپاشــی، ســوختگی میوه هــای پســته به دلیــل تیــرک نمــودن 
ذرات معلــق گوگــرد ناشــی از کاربــرد ســرالنس نامناســب و ضربه دیــدن میوه 
اســت. )ماننــد اثــرات ضربــه ای بادهــای شــن آور ( لــذا جهــت جلوگیــری از 
ســوختگی، نــازل بــرای پاشــش پــودری بایــد خــارج از تــاج درخــت تنظیــم 

شــود. 
ــته و  ــای پس ــه میوه ه ــی ب ــد، ضربه زن ــتر باش ــازل بیش ــر ن ــه قط ــر چ   ه

ــر اســت.  ــوختگی آن کمت س
 گوگردپاشی در دمای زیر 40 درجه انجام می شود.

   گوگرد با سایر سموم مختلط نمی شود.

  گوگــرد را بــا روغن هــا مخلــوط نمی کننــد و حتــی قبــل و بعــد از آن نیــز 

ــل مســمومیت درخــت اســتفاده  ــه دلی ــا 30 روز از روغــن ب ــه مــدت 25 ت ب
نمی کننــد.   

ــر از  ــد از ظه ــا 11 و در بع ــح ت ــاعت 6 صب ــواًل از س ــی معم ــرد پاش   گوگ

ــرد.  ــام می گی ــا 20 انج ــاعت 16 ت س
ــه لحــاظ خلــوص و ســرعت  ــه نفتــی ب ــر پای    گوگردهــای پاالیشــگاهی ب

ــه گازی هســتند.  ــر پای ــر از گوگردهــای پاالیشــگاهی ب ــر، بهت ــد باالت تصعی
   گوگردپاشــی پــس از اســتخوانی شــدن پوســت تــا 15 روز قبــل از برداشــت 

امــکان پذیر اســت.
ــوره هــا توصیــه می شــود؛ چــرا کــه در    گوگردپاشــی در جمعیــت پاییــن پ

صــورت شــکرک و تداخــل نســل احتمــال موفقیــت کمتــر می گــردد.
    نگرانــی راجــع بــه تخلیــه گوگــرد باقیمانــده در تــه تانکــر در داخــل بــاغ 

بــه دلیــل آتــش زا بــودن گوگــرد وجــود دارد. 
   از ماسک ، عینک و دستکش در هنگام گوگردپاشی استفاده می شود.

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــرد ب ــرد گوگ ــون کارب ــواالت پیرام س
ــته ــیل پس پس

ــوان یکــی از روش هــای  ــه عن ــد در حــال حاضــر از گوگردپاشــی ب هــر چن
موثــر در کنتــرل پســیل پســته نــام بــرده می شــود و کاربــرد آن بــه شــدت 
در حــال افزایــش اســت، امــا از دیــد بســیاری از کارشناســان، کاربــرد گوگــرد 
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بــرای کنتــرل پســیل پســته بــا توجــه بــه ســابقه کوتــاه و نبــود تحقیقــات 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــا برخــی ســؤاالت همــراه اســت کــه ب علمــی جامــع، ب
پاســخی درخــور، ایــن ســواالت بایســتی در دســتور کار موسســات، مراکــز 

ــرد. ــرار گی ــگاه ها  ق ــی و دانش تحقیقات
 مکانیســم های کنترلــی آفــت پســیل توســط گوگــرد )دورکنندگــی، ضــد 

ــره( چیســت؟ ــه ای، عقیم کنندگــی، کشــندگی و غی تغذی
 مقایســه انــواع گوگردهــا )میکرونیــزه پایــه گازی و نفتــی، معدنــی، گردهــا 

و پودرهــای وتابــل، فرموالســیون هــای مایــع( و تعییــن دوزهــای مناســب 
آنهــا بــرای کنتــرل پســیل پســته؛

 اســتفاده از گوگــرد بــر صفــات کمــی و کیفــی و فیزیولوژیــک ) فتوســنتز 
و تبــادالت گازی، ریــزش بــرگ و جوانه هــای گل ســال آینــده( پســته چــه 

تأثیــری دارد؟
 عناصر غذایی در برگ پس از گوگردپاشی چه تغییراتی دارد؟

   میزان کلروفیل برگ در غلظت های مختلف چه تغییراتی دارد؟

ــر  ــرد تغیی ــرد گوگ ــا کارب ــز ب ــی مغ ــد و چرب ــن ، قن ــزان پروتئی ــا می   آی
؟ می کنــد

  گوگــرد روی بقــا و کارایــی حشــرات مفیــد و دشــمنان طبیعــی فعــال در 

باغــات پســته چــه تأثیــری دارد؟
  کاربــرد دوزهــای بــاالی گوگــرد روی خصوصیــات فیزیکــی، شــیمیایی و 

بیولوژیــک خــاک باغــات پســته چــه تأثیراتــی دارد؟
ــی  ــش آلودگ ــکان کاه ــا ام ــرد آی ــی گوگ ــرات قارچ کش ــه اث ــه ب ــا توج    ب
ــین ها  ــین ها و اُکراتوکس ــر آفالتوکس ــی نظی ــین های قارچ ــه توکس ــول ب محص

ــود دارد؟ وج

ــر روی  ــا پاشــیدن آن ب ــرد، آی ــی گوگ ــت دورکنندگ ــه خاصی ــه ب ــا توج    ب
ــد؟ ــرل کن ــته را کنت ــیل پس ــد پس ــاک می توان خ

ــری روی  ــی و مکــرر گوگــرد در باغ هــای پســته چــه تأثی    مصــرف متوال

ــت؟  ــد داش ــته خواه ــای پس کنه ه
  آیــا کاربــرد گوگــرد می توانــد ســایر آفــات پســته نظیــر شپشــک ها، ســن 

و ســنک ها و ... را کنتــرل کنــد؟
ــری و پخــش  ــق پذی ــب تعلی ــه دوزی موج ــا چ ــی و ب ــواد افزودن ــه م    چ

ــًا ســطوح گیاهــی  ــرد در مخــزن ســمپاش ها و نتیجت ــر گوگ ــر و پایدارت بهت
می شــود؟

 Sticker(  آیــا امــکان اختــالط گوگــرد بــا ترکیبــات چســبانندۀ مختلــف   
agent( جهــت افزایــش پایــداری در ســطح گیــاه و کاهــش اثــرات 

ــود دارد؟ ــوزندگی وج س
ــته  ــیل پس ــای پس ــرد در جمعیت ه ــه گوگ ــت ب ــروز مقاوم ــکان ب ــا ام  آی

ــود دارد؟ وج
ــت  ــیمیایی جه ــات ش ــایر ترکیب ــا س ــرد ب ــری گوگ ــکان به کارگی ــا ام   آی

ــود دارد؟ ــته وج ــیل پس ــرل پس کنت
 آیــا امــکان به کارگیــری گوگــرد همــراه بــا برخــی عوامــل جلــب کننــده 
ــت از  ــردن آف ــک pull-push  )دور ک ــری تکنی ــتای بکارگی ــت در راس آف
محصــول اصلــی و جــذب آن بــه مناطــق محــدود و اعمــال مبارزه شــیمیایی 

در مناطقــی محــدود( وجــود دارد؟
   در رژیم هــای مختلــف رطوبتــی )تنش هــای رطوبتــی( گوگردپاشــی چــه 

تأثیــری روی درخــت و آفــت پســیل پســته دارد؟ 
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آشنایی با مقاومت در آفات 
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
برگرفته از مقاله مدیریت مقاومت به آفت کش ها
نوشته: تیموتی دنی و جان دانلی

بــا وجــود اینکــه بیــش از 80 ســال از کشــف اولیــن مــورد ایجــاد مقاومــت 
ــی  ــه یــک آفت کــش می گــذرد، ول یــک آفــت کشــاورزی بطــور وســیع ب
کشــاورزان بــا ایــن واژه تــا دهــه 50 میــالدی کــه مقاومــت گســترده آفــات 

بــه ســم »د.د.ت« اتفــاق افتــاد، آشــنا نبودنــد.
از آن زمــان بــود کــه کشــاورزان بــه مــرور منتظــر کاهــش اثــر 
آفت کش هــا بــه دلیــل مقاومــت بودنــد. تــا اواســط دهــه هشــتاد میــالدی 
ــت  ــه ثب ــا ب ــن کنه ه ــات و همچنی ــه آف ــت حــدود 450 گون ــورد مقاوم رک

ــید. رس
تعریف مقاومت در آزمایشگاه

ــر  ــه از نظ ــت ک ــی اس ــت موروث ــک صف ــت ی ــی، مقاوم ــدگاه علم از دی
ــوع ســم  ــک ن ــه ی ــت ب ــک آف ــی از ی ــاری، کاهــش حساســیت جمعیت آم
ــوع ســم  ــن ن ــز در معــرض ای ــت کــه هرگ ــی از آن آف ــه جمعیت نســبت ب
ــه  ــا مقایس ــگاه ب ــت در آزمایش ــود. مقاوم ــف می ش ــد، تعری ــرار نگرفته ان ق
تفاوت هــای جمعیــت حســاس از یــک آفــت بــا جمعیت هایــی کــه 
ــان داده  ــد نش ــل کنن ــا را تحم ــرات آفت کش ه ــدی اث ــا ح ــد ت می توانن

می شــود. 
بدســت آمــدن شــواهدی از بــروز مقاومــت در آزمایشــگاه، لزومــًا بــه معنــی 
عــدم کارایــی یــک ســم در مزرعــه نیســت. عوامــل زیــادی روی کارکــرد 
ــه  ــته ب ــز وابس ــاوم نی ــات مق ــرل آف ــد و کنت ــر گذارن ــش تأثی ــک آفت ک ی
ــم  ــش، حج ــرف آفت ک ــد دوز مص ــرایط همانن ــن ش ــه ای از ای مجموع

مصرفــی، پوشــش سم پاشــی و ... می باشــد. 
تعریف مقاومت در مزرعه

ــل ســنجش اثربخشــی نســبی یــک  ــه کاهــش قاب مقاومــت در مزرعــه ب
آفت کــش گفتــه می شــود. تخمیــن زدن میــزان کاهــش اثربخشــی 
ــرای  ــت. ب ــا اس ــه آفت کش ه ــت ب ــت مقاوم ــم در مدیری ــک گام مه ی
ــابه و در  ــا ادوات مش ــداول ب ــی مت ــای سم پاش ــد طرح ه ــور، بای ــن منظ ای
شــرایط مشــابه مزرعــه، در مکانهایــی کــه آفــت هــدف بــا ســطوح مختلــف 

مقاومــت حضــور دارد اجــرا شــوند.
کاهــش نســبی اثرگــذاری یــک مــاده شــیمیایی لزومــًا بــه معنــی ایجــاد 
ــی در  ــدم کارای ــوارد ع ــال، در بعضــی م ــوان مث ــه عن ــت نیســت. ب مقاوم
ــداً  ــا بع ــد، ام ــبت داده می ش ــت نس ــه مقاوم ــدا ب ــموم در ابت ــرد س عملک
ثابــت شــد کــه بــه دلیــل مــواردی همچــون شکســته شــدن ترکیــب ســم 
ــده و  ــتفاده ش ــاالی آب اس ــا pH ب ــاک ی ــم های خ ــط میکروارگانیس توس

ــت. ــص بوده اس ــی ناق ــوه سم پاش ــا نح ی
مکانیسم ایجاد مقاومت

ــل  ــا در مقاب ــات و کنه ه ــدن آف ــق آم ــرای فائ ــم ب ــی دو مکانیس بطورکل
ســمیت یــک آفــت کــش وجــود دارد کــه بــه ترتیــب افزایــش ســم زدایی 
از طریــق سیســتم ســوخت و ســاز بــدن حشــره و کاهــش حساســیت ارگان 

هــدف قــرار گرفتــه توســط آفت کــش می باشــند. آفاتــی کــه بــا مکانیســم 
ــد  ــی را دارن ــن توانای ــاوم شــده اند، ای ــدن حشــره مق افزایــش ســم زدایی ب
ــر  ــت بی اث ــاس آف ــای حس ــریع تر از گونه ه ــم را س ــای س ــه مولکول ه ک
کننــد. در نتیجــه، مــاده موثــره کمتــری از محلــول ســم پاشــیده شــده روی 

گیــاه بــه نقطــه هــدف در بــدن آفــت می رســد. 
ــه  ــرار گرفت ــدف ق ــیت ارگان ه ــش حساس ــی کاه ــم دوم یعن در مکانیس
شــده توســط آفت کــش، نقطــه هــدف فیزیولوژیکــی در آفــت مقــاوم شــده 
حساســیت کمتــری نســبت بــه مســمومیت در مقایســه بــا آفــات حســاس 

دارد.
مقاومــت همچنیــن می توانــد بــا کاهــش نفــوذ آفت کــش از پوســته بــدن 
حشــرات  افزایــش یابــد. هرچنــد ایــن مکانیســم نســبت بــه مــوارد اشــاره 

شــده کمتــر محتمــل اســت. 
ــی بطــور بالقــوه اهمیــت  مکانیســم دیگــری کــه کمتــر مطالعــه شــده ول
دارد ،تغییــر در رفتــار آفــات مــی باشــد. به ایــن معنــی کــه ایجــاد برخــی 
ــا  ــاس ب ــا را از تم ــد آنه ــات، می توان ــرف آف ــاری از ط ــای رفت مقاومت ه

آفت کش هــا در امــان نگــه دارد.
مقاومت چگونه ایجاد می شود؟

ــر  ــت ب ــک آف ــت ی ــد انتخــاب درصــدی از جمعی ــی فرآین ــت در ط مقاوم
ــره آفــت کــش  ــاده موث ــه یــک م ــوع ژنتیکــی در حساســیت ب حســب تن
ــد،  ــاق می افت ــاب اتف ــن انتخ ــور ای ــه چط ــود. درک این ک ــاد می ش ایج
ســاده اســت. در ابتــدا بخــش اندکــی از جمعیــت آفــت پــس از قــرار گرفتن 
ــه  ــر مرتب ــس از ه ــد و پ ــدا می کن ــات پی ــش نج ــک آفت ک ــرض ی در مع
ــش  ــل آفت ک ــت در مقاب ــت آن آف ــتری از جمعی ــش بیش ــی بخ ــم پاش س
دوام مــی آورنــد. ایــن آفــات مقــاوم، ژن هــای مقاومــت را بــه نســل بعــدی 
ــر  ــش در اث ــک آفت ک ــبی ی ــی نس ــش کارای ــد. کاه ــل می کنن ــود منتق خ

مقاومــت بصــورت توامــان بســتگی بــه فراوانــی و شــدت مقاومــت دارد.
فراوانــی مقاومــت بــه درصــدی از جمعیــت یــک نــوع آفــت کــه بــه یــک 
آفــت کــش خــاص مقــاوم شــده گفتــه مــی شــود و شــدت مقاومــت نیــز 
ــالق  ــاوم اط ــت مق ــت آن آف ــدام از جمعی ــر ک ــت در ه ــدرت مقاوم ــه ق ب
می شــود. مشــخصًا، زمانــی کــه تعــداد آفــات مقــاوم در جمعیــت آن آفــت 
ــی  ــه یــک مشــکل تبدیــل می شــود. ول ــد، ایجــاد مقاومــت ب افزایــش یاب
شــدت مقاومــت نیــز می توانــد روی کارایــی یــک آفت کــش در بــاغ تأثیــر 
بگــذارد. در برخــی مــوارد، کارایــی آفــت کــش درکنتــرل آفــات مقــاوم بــه 
ــر  ــرد و در دیگ ــرار می گی ــت ق ــده مقاوم ــر پدی ــت تأثی ــی تح ــزان کم می

ــود.    ــن می ش ــا ایم ــل آفت کش ه ــاًل در مقاب ــت عم ــوارد، آف م
یــک نــوع آفــت ممکــن اســت بــه یــک آفت کــش بــا شــدت کــم، ولــی 
در جمعیــت باالیــی مقــاوم شــوند به طــوری کــه هیــچ تأثیــر معنــی داری 
در عملکــرد آن آفت کــش دیــده نشــود. از طــرف دیگــر، مقاومــت خیلــی 
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باغبانی

ــی در  ــی کم ــه فراوان ــی در شــرایطی ک ــت کــش حت ــک آف ــه ی شــدید ب
جمعیــت آفــت هــدف داشــته باشــد، می توانــد منجــر بــه کاهــش کارایــی 

ــود.  ــش ش آن آفت ک
 مقاومت متقابل و مقاومت چندگانه

ــرای آفــات و کنه هــای مقــاوم ثبــت  در بیــش از نیمــی از مــواردی کــه ب
شده اســت، ایــن آفــات بــه حــدود 2 تــا 5 گــروه مختلــف از ســموم مقــاوم 
شــده اند. آفاتــی کــه بــه تعــداد زیــادی آفت کــش مقــاوم شــده اند، 
ــه  ــاز باشــد ب ــا آفــت کــش هــای شــیمیایی نی ــرل ب ــه کنت ــی کــه ب زمان

مشــکل حــادی تبدیــل خواهنــد شــد.
بــرای اینکــه بتوانیــم پیامدهــای چنــد وجهــی کنتــرل آفاتــی کــه بیــش از 
ــز  ــد را درک کنیــم شــناخت وجــوه تمای ــرای مقاومــت دارن یــک عامــل ب

بیــن مقاومــت متقابــل و چندگانــه اهمیــت دارد.  
مقاومت متقابل 

ــه  ــی ک ــده ژنتیک ــور عم ــک فاکت ــط ی ــا توس ــا تنه ــیاری از مقاومت ه بس
ــوند.   ــاد می ش ــت ایج ــاس اس ــاوم و حس ــات مق ــن آف ــز بی ــه تمای وج
ــه چندیــن آفت کــش  وقتــی تنهــا یــک عامــل موجــب ایجــاد مقاومــت ب
می شــود، ایــن نــوع مقاومــت، متقابــل نامیــده می شــود. بــه عنــوان نمونــه، 
مکانیســمی کــه موجــب مقاومــت آفــات بــه ســم پاراتیــون می شــود بطــور 
چشــم گیری حساســیت آفــات را بــه شــمار دیگــری از ســموم اُرگانوفســفره 
نیــز کاهــش می دهــد. بنابرایــن زمانــی کــه پاراتیــون بــه دلیــل مقاومــت، 
ــل  ــه دلی ــز ب ــفره نی ــموم اُرگانوفس ــر از س ــی دیگ ــود برخ ــر می ش ــم اث ک

ــد.  ــی خــود را از دســت می دهن ــل کارای ــروز مقاومــت متقاب ب
ــک  ــا ی ــه تنه ــت ک ــن اس ــل ای ــت متقاب ــورد مقاوم ــدی در م ــه کلی نکت
مکانیســم مســئول ایجــاد مقاومــت بــه چندیــن نــوع آفت کــش می باشــد 
و مقاومــت متقابــل می توانــد موجــب ایجــاد مقاومــت بــه آفت کش هایــی 
کــه شــما هرگــز بــکار نبرده ایــد شــود. مقاومــت متقابــل همچنیــن به ایــن 
معنــی اســت کــه در جایــی کــه مقاومــت بــه هــر گــروه آفت کــش اتفــاق 
ــر  ــم اث ــا مکانیس ــش ب ــای آفت ک ــر گروه ه ــت دیگ ــن اس ــد، ممک می افت
ــو  ــال ارگان ــوان مث ــه عن ــد. ب ــان دهن ــری نش ــی کمت ــز کارای ــابه نی مش

فســفره ها و کاربامات هــا.
مقاومت چندگانه 

مقاومت هــای چندگانــه، این گونــه اســت کــه دو مکانیســم مقاومــت 
ــف حاصــل  ــا دو آفت کــش مختل ــه ب ــان مواجه به صــورت مســتقل در زم

می شــود. 
ــل  ــه حاص ــی جداگان ــر ژنتیک ــط دو تغیی ــا توس ــن مقاومت ه ــد ای ــر چن ه
شده اســت و حساســیت آفــت بــه یــک آفــت کــش تأثیــری روی 

ــدارد.  ــر ن ــش دیگ ــت ک ــه آف ــیت آن ب حساس
پایداری مقاومت

پایــداری یــا ناپایــداری مقاومــت آفــت در بــاغ  بــه فاکتورهایــی نظیــر نــوع 
آفــت، مــواد موثــره آفت کــش و روش مبــارزه بســتگی دارد.

ــد  ــاق می افت ــی اتف ــدار در جمعیــت یــک آفــت زمان افزایــش مقاومــت پای
ــه ای  ــل مالحظ ــور قاب ــی بط ــود، ول ــتفاده ش ــش اس ــک آفت ک ــه ی ک
جمعیــت آن آفــت کاهــش پیــدا نکنــد. مقاومــت ناپایــدار نیــز بطــور مشــابه 
ــای  ــی در بازه ه ــت، ول ــراه اس ــش هم ــط آفت ک ــتار توس ــش کش ــا کاه ب

ــد. ــش می یاب ــت کاه ــود، مقاوم ــتفاده نمی ش ــش اس ــه آفت ک ــی ک زمان
از پدیــده مقاومــت موقــت می تــوان بــرای مدیریــت مقاومــت بهره بــرداری 
ــا انجــام تحقیــق، طــول  ــوان تحــت مجموعــه ای از شــرایط ب کــرد. می ت
ــود  ــرف ش ــت برط ــت آف ــدگاری مقاوم ــا مان ــت ت ــاز اس ــه نی ــی ک زمان
ــن  ــل از آخری ــه قب ــدی ک ــن ح ــه کمتری ــت ب ــا مقاوم ــن زد ت را تخمی

ــد. ــدا کن ــش پی ــوده کاه ــی ب سم پاش
ــرد  ــاوب کارب ــرای تن ــت ب ــت مقاوم ــه مدیری ــک برنام ــوان ی ســپس می ت
بیــن بــرود.  از  ایــن مقاومــت  اثــر  آفت کش هــا ایجــاد کــرد کــه 
کوتاه تریــن بــازه زمانــی کــه مــواد موثــره مشــابه می توانــد مــورد 
اســتفاده قــرار گیرنــد و همچنــان اجــازه مــی دهــد تــا اثــر مقاومــت از بیــن 

ــود. ــی ش ــده م ــانی )MRI( نامی ــان بازنش ــل زم ــرود حداق ب
اگــر فاصلــه بیــن سمپاشــی ها از حداقــل زمــان بازنشــانی کوتاه تــر 
ــه  ــر فاصل ــی اگ ــت، ول ــد یاف ــش خواه ــت افزای ــه گام مقاوم ــد، گام ب باش
ــی  ــد، افزایش ــی باش ــازه زمان ــن ب ــتر از ای ــی ها بیش ــن سم پاش ــی بی زمان
در مقاومــت نخواهیــم داشــت. ایــن بــازه زمانــی در محصــوالت و مناطــق 
ــانی  ــان بازنش ــل زم ــه حداق ــد. زمانی ک ــاوت باش ــد متف ــف می توان مختل
ــور  ــموم به ط ــی س ــاب چرخش ــد، انتخ ــف ش ــتم تعری ــک سیس ــرای ی ب
ــا  ــوب آفت کش ه ــی مطل ــه کارای ــیدن ب ــب رس ــد موج ــح می توان صحی

شــود.
 عواملی که در ایجاد مقاومت تأثیر گذارند

ــر  ــت تأثی ــات تح ــت در آف ــاد مقاوم ــه ایج ــد ک ــان داده ان ــان نش محقق
عوامــل بیولوژیکــی، اکولوژیــک، ژنتیــک و عملیاتــی هســتند. 

عوامل بیولوژیک و اکولوژیک شامل
خصوصیــات آفــات هماننــد نــرخ تولیــد مثــل، تعــداد نســل ها در ســال و 

ــزان تحــرک گونه هــا    می
ــورت  ــارزه ص ــه مب ــی ک ــه باغات ــاورت ب ــد مج ــاغ همانن ــات ب خصوصی
نگرفتــه، ســازگاری آفــات بــا گونــه هــای گیاهــان میزبــان بــرای رشــد و 

ــک ــرل بیولوژی ــی کنت ــات حســاس و کارای ــر، مهاجــرت آف تکثی
عوامل ژنتیکی شامل

تعداد ژنهای اعطا کننده و انتقال دهنده مقاومت
فراوانی و قدرت ژنهای مقاوم در جمعیت آفت

توانایــی هــر کــدام از آفــات مقــاوم بــرای رشــد و تکثیــر در مقایســه بــا 
جمعیــت حســاس بــه آفــت کــش خــاص 

فاکتورهای عملیاتی شامل
ویژگی های سموم بکار رفته

آستانه های جمعیتی تعریف شده برای مبارزه با آفت 
روش سم پاشی و تجهیزات آن

ــاوب مصــرف ســموم و اختــالط  ــد تن اســتراتژی مصــرف ســموم همانن
آنهــا

ــد.  ــل را ندارن ــن عوام ــیاری از ای ــر بس ــن تغیی ــاورزان اماک ــل، کش در عم
ــد،  ــتفاده می کنن ــش را اس ــزان آفت ک ــن می ــه کمتری ــاورزانی ک ــی کش ول
موثرتریــن برنامه هــای مدیریــت مقاومــت آفــات را دارنــد و پدیــده 
مقاومــت در شــرایطی کــه از یــک آفت کــش مکــرراً در یــک فصــل رشــد 

ــت نیســت.  ــل مدیری اســتفاده شــود، قاب
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جایگاه جهانی پسته ایران
در مصاحبه با بهروز آگاه، سخنگوی انجمن در اجاس شورای جهانی خشکبار

ــر  ــد: »ه ــی می کن ــه معرف ــود را این گون ــروز آگاه خ به
جایــی کــه بــا پســته ســر و کار داشــته باشــد و در مــورد 
آن بخواهــد تصمیم گیــری شــود و بــه مــن احتیــاج باشــد، 
ــه  ــال ب ــوان مث ــم.« او بعن ــا می دان ــد آنج ــودم را کارمن خ
ــد:  ــد و می گوی ــاره می کن ــی اش ــع خرده مالک ــرح تجمی ط
ــتاندار  ــینی، اس ــای رزم حس ــن و آق ــن م ــرح بی ــن ط »ای
ــن  ــراه م ــه هم ــک روز ب ــد؛ ی ــرا ش ــان اج ــبق کرم اس
ــکل  ــه مش ــد و ریش ــا آمدن ــی باغ ه ــد از بعض ــرای بازدی ب
را پرســیدند. گفتــم: خــرده مالکــی ریشــه مشــکل اســت 
ــره ای  ــاری قط ــه آبی ــد ب ــت نمی توانن ــچ وق ــه هی و اینک
مجهــز شــوند و باغ هــا در حــال از بیــن رفتــن هســتند.« 
آگاه در مــورد جزئیــات ایــن طــرح افــزود: »ایــن طــرح را 
ــای  ــا کمــک آق ــار ب ــزار هکت ــه حــال در حــدود 5 ه ــا ب ت
رزم حســینی اجرایــی کردیــم و امیدواریــم کــه در اســتان 
ــد.« وی در  ــدا کن ــعه پی ــار توس ــزار هکت ــدود 50 ه ــا ح ت
ادامــه مــی گویــد: »مثــال دیگــر از اینکــه خــود را کارمنــد 
ــی از  ــوت یک ــه دع ــه ب ــت ک ــن اس ــم، ای ــی دان ــته م پس
ــتان  ــه بلوچس ــش ب ــدن باغات ــرای دی ــم ب ــرادران بلوچ ب
ــا  ــد ب ــاغ دارن ــار ب ــزار هکت ــدود 10 ه ــدم ح ــم. دی رفت
شــرایط آبــی و خاکــی خــوب، امــا در داشــت و برداشــت 
ــرد  ــود عملک ــرای بهب ــادی ب ــیل زی ــوز پتانس ــته هن پس
وجــود دارد. ایــن بــود کــه از دوســتانم در اســتان کرمــان 
ــج  ــرای تروی کــه کارشــناس  پســته هســتند، خواســتم ب
ــد و اگــر مســائل  ــه بلوچســتان ســر بزنن هــر از گاهــی ب
ــه آنهــا انتقــال  ــد، تجربیــات موثــر را ب و مشــکالتی دیدن
ــتان  ــداران اس ــدادی از باغ ــر تع ــال حاض ــد. در ح دهن
ــاهلل  ــتند، انش ــن هس ــو انجم ــتان عض ــتان و بلوچس سیس
کــه تعــداد بیشــتری نیــز در آینــده بــه انجمــن بپیوندنــد.«
امــا بهــروز آگاه عضــو هیــأت امنــای انجمــن پســته ایــران 
ــورش  ــد و از حض ــز می دان ــن نی ــد انجم ــود را کارمن خ
ــده انجمــن و پســته کشــور در اجــالس  ــوان نماین ــه عن ب
بــا  ادامــه  در  شــورای جهانــی خشــکبار می گویــد. 
ــی  ــورای جهان ــال ش ــالس امس ــای اج ــات رویداده جزئی
خشــکبار )INC( و نقــش انجمــن در آن از زبــان وی آشــنا 

می شــوید.
ــی  ــورای جهان ــالس ش ــما در اج ــال ش ــای آگاه! امس آق
ــد و چــه شــنیدید؟ خشــکبار  حضــور داشــتید. چــه دیدی
اول ایــن را بگویــم کــه آمریــکا امســال 7 برابــر مــا پســته دارد. عــده ای 

ناراحتنــد و فکــر می کننــد ایــن موضــوع بــدی اســت و مــا بازارهای مــان 
را بــه آمریــکا از دســت می دهیــم. ایــن درســت نیســت. درســت 
برعکــس اســت. اگــر یــک ســال یــک محصولــی در ســوپرمارکت های 
خــارج عرضــه نشــود، مشــتریان دیگــر بــه آن محصــول کاری ندارنــد. 
ــا مانــده محصــول ســال قبــل حــدود 90 هــزار تــن  امســال کــه مــا ب
ــود،  ــی نب ــته آمریکای ــر پس ــم، اگ ــه نداری ــرای عرض ــتر ب ــته بیش پس
ــن  ــی ای ــته آمریکای ــن پس ــم! حس ــت می دادی ــان را از دس بازارهای م
اســت کــه حداقــل اســم و شــکلش پســته اســت و در ســال هایی کــه 
محصــول مــا کــم اســت بــازار را بــرای مــا حفــظ می کنــد و ســال بعــد 
ــر اســت  ــزه اش بهت ــه م ــه پســته مان را ک ــد ک ــا فرصــت می ده ــه م ب
ــه  ــا عرض ــت را در آن بازاره ــر اس ــا ارزان ت ــتر وقت ه ــت آن بیش و قیم
ــی  ــر بعض ــتند. مگ ــا هس ــال م ــه م ــا همیش ــت بازاره ــم. در نهای کنی
بازارهــای خــاص در اروپــا کــه قوانیــن بســیار ســخت گیرانه روی 
ــم  ــی ه ــته آمریکای ــه پس ــد. البت ــموم دارن ــده س ــین و باقیمان افالتوکس
مشــکل افالتوکســین دارد. کنتــرل کــردن پســته آمریــکا بــه دلیــل تعداد 
ــا  ــر از پســته م ــودن بســیار راحت ت ــک ب ــن و عمــده مال محــدود مالکی
اســت کــه بافــت خــرده مالکــی دارد و توســط تجــار جمــع آوری می شــود 
ــه  ــی ک ــای مختلف ــت در باغ ه ــش خواس ــمی دل ــر س ــس از ه و هرک
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ــر  ــته اث ــه روی پس ــا هم ــد. اینه ــتفاده می کن ــتند اس ــم هس ــار ه کن
می گــذارد. آمریکایی هــا هــم مشــکل کنتــرل آلودگــی و ســموم دارنــد، 
ــا  ــان از م ــد مشکل ش ــی می کنن ــد سمپاش ــت و واح ــون یکدس ــا چ ام
ــت  ــی و بی کیفی ــم های تقلب ــا از س ــل م ــه مث ــا اینک ــت؛ ی ــر اس کمت
ــی  ــا، یعن ــی م ــکل باغ ــن مش ــن بزرگ تری ــد. در ضم ــتفاده نمی کنن اس

ــد.  شــیره خشــک )پســیل( را ندارن
ایــن صحبت هــا کــه فرمودیــد در جلســه میزگــرد پســته 

اجــالس شــورای جهانــی بحــث شــد؟
خیــر! اینهــا را بــرای مقایســه وضعیــت پســته ایــران و آمریــکا گفتــم. 
ــرای  ــت ب ــی اس ــل محل ــکبار در اص ــی خش ــورای جهان ــالس ش اج
معاشــرت کــردن تجــاری کــه از کشــورهای مختلــف دنیــا می آینــد. کار 
ــا ســایر مغزجــات انجــام نمی شــود؛  ــی مهمــی در جلســه پســته ی خیل
غیــر از تبــادل آمــار و اطالعــات. بــرای تاجــری کــه می خواهــد بدانــد 
ــرای تجارتــش  ــا بخواهــد ب ــا نخــرد ی ــد پســته بخــرد ی چــه وقــت بای
تصمیــم گیــری کنــد شــرکت در ایــن اجــالس شــروع خوبــی می توانــد 

باشــد. 
بــه هــر حــال ایــن موضــوع مهمــی اســت کــه شــخص از 

اوضــاع بــازار و آینــده قیمت هــا باخبــر باشــد. موافقیــد؟
ــن  ــردن در ای ــدا ک ــدون حضــور پی ــات ب ــن اطالع ــا کســب ای ــه! ام بل
ــا برقــراری چنــد تمــاس تلفنــی هــم امــکان پذیــر  گونــه اجالس هــا ب
اســت. بــرای همیــن اســت کــه مــی گویــم ایــن اجــالس بیشــتر یــک 

جــور فرصــت دیــدار و معاشــرت اســت. 
اگــر ایــن طــور اســت، چــه نیــازی اســت کــه انجمــن در 
ایــن اجــالس حضــور پیــدا کنــد؟ چــون انجمــن تجــارت  
ــه  ــل ب ــق ایمی ــت از طری ــی توانس ــد، م ــته نمی کن پس

ــه اجــالس اکتفــا کنــد. ــه آمــار ایــران ب ارائ
ــی  ــن الملل ــکبار بی ــه خش ــه اتحادی ــن در صحن ــه انجم ــدر ک همین ق
ــم  ــی فراه ــالس فرصت ــن اج ــت. ای ــم اس ــد، مه ــته باش ــور داش حض
مــی آورد کــه بتــوان بــا فعالیــن مهــم صنعــت آشــنا شــد. مثــاًل امســال 
ــک  ــکا را از نزدی ــته کاران آمری ــن پس ــان از انجم ــارد ماتوی ــای ریچ آق
ــا  ــه رابطه ه ــن گون ــداوم ای ــظ ت ــا ایشــان آشــنا شــدیم. حف ــم و ب دیدی
ــد.  ــد باش ــده مفی ــد در آین ــط می توان ــکل های مرتب ــن و تش ــن انجم بی
بــه نظــر مــن انجمــن بــه عنــوان نماینــده صنعــت پســته ایــران خیلــی 
ــت  ــاق صنع ــن اتف ــه بزرگ تری ــالس ک ــن اج ــه در ای ــت ک ــوب اس خ

ــد.  ــدا کن ــا اســت، حضــور پی خشــکبار دنی
ــور  ــما در حض ــا ش ــال 1395 ب ــد در س ــان باش ــر یادت اگ
ــالس  ــن در اج ــور انجم ــورد حض ــدی آگاه در م ــای مه آق
شــورای جهانــی خشــکبار کــه آن ســال در آمریــکا برگــزار 
شــده بــود، مصاحبــه ای داشــتم. شــما شــاکی بودیــد کــه 
نماینــده ای از صنعــت پســته در اجــالس حضــور نداشــته و 
گفتیــد خــوب اســت کــه یــک نماینــده تــراز اول از ایــران 

در پنــل پســته حضــور داشــته باشــد.

یــک دلیــل حرفــم ایــن بــود کــه نماینــده ایــران در آن جلســه حضــور 
ــرد.  ــت می ک ــران صحب ــته ای ــت پس ــه از باب ــده ترکی ــت و نماین نداش
جــدا از آن، مــن دیــدم کــه ایــن جلســه از ایــن حیــث پراهمیــت اســت 
ــه  ــه ارائ ــاری ک ــاس آم ــان را براس ــت های تجاری ش ــار سیاس ــه تج ک
می شــود، می چیننــد. پــس بهتــر اســت انجمــن بــه نمایندگــی از پســته 
ایــران بــا شــفافیت و بــه دور از هیچ گونــه غــرض ورزی، حضــور مفیــدی 

ــد. ــته داشته باش ــرد پس در میزگ
پــس حضــور امســال انجمــن را یــک دســتاورد حســاب 

مــی کنیــد. 
ــا نمی شــود انجمــن  ــه خشــکبار دنی ــن جلســه اتحادی ــه! در بزرگ تری بل
پســته ایــران حضــور نداشــته باشــد. چــون ممکــن اســت آمریکایی هــا 
ــد آنچــه  ــد؛ مانن ــام ســوء اســتفاده کنن ــا ترک هــا از ایــن اعــداد و ارق ی
در ســال 95 رخ داد. چــرا کــه شــرکت های بــزرگ خارجــی خریدشــان 
ــه  ــن ب ــن انجم ــرای همی ــد. ب ــزی می کنن ــاس برنامه ری ــر آن اس را ب

عنــوان نماینــده صنعــت پســته ایــران بایــد حضــور داشــته باشــد. 
ــی  چشــم انداز حضــور انجمــن در اجــالس شــورای جهان

خشــکبار را بــرای آینــده چگونــه مــی بینیــد؟
ــه  ــرر ک ــالس ض ــن اج ــن در ای ــردن انجم ــرکت ک ــن ش ــر م ــه نظ ب

ــال دارد.  ــه دنب ــن ب ــرای انجم ــز ب ــی نی ــدارد، منافع ن
همیشه برگزارکننده پنل پسته آمریکایی ها هستند؟

خیــر، برگزارکننــده نیســتند، ولــی چــون بزرگ تریــن تولیدکننــده پســته 
در دنیــا هســتند، نفــوذ دارنــد. شــرکت واندرفــول روی 60 درصــد پســته 
ــه  ــاًل ب ــکا را اص ــتۀ آمری ــر پس ــد دیگ ــرل دارد و 40 درص ــکا کنت آمری
ــد  ــده آن 40 درص ــا نماین ــته کالیفرنی ــن پس ــد. انجم ــازی نگرفته ان ب

اســت کــه اصــاًل در پنــل حضــور نداشــت. 
ــع  ــد؟ وض ــرح ش ــی مط ــه بحث های ــته چ ــل پس در پن

ــت؟ ــه اس ــا چگون ــته در دنی ــد پس تولی
آمریکایی هــا تولیدشــان را در ســال جدیــد 420 هــزار تــن اعــالم 
کردنــد. مــا 60 هــزار تــن بــه اضافــه منهــای 10 درصــد اعــالم کردیــم، 
ــا  ــته. ترک ه ــال گذش ــول س ــن از محص ــزار ت ــار 30 ه ــده انب ــا مان ب
عــدد 230 هــزار تــن اعــالم کردنــد کــه بــا توجــه بــه خشــک کــردن 
پســته بــا پوســت ایــن عــدد ایــراد دارد. البتــه در ترکیــه باغریزی هــای 
ــر  ــی فعــاًل اکث ــاری می شــوند، ول ــد آبی جدیــدی انجــام شــده کــه دارن
ــد  باغ هــا دیــم هســتند و پســته ها وقتــی رســیدند، روی زمیــن می ریزن
کــه از لحــاظ بهداشــتی مشــکل دارد و رنــگ پوست شــان چــرک 

ــت. ــمزه اس ــزش خوش ــط مغ ــد فق ــود و می گوین می ش
ــن  ــزار ت ــا 5 ه ــاً 4 ت ــل، نهایت ــال های قب ــار س ــق آم طب
ــار ایــران در پایــان هــر ســال بوده اســت. االن  ــده انب مان
ــدود 50  ــده، ح ــاری مان ــال تج ــان س ــا پای ــاه ت ــه 4 م ک
هــزار تــن پســته موجــودی انبارهــا اســت. فکــر می کنیــد 

تــا آخــر شــهریور چقــدر دیگــر بمانــد؟
ــکان  ــده مال ــد! عم ــد. ببینی ــد بمان ــتر بای ــی بیش ــا حت ــن ی ــزار ت 30 ه

بازرگانی
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ــاورزان  ــت. کش ــته اس ــتن پس ــه داش ــان نگ ــان طبیعت ش ــتان کرم اس
ســنتی کرمــان یــک ســوم پســته را اول ســال می فروشــند، یــک ســوم 
ــوم  ــک س ــراً ی ــی اکث ــند، ول ــتند می فروش ــت داش ــت دوس ــر وق را ه
باقیمانــده را تــا بعــد از ســرمازدگی بهــار ســال بعــد نگــه می دارنــد. ایــن 
ــم  ــد مجس ــل می توانی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــان اس ــی از فرهنگ ش جزئ
کنیــد آن یــک ســوم پســته عمــده مالــک اســتان کرمــان اگــر بیشــتر 

ــده اســت.  ــر از آن نمان ــده باشــد، صــد درصــد کمت نمان
ــا  ــال در دنی ــده امس ــی ش ــش بین ــته پی ــم پس کل حج
ــود  ــته ب ــال گذش ــه س ــته ای ک ــوع پس ــه مجم ــبت ب نس

ــد؟ ــت. موافقی ــر اس کمت
ــد  ــا می دهن ــه ترک ه ــاری ک ــه آم ــت. البت ــر اس ــبت کمت ــه نس ــه، ب بل

ــر اســت.  ــه کمت ــی در کل بل ــی نیســت، ول واقع
ایــن موضــوع روی قیمــت هیــچ اثــری دارد؟ فکــر می کنیــد 

آمریکایی هــا مثــل قبــل قیمــت را دوبــاره بــاال می برنــد؟ 
خیــر! عــددی کــه در گذشــته اعــالم کردنــد باعــث شــد فــروش پســته 
متوقــف شــود؛ بــه هــر حــال بــه گفتــه خودشــان بــا آن کار می خواســتند 
ســقف قیمــت را کشــف کننــد کــه ببیننــد تــا کجــا می تواننــد بفروشــند. 
البتــه مــن هــم قبــاًل از ایــن کارهــا کــرده ام؛ مثــاًل اتفــاق افتــاده کــه 
ــم  ــت می توان ــالن قیم ــم در ف ــا ببین ــم ت ــته ام را نفروخت ــال پس 2 س
بفروشــم یــا خیــر. بــرای همیــن می توانــم ایــن سیاســت آنهــا را از نظــر 

کشــاورزی درک کنــم. امــروز قیمــت پســته آمریــکا چنــد اســت؟
طبــق اعــداد پرایمکــس فکــر مــی کنــم حــدود 10 دالر و 

45 ســنت.
بایــد همیــن حــدود باشــد، از 11 دالر نبایــد باالتــر باشــد. بــه هــر حــال 
آمریــکا امســال 400 الــی 420 هــزار تــن پســته دارد، ممکــن اســت 30 
ــل داشــته باشــد. اگــر یــک  ــده از ســال قب ــن هــم مان ــی50 هــزار ت ال
ســال دیگــر بخواهــد همــه پســته اش را بفروشــد کــه مانــده هــم نداشــته 

باشــد، بهتریــن وقتــش االن اســت. 
آمریکا شروع نکرده که روی قیمت با ما رقابت کند؟

ــد. خوشــبختانه آنهــا خودشــان  ــا ندارن ــا م ــی ب ــچ رقابت آمریکایی هــا هی
ــد  ــعی نمی کنن ــن س ــرای همی ــر. ب ــا تاج ــد ت ــی دانن ــاورز م را اول کش
کــه بــا کشــاورزان مــا رقابــت کننــد. بــا تجــار ایرانــی اگــر الزم بداننــد 
رقابــت مــی کننــد، امــا بــا کشــاورزان خیــر. هیــچ وقــت قیمــت را آنقــدر 

ــا متضــرر شــوند. ــد کــه کشــاورزان م ــن نیاورده ان پایی
ــته  ــازار پس ــت روی ب ــه اس ــاال رفت ــه ب ــت دالر ک ــا قیم آی

ــت؟  ــته اس ــری داش اث
طبیعتــًا فــروش کــم می شــود. شــما وقتــی هزینه هایــی داریــد کــه بــه 
ریــال بــاال مــی رود، مثــل قیمــت کــود یــا حقــوق کارگــر کــه 20 درصــد 
ــن  ــد در باالتری ــعی می کنی ــرایط س ــن ش ــت، در ای ــش داشته اس افزای
ــه دالر  ــن قیمــت آن طــرف ب ــان را بفروشــید؛ باالتری قیمــت محصول ت
تبدیــل می شــود. بــه هــر حــال وقتــی دالر رونــد صعــودی داشــته باشــد 
هــر چقــدر کــه پســته را نگــه داریــد بــه نفع تــان می شــود. خــوب وقتــی 

ــر را  ــال آخ ــا ری ــد ت ــد بای ــم پســته نداری ــده ه ــه ســال آین ــد ک می دانی
بیــرون بکشــید کــه بتوانیــد خــرج خــود را تنظیــم کنیــد. 

رونــد تولیــد مــا نزولــی اســت یــا صعــودی؟ حــاال امســال 
ــده  ــی کاهشــی شــد، امــا وضعیــت آین بخاطــر اقلیــم خیل

چطــور خواهــد بــود؟
ــا گرمازدگــی هــا فقــط هــر  ــم این جــور ســرمازدگی ها ی ــد! در قدی ببینی
30 ســال یکبــار اتفــاق می افتــاد. االن ســالی نیســت کــه نداشــته باشــیم. 
حــدود 5 ســال پیــش هــم ســرمازدگی عمــده داشــتیم. از ســال 76 کــه 
ــت.  ــومی بوده اس ــروز س ــا ام ــن ت ــتیم، ای ــده داش ــرمازدگی عم ــک س ی
ــود، ســرمازدگی االن بعــد از ســال 76 از یــک  ــم ب اگــر روال مثــل قدی
الگــو پیــروی می کــرد، امــا در ســال های اخیــر خیلــی زیــاد شده اســت. 
ــرار اســت بیشــتر  ــره، ق ــا و ســرما و غی ــادی گرم ــن شــرایط غیرع از ای
ــرار  ــت آب ق ــوی و وضعی ــای ج ــن تنش ه ــده ای ــیم. در آین داشته باش
اســت پســته مــا را بیشــتر اذیــت کنــد. ایــن اتفاقاتــی کــه االن افتــاده 
ــت  ــم اس ــان ک ــه برداشت ش ــاورزانی ک ــی از کش ــود خیل ــث می ش باع
ــده ســطح زیرکشــت  ــن ممکــن اســت در آین ورشکســت شــوند، بنابرای
کاهــش پیــدا کنــد. مثــاًل اگــر ســطح زیرکشــت رفســنجان امــروز 110 
هــزار هکتــار باشــد، 30 هــزار هکتــار باقــی خواهــد مانــد. ولــی توجــه 
کنیــد کــه اگــر تولیــد رفســنجان در یــک ســال آور و نــاآور را 75 هــزار 
تــن فــرض کنیــم، آن 30 هــزار هکتــار می توانــد 75 هــزار تــن را تولیــد 

کنــد.
ــرض  ــر ف ــد اگ ــا می کنن ــا ادع ــه ترک ه ــددی ک ــن ع ای
کنیــم درســت باشــد، بخشــی از آن صــرف مصــرف داخــل 
ــود؟ ــادر ش ــادی از آن ص ــدار زی ــکان دارد مق ــود. ام می ش
ــوز جــای بیشــتر شــدن هــم دارد.  ــا هن ــد! مصــرف داخــل ترک ه ببینی
بــه نظــر مــن کمبــود بــازار فــروش نخواهــد بــود. قــرار نیســت پســته ای 
روی دســت کســی بمانــد، مگــر اینکــه وضــع اقتصــادی دنیــا بــه هــم 
ــکا و  ــا و آمری ــد م ــن تولی ــم بی ــر نمی کن ــروز فک ــرایط ام ــزد. در ش بری

ترکیــه پســته ای بمانــد و مصــرف نشــود.
آیــا در رابطــه بــا تقاضــا بــرای پســته یــا مســائل قیمتــی و 

هیاهوهــای فعلــی نگرانــی وجــود دارد؟ 
ــد ســال  ــن پســته صــادر می شــد. چن ــه چیــن حــدود 1000 ت ــی ب زمان
پیــش ایــن عــدد بــه 160 هــزار تــن رســید. چیــن هنــوز تــا 250 هــزار 
ــی  ــن را دارد و پیش بین ــت چی ــان جمعی ــد هم ــت دارد. هن ــن ظرفی ت
ــه  ــدی را تجرب ــادی 8.15 درص ــد اقتص ــال 2022 رش ــا س ــود ت می ش
کنــد. پــس هنــد هــم پتانســیل دارد و مــی توانــد بــه آن عــدد در مصــرف 
ــازار  ــفافیت در ب ــیده، ش ــال نرس ــه ح ــا ب ــه ت ــل اینک ــد. دلی ــته برس پس
ــته را  ــوز پس ــه هن ــت ک ــا هس ــادی در دنی ــیار زی ــاط بس ــت. نق بوده اس
نشــناخته اند، امــا پتانســیل مصــرف پســته دارنــد. از 8 میلیــارد جمعیــت 
جهــان، امــروز شــاید فقــط حــدود یــک میلیــارد نفــر پســته را بشناســند 
و مصــرف کننــد، در صورتــی کــه مطمئنــًا 3 الــی 4 میلیــارد نفــر از ایــن 

ــند. ــته باش ــد پســته داش ــدرت خری ــد ق ــت می توانن جمعی

بازرگانی



بازرگانی

تاجر هندی در اجاس جهانی خشکبار پیشنهاد داد:

انجمن داوری کند
در حاشــیه اجــالس جهانــی خشــکبار امســال فرصــت 
ــی از  ــحر نخع ــوی و س ــرا مرتض ــا زه ــت داد ت ــی دس مغتنم
موضــع انجمــن پســته ایــران بــه گفتگــو بــا راجیــو پاب رجــا 
ــد. پاب رجــا تاجــری هنــدی اســت  )Rajeev Pabreja( بپردازن
ــا  ــی ب ــه خوب ــد ب ــش برمی آی ــه از صحبت های ــان ک و آن چن
ــل  ــب و قاب ــران آشــنا اســت. او نقطــه نظــرات جال پســته ای
تأملــی از جانــب متقاضــی هنــدی پســته دارد و پیشــنهاداتی 

ــد.  ــه می ده ــران ارائ ــته ای ــن پس ــرد انجم ــورد کارک در م
ــته  ــه پس ــان در زمین ــری از فعالیت ت ــه مختص ــاً تاریخچ لطف

ایرانــی شــرح دهیــد. 
شــرکت مــا در زمینــه پســته و ادویــه تخصــص دارد. 20 ســال پیــش معاملــه 
ــا ایــران را شــروع کردیــم و در ابتــدای کار مشــتری پســته، بــادام مامــرو  ب
)مامــرو: یکــی از ارقــام بــادام ایرانــی( و همچنیــن مشــتقات نفتــی از ایــران 

بودیــم. 
ــود  ــئله وج ــم دو مس ــروع کردی ــی ش ــته ایران ــا پس ــان را ب ــی کارم وقت
داشــت؛ اول اینکــه اکثــر پســته ایــران توســط تجــار دبــی خریــد و فــروش 
ــد  ــد و بع ــران می خریدن ــا پســته را از ای ــه آنه ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب می ش
ــان شــرکت  ــاندند. در آن زم ــتان می رس ــه هندوس ــی ب ــق کشــور دب از طری
ــات می کــرد،  ــداران پســته مالق ــا همــه خری ــه ب ــود ک ــا تنهــا شــرکتی ب م
ــداران پســته  ــا خری ــه طــور مســتقیم ب ــم و ب ــران ســفر می کردی ــه ای ــا ب م
ــا  ــتیم. از آنه ــدار داش ــد دی ــام نمی دادن ــادرات انج ــه ص ــانی ک ــی کس و حت
می پرســیدیم کــه چــرا بــه هنــد صــادر نمی کنیــد؟ و بــا طــرح ایــن ســوال 
کــه چــرا بــه طــور مســتقیم پســته بــه هنــد صــادر نمی کننــد و در عــوض 
ــوزش دادن و  ــه آم ــم ب ــروع کردی ــد ش ــن کار را می کنن ــی ای ــق دب از طری
ترغیــب کــردن آنهــا بــه صــادرات مســتقیم پســته ایــران. بــا ایــن کار بــه 
تدریــج صــادرات مســتقیم بــه هنــد شــروع شــد، در حالــی کــه پیــش از ایــن 

ــت.  ــه صــورت می گرف ــا ترکی ــی ی ــق دب از طری
ــه  ــط صــادرات پســته ب ــه فق ــتند ک ــود داش ــی وج ــه، شــرکت های دوم این ک
اروپــا انجــام مــی دادنــد. مــا بــا آنهــا هــم صحبــت کردیــم و از آنهــا پرســیدیم 
ــد کــه  ــد پســته نمی فرســتید؟ بعضــی از آنهــا در پاســخ می گفتن ــه هن چــرا ب
مــا روابــط تجــاری خوبــی بــا هنــد نداریــم و از قوانیــن و مقــررات آنهــا مطلــع 
نیســتیم. ایــن موضــوع باعــث شــد کــه بــه آنهــا آمــوزش دهیــم و راهنمایــی 
شــان کنیــم و فکــر می کنــم کــه امــروز خیلــی از آنهــا در بــازار هنــد موفــق 

ــد. ــر معامالت شــان را مســتقیم انجــام می دهن هســتند و اکث
ــی،  ــار کرمان ــل تج ــته ای ها از قبی ــیاری از پس ــا و بس ــی ه ــروزه ایران ام
ســایر  و   )Gulfood( گالفــود  نمایشــگاه  در  اصفهانــی  و  رفســنجانی 
نمایشــگاه های بــزرگ مــواد غذایــی حضــور دارنــد و غالبــًا تجــارت مســتقیم 

انجــام می دهنــد.
آقــای پاب رجــا! در مــورد سیســتم تعرفــه گمرکــی پســته در 

هنــد توضیــح دهیــد.

در حــال حاضــر تعرفــه گمرکــی واردات پســته بــه هنــد 10 درصــد اســت و 
یــک مالیــات کاال و خدمــات 12 درصــدی نیــز دریافــت می شــود، در حالی کــه 
پیــش از ایــن فقــط تعرفــه گمرکــی 30 درصــد بــود. مــا ایــن کاهــش تعرفــه 
از 30 بــه 10 درصــد را مرهــون تــالش فعــاالن پســته آمریــکا می دانیــم و از 
آنهــا متشــکریم. البتــه شــایعه ای وجــود دارد کــه بــا در گرفتــن جنــگ تجــاری 
ــد  ــی اجــرا خواه ــرای محصــوالت آمریکای ــد ب ــه ای جدی ــک سیســتم تعرف ی

شــد کــه البتــه فقــط بــرای بــادام و گــردو صــدق می کنــد.
چــه تغییراتــی در بــازار هنــد از گذشــته تــا کنــون رخ 
داده اســت؟ خصوصــاً از زمانــی کــه صــادرات مســتقیم رونــق 

ــت. گرف
ــا  ــت. هندی ه ــور بوده اس ــت مح ــازار کیفی ــک ب ــه ی ــد همیش ــازار هن ب
همیشــه خواهــان پســته احمدآقایــی و اکبــری بوده انــد و هرگــز پســته های 
فندقــی، کلــه قوچــی و بادامــی را نمی خرنــد. آنهــا همیشــه دنبــال 
ــری  ــروز تغیی ــا ام ــته ت ــن از گذش ــتند. م ــال هس ــت و اع ــته های درش پس
در بــازار هنــد نمی بینیــم، امــا پســته ایــران دچــار تغییــر شده اســت. 
ــه  ــران ســال ب ــا شــنیده می شــود کــه پســته ای ــم، ام ــًا نمــی دان مــن دقیق
ــداران  ــار، باغ ــه تج ــم ک ــد بگوی ــورد بای ــن م ــود. در ای ــر می ش ــال ریزت س
ــته ها  ــان، پس ــدن درخت ــر ش ــا پی ــه ب ــد ک ــان دارن ــی اذع ــان ایران و ضباط
ــته  ــت. در گذش ــد اس ــد کن ــای جدی ــرعت باغریزی ه ــوند و س ــر می ش ریزت
ــم و  ــای  18-16، 20-18 و 22-20 می خریدی ــری در انس ه ــا پســته اکب م
اصــاًل انــس باالتــر از 22 را بــرای اکبــری متصــور نبودیــم. همچنیــن طــی 
ــای 22-20، 24-22 و  ــی در انس ه ــته احمدآقای ــته پس ــال گذش 30، 40 س
26-24 موجــود بــود. بنابرایــن مــا همــواره بــه خریــد پســته های درشــت تر 
ــا  ــوض شــده و م ــد ع ــن رون ــر ای ــال های اخی ــا طــی س ــم. ام ــادت داری ع
حــق انتخــاب دیگــری هــم نداریــم. بــه ایــن معنــی کــه شــروع بــه خریــدن 
ــته  ــی پس ــدار کم ــی واردات مق ــم. حت ــای 28-26 و 30-28 کرده ای انس ه
ــوع  ــن ن ــه ای ــداران ب ــم، چــون بعضــی از خری ــاز کرده ای ــی را هــم آغ فندق
ــد.  ــاد در دســترس نیســت روی آورده ان پســته کــه کــم کیفیــت اســت و زی
آنهــا پســته های مختلفــی کــه بــه لحــاظ انــدازه ریزترنــد را بــه نــام فندقــی 
ــد  ــاال مــی رود، بتوانن ــا در شــرایطی کــه هزینه هــا ب ــد ت بســته بندی می کنن
بــه مشتری شــان ارائــه دهنــد. ایــن بزرگ تریــن تغییــری اســت کــه مــا در 

ــم. ــران دیده ای ــته ای پس
 ون انتخــاب دیگــری نداریــم. مســئله تــا االن ایــن بــوده کــه هنــد مشــتری 
پســته اعــالی باکیفیــت اســت. شــما مــی دانیــد کــه مــا هنــدی هــا هــر 
ــی را 25-30  ــادام ایران ــم و ب ــی را 10 دالر می خری ــادام آمریکای ــرم ب کیلوگ
ــم  ــی اســت و حاضری ــادام ایران ــزرگ ب ــدگان ب ــی از واردکنن ــد یک دالر. هن
هزینــه بیشــتری هــم بــرای کیفیــت آن بپردازیــم، امــا در حــال حاضــر ارائــه 

ــران متوقــف شده اســت. ــاز از ســوی ای کیفیــت اعــال و ممت
ساالنه چقدر پسته ایرانی وارد می کنید؟

ــه هنــد از سرتاســر دنیــا 15-14 هــزار  مجمــوع پســته باپوســت وارداتــی ب
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تــن و مغــز حــدود 4 هــزار تــن اســت، پــس ایــن عــدد بیــن 15 تــا 20 هــزار 
ــازار  تــن نوســان می کنــد. خــارج از ایــن مســئله، ســهم پســته ایرانــی در ب
هنــد در 4 ســال پیــش تقریبــًا 99 درصــد بــوده، امــا در 3 ســال اخیــر بــه 
ــت.  ــی شده اس ــران کاهش ــته از ای ــد واردات پس ــکا رون ــور آمری ــل حض دلی
ــای  ــی از خوبی ه ــت و یک ــترس تر اس ــر و در دس ــی ارزان ت ــته آمریکای پس
ــد.  ــا تجــار آمریکایــی ایــن اســت کــه قراردادهــای بلندمــدت می بندن کار ب
ــرارداد  ــم و ق ــد باش ــته بندی کن در هن ــا بس ــه دار ی ــک کارخان ــن ی ــر م اگ
6 ماهــه بخواهــم، آمریکایی هــا ایــن کار را می کننــد و در هــر مــاه و 
ــدا  ــعه پی ــران توس ــن روش در ای ــد. ای ــل می دهن ــت یکســان تحوی ــا قیم ب
نکرده اســت و تحــت شــرایط ایــران، خریــداران بــزرگ نمی تواننــد ریســک 
ــه  ــی ب ــای مختلف ــران در کیفیت ه ــته ای ــه، پس ــوند. دوم این ک ــل ش متحم
ــت.  ــر اس ــال تغیی ــت در ح ــن کیفی ــًا ای ــود و مرتب ــه می ش ــداران عرض خری
ــتانداردهای  ــد و اس ــخص داشته باش ــدل مش ــک م ــد ی ــی بای ــته ایران پس

ــس  ــک ان ــه ی ــی درج ــته آمریکای ــد پس ــد، مانن ــخت گیرانه ای را بگذران س
25-21 کــه مطابــق بــا گواهی نامــه اش اســت. در ایــران شــرکت هایی کــه 
ــرای  ــا ب ــد، انگشت شــمار اســت و م ــا خری ــت از آنه ــوان پســته باکیفی می ت
خریــد از ســایر شــرکت ها بایــد بــه ایــران ســفر کنیــم، کیفیــت را بررســی 
نماییــم و نمونــه بخواهیــم، چــون نمی تــوان بــه همــه اعتمــاد کــرد و هــر 
ــدار  ــن اســتانداردها هــم پای ــه ای شــرکتی اســتانداردهای خــودش را دارد ک

نیســتند.
پــس ایــن موضــوع می توانــد یــک پیشــنهاد از ســوی شــما 

بــرای اعضــای صادرکننــده انجمــن پســته ایــران باشــد.
ــا.  ــه همــه دنی ــرای فــروش ب ــد، بلکــه ب ــا هن ــرای کار ب ــه فقــط ب ــه و ن بل
بایــد مشــخصات کاال مــورد تأییــد قــرار بگیــرد و گواهی نامــه صــادر شــود 
و در صــورت عــدم تطابــق مشــخصات اعــالم شــده بــا خصوصیــات کاالی 
ــه،  ــن ک ــر ای ــه دیگ ــد. نکت ــته باش ــود داش ــکایت وج ــکان ش ــی، ام دریافت
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آمریکایــی هــا اطالعــات مشــتری را کــه شــامل اســامی مشــتریان خــوب 
ــن  ــد انجم ــم بای ــر می کن ــن، فک ــد. بنابرای ــتراک می گذارن ــه اش ــت را ب اس
ــوان  ــه عن ــران لیســت اســامی مشــتریان خــوب را داشته باشــد و ب پســته ای

ــد، قــرار دهــد.  راهنمــا در اختیــار کســانی کــه نیــاز دارن
ــل  ــض قائ ــش تبعی ــن اعضای ــد بی ــته نمی توان ــن پس انجم
شــود و بعضــی از آنهــا را بــه عنــوان مشــتری خــوب معرفــی 

نمایــد.
پــس بایــد قــدم دیگــری برداشــت، ماننــد آنچــه بــه عنــوان انجمــن بــادام 
کالیفرنیــا شــکل گرفته اســت. در حــال حاضــر مــا هیــچ هیــأت بازرگانــی 
ایرانــی بــرای ترویــج پســته در هنــد نداریــم. چــرا انجمــن پســته ایــران 
نمی توانــد ماننــد هیــأت بازرگانــی آمریــکا تجــار را تحــت حمایــت خــود 
بگیــرد؟ همــان چیــزی کــه نماینــدگان پســته و بــادام کالیفرنیــا در قبــال 
ــا  ــد. آنه ــام می دهن ــا انج ــای دنی ــر ج ــه ه ــی ب ــه صادرات ــر محمول ه
ــغ حداقلــی از صادرکننــده دریافــت  ــار، یــک مبل ــر ب ــه ازای هــر کانتین ب
می کننــد. بنابرایــن، اگــر انجمــن پســته ایــران یــک سیســتم بــرای هــر 
کانتینــر صادرشــده در نظــر بگیــرد و مقــرر کنــد کــه پرداخــت مشــخصی 
در قبــال آن انجــام شــود، می توانــد بــرای ارتقــا پســته ایــران در افزایــش 
کیفیــت محصــول پســته از طریــق آمــوزش کشــاورزان و کنتــرل کیفیــت 

ــد. ــرمایه گذاری کن آن، س
ــران  ــی پســته از ای ــأت بازرگان ــک هی ــه ی ــده ام ک ــت ندی ــچ وق ــن هی م
یــک نشســت در هنــد داشــته باشــد، همــه واردکننــدگان را جمــع کنــد و 
راهنمایــی کنــد و جلســات رودر رو برگــزار کنــد. آنچــه ســایر هیأت هــای 
بازرگانــی بــرای ترویــج محصول شــان دارنــد ایــن اســت کــه یــک دفتــر 

در هنــد دارنــد و کار ترویــج را در همــان جــا پیگیــری می کننــد.  
بــه هــر حــال تکلیــف و ماموریــت انجمــن پســته ایــران بــا 

ــت. ــاوت اس ــا متف ــایر هیأت ه س
ــوان  ــه عن ــی ب ــأت بازرگان ــک هی ــد ی ــران می توان ــته ای ــن پس انجم

ــد.  ــروع کن ــن کار را ش ــه ای ــد ک ــته باش ــودش داش ــه خ زیرمجموع
اهداف چنین هیأت های آمریکایی در هند چیست؟

ــاری  ــزارش آم ــا گ ــه آنه ــد، ب ــرا می خوانن ــداران را ف ــه خری ــا هم آنه
می دهنــد و بــر تبلیغــات تأکیــد می کننــد. انجمــن بــادام کالیفرنیــا اعــالم 
ــد،  ــج می کنن ــت، تروی ــد اس ــالمتی مفی ــرای س ــادام ب ــه ب ــد ک می کن
ــراد  ــد، اف ــغ می کنن ــون تبلی ــد، در تلویزی ــی می دهن ــای تبلیغات روزنامه ه
را فــرا می خواننــد و آنهــا را راهنمایــی می کننــد و در مــورد نحــوه 
ــه  ــددی ک ــای متع ــازی آن و انتخاب ه ــول، آماده س ــردن محص ــار ک انب

می تواننــد داشته باشــند بــه آنهــا اطالعــات می دهنــد. 
اگــر چنیــن هیأتــی از ایــران در هنــد وجــود داشته باشــد، آنهــا می تواننــد 
ســایر ارقــام پســته را ترویــج کننــد و واردکننــدگان را راهنمایــی کننــد. بــه 
عنــوان مثــال، آنهــا می تواننــد از واردکننــدگان بپرســند کــه چــرا پســته 
ــته  ــه پس ــد ک ــی کنی ــا را راهنمای ــما آنه ــر ش ــد؟ اگ ــی را نمی خرن فندق
ــد،  ــد خری ــدگان خواهن ــت، واردکنن ــی اس ــی احمدآقای ــه خوب ــی ب فندق
ــت های  ــر نشس ــود. اگ ــغ نمی ش ــزی تبلی ــن چی ــون چنی ــم اکن ــا ه ام
ترویجــی در مــورد ســایر ارقــام برگــزار شــود، مشــتریان هنــدی عالقمنــد 

ــوند. ــا می ش ــد آنه ــه خری ب

آیــا ایــن درســت اســت کــه مصرف کننــدگان هنــدی تنهــا 
پســته احمدآقایــی را به خاطــر خصوصیــات خــاص آن 

برمی گزیننــد؟
خیــر. فقــط بخاطــر مــزه منحصــر بفــرد آن نیســت. بایــد بــه خریــداران 
گفتــه شــود کــه فوایــد ارقــام مختلــف یکســان هســتند، شــخصًا حتــی 
ــن،  ــت. بنابرای ــر اس ــی بهت ــی از احمدآقای ــزه فندق ــه م ــم ک ــر می کن فک
ــرد   ــرار بگی ــت ق ــیر درس ــد در مس ــازار بای ــد در ب ــده جدی ــک واردکنن ی
ــا  ــت، ام ــاوت نیس ــم متف ــا ه ــته ها آنقدره ــزه پس ــه م ــد ک ــد بدان و بای
می توانــد از قیمــت ســود ببــرد و ایــن دلیلــی اســت بــرای انتخــاب پســته 

ــوند. ــع ش ــدد منتف ــای متع ــد از انتخاب ه ــا می توانن و هندی ه
ــی رغــم  ــد عل ــازار هن ــی در ب چــرا مصــرف پســته آمریکای

ــم اســت؟ ــات ک ــه نشســت و تبلیغ ــن هم ای
دلیلــش ایــن اســت کــه نماینــده پســته کالیفرنیــا در هنــد بــه قدرتمنــدی 
بــادام کالیفرنیــا نیســت. هرچنــد، ایــن را هــم بگویــم کــه مصــرف پســته 
ــادام  کالیفرنیایــی در حــال افزایــش اســت. درســت اســت کــه انجمــن ب
ــی  ــا )یعن ــته کالیفرنی ــده پس ــا نماین ــت ام ــزرگ اس ــی ب ــا خیل کالیفرنی
عمــاًل شــرکت پســته و بــادام واندرفــول( هــم تــالش فراوانــی می کنــد. 
ــازار پســته آمریــکا تقریبــًا 50  فرامــوش نکنیــم ســهم ایــن شــرکت از ب

درصــد اســت.
آنها ترجیح می دهند برند خودشان را بفروشند؟

در حــال حاضــر مــا شــریک عمــده واندرفــول در هنــد هســتیم و پســته 
ــا  ــد و م ــزار ش ــد برگ ــگاه در هن ــک نمایش ــم. ی ــج می کنی ــا را تروی آنه
ــرکت  ــته ش ــروش پس ــرای ف ــط ب ــه فق ــتیم، ن ــه داش ــک غرف ــا ی آنج
ــروش هــم در آن حضــور داشــتند  ــول، چــون مشــتریان خــرده ف واندرف
ــی  ــته آمریکای ــن پس ــا ای ــد: »آی ــا می گفتن ــده. آنه ــداران عم ــه خری ن
اســت؟ مــا فکــر می کردیــم فقــط پســته ایرانــی اســت.« بنابرایــن آنهــا 
ــا  ــپس م ــد. س ــث کردن ــان بح ــد و در موردش ــت کردن ــته ها را روی پس
ــد  ــم و از فوای ــوت کردی ــام دع ــرای ش ــدار را ب ــده و خری ــا واردکنن صده
خــوردن پســته آمریکایــی بــه آنهــا گفتیــم. آنجــا بــود کــه آنهــا گفتنــد 
پســته ایرانــی اســتاندارد نــدارد و از محمولــه تــا محمولــه دیگــر متفــاوت 
اســت و فروشــندگان ایرانــی نمی تواننــد قــرارداد طوالنــی مــدت ببندنــد. 
ــی  ــرکت های بزرگ ــدگان و ش ــد واردکنن ــر نمی کنی ــا فک آی

همچــون شــما بایــد پســته را ترویــج کننــد؟
مــن موافقــم، امــا بــه حمایــت هیــأت بازرگانــی پســته ایــران نیــاز دارم. 
ــا عــده ای در هنــد در ارتبــاط باشــد و مــن  انجمــن پســته ایــران بایــد ب
خیلــی خوشــحال می شــوم کــه چنیــن کاری را انجــام دهــم، امــا شــما 
بایــد مــن را راهنمایــی کنیــد و یــک برنامــه عمــل بــرای ترویــج در هنــد 
ــن  ــی از انجم ــه هیأت ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــوع زمان ــن موض ــد. ای بدهی
ــا  ــند و آنه ــوال بپرس ــا س ــراد از آنه ــد و اف ــد بیاین ــه هن ــران ب ــته ای پس
بتواننــد توضیحاتــی ارائــه کننــد، چــون افــراد ترجیــح می دهنــد از زبــان 
ــت  ــنوند. درس ــته بش ــدگان پس ــی تولیدکنن ــأت و حت ــن هی ــای ای اعض
ــزار  ــه برگ ــی جلس ــادام آمریکای ــورد ب ــا در م ــی م ــه وقت ــن ک ــد ای مانن
ــت  ــتند صحب ــص هس ــر و متخص ــه صاحب نظ ــخاصی ک ــم و اش می کنی
ــروش  ــرای ف ــده ب ــوان واردکنن ــه عن ــن ب ــه م ــد. همان طــور ک ــی کنن م
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بازرگانی

ــد  ــد بیاین ــن پســته می توانن ــرادی از انجم ــم، اف ــت می کن ــم صحب کاالی
ــا  ــد ت ــازه دهن ــد و اج ــت کنن ــتانداردها صحب ــت و اس ــورد کیفی و در م
ــراد  ــن شــرایط اف ــد. در ای ــی بدانن ــد پســته ایران ــورد فوای هندی هــا در م
ــند.  ــد بپرس ــوال دارن ــه س ــد هرچ ــد و می توانن ــی می کنن ــاس راحت احس
ــد  ــات هن ــد و از امکان ــب دهی ــی ترتی ــد تورهای ــما می توانی ــن ش همچنی
ــران  ــه ای ــد ب ــما می توانن ــوت ش ــا دع ــم ب ــا ه ــد و هندی ه ــد کنی بازدی

ســفر کننــد.  
امروز سهم پسته آمریکایی چقدر است؟

در حــال حاضــر ســهم آمریکایی هــا از بــازار هنــد 50 درصــد اســت. چــون 
پسته شــان ارزان تــر، باکیفیت تــر و همچنیــن بهتــر ترویــج شده اســت. 

چــه شــد کــه ذائقــه هندی هــا از پســته ایرانــی بــه پســته 
آمریکایــی تغییــر کــرد؟

قیمــت! بــه عنــوان مثــال اگــر مــن بخواهــم برنــج بخــورم و دسترســی 
نداشــته باشــم و یــا گــران باشــد، بجایــش نــان می خــورم نمی توانــم کــه 
گرســنه و منتظــر برنــج بمانــم. بنابرایــن قیمــت یــک موضــوع حســاس 
در فــروش اســت. همچنیــن در دســترس بــودن کاال خیلــی مهــم اســت؛ 
ــد،  ــته بخواهی ــروز پس ــر ام ــد. اگ ــنهاد نمی دهن ــه پیش ــا در لحظ ایرانی ه
مــن می توانــم پســته آمریکایــی پیشــنهاد بدهــم، امــا پســته ایرانــی خیــر. 
چــه انتظــاری داریــد؟ آیــا فکــر می کنیــد خریــدار هنــدی بایــد کســب و 

کارش را تعطیــل کنــد و منتظــر بمانــد تــا پیشــنهاد قیمــت بدهیــد. 
پتانسیل بازار هند را چگونه می بینید؟

ــم  ــران پســته ک ــا امســال در ای ــود دارد. ام ــی وج پتانســیل بســیار باالی
ــد.  ــی داشته باش ــان هم خوان ــا جه ــد ب ــی بای ــته ایران ــت پس ــت و قیم اس
ــی در  ــت و حت ــش اس ــال افزای ــدت در ح ــه ش ــکا ب ــته آمری ــدار پس مق
گزارش هــا آمــده اســت کــه ترکیــه در مقــام دوم تولیــد قــرار گرفته اســت.
ــت  ــه درس ــده ترکی ــالم ش ــدد اع ــد ع ــر می کنی ــا فک آی

ــت؟ اس
ــد.  ــن باش ــزار ت ــدود 150 ه ــد ح ــااًل بای ــم احتم ــر می کن ــن فک ــر. م خی
آنهــا 2 و یــا 3 برابــر اعــالم کردنــد. مــن نکتــه دیگــری هــم در مــورد 
ــده  ــدد مان ــم ع ــر می کن ــن فک ــه م ــم، اینک ــد بگوی ــروز بای ــزارش دی گ
ــه ســال بعــد منتقــل مــی شــود 5 هــزار تــن  ــران کــه ب ــار پســته ای انب

ــن عــدد اشــتباه اســت.  نیســت و ای
ــکبار  ــی خش ــورای جهان ــه ش ــی ب ــن ایمیل ــرف انجم از ط
ــد.  ــر داده ش ــا تذک ــه آنه ــه ب ــن نکت ــده و ای ــتاده ش فرس
عــدد 5 هــزار تــن کامــالً اشــتباه اســت. معلــوم نیســت از 
ــا  ــت م ــد. در نهای ــن عــدد را دریافــت کردن چــه منبعــی ای
طبــق آمــار فکــر می کنیــم محصــول انتقالــی بــه ســال بعــد 

ــن باشــد. ــزار ت حــدود 30 ه
ــی  ــد پیش بین ــد. مانن ــس 10 درص ــا تلوران ــن ب ــزار ت ــم 40 ه ــن می گوی م
محصــول امســال تان کــه 60 هــزار تــن بــا تلورانــس 10 درصــد اعــالم شــد.  
شــما گفتیــد کــه پتانســیل باالیــی در بــازار هنــد در آینــده 

وجــود دارد. لطفــاً بیشــتر توضیــح دهیــد.
ــون  ــی دارد، چ ــروش باالی ــیل ف ــد پتانس ــازار هن ــی در ب ــته ایران پس
ــت آن  ــی باب ــه گزاف ــد هزین ــد و حاضرن ــت دارن ــا آن را دوس هندی ه

بپردازنــد. در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم پســته درجــه یــک آمریکایــی 
انــس 25-21، حــدود 10 تــا 10.2 دالر قیمــت دارد؛ درشــت تر و 
ارزان تــر از پســته ایرانــی اســت. پســته ایرانــی 50 ســنت بیشــتر اســت، 
در حالی کــه انــس آن 30-28 اســت. تفــاوت در انــس و قیمــت را 
ببینیــد. در ایــن قیمــت هنــوز بــرای پســته ایرانــی عالقــه وجــود دارد. 

ــد.  ــش می یاب ــد افزای ــاالنه 20 درص ــد س ــته هن ــازار پس ــا در ب تقاض
ــه  ــد ک ــته می بینی ــازار پس ــری در ب ــش دیگ ــچ چال ــا هی آی

ــد؟ ــد در مــورد آن توضیــح دهی بخواهی
ــی  ــچ میانج ــا هی ــد، آی ــل نکن ــش عم ــه تعهدات ــی ب ــرف ایران ــر ط اگ
وجــود دارد؟ اگــر عضــو شــما باشــد چــه؟ نقــش انجمــن پســته ایــران 
ــام  ــان ن ــدی اعضای ت ــورت بدعه ــد در ص ــما می توانی ــا ش ــت؟ آی چیس

آنهــا را فــاش کنیــد؟
ــه در  ــردد ک ــتم داوری برمی گ ــه سیس ــوارد ب ــن م ــه ای هم

انجمــن پســته ایــران وجــود نــدارد.
بــه نظــر مــن عضــو انجمــن پســته ایــران بــودن و غیــر متعهــد بــودن 

ــدارد.  ــی ن ــا یکدیگــر هم خوان ب
را  اعضای مــان  لیســت  مــا  از  یــک شــرکت  وقتــی 
ــویم  ــر می ش ــم و متذک ــه می دهی ــا آن را ارائ ــد م می خواه
کــه سیســتم داوری در انجمــن وجــود نــدارد، پــس 
ــورد  ــرف م ــی از ط ــدام تجاری-مال ــر اق ــل از ه ــد قب بای

ــوند. ــن ش ــان مطمئ قراردادش
ــد؟ همان طــور  ــت کن ــا حمای ــد از م ــد می توان ــران در هن ــفارتخانه ای س
ــد  ــت می کنن ــردوی شــیلیایی را حمای ــه ســفارتخانه شــیلی، تجــار گ ک
ــد و  ــیلی برون ــر ش ــه دفت ــا ب ــد ت ــازمان دهی می کنن ــی را س و گروه

ــد. بنشــینند و صحبــت کنن
رایــزن تجــاری ایــران یکــی از دوســتان خــوب مــن اســت کــه بــا وی 
ــورد  ــد در م ــد. او می توان ــک می کن ــن کم ــه م ــت هایی دارم و ب نشس

ــده باشــد. ــران کمــک کنن ــی پســته ای نشســت های هیــأت بازرگان
ــفارتخانه  ــد، س ــه بده ــا دعوت نام ــه آنه ــران ب ــته ای ــن پس ــر انجم اگ
ایــران بایــد بــه آنهــا کمــک کنــد. ایــن یــک فراینــد دوطرفــه اســت، 
ــم  ــان ه ــب و کار ایرانی ــا کس ــه ارتق ــق ب ــن طری ــما از ای ــون ش چ

می پردازیــد.
ــای  ــن کار پیچیدگی ه ــا ای ــت. ام ــر اس ــکان پذی ــه، ام بل

ــودش را دارد. ــاص خ خ
امــا بــه نظــر مــن بایــد ســفارت را درگیــر کــرد تــا آنهــا نیــز در جلســات 

ــور یابند. حض
بــه هــر حــال پیشــنهاد شــما را بــه هیــأت مدیــره انجمــن 
ــت روزی  ــن اس ــد ممک ــر می کنی ــم داد. فک ــال خواهی انتق
ــی  ــه ترجیح ــر تعرف ــر س ــد ب ــران و هن ــت ای ــران دول س

ــه توافــق برســند؟ بــرای پســته ب
امــکان پذیــر اســت چــون دولت هــای ایــران و هنــد روابــط خوبــی بــا 
هــم دارنــد. مثــاًل مــا بــا تایلنــد توافــق کردیــم و تعرفــه واردات از تایلنــد 

را بــه صفــر رســاندیم.

21
سال سوم - مردادماه 1397 - شماره 28



بازرگانی

جزئیات میزگرد بادام هندی در اجاس جهانی خشکبار:

شناخت رقیب هندی-آفریقایی 
سحر نخعی 
دبیرکمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

بعضی هــا بــر ایــن باورنــد کــه بــادام هنــدی کاالی جانشــین 
یــا رقیــب پســته اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه تحــت شــرایطی 
ــدی  ــادام هن ــد بجــای پســته، ب ــح می ده ــده ترجی مصرف کنن
بخــورد. از ایــن رو، شــناخت وضعیــت عرضــه و تقاضــا و 
ــد. در  ــدا می کن ــت پی ــا اهمی ــول در دنی ــن محص ــت ای قیم
ادامــه جزئیــات مطــرح شــده در اجــالس جهانــی خشــکبار بــه 
نقــل از ســحر نخعــی، دبیــر کمیتــه بازرگانــی انجمــن پســته 

ــد.  ــه را می خوانی ــن زمین ــران در ای ای
ــکبار  ــی خش ــورای جهان ــالس ش ــه روز دوم اج ــن برنام آخری
برگــزاری میزگــرد »بــادام هنــدی« بــا ریاســت آقــای 
امیــت خیربــات )Amit Khirbat( از شــرکت بین المللــی 
آقایــان  پنــل  در  حاضــر  اعضــای  بــود.   )Olam( اوالم 
ــیپر  ــم ش ــکا، وی ــینکلر )Harry Sinclair( از آمری ــری س ه
 )Harry Nair( از هلنــد، هــری نیــر )Wim Schipper(
ــد. محــور  ــام بودن ــای ســون )Thai Son( از ویتن ــد و ت از هن
ــه تخمیــن تولیــد محصــول  ــادام هنــدی ب مباحــث میزگــرد ب
ــرای  ــا ب ــه و تقاض ــای عرض ــل رونده ــد، تحلی ــال جدی در س
ــی  ــانات قیمت ــی نوس ــا، بررس ــکا و اروپ ــای آمری ــز در بازاره مغ
و فرصت هــا و چالش هــای بــازار اختصــاص داشــت. هنــد، 
ــن  ــد ای ــا بیشــترین ســهم از تولی ــام و تانزانی ســاحل عــاج، ویتن
ــادام  ــد. پیــش بینــی میشــود در مجمــوع کل ب محصــول را دارن
هنــدی خشــک بــا پوســت کــه در ســال 2018 عرضــه میشــود 

ــد. ــن برس ــون ت ــدود 4 میلی ــه ح ب
  پیش بینی میزان محصول 

ــا پوســت در ســال 2017، حــدود 3  میــزان محصــول خشــک ب
ــود  ــی می ش ــد. پیش بین ــرآورد ش ــن ب ــزار ت ــون و 300 ه میلی
ــدود  ــد ح ــال جدی ــه س ــل ب ــال قب ــول س ــده محص ــزان مان می
ــد حــدود  ــن محصــول ســال جدی ــن باشــد. تخمی ــزار ت 100 ه
ــرآورد می شــود کــه نشــان دهنده  3 میلیــون و 485 هــزار تــن ب
ــه ســال قبــل اســت. ایــن  رشــد 4.8 درصــدی تولیــد نســبت ب
افزایــش تولیــد در اصــل از کشــورهای آفریقــای شــرقی نشــأت 
ــت.  ــت داشته اس ــدی ثاب ــادی رون ــایر مب ــد در س ــرد، تولی می گی
ــاحل  ــا س ــدی در دنی ــادام هن ــای ب ــد کننده ه ــن تولی بزرگ تری
عــاج، هنــد، ویتنــام و تانزانیــا هســتند. ســهم هنــد از تولیــد 24 
درصــد، ســاحل عــاج 20 درصــد، ویتنــام و تانزانیــا هــر کــدام 9 

ــی  ــد جهان ــه 62 درصــد از تولی ــا ک ــن معن ــه ای درصــد اســت ب
ــه ذکــر  ــن کشــورها اســت. الزم ب ــه ای ــق ب ــدی متعل ــادام هن ب
ــه  ــت ب ــا پوس ــک ب ــدی خش ــادام هن ــل ب ــب تبدی ــت، ضری اس

ــد. ــد می باش ــز 24 درص مغ
   فرآوری بادام هندی

برخــالف ســایر آجیل هــای درختــی، بــادام هنــدی خــارج 
ــرآوری در 3  ــود. ف ــی ش ــرآوری م ــده ف ــورهای تولیدکنن از کش
ــهم 84  ــا س ــام ب ــر ویتن ــال حاض ــت؛ در ح ــز اس ــور متمرک کش
ــت. 44  ــا اس ــه دنی ــز ب ــده مغ ــن صادرکنن ــدی بزرگ تری درص
درصــد در هنــد و 4 درصــد بــادام هنــدی نیــز در برزیــل فــرآوری 
ــا در  ــدی دنی ــادام هن ــد از کل ب ــل 55 درص ــود. در اص می ش
ــا  ــد آن در آفریق ــا 4 درص ــی تنه ــود، ول ــی ش ــد م ــا تولی آفریق

فــرآوری می شــود.
   وضعیت مصرف

هنــد 33 درصــد، آمریــکا 21 درصــد، اروپــا 15درصــد، خاورمیانــه 
و چیــن نیــز هــر کــدام 7 درصــد از کل محصــول بــادام هنــدی 
در دســترس دنیــا را مصــرف می کننــد؛ ایــن بدیــن معنــا اســت 
ــورها  ــن کش ــی را ای ــرف جهان ــد از مص ــدود 83 درص ــه ح ک

ــد. ــکیل می دهن تش
   مصرف بادام هندی در هند

ــور  ــن کش ــدی در ای ــادام هن ــل ب ــرف داخ ــال 2000 مص در س
ــن در ســال  ــزار ت ــه 245 ه ــه ب ــود ک ــن ب ــزار ت ــدود 100 ه ح
2015 رســید. از ســال 2015 رونــد مصــرف بــه دالیلــی تقریبــًا 
ثابــت بــوده اســت. بــاال بــودن ســطح قیمت هــا و ارزان تــر بــودن 
ــی  ــد. تداخالت ــمار می رون ــل آن بش ــب از دالی ــای رقی آجیل ه
هــم در بــازار هنــد پیــش آمــد، مثــل خــارج کــردن پــول رایــج از 
گــردش )تنــزل ارزش پــول( کــه در نوامبــر ســال 2016 اتفــاق 
افتــاد )دولــت هنــد اســکناس هــای 500 و 1000 روپیــه را خــارج 
از گــردش اعــالم کــرد( و بحــث مالیــات بــر کاال و خدمــات کــه 
ــادام  ــازار ب ــوارد ب ــن م ــر دوی ای ــد. ه ــرر ش ــته مق ــال گذش س
هنــدی را تحــت تأثیــر قــرار دادنــد. تعرفــه واردات بــه هنــد نیــز 
ــش واردات و در  ــث کاه ــد باع ــل ش ــال 2016 تحمی ــه در س ک
نتیجــه کاهــش عرضــه بــادام هنــدی در بــازار شــد. البتــه اخیــراً 
قیمت هــا تــا حــدی پاییــن آمده انــد و پیش بینــی می شــود 

مصــرف افزایــش پیــدا کنــد. 
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   مصرف بادام هندی در آمریکا

ــدی در  ــادام هن ــدود 75 درصــد از مصــرف ب ــت ح ــاال وضعی ــودار ب  نم
ــن  ــد و ای ــان می ده ــل 2018 نش ــا آوری ــه 2017 ت ــکا را از ژانوی آمری

ــد.  ــه ش ــکا ارائ ــینکلر از آمری ــری س ــای ه ــب توســط آق مطل
در ایــن نمــودار مشــخص اســت کــه تغییــرات درصــدی هــم در قیمــت 
ــزان فــروش. واضــح اســت کــه هــر وقــت  وجــود داشــته و هــم در می
ــش  ــرف کاه ــوده، مص ــاال ب ــگاه ها ب ــدی در فروش ــادام هن ــت ب قیم
ــا  ــه ب ــکا در مقایس ــدی در آمری ــادام هن ــرف ب ــروز مص ــت. ام داشته اس
ــا  ــل، قیمت ه ــه در مقاب ــت ک ــش داشته اس ــد کاه ــل 5 درص ــال قب س
ــد؛ پــس حــدوداً نســبتی یــک  ــه کرده ان هــم رشــدی 5 درصــدی تجرب

ــه یــک بیــن آنهــا وجــود دارد. ب
بــا نگاهــی دقیق تــر بــه نمــودار متوجــه تأثیــر تبلیغــات در رونــد قیمــت 
ــم  ــی ه ــانات فصل ــرات و نوس ــوع تغیی ــه موض ــویم. ب ــرف می ش و مص
ــا  ــش قیمت ه ــه افزای ــر ب ــاًل اگ ــودار توجــه شــده اســت. مث ــن نم در ای
ــه مصــرف در آن  ــد ک ــد می بینی ــر توجــه کنی ــا اکتب از جــوالی 2017 ت
بــازه زمانــی کــم بــوده، امــا از آن بــه بعــد بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل 
ــه  ــی ک ــه تبلیغات ــه بودج ــی اســت ک ــکرگزاری، طبیع ــد ش ــی عی تعطیل
ــرف در  ــش مص ــا و افزای ــف در قیمت ه ــث تخفی ــده باع ــازار ش وارد ب
مــاه نوامبــر شده اســت، امــا بعــد در مــاه دســامبر تــا اول ژانویــه دوبــاره 

مصــرف کاهــش داشــته اســت. 
ــه دوره ســوپربول )مســابقه  ــد همان طــور کــه ب ــه بع ــه ب ــاه ژانوی از م
ــاه  ــا م ــرف ت ــویم، مص ــک می ش ــی( نزدی ــال آمریکای ــاالنه فوتب س
فوریــه دوبــاره افزایــش پیــدا می کنــد. ایــن زمــان اوج مصــرف 
ــان  ــر زم ــه ه ــت ک ــح اس ــوع واض ــت. در مجم ــکا اس ــل در آمری آجی
قیمت هــا بــاال رفتــه، کاهــش تدریجــی در مصــرف مغــز بــادام هنــدی 

داشــته ایم.

   مصرف بادام هندی در اروپا 

ــزان  ــرک می ــن متح ــنک میانگی ــرکت اینتراس ــیپر از ش ــم ش ــای وی آق
ــط  ــا اواس ــال 2015 ت ــا را از س ــدی در اروپ ــادام هن ــاالنه ب ــرف س مص
ــوع 44  ــدت در مجم ــن م ــزارش وی در ای ــق گ ــرح داد. طب 2017 ش
ــورو مصــرف شــده  ــون ی ــه ارزش 600 میلی ــدی ب ــادام هن ــن ب ــزار ت ه
کــه آلمــان بــا 16 هــزار تــن بیشــترین ســهم را داشــته، ســهم فرانســه 
ــت.  ــن بوده اس ــزار ت ــدام 7 ه ــر ک ــد ه ــا و هلن ــن، بریتانی ــزار ت 8 ه
ــور از 5  ــرف در 4 کش ــا مص ــش قیمت ه ــل افزای ــه دلی ــوع ب در مجم
ــدود 2  ــی کاهــش داشته اســت. کل کاهــش در مصــرف ح مقصــد اصل
ــش  ــا افزای ــروز در بعضــی از بازارهــای اروپ ــرآورد می شــود. ام درصــد ب
8 درصــدی در قیمت هــا اتفــاق افتــاده کــه بــه همــان نســبت مصــرف 
نیــز حــدود 5 تــا 10 درصــد کاهــش داشــته، درســت مثــل رونــدی کــه 

ــت. ــاهده شده اس ــکا مش در آمری
   نوسانات قیمتی 

در ادامــه، بحــث مهــم رونــد نوســانات قیمتــی بــادام هنــدی در 10ســال 
ــرات  ــه شده اســت. نمــودار تغیی ــات ارائ ــر توســط آقــای امیــت خیرب اخی
ــه  ــل توج ــد قاب ــد، رون ــان می ده ــا 2018 نش ــال 2007 ت ــی از س قیمت
افزایشــی در مجمــوع در 10 ســال گذشــته وجــود داشــته، امــا آن وســط 

ــاده اســت. ــاق افت ــی هــم اتف ــچ و خم های پی
ــال  ــه دنب ــال 2007 )دوره اول( ب ــی در س ــدید قیمت ــش ش ــن افزای  اولی
ــان قیمــت  ــاه طــول کشــید. در آن زم افزایــش مصــرف رخ داد و 15 م

ــود. ــا 7.61 دالر ب ــن 4.68 ت ــز ســالم ســایز 320 بی ــو مغ هــر کیل
بعــد در ســال 2009 بحــران مالــی جهانــی باعــث افــت قیمت هــا شــد. 
ــاحل  ــور س ــی کش ــران سیاس ــل بح ــه دلی ــال 2011 )دوره دوم( ب در س
عــاج افزایــش شــدید قیمت هــا اتفــاق افتــاد کــه 19 مــاه طــول کشــید. 
قیمــت هــر کیلــو مغــز ســالم ســایز 320 در ســال 2011 بیــن 6.09 تــا 

 مصرف بادام هندی در هند 
رسید. از  2015هزار تن در سال  245هزار تن بود که به  100ر حدود مصرف داخل بادام هندی در این کشو 2000در سال 

های رقیب از دالیل تر بودن آجیلارزانها و سطح قیمت باال بودنثابت بوده است.  روند مصرف به دالیلی تقریباً 2015سال 
خارج کردن پول رایج از گردش )تنزل ارزش پول( که در نوامبر  مثل پیش آمد،. تداخالتی هم در بازار هند روندآن بشمار می

خارج از گردش اعالم کرد( و بحث مالیات بر کاال و  روپیه را 1000و  500اتفاق افتاد )دولت هند اسکناس های  2016سال 
فه واردات به هند نیز که خدمات که سال گذشته مقرر شد. هر دوی این موارد بازار بادام هندی را تحت تأثیر قرار دادند. تعر

ها تا حدی تحمیل شد باعث کاهش واردات و در نتیجه کاهش عرضه بادام هندی در بازار شد. البته اخیراً قیمت 2016در سال 
 مصرف افزایش پیدا کند.  شودبینی میاند و پیشپایین آمده

 
  آمریکادر  بادام هندیمصرف 

 
و این  دهدنشان می 2018تا آوریل  2017از ژانویه را  آمریکادر  بادام هندیمصرف از درصد  75حدود وضعیت  باالنمودار 

 . مطلب توسط آقای هری سینکلر از آمریکا ارائه شد
 

 ار کامالً در این نمود .هم در میزان فروشو تغییرات درصدی هم در قیمت وجود داشته در این نمودار مشخص است که 
 بادام هندیمصرف  امروز .استمصرف کاهش داشته ،ها باال بودهدر فروشگاه هندی بادامقیمت  هر وقتمشخص است که 
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بازرگانی

 
قیمت ماه طول کشید. در آن زمان  15رخ داد و به دنبال افزایش مصرف )دوره اول(  2007در سال  قیمتیشدید  اولین افزایش

 دالر بود. 7.61تا  4.68بین  320 سایزمغز سالم هر کیلو 
ساحل کشور بحران سیاسی به دلیل )دوره دوم(  2011در سال  .ها شدقیمت افتجهانی باعث مالی بحران  2009بعد در سال 

 6.09 بین 2011در سال  320 سایرمغز سالم هر کیلو قیمت ماه طول کشید.  19که  اتفاق افتادها عاج افزایش شدید قیمت
 2012در سال  ند.ها دوباره افت کردبه تدریج قیمت و تقاضا را از بین برد های باال تقریباًن قیمتپس از آ دالر بود. 10.38تا 

ی از دبود که حجم زیادلیل این مساله این  .شد مغز خردشده و مغز کاملتی زیادی بین سقوط بازار باعث ایجاد تفاوت قیم
همچنین مکانیزه  .شدندمیعرضه به صورت خردشده به بازار  از این رو ،نددرجه پایین فروخته نمی شد بادام هندیمغزهای 

مغز سالم  . به همین دلیل اختالف قیمت فاحشی بینشدمی شکست مغزها منجر به 2011 در سال بادام هندی فرآوریشدن 
 یدرصد خطا فرآوریهای به تدریج با بهبود عملکرد ماشین ،ن زمان به بعدبوجود آمد. از آ خردشدهمغز ( و 320و  240)انواع 

به شدت  خردشدهمغز  برای تقاضا ،چون به دلیل قیمت پایین اما ،کاهش یافت خردشدهمغز درصد تولید  نتیجتاً کم شد و آنها
 افزایش یافت.قیمت پس از آن  ،باال رفته بود

بینی ساحل عاج میزان به علت ناهماهنگی در اعالم میزان عرضه بود؛ پیش)دوره سوم(  2016در سال ها قیمتافزایش 
ویتنام خیلی کم بود و تعرفه واردات بادام هندی  2017همچنین، محصول سال . اشتباه از آب در آمد بعداً اما ،محصول کم بود
رسید. همه این عوامل باعث درصد می 9فرآوری کننده هندی تقریبًا به ها برای درصد بود با سایر تعرفه 5به هند هم که 
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ــًا تقاضــا را از بیــن  ــاال تقریب ــود. پــس از آن قیمت هــای ب 10.38 دالر ب
بــرد و بــه تدریــج قیمت هــا دوبــاره افــت کردنــد. در ســال 2012 ســقوط 
بــازار باعــث ایجــاد تفــاوت قیمتــی زیــادی بیــن مغــز خردشــده و مغــز 
کامــل شــد. دلیــل ایــن مســاله ایــن بــود کــه حجــم زیــادی از مغزهــای 
بــادام هنــدی درجــه پاییــن فروختــه نمــی شــدند، از ایــن رو بــه صــورت 
خردشــده بــه بــازار عرضــه می شــدند. همچنیــن مکانیــزه شــدن فــرآوری 
ــه  ــه شکســت مغزهــا می شــد. ب ــدی در ســال 2011 منجــر ب ــادام هن ب
همیــن دلیــل اختــالف قیمــت فاحشــی بیــن مغــز ســالم )انــواع 240 و 
320( و مغــز خردشــده بوجــود آمــد. از آن زمــان بــه بعــد، بــه تدریــج بــا 
بهبــود عملکــرد ماشــین های فــرآوری درصــد خطــای آنهــا کــم شــد و 
نتیجتــًا درصــد تولیــد مغــز خردشــده کاهــش یافــت، امــا چــون بــه دلیــل 
قیمــت پاییــن، تقاضــا بــرای مغــز خردشــده بــه شــدت بــاال رفتــه بــود، 

پــس از آن قیمــت افزایــش یافــت.
ــت ناهماهنگــی در  ــه عل ــش قیمت هــا در ســال 2016 )دوره ســوم( ب افزای
اعــالم میــزان عرضــه بــود؛ پیش بینــی ســاحل عــاج میــزان محصــول کــم 
ــال 2017  ــول س ــن، محص ــد. همچنی ــتباه از آب در آم ــداً اش ــا بع ــود، ام ب
ویتنــام خیلــی کــم بــود و تعرفــه واردات بــادام هنــدی بــه هنــد هــم کــه 5 
ــًا بــه  ــا ســایر تعرفه هــا بــرای فــرآوری کننــده هنــدی تقریب ــود ب درصــد ب
9 درصــد می رســید. همــه ایــن عوامــل باعــث افزایــش فعلــی قیمت هــای 
بــازار شــد. در ســال 2016 قیمــت هــر کیلــو مغــز ســالم ســایز 320 بیــن 

8.09 تــا 10.78دالر و ســقف قیمــت امــروز کیلویــی 9.9 دالر اســت.
امــروز ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه چشــم انداز محصــول زیــاد 2018 
دوبــاره بــازار را متعــادل کنــد. نکتــه قابــل توجــه اینکــه هــر وقــت یــک 

ــد از آن قیمــت  ــه ســرعت بع ــاده، ب ــاق افت ــی اتف ــش شــدید قیمت افزای
افــت داشته اســت. ایــن چیــزی اســت کــه همیشــه دیــده شده اســت بــا 
ایــن تفــاوت کــه در دوره ســوم ایــن افزایــش خیلــی شــدید و ناگهانــی 
نبــوده، بلکــه در یــک بــازه زمانــی اتفــاق افتــاده، تدریجــی بــوده و وســط 

ــم داشته اســت. ــی ه راه اصالحات
ــر  ــال 2016 کمت ــاز س ــای آغ ــد از قیمت ه ــروز 22 درص ــای ام قیمت ه
ــر خــالف افزایــش 60 و 70 درصــدی قیمت هــا در  ــن ب هســتند. بنابرای
ــکلی  ــه ش ــا ب ــش قیمت ه ــار افزای ــن ب ــال های 2007 و 2011، ای س
ــش  ــی 2.92 دالر افزای ــی کیلوی ــه 2007 اســت؛ یعن ــک ب ــی نزدی منطق
داشته اســت. وقتــی کــه در ســال 2007 قیمت هــا افزایــش پیــدا کردنــد، 
در ســاحل عــاج قیمــت باغــدار 200 فرانــک آفریقــا بــود )هــر دالر آمریکا 
ــدار 275  ــت باغ ــال 2011 قیم ــت(. در س ــک اس ــا 500 فران ــادل ب مع
فرانــک بــود کــه در ســال 2017 بــه 700 فرانــک رســید، امــا در حــال 
حاضــر بــه دلیــل افــت کیفیــت بــه 550 فرانــک رسیده اســت )یعنــی 1 
دالر(. دو نکتــه قابــل توجــه وجــود دارد: اکثــر افزایــش قیمت هــا در دوره 
ــار.  ــا تج ــا ی ــرآوری کننده ه ــه ف ــت، ن ــا بوده اس ــه باغداره ــوم متوج س
ــدار  ــت باغ ــد قیم ــود اول بای ــت ش ــن دو درس ــت ای ــه قیم ــرای اینک ب
ــم کــه قیمــت باغــدار  ــر شــاهد بوده ای درســت شــود. در هفته هــای اخی
تــا حــدی بهتــر شــده، البتــه از آنجــا کــه االن دیگــر از محصــول شــرق 
ــود.  ــه نمی ش ــی عرض ــول باکیفیت ــده، محص ــزی نمان ــی چی ــا خیل آفریق
ــد،  ــت کن ــد اف ــد می توان ــه ح ــا چ ــدار ت ــت باغ ــم قیم ــد ببینی ــس بای پ

چــرا کــه باغــدار درآمــد زیــادی نــدارد. 



بازرگانی

پیش بینی مقدار تولید مغزجات درختی

اضافه محصول پایان سالجمع محصول دردسترسکل تولیدمانده محصول از سال قبلاضافه محصول پایان سالجمع محصول دردسترسکل تولیدمانده محصول از سال قبل

                            -3,000225,000228,00035,00035,00055,00090,000ایران

115,507274,757390,26443,08443,084437,188480,272113,379آمریکا
50,00050,000100,0005,0005,000232,000237,00087,000ترکیه

                            -800,000800,000                             -                            -817,000817,000                            -هند

                            -673,000673,00020,00020,000725,000745,000                            -ساحل عاج

                            -300,000300,00030,00030,000320,000350,000                            -تانزانیا

                            -180,8471,024,2121,205,059147,418147,4181,043,2621,190,680آمریکا

                            -1,00080,80081,8001,0001,00078,12079,120استرالیا

                            -1,00053,61954,6192,5002,50060,39862,898اسپانیا

40,000840,000880,00040,00040,000750,000790,00040,000چین
50,780560,500611,28060,00060,000620,000680,00060,000آمریکا
2,000125,000127,000800800150,000150,8002,000شیلی

                            -1,88044,61046,4900054,00054,000آفریقای جنوبی

                            -043,00043,0000044,50044,500استرالیا

                            -030,50030,5000032,50032,500کنیا

68,000140,613208,61370,00070,000152,000222,00073,260آمریکا
3,500110,000113,5003,7053,705125,000128,7053,500مکزیک

016,50016,50014514518,80018,945150آفریقای جنوبی
80,000750,000830,000170,000170,000640,000810,000110,000ترکیه
15,00090,000105,0007,5007,500115,000122,50010,000ایتالیا

1,00080,00081,0005,0005,00080,00085,0005,000گرجستان
86818,50019,368272716,50016,52743چین
7695,5006,2692192194,5004,719200هند 

6543,5304,1841,2191,2193,0004,219800آمریکا
                            -6,72024,00030,7200060,00060,000بولیویا

                            -3005,1005,4000015,00015,000برزیل

                            -9007,5008,4000012,00012,000پرو

20,00010,00030,00027,50027,50010,00037,5007,500چین
2,40032,00034,4004,0004,00016,00020,0002,000کره شمالی

2408,0008,2401,2001,20018,00019,20010,000روسیه

آجیل برزیلی

دانه کاج

بادام زمینی

فندق

96-9797-98

پسته

بادام هندی

کشور محصول خشک با 
پوست

مغز بادام* 

گردو

ماکادمیا

پکان
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)INC( منبع : شورای جهانی خشکبار



بازرگانی

ــا  ــد درج ــی کنن ــعی م ــه س ــانی ک کس
نزننــد و امروزشــان از دیروزشــان بهتــر 
باشــد، همــان پرچمــداران سختکوشــی 
هســتند کــه از گفتــن یــاوه پرهیــز 
حــل  راه  را  عملگرایــی  و  می کننــد 
کتابــی  دنیــس  می داننــد.  ممکــن 
ــت  ــان اس ــخت کوش ــن س ــی از ای یک
کــه رابطــه نزدیکــی بــا یکــی از مراکــز 
ــد  ــز دارد. او معتق ــکبار نی ــی خش جهان
ــه  ــم ک ــان بدهی ــد نش ــا بای ــت م اس
ــا  ــار دارد. م ــران ارزش و اعتب ــته ای پس
نقــاط قــوت زیــادی داریــم، ولــی هیــچ 
کــدام را نشــان نمی دهیــم. کتابــی 
ــد  ــوده و منتق ــکایت گش ــه ش ــان ب زب
ــه  ــت ک ــته اس ــی و گذش ــت فعل وضعی
ــته  ــت پس ــورد صنع ــس در م ــچ ک هی
ــد.  ــزده و نمی زن ــرف ن ــت ح ــران مثب ای
ــی در  ــس کتاب ــوی دنی ــه گفتگ در ادام
ــورای  ــالس ش ــور در اج ــوص حض خص

را  آن  جایــگاه  و  خشــکبار  جهانــی 
نیــد. می خوا

ــما در  ــور ش ــابقه حض ــی س ــای کتاب آق
اجــالس شــورای جهانــی خشــکبار  
ــل  ــردد و دلی ــی برمی گ ــه زمان ــه چ ب
ــت؟ ــه بوده اس ــان چ ــتمرار حضورت اس

حضــور مــن در اجــالس صنعــت جهانی خشــکبار 
ــال  ــا امس ــی ب ــد؛ یعن ــروع ش ــال 1989 ش از س
ــالس  ــن اج ــن در ای ــه م ــال ک ــود 30 س می ش
ــداد شــرکت کنندگان  ــل تع ــم. اوای شــرکت می کن
ــتر  ــر بیش ــی 300 نف ــالس از 250 ال ــن اج در ای
نبــود و تدریجــًا ایــن گردهمایــی تبدیــل شــد بــه 
ــکبار،  ــت خش ــران صنع ــدن مدی ــع ش ــز جم مرک
بــا روی کار  بــادام و فنــدق.  علی الخصــوص 
آمــدن صنعــت پســته آمریــکا، پســته هــم جــای 
بزرگتــری در ایــن شــورا گرفــت. دلیــل ایــن کــه 
مــن در ایــن اجــالس شــرکت می کــردم بیشــتر 
بــه دلیــل پیش بــرد روابــط تجــاری شــرکتم 

بوده اســت. 

جایــگاه و اهمیــت ایــن اجــالس در 
صنعــت خشــکبار به خصــوص پســته از 

ــت؟ ــما چیس ــر ش نظ
اجــالس شــورای جهانــی خشــکبار فرصتــی 
ســه روزه اســت کــه همــه فعــاالن صنعــت 
ــه  ــوند و ب ــع می ش ــا جم ــک ج ــا ی ــکبار دنی خش
معاشــرت بــا دوســتان و شــرکای تجــاری و 
ــد.  ــف می پردازن ــائل مختل ــالع از مس ــب اط کس
از نظــر بین المللــی هیــچ اجــالس دیگــری مثــل 
ایــن نداریــم کــه تخصصــی باشــد و کســانی کــه 
قــدرت تصمیم گیــری دارنــد، حضــور پیــدا کننــد. 
ــالس  ــن اج ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــت قضی واقعی
ــری از  ــک س ــه ی ــت ک ــوب اس ــک کل ــل ی مث
ــش دور  ــال پی ــکبار 40 س ــت خش ــزرگان صنع ب
هــم جمــع شــدند و آن را درســت کردنــد و 
هنــوز دارنــد آن را مدیریــت می کننــد. البتــه 
مــن همیشــه بــه نحــوه برگــزاری ایــن اجــالس 
ــال  ــر س ــال ه ــن ح ــا ای ــا ب ــی دارم، ام انتقادات

شــرکت می کنــم چــون بــه درد می خــورد. 
ــال  ــل 30 س ــابقه حداق ــه س ــما ک ش
ــا  حضــور در ایــن اجــالس را داریــد، آی
هیــچ تفــاوت و یــا رونــدی رو بــه رشــد 
را طــی ایــن 30 ســال در مــورد اجــالس 

ــد؟ ــه می بینی ــن اتحادی ای
بلــه 100 درصــد. بــدون تردیــد شــورای جهانــی 
خشــکبار خیلــی رشــد کرده اســت. در برابــر 
ــا  اداره هــای بین المللــی دولتــی و کمیســیون اروپ
و وزارت کشــاورزی آمریــکا و وزارتخانه هــای 
مختلــف بــرای خــود جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای 
پیــدا کرده اســت. حــرف ایــن شــورا در دنیــا 
ــل  ــی تبدی ــکبار جهان ــت خش ــرف صنع ــه ح ب
ــن شــورا موضــوع بســیار  ــوذ در ای شده اســت. نف
مهمــی اســت و ایــن یکــی از نقطــه ضعف هــای 
صنعــت پســته مــا اســت کــه موقعیــت خاصــی در 

ــم. ــه نداری ــن اتحادی ای
ــت  ــاالن صنع ــور فع ــما حض ــر ش از نظ
پســته ایــران در اجــالس چــه اهمیتــی 

دارد؟ 
ــه  ــته، بلک ــورد پس ــط در م ــه فق ــی، ن به طور کل

دنیس کتابی، تاجر بین المللی پسته ایران: 

ما هزار نقطه قوت داریم
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بازرگانی

حضــور صنعــت خشــکبار ایــران در ایــن شــورا بســیار ضعیــف بــوده و ضعیــف 
مانــده اســت. در چنــد ســال اخیــر تــا حــدی بهبــود یافتــه، ولــی هنــوز ضعیــف 
ــه  ــران مقایس ــا ای ــر را ب ــورهای دیگ ــاالن از کش ــور فع ــی حض ــت. وقت اس
ــده  ــک نماین ــا ی ــران تنه ــال ها از ای ــی س ــه در بعض ــم ک ــم، می بینی می کنی
یــا تعــداد محــدودی از تجــار قدیمــی کــه بــا اروپــا روابــط تجــاری داشــتند، 
شــرکت کرده انــد، ولــی تولیدکننــدگان از صنعــت ایــران هیــچ وقــت نبوده انــد 

ــتمر. ــه صــورت مس ــه ب ــا ن ــد، ام ــا می آین ــراً بعضی ه و اخی
شما دالیل این عدم حضور را چه می بینید؟ 

ــد  ــن باشــد کــه فکــر می کنن ــل اول شــرکت نکــردن ایرانی هــا ای شــاید دلی
ــرکت  ــه ش ــه هزین ــند. دوم اینک ــوذ داشته باش ــد نف ــا نمی توانن ــاًل در آنج اص
ــت  ــد، عل ــران می آین ــته ای ــت پس ــه از صنع ــانی ک ــت. کس ــاد اس ــردن زی ک
حضورشــان ایــن اســت کــه حــرف حســاب بشــنوند، امــا متأســفانه گــزارش 
ــران.  ــه از ای ــد چ ــکا باش ــه از آمری ــف اســت؛ چ پســته همیشــه بســیار ضعی
نمی دانــم شــما امســال مثــاًل گــزارش بــادام یــا گــردو را دیدیــد یــا نــه، ولــی 
ــد.  مــا اصــاًل جلســه پســته نداشــتیم! آمریکایی هــا عمــداً ایــن کار را می کنن
هرچــه کمتــر گفتــه بشــود و مخصوصــًا هرچــه کمتــر حــرف ایــران زده شــود 
بــه نفــع آنهــا اســت. چــون ایــن یــک اجــالس بین المللــی اســت آن را ســاکت 

ــم.  ــزرگ نشــان دهی ــد خودمــان را ب ــن جلســات بای ــا در ای ــد. م می کنن
از بحــث بــزرگ و کوچکــی کــه بگذریــم، بهتــر نیســت بیشــتر 

ــم؟ ــان دهی ــا را نش واقعیت ه
ببینیــد! مســلمًا واقعیت هــا را بایــد گفــت، امــا بــه نظــر مــن بایــد در داخــل 
ــا وقــت بدهنــد کــه گــزارش جامــع  شــورای جهانــی خشــکبار نفــوذ کــرد ت
و مثبتــی در مــورد صنعــت پســته ایــران ارائــه شــود کــه حضــار چیــزی یــاد 
ــه  ــیدگی ب ــر از رس ــه غی ــد ک ــرف می کنن ــه ص ــی هزین ــردم کل ــد. م بگیرن
ــات  ــد و اطالع ــرکت کنن ــم ش ــات ه ــن جلس ــان در ای ــای تجاری ش قراره
مفیــد کســب کننــد. امــا متأســفانه در جلســه پســته غیــر از آمــار تولیــد، آن 
هــم بعضــًا نادرســت، هیــچ چیــز نصیــب افــراد نمی شــود. مثــاًل عــدد تولیــد 
ترکیــه کــه 230 هــزار تــن اعــالم شــد اشــتباه اســت. ایــن عــدد مربــوط بــه 
پســته تــر مــی شــود و کســی هــم نیســت کــه بگویــد مبنــای ایــن آمــار بــر 

اســاس میــزان پســته تــر اســت، نــه پســته خشــک. 
بــه نظــر شــما میــز پســته چــه پتانســیل هایی بــرای صنعــت 

پســته ایــران دارد؟
صنعــت پســته ایــران بــرای رشــد نیــاز بــه ســرمایه گذاری خارجــی و دانــش 
ــکان  ــاًل ام ــدف اص ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــی دس ــار فعل ــا رفت ــی دارد. ب خارج
ــده  ــد آین ــم، بای ــان بدهی ــان را نش ــیل های م ــد پتانس ــا بای ــت. م ــر نیس پذی
را درخشــان نشــان دهیــم کــه ســرمایه گذار خارجــی را بتوانیــم بیاوریــم، کــه 
مصــرف کننــده را بتوانیــم جــذب کنیــم. بایــد نشــان دهیــم مثــاًل موضوعــات 
ــم و  ــرل داری ــت کنت ــل تح ــور کام ــه ط ــین را ب ــین و اوکراتوکس افالتوکس
ــته های  ــزان پس ــش می ــل کاه ــان از قبی ــاط قوت م ــد نق ــم. بای ــل کردی ح
ــران  ــد نشــان بدهیــم کــه پســته ای ــا را نشــان دهیــم. بای ــه اروپ مــردودی ب
ــچ کــدام را  ــی هی ــم، ول ــا نقطــه قــوت داری ــا هــزار ت ــار دارد. م ارزش و اعتب
ــته  ــت پس ــورد صنع ــه در م ــت ک ــم نیس ــس ه ــچ ک ــم. هی ــان نمی دهی نش
ایــران مثبــت حــرف بزنــد. کســی بــه طــرف مــا نمی آیــد، چــون خودمــان را 
ــر  ــا در براب ــن مشــکل چهــرۀ صنعــت پســته م ــم. ای ــف نشــان می دهی ضعی

ســازمان های بین المللــی اســت
ــرای حضــور مفیدتــر انجمــن در اجــالس  پیشــنهادات شــما ب

چیســت؟
ســال آینــده اجــالس جهانــی خشــکبار در فلوریــدای آمریــکا برگــزار خواهــد 
شــد. انجمــن پســته بایــد بــه هیــأت مدیــره ایــن شــورا اطــالع 
ــی  ــران را معرف ــته ای ــت پس ــم صنع ــا می خواهی ــه م ــد ک ده
کنیــم. بــه ایــن منظــور، انجمــن بایــد از 6 الــی 8 مــاه قبــل از 
تاریــخ یــک گــزارش فنــی، کامــل و مــدرن آمــاده کنــد تــا در 
میــز پســته ارائــه دهــد و این گونــه بــه صنعــت پســته اعتبــار ببخشــد. 
ــردوی  ــت گ ــا صنع ــادام ی ــت ب ــل صنع ــع مث ــه صنای ــم بقی ــد ببینی ــط بای فق
ــم  ــم. ببینی ــل کنی ــاس عم ــر آن اس ــد و ب ــار می کنن ــه رفت ــیلی چگون ش
ــا  ــد، م ــی می کنن ــوب معرف ــان را خ ــدر خودش ــران چق دیگ
هــم بــه همــان ســمت برویــم. مــا چــون در رتبــه دوم هســتیم، نیــاز 
ــد مخاطــب گــزارش  ــد ببینی ــم. بای ــه رشــد داری ــاز ب ــم. نی ــات داری ــه تبلیغ ب
شــما چــه کســی اســت. کســانی کــه می نشــینند و بــه ایــن گــزارش توجــه 
ــد  ــتند. مــا بای ــی هس ــزرگ و بین الملل ــرکت های ب ــد، مدیــران ش می کنن
یــک تبلیــغ درســت از صنعــت پســته ایــران ارائــه دهیــم و بــا ارائــه مســتندات 
واقعیت هــا را نشــان دهیــم. چقــدر خــوب خواهــد بــود اگــر در خــاک آمریــکا 
پســته ایــران را بــا یــک ســری اطالعــات فنــی و عمیــق بــه درســتی معرفــی 
کنیــم. فــرض کنیــد از نــو یــک صنعــت جدیــد بخواهیــم بســازیم. بــا اینکــه 
ــری  ــر کیلومت ــد در صف ــد صــد ســاله دارد، فــرض کنی ــا عمــر چن صنعــت م
ــن  ــه چنی ــم. ارائ ــی کنی ــا معرف ــه دنی ــان را ب ــم خودم ــی خواهی هســتیم و م
گزارشــی از طریــق ایــن اجــالس در آمریــکا تبلیغــات بســیار مثبــت و مفیــدی 

خواهــد بــود. 
پیشــنهاد دیگــری داریــد؟ مثــاًل عــده ای مــی گوینــد انجمــن 

بایــد در قالــب یــک هیــأت در ایــن اجــالس شــرکت کنــد.
هیــچ کشــوری ایــن کار را نمی کنــد. در ســاختار و سیســتم فکــری ایــن شــورا 
ــد از طــرف انجمــن پســته  ــه تعریــف نشده اســت. شــما می توانی هــم این گون
ایــران شــرکت کنیــد، امــا شــرکت های تجــاری پســته ترجیــح می دهنــد بــه 
ــد.  ــود بیاین ــاری خ ــای تج ــرد فعالیت ه ــرای پیش ب ــرکت ب ــک ش ــوان ی عن
فقــط چینی هــا هســتند کــه هیــأت می آورنــد، چــون دولتــی یــا نیمــه دولتــی 

. هستند
بســیاری اذعــان دارنــد کــه در ایــن اجــالس فقــط دیدارهــا و 
قرارهــای مختلــف تجــاری افــراد بــا یکدیگــر مهــم اســت. آیــا 
در چنیــن شــرایطی شــما کارکــردی بــرای انجمــن می بینیــد؟ 
ــان و  ــا خودش ــد ت ــی رون ــرکت ها م ــی ش ــگاه های بین الملل ــد! در نمایش ببینی
ــه  ــی ک ــه جلســات بین الملل ــی در این گون ــد، ول ــی کنن محصول شــان را معرف
رقبــا دور هــم جمــع می شــوند کــه حــرف بزننــد، طبــق قانــون رقابــت حــق 

ندارنــد در مــورد قیمــت یــا اســتراتژی های فــروش صحبــت کننــد.
در ایــن چارچــوب از نظــر قانــون بین المللــی، بحــث تجــاری ممنــوع اســت. 
ــی  ــات عموم ــر از تبلیغ ــه غی ــد ک ــتید بکنی ــر کار خواس ــالس ه ــن اج در ای
ــه  ــد ک ــت کنی ــی صحب ــل بین الملل ــک وکی ــا ی ــد ب ــش بای پســته باشــد، قبل
ــا  ــوید، آمریکایی ه ــرف ش ــدم منح ــک ق ــر ی ــد؛ اگ ــته باش ــی نداش ممنوعیت
ــد از  ــرده و بای ــی ک ــن کار غیرقانون ــد انجم ــراغ تان و می گوین ــد س می آین
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بازرگانی

اجالس اخراج و یا جریمه شود. 
تنهــا راه قانونــی کــه داریــد ایــن اســت کــه زیــر نظــر یــک 
ــا صــرف بودجــه ای،  ــد و ب ــه بگیری ــی غرف ســازمان تبلیغات
ــت  ــرفت صنع ــد پیش ــد و رون ــغ کنی ــران را تبلی ــته ای پس

ــد. ــه مــردم اطــالع رســانی کنی ــران را ب پســته ای
ــر  ــی ب ــی مبن ــنهاد برخ ــورد پیش ــان در م نظرت
اسپانســر شــدن انجمــن در ایــن اجــالس 

ــت؟  چیس
ــی  ــا وقت ــد م ــر اســت. ببینی ــی هزینه ب اسپانســر شــدن خیل
ــویم و  ــه می ش ــته مواج ــی در پس ــکل اساس ــک مش ــا ی ب
ــق  ــواًل موف ــم، معم ــزار دالر داری ــع آوری 5 ه ــه جم ــاز ب نی
نمــی شــویم؛ چــه رســد بــه 50 هــزار دالر اسپانســر 
ــر  ــه ه ــر می شــد ک ــام. اگ ــت ش ــاًل ضیاف ــرای مث شــدن ب
صادرکننــده پســته، فــالن ســنت بــه ازای هــر کیلــو مالیــات 
دهــد کــه بــه انجمــن برســد کــه بتوانــد بــا آن کاری بکنــد، 
ــن  ــه ای ــف ب ــع مختل ــه صنای ــد. هم ــوب می ش ــی خ خیل
این طــور کار  امــا  ایرانی هــا  شــکل کار می کننــد، مــا 
نمی کنیــم، اصــاًل بلــد نیســتیم. شــما بودجــه خودتــان را بــا 
بودجــه ای کــه انجمــن پســته کاران آمریــکا )APG( دارد، 
مقایســه کنیــد. اصــاًل قابــل مقایســه نیســت. ایــن بخاطــر 
طــرز فکــر مــا اســت کــه حــرف زیــاد می زنیــم، امــا عمــل 
نمی کنیــم. صنعــت مــا تــا عمــل نکنیــم نمی توانــد از دیــد 
بیــن المللــی رشــد کنــد، چــون نقطــه ضعــف فــراوان داریم. 

کارهایــی کــه انجمــن مــی کنــد خیلــی خــوب اســت. مثــاًل اینکه 
آمــار صــادرات را در وبســایت انجمــن می گذاریــد کــه کار بســیار 
ــد  ــد؛ بای ــن را نمی دانن ــت ای ــردم و صنع ــا م ــت، ام ــتی اس درس
و  گردهمایی هــا  در  انجمــن  حضــور  کنیــد.  اطالع رســانی 
ــاًل  ــی خــوب اســت. قب ــی خیل ــن الملل ــف بی اجالس هــای مختل
در خــارج از کرمــان و رفســنجان اصــاًل وجــود نداشــتید، امــا االن 
فــرق کرده اســت. شــما داریــد وجودتــان را در خــارج از مرزهــای 

ــد.  ــان می دهی ــت نش ــه کل صنع ــران ب ای
ــوص  ــار در خص ــایر تج ــه س ــما ب ــه ش توصی

ــت؟ ــالس چیس ــن اج ــرکت در ای ش
ــک  ــد ی ــرکت کن ــد ش ــس می خواه ــر ک ــم ه ــن می گوی م
ــد.  ــته باش ــدت داش ــد بلندم ــه دی ــد، بلک ــگاه نکن ــاله ن س
ــا  کســی کــه وارد ایــن صنعــت مــی شــود کــه ده ســال ی
بیشــتر بمانــد از االن تصمیــم خــود را بگیــرد کــه همیشــه 
حضــور داشــته باشــد. شــرکت کــردن در اجــالس شــورای 
ــرای منفعــت شــخصی فــرد  ــد هــم ب ــی خشــکبار بای جهان
باشــد هــم منفعــت ملــی صنعــت پســته را شــامل شــود. هــر 
چــه کــه تعــداد فعــاالن صنعــت پســته ایــران در این گونــه 
جلســات بیشــتر باشــد، بهتــر اســت. مــا صنعــت کوچکــی 
ــارد دالر  ــم میلی ــک و نی ــا ی ــته م ــادرات پس ــتیم؛ ص نیس
ارزش دارد. وقتــی خــود را بــا مثــاًل صنعــت گــردوی شــیلی 
ــر  ــر بزرگ ت ــد براب ــا چن ــه م ــم ک ــم، می بینی ــه بکنی مقایس

هســتیم.
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آب

کنکاشی در مواد 27 و 28 قانون توزیع عادالنه آب

چرا قوانین نقش بر آب می شوند؟
مریم حسنی - پژوهشگر مسائل حقوق آب

کشــاورزان فــالت مرکــزی بــه پشــتوانه پروانــه هــای 
صــادر شــده وزارت نیــرو دســت بــه ســرمایه 
ــه  ــد ک ــزی زده ان ــاورزی و باغ ری ــذاری در کش گ
ایــن روزهــا بــا کمبــود آب و فنــا رفتــن دســت رنج 
خــود دســت بــه گریبــان هســتند. بی تردیــد 
ــه  ــر ب ــفره منج ــوان س ــش از ت ــه بی ــدور پروان ص
ــه  ــد ک ــوب ش ــی نامرغ ــردن اراض ــت ب ــر کش زی
در حــال حاضــر بــا کمبــود آب، انتقــال آب )درون 
ــه  ــه روزن ــر ب ــوب ت ــه اراضــی مرغ حوضــه ای( ب
امیــدی بــرای حفــظ ثمــره عمــر کشــاورزان اســت 
ــند.  ــته باش ــره وری را از آب داش ــر به ــا حداکث ت

ــی  ــع آب زیرزمین ــم مناب ــت وخی ــا وضعی ــروز ب ام
ــوم  ــرای بقــای زیســت ب ــد ب ــرو هســتیم و بای روب
ایــن ســرزمین بهتریــن و عقالنــی تریــن اســتفاده 
را از آب ببریــم، امــا تکنوکــرات هــای وزارت نیــرو 
بــه جــای جبــران مافــات، از هیــچ مانعــی مضایقــه 
ــال آب درون  ــی از انتق ــل واه ــا دالی ــرده و ب نک
حوضــه ای بــرای افزایــش بهــره وری بــه شــدت 
ممانعــت کــرده و بــه اســتناد مــواد 27 و 28 و بنــد 
»ه« مــاده 45 قانــون توزیــع عادالنــه آب، انتقــال 
آب درون حوضــه ای را غیــر قانونــی قلمــداد 

می کننــد. 
فرامــوش کــرده ایــم کــه قوانیــن ســاخته دســت ما 
اســت. ایــن قوانیــن بــرای تســهیل در مشــکالت و 
ایجــاد امنیــت و آرامــش طراحــی مــی شــوند، نــه 
بــرای آن کــه ملعبــه ای در دســت مجریــان بــرای 

اعمــال قــدرت و نابــودی کشــاورزی باشــند.
 در ایــن جســتار تــالش شده اســت بــا اســتفاده از 
ــم  ــن ســوال پاســخ دهی ــه ای ــی ب مســتندات قانون
کــه آیــا مــواد 27 و 28 و بنــد »ه« مــاده 45 قانــون 
ــاورزی  ــال آب کش ــع انتق ــه آب مان ــع عادالن توزی

بــرای مصــرف کشــاورزی اســت؟ 
 آیــا مــاده 27 قانــون توزیــع عادالنــه آب 
ــرای  ــاورزی ب ــال آب کش ــت انتق ممنوعی
مصــرف کشــاورزی را شــامل مــی شــود؟
براســاس پاســخ نامــه مدیــر حقوقــی وزارت نیــرو 

ــوان  ــذار می ت ــون گ ــی قان ــت اصل ــایی نّی و شناس
ــال آب  ــع انتق ــاده مان ــن م ــه ای ــرد ک ــتنباط ک اس

ــد.  ــاورزی نمی باش ــرف کش ــرای مص ب
در استفســاریه منابــع آب زرنــد )زیــر مجموعــه آب 
منطقــه ای کرمــان( از مدیــر حقوقــی وزارت نیــرو 
ــوع  ــورد موض ــان« در م ــا مدنی ــای »غالمرض آق
مــواد 27 و 28، ایشــان در بنــد 6 ایــن نامــه چنیــن 
اظهــار کــرده اند»اســتناد بــه مــواد 27 و 28 قانــون 
توزیــع عادالنــه آب مبنــی بــر عــدم امــکان انتقــال 
آب )موضــوع نامــه شــماره 17069/141/91 مــورخ 
91/8/29 آن دفتــر( موجــه نیســت، زیــرا در مــواد 
قیــد  انتقــال آب  27 و 28 ممنوعیتــی جهــت 
ــت«  ــع گردیده اس ــه من ــال پروان ــه انتق ــده بلک نش
ــی  ــر اســاس تفســیر حقوق ــر ب ــارت دقیق ت ــه عب ب
مدیــر حقوقــی وزارت نیــرو از مــواد 27 و 28 ، 
منعــی بــرای انتقــال آب کشــاورزی وجــود نــدارد.
بــرای آگاهــــی از نیــــت قانونگــــذار از وضــــع 
مــواد قانــــون توزیــــع عادالنــــه آب مصــــوب 
1361 بایــــد بــــه قانــــون آب و نحــــوه ملــی 
شــــدن آن مصــــوب 1347 رجــــوع کـــرد، چـرا 
کـه قانـون توزیـع عادالنـه آب مصـوب 1361 بــا 
کمــــی تغییــر، تعبیــــه ابهــــام و رویکردهــای 
ســــلیقه ای، رونوشــــتی از قانــــون آب و نحــوه 
ملــــی شــــدن آن مصــــوب1347 اســــت.  بــا 
ــدن آن  ــی ش ــوه مل ــون آب و نح ــه قان ــی ب نگاه
ــه آب  ــع عادالن ــون توزی ــاده 27 قان ــم م ــی بینی م

ــت.  ــون اس ــن قان ــاده 14 ای ــت م رونوش
مرتضــی ســرمد )تدویــن کننــده اصلــی قانــون آب 
ــاب  ــوم کت ــد س ــدن آن( در جل ــی ش ــوه مل و نح
حقــوق آب خــود بــه صراحــت اعــالم مــی دارد که 
ــا وضــع قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن، دو  ب
نــوع پروانــه صــادر خواهــد شــد؛ پروانــه مصــرف 
ــخ  ــه از تاری ــی( ک ــا مقدمات ــت ی ــه موق آب )پروان
ــتفاده از  ــه اس ــی ک ــر کس ــه ه ــون ب ــب قان تصوی
ــی  ــازه م ــل اج ــا تحصی ــد و ی ــی کن ــع آب م مناب
ــراد  ــد داده مــی شــود و حقــوق مکتســبه اف نمای

مستندات قانونی

مــاده 27 و 28 و بنــد »ه« مــاده 45 
قانــون توزیــع عادالنــه آب، مصوب 

 1361

مــاده 27-  پروانــه مصــرف آب مختــص 
ــرای آن  ــه زمیــن و مــواردی اســت کــه ب ب
ــم  ــه تصمی ــر آنک ــت مگ ــده اس ــادر ش ص
دیگــری بــه وســیله دولــت در منطقــه اتخاذ 

شــود.

مــاده 28-  هیچکــس حــق نــدارد آبــی را 
کــه اجــازه مصــرف آن را دارد بــه مصرفــی 
ــت  ــده اس ــد ش ــه قی ــه در پروان ــز آنچ بج
ــه  ــال پروان ــق انتق ــن ح ــاند و همچنی برس
صــادره را بــه دیگــری بــدون اجــازه وزارت 
نیــرو نخواهــد داشــت مگــر بــه تبــع زمیــن 
ــا اطــالع وزارت  ــان مصــرف ب ــرای هم و ب

ــرو. نی

مــاده 45- اشــخاص زیــر عــالوه براعــاده 
وضــع ســابق وجبــران خســارت وارده بــه 
ــرده  ــا از پان ــه شــالق و ی ــا 50 ضرب 10 ت
روز تــا ســه مــاه حبــس تأدیبــي برحســب 
مــوارد جــرم بــه نظر حاکــم شــرع محکوم 

مــي شــوند:
ــازه  ــدون اج ــداً و ب ــر کــس عم ــف - ه  ال
دریچــه و مقســمی را بــاز کنــد یا در تقســیم 
آب تغییــری دهــد یــا دخالــت غیــر مجــاز در 
ــا به نحــوی  وســائل اندازه گیــری آب کنــد ی
از انحــاء امــر بهره بــرداری از تأسیســات 

آبــی را مختــل ســازد.
ب - هــر کــس عمــداً آبــی را بــدون حــق 
ــاری  ــه مج ــئول ب ــات مس ــازه مقام ــا اج ی
بــه خــود  آبیــاری متعلــق  یــا شــبکه 
ــه آب  ــردد ک ــب گ ــا موج ــد و ی ــل کن منتق

حق دیگــری بــه او نرســد.
ج - هــر کــس عمــداً بــه نحــوی از انحــاء 

بــه ضــرر دیگــری آبــی را بــه هــدر دهــد.
 د - هــر کــس آب حــق دیگــری را بــدون 

مجــوز قانونــی تصــرف کنــد.
ــررات  ــت مق ــدون رعای ــس ب ــر ک ه - ه
ــات و  ــا قن ــاه و ی ــر چ ــه حف ــون ب ــن قان ای
ماده 27-  پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده یــا بهره بــرداری از منابــع آب مبــادرت کنــد.

است مگر آنکه تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
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آب

ــد  ــه مصــرف مفی ــد )پروان ــه مصــرف مفی محفــوظ اســت و دیگــری پروان
و معقــول( کــه بعــد از ملــی شــدن آبهــا و تأمیــن حقــوق اشــخاص طبــق 
مــاده 51 قانــون آب ونحــوه ملــی شــدن آن )چگونگــی جبــران خســارت 
ــد از  ــا بع ــدن آبه ــی ش ــد. مل ــد ش ــدن آب(، صــادر خواه ــی ش ــر مل در اث
انتشــار آگهــی ملــی شــدن در هــر حوضــه آبریــز منطقــه بــه منطقــه  بــه 
تدریــج اجــرا مــی شــود و مالکیــت خصوصــی افــراد بــا اعمــال مــاده 51 
منتفــی و بــه جــای پروانــه مصــرف، پروانــه مصــرف مفیــد کــه تابــع آییــن 
ــررات مخصــوص اســت صــادر  ــری و مق ــت ســه نف ــه و بررســی هیئ نام
مــی شــود. مرتضــی ســرمد اذعــان مــی دارد کــه اجــرای بعضــی از مــواد 
قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن موکــول بــه بعــد از ملــی شــدن آبهــا 
و صــدور پروانــه مصــرف مفیــد اســت. یکــی از ایــن مــواد کــه منــوط بــه 
بعــد از ملــی شــدن آبهــا اســت مــاده 14 مــی باشــد. مبرهــن اســت کــه 
ــه امــروز هیــچ کــدام از شــرایط اجــرای ملــی شــدن آبهــا اعمــم از  ــا ب ت
ــا صــدور  ــران حقــوق اشــخاص و ی ــی شــدن آبهــا، جب انتشــار آگهــی مل
ــاده 14  ــن موضــوع م ــد انجــام نشــده اســت، بنابرای ــه مصــرف مفی پروان

منتفــی اســت.
از طرفــی در مــاده 14 قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن آمــده : »پروانـــه 
مصـــرف آب مختـــص بـــه زمیـــن و مــــواردی اســت کــــه بــرای آن 
صــــادر شــــده اســت مگــــر آن کــه تصمیــم دیگــــری بــه وســیله 
دولــت در منطقــه اتخــاذ شــود و یــا بــه هــر علتــی مســلم شــود 
کــــه مصــــرف مفیــــد و اقتصــــادی نیســــت.« به اذعان تدوین کننده 
اصلــی قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن ایــن قانــون بـــر پایـــه مباحـــث 
اقتصــــادی و مصرف مفید نوشــــته شــده اســــت و قســمت دوم مــاده 
14 »مصـــرف مفیـــد و اقتصـــادی« بـــر تمـــام مقـــررات ایــــن قانــون 
ارجحیــــت دارد. از آنجا که دلیــل اصلــــی کــه کشــاورزان اقــدام بــه 
انتقــــال آب کشــــاورزی مــی کننـد باال بـردن بهـــره وری اسـت، آب را 
بـــه اراضـــی ای انتقـال مـی دهنـــد کـه مفیـد تریـــن و اقتصـادی تریـن 
اسـتفاده را از آب ببرنـد. بنابرایـن ایـن اقـدام در راسـتای هـدف قانونگـذار 

از وضـــع ایـــن مـــاده نیز می باشــد.

آیــا مــاده 28 مانــع از انتقــال آب کشــاورزی بــرای مصــرف 
کشــاورزی اســت؟ 

بــا  اســتنباط از اصــل مــاده 28 و دســتورالعملی کــه وزارت نیــرو در تیرمــاه 
93 وضــع کــرد، مــاده 28 قانــون توزیــع عادالنــه آب مشــمول ممنوعیــت 

انتقــال آب کشــاورزی بــرای مصــرف کشــاورزی نیســت.
مــاده 28 شــامل دو قســمت اســت؛ قســمت اول بــه مصــرف آب و قســمت 
دوم بــه انتقــال پروانــه مــی پــردازد. قســمت دوم ایــن مــاده شــامل کســانی 

ــه فــرد دیگــری  ــرداری را ب ــه بهــره ب ــد پروان مــی شــود کــه مــی خواهن
انتقــال دهنــد کــه ایــن کار در حــال حاضــر بــا اطــالع وزارت نیــرو انجــام 

مــی شــود. 
در قســمت اول مــاده 28 »بــه مصرفــی بجــز آنچــه در پروانــه قیــد شــده 
اســت« اشــاره مــی شــود. ایــن تاکیــد از آنجــا ضــرورت دارد کــه مصــارف 
ــاورزی،  ــرب، کش ــت، ش ــای؛ صنع ــش ه ــامل بخ ــن آب، ش آب در قوانی
خدمــات و فضــای ســبز شــهری مــی شــود. بــا نگاهــی بــه پروانــه هــای 
ــم در  ــی بینی ــت، م ــده اس ــادر ش ــرو ص ــط وزارت نی ــه توس ــاورزی ک کش
پروانــه هــا بــرای نــوع مصــارف؛ »کشــاورزی« درج شــده اســت. بنابرایــن 
ــه  ــوان نتیج ــده، می ت ــاده 28 آم ــوع م ــه در موض ــه ک ــاس آنچ ــر اس ب
ــرای مصــرف  گرفــت کــه ایــن مــاده ممنوعیــت انتقــال آب کشــاورزی ب
ــک  ــر کشــاورزی مال ــارت دیگــر، اگ ــه عب ــرد. ب کشــاورزی را در بر نمی گی
ــان مصــرف  ــرای هم ــًا ب ــا را صرف ــد آب ه ــی باشــد و بخواه ــع آب دو منب

ــدارد.  ــه جــا کنــد از نظــر قانونــی منعــی وجــود ن )کشــاورزی( جاب
وزارت نیــرو در تیرمــاه 93 بــرای انتقــال آب بــرای ســایر مصــارف بــه جــز 
کشــاورزی، دســتورالعملی وضــع کــرده اســت. بــه نظــر مــی رســد موضــوع 
ــوده اســت کــه  ــان آشــکار و بدیهــی ب ــرای کشــاورزی آنچن انتقــال آب ب
مجریــان را بــه وضــع ضوابــط و مقرراتــی بــرای فــروش و انتقــال آب در  
ــا وا داشــت.   ــت و فضــای سبزشــهرداری ه ســایر مصــارف؛ شــرب، صنع
عنــوان ایــن دســتورالعمل »در راســتای اصــالح ســاختار مصــرف و ارتقــای 
بهــره وری بــه ازای هــر واحــد مصرفــی آب، دســتورالعمل اصالحــی مــواد 
27 و 28 قانــون توزیــع عادالنــه آب را بــرای ایجــاد ســهولت در تامیــن آب 
مــورد نیــاز صنایــع و خدمــات بــا رویکــرد اشــتغال مولــد کشــور« اســت. 

ــال آب کشــاورزی  ــروش و انتق ــتورالعمل ف ــن دس ــه در ای ــد ک ــه کنی توج
ــروش  ــال و ف ــورد انتق ــی در م ــرای ســایر مصــارف اجــازه داده شــده ول ب

ــت! ــرده اس ــکوت ک ــاورزی س ــرای کش ــارف ب ــایر مص س
در مــاده 28 بــه صراحــت بیــان داشــته »هیچکــس حــق نــدارد آبــی را کــه 
ــه قیــد شــده  ــه مصرفــی بجــز آنچــه در پروان اجــازه مصــرف آن را دارد ب
اســت برســاند«در حالــی کــه شــاهد هســتیم بعضــی صنایــع کشــور مجــوز 
ــاورزی  ــرف کش ــداری را ص ــی و دام ــرف صنعت ــرای مص ــت آب ب برداش
ــت  ــورد بازخواس ــرو م ــای وزارت نی ــرات ه ــوی تکنوک ــد و از س ــرده ان ک
ــا دالیــل  و محاکمــه قــرار نگرفتــه انــد!  تکنوکــرات هــای وزارت نیــرو ب
واهــی از انتقــال آب کشــاورزی بــرای کشــاورزی ممانعــت می کننــد امــا از 

ســوی دیگــر حمایــت بــی دریغــی از صنایــع دارنــد.  

ماده 28-  هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن 
را دارد به مصرفی بجز آنچه در پروانه قید شده است برساند 

و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت 
نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف 

با اطالع وزارت نیرو
ماده 45- اشخاص زیر عالوه براعاده وضع سابق وجبران 

خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شالق و یا از پانزده روز تا 

سه ماه حبس تأدیبي برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع 

محکوم مي شوند:

هـ ـ هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و 

یا بهره برداري از منابع آب مبادرت کند. 
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آب

آیــا انتقــال دهنــدگان آب کشــاورزی درون حوضــه ای 
مشــمول بنــد »ه« مــاده 45 قانــون توزیــع عادالنــه آب انــد؟
ــی را کــه آبــش را  ــک آب ــرو مال در حــال حاضــر تکنوکراتهــای وزارت نی
ــد را  ــی ده ــال م ــری دارد انتق ــره وری بهت ــه به ــه اراضــی دیگــری ک ب
ــد  ــن معنــی کــه کشــاورز بای ــد. بدی ــد »ه« مــاده 45 می دانن مشــمول بن
ــابق  ــه وضــع س ــال آب را ب ــل و انتق ــد و مســیر نق ــران خســارت کن جب

ــد.  برگردان
ــال آب  ــته انتق ــال های گذش ــول س ــه در ط ــود دارد ک ــی وج ــوارد عین م
ــکان آب وجــود داشته اســت،  ــه اراضــی دیگــر از ســوی مال کشــاورزی ب
ولــی بــا برخــورد تکنوکــرات هــای وزارت نیــرو روبــه رو نشده اســت، امــا 
مدتــی اســت کــه از ایــن عمــل ممانعــت می کننــد. تضــاد رفتــاری آنهــا، 
ــی در  ــه عمل ــه چگون ــرد ک ــد ک ــه رو خواه ــوال رو ب ــن س ــا ای ــا را ب م

ــی مــی شــود!  ــاره جــرم تلق ــه یک ب ــوده و ب ــوع نب گذشــته ممن
 احــکام قضایــی بســیاری صــادره شــده اســت کــه در آن کشــاورز آبــی را 
کــه مالــک آن بــوده بــه اراضــی دیگــری کــه بهــره وری بهتــری داشــته 
انتقــال داده اســت و قانونگــذار ایــن اقــدام را مشــمول بنــد »ه« مــاده 45 
ــد دارد.  ــن مســئله تأکی ــر ای ــود ب ــح حکــم خ ندانســته اســت و در توضی
ــود  ــف خ ــه وظای ــته ب ــای گذش ــرو در ســال ه ــای وزارت نی تکنوکرات ه
ــن شده اســت و  ــد و در نتیجــه آن، نظــم دیگــری جایگزی ــل نکرده ان عم

ــت. ــوان از کشــاورز خســارت گرف نمی ت
ــال آب را  ــی در خصــوص انتق ــن احــکام قضای ــه یکــی از ای ــرای نمون  ب

ــد. در )کادر4( بخوانی
ــم  ــم و مجــازات« حتــی اگــر بپذیری ــودن جرائ ــق اصــل  »قانونی ب  مطاب
کــه مــاده 27 و 28 مانــع از انتقــال درون حوضــه ای آب کشــاورزی اســت، 
ــر رود و  ــذار فرات ــر قانون گ ــدوده نظ ــد از مح ــی نمی توان ــم قاض ــاز ه ب
کشــاورز را محکــوم کنــد، چــرا کــه در هیــچ کــدام از بندهــای مــاده  45  
ــود  ــه ای وج ــال آب درون حوض ــت انتق ــرای ممنوعی ــی ب ــت قانون صراح

نــدارد.  
بــا توجــه بــه همــه مســتنداتی کــه در ایــن نوشــتار ذکــر شــد نمــی تــوان 
ــال آب  ــه آب از انتق ــع عادالن ــون توزی ــواد 27 و 28 قان ــه م ــا اســتناد ب ب
ــاده 45 آن  ــه م ــا اســتناد ب ــری کــرد و کشــاورزان را ب کشــاورزی جلوگی

قانــون مجــازات کــرد.

منابع:
  . حقوق آب نوشته مرتضی سرمد، جلد سوم ، صفحه 58 و 59

  . نمونــه خبرخبرگــذاری صــدا و ســیما بــرای اختصــاص فضــای کارخانــه 
ســیمان بــه کشــت هندوانــه 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1824774

حکم قضایی دادگاه کیفری 2 راور در خصوص حفر کانال جهت انتقال آب به اراضی تحت شرب )1394/9/29(: 
اعمال مجازات موضوع بند هـ ماده 45 قانون توزیع عادالنه آب در خصوص تخلف از مقرره ماده 28 این قانون محل اختالف است و 

نظر مشورتی اداره کل امور قوه قضائیه با شماره 4837/7 با تاریخ 1373/8/4 آن را فاقد وصف جزایی دانسته است: » انتقال آب مورد ادعا 
مسبوق به سابقه چندین ساله است، با در نظر داشتن استقالل حقوق کیفری از حقوق مدنی؛ این که بداهتاً ضمانت اجرای اعمالی که سالیان 
طوالنی ارتکاب می یافته است و مراجع ذینفع تعرضی به آن نکرده اند و به نوعی با گذشت زمان و به ویژه انتقال قهری منافع و حقوق حاصل 
از این رویه به افراد از طریق قواعد ارث، از نوع ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود و باید به قواعد عام و همه شمول مدنی مراجعه کرد. چه 

این نظم از بین رفته ای که حقوق کیفری با اعمال قواعد خود در پی اعاده آن است از بین رفته است و حتی با عدم انجام وظایف قانونی 
متولیان وقت مرجع ذینفع نظمی دیگر جایگزین شده است نمی توان صبغه جزایی برای عمل قائل شد. «  
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