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صدایشــان  همیشــه  از  بیشــتر  جامعه شناســان 
ــوار  ــه در و دی ــان ب ــود! اقتصاددان ــنیده می ش ش
می کوبنــد! روانشناســان در شــبکه های اجتماعــی 
تاریخ شناســان  دارنــد!  متنوعــی  تحلیل هــای 
می کننــد!  واکاوی  را  تاریخــی  ریشــه های 
سیاســیون را نمی گویــم، چــرا کــه رنگارنــگ 
هســتند و حساب شــان جداســت! همــه و همــه 
ــۀ  ــه جامع ــتند ک ــئله هس ــن مس ــل ای ــی ح در پ
ایرانــی چگونــه می توانــد از عقــب ماندگــی 

فــرار کنــد و گام در مســیر درســتی نهــد. 
ــزرِگ  ــتی ب ــن کش ــا ای ــراه ب ــته هم ــۀ پس جامع
اثــر  آن  بــر  مــی رود،  پاییــن  و  بــاال  اجتمــاع 
ــه  ــا اینک ــرد. ام ــر می پذی ــذارد و از آن تأثی می گ
ــی  ــور کل ــری آن بط ــذاری و اثرپذی ــه اثرگ دامن
ــه  ــزرگ شــدن ایــن دامن ــدر بوده اســت؟ و ب چق
در جهــت پیشــرفت بــه چــه عاملــی بســتگی دارد؟ 

ــد. ــوال باش ــورد س ــد م می توان
آنچــه بــدون بــرو و برگــرد بــه آن اذعــان 
پســته  اقتصــاد  کــه  اســت  ایــن  می شــود، 
ــکیل  ــی را تش ــاد غیرنفت ــی از اقتص ــش بزرگ بخ
اســتان های  در  زیــادی  مردمــان  می دهــد. 
و  می کننــد  ارتــزاق  بخــش  ایــن  از  کشــور 
ــد کــه کســی از خــوردن  ــه می دهن کاالیــی ارائ
ــایه  ــد در س ــه نمان ــا ناگفت ــود. ام ــیر نمی ش آن س
ــر آب  ــی از ذخای ــم عظیم ــتباه، حج ــی اش حکمران
ــد  ــره وری تولی ــت. به ــا رفته اس ــه فن ــی ب زیرزمین
در ایــن حــوزه خــوب نیســت؛ البتــه معمــوالً ایــن 
مطلــب بــا راســت و دروغ پیچیــده می شــود و 
بــا صنایــع رانت خــوار و سوبســیدخواری کــه 
ــدازد،  ــگ بیان ــان لُن ــد جلویش ــته بای ــت پس صنع
ــاری  ــت آث ــکی نیس ــس ش ــویم. پ ــه می ش مقایس
کــه از پســته بــه جــا مانــده بــزرگ هســتند، 
ــزی  ــت مرک ــات دول ــور تصمیم ــه مقه ــه اینک البت

ــد.  ــر باش ــد نظ ــد م ــتیم بای ــم هس ه
ــه  ــته چ ــش پس ــرفت در بخ ــه پیش ــاره اینک درب
ــرگاه  ــم ه ــد بگوی ــته؟ بای ــویی داش ــمت و س س
ــم، دســت در دســت  ــرار گرفته ای ــار هــم ق در کن
دنبــال  بــه  یک صــدا  و  نهاده ایــم  یکدیگــر 
ــن کار  ــا ای ــم و ب ــی بوده ای ــع جمع ــب مناف کس
نوعــی از قــدرت را خلــق کرده ایــم، دســتمان 

ــا  بــه جایــی بنــد شــده و تکانــی خورده ایــم؛ ام
ــه  ــدازۀ روحی ــه ان ــاً ب ــا قطع ــرفت م ــعت پیش وس
از  اســتفاده  تشــکل گرایی،  مشــارکت پذیری، 
ــته  ــا وابس ــی م ــری اصول ــی و مطالبه گ خردجمع

است. 
تــاش  بــا  کــه  اســت  ســال  ده  بــه  قریــب 
پدیــد  انجمــن  بســتر  دلســوزانه،  و  مســئوالنه 
را  هم افزایــی  و  هم اندیشــی  امــکان  و  آمــده 
تــا  کرده اســت  فراهــم  پســته  فعــاالن  بــرای 
حضــور باغــداران و تجــار بــزرگ و کوچــک، 
ــای  ــگاهیان، بخش ه ــی، دانش ــای خدمات بخش ه
ــد  ــه بتوان ــن مجموع ــی در ای ــی و دولت تحقیقات
ــد.  ــا باش ــه م ــرای هم ــر ب ــده ای بهت ــن آین متضم
انجمــن پســته ایــران تــا بــه امــروز همــواره 
در  بهــره وری  ارتقــا  جهــت  در  داشــته  ســعی 
تولیــد، دفــاع از پســته و معرفــی آن در بازارهــای 
جهانــی و در مســیر مطالبه گــری و ایســتادگی 
در مقابــل تصمیمــات نادرســت، گام بــردارد کــه 
شــرح مفصــل آن در ماهنامــه و وبســایت انجمــن 
ــا اینکــه امــروز انجمــن در  منعکــس شده اســت. ب
ــه کــه در داخــل و خــارج از  جایگاهــی قرارگرفت
مرزهــا قــدرت اظهارنظــر و عــرض انــدام دارد، اما 

کاســتی ها و گره هــا هــم فراواننــد. 
طبــق تجربیــات مــا، تقویــت پســته کشــور در 
گــروی تقویــت همبســتگی و پیوســتگی بیــش 
از پیــش اســت. بایــد از اینکــه روزی از قافلــه 
ــر  ــود ب ــروی خ ــا تک ــم و ب ــب بمانی ــن عق انجم

طبــل فروپاشــی بکوبیــم، بیمنــاک باشــیم. 
اعتقــاد دارم در ســال نــو بایــد فکــر و عمــل مــان 
خودبــاوری  از  درجــه ای  بــه  و  کنیــم  نــو  را 
ــا  ــودن گره ه ــا در گش ــک م ــک ت ــه ت ــیم ک برس
اصــاح  راه  و  هســتیم  موثــر  نواقــص  رفــع  و 
جامعــه بــزرگ ایــران از مســیری کــه هریــک از 
ــی  ــۀ ایران ــت. جامع ــدا نیس ــم، ج ــا می پیمایی م
ــا  ــه م ــد ک ــت می نه ــیر درس ــی گام در مس زمان
ــی  ــی در پ ــر خردجمع ــه ب ــا تکی ــه و ب عمل گرایان
حــل مســائل باشــیم و بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن، 
ــم.  ــر کنی ــن براب ــان را چندی ــدرت اثرگذاریم ق
سیدمحمود ابطحی
رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران

سال نو، فکر نو و عمل نو
سرمقاله



چهارمين گردهمايي انجمن پسته ايران برگزار شد

روز اول: آب و کشاورزي
روز دوم: تجارت پسته
روز سوم: اقتصاد ایران



سخنرانان و اعضای پنل در چهارمين گردهمايی انجمن پسته ايران

بخش آب و کشاورزی:

علی نظری 
* عضو هيأت موسس انجمن پسته ايران

محمد فاضلی
* جامعه شناس 
* مشاور وزير نيرو

فرهاد آگاه
* عضو هيأت مديره انجمن پسته ايران 

* عضو شورای راهبردی انديشکده تدبير آب ايران

شهاب عراقی نژاد
* معاون مرکز پژوهش آب 

دانشگاه تهران
* پروفسور دانشکده مهندسی و 

فناوری دانشگاه تهران 

انوش اسفندیاری 
* پژوهشگر حکمرانی آب 

* عضو شورای راهبردی انديشکده تدبير 
آب ايران

محمد حسین کریمی پور
* رئيس سابق کميسيون کشاورزی 

اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 
کشاورزی ايران



علــی نظــری عضــو هیــأت امنــای 
ــخنران  ــن س ــران اولی ــته ای ــن پس انجم
برنامــه گردهمایــی انجمــن پســته ایــران 
ــوع  ــورد موض ــه در م ــود ک ــش ب در کی
ــران  ــزی ای ــالت مرک ــران آب در ف بح
ــوال  ــن س ــا ای ــرد. او ب ــت می ک صحب
آغــاز کــرد: »حقیقــت کار مــا چیســت؟« 
ــم  ــا بگويي ــی وقت ه ــايد خيل ــت : »ش وی گف
بــه  ولــی  می کنيــم،  توليــد  پســته  مــا 
ــد از آب ارزش  کمــک دانشــی کــه داريــم باي
افــزوده ايجــاد  کنيــم. کاســبی مــا آب اســت، 
مخصوصــاً در مناطــق پســته خيــز ايــران کــه 
در مناطــق خشــک هســتند، آب بــرای همــه  
ــده ای دارد  ــن کنن ــش تعيي ــا نق ــا کويری ه م
ــت.  ــده کار ماس ــدود کنن ــن  مح و اصلی تري
ــت دارد  ــا اهمي ــرای م ــه آب ب ــدر ک ــن ق اي
ــچ حســاب  ــی هي ــدارد، ول ــرای هيچ کــس ن ب

ــم.« ــی از آب نداري و کتاب
ــم  ــغلی هايم می پرس ــم ش ــودم از ه ــن خ »م
ــدر  ــه ق ــب آب چ ــر مکع ــک مت ــه ازای ي ب
ــدد  ــی ع ــدم کس ــد؟ ندي ــر می داري ــته ب پس
داشــته باشــد. يعنــی علی رغــم ايــن کــه 
آب خيلــی بــرای مــا اهميــت دارد، اصــاًل 
نمی دانيــم بــا آب چــکار می کنيــم. ايــن 

ــت.  ــی اس ــض بزرگ ــاً تناق واقع
خــوب  را  هکتــار  بــر  توليــد  مــا  همــه 
ــظ  ــته را حف ــال گذش ــی 5 س ــم، حت می داني
هســتيم. چنــد کيلــو در قصــب پارســال 
توليــد کرديــم يــا امســال چقــدر شــد، ولــی از 

نمی دانيــم. آبمــان هيــچ 
ــی  ــا خيل ــا کويری ه ــرای م ــوع ب ــن موض اي
ــه ازای  ــا ب ــاخص م ــت. ش ــن کننده اس تعيي
مصــرف آب يــک قطــب نماســت. وقتــی 
قطــب نمــا بــد کار کنــد مــا راهــی بــه 
موفقيــت نداريــم. وقتــی بخواهيــم بــه ســمت 
ــمال را  ــا ش ــب نم ــی قط ــم، ول ــوب بروي جن
نشــان دهــد، هــر قــدر مهــارت داشته باشــيم 

بــه جايــی نمی رســيم. 
ــکل  ــار مش ــروز دچ ــا ام ــه ت ــن ک ــت اي عل
نشــده ايم، رشــدی اســت کــه از بابــت پســته 
داشــتيم. در ايــن مــدت مــا هيــچ وقــت 
مشــکل تقاضــا نداشــتيم و هرچــه پســته 
ــم فــروش رفته اســت. در نتيجــه  توليــد کردي
هــر قــدر ايــن شــاخص بــد عمــل کــرده مــا 
هيــچ نفهميديــم. در مــدت 50 ســال گذشــته 
توليــد پســته در جهــان از 2 هزارتــن بــه 700 

هزارتــن رسيده اســت.

ايــن تــب توليــد پســته در 40، 50 ســال 
پســته هــم  قيمــت  افزايــش  بــا  همــراه 
بوده اســت. در 50 ســال گذشــته، از زيــر 
ــال  ــا 10، 15 س ــده و ت ــروع ش ــزار دالر ش ه
پيــش حــدود 3 هــزار دالر رفته اســت. از 
15 ســال پيــش قيمــت پســته تقريبــاً 3 
ــه 8 هــزار دالر رســيده اســت.  ــر شــده، ب براب
بــه عنــوان  از طــرف ديگــر آمريکايی هــا 
ســردمداران باغبانــی دنيــا روی پســته تمرکــز 
کردنــد. پســته را در دنيــا خيلــی توســعه 
دادنــد. درآمــد آمريکايی هــا از هــزار دالر 
ــت و  ــزار دالر رسيده اس ــه 20 ه ــار ب در هکت
ــش  ــن افزاي ــد. اي ــش دادن ــن را افزاي ــاً اي دائم
درآمــد پســته، منجــر بــه گســترش پســته در 

شده اســت. دنيــا 
ــا در  ــا، م ــق آماره ــر طب ــر ب ــال حاض در ح
ايــران 500 تــا 700 کيلــو پســته بــه ازای هــر 

ــم. ــت می کني ــار برداش هکت
وقتــی حــدود يــک تــن پســته برداشــت 
ــی  ــب آب ــزار مترمکع ــدود 7 ه ــم. ح می کني
ــان  ــزار توم ــا ه ــاًل 500 ي ــم، عم ــه می دهي ک

ــود.  ــی ش ــل م ــی حاص ــود واقع س
خيلــی اهميــت دارد. ميــزان آبمــان کامــاًل بــه 
ســطح »ســايه اندازمــان« بســتگی دارد. يعنی 
ــا 4  ــته آمريکايی ه ــت پس ــاد درخ ــی ابع وقت
ــر اســت،  ــاع 3، 4 مت ــا ارتف ــر ب ــر در 6 مت مت
ــد.  ــب آب بدهن ــزار مترمکع ــد 10 ه می توانن
ــم   ــل اقلي ــه دلي ــه ب ــا ک ــای م ــی درخت ه ول
ــد،  ــاع نمی گيرن ــان ارتف ــرايط باغبانی م ــا ش ي
اصــاًل نمی توانيــم درختمــان را بــه آن هيــکل 
اجــازه  هــم  واريته هــا  حتــی  برســانيم. 

ــدر  ــه ق ــی هرچ ــور طبيع ــه ط ــد. ب نمی دهن
ــدارد. ــری ن ــچ تأثي ــم. هي آب بدهي

مــا بــه ازای هــر 10 بــرگ يــک خوشــه 

داريــم. هــر 100 ســانتی متر مربــع يــک 
ــه  ــور ک ــود. همان ط ــکيل می ش ــه تش خوش
می دانيــد ميــزان اصلــی نيــاز گيــاه بــه 
ــه از ســطح  ــی اســت ک ــدازه تعريق ــه ان آب ب
بــرگ صــورت می گيــرد. هرچــه درخــت تنــه 
ــتری  ــه آب  بيش ــد ب ــته باش ــری داش بزرگ ت
نيــاز دارد، ولــی اگــر تنــه کوچــک باشــد هــر 
قــدر آبــش بدهيــم، بــار و محصــول بيشــتری 
ــار  ــن ب ــک ت ــدود ي ــی ح ــم. وقت برنمی داري
برداريــم، حداکثــر ســه هــزار مترمکعــب 
ــويی  ــاز آب ش ــن ني ــر گرفت ــدون در نظ آب ب

ــم. ــاز داري ــت ني درخ
وقتــی شــاخص آب را کنــار گذاشــتيم و 
ــته  ــدر پس ــه چق ــن ک ــه اي ــه ب ــدون توج ب
بررســی  را  زميــن  شــاخص  بر می داريــم 
عمومــی  درآمــد  آن،  نتيجــۀ  در  کرديــم 
ــم.  ــان را کاهــش می دهي ــان و منطقه م خودم
تــن  هــزار   50 بــا  رفســنجان  در  مثــاًل، 
پســته ای کــه توليــد مــی شــود اگــر شــاخص 
بهــره وری آب را بــه ازی هــر 300 گــرم، يــک 
ــر 200  ــم؛ حداکث ــر بگيري ــب در نظ مترمکع
ميليــون متــر مکعــب آب نيــاز داريــم. در 
ــر حســب ادعــای وزارت نيــرو و  حالــی کــه ب
ــا 600 ميليــون مترمکعــب  ــا 500 ت جهــاد م
ــرف  ــته مص ــن پس ــزار ت ــد 50 ه ــرای تولي ب
ــئله  ــن مس ــه اي ــبت ب ــون نس ــم. چ می کني
کــه چقــدر آب داريــم و چقــدر آب خواهيــم 
داشــت، بــی توجــه هســتيم. در حالی کــه 
اگــر درختمــان تنــه کوچکــی دارد يــا واريتــه 
ــا نتوانســتيم آفــت  غلطــی انتخــاب کرديــم ي
چوب خــوار را کنتــرل کنيــم، بــا افزايــش 

سخنرانی علی نظری در روز آب در گردهمایی انجمن پسته ایران 

قطب نمای ما: توليد برحسب آب

»مــن خــودم از هــم شــغلی هایم 
ــر  ــک مت ــه ازای ی ــم ب می پرس
مکعــب آب چــه قــدر پســته بــر 
می داریــد؟ ندیــدم کســی عــدد 
داشــته باشــد. یعنــی علی رغــم 
ــا  ــرای م ــی ب ــه آب خیل ــن ک ای
ــم  ــاًل نمی دانی ــت دارد، اص اهمی

ــم.  ــکار می کنی ــا آب چ ب

ــن  ــزار ت ــا 50 ه ــنجان ب در رفس
ــد  ــد می کن ــه تولی ــته ای ک پس
ــره وری آب را  ــاخص به ــر ش اگ
ــک  ــرم، ی ــر 300 گ ــه ازی ه ب
مترمکعــب در نظــر بگیریــم؛ 
متــر  میلیــون   200 حداکثــر 
در  داریــم.  نیــاز  آب  مکعــب 
ــای  ــب ادع ــر حس ــه ب ــی ک حال
وزارت نیــرو و جهــاد مــا 500 تــا 
ــرای  ــب ب ــون مترمکع 600 میلی
تولیــد 50 هــزار تــن پســته 

می کنیــم. مصــرف 
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ــد  ــی باش ــان معمول ــر باغم اگ
ــل  ــی مث ــم آن را از آفت و بتوانی
نگه داریــم،  امــان  در  پســیل 
عــدد 300 گــرم یــک رقــم 
ــه  ــرای هم ــت و ب ــی اس حداقل
قابــل دســترس اســت، بــه 
شــرطی کــه همــه مــا حســاب و 
کتــاب آب را بــه جــای حســاب و 

ــم.  ــه داری ــن نگ ــاب زمی کت

ــه  ــن نتیج ــه ای ــرو ب وزارت نی
ــرای  ــد ب ــه بای ــت ک رسیده اس
آب ســند تولیــد شــود و آب 
مبادلــه  قابــل  زمیــن  مثــل 
شــود تــا اگــر کســی نتوانســت 
زمیــن  از  خوبــی  بهــره وری 
را  آب  بتوانــد  داشته باشــد 
زمین هــای  در  و  بفروشــد 
ــد.  ــت نده ــراب آن را از دس خ

ــرد.  ــران ک ــرر را جب ــوان ض ــی نمی ت آب ده
بدهيــم  بيشــتر  آب  اگــر  می کنيــم  فکــر 
ــت  ــا تس ــودم باره ــن خ ــود. م ــت می ش درس
ــا حــدود 4 هــزار و 500  کــردم؛ باغــی کــه ب
ــا 1.5 تــن محصــول  مترمکعــب آب، 1 تــن ت
ــردم  ــه ک ــدر آب اضاف ــر ق ــی داده اســت، ه م
شــايد فقــط 10 درصــد محصــول اضافــه شــد. 
ــه  ــت. هم ــته اس ــری نداش ــاًل تأثي ــی عم يعن
ــم  ــی کني ــورد آب م ــه در م ــی ک صحبت هاي
بــدون در نظــر گرفتــن نيــاز آب شــويی اســت. 
هيــچ وقــت ندانســتيم بــا توجــه بــه توليدمــان 
ــاری  ــر آبي ــی اگ ــم. حت ــاز داري ــدر آب ني چق
قطــره ای کــرده باشــيم، عمدتــاً پــرت آبمــان 
باالســت. در تابســتان تــا  60 ســانتی متر 
ــم. بيشــتر از عمــق  ــس کني ــم خي حــق داري
ــم آب از  ــس کني ــه خي ــانتی متر هرچ 60 س

ــم.  دســت داده اي

در مجمــوع بــه لحــاظ فنــی، اقليــم، درخــت 
ــازه  ــه اج ــه ای اســت ک ــه گون ــا ب ــن م و زمي
نمی دهــد 3 تــن پســته برداشــت کنيــم. 
ولــی همــه مــا بــا يــک کنتــرل محــدود و بــا 
توجــه بــه دانشــی کــه امــروز در اختيارمــان 
ــرم  ــاخصه 300 گ ــه ش ــی ب ــه راحت ــت ب اس

ــی  ــم. يعن ــی داري ــب دسترس ــر مکع ــر مت ب
اگــر باغمــان معمولــی باشــد و بتوانيــم آن را 
ــم،  ــان نگه داري ــيل در ام ــل پس ــی مث از آفت
ــی اســت  ــم حداقل ــک رق ــرم ي ــدد 300 گ ع
و بــرای همــه مــا قابــل دســترس اســت، بــه 
ــاب آب  ــا حســاب و کت شــرطی کــه همــه م
ــه  ــن نگ ــاب زمي ــاب و کت ــای حس ــه ج را ب
ــب  ــن قط ــن اي ــت گرفت ــا در دس ــم. ب داري
ــد  ــه خواه ــری ک ــاق ديگ ــد اتف ــای جدي نم
افتــاد ايــن اســت کــه بســياری از باغاتــی کــه 
نمی تواننــد از باغشــان محصــول برداشــت 
بفروشــند.  را  آبشــان  می تواننــد  کننــد، 
ــا وزارت نيــرو جلســات بســياری  اخيــراً مــا ب
اذعــان دارد همــه  نيــرو  داشــتيم، وزارت 
ــه  ــال رفت ــن 30، 40 س ــه در اي ــيری ک مس
ــق  ــن طري ــه اي ــرده ب ــر می ک ــت و  فک اس
ــا  ــد ي ــدار کن ــور پاي ــد آب را در کش می توان
ميــزان برداشــت را بــا ميــزان ورودی تطابــق 
ــرو  ــده بوده اســت. االن وزارت ني ــد، بی فاي ده
بــه ايــن نتيجــه رسيده اســت کــه بايــد بــرای 
ــن  ــل زمي ــود و آب مث ــد ش ــند تولي آب س
قابــل مبادلــه شــود تــا اگــر کســی نتوانســت 
داشته باشــد  زميــن  از  خوبــی  بهــره وری 
زمين هــای  در  و  بفروشــد  را  آب  بتوانــد 
خــراب آن را از دســت ندهــد. همــه بــه ايــن 
ــاز  ــه زودی س ــااهلل ب ــيده اند. انش ــه رس نتيج
ــن مســئله هــم فراهــم  و کارهــای انجــام اي
ــی  ــش خصوص ــرو و بخ ــود. وزارت ني می ش
پيگيــر ايــن مســئله هســتند. اســتان کرمــان 
در ايــن قضيــه پيشــتاز اســت. اســتاندار 
ــد  ــه بتوان ــن اســت ک ــال اي ــه دنب ــان ب کرم
هــر چــه زودتــر مســئله فــروش آب در 
ــس  ــادن م ــرای مع ــد. ب ــاز کن ــان را آغ کرم
چادرملــو و سرچشــمه، آبــی را کــه از خليــج 
ــی 10  ــد مترمکعب ــيرين می کنن ــارس ش ف
ــکان  ــر ام ــود. اگ ــام می ش ــان تم ــزار توم ه

خريــد و فــروش باشــد بــه راحتــی می تواننــد 
بــه انــدازه توليــد پســته آب بردارنــد و 
ــد  ــوع درآم ــازادش را بفروشــند و در مجم م
ــرف آب  ــش مص ــد. کاه ــب کنن ــی کس خوب
ــد شــد.  ــم خواه ــظ شــهر ه ــه حف منجــر ب
ــم،  ــنجان داري ــه در رفس ــدی ک ــن رون اي
ميــزان توليــد  50 هــزار تــن اســت، ســال 
ديگــر 40 يــا 30 هــزار تــن می شــود. 
آب  مصــرف  در  بتوانيــم  واقعــاً  اگــر 
ــادی در  ــق زي ــم، مناط ــی کني صرفه جوي
ــا،  ــی م ــرمايه اصل ــود دارد. س ــران وج اي
ــم  ــت، می تواني ــته اس ــد پس ــش تولي دان
ــته کاری را  ــران پس ــر اي ــق ديگ در مناط

ــم. ــعه دهي توس
بــا ايــن توصيــف اگــر مــا واقعــاً شــروع کنيم 
و مبنــا را توليــد برحســب آب بگذاريــم. 
براســاس شــاخص هــر 300 گــرم يــک 
مترمکعــب آب برنامــه ريــزی کنيــم.  حتمــاً 
ــا  ــرد و ب ــدا نخواهدک ــا کاهــش پي ــد م درآم
ــه ســازو کارهايــی کــه قــرار اســت  توجــه ب
ــروش آب  ــادی از ف ــد زي ــم شــود درآم فراه

ــم.«  ــت می آوري ــه دس ب
ب 

گردهمایی - آ
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دکتــر شــهاب عراقی نــژاد، معــاون 
ــران  ــگاه ته ــش آب دانش ــز پژوه مرک
ــن  ــی انجم ــخنران روز آب گردهمای س
ــود. وی در  ــش ب ــران در کی ــته ای پس
ــدی  ــه بن ــوان »پهن ــا عن ــود ب ــه خ ارائ
ــوع  ــه دو موض ــران« ب ــی آب ای امنیت
پرداخــت. وی تصویــری از وضــع منابــع 
آب در کل کشــور ارائــه نمــود و بــا 
تأکیــد بــر ایــن کــه از گذشــته تاکنــون 
همــه منابــع آب مــا وابســته بــه بــارش 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــث خ ــتند، بح هس
ولــی  هســتم  جنــوب  متولــد  »مــن 
100ميلی متــر  شــمال.  بزرگ شــده 
متوســط بــارش مناطــق مرکــزی ايــران 
مناطــق  هفتــه  دو  بــارش  بــا  مســاوی 
ــارش در  ــر ب ــد ميلی مت ــت. ص ــمالی اس ش
دو هفتــه برايمــان خيلــی عــادی بــود. عــدم 
توزيــع متــوازن بــارش آغــاز بحــث ماســت. 
ــانات  ــا و نوس ــتعد دوره ه ــا مس ــور م کش
دوم  نکتــه  اســت.  خشکســالی  شــديد 
ــرات  ــه تغيي ــم ب ــر بخواهي ــی اگ اينکــه حت
ــا  ــه 47 ت ــيم، در ده ــه باش ــم بی توج اقلي
در  ميلی متــر  بــارش 250  متوســط   57
ــا 68،  ــه 58 ت ــوده اســت. ده کل کشــور ب
تــا 79  بــود. دهــه 69  249 ميلی متــر 
ــه  ــبتاً ده ــر نس ــط 262ميلی مت ــا متوس ب
پربارانــی بــود و اســتقبال از طرح هــای 
ــه رخ  ــن ده ــعه عرضــه در اي ــر و توس آب ب
داد. دهــه آخــر 80 تــا 90 بــا متوســط  
218 ميلی متــر بارندگــی در ســال و بــا 
کاهــش بيــش از 30 ميلی متــر، منشــأ 
بســياری از کمبودهــا و دردســرهايی اســت 
کــه امــروز داريــم، البتــه ايــن همــه چيــز 

ــت.  ــل اس ــی از عوام ــط يک ــت، فق نيس
مــا چنــد ايســتگاه شــاخص در کشــور 
اعتمــادی  قابــل  ايســتگاه های  داريــم؛ 
ــد. در دو  ــدت دارن ــد م ــای بلن ــه آماره ک
می توانيــد  زاهــدان  و  کرمــان  ايســتگاه 

تغييــرات بــارش را مشــاهده کنيــد. 
از ســال 80  تاکنــون در کرمــان ميانگيــن 
بــارش ســاليانه از 189 بــه 138 ميلی متــر 
محســوس  کاهــش  ايــن  رسيده اســت. 
و  می شــود  ديــده  وضــوح  بــه  بــارش 
ــم  ــه ه ــن منطق ــه اي ــک ب ــتگاه نزدي ايس
هــم  آن  کــه  اســت  زاهــدان  ايســتگاه 

کاهــش بــارش را نشــان می دهــد.

اگــر بخواهيــم متوســط بلندمــدت تغييرات 
در روانــاب ســاليانه را در نظــر بگيريــم 
مقــدار منابع ســطحی در اختيار کل کشــور 
ــارد مترمکعــب می رســيم.  حــدود 80 ميلي
در حالــی کــه در هميــن نمــودار، طــی 15-
20  ســال اخيــر شکســت کاملــی در منابــع 
اُفــت  يعنــی  می بينيــم؛  ســطحی  آب 
ــر 60  ــه زي ــارد ب ــاالی 80 ميلي شــديد از ب
ميليــارد متــر مکعــب. بــه داليــل مختلفــی 
اعــم از کاهــش بــارش، افزايــش مصــارف و 
ــه  ــوازن منجــر ب تلفــات و توســعه های نامت

وضعيــت امــروز شــده اســت. 
زيرزمينــی  آب  منابــع  مــا  کشــور  در   
ــام فشــار  ــه تم ــی هســتند ک ــان منابع هم
بــار توســعه بــر آن وارد می شــود. 780 

کشــور  گســتره  در  چــاه  حلقــه  هــزار 
پراکنــده شــده اســت. در نقشــه ارائــه 
ــا  ــق آنه ــا و عم ــی چاه ه ــده، پراکندگ ش
بــا تيره تــر شــدن رنــگ نمايــش داده 
ــز  ــه در نقشــه قرم ــی ک شده اســت. هرجاي
تــر شــده اســت، يعنــی عمــق چاه هــا 
ــر  ــا 290 مت ــا ت بيشــتر اســت و عمــق آنه
ــچ  ــه هي ــه در نقش ــی ک ــد. جاهاي می رس
نمی خــورد  چشــم  بــه  قرمــزی  نقطــه 
يعنــی هيــچ آبخوانــی وجــود نــدارد. هرجــا 
ــوده،  ــی ب ــع آب زيرزمين ــری از منب ــه اث ک
ــن  ــی اي ــت. پراکندگ ــداث شده اس ــاه اح چ
نقــاط قرمــز نشــان می دهــد  آب هــای 

زيرزمينــی کجــا هســتند.« 
 دکتــر عراقی نــژاد در جمع بنــدی خــود 
را  نتايــج خــود  موجــود  نمودارهــای  از 
چنيــن اعــالم کــرد: »در حــال حاضــر 
ســاالنه 1.7 ميليــارد متــر مکعــب کســری 
ــود  ــور وج ــی کش ــه آب ــزن در 6 حوض مخ
دارد. بــا ادامــه رونــد موجــود، کســری 
ــاالنه  ــا س ــر ب ــی براب ــزن آب زيرزمين مخ
ــت.  ــل اس ــب، محتم ــر مکع ــارد مت 3 ميلي
عــدم قطعيت هــای زمانــی و مکانــی آب 
در دســترس، هشــدار وضعيــت وخيم تــری 
را می دهــد. امنيــت آب در ايــن ناحيــه 
ــه  ــرار دارد و ب ــود ق ــزان خ ــل مي در حداق
تبــع آن امنيــت معــاش، اقتصــاد و محيــط 

ــد.« ــز در خطرن ــت ني زيس

معاون مرکز پژوهش آب دانشگاه تهران در سخنرانی روز آب در گردهمایی مطرح کرد: 

فشار بار توسعه بر دوش آب های زيرزمينی

 
 

 ساالنه حاضر حال در» :بندی خود از نمودارهای موجود نتایج خود را چنین اعالم کردنژاد در جمعدکتر عراقی
 آب مخزن کسری موجود، روند ادامه با. دارد وجودکشور  آبی حوضه 6 در مخزن کسری مکعب متر میلیارد 1.7

 دسترس، در آب مکانی و زمانی هایقطعیت معد .است محتمل مکعب، متر میلیارد 3 ساالنه با برابر زیرزمینی
 امنیت آن تبع به و دارد قرار خود میزان حداقل در ناحیه این در آب امنیت .دهدمی را یتروخیم وضعیت هشدار
 «.است خطر در زیست محیطاقتصاد و  معاش،

ســاالنه  حاضــر  حــال  در 
1.7 میلیــارد متــر مکعــب 
ــه  ــزن در 6 حوض ــری مخ کس
ــا  ــود دارد. ب ــور وج ــی کش آب
ادامــه رونــد موجــود، کســری 
ــر  ــی براب ــزن آب زیرزمین مخ
ــر  ــارد مت ــاالنه 3 میلی ــا س ب

ــت. ــل اس ــب، محتم مکع

ب 
- آ

ی 
مای
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ــر  ــی وزی ــاور فعل ــی مش ــد فاضل محم
ــخنرانی  ــل روز آب س ــاز پن ــرو در آغ نی
کــرد. وی در ابتــدا در پاســخ بــه تبریــک 
ــه انتصــاب خــود  اعضــای پنــل نســبت ب
ــه  ــاب، ب ــن انتص ــر ای ــرد: »اگ ــان ک بی
خیــری بــرای کشــور و آبرویــی بــرای مــن 
ــرانجام  ــر س ــت، اگ ــوب اس ــد خ بیانجام
اتفاقــی نیافتــد و آبــروی مــا بــرود، 

ــت.« ــد داش ــم نخواه ــک ه تبری
ــوالی  ــه 5 س ــید ب ــی کوش ــپس فاضل س
کــه از ســوی انجمــن پســته طــرح شــده 
بــود، پاســخ دهــد. ســواالت از ایــن قــرار 

ــد: بودن
ــم انداز  ــری از چش ــتن تصوی ــرا داش 1. چ
بلندمــدت منابــع و مصــارف آب در فــالت 

مرکــزی ایــران مهــم اســت؟
2. چــه عواملــی در بلندمــدت تعییــن 
ــالت  ــارف آب در ف ــع و مص ــده مناب کنن
ــک از  ــود؟ هری ــد ب ــران خواه ــزی ای مرک
ــع و مصــارف  عوامــل تعییــن کننــده مناب
در درازمــدت در چــه وضعیتــی قــرار 
ــرژی  ــیدهای ان ــت؟ و سوبس ــد گرف خواهن
ــد  ــکلی خواهن ــه ش ــه چ ــدت ب در بلندم

ــود؟ ب
ــرای  ــال آب ب ــا انتق ــازی ی 3. شیرین س
ــزر  ــای خ ــران از دری ــزی ای ــالت مرک ف
چــه  بلندمــدت  در  فــارس  خلیــج  و 

دارد؟ جایگاهــی 
ــه  ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــی ت ــا م 4. آی
در چشــم انداز بلندمــدت ســهم هــر 

ــت  ــاورزی، صنع ــای کش ــک از بخش ه ی
ــزی  ــالت مرک ــارف آب ف ــرب از مص و ش
ــری  ــه تغیی ــال چ ــه ح ــبت ب ــران نس ای

ــرد؟ ــد ک خواه
ــوص  ــت درخص ــیر حرک ــن مس 5. بهتری
ــزی  ــالت مرک ــارف آب در ف ــع و مص مناب

ــت؟ ــران چیس ای
ــا بررســی اطالعــات آمــاری ســه  وی ابتــدا ب
ــه  ــان اين گون ــزد و اصفه ــان، ي ــتان کرم اس
رســمی  آمارهــای  »طبــق  داد:  توضيــح 
وقتــی در مــورد اصفهــان در فــالت مرکــزی 
ــورد 6.66  ــی در م ــم، يعن ــت می کني صحب
درصــد ارزش افــزوده و 6.5 درصــد جمعيــت 
ــورد  ــی در م ــم. وقت ــت می کني ــور صحب کش
کرمــان صحبــت کنيــم، منظــور 3.39 درصد 
ارزش افــزوده و 3.94 درصــد از جمعيــت 
کشــور و در مــورد يــزد يعنــی 1.95 درصــد 
ارزش افــزوده و 2.5 درصــد جمعيــت کل 
ــا  ــه ت ــباتی ک ــاس محاس ــت. براس ــران اس اي
ســال 93 انجــام شــده، جمعــاً در ايــن ســه 
ــور  ــت کل کش ــد از جمعي ــتان 12 درص اس
ــر  ــم. باالت ــزوده را داري ــد ارزش اف و 12درص
از ايــن اســتان ها، تهــران بــا 23 درصــد 
ارزش افــزوده و خوزســتان را بــا 9.7 درصــد 
وضعيــت  تهــران  داريــم.  افــزوده  ارزش 
مجزايــی دارد. ايــن رقــم در خوزســتان هــم 
ــان  ــی اســت. در اصفه ــت نفت حاصــل وضعي
10.3 درصــد کشــاورزی در کرمــان 38.3 
ــزد  ــان( در ي ــر اصفه ــاً 4 براب ــی تقريب )يعن
ــتان  ــه اس ــا س ــم. ب ــد داري ــم 8.4 درص ه

ــاوت  ــت متف ــه دو وضعي ــتيم ک ــه رو هس روب
دارنــد. کرمــان کــه ســهم کشــاورزی در 
ــه  ــان ک ــزد و اصفه ــت و ي ــی باالس آن خيل
ســهم کشــاورزی پاييــن اســت. اگــر نتيجــه 
ايــن دو وضعيــت را بــا ســرانه ارزش افــزوده 

بــدون نفــت در فاصلــه ســال های 79 تــا 
94 مقايســه کنيــم، می بينيــم تــا ســال 
ــزار و 978  ــور 7 ه ــرانه کش ــد س 79، درآم
هــزار ريــال اســت و تــا قبــل از شکســت آبــی 
ــر  ــت ه ــدون نف ــرانه ب ــد س ــن درآم ميانگي
ــر  ــور باالت ــن کل کش ــتان از ميانگي ــه اس س
ــا ســال 92،  ــی ت اســت. بعــد از شکســت آب

سخنرانی مشاور وزیر نیرو در آغاز پنل آب گردهمایی انجمن پسته ایران 

نظام يارانه ای، عامل ويرانی فالت مرکزی ايران

 2 روی  اصفهــان  اســتان  در 
ــارد مترمکعــب آب زیرزمینی  میلی
می توانیــم برنامه ریــزی کنیــم. 
 946 کرمــان  اســتان  کل  در 
میلیــون مترمکعــب آب و در یــزد 
302 میلیــون مترمکعــب قابــل 
برنامــه ریــزی اســت. یعنــی 
ــد  شــما در هــر ســه اســتان داری
ــع  ــاری از مناب ــکل فاجعه ب ــه ش ب
اســتفاده می کنیــد. فقــط بــا ایــن 
اختــالف کــه در اســتان کرمــان 6 
برابــر، در اســتان اصفهــان 2 برابــر 
و در اســتان یــزد 4 برابــر بیشــتر 
ــد.  ــرف می کنی ــاز  مص ــد مج از ح

ب 
گردهمایی - آ
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ــدون نفــت  ــزوده کشــور ب ميانگيــن ارزش اف
113 ميليــون ريــال شــد. در اســتان اصفهــان 
1.26 درصــد رشــد داشــته اســت. در يــزد از 
1.1 بــه 1.6 درصــد رســيديم؛ يعنــی جايــی 
کــه کشــاورزی ســهمش پاييــن اســت و 
صنعتی تريــن اســتان بيــن ايــن ســه اســتان 
ــه  ــت. ب ــد داشته اس ــود رش ــوب می ش محس
طــور کلــی ســرانه ارزش افــزوده بــدون نفــت 
ــال 79  ــه س ــبت ب ــتان نس ــه اس ــن س در اي
بــاال رفته اســت. امــا در اســتان کرمــان، 
ــان  ــوری در هم ــن کش ــه ميانگي ــبت ب نس

ــته ايم. ــدی نداش ــچ رش ــال هي س
اســت کــه کاهــش  يــک فرضيــه  ايــن 
ميانگيــن ارزش افــزوده در اســتان کرمــان را 
ــرا  ــم، چ ــبت می دهي ــی نس ــت آب ــه شکس ب
ــاال  ــد ب ــل آن می توان کــه تنهــا يکــی از دالي
ــتان  ــد اس ــاورزی در درآم ــهم کش ــودن س ب
ــه  ــی ک ــورد اطالعات ــا در م ــا اينج ــد. ت باش
دادم زود قضــاوت نکنيــد چــرا کــه بــه دنبــال 

جمع بنــدی ديگــری هســتم. 
ــم انداز  ــه چش ــن ک ــوال اي ــه س ــخ ب در پاس
منابــع و مصــارف آب چگونه اســت؟ بايــد 
ــرف  ــهم مص ــان س ــتان اصفه ــم در اس بگوي
آب زيرزمينــی 4 ميليــارد مترمکعــب اســت؛ 
در کرمــان ايــن رقــم 6 ميليــارد و 390 
کــه  درجايــی  يعنــی  اســت.  مترمکعــب 
بيشــترين مصــرف آب را داريــم کمتريــن 
ارزش افــزوده را توليــد کرده اســت. ايــن 
رقــم بــرای يــزد 1 ميليــارد مترمکعــب اســت. 
ــای رســمی  ــات حاصــل از آماره ــن اطالع اي

ــت. ــرو اس ــال 95 وزارت ني س
 در ســند آمايــش آب کشــور می توانيــم 
بــه ايــن ســوال پاســخ داد کــه مــا روی چــه 
قــدر آب مــی توانيــم برنامه ريــزی کنيــم. در 
اســتان اصفهــان روی 2 ميليــارد مترمکعــب 
برنامه ريــزی  می توانيــم  زيرزمينــی  آب 
کنيــم. در کل اســتان کرمــان 946 ميليــون 
ميليــون   302 يــزد  در  و  آب  مترمکعــب 
اســت.  ريــزی  برنامــه  قابــل  مترمکعــب 
ــه شــکل  يعنــی شــما در هــر ســه اســتان ب
فاجعه بــاری از منابــع اســتفاده می کنيــد. 
فقــط بــا ايــن اختــالف کــه در اســتان 
کرمــان 6 برابــر، در اســتان اصفهــان 2 برابــر 
ــرف  ــتر مص ــر بيش ــزد 4 براب ــتان ي و در اس

 . می کنيــد
ــزوده  ــمی، ارزش اف ــای رس ــاس آماره براس
توليــد شــده بــه ازای تخليــه هــر 1 ميليــون 
اســتان  در   ،94 ســال  در  آب  مترمکعــب 
اصفهــان 151 هــزار ميليــارد ريــال اســت. در 
ــزد   ــال و در ي ــارد ري ــزار ميلي ــان 60 ه کرم

218 هــزار ميليــارد ريــال ارزش افــزوده 
توليــد می شــود. تفســير ايــن آمارهــا يعنــی 
کــه صنعتی تــر  در جايــی  افــزوده  ارزش 

ــود. ــد می ش ــتر تولي ــت بيش اس
در ســند آب قابــل برنامه ريــزی و طــرح 
ــيم بندی  ــور تقس ــات آب کش ــع مطالع جام
آب در صنايــع مختلفــی بــه اســتثنای معــدن 
اعــم از کاغــذ، نســاجی، ماشــين آالت، غذايــی 
و آشــاميدنی انجــام شده اســت. بــا ايــن 
ــداد  ــر صنعــت چــه تع ــا در ه ــه م ســوال ک
ــم؟  ــرف می کني ــدر مص ــم و چق ــاغل داري ش
تعــداد اشــتغال در صنايــع نســاجی 236 
هــزار نفــر و کل ايــن نســاجی ها 62 ميليــون 
مترمکعــب آب مصــرف می کننــد. اگــر شــما 
ــب  ــون مترمکع ــه 62 ميلي ــتغال را ب کل اش
ــک  ــر ي ــه ازای ه ــی ب ــد، يعن ــيم کني تقس
ميليــون متــر مکعــب آب در صنايع نســاجی، 
3800 نفــر شــغل ايجــاد شــده اســت. يادمان 
باشــد، اصلی تريــن مســئله کشــور کــه از آن 

ــزد  ــی خي ــم برم ــان ه ــف خياب ــورش ک ش
ماشــين آالت  در  اســت.  بيــکاری  مســئله 
ــغل  ــر ش ــب 5200 نف ــر مترمکع ــه ازای ه ب
ــيميايی  ــع ش ــا در صناي ــود. ام ــاد می ش ايج
کــه  پااليشــگاه ها  پتروشــيمی ها،  شــامل 
رانــت انــرژی هــم دارنــد و گاز ارزان دريافــت 
ــان  ــت محيطی يش ــی زيس ــد، آلودگ می کنن
ــون  ــک ميلي ــر ي ــه ازای ه ــت ب ــم باالس ه
مترمکعــب، 292 شــغل ايجــاد می شــود. 
ايــن را مقايســه کنيــد بــا 3800 شــغل 

ــاجی! ــع نس صناي
يــک  بــه  فاضلــی  محمــد  ادامــه  در 
اظهــار  و  پرداخــت  اوليــه  جمع بنــدی 
داشــت: »آمارهــا نشــان مــی دهنــد مــا اگــر 
ــرف آب  ــم مص ــی تواني ــويم، م ــی ش صنعت

ــه ازای  ــه ب ــری داشــته باشــيم. چــرا ک کمت
هــر يــک ميليــون مترمکعــب آب شــغل 
ــزوده  ــود و ارزش اف ــت می ش ــتری درس بيش
بيشــتری خلــق می شــود. ولــی چنــد ســوال 
ــزد و  ــان، ي ــه در اصفه ــی ک ــورد صنايع در م
کرمــان ايجــاد کرده ايــم پيــش می آيــد؟

ــدون سوبســيدهای  ــا ب ــع م ــا صناي ــک- آي ي
ــت  ــای دس ــن ارزش افزوده ــه چني ــرژی ب ان
يافتنــد؟ يعنــی اگــر يــزد موفــق شــده 
بيشــتر  بــا کشــاورزی کمتــر و صنعــت 
ــک  ــه ي ــد نتيج ــی برس ــن وضعيت ــه چني ب
ــه  ــدون ياران ــرايط ب ــت در ش ــت رقاب وضيع

ــت؟ اس
دو- وضعيــت آب کشــاورزی را هــم بايــد 
بــا سوبســيد انــرژی و آب لحــاظ کنيــم کــه 
ــری  ــق 290 مت ــا از عم ــد م ــازه می ده اج
ــا آن کشــاورزی کنيــم  آب خــارج کنيــم و ب
ــب  ــه مترمکع ــزوده ب ــت ارزش اف ــه وضعي ک
آن بســيار پايين تــر از ســطح انتظــار اســت؟

ــورد  ــن م ــه مفصــل در اي ــای آگاه دو مقال آق
ــرژی  ــوزه ان ــان ح ــای پنه ــد و يارانه ه دارن
ــد. آن  ــبه کرده ان ــوالد را محاس ــيمان و ف س
ــم  ــا نتواني ــود م ــث می ش ــه باع ــزی ک چي
ــاکان  ــم و کم ــاوت کني ــورد قض ــن م در اي
ــدن  ــی ش ــناريوی صنعت ــر دو س ــه در ه ک
بــا  رويــم  مــی  کــه جلــو  و کشــاورزی 
بدتــری مواجــه می شــويم،  وضعيت هــای 
ــن  ــه اي ــت ک ــی اس ــای پنهان ــود يارانه ه وج
ــان را  ــزد و اصفه ــر ي ــزوده اضافی ت ارزش اف
ــاظ  ــا لح ــه ه ــش آن ياران ــت پوش ــد تح باي
ــد اصــاًل مشــخص  کنيــم. اگــر يارانه هــا نبون
نيســت ايــن اتفاقــات مــی توانســت در يــزد و 

ــد. ــم بيافت ــان ه اصفه
ــه  ــزی ک ــت، چي ــن اس ــن اي ــرف م ــس ح پ
فــالت مرکــزی را خــراب می کنــد نظــام 
ــاير  ــا و س ــار البی ه ــت در کن ــه ای اس ياران
فشــار های امنيتــی کــه اجــازه نمی دهــد 
ــی  ــی و تعادل ــد تعامل ــک فراين ــاد در ي اقتص
صنعــت و کشــاورزی حرکــت کنــد. هــر 
ــران و  ــزی اي ــالت مرک ــورد ف ــده ای در م آين
ــا  ــی شــدن، ب ــورد صنعت ــده ای در م ــر آين ه
ــد،  ــادی دارن ــای زي ــه آالينده ه ــی ک صنايع
کــه نســبت بــه نســاجی 12 بــار کمتــر 
ــاختار  ــی از س ــد، ناش ــاد می کنن ــغل  ايج ش
ــرژی، گاز و  ــش ان ــای بخ ــا يارانه ه ــی ب رانت
ــع شــيميايی  ــی بخــش آب اســت. صناي حت
بــه شــدت آب بــری تعريــف شــده اســت کــه 

پاســخ گوی معضــالت امــروز نيســت.«
وی در جايــگاه مشــاور و محققــی کــه بارهــا 
در اين بــاره اظهــار نظــر کرده اســت بــه 

ــزی  ــالت مرک ــه ف ــزی ک چی
نظــام  می کنــد  خــراب  را 
یارانــه ای اســت در کنــار 
ــار های  ــایر فش ــا و س البی ه
اجــازه  کــه  امنیتــی 
ــک  ــاد در ی ــد اقتص نمی ده
ــی  ــی و تعادل ــد تعامل فراین
صنعــت و کشــاورزی حرکــت 

ــد کن

ب 
- آ

ی 
مای

ده
گر



19

سال سوم - اسفندماه 1396 - شماره 24

بــرای هــر پــروژه انتقــال آب، 
ــود دارد.  ــرط وج ــش ش ــت پی هش
در محیــط مقصــد بایــد کلیــه 
ــت  ــرای مدیری ــن ب ــات ممک اقدام
مصــرف و تقاضــا را انجــام داده 
باشــند؛ در حالــی کــه حتــی بــرای 
یــک دشــت کســی نمی توانــد 
چنیــن ادعایــی بکنــد. کلیــه 
غیــر  و  اقتصــادی  روش هــای 
ــرف  ــت مص ــرای مدیری ــازه ای ب س

شده باشــد عملــی 

موضــع خــود در قبــال انتقــال آب پرداخــت.
ــا در  ــال آب ه ــن انتق ــل اي ــه دلي ــه س » ب

کشــور امــکان ناپذيرنــد؛
ــه  ــف شــده از جمل ــی کــه تعري 1- پروژه هاي
ايــن مــگا پروژه هــا هــر کــدام چنــد ده هــزار 
ــد. در  ــاج دارن ــی احتي ــع مال ــارد مناب ميلي
شــرايط فعلــی کشــور، هيــچ کــس قــادر بــه 
پرداختــن چنيــن مبالغــی نيســت. ممکــن 
ــند  ــته باش ــه داش ــکاران عالق ــت پيمان اس
و بگوينــد ايــن پــروژه 20 ســال طــول 
می کشــد، می شــود 30 هــزار ميليــارد، 
ــا  ــت م ــم دس ــارد ه ــزار ميلي ــالی دوه س
ــی اســت.  ــکاری کاف ــرای پيمان ــرد، ب را بگي
ــگا  ــن م ــه  اي ــن اســت ک ــت اي ــی واقعي ول
ــد. ــد ش ــرای کشــور آب نخواهن ــا ب پروژه  ه
2- در همــه جــای دنيــا هيــچ کــدام از 
ــتانداردهای  ــا اس ــال آب، ب ــای انتق پروژه ه
ــات  ــرای اطالع ــد نمی شــوند. ب ــروز  تأيي ام
ــان  ــمی و ي ــدون قاس ــاب فري ــر کت دقيق ت
ــا،  ــور دني ــد در 5 کش ــگاه کني ــت را ن واي
ــد  ــادا و هن ــکا، کان ــن، آمري ــتراليا، چي اس
ــد  ــی کردن ــال آب را بررس ــای انتق پروژه ه
می کننــد؛  نتيجه گيــری  صريحــاً  و 
مگاپروژه هــای انتقــال آب بــا اســتانداردهای 
ــد  ــد ش ــد نخواهن ــدام تأيي ــچ ک ــروز هي ام
ميليــارد   3 کــه  نکنيــد  تصــور  شــما  و 
ــالت مرکــزی  مترمکعــب کســری مخــزن ف
ــب آب  ــون مترمکع ــال 500 ميلي ــا انتق را ب
ــی مثــل انتقــال آب از  ــا کارهــای ژول ورن ي
دريــای خــزر يــا کشــف آب هــای ژرف عمــق 
2 هــزار متــری مــی تــوان بــه جايــی رســاند. 
بيمــاری کــه خون ريــزی داخلــی دارد را 

نمی تــوان بــا تزريــق کيســه های خــون 
مشــکلش را حــل کنيــد. يعنــی وقتــی 
ــک  ــه ازای ي ــا ب ــد م ــای نظــری می گوي آق
ــرف  ــا آب مص ــر دني ــن 2 براب ــار زمي هکت
ــن  ــال آب اي ــا انتق ــوان ب ــم نمی ت می کني

ــم. ــل کني ــکل را در درون ح مش
ــت  ــال آب، هش ــروژه انتق ــر پ ــرای ه 3- ب
پيــش شــرط وجــود دارد. در محيــط مقصد 
بايــد کليــه اقدامــات ممکــن بــرای مديريت 
مصــرف و تقاضــا را انجــام داده باشــند؛ در 
حالــی کــه حتــی بــرای يــک دشــت کســی 
نمی توانــد چنيــن ادعايــی بکنــد. کليــه 
روش هــای اقتصــادی و غيــر ســازه ای بــرای 
مديريــت مصــرف عملــی شده باشــد؛ در 
ــدارد؛  ــت ن ــان قيم ــه آب و انرژيت ــی ک جاي
از عمــق 300 متــری آب مــی کشــند و 
ــد؛  ــه ان ــوز راه نيانداخت ــم هن ــازار آب ه ب
چــه طــور بــه خودشــان جــرأت مــی دهنــد 
ــروژه هــای  ــارد تومــان در پ از 30 هزارميلي
ــد آب  ــان باش ــد؟ يادم ــرف بزنن ــور ح کش
ــک  ــار ي ــون يک ب ــت. چ ــرق نيس ــدل ب م
نفــر آمــده بــود بــه مرکــز اســتراتژيک 
ــی آب  ــع مل ــد توزي ــت بياي ــور، می گف کش
ــس  ــی رئي ــک زمان ــم. ايشــان ي راه بياندازي
يکــی از دانشــگاه هــای ايــن مملکــت 
ــع  ــی توزي ــی چ ــيديم يعن ــت. پرس بوده اس
ملــی؟ گفــت: »يعنــی مثــل بــرق کــه 
می شــود،  قطــع  خراســان  در  وقتــی 
ــن  ــتان را روش ــی در خوزس ــک نيروگاه ي
آنجــا«  می فرســتيم  بــرق  می کنيــم، 
گفتــم:» شــما در جريــان هســتيد کــه بــرق 
ــا ســرعت نــور حرکــت می کنــد. اگــر آب  ب

آنجــا کــم بيايــد تلمبــه کنيــم حداقــل ســه 
روز بعــد می رســد آنجــا مــا نمی توانيــم 
توزيــع ملــی آب داشــته باشــيم. حــاال يــک 
ــارند،  ــا را بفش ــد ابره ــی خواهن ــده ای م ع
يــک عــده ای مــی خواهنــد ابرهــا را بــارور 
ــا  ــا ابره ــد ب ــی خواهن ــده ای م ــد، ع کنن
ــاً.  ــم واقع ــی دان ــد؛ نم ــی کنن ــم آغوش ه
ــی  ــد، ول ــد بکنن ــر کاری می خواهن حــاال ه

دارد،  بيمــاری کــه خون ريــزی داخلــی 
نمــی تــوان از بيــرون بــه آن کيســه خــون 

ــد.  ــق کني تزري
ــزار  ــتيد 12 ه ــان خواس ــر زم ــان ه در پاي
ــش  ــد. قبل ــال آب کني ــرج انتق ــارد خ ميلي
ــارد  ــا 1200 ميلي ــن فکــر کنيــد »آي ــه اي ب
ــت مصــرف در مقصــد  ــن خــرج مديري توم

کرده ايــد؟«

ب 
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انجمن پســته ایران در ســه روز گردهمایي، 
ــراي بررســي و تحلیــل  ســه موضــوع را ب
برگزیــده بــود.. روز اول بــه مســئله بحران 
آب در فــالت مرکــزي اختصــاص داشــت و 
ــداز  ــا عنــوان » چشــم ان پنــل ایــن روز ب
ــزی  ــالت مرک ــارف آب در ف ــع و مص مناب
ــان آقایــان حســین کریمــی  ایــران« میزب
ــی  ــهاب عراق ــی، ش ــد فاضل ــور، محم پ
ــی  ــفندیاری ، عل ــوری اس ــوش ن ــژاد، ان ن

ــود.  ــاد آگاه ب ــری و فره نظ
ــل  ــده پن ــگاه گردانن ــاد آگاه در جای فره
ــن  ــای انجم ــه اعض ــه عالق ــه ب ــا توج و ب
ــده آب در فــالت مرکــزی  ــه آین پســته ب
و ضــرورت توجــه بــه آینــده جرقــه 
آغازیــن پنــل را بــا مفهــوم کلمــه آینــده 

ــی زد. پژوهش
در  می توانــد  »انســان  گفــت:  وی   
ــد. در  ــذار باش ــده تأثیرگ ــت آین سرنوش
ــه  ــود ک ــی زاده می ش ــه دانش ــن میان ای
ــل  ــی عوام ــا پیش بین ــد ب ــعی می کن س
ــی  ــه صورت ــده ب ــرات آین ــر در تغیی مؤث
در  را  تغییــرات  مهــار  هــم  دوگانــه، 
دســت گیــرد و هــم جامعــه را بــرای ایــن 
آینده پژوهــی  آماده کنــد.  تغییــرات 
فراتــر از پیش بینــی اســت و ادعــای 
ــی  ــدارد. آینده پژوه ــم ن ــی ه پیش گوی
ــه  ــه آینــده  اســت، ب هنــر شــکل دادن ب
ــم.« ــده را می خواهی ــه آین ــکل ک آن ش
محمــد حســين کريمی پــور در خصــوص 
بحــث انتقــال آب و ضــرورت توجه بــه اقتصاد 
آن ايــن چنيــن توضيــح داد: »فــرض کنيــد 
در ايــران بــرای شــيرين کــردن 1 مترمکعــب 
ــزرگ  ــيرين کن های ب ــای آب ش ــا پ آب دري
ــه  ــنت هزين ــا 35 س ــاحل تقريب ــار س در کن
ــه  ــيد هزين ــته باش ــا توجه داش ــود. ام می ش
ــد آب  ــه تولي ــا هزين ــيرين کردن آب دري ش
نيســت. بلکــه هزينــه انتقــال آن اســت. 
ــه  ــد ب ــه باي ــی سردســتی ک ــدد خيل ــک ع ي
نــگاه کنيــد. هــر 100  آن گران ســنجانه 
ــد؛  ــراز باش ــه ت ــت ک ــک دش ــر در ي کيلومت
اگــر انتقــال بدهيــد حــدوداً 5 ســنت هزينــه 
دارد. و هــر 100 متــر ارتفــاع محاســباتی 
)ارتفــاع دايناميــک بــه عــالوه اســتاتيک( کــه 
ــر مکعــب 5 ســنت  ــد، هرمت ــاال ببري آب را ب
ــن  ــيرين ک ــن دم آب ش ــه دارد. بنابراي هزين
در بندرعبــاس مترمکعبــی 2000 تومــان 

ــند  ــما بفروش ــه ش ــت ب ــن  اس آب را ممک
ــو  ــه چادرمل ــر کار ب ــن آب اخ ــی اي ــا وقت ام
ــب  ــر مترمکع ــروش ه ــرای ف ــد ب ــی رس م
ــی  ــت و حت ــان اس ــت 13000توم ــه قيم ب

مجــری می گويــد مــن بايــد بازبينــی کنــم- 
چيســت؟  معنايــش  نيســت-  اقتصــادی 
يعنــی مــا نمی توانيــم حتــی توســعه جنــوب 
ــردن آب از  ــيرين ک ــه ش ــی ب ــور را متک کش
دريــا بکنيــم. در حقيقــت مقــدار معنــی داری 
ــد کــه  از اراضــی جنــوب کشــور وجــود دارن

ــنتی  ــما آب 35 س ــه اقتصــادی دارد ش صرف
ــر  ــر دورت ــا 200 کيلومت ــر ي را 100 کيلومت
ببريــد. بــه محــض ايــن کــه بــه کوچکتريــن 
ــای  ــه هزينه ه ــک دفع ــيد ي ــی برس ارتفاعات
ــب آب  ــر مترمکع ــال ه ــه انتق وحشــتناکی ب
اضافــه می شــود. بيــن ســاحل خليــج فــارس 
بــا اوليــن نقطــه تحويــل کــه گل گهــر باشــد 

ــه عــالوه ديناميــک  ــر اســتاتيک ب 2500 مت
فاصلــه اســت؛ يعنــی بايــد فــرض کنيــم کــه 
ــاال  ــه طــور عمــودی ب ــر ب آب را 2.5 کيلومت
ــا از آن  ــه 25 ت ــک دفع ــن کار ي ــم. اي می بري
35 ســنتی ها ) 875 ســنت( بــه آبــی اضافــه 
ــه  ــاس هزين ــاً در بندرعب ــه ذات ــد ک ــی کن م
ــا  ــدر م ــر ق ــود. ه ــتر نب ــنت بيش اش 35 س
ــان  ــرای خراس ــاًل ب ــم، مث ــر کني آب را دورت
جنوبــی يــا زابــل ببريــم، گرانتــر خواهد شــد. 
دارد  مثــل سدســازی  انتقــال آب  امــروز 
ــازار  ــه ب ــود ک ــکار می ش ــده ای پيمان دکان ع
ــب  ــد مراق ــرداران باي ــد. بهره ب ــادی دارن کس
باشــند، چــرا کــه ايــن دکان داران مــی توانند 
ــه در  ــد ک ــی کنن ــرداران را وارد تله هاي بهره ب
ــاً  ــان دادن يقين ــال ج ــرداراِن در ح آن بهره ب
ــا آمارهايــی  ــد. ب روی نجــات را نخواهنــد دي
ــر  ــد، اگ ــی داده ش ــن گردهماي ــه در همي ک
ــر  ــارد مت ــور 100 ميلي ــی کش ــيل آب پتانس
مکعــب باشــد. بــا فــرض درســت بــودن 
مصــرف  را  آن  درصــد   40 بايــد  آمارهــا 
ــد کل مصــرف  کننــد يعنــی ايــران مــی توان
کشــاورزی، صنعــت، خدمــات، شــرب و همــه 
پکيــج انســان ايرانــی را روی  45 تــا 50 
ــرف  ــروز مص ــدد. ام ــب ببن ــارد مترمکع ميلي
نزديــک دو برابــر ايــن اســت. امــروز کل آبــی 
کــه در دنيــا بــا صنعــت آب شــيرين کن 
ــب  ــارد مترمکع ــود 53 ميلي ــی ش ــه م تهي
اســت. يعنــی کل چيــزی کــه مــا کــم داريــم 
ــا  ــی اســت کــه در دني معــادل توليــد کل آب
از طريــق آب شــيرين کــن فراهــم مــی شــود 
ــارس  ــج ف ــی خلي ــواحل جنوب ــم در س آن ه
ــی  ــارج از  اقتصــاد- حســاب کتاب اســت- خ
بــر آن حاکــم نيســت. ايــران محکــوم اســت 
بــه اينکــه حجمــی را کــه تاريــخ بشــر مصرف 
آن را بــه يــاد نــدارد، کــم کنــد و متأســفانه 
ــد در  ــک باي ــن بی ش ــده ای از اي ــش عم بخ
ــانی  ــن کس ــد. بنابراي ــاورزی باش ــش کش بخ
کــه بــه ســمت توليــد می رونــد بايــد مطلــب 
ــب  ــن مطل ــد. اي ــای نظــری را توجــه کنن آق
ــت  ــال نوش ــا آب ط ــد ب ــری را باي ــای نظ آق
ــد متوجــه  ــران باي کــه گفتند:»کشــاورزی اي
ــر هــر واحــد مصــرف  ــه ب ــی باشــد ک جاهاي
ــود دارد.«  ــادی وج ــر ع ــزودۀ غي آب ارزش اف
ــد  ــا ممکــن اســت بخشــی از تولي ــن جاه اي
ــدوده  ــدات در مح ــا تولي ــد و ي ــته باش پس
ــدرن«. ــای م ــل گلخانه ه ــده مث ــرل ش کنت

در پنل روز آب و کشاورزی بررسی شد:

چشم انداز منابع و مصارف آب در فالت مرکزی ايران

را  ایــران  در  آب  مســئله 
ــش  ــرد. دان ــاد ک ــت ایج حاکمی
ــترک  ــرد مش ــاله خ ــزار س 5 ه
ــالش  ــا ت ــی را ب ــِل آریای ماقب
مجدانــه ای متالشــی کــرد. پــای 
ــالب  ــتاد، انق ــه اش ایس مداخل
هــم شــد، امــا آن تیــم آب 
نابودکــن از بیــن نرفــت و هنــوز 

ــت.   ــای کار اس ــم پ ه

مثــل  آب  انتقــال  امــروز 
عــده ای  دکان  دارد  سدســازی 
پیمانــکار می شــود کــه بــازار 
بهره بــرداران  دارنــد.  کســادی 
ــه  ــرا ک ــند، چ ــب باش ــد مراق بای
تواننــد  مــی  دکان داران  ایــن 
تله هایــی  وارد  را  بهره بــرداران 
کننــد کــه در آن بهره بــرداراِن 
ــاً روی  ــان دادن یقین ــال ج در ح

نجــات را نخواهنــد دیــد. 
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کريمی پــور در بخــش دوم صحبــت خــود 
از  بخشــی  »حاکميــت  کــرد:  تصريــح 
ــا  ــه راه حــل! مــن ايــن را ب مشــکل اســت ن
شــرمندگی عــرض مــی کنــم. مقالــه حقــوق 
آب در ايــران نوشــته جنــاب مهــدی آگاه 
ــران را  ــئله آب در اي ــاًل مس ــد. اص را بخواني
حاکميــت ايجــاد کــرد. دانــش 5 هــزار ســاله 
خــرد مشــترک ماقبــِل آريايــی را بــا تــالش 
مجدانــه ای متالشــی کــرد. پــای مداخلــه اش 
ايســتاد، انقــالب هــم شــد، امــا آن تيــم آب 
ــای  ــم پ ــوز ه ــت و هن ــن نرف ــن از بي نابودک
کار اســت.  آقــای چيت چيــان مــرد شــريفی 
اســت و در دولــت قبــل از مــن خواســت کــه 
کمــک کنــم. مــن بــه محضــر ايشــان رفتــم. 
ديــدم وزارتخانــه جــای مــن نيســت. ايشــان 
ــاق  ــاق فکــر داشــت. يکــی از آنهــا ات ســه ات
اقتصــاد آب و بــرق بــود. مــن 14 جلســه در 
ايــن اتــاق فکــر شــرکت کــردم. جنــاب وزيــر 
شــخصيت های  بــود.  جلســه  سرپرســت 
ســابقه داری هــم در ايــن جلســات شــرکت 
ــئله آب و  ــدم مس ــا فهمي ــد. آنج ــی کردن م
ــه  ــا 14 جلس ــت. م ــران از کجاس ــی اي ويران
ســه ســاعته شــرکت کرديــم و اجــازه ندادنــد 
حتــی يــک بــار بحــث قيمــت آب و بــازار آب 
مطــرح شــود. فقــط بحــث کنتــور، تعرفــه و 
بودجــه وزارتخانــه و ايــن کــه از کــدام 
ــد.  ــا را بدهن ــاداش و مزاي ــوق و پ ــد، حق بن
ــی کــه در ايــن جلســات  ــا آدم هــای معقول ب
ــی  ــردم، ول ــت ک ــد صحب ــرکت می کردن ش
ــه  ــم، بدن ــا ايــن جمــع ورود کردي ــار ب هــر ب
وزارتخانــه کــه مديــران کل آنجــا بودنــد 
ــئله آب در وزارت  ــد. مس ــئله را پيچاندن مس
نيــرو مســئله تأميــن حقــوق و مزايــای 

ــر.  ــت و الغي ــدان اس کارمن
پيچيدگــی  ايــران دچــار  در  آب  مســئله 
کاهــش  مســئله  اســت.  فــراوان  هــای 
مصــرف يعنــی بــاز توزيــع يــک ثــروت، 
وقتــی آب قيمــت بخــورد در يــک حاکميــت  
پوپوليســتی انقــالب ايجــاد مــی کنــد. دولــت 
کاری  هيــچ  آب  عرصــه  در  حاکميــت  و 
ــد کاری  ــی خواهي ــما م ــر ش ــد. اگ نمی کن
ــاً  ــوی و دوم ــران ق ــکل آب ب ــد، اوالً تش بکني
داشــتن برنامــه قــوی کــه بخــش مهمــی از 
ايــن برنامــه بايــد مربــوط بــه مديريــت يــک 
موجــود مزاحــِم مداخله گــر باشــد. خرجــش 
ــش باشــيد.  ــد و مواظب ــش بکني ــد، رام بکني
حســين کريمي پــور در تحليــل چشــم انــداز 
خــود دو ايــده و يــک توصيــه را طــرح کــرد. 
»کيفيــت آب؛ آب هــای موجــود دائما شــورتر 
ــئله  ــس مس ــد. پ ــد ش ــر خواهن ــخت ت و س

ــت  ــا مديري ــت آب و مخصوص ــود کيفي بهب
پســابی کــه از بهبــود کيفيــت حاصــل مــی 
شــود هــم مســئله کشــاورزان خواهــد بــود و 

ــش.  ــه افزاي ــب و کار رو ب ــم کس ه
آب هــای غيــر متعــارف؛ آب هــای لــب شــور 
در ايــران دارای آينــده خــوب اســت. مــا 
ــع شــور و تلخمــان  ــم مناب ــی تواني ــاً م حتم

ــردن، آب را  ــيرين ک ــم. ش ــت کني را مديري
گــران نمــی کنــد، انتقــال، هزينــۀ آن را بــاال 
ــع آب  ــرد. پــس در جاهايــی کــه مناب مــی ب
ــی  ــم م ــا ه ــم م ــی داري ــخ بزرگ ــور و تل ش
توانيــم مثــل کاليفرنيــا، مثــل نــوادا و خيلــی 
جاهــای ديگــر بــه مســئله نــگاه کنيــم. 
ــادی مديريــت شــده  ــا حــد زي پســاب هــا ت
انــد و پســاب قابــل توجهــی در ايــران نيســت 
کــه مديريتــی نداشــته باشــد. مســئله انتقــال 

ــک افســانه  ــم ي ــاز ه ــل واردات آب ب آب مث
ــد  ــه نباي ــن قص ــران در اي ــا کارب ــت. م اس
بيفتيــم مخصوصــا کرمانی هــا  کــه بــه هيــچ 
ــک  ــی نزدي ــل انتقال ــيرين قاب ــز آب ش مرک

نيســتند. 
توصيــه ی آدمــی مثــل مــن مــدل مشــخصی 
نــدارد. تشــکيل تشــکل هــای آب بــر و 
ايجــاد حلقــه هــای تخصصــی ســطح بــاال در 
داخــل ايــن تشــکل هــا بــرای ايجــاد راه حــل 
ــم  ــرف را ه ــش مص ــود. کاه ــی ش ــروع م ش
اگــر بخواهنــد اتفــاق بيافتــد خودشــان بايــد 
حاصــل کننــد. اگــر بخواهــد اتفاقــی بيافتــد 
ــازار  ــل ب ــی مث ــج هاي ــن کشــور از پکي در اي
آب رخ مــی دهــد و بــه دســتان خــود شــما!«

انــوش اســفندياري بــه تحليــل مســئله 
ــه  ــري ک ــاي ديگ ــي و روش ه ــده پژوه آين
ايــن در طــرح چشــم انــداز از آنهــا صحبــت 

ــرد.  ــاره ک ــود اش ــي ش م
آينده پژوهــی  بــا  چشــم انداز  موضــوع 
متفــاوت اســت. آينده پژوهــی همان طــور 
ــی  ــت، يعن ــود داش ــف آن وج ــه در تعري ک
آينــده ای را بــا روش شناســی معينــی ترســيم 
آينــده ای  می توانــد  آينــده  ايــن  کنيــم. 
ــده ای  ــا آين ــيم ي ــه آن می رس ــه ب ــد ک باش
کــه می خواهيــم بــه آن برســيم. ايــن دو 
ــده ای  ــر آين ــد. اگ ــم متفاوت ان ــا ه ــئله ب مس
ــه  ــم ب ــه آن می رســيم را ترســيم کني ــه ب ک
ــی  ــود اســت؛ يعن ــظ وضــع موج ــی حف معن
پيش بينــی. ولــی اگــر در پــی آينــده ای 
باشــيم کــه می خواهيــم بــه آن برســيم 
بايــد  و  پس نگــری  می شــود  اصطالحــاً 
ــش  ــه خواهان ــده ک براســاس ترســيم آن آين

ــم. ــيم کني ــی ترس ــتيم، گام هاي هس
ــورد آب  ــه در م ــم اندازهايی ک ــون چش تاکن
ــر  ــی در کشــورهای غي ترســيم شــده اند حت
از ايــران بــه روش پيش بينــی بوده اســت 
ــه  ــن ک ــورد اي ــی در م ــا مفروضات ــم ب آن ه
اقتصــادی،  روابــط  تکنولــوژی،  پيشــرفت 
ســاختار سياســی نســبت بــه تغييــرات هيــچ 
ــای  ــه روش ه ــدی را ب ــدارد. رون ــی ن واکنش
ــص  ــد ناخال مهندســی براســاس ســرانه تولي
ــن  ــه اي ــرد و هم ــی می ک ــش بين ــی پي داخل
ــد. براســاس  پيــش بينــی هــا نادرســت بودن
حرکــت جديــدی در اوايــل قــرن بيســتم کار 
ــد.  ــاز ش ــرژی آغ ــوزه ان ــی از ح آينده پژوه
ــه  ــی ک ــدا ايده آل ــما ابت ــت ش ــن حال در اي
ــد  ــيم می کني ــيد را ترس ــد برس ــی خواهي م
ــی  ــف م ــان را تعري ــاس آن گام هايت و براس

ــد. کني
نکتــه ديگــر در بحــث آينده پژوهــی، موضــوع 

جامعــه  قشــر  پایین تریــن 
را  اصالحــات  هزینــه  وقتــی 
ــن  ــه مطمئ ــت ک ــد پرداخ خواه
ــب  ــن متناس ــن رک ــد باالتری باش
خــودش دارد هزینــه می کنــد. 
آنهایــی کــه بیشــتر در 50 ســال 
بودنــد،  بهره منــد  گذشــته 
ــات را  ــه اصالح ــترین هزین بیش

ــد.  ــد بپردازن بای

دچــار  ایــران  در  آب  مســئله 
ــت.  ــراوان اس ــای ف ــی ه پیچیدگ
مســئله کاهــش مصــرف یعنــی بــاز 
ــی آب  ــروت، وقت ــک ث ــع ی توزی
ــت  ــک حاکمی ــورد در ی ــت بخ قیم
گیشــه و پوپولیســت انقــالب ایجاد 
ــت در  ــت و حاکمی ــد. دول ــی کن م
ــد.  ــچ کاری نمی کن ــه آب هی عرص
اگــر شــما مــی خواهیــد کاری 
بکنیــد، اوالً تشــکل آب بــران قــوی 
و دومــاً داشــتن برنامــه قــوی کــه 
بخــش مهمــی از ایــن برنامــه بایــد 
مربــوط بــه مدیریــت یــک موجــود 
باشــد.  مداخله گــر  مزاحــِم 
ــد.  ــش بکنی ــد، رام ــش بکنی خرج

ــید.  ــش باش مواظب

ب 
گردهمایی - آ
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ــت وجــود  سناريوهاســت. هميشــه يــک حال
ــا  ــع م ــات جام ــرح مطالع ــا در ط ــدارد، ام ن
هميشــه فقــط يــک حالــت در نظــر گرفتــه 
مــی شــود و بــا همــان يــک حالــت مســائل را 
ــع  ــای جام ــه طرح ه ــد.  البت ــه می کنن توجي
ــه روز را در خودشــان  مــا حتــی اطالعــات ب
ــا  ــه ب ــی ک ــن طرح ــد. همي ــاظ نکرده ان لح
ســال پايــه 85، آخريــن طرحــی اســت کــه 
ــديد روان آب  ــت ش ــی اُف ــده، حت ــه ش تهي
هــا در 15 ســال گذشــته را در خــود لحــاظ 
ــع و مصــارف  ــالن مناب ــه بي نکرده اســت. بلک
را براســاس يــک ميانگيــن دراز مــدت تحليل 
ــری از  ــع، تصوي ــن طــرح جام کرده اســت. اي
ســال 1420 بــه مــا داده اســت. جنــاب آقای 
عراقــی نــژاد هــم شــمه ای از ايــن فعاليت هــا 
ــد،  ــان دادن ــا نش ــه م ــان ب را در کار خودش
ــت.  ــناريويی نداشته اس ــت س ــن حال ــی اي ول
حالتــی اســت کــه در آن منفعالنــه در بخــش 

ــم.  ــر می کني ــار نظ آب اظه
کشــوری کــه بايــد 50 درصــد مصــرف 
ــوان  ــچ  عن ــه هي ــد، ب ــرف کن ــش مص فعلي
ــور  ــده تص ــرای آين ــعه ب ــت توس ــادر نيس ق
ــود  ــای خ ــه ه ــد در برنام ــه باي ــد. بلک کن
ــرد. چطــور  کاهــش برداشــت را در نظــر گي
می شــود بــرای ايــن موضــوع ســناريوی 
خطــی در نظــر گرفــت؟ ســناريوی ســاده ای 
نمی شــود ترســيم کــرد. واقعيــت از ايــن 
هــم پيچيده تــر اســت. حقــوق مالکيــت 
مــا هميــن االن هــم مغشــوش اســت. چــون 
همــه کاهــش برداشــت ها روی گروهــی کــه 

صــدا ندارنــد، خــراب می شــود. 
موضــوع بســيار مهمــی کــه در بحــث کمبــود 
ــری،  ــئله نابراب ــود مس ــی ش ــوش م آب فرام
فقــر و تبعيــض اســت. کســانی کــه توانايــی 
ــان را از  ــی گليمش ــه نوع ــد ب ــتری دارن بيش
آب می کشــند. کســانی کــه در برداشــت 
آب متقــدم بودنــد بــه علــت برداشــت از 
هايشــان  حقابــه  مجــاز  غيــر  چاه هــای 

ــت.  ــده اس ــدوش ش مخ
نکتــه ای جناب علــی نظری در سخنرانيشــان 
ذکرکردنــد ايــن بــود کــه پــس طــرف تقاضــا 
ــت  ــه صحب ــون هميش ــود؟ چ ــی ش ــه م چ
از تأميــن و عرضــه آب اســت. در بخــش 
تقاضــا مــا دو نــوع برخــورد داريــم. در ســطح 
ــا افــراد؛ در مديريــت مصــرف آب در  خــرد ب
ــد  ــه. ســطوح ديگــری مانن ــا خان مزرعــه و ي
ســطح ميانــه و کالن نيــز وجــود دارنــد 
ــطح  ــه س ــبت ب ــتری نس ــرات بيش ــه تأثي ک
ــال مصــرف ســرانه آب  ــرای مث ــد. ب اول دارن
ــد آب  ــه آن می گوين ــه اشــتباهاً ب شــهری ک

شــرب، تمامــاً آب شــرب نيســت. در کشــور 
ــه  ــوط ب ــل توجهــی از آن مرب ــا بخــش قاب م
ــم  ــطح کالن ه ــت. در س ــبز اس ــای س فض
ــه شــدت  سياســت هايــی وجــود دارد کــه ب
بــر منابــع آب اثــر می گــذارد، مثــاًل موضــوع 

سياســت های  کشــاورزی.  در  خودکفايــی 
کشــاورزی تأثيــر زيــادی بــر تخصيــص 
منابــع آب و نحــوه بهره بــرداری از منابــع 
آب کشــور دارد. نمونــه آن کشــور عربســتان 
ــا اســتخراج آب  اســت کــه ســعی می کــرد ب
هــای فســيلی اش در گنــدم  خودکفــا شــود و 

نتوانســت آن را ادامه دهــد. 
مســئله مــا در وارد کــردن مســئله پايــداری 
ــه بحــث  ــا تماميــت و جامعيــت خــودش ب ب

چشــم انداز اســت و نــه در پاســخ بــه بعضــی 
سياســت های روز. ايــن مســئله کــه مــا 
فقــط سياســت هــای روز را مــورد نقــد قــرار 
دهيــم يــا مســخره کنيــم کافــی نيســت. چرا 
ــه يادگيــری  کــه وظيفــه داريــم جامعــه را ب
جمعــی دعــوت کنيــم. اميــدم ايــن بــود کــه 
ايــن جلســه وارد يــک بحــث گروهــی شــود 
ــد.  ــاق بيفت ــم اتف ــی ه ــری جمع ــا يادگي ت
ــا را  ــط دل م ــود فق ــت های موج ــد سياس نق
ــل اســت  ــن پن ــد. ســوال اي ــی کن ــک م خن

کــه چشــم انداز آينــده چگونــه خواهــد بــود؟ 
قطعــاً ايــن خطــی پيــش نخواهــد رفــت بايــد 
ايــن مســئله را تخصيــص مجــدد منابــع 
آبــی بناميــم. اينجاســت کــه چشــم انداز 
معنــی پيــدا می کنــد وقتــی در ســناريوهای 
مختلــف ببينيــم ايــن کاهــش بايــد بــه چــه 

شــکلی اتفــاق بيافتــد.«  
شــهاب عراقــی نــژاد در تکميــل صحبت هــای 
ســخنرانی اش ايــن چنيــن ادامــه داد: »بحــث 
کمبــود فعلــی 1.7 ميليــارد متــر مکعــب آب، 
کمبــودی اســت کــه در شــرايط فعلــی وجود 
دارد و خيلــی راحــت در آينــده نزديــک بــه 3 
ــدون  ــد برســد. ب ميليــارد مترمکعــب می توان
ــده  ــت در آين ــن وضعي ــدی، اي ــچ تمهي هي
ــيدن  ــش و رس ــرای کاه ــت. ب ــی اس نزديک
بــه تعــادل بيــن راه حل هــای مختلفــی کــه 
ــی  ــک راه حل هاي ــه ي ــت ب ــود داشته اس وج
رســيده ايم. حــاال درســت يــا غلــط، می شــود 
فهرســتی از راه حل هــا را ليســت کــرد تــا بــه 

يادگيــری جمعــی مــا هــم کمــک کنــد. 
در حــال حاضــر چنــد راهــکار کالن دارد 
موافــق  آن  بــا  چــه  می شــود.  اجرايــی 
باشــيم، چــه نباشــيم. بحــث انتقــال آب 
ــت،  ــرام اس ــان ح ــم در جه ــر نگويي ــه اگ ک
بايــد بگوييــم مکــروه اســت. دوم، بحــث 
آب هــای فســيلی؛ دســت گذاشــتن روی 
منابعــی کــه تاکنــون بــه عنــوان منبــع 
بــه آنهــا نــگاه نمی کرديــم و ظاهــراً االن 
ــی  ــم. در جاهاي ــراغش بروي ــه س ــم ب ناچاري
ــری  ــه شــکل های ديگ ــارف ب ــای نامتع آب ه
وجــود دارد، در ايــن منطقــه مــن بــه شــکل 
خــاص  از آب هــای فســيلی صحبــت می کنــم 
کــه تاکنــون بــه لحــاظ مالــی و منطقــی ورود 
ــه آنهــا منطقــی نبوده اســت. بحــث ســوم،  ب
کشــت فراســرزمينی؛ بــه معنــای خــارج 
ــارج  ــی خ ــد حت ــت؛ می توان ــور نيس از کش
محــدوده يــک اســتان باشــد بــه ســمت غرب 
ــن  ــر اي ــد ب ــل تأکي ــور. دلي ــمال کش ــا ش ي
ســه راه هــم در ســطح مديريتــی بــه خاطــر 
ــالء  ــردن خ ــر ک ــا در پ ــن راه ه ــادگی اي س

ــت!  ــع آب اس ــود منب کمب
راه ســختش همــان چيــزی اســت کــه 
ــری بشــود  ــن جلســه همفک ــدوارم در اي امي
بــه آن رســيد؛ کاهــش تقاضــا، مديريــت 
ــت. « ــتغال اس ــتقالل آب از اش ــا، اس تقاض

ــل روز  ــي نظــري چهارميــن ســخنران پن عل
ــاي  ــه بحــث قطــب نم ــود. وي در ادام آب ب
ــم  ــا باغداري ــا م ــوال» آي ــرح س ــه ط ــط ب غل
ــی  ــده زمان ــت: »آين ــته کار« پرداخ ــا پس ي
ــم  ــق می شــود کــه وقتــی خلقــش کردي خل

ــد  ــد 50 درص ــه بای ــوری ک کش
مصــرف فعلیــش مصــرف کنــد، 
بــه هیــچ  عنــوان قــادر نیســت 
ــور  ــده تص ــرای آین ــعه ب توس
ــه  ــد در برنام ــه بای ــد. بلک کن
هــای خــود کاهــش برداشــت را 

ــرد.  ــر گی در نظ

کــردن  وارد  در  مــا  مســئله 
ــت  ــا تمامی ــداری ب ــئله پای مس
بــه  خــودش  جامعیــت  و 
اســت  چشــم انداز  بحــث 
و نــه در پاســخ بــه بعضــی 
ایــن  روز.  سیاســت های 
مســئله کــه مــا فقــط سیاســت 
ــرار  ــد ق ــورد نق ــای روز را م ه
دهیــم یــا مســخره کنیــم 

کافــی نیســت. 

ب 
- آ

ی 
مای
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از هميــن االن در آن زندگــی کنيــم، در غيــر 
اينصــورت  خيالــی اســت کــه شــايد ســه ماه 
ــی در  ــرود. شــرط زندگ ــان ب ــم يادم ــد ه بع
ــد قطــب  ــن اســت کــه باي ــی اي شــرايط فعل
ــرم اول  ــه نظ ــم. ب ــوض کني ــان را ع نمايم
بايــد بــه ايــن ســوال جــواب دهيــم کــه مــا 
ــر  ــن فک ــته کار؟ م ــا پس ــتيم ي ــدار هس باغ
ــر  ــی اگ ــتيم يعن ــدار هس ــا باغ ــم م می کن
االن پســته جــواب مــی دهــد، پســته بکاريــم 
ــد،  ــواب بده ــت ج ــرار اس ــون ق ــر زيت و اگ
ــی هســتيم کــه  ــا آدم هاي ــم. م ــون بکاري زيت
از هــر مترمکعــب آب، پنــج، 6 هــزار تومــان 
پــول در می آوريــم. در حالی کــه متوســط 
اســت.  تومــان  هــزار  از  کمتــر  کشــور 
ــا  ــم از دني ــاز ه ــی ب ــم، ول ــا داري ــی ج خيل
ــران  ــته کاران اي ــع پس ــتيم. جم ــب هس عق
ــت  ــی اســت. دول ــياری خوب ــد بس ــاً برن واقع
عنــوان  بــه  می تواننــد  سياســت مداران  و 
ــد ايــن گــروه را توســعه دهنــد. باالخــره  برن
صنعــت چقــدر می توانــد آب مصــرف کنــد؟ 
ــی  ــوع کوچک ــئله آب، موض ــت مس در صنع
اســت. صنعــت نيــاز بــه ســرمايه گذاری 
ــول  ــه پ ــردد ک ــن می گ ــال اي ــه دنب دارد و ب

ــت؟  کجاس
ــان  ــد خودم ــم، باي ــم بکني ــرکاری بخواهي ه
ــتند  ــت مداران می خواس ــر سياس ــم. اگ بکني
ــی  ــال م ــن 50 - 40 س ــد در اي کاری بکنن
کردنــد. تــازه تــا بــه امــروز اشــتباه کرده انــد 
ــا  ــت م ــه دس ــم ب ــط ه ــای غل ــب نم و قط
داده انــد. اگــر مــا درون خودمــان جمع هــای 
ــم  ــعی کني ــم و س ــت بکني ــری درس کوچکت
ببريــم  باالتــر  آب  از  را  بهره وريمــان 
در هميــن جمــع کســانی هســتند کــه 
ــت  ــم برداش ــان ه ــی 500 توم ــر مکعب مت
ــدۀ  ــم. عم ــی تواني ــا م ــه م ــد. هم می کنن
پــرت آب بــه ســمت زيرزميــن اســت؛  مــن 
در دنيــا بررســی کــردم؛ شــاخص 3 دالر 
ــی  ــا وقت ــت. ت ــی اس ــاخص خوب ــيار ش بس
ــم از  ــول دربياوري ــم 3 دالر پ ــی تواني ــا م م
ــود  ــا وج ــای م ــرای بق ــا ب ــه ج آب، هميش
دارد. تنهــا راه ســاختن آينــده هــم ايــن 
ــای  ــع ه ــان را در جم ــا خودم ــه م ــت ک اس
ــه  ــيدن ب ــم. در رس ــت کني ــر تقوي کوچک ت
ايــن شــاخص ها بــه هــم کمــک کنيــم. 
ــده ای  ــيديم آين ــاخص ها رس ــه ش ــی ب وقت
کــه خواهانــش هســتيم محقــق شده اســت.«

ــن ســخنران پنــل آب  ــي آخري محمــد فاضل
ســه راهــکار مقدماتــي را بــراي حــل مســئله 
آب بيــان کــرد. يــک، بايــد طــرح مســئله را 
بــه بحــث بگذاريــم و در مــوردش تصميمــات 

ســخت بگيريــم. سيســتم تــا هميــن االن هم 
ــد  ــرار کرده اســت. دو، باي از طــرح مســئله ف

بيــن دولــت و بخــش خصوصــی کار مشــترک 
ــه کار  ــم ب ــن ارجــاع می ده ــرد. م انجــام گي
ــل، هنــد  پيتــر اونــس کــه ســه کشــور برزي
کرده اســت.  مقايســه  را  جنوبــی  کــره  و 
در ايــن کتــاب ادعــا می شــود کــه کــره 
ــک  ــع الکتروني ــن در صناي ــرای اي ــی ب جنوب
ــن  ــی بي ــره جنوب ــت ک ــه دول ــود ک ــق ب موف
ــترک  ــی کار مش ــش خصوص ــودش و بخ خ
ــد ســر يــک طــرح توافــق  تعريــف کــرد. باي

ــم  ــال را می زن ــن مث ــم. مــن هميشــه اي کني
ــا  ــه باب ــود ک ــواده ای ب ــد خان ــر کني ــه فک ک
پاريــس  خانــم  داشــته،  خوبــی  درآمــد 
خريــد مــی کــرده  اســت، بچــه مدرســه غيــر 
آديــداس  از  کمتــر  و  می رفتــه  انتفاعــی 
دو ميليــون تومانــی نمی پوشــيده و همــه 
ــه  ــک دفع ــاال ي ــز درســت بوده اســت. ح چي
ــه  ــن کاری ک ــده، بهتري ــت ش ــا ورشکس باب
ــواده  ــه خان ــت ک ــن اس ــد اي ــد بکن می توان
ــزم  ــودم بن ــن خ ــد م ــد و بگوي ــع کن را جم
ــژو پرشــيا مــی روم.  ــا يــک پ را می فروشــم ب
خانــم شــما امســال پاريــس نــرو، تــا هميــن 
ــروی. بچــه هــم  ــی بيشــتر نمی خواهــد ب دب

ــی  ــر بپوشــد. موضــوع اصل ــم ارزان ت ــک ک ي
ايــن اســت کــه بابــا اول بــه خــودش ســخت 
بچــه  آن  شيرخشــک  کار  اول  می گيــرد. 
کوچکتــر را قطــع نمی کنــد کــه بگويــد 
حــاال شيرخشــک نخــور، نــان خشــک بخــور!  
ــع  ــف آب، مناب ــائل مختل ــا در مس ــت م دول
خارجيــش   سياســت  عرصــه  مالــی اش، 
در  کرده اســت.  پيــدا  وضعيتــی  چنيــن 
کشــور مــا هنــوز دولــت، حاکميــت و مــردم 
نيامده انــد بگوينــد مســئله ايــن اســت و 
بعــد بــا آن مثــال بابــا قبــول کنــد بنــزش را 
کنــار بگــذارد، بــه جــای آنکــه از شيرخشــک 

ــد. ــروع کن ــک ش ــه ی کوچ آن بچ
ــی  ــات از آن جاي ــی اصالح ــاد سياس » اقتص
شــروع مــی شــود کــه بپرســيم چــه کســی، 
چــه قــدر هزينــه بــرای اصالحــات می دهــد. 
ــتيم.  ــو هس ــا گفتگ ــه پيش ــا االن در مرحل م
مســئله ايــن نيســت کــه مــن راه حــل هــای 
تکنيــکال را نمــی دانــم. مــا االن 130 صفحه 
ــب  ــای جل ــورد راهکاره ــن نوشــتيم در م مت
ــی  ــئله آب، ول ــان در مس ــارکت ذی نفع مش
ــن را در  ــم اي ــم می خواهي ــد بپذيري اول باي
ــد  ــی شــما حاضري ــم. يعن دســتورکار بگذاري
هزينــه اصالحــات را بپردازيــد. چــون گاهــی 
ــی در  آدم هــا صحبــت کــه مــی کننــد گوي
ــاب  ــد. جن ــی زنن ــرف م ــوئيس ح ــورد س م
دکتــر نيلــی در مــورد ابرچالــش هــا صحبــت 
مــی کننــد آيــا اصــال ابرچالــش هــا پذيرفتــه 
ــتيم  ــط بايس ــم اول خ ــر بروي ــد. اگ ــده ان ش
ــرو  ــه وزارت ني ــه آنچ ــيم ب ــم برس و بخواهي
ــد يعنــی 60 ميليــارد مترمکعــب ،  مــی گوي
حتــی بــا ايــن عــدد بايــد 30 ميليــارد متــر 
ــن  ــط همي ــر فق ــم. اگ ــش دهي ــب کاه مکع
ــان و  ــه شناس ــت جامع ــم آن وق را پذيرفتي
ــم.  ــی کني ــع م ــا را جم ــت ه هيدرولوژيس
مــا االن در مرحلــه ای کــه بــه ســه معضــل 
ــئله  ــترکی از مس ــم مش ــک، فه ــم؛ ي دچاري
ــم.  ــات را نپذيرفتي ــزوم اصالح ــم. دو، ل نداري
ســه، عــده اي کمــاکان بــه کارشناســان 
کشــور بــی اعتمادنــد. هنــوز مســئولين 
ــان  ــی بهش ــه وقت ــد ک ــود دارن ــی وج دولت
می گويــم آب نيســت فکــر مــی کننــد، مــی 
خواهيــم کاله سرشــان بگذاريــم. هنــوز ســر 
ــدرن  ــت م ــق نرســيديم. دول ــه تواف ــداد ب اع
ــوز  ــا هن ــود. م ــی ش ــروع م ــنجش ش از س
دولــت مــدرن نيســتيم. سرمســئله بــه توافــق 
ــم. عرصــه  ــه اي ــد را نپذيرفت نرســيديم، قواع
ــای  ــا. کل دني ــرای ژول ورن ه ــت ب ــاز اس ب
مــدرن کلــی نويســنده داشــته اســت ولــی از 
آن دنيــای مــدرن فقــط دو دســته  نويســنده 

اگــر مــا درون خودمــان جمع هــای 
کوچکتــری درســت بکنیــم و 
را  بهره وریمــان  کنیــم  ســعی 
از آب باالتــر ببریــم در همیــن 
جمــع کســانی هســتند کــه متــر 
مکعبــی 500 تومــان هم برداشــت 
می کننــد. همــه مــا مــی توانیــم.

ــر  ــت درگی ــود دول ــه می ش گفت
ــه  ــت ک ــارد اس ــزار میلی 4 ه
ــروژه اش را راه  ــا پ ــزار ت 40 ه
ــی  ــدازد. بعــد یــک آدم های بیان
ــه  ــد ب ــی آین ــی م ــه راحت ب
ایــن  شــما می گوینــد کــه 
ــان  ــارد توم ــروژه 40 هزارمیلی پ
اســت و مــی خواهنــد بــرای 17 

ــند.  ــتان آب بکش اس

ب 
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بــه مــا بــه ارث رســيده اســت؛ دن کيشــوت 
و ژول ورن.

 شــما نمــی توانيــد اصــالح را از پاييــن تريــن 
شــروع کنيــد. بــه عــالوه، پاييــن تريــن قشــر 
ــه اصالحــات را خواهــد  جامعــه، وقتــی هزين
باالتريــن  باشــد  مطمئــن  کــه  پرداخــت 
دارد هزينــه می کنــد.  متناســب خــودش 
ــته  ــال گذش ــتر در 50 س ــه بيش ــی ک آنهاي
بهره منــد بودنــد بيشــترين هزينــه اصالحــات 
ــا  ــد ادع ــی تواني ــما نم ــد. ش ــد بپردازن را باي
کنيــد کــه مي تــوان از کمتريــن برخــورداران 
ــت  ــت. وضعي ــه را گرف ــترين هزين ــد بيش باي

آب هــم بــه هميــن شــکل اســت. ايــن پــروژه 
ــی  هــای انتقــال آب 30 هــزار ميليــارد تومان
ــه از  ــد ک ــی گذارن ــتور کار م ــانی در دس کس
ــازه ها بيشــترين  ــدها و س ــاختن س محــل س

ــد. ــرده ان ــاع را ب انتف
ــم،  ــئله بدخي ــک مس ــی ي ــد زمان ــی گوين م
ســوپر بدخيــم مــی شــود کــه شــما حــل آن 
را بــه دســت کســی مــی ســپاريد کــه خــودش 
ــه نظــر مــن  مســئله را ايجــاد کــرده اســت. ب
قبــل از ايــن کــه رو بــه آينــده تکنيــکال نــگاه 
کنيــم بايــد اجتماعــی نــگاه کنيــم. يعنــی قبل 
ايــن کــه بــه راه حــل برســيم بايــد در مــورد 

قاعــده حــل صحبــت کنيــم.  مــن مــی گويــم 
قاعــده حــل از تقســيم هزينــه مــی آيــد. مــا 
ــخ را در  ــرف تاري ــش مص ــن کاه ــد باالتري باي
يــک کشــور انجــام دهيــم.  بعــد شــتر ســواری 
دوال دوال نمــی شــود. براســاس مــاده 31و 32 
برنامــه ششــم توســعه بايــد در گنــدم خودکفــا 
بــود. مــی  شــويم. کاش فقــط در گنــدم 
ــه هــای روغنــی، چغندرقنــد،  خواهيــم در دان
نيشــکر حتــی يونجــه خودکفــا شــويم. هيــچ 
اصالحــی هــم در مصــرف گوشــت نمــی 
خواهيــم انجــام دهيــم. داســتان عجيبــی 
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پــس از برگزاری پنل روز آب، شــرکت کنندگان 
ــد.  ــوال پرداختن ــرح س ــه ط ــی ب در گردهمای
ــده،  ــرح ش ــواالت مط ــروح س ــه مش در ادام
گفتگــوی اعضــای انجمــن و پاســخ هایی 
ــر  ــد، ذک ــا داده ان ــه آنه ــل ب ــا پن ــه اعض ک
از  برخــی  بــه  در حالی کــه  شده اســت. 
ــت  ــده اس ــخ داده ش ــن پاس ــوال ها، چندی س
ــی  ــا گفتگوی ــوال ی ــه س ــوارد ب ــی م در بعض
پاســخی داده نشــده ، امــا از آنجایــی کــه بــه 
نوعــی طــرح موضــوع محســوب مــی شــوند، 
ــز  ــا را نی ــن گفتگوه ــم ای ــم گرفتی تصمی

ــم.  ــر نمایی منتش
ــدوی  ــا مه محمودرض
ــه  ــتان هم ــاری- دوس ان
فرموديــد.  را  مشــکالت 
مــا توليدکننــدگان پســته 
هســتيم. بحــث صنعــت 
اســراف  بحــث  پســته، 
ــم.  ــن ارزآوری را داري ــا باالتري ــت م آب نيس
ــتند.  ــری هس ــان ديگ ــراف کنندگان کس اس
ــانی  ــن کس ــا اولي ــه م ــت ک ــث اينجاس بح
هســتيم کــه بــا ايــن مســئله برخــورد 
کويــری  طبيعــت  خاطــر  بــه  کرده ايــم 
مناطــق پســته خيز ايــران. علی الخصــوص 
ــان  ــتان کرم ــنجان و اس ــتان رفس در شهرس
کــه پيش کســوت هســتند ايــن مســئله 
بيشــتر بــه چشــم می آيــد. هميشــه اول 
بر می خورنــد،  مســائل  بــه  پســته ای ها 
ــتان ها  ــاير اس ــد س ــد و بع ــی کنن ــل م ح
کار  و  کرده انــد  الگوبــرداری  و  آمده انــد 
ــما  ــکل ش ــد. مش ــام دادن ــم انج ــری ه بهت
ــد پســته  ــای تولي ــا آماره ــه ب ــن اســت ک اي
ــد.  ــر کار می کني ــال اخي ــج س ــار، پن در چه
هميــن ســال هايی کــه مــا بــه بحــران 
برخــورد کرده ايــم. بحــران عالــی اســت، 
ــو  ــه تکاپ ــان را ب ــزد و انس ــش برمی انگي چال
ــا  ــد. م ــل کن ــکل را ح ــا مش ــی دارد ت وا م
ــی  ــی و بد آب ــکل بی آب ــه مش ــم ب ــراً ه اخي
ــی  ــر راه حل هاي ــا پيگي ــم. م ــورد کرده اي برخ
ــم.  ــل کني ــکالتمان را ح ــه مش ــم ک بوده اي
ــن   ــزار، بي ــوری آب 14 ه ــا ش ــن ب ــود م خ
ــته ام.  ــته داش ــت پس ــن برداش ــا 2 ت 1.5 ت
ــوری.  ــا ش ــه ب ــق روش مقابل ــم از طري آن ه
اگــر بــه چالــش کشــيده نشــده بوديم، رشــد 
خوبــی داشــتيم؟ منظــور مــن ايــن اســت که 
ــم و  ــمان را می کني ــم تالش ــداران ه ــا باغ م
اگــر بــه هــم کمــک کنيــم وضعيتمــان بهتــر 

هــم می شــود. 
ــی-  ــود ابطح ــید محم س
آقــای  کــه  اســت  درســت 
فاضلــی مــی فرماينــد جديــداً 
رفته انــد.  وزارتخانــه  بــه 
مــا  کــه  می شــود  چطــور 
ــان  ــت، خودم ــوان دول ــه عن ب
ــد  ــم؛ بع ــان بودجــه می دهي ــم؛ خودم طــرح می دهي
خودمــان مــی  نشــينيم از خودمــان انتقــاد می کنيــم 
و مــا هــم بــرای ايشــان کــف می زنيــم؟ وقتــی کار را 
ــد  ــت و بع ــت اس ــه بن بس ــانده ايد ک ــی رس ــه جاي ب
کاری  نمی توانــد  دولــت  می گوييــد  آمده ايــد 
کنــد، خودتــان يــک کاری بکنيــد! ايــن 
درســت شــدنی نيســت. مــن فکــر مــی کنــم 
تــه ذهــن دولتی هــا ايــن اســت کــه کســانی 
ــد  ــتفاده نکنن ــد، اس ــه االن آب دارن ــم ک ه
ــا  ــما دولتی ه ــر ش ــه. اگ ــل بقي ــوند مث و بش
داريــم.  انتقــاد  هــم  مــا  داريــد  انتقــاد 
ــش  ــگاه بخ ــا در جاي ــات را م ــن تصميم اي
ــا  ــما دولتی ه ــم، ش ــه نگرفته اي ــی ک خصوص
گرفتيــد؛ حــاال چطــور حــل آن را بــه بخــش 

می کنيــد؟ محــول  خصوصــی 
کمــاکان  دولــت  فاضلــی-  محمــد 
ــال  ــی از مث ــت. وقت ــش اس ــئول ترين بخ مس
ــزش  ــه بن ــردم ک ــتفاده ک ــواده اس ــدر خان پ
بــود  ايــن  دقيقــاً  را می فروشــد، منظــورم 
ــت  ــت. اوس ــی اس ــئول اصل ــت مس ــه دول ک
ــرد.  ــاال بب ــش را ب ــت حکمراني ــد کيفي ــه باي ک
ــه  ــا بقي ــه را بگشــايد ت ــد حلق ــه باي اوســت ک
ــل  ــد و برزي ــی، هن ــر کره جنوب ــوند. اگ وارد ش
ــی در  ــت حکمران ــه خاطــر کيفي توانســته اند ب
ايــن کشورهاســت. مدتــی پيــش کتــاب نظــم 
و زوال دموکراســی فوکويامــا منتشــر شــد. 
همــه حــرف کتــاب ايــن اســت کــه بروکراســی 
مقــدم بــر دموکراســی اســت. ايــن کتــاب 
می گويــد کشــورهايی موفــق شــده اند کــه 
اول يــک بروکراســی باکيفيــت و قدرتمنــد 

ــدند.  ــرات ش ــد دموک ــتند و بع داش
مــا برعکــس يــک دموکراســی بــه معنــی 
انتخــاب نماينــده داريــم. کــه ايــن نماينــده می 
ــر  ــد در هفتــه 30 ســاعت وقــت يــک وزي توان
ــد در  ــر می توان ــود کنــد. يعنــی يــک وزي را ناب
ــرد و  ــم بگي ــک تصمي ــی ي ــت کارشناس نهاي
ــود کنــد. يعنــی  يــک نماينــده همــه آن را ناب
شــما می توانيــد بهتريــن برنامــه و بودجــه 
ــته  ــن نوش ــه بهتري ــه االن ک ــيد ) البت را بنوس
ــند(  ــی می نويس ــز عجيب ــک چي ــود. ي نمی ش

البــی  مجلــس  در  می تواننــد  نماينده هــا 
ــما  ــه ش ــط ب ــک خ ــه ي ــدون اينک ــد، ب کنن
ــان  ــد. بندهــای اقتصــادی طرحت توضيــح دهن

ــان.  ــه گردنت ــد ب ــد و بندازن را در بياورن
ــه هيــچ عنــوان  جنــاب آقــای ابطحــی، مــن ب
نمی گويــم دولــت مســئول نيســت. دولــت 
ــل  ــئول اول ح ــکالت و مس ــئول اول مش مس
ــر  ــد؟ غي ــی می توان ــه تنهاي ــا ب ــت. آي آن اس
ــت  ــد دول ــخ نشــان می ده ممکــن اســت. تاري
بــدون بخــش خصوصــی هيــچ کار مهمــی 
ــد  ــد؛ رفتن ــش بودن ــا ته ــت. روس ه نکرده اس
از  دســت  چينی هــا  خوردنــد.  شکســت  و 
بازيشــان برداشــتند. پــس مــن از دولــت ســلب 
ــودم  ــورد خ ــر در م ــم. اگ ــئوليت نمی کن مس
ــه  ــت ک ــرای آن اس ــم ب ــزی می گوي ــم چي ه
مــن هيــچ گاه در زندگيــم در وزارت نيــرو 
ــم در  ــط تصمي ــک خ ــدازه ي ــه ان ــوده ام و ب نب
مــورد آب نگرفتــه ام. ولــی ايــن معنيــش ايــن 
ــدارد.  ــئوليتی ن ــرو مس ــه وزارت ني ــت ک نيس
ــه  ــران يکپارچ ــت در اي ــا دول ــر، آي ــه آخ نکت
موجوداتــی  دولــت  در  شــما  نــه.  اســت؟ 
می بينيــد مثــل مــن. گاهــی عجيب تــر از 
ــد.  ــا متفاوت ان ــا م ــه ب ــی 180 درج ــن. گاه م
ــران  ــب هســتند. در اي ــی عجي ــم خيل ــا ه آنه
ــده  ــی آم ــک حزب ــن شــکل نيســت کــه ي بدي
باشــد دولــت را گرفته باشــد و يــک حــزب 
برنامــه خاصــی در حــوزه آب يــا سياســت 
ــت  ــودی اس ــران موج ــت اي ــه دارد. دول خارج
ــاوت. ــای متف ــاوت و آدم ه ــای متف ــا چهره ه ب
محمدباقــر شــیخ االســالمی- 
مــا بــا ايــن شــيوه صحبت 
در پنــل در نهايــت بــه 
نمی رســيم.  جايــی 
قابــل  روش هايــی  بايــد 
دسترســی کــه تاکنــون 
مثــاًل  کنيــم؛  بحــث  شــده  کار  آن  روی 
محلــی،  جوامــع  مشــارکت  روش هــای 
مديريــت مشــارکتی منابــع آب، بازچرخانــی 
آب، تغييــر ســبد غــذای خانــوار ارائــه شــود و 
مــورد بحــث باشــد و مــا فقــط روی موضــوع 
توليــد آب بحــث نکنيــم. پيشــنهاد می کنــم 
ــم  ــا بتواني ــود ت ــت ش ــا ليس ــه راه حل ه هم
بگوييــم چــه راه حل هايــی وجــود دارد و 
نقــش هــر کــدام چنــد درصــد اســت تــا آخر 
ــروز  ــيم. ام ــخصی برس ــه مش ــه نتيج کار ب
ــه  ــم کــه ســوراخ اســت؛ ب ــی داري مشــک آب
جايــی اينکــه ســوراخ را پــر کنيــم، مــدام بــا 

پرسش و پاسخ  پنل روز آب

ب 
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ــرش  ــم و پ ــی آب می آوري ــختی و بدبخت س
می کنيــم، ولــی جلــوی ســوراخ را نمــی 
ــه  ــن جــواب برســيم ک ــه اي ــد ب ــم. باي گيري
ــت؟ ــوان گرف ــه می ت ــوراخ را چگون ــن س اي
ــه مزاحــم  ــاد آگاه- دوســال پيــش ک فره
ــی  ــای دائم ــنا و آق ــر آش ــای دکت ــاب آق جن
مشــاور وزيــر نيــرو بوديــم، بحــث بــازار آب را 
مطــرح کرديــم و از آن موقــع تــا االن داريــم 
ايــن  چــون  می رويــم؛  ايــده  آن  دنبــال 
ــرد  ــر می ب ــه س ــوزادی ب ــوز در ن ــه هن بچ
جــرأت  کنيــم.  بزرگــش  نتوانســته ايم  و 
ــان  ــوی خودم ــری جل ــق ديگ ــه مش ــن ک اي
بگذاريــم را هــم نداريــم. ولــی مــن بــه 
همــکاران انجمــن می گويــم پيشــنهاداتی 
ــا در  ــد ت ــت کنن ــده را ليس ــرح ش ــه مط ک
جلســات آينــده بتوانيــم روی آنهــا کار کنيم.

ــهنوازی- طرف  محمد ش
حســاب مــا جنــاب دکتــر 
فاضلــی اســت. بــه 52 
ــردم؛  ــل برمی گ ــال قب س
زمانــی کــه بندرعبــاس 
ــتان  ــتان و بلوچس و سيس
زيــر نظــر حاکمــان کرمــان بودنــد. نماينــده 
ــه می خواســت در خــاش  ــود ک مجلســی ب
ــد  ــد و چغندرقن ــد بزن ــه چغندرقن کارخان
بــکارد. آن زمــان در خــاش بــه عمــق 
10 متــری بــه آب مــی رســيديم. ايــن 
ــت  ــت داش ــم دس ــای عل ــا آق ــده ب نماين
ــر  ــک نف ــا ي و همــه کارهايــش را کــرد، ام
ــان و  ــت کرم ــه ايســتاد و گف ــرد و مردان م
ــاورزی  ــال کش ــتان م ــتان و بلوچس سيس
فــردا  و  نداريــد  خــوردن  آب  نيســت. 
کــه  هــرکاری  می ميريــد.  تشــنگی  از 
ــداد. 50  ــازه ن ــرد، اج ــس ک ــده مجل نماين
ــردان  ــت، م ــخ گذشته اس ــال از آن تاري س
ــا  ــان ت ــا ندانم کاری هايش ــا را ب ــی م دولت
لــب پرتــگاه برده انــد و حــاال آمده انــد 
بــرای مــا نقشــه می کشــند. شــما تــا 
ــل  ــد مث ــی باي ــد؟! جنابعال االن کجــا بودي
ــداد آقــای  ــی کــه اجــازه ن آن مــرد کرمان
ــاه  ــه چ ــی 4 حلق ــداداد ريگ ــرگرد خ س
بزنــد و چغندرقنــد بــکارد، جلــوی وزيــرت 
بايســتی. مشــاوره درســت بدهــی و از 
هيــچ کــس هــم نتــرس. از خــدا بتــرس و 
بــس. مــرد و مردانــه بــرو جلــو.  بــه خــدا 
چاهــی کــه مــا روزی زديــم 10 متــری بــه 
آب مــی رســيديم االن 48 متــری بــه آب 
ــد،  ــل کني ــاورزی را تعطي ــيم. کش می رس
ــی پســته را تعطيــل نکنيــد پســته آب  ول

نمی خواهــد.  

امیرعلــی هنــری- شــما 
آب  مصــرف  از  اينجــا 
بــا يــک نــرخ بی رويــه 
ــگا  ــا م ــد ت ــت کردي صحب
انتقــال  بــرای  پروژه هــا 
بهــره وری  نــرخ  از  آب. 
صحبــت کرديــد تــا ارزش افــزوده. چــرا 
اينجــا از نــرخ واقعــی آب براســاس عرضــه و 
تقاضــا صحبــت نشده اســت؟ قيمــت واقعــی 
ــون  ــت؟ چ ــدر اس ــيد چق ــدون سوبس آب ب
ــق  ــرخ تطبي ــن ن ــا اي ــان را ب ــا خودش آدم ه
می دهنــد و از هــدر رفــت آب جلوگيــری 

. د می شــو
علــی نظــری- وقتــی بايــد از قيمــت 
ــروش  ــد و ف ــکان خري ــه ام ــم ک ــرف بزني ح
قوانيــن  طبــق  وقتــی  وجود داشته باشــد. 
حاکــم خريــد و فــروش ممکــن نيســت، 
ــن  ــق قواني ــر طب ــده دارد. ب قيمــت چــه فاي
کشــور اگــر شــما در زميــن خــود چــاه زديــد 
حــق نداريــد بــه زميــن کناريتــان آب دهيــد؛ 
ــرد  ــورت نمی گي ــمی ص ــه رس ــون معامل چ
عمــاًل بــازاری شــکل نمی گيــرد. اگــر خريــد 
ــی  ــت معن ــرد، قيم ــورت نگي ــی ص و فروش
نــدارد. االن بحــث بــر ســر هميــن اســت کــه 
ــا امــکان  ــد ت ــت قوانينــش را حــذف کن دول

ــود.  ــم ش ــروش آب فراه ــد و ف خري
ــای  ــه بحــث ه ــا توجــه ب ــاد آگاه - ب فره
ــد.  ــون ش ــات گوناگ ــه در جلس ــددی ک متع
ايــن نتيجــه حاصــل شــد کــه شــايد قيمــت 
برداشــت  بــرای  بازدارنــده ای  عامــل  آب 
ــم  ــدا از ه ــه ج ــی دو مقول ــد. يعن آب نباش
ــاد  ــت و ايج ــه برداش ــرل اضاف ــتند. کنت هس
بــازار آب بــا قيمــت پيــدا کــردن آب در 

تئــوری مقوله هــای مجزايــی هســتند.
محمــد فاضلــی- در مــرداد مــاه 95 
آقــای چيت چيــان آيين نامــه بــازار آب را 
ــورای  ــم ش ــر ه ــاه مه ــد، از م ــالغ کرده ان اب
هماهنگيــش را تشــکيل داده انــد. يکــی، 
انجــام  می خواهنــد  هــم  را  پايلــوت  دو 
ــکل  ــه اش ش ــته اولي ــازار آب هس ــد. ب دهن
گرفته اســت؛ حتمــاً نواقصــی هــم دارد. نکتــه 
ــر از ارزش  ــه غي ــت ک ــی اس دوم، آب کاالي
ــط زيســتی،  ــی، محي اقتصــادی، ارزش حيات
حقــوق بشــری هــم دارد؛ يعنــی صرفــاً 
قيمت گــذاری اقتصــادی نمی شــود. همــه 
کشــورها بــرای آب مالحظــات امنيتــی هــم 
دارنــد؛ ماننــد تجربــه شــيلی يــا اســتراليا، از 
شــيلی آزاد تــر در قيمت گــذاری آب نداريــم، 
امــا آنهــا هــم مالحظاتــی در اين بــاره دارنــد. 
ــازی  ــه پايدارس ــذاری آب ب ــاً قيمت گ و الزام

نمی انجامــد. 
ــن  ــری- م ــد طاه محم
و  نظــری  آقايــان  از 
دارم.  ســوال  کريمی پــور 
ــن  ــور، م ــاب کريمی پ جن
فکــر می کنــم در چنديــن 
ســال گذشــته، پــول نفــت 
شــده  سياســت مداران  محبوبيــت  خــرج 
اســت. آيــا ايــن امــکان وجــود دارد کــه از ايــن 
ــتی  ــود و پوپوليس ــن آن ش ــس آب جايگزي پ
در بســتر مســائل آبــی شــکل بگيــرد؟ چــون 

نشــانه هايش را مــی بينيــم. 
ــات  ــن اصالح ــر اي ــری اگ ــای نظ ــاب آق جن
ــر ايــن بگيريــم  انجــام شــود و مــا فــرض را ب
را  تاريــخ  صرفه جويــی  بزرگ تريــن  کــه 
ــه  ــد حلق ــن را در چن ــيم، متضرري داشته باش
جهــت  ايــن  از  کــرد؟  تقســيم  می شــود 
ــت  ــم حاکمي ــر می کن ــون فک ــم چ می پرس
صــدای شــما را نمی شــنود. از آن جهــت 
ــداری  کــه فکــر می کنــد شــما آدم هــای پول
ــما را  ــی ش ــئله آب اندک ــه مس ــتيد ک هس
ــر  ــوی ديگ ــی از س ــت. ول ــرر کرده اس متض
آب در کرمــان ممکــن اســت مســئله امنيتــی 
ــار اجتماعــی و سياســی هــم  هــم بشــود. آث
داشته باشــد. وقتــی يــک تشــکلی مثــل 
تشــکل پســته ايــران در طــرح يــک نگرانــی 
پيش قــدم می شــود، چــون يــک تشــکل 
ــن  ــت اي ــوالً حاکمي ــت، معم ــادی اس اقتص

پيــام را نشــنيده می گيــرد. 
ــی  ــور- وقت ــی پ ــین کریم محمدحس
جمعيــت بشــر پنــج، شــش نفــر شــد و خــود 
فــرد يــا خانــواده نتوانســت مکانيزم مناســبی 
بــرای حــل مســائلش باشــد، رفــت بــه ســراغ 
ــت  ــوم حاکمي ــزو مق ــت ج ــت. حکوم حکوم
بشــر اســت. تذکــر مــن شــامل ايــن مقدمــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــس همي ــا مجل ــه ت ــت ک اس
هميــن  دولت هــا  ترکيــب  می بينيــم. 
ــن اختــالل معنــی دار در حکومــت  اســت. اي
ــه  ــن ب ــه م ــود دارد. توصي ــوه ای وج ــه ق س
دوســتان ايــن اســت کــه حاکميــت جايــش 
ــم  ــعی کني ــا درد س ــد ب ــت و باي ــی اس خال
ــرای  ــم. ب ــم کني ــی را ترمي ــای خال ــن ج اي
ــان  ــد اوضاعش ــر بخواهن ــران اگ ــن آب ب همي
بهتــر شــود بايــد بيشــتر بــه خودشــان تکيــه 
کننــد. از دولــت هــم بايــد اجــازه بگيرنــد و 
مقدمــات ايــن اجــازه را هــر طــور کــه دولــت 

ــد. گفــت فراهــم کنن
ــن  ــه 40 اي ــم، از ده ــه مه ــک نکت ــی ي ول
اســت.  پاش هــا شــروع شــده  و  ريخــت 
ــل و  ــتی در قب ــرد پوپوليس ــا رويک ــت ب دول
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ــذل و  ــا آب ب ــته ب ــا توانس ــالب ت ــد از انق بع
کرده اســت.  بخشــش 

علــی نظــری- ديــدگاه مــن متفــاوت 
ــوش   ــی گ ــچ حالت ــت در هي ــت. حاکمي اس
ــدارد. ربطــی  ــن مســئله ن ــرای اي شــنوايی ب
بــه پايــگاه اقتصــادی مــا هــم نــدارد. مــن از 
ــانی  ــد پيام رس ــدم. قص ــت نااُمي ــن وضعي اي
ــن در  ــم در انجم ــم نمی کن ــر ه ــدارم، فک ن
ــق عمــل کرده باشــيم.  ــانی موف ــن پيام رس اي
مــا هــر قــدر زور بزنيــم گليــم خودمــان را از 
آب بکشــيم. مــن بــه عنــوان يــک باغــدار در 
انجمــن پســته ايــران، کاًل هيــچ وقــت نگاهی 
ــم  ــم می کن ــر ه ــتم. فک ــت نداش ــه حاکمي ب
ــا  دنبــال حاکميــت رفتــن و بحــث کــردن ب
ــود  ــوع ش ــه موض ــه متوج ــن ک ــرای اي آن ب
ــر  ــئله ديگ ــت. مس ــردن اس ــف ک ــت تل وق
ــرم  ــم ِک ــر می کن ــن فک ــه م ــت ک ــن اس اي
ــه  ــن ک ــت، همي ــوه اس ــود مي ــل خ در داخ
ــان  ــن را نش ــت، اي ــن اس ــا پايي ــره وری م به
می دهــد. در مقابــل حاکميــت هــم هــر جــا 
کــه بــه مــا راه ورودی بدهــد جلــو می رويــم، 
جــدی  واقعــاً  بــازار آب  مثــاًل در مــورد 
ــی  ــای خوب ــه تفاهم ه ــم و ب ــت کرده اي فعالي
هــم بــا وزارت نيــرو رســيده ايم. ولــی دقيقــاً 
ايــن اتفــاق از زمانــی اُفتــاده کــه وزارت نيــرو 
شــروع کــرده و همــراه شده اســت. قبــاًل هــر 
ــوش  ــت گ ــم، حاکمي ــالش می کردي ــه ت چ

ــی داد. نم
ــژاد-  ــی ن ــی غن موس
مــن  ســن  چــه  هــر 
باالتــر مــی رود تحملــم از 
ــه  ــانی ک ــا و کس دولتی  ه
ــد  ــاع می کنن ــت دف از دول
کمتــر می شــود. وقتــی 
ــه روی  ــگار ک ــد ان ــرف می زنن ــاد ح از اقتص
اعصــاب مــن راه می رونــد. جنــاب فاضلــی از 
کتابــی حــرف زدنــد کــه فکويامــا در آن گفته 
ــت.  ــی اس ــر دموکراس ــدم ب ــی مق بروکراس
ــا  ــدام دموکراســی؟! م ــدام بروکراســی؟! ک ک
بايــد در جــای خــود حــرف بزنيــم. در زمــان 

ــم.  ــرف بزني ــکان ح و م
ــی  ــت م ــورد دول ــاد در م ــم اقتص ــزرگان عل ب
گوينــد »َشــر الزم« و مــن عميقــاً بــه ايــن گزاره 
ــرد و  ــدود ک ــد مح ــت را باي ــاد دارم. دول اعتق
دســت و پايــش را قيچــی کــرد. در کره جنوبــی، 
ــت  ــد. دول ــا را نمی کن ــی کاره ــه تنهاي ــت ب دول
در خدمــت مــردم کار می کنــد. مــا چنيــن 

ــم؟  ــور داري ــی در کش بروکراس
دولــت در ايــران مشــکل اســت، نــه بخشــی 
از راه حــل. يعنــی بروکراســی کــه در کشــور 

داريــم بديــن شــکل اســت کــه يک شــخصی 
کــه 16 ســال در حــال تخريــب محيــط 
زيســت بــوده، االن مســئول محيــط زيســت 
ــران  ــوای ته ــد ه ــه او می گوين ــت. ب شده اس
ــن  ــد؛ اي ــد می ميرن ــه دارن ــت و هم آلوده اس
مديــر تحصيــل کــرده در آمريــکا و بــا ســابقه 
می فرماينــد: »فعــاًل کــه کاری نمی شــود 
کــرد. دعــا کنيــد بــاد بيايــد.« بروکراســی که 
می خواهــد مســائل مــا را بــا بــاد حــل کنــد، 
ــد  ــر می کني ــم؟ فک ــه آن داري ــازی ب ــه ني چ
و  شــده اند  عصبانــی  چــه  بــرای  مــردم 
می خواهيــم  مــا  خيابــان؟  بــه  ريختنــد 
اينهــا مســائل مــا را حــل کننــد؟ شــما 
ــت  ــال اس ــه 40 س ــی ک ــد مديران اميدواري
کــه کشــور را نابــود کرده انــد مســائل را 
حــل کننــد؟ ايــن نهايــت يــک خوش بينــِی 
ســاده لوحانه اســت. بايــد يــک فکــر اساســی 
کــرد. هميــن آقــای کالنتــری در زمانــی کــه 
ــر  ــتند، ه ــاورزی را داش ــدی وزارت کش تص
ــا ايشــان مصاحبــه می شــد از مقــام  موقــع ب
ــد.  ــت می کردن ــانه صحب ــا رس ــيون ب اُپوزيس
ــئوالن  ــت. مس ــوری اس ــن ط ــم همي االن ه
دولتــی هــر جــا کــه می نشــينند در جايــگاه 
ــور  ــن ط ــوند. اي ــر می ش ــيون حاض اُپوزيس
ــه  ــرد. آنک ــل ک ــائل را ح ــود مس ــه نمی ش ک
ــد.  ــخگو باش ــد پاس ــه باي ــئوليت پذيرفت مس
ــن  ــه اشــتباه خــود در اي ــت هــم ب ــچ وق هي

ــد.  ــراف نمی کنن ــگاه اعت جاي
ــاد  ــورد اقتص ــد در م ــی بخواهي ــر جاي در ه
ــک بينــش اقتصــادی  ــد ي ــد، باي حــرف بزني
داشته باشــيد. بينــش اقتصــادی می گويــد 
هيــچ بحثــی نيســت کــه در آن بحــث 
بــازار و قيمــت نباشــد. کســی کــه در مــورد 
اقتصــاد حــرف بزنــد و راجــع بــازار و قيمــت 
ــاز.  ــا حقــه ب ــادان اســت ي ــا ن ــد ي حــرف نزن
ــت  ــا در دول ــا و حقه بازه ــفانه نادان ه متأس
مــا زيــاد هســتند. شــما نمی توانيــد بگوييــد 
مــا مشــکل آب داريــم و مســئله قيمــت 
آب نداريــم. در انگلســتان بــا وجــود آب 
فــراوان قيمــت آب بســيار باالســت و بــا 
آب بــه عنــوان يــک کاالی قيمتــی برخــورد 

می کننــد. 
ــن در  ــر م ــه نظ ــفندیاری- ب ــوش اس ان
مــورد چشــم انداز بــه نقطــه خوبــی رســيديم 
و بحــث در مــورد نقــش دولــت، بخــش 
خصوصــی و ارتبــاط بيــن ايــن دو گــروه 
اســت. بــه طــور کلــی ســه نــوع روش بــرای 
حکمرانــی در دنيــا شناخته شده اســت: 1( 
روش اقتصــادی کــه در درونــش بــازار را 
دارد. 2( روش بروکراســی کــه در آن سلســله 

مراتــب، دســتور و کنترل قــرار دارد. 3( روش 
ــی  ــر بروکراس ــاط غي ــل از ارتب ــبکۀ حاص ش
ــش  ــی نق ــی و اجتماع ــاد مدن ــه در آن نه ک

ــد.  ــی دارن پررنگ
حتــی در زمانــی کــه دولــت مــدرن بــه 
ــار  ــاًل در دوره قاج ــود، مث ــده ب ــود نيام وج
حکمرانــی و روابــط ايــن چنينــی وجــود 
داشــته اســت. مــا نمی توانيــم فقــط بــا 
يــک مکانيــزم جامعــه را اداره کنيــم. حتــی 
ــاز  ــه س ــی وابســته ب ــه خيل ــه ای ک در جامع
ــد  ــت. باي ــازار اس ــادی و ب ــای اقتص و کاره
شــود.  ديــده  ديگــر  شــکل  دو  حضــور 
بنابرايــن موجــود خيالــی را تصــور نکنيــد که 
ــدارد.  ــی ن ــر توجه ــکل ديگ ــه دو ش ــاًل ب اص
ــدرت  ــی ق ــه جاي ــورد جاب ــد در م ــوال بع س
در هــر کــدام از پايگاه هــا اســت کــه بتوانــد 
ــه وجــود  ســاختار سياســی مناســب تری را ب
بيــاورد. بحــث اساســی مشــکل آب در دنيــا، 
بحــث سياســت ورزی پديــده آب اســت، ولــی 
ــه ســرعت  ــه جــای آن مســائل تکنيکــی ب ب
مغفــول  اول  مــورد  و  می شــود  مطــرح 
ــوی  ــر الگ ــره وری و تغيي ــاًل به ــد، مث می مان

ــت. کش
و  بيفتــد  اتفــاق  تحولــی  بخواهــد  اگــر   
ــالف،  ــک ائت ــد ي ــد باي ــن بياي ــا پايي هزينه ه
ســازش و کنتــرل قــدرت، تفاهــم، گفت وگــو 
و ارتباطــات متقابــل همــراه باشــد. ايــن 
ــد  ــود و بتوان ــوی ش ــی ق ــه محل ــه جامع ک
ــد و  ــت داشته باش ــا دول ــری ب ــات بهت ارتباط
ــد در آن  ــت بکن ــری صحب ــع قوی ت از موض
شــکی نيســت. انجمــن ملــی پســته هــم بــه 

ــرد را دارد.  ــن کارک ــبی همي ــور نس ط
امــا بروکراســی مــورد توجــه آقــای فاضلــی، 
خيلــی  شده اســت.  اصــالح  بروکراســی 
بايــد  دولــت  معتقدنــد  االن  مراجــع  از 
ــن  ــد اي ــرد و باي ــی را بپذي ــئوليت اصل مس
ــا  ــن م ــد. بنابراي ــالح کن ــيش را اص بروکراس
ــم  ــه ه ــيم ک ــی برس ــل هاي ــه راه ح ــد ب باي
بتوانيــم افــراد دولتــی را در جمــع خودمــان 
ــن شــکل يــک نفــر را  ــه اي داشته باشــيم و ب
تحــت فشــار قــرار دهيــم. از نهادهــای مدنــی 
بخــش  باشــيم.  داشــته  هــم همراهانــی 
ــد مســائلش  ــی نمی توان ــه تنهاي خصوصــی ب
را حــل و فصــل کنــد. بايــد بپذيــرد همپــای 
اســتراتژيکش بــرای حــل مســائلش نهادهــای 
اجتماعــی هســتند. ديــدگاه پيشــنهادی من، 
ــه  ــت. متوج ــرد اس ــرد بُ ــتی و بُ ــه آش رابط
باشــيم کــه نمی شــود يکــی را حــذف کــرد. 
محمــد فاضلــی- مــن فکــر می کنــم 
دقيــق حــرف زدم. در ابتــدا صحبــت مــن در 

ب 
گردهمایی - آ



ــود.  ــرژی ب ــه آب و ان ــا و ياران ــورد قيمت ه م
ــود کــه اگــر قيمــت  ــاً ســوال هميــن ب دقيق
ــی  ــداول درم ــن ج ــم همي ــاز ه ــم ب بگذاري

ــم؟  ــج را می گيري ــن نتاي ــا همي ــد و م آي
ــی  ــانه ای عموم ــون رس ــه مت ــن در هم 1- م
و  قيمــت  از  نوشــته ام  کــه  تخصصــی  و 

کــردم. دفــاع  قيمت گــذاری 
بحــث  2- عبــارت کيفيــت حکومــت در 
بروکراســی بســيار مهــم اســت. دانشــگاه 
گوتنبــرگ ســوئد بخشــی دارد بــه نــام مرکــز 
کيفيــت حکمرانــی. مــن از آن مجموعــه يــک 
جلــد را ترجمــه کــرده ام بــه نــام » دام هــای 
اجتماعــی و مســئله اعتمــاد« همــه انگيــزه ام 
بــرای ترجمــه آن کتــاب ايــن بــود کــه بگويم 
ــد. اگــر از  بايــد کيفيــت حکمرانــی ارتقــا ياب
مــن می پرســيد ايــن بروکراســی می خواهــد 
ــر  ــای دکت ــه، آق ــد؟ ن مســئله تان را حــل کن
غنــی نــژاد؛ بــا ايــن بروکراســی غيــر ممکــن 
ــود  ــی ش ــی م ــدون بروکراس ــا ب ــت. آي اس
ــه  ــن ب ــل م ــرد؟ حداق مســئله ای را حــل ک
رســاله  کــه  جامعه شــناس  يــک  عنــوان 
ــتم؛  ــی نوش ــورد کره جنوب ــری ام را در م دکت
ــش  ــت و بخ ــد دول ــن می گوي ــای م يافته ه

ــم توانســتند. ــا ه ــره ب خصوصــی در ُک
کيفيــت  اســت،  ايــن  مــن  جمع بنــدی 
ــی و  ــش خصوص ــارکت بخ ــی، مش حکمران
دولتــی، قيمت گــذاری نــه بــه تنهايــی بلکــه 

ــه،  ــت خارج ــل سياس ــری مث ــن ديگ قواني
ســاختار نهادهــا، رويکــرد حکومــت، کيفيــت 

ــم هســتند. ــم مه ــروی انســانی ه ني
در مــورد خــودم بايــد بگويــم مــن پذيرفته ام 
کــه بيايــم در يــک مجموعــه ای کــه منتقــد 
اصليــش بــودم. تهيه کننــده فيلم مادرکشــی 
بزرگتريــن فيلــم نقــد ســاختار آب در ايــران 
بــودم، البتــه ايــن ســاختارها دســتاوردهايی 
جهــاد  و  نيــرو  وزارت  داشــته اند.  هــم 
ــد.  ــتری کار کرده ان ــک بس ــاورزی در ي کش
ــگاه کنيــد  شــما نمی توانيــد صفــر و يکــی ن
ــاً  ــتباه بوده اســت. حتم ــش اش ــد کل و بگويي
دســتاوردهايش  از  بزرگ تــر  اشــتباهاتش 
ــم  ــه می بيني ــرانجامش ک ــه االن س ــوده ک ب
ــود  ــد کار می ش ــت چن ــت. در نهاي ــن اس اي
ــد  ــد و بروي ــر کني ــرش، قه ــد زي ــرد؛ بزني ک
خــارج. بمانيــد اگــر تــوان ماليــش را داشــته 
باشــيد، کار کنيــد؛ می ايســتيد و خــون 
ــه االن  ــانی ک ــی از کس ــد. خيل دل می خوري
ــان  ــد آبرويش ــت کار می کنن ــد در دول دارن
زمانــی  يــک  آمده انــد.  و  گذاشــته اند  را 
پــروژه  فــالن  بــه  و  بيــرون  می نشــنيد 
ــی  ــک زمان ــد. ي ــش می دهي ــال آب فح انتق
ــتان  ــه رئيس ــه ای ک ــد در جلس ــم می روي ه
ــان را  ــاالی ســرتان ايســتاده و همــه چيزت ب
ــی ايســتيد، اســتدالل و  ــد، م ــد می کن تهدي
ــت  ــم اولوي ــن می گوي ــد. م مخالفــت می کني

ــرف  ــی ح ــورد بروکراس ــه در م ــت ک آن اس
بزنيــم کــه کيفيــت دارد. بروکراســی فعلــی 
ــد  ــرون نخواه ــزی از آن بي ــی چي ــز ناتوان ج
آمــد. امــا حــرف آخــر مــن ايــن اســت بعــد 
از 20 ســال کــه در جامعــه شناســی بــوده ام. 
هميشــه بروکراســی ها را يــک ائتــالف از 
ــردی  ــع ف ــر از مناف ــه فرات ــان ک اصالح طلب
خودشــان و فراتــر از رويکردهای پوپوليســتی 

ــد.  ــالح کردن ــد، اص ــاهده کرده ان را مش
ــا همــه  ــور- ب ــی پ ــین کریم محمدحس
ــتيم و  ــور هس ــک کش ــا ي ــاف م ــن اوص اي
يــک حاکميــت داريــم. امســال حضــور آقای 
فاضلــی کــه يــک جامعه شــناس حرفــه ای و 
ــت  ــت اس ــوب و ميهن پرس ــان خ ــک انس ي
بــرای همــه مغتنــم اســت. باالخــره مــا يــک 
شــر الزمــی بــه نــام دولــت داريــم. ايــن شــر 
ــی باالخــره  ــی شــر اســت، ول ــم خيل ــا ه م
الزم اســت. خــدای ناکــرده اگــر جنــگ 
هــم شــود مــا پــای ايــران می ايســتيم، 
ــم.  ــا داري ــه از آنه ــی ک ــه گاليه هاي ــا هم ب
ــای  ــان را پ ــه هايم ــه بچ ــور ک ــان ط هم
پرچــم ايــران نگه مــی داريــم. امــروز از 
امثــال آقــای فاضلــی متشــکر هســتيم کــه 
در ايــن برهــوت تيــره و تــار حاکميتــی مــا 
شــعله های کوچکــی هســتند و مــا بــه ايــن 

شــعله ها اميدواريــم.
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یکــی از نشســت های خــارج از برنامــه ای 
ــه  ــش ب ــی کی ــه در روز دوم گردهمای ک
درخواســت اعضــای عالقمنــد برگزار شــد 
بــه بررســی مشــکالت باغــداری اختصاص 
ــه  ــت ب ــن نشس ــی از ای ــت. در بخش داش
ــوری  ــون ش ــر پیرام ــادل نظ ــث و تب بح
ــل  ــاض تحصی ــراد مرت ــد. م ــه ش پرداخت
کــرده دانشــگاه دیویــس کالیفرنیــا یکــی 
ــه  ــی را ارائ ــه مطالب ــود ک ــرادی ب از اف
ــا آورده  ــم گفتگوه ــه اه ــود. در ادام نم

شده اســت.  
مــراد مرتــاض در خصــوص آثــار شــوری بــر 
ــود  ــث می ش ــه باع ــت: »آنچ ــته گف ــان پس درخت
ــذارد؛  ــی بگ ــر منف ــاه تأثي شــوری خــاک روی گي
يون هــای مثبــت، کلســيم، ســديم و  وجــود 
ــات  ــر و بی کربن ــی کل ــای منف ــم و يون ه منيزي
اســت. ايــن يون هــای موجــود در خــاک، تشــکيل 

ــتند.  ــاک هس ــوری خ ــواد ش ــر م ــده اکث دهن
معمــوالً در گيــاه پســته بــا توجــه بــه تحقيقاتــی 
کــه انجــام شــده، ســديم عامــل اصلــی ضــرر بــه 
گيــاه و بــه ســاختمان خــاک اســت. تحقيقــات 
ــا  ــه ب ــوری در رابط ــه ش ــده در زمين ــام ش انج
پســته، بــا ايــن هــدف بــوده کــه چگونــه 
ــا  ــم ي ــم ســديم خــاک را کاهــش دهي می تواني
ــم. ــش دهي ــاه کاه ــرای گي ــديم را ب ــذب س ج

 بــرای اينکــه بخواهيــم دربــاه ســديم در خــاک 
اندازه گيــری  واحــد  يــک  کنيــم،  صحبــت 
ــديم  ــذب س ــبت ج ــام نس ــه ن ــده ب ــف ش تعري
ــاک  ــديم در خ ــدار س ــا مق ــاً م )SAR(. قاعدت
متوجــه  و  اندازه گيــری می کنيــم  را  يــا آب 
می شــويم کــه چقــدر ســديم داريــم. اگــر 
ــد  ــتر باش ــتانداردمان بيش ــديم از اس ــزان س مي
ــن  ــه اي ــوع ب ــا موض ــم. ام ــکل داري ــس مش پ
ســادگی نيســت؛ مشــخص شده اســت جاهايــی 
ــادی وجــود دارد  ــاری ســديم زي کــه در آب آبي
ــاری  و در مقابلــش کلســيم هــم داخــل آب آبي
باشــد، خيلــی از گياهــان می تواننــد نســبت بــه 
ــيم  ــی کلس ــه عبارت ــند. ب ــر باش ــديم مقاوم ت س
ــديم  ــد س ــه ها بتوانن ــه ريش ــود ک ــث می ش باع
را فيلتــر کننــد و اجــازه ندهنــد ســديم همــراه 
ــا آبــی کــه جــذب ريشــه می شــود وارد گيــاه  ب

ــردد.  گ
ــه  ــديم ب ــبت س ــديم، نس ــذب س ــبت ج در نس
کلســيم و منيزيــم ســنجيده می شــود. معمــوالً در 
ــه روی شــوری انجــام شــده،  ــی ک ــر تحقيقات اکث
کلســيم و ســديم را مقايســه کرده انــد، چــون 
ــی مشــکل کمتــری پيــش  ــم خيل معمــوالً منيزي
مــی آورد. بــا وجــود کلســيم، معمــوالً منيزيــم هــم 
بــه مقــدار خيلــی زيــادی مشــکلش حل می شــود. 
ــه  ــم چ ــه ببيني ــتند ک ــا خواس ــا از م در کاليفرني

مقــدار کلســيم بــرای آبشــويی الزم اســت، بنابراين 
ــف  ــبت های مختل ــه نس ــم ک ــی کردي ــا بررس م
ســديم بــه کلســيم در آبيــاری چــه تأثيــری روی 
درختــان دارد. طبــق تحقيقــات مــا روی پايــه يــو 
ــوری  ــه ش ــبت ب ــه نس ــی وان )UCB1( ک ــی ب س
مقــاوم اســت، بهتريــن ميــزان ســديم و کلســيمی 
کــه باعــث کاهــش محصــول نمــی شــود، نســبت 
ــه 1 اســت. يعنــی دو قســمت ســديم و يــک  2 ب

قســمت کلســيم.  
در کاليفرنيــا بــرای مديريــت ســديم در خــاک، 
بــه جــای اينکــه گــچ را آخــر هر ســال بــه خاک 
اضافــه کننــد، در هــر آبيــاری از افــزودن گــچ به 
آب آبيــاری اســتفاده می کننــد. مشــکلی کــه در 
ايــران وجــود دارد اين اســت کــه گچ را فــرآوری 
ــد. در  ــاورزی نمی کنن ــرف در کش ــاده مص و آم
ــود  ــاورزی وج ــوص کش ــچ مخص ــا گ کاليفرني
دارد. گــچ را از معــادن گــچ می گيرنــد، فــرآوری 
ــه در  ــد ک ــی درمی آورن ــه صورت ــد و ب می کنن
داخــل سيســتم تحــت فشــار باعــث گرفتگــی 

نشــود و مشــکلی پيــش نيايــد.« 
علــی نظــری در خصــوص اســتفاده از گــچ 
ــد در  ــه کني ــچ توج ــورد گ ــح داد: »در م توضي
صورتــی کــه دمــای آب 25 درجــه ســانتی گراد 
ــر  ــرم در ليت ــا 2.5 گ ــت آن 2 ت ــد، حاللي باش
اســت. اگــر دمــای آب کمتــر باشــد، ايــن 

در نشست عصرگاهی گردهمایی انجمن پسته ایران بررسی شد:

مديريت شوری در باغ های پسته

ب 
گردهمایی - آ
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ــت  ــوالً حاللي ــا معم ــود. م ــم می ش ــت ک حاللي
را 1.5 گــرم در ليتــر در نظــر می گيريــم. فــرض 
ــب آب در  ــر مکع ــزار مت ــما 3 ه ــر ش ــد اگ کني
هکتــار می دهيــد، بايــد 4.5 تــن در هکتــار گــچ 
بدهيــد. اگــر بيشــتر حــل کنيــد، زمــان می بــرد 
ــچ  ــزان گ ــر مي ــن اگ ــود. همچني ــل ش ــا ح ت
خيلــی بااليــی اســتفاده شــود، جــذب فســفر بــا 
اختــالل مواجــه می شــود. پــس بحث هــا کمــی 
ــا شــخصی  ــه ب ــر اســت ک ــی هســتند و بهت فن

ــود.« ــورت ش ــد مش ــه می کن ــه کار تغذي ک
ــت:  ــچ گف ــرد گ ــدف از کارب ــاره ه ــری درب نظ
»کاربــرد افــزودن گــچ، آبشــويی اســت. چــرا کــه 
اگــر گــچ داده نشــود، بايــد در زمســتان حــدوداً 
تــا عمــق 60 تــا 70 ســانتی متری خــاک، نمــک 
از دور ريشــه شســته شــود و پاييــن رود. اگــر در 
زمســتان 2 هــزار متــر مکعــب آب داريد و نســبت 
جــذب ســديم خــاک بــاال اســت و بايــد 7 تــا 10 
ــد  ــزان آب نمی توان ــن مي ــد، اي ــچ بدهي ــن گ ت
ايــن حجــم گــچ را حــل کنــد. بنابرايــن بايــد در 
طــول فصــل رشــد، گــچ بــه تدريــج اضافــه شــود. 
البتــه در طــول فصــل هــم بايــد دقــت شــود کــه 
ــد در  ــاًل باي ــد، مث ــا فســفر اختــالل پيــش نياي ب

تيرمــاه يــا مردادمــاه اضافــه شــود.«
ــی  ــات باغبان ــا عملي ــه ب ــری در رابط ــی نظ عل
ــان  ــر درخت ــوری ب ــرات ش ــش اث ــت کاه جه
پســته اظهــار داشــت: »يکــی ديگــر از کارهــای 

ــده اســت اســتفاده از  ــی کــه کمــک کنن باغبان
ــوذ  ــرای نف ــکن زدن ب ــت. زيرش ــکن اس زيرش
ــه  ــی ب ــوا ده ــرای ه ــويی و ب ــرای آبش ــچ، ب گ
ريشــه خيلــی مفيــد اســت. ســه ســال يــک بــار 
زيرشــکن تــا 80، 90 ســانت از کارهــای خيلــی 

ــد انجــام شــود. ــاً باي ــه حتم واجــب اســت ک
هــر چــه ماســه بــه خــاک بدهيــد خــوب اســت. 
تبخيــر از ســطح را خيلــی کــم مــی کنــد 
و نمی گــذارد نمــک بــاال بيايــد. بيشــترين 
ــا عمــق 60 ســانتی متــری  فعاليــت ريشــه ها ت
ــا 90  ــای 80 ت ــب شــوری از عمق ه اســت. مرت
ــانتی متری،  ــا 50، 60 س ــد ت ــاال می آي ــانت ب س
بنابرايــن هــر قــدر تبخيــر از ســطح کــم شــود 
بهتــر اســت. هــر قــدر خــاک کمتــر شــخم زده 
ــه  ــاک ريخت ــه روی خ ــدر ماس ــر ق ــود و ه ش
ــش باشــد و  شــود و پوشــش گياهــی ســر جاي
فقــط بــا دســتگاه مــوور علف هــا حــذف شــوند، 
ــر  ــر ســطحی کــم می شــود و نمــک کمت تبخي

ــد.«  ــاال می آي ب
مرتــاض در پاســخ بــه يکــی از حضــار در 
ــای اصــالح خــاک در  خصــوص ســاير روش ه
ــد  ــد ببيني ــت: »شــما باي ــکا گف ــای آمري باغ ه
کــه خــاک و آب بــاغ چــه مشــکلی دارد. اگــر 
ســديمی باشــد، گــچ اســتفاده می شــود. اگــر 
ــد،  ــيديته )pH( باش ــه اس ــوط ب ــکل مرب مش
اســيد کابــرد دارد. معمــوالً جاهايــی کــه مــن 

ــای  ــبيه خاک ه ــه ش ــدم ک ــا دي در کاليفرني
مناطــق پســته کاری ايــران بودنــد، اســيد و گچ 

ــود.  ــاری داده می ش ــر آبي ــم در ه ــا ه ب
ــن اســيد  اســيد ســولفوريک معمــوالً ارزان تري
اســت و مقــدار مصرفــش هــم پايين تــر از 
ــه اســيدها اســت. از دســتگاه گوگردســوز  بقي
ــای  ــد و گوگرده ــتخر می گذارن ــب اس ــه ل ک
ــز  ــوزانند ني ــتگاه می س ــته بندی را در دس بس
ــع از تشــکيل  ــن کار مان اســتفاده می شــود. اي
پاييــن  را  اســيديته آب  جلبــک می شــود، 
مــی آورد و خطــرش کمتــر از اسيدســولفوريک 

اســت.«
اين گونــه  را  حرف هايــش  گــواه   مرتــاض 
ــا  ــش ب ــال پي ــا دو س ــاً ت ــح داد: » واقع توضي
شــوری درگيــر بوديــم و عملکــرد بــاغ هايمــان 
ميانگين های کشــوری؛  بــه  بــود  رســيده 
يعنــی 600 و 700 کيلوگــرم در هکتــار و واقعــاً 
14هــزار  آب  شــوری  شــده بوديم.  گرفتــار 
بــود، ولــی بــا بــکار بســتن يکســری راهکارهــا 
عملکــرد را بــه 1500 تــا 2 هــزار کيلوگــرم در 

ــم.  ــار برگرداندي هکت
در تأييــد ســخنان آقــای نظــری بايــد بگويــم 
ســولفات ها  از  اســتفاده  خــاک،  شکســتن 
ماننــد ســولفات پتاســيم و ســولفات آمونيــوم 
ــد اوره  ــا مانن ــی کوده ــتن بعض ــار گذاش و کن

ــود.« ــا راهگشــا ب ــرای م ب

مــراد مرتــاض از باغــداران پســته 
ــکا  ــرده آمری ــل ک ــه تحصی ــزد ک در ی
فیزیولــوژی  و  شــوری  روی  اســت 
ــر  ــت. در عص ــق کرده اس ــته تحقی پس
دومیــن روز گردهمایــی انجمــن پســته 
ایــران فرصــت مغتنمــی دســت داد تــا 

بحــث آبیــاری پســته بررســی شــود و 
ــه در  ــن زمین ــد در ای ــای جدی یافته ه

ــرد. ــرار گی ــا ق ــار اعض اختی
زمــان  تعييــن  اهميــت  دربــاره  مرتــاض 
ــری  ــم اندازه گي ــا می تواني ــت: »م ــاری گف آبي
ــی آبيــاری کنيــم.  کنيــم و ببينيــم چــه زمان

ــدار  ــا بيــش از مق بســياری از کشــاورزهای م
الزم آبيــاری انجــام می دهنــد. 

روش هــای مختلفــی بــرای ســنجش زمــان 
آبيــاری وجــود دارد، ولــی بــه طورکلــی از طريق 
ــه  ــوان ب ــاه می ت ــت خــاک و گي ســنجش رطوب
ــورت  ــه ص ــن راه و ب ــيد. راحت تري ــه رس نتيج
تجربــی ايــن اســت کــه کشــاورز می توانــد 
ــه  ــد ک ــد و ببين ــا دســت لمــس کن خــاک را ب
ــن روش  ــر. اي ــا خي ــی دارد ي ــت کاف ــا رطوب آي
اســتاندارد نيســت و بــر اســاس تجربــه اســت.«

ــت  ــاری درخ ــه آبي ــاز ب ــن ني ــاض تعيي مرت
پســته از طريــق خــاک را اين گونــه شــرح داد: 
» از تانســيومتر در خــاک اســتفاده می شــود. 
اندازه گيــری  اســاس  بــر  دســتگاه  ايــن 
تانســيومتر  می کنــد.  کار  خــاک  خشــکی 
شــامل لولــه ای اســت کــه داخــل خــاک قــرار 
می گيــرد و نوکــش ســراميکی اســت. بــا 
خشــک شــدن خــاک، از ســراميک آب بيــرون 
ــه  ــد ک ــان می ده ــمار نش ــد و درجه ش می آي
چقــدر فشــار منفــی ايجــاد شده اســت. از 

دانش آموخته دانشگاه دیویس آمریکا در گردهمایی انجمن تشریح کرد:

تعيين زمان آبياری درخت پسته
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نظــر قيمتــی ايــن دســتگاه ارزان اســت، ولــی 
ــور  ــاغ حض ــد در ب ــتفاده از آن باي ــرای اس ب

ــيد. ــته باش داش
ــور  ــای » سنس ــه نام ه ــر ب ــتگاه ديگ دو دس
مقاومــت  »سنســور  و  دی الکتريــک« 
الکتريکــی« وجــود دارد کــه هــر دو دســتگاه 
بــه نوعــی بــا الکتريســيته و بــه دو روش 
مختلــف کار می کننــد. يکــی بــر اســاس 
اســاس حرکــت  بــر  مقاومــت و ديگــری 
انجــام  را  ســنجش  خــاک،  در  الکتــرون 
ــتفاده  ــرای اس ــتگاه ب ــن دو دس ــد. اي می دهن
ــن  ــا اي ــت آنه ــا مزي در خــاک هســتند و تنه
اســت کــه اطالعــات ذخيــره می شــود و نيــاز 
ــيد.  ــه باش ــور داش ــاغ حض ــل ب ــت داخ نيس
ــد  اگــر ايــن دســتگاه ها در خــاک قــرار بگيرن
ــه  ــاز ب ــدون ني ــال ب ــن س ــد چندي می توانن
ــن  ــوان اي ــند. می ت ــاک باش ــرويس در خ س
دســتگاه را بــه مــودم وصــل کــرده و اطالعــات 

ــرد. ــب ک را کس
ــا  ــروب اســت ب ــرون پ دســتگاه آخــر کــه نوت
ــد. هــر  ــرون در خــاک کار می کن حرکــت نوت
قــدر خــاک خيس تــر باشــد، حرکــت نوتــرون 
بيشــتر اســت. ايــن دســتگاه غالبــاً در مراکــز 
تحقيقاتــی اســتفاده می شــود و بــرای انســان 
ــا آن  ــه کار ب ــرط اينک ــه ش ــدارد ب ــری ن خط

ــوزش داده شــود.«  آم
مرتــاض بــا اشــاره به عــدم دقت سنســورهايی 

کــه در خــاک اســتفاده می شــوند گفــت: » بــا 
بــکار بــردن وســايلی کــه ســنجش از طريــق 
ــوان  ــاً می ت ــد، دقيق ــام می دهن ــاه را انج گي
فهميــد آيــا درخــت تحــت اســترس اســت يــا 

؟ خير
ــام  ــور« ن ــپ فلوسنس ــه »َس ــتگاه اول ک دس
دارد، شــامل سنســوری اســت کــه در داخــل 
بــه جــای آونــد آب کــش قــرار  گيــاه و 
درخــت  تنــه  جــزو  کم کــم  و  می گيــرد 
می شــود و ســرعت حرکــت آب در آونــد 
ــن  ــاه را اندازه گيــری می کنــد. اي آب کــش گي
ــان  ــوژی آن چن ــوز از نظــر تکنول دســتگاه هن
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــت، ول ــرفته نيس پيش
ــه  ــر تن ــار در جــای ديگ ــد ســاالنه يک ب و باي

ــود. ــب ش ــت نص درخ
دســتگاه دوم قطــر تنــه درخــت را اندازه گيری 
می کنــد و در واقــع يــک سنســور فشارســنج 
ــت  ــه درخ ــتگاه دور تن ــن دس ــد. اي ــی باش م
ــت در  ــه درخ ــرات تن ــرد و تغيي ــرار می گي ق
ــه  ــد. تن ــری می کن ــرون را اندازه گي ــد ميک ح
درختــان در طــول روز بــا توجــه بــه حرکــت 
ــود.  ــک می ش ــا  کوچ ــزرگ ي ــداری ب آب مق
در زمانــی کــه در درخــت آبــی وجــود نــدارد، 
تنــه کوچــک می شــود. ايــن سنســور تغييرات 
قطــر تنــه را اندازه گيــری می کنــد و گراف هــا 
آن را نشــان می دهنــد. ايــن دســتگاه خيلــی 
ــاد  ــی زي ــم خيل ــش ه ــت و قيمت ــی اس خوب

ــی  ــودم وصــل می شــود و خيل ــه م نيســت. ب
ــد. ــل می کن ــات را منتق راحــت اطالع

دســتگاه بعــدی، مخــزن فشــار اســت. اســاس 
ــتوار  ــون اس ــن قان ــر اي ــتگاه ب ــن دس کار اي
شــده کــه فشــار داخــل بــرگ برابــر بــا فشــار 
داخــل آونــد آب کــش ريشــه اســت. پــس اگــر 
بتــوان فشــار داخــل آونــد را اندازه گيــری 
کــرد، دقيقــاً می تــوان متوجــه شــد چــه 
اتفاقــی در ريشــه گيــاه اُفتــاده و آيــا گيــاه در 
حــال مصــرف انــرژی زيــاد بــرای جــذب آب 
اســت ياخيــر. بــرای اســتفاده از ايــن دســتگاه 
شــما بــه بــاغ می رويــد و بــا توجــه بــه 
تجربه تــان، هفتــه ای يک بــار فشــار بــرگ 
ــه را  ــدد مربوط ــد و ع ــری می کني را اندازه گي
می خوانيــد، اگــر آن عــدد بــه زيــر اســتاندارد 
تعريــف شــده رســيد، متوجــه می شــويد کــه 
ــتگاه  ــن دس ــرد اي ــد. کارب ــاری کني ــد آبي باي
ــی آســان اســت، چــون هيــچ تخصصــی  خيل
ايــن  بــا  کار  مشــکل  تنهــا  نمی خواهــد. 
دســتگاه ايــن اســت کــه بايــد ظهــر بــه بــاغ 

ــد. ــری کني ــد و اندازه گي بروي
ماهــواره ای  عکس هــای  از  آخــر  روش  در 
اســتخراج  پهپــاد  از  کــه  عکس هايــی  و 
ــد. درجــه حــرارت  می شــود اســتفاده می کنن
ــود  ــی ش ــری م ــا اندازه گي ــق عکس ه از طري
و ايــن روش جديــدی اســت کــه تحقيقــات در 

ــت.   ــی نشده اس ــوز نهاي ــورد هن ــن م اي

ــا آن در  ــارزه ب آفــت پســیل و نحــوه مب
ــت  ــز دس ــته نی ــن پس ــی انجم گردهمای
ــه  ــان ب ــت. نش ــداران برنداش ــر باغ از س
ــای  ــت اعض ــه در نشس ــان ک ــن نش ای
انجمــن در حــوزه مســائل باغبانــی 
ــاره  ــل در این ب ــور مفص ــه ط ــته، ب پس
ــم  ــه اه ــد. در ادام ــان آم ــه می ــخن ب س
مباحــث مطروحــه آورده شده اســت.

ــازار  اميــن فرحبخــش در خصــوص تحــوالت ب
ســموم توضيــح داد: » از 6، 7 مــاه پيــش، بــازار 
ســم بــا مشــکالتی روبــرو شــده اســت. مســئله 
ــازار چيــن اســت. منشــأ 85  ــه ب ــوط ب اول مرب
درصــد ســمی کــه داخــل کشــور مصــرف 
هنــدی  و  چينــی  شــرکت های  از  می شــود 
اســت. در چيــن، قوانيــن ســخت گيرانه زيســت 
محيطــی اتخــاذ شــده و ايــن موجــب می شــود 
بســياری از کارخانه هــای توليــد ســم در چيــن 

تعطيــل شــوند؛ چــون اکثــر آنهــا توانايــی 
ــل  ــه دلي ــن ب ــد. بنابراي اســتاندارد شــدن ندارن
ــی در  ــرکت های چين ــياری از ش ــی بس تعطيل
ــد. ــر نمی آي ــکال گي ــاده تکني ــر م ــال حاض ح

همچنيــن از حــدود 2 مــاه پيــش بــرای واردات 
بعضــی از ســموم آمــاده مصــرف، ارز مبادلــه ای 

ــرد. ــق نمی گي تعل
ــی  ــای گمرک ــته تعرفه ه ــه گذش ــی 2 هفت ط
اســاس  بــر  و  غيرکارشناســانه  نظــرات  بــا 
دســته بندی ســموم بــه ســه دســته پــر خطــر، 
کــم خطــر و بــی خطــر وضــع شــده اند. ظاهــراً 
امســال يــک درصــد تعرفــه روی واردات کليــه 
ــالل  ــازمان ه ــی س ــن مال ــرای تأمي ــا ب کااله

ــت. ــب شده اس ــم تصوي ــر ه احم
و  مــادر  شــرکت های  ديگــر  طــرف  از 
خــط  در  فعــاًل  تحقيقاتــی  شــرکت های 
ــمی  ــده س ــال آين ــی، دو س ــا يک ــان ت توليدش

ــه  ــد ب ــد. شــايد يکــی، دو محصــول جدي ندارن
ــازار عرضــه شــود، ولــی چــون همــه از يــک  ب
گــروه خانــواده شــيميايی هســتند، انتظــار 
معجــزه خاصــی در صنعــت نمی تــوان داشــت.« 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــورد مالحظ ــش در م فرحبخ
سمپاشــی گفــت: »در زمــان سمپاشــی در 
ــيار  ــبی بس ــت نس ــته کاری رطوب ــق پس مناط
پاييــن و دمــا بــاال اســت. در ايــن شــرايط اگــر 
ــرون  ــم 4 ميک ــره س ــر قط ــازل و قط ــر ن قط
ــد و  ــر 40 درص ــبی زي ــت نس ــد، در رطوب باش
دمــای 25 درجــه ســانتی گراد، ســم فقــط 
يــک ثانيــه روی بــرگ دوام مــی آورد. ايــن 
ــی  ــت سمپاش ــد وضعي ــان می ده ــوع نش موض

ــت. ــی اس ــا بحران م
ــذاری  ــد تأثير گ ــاً 70 درص ــار، تقريب ــق آم طب
ــت؛  ــی وابسته اس ــوه سمپاش ــه نح ــم ب ــک س ي
يعنــی ســم پاش هــا، زمــان سمپاشــی، آبــی کــه 

در روز دوم گردهمایی انجمن درباره مبارزه با پسیل پسته بیان شد:

ما از گوگرد راضی بوديم
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ــم  ــذاری س ــه در اثرگ ــم، هم ــتفاده می کني اس
موثــر هســتند. ســمی مثــل تيــودان در آب بــا 
ايــی ســی 8 کــه االن خيلــی از آب هايــی کــه 
ــد،  ــی دارن ــن خصويت ــم چني ــتفاده می کني اس

نيمــه عمــرش فقــط نيــم ســاعت اســت.« 
محمدعلــی انجــم شــعاع تجربــه خــود در 
ــا پســيل را اين گونــه شــرح داد: »مــا  مبــارزه ب
ــيل  ــا پس ــارزه ب ــرای مب ــرد ب ــال از گوگ امس
ــه در  ــم. البت ــی بودي ــم و راض ــتفاده کردي اس
ــه  ــد ک ــتفاده کرده بودن ــتانی اس ــان دوس دامغ
مــا از آنهــا الگــو گرفتيــم. مــا  در تاريــخ 
ــای  ــا دوزه ــار را ب ــه هکت ــاه، س ــوم خردادم س
و  پاشــيديم  هــزار  در   20 و   30 آزمايشــی 
ــداری  ــيدنش مق ــه پاش 75 روز دوام آورد. البت
ســخت اســت، ماشــين آالت را خــراب می کنــد 
ــان پاشــيدن بســيار مشــکل  ــا در زم و کارگره
آماده ســازی گوگــرد جهــت  بــرای  دارنــد. 

ــد،  ــاخته ش ــی س ــای مختلف ــش، همزن ه پاش
چــون ايــن گوگــرد در آب حــل نمی شــود. 
گوگردهــای آمــاده مايــع 20، 30 روز دوام آورد، 
ــد کــه  گوگردهــای خارجــی پــودری هــم بودن
ــه  ــدند ک ــه می ش ــر توصي ــای پايين ت ــا دوزه ب
آنهــا هــم تــا يــک مــاه، 45 روز دوام داشــتند.

محمدرضــا نظــری در تکميــل و تأييــد ســخنان 
ــد از  ــار داشــت: »امســال بع انجــم شــعاع اظه
دوبــاره  روز   10 از  بعــد  موونتــو  پاشــيدن 
طغيــان آفــت داشــتيم. بــه مــا توصيــه شــد که 
از دوســتان ســمنان و دامغــان کمــک بگيريــم 
کــه چندين ســال بــود با گوگــرد پااليشــگاهی 
ــد. مــن  ــا پســيل مبــارزه می کردن ــودری ب و پ
تمــاس گرفتــم و آنهــا گفتنــد کــه فــردی در 
شــيراز گوگردهــای پااليشــگاهی را بــه صــورت 
ــد و  ــان می فروش ــی 700 توم ــودری کيلوي پ
مــا االن چهــار، پنــج ســال اســت کــه اســتفاده 

ــالی  ــر س ــه حداکث ــد ک ــا گفتن ــم. آنه می کني
2، 3 مرتبــه بيشــتر گوگــرد را نمی پاشــيم 
و هيــچ ســمی مصــرف نکرديــم و تــا االن 
ــرده اســت.  ــظ ک ــا را از پســيل حف ــرد م گوگ
ــز  ــه ســمپاش های مجه ــق توصي ــم طب ــا ه م
بــه همــزن تهيــه کرديــم و شــروع کرديــم بــه 
گوگردپاشــی. گوگــرد حتمــاً بايــد بــا الک هــای 
ــک شــود،  ــه صــورت دســتی ال ــز ب ــی ري خيل
ــد،  ــياب می کنن ــه آس ــردی ک ــون در گوگ چ
کــه  می مانــد  باقــی  درشــتی  خرده هــای 
را هــم  پمــپ  و  نمی شــود  رد  از النس هــا 
خــراب می کنــد. اوليــن مرتبــه در راور در 
ــی  ــانتی گراد، زمان ــه س ــای 47 و 48 درج دم
ــد  ــه بودن ــز نرفت ــه مغ ــته ها ب ــوز پس ــه هن ک
شــروع کرديــم بــه پاشــيدن کــه يــک مقــدار 
کمــی ســوختگی ايجــاد شــد. در کرمــان هــم 
ــا 40  پاشــيديم کــه درجــه هــوا حــدود 38 ت
ــرم  ــد. از دوز 15 کيلوگ ــی نيافت ــود و اتفاق ب
ــه  ــا اينک ــم ت ــروع کردي ــر آب ش ــزار ليت در ه
ــا 100  ــک را ت ــه کوچ ــک قطع ــت ي در نهاي
کيلوگــرم در هــزار حــل کرديــم و هيــچ 
ــی  ــی خوب ــر خيل ــرد اث ــداد. گوگ ســوختگی ن
ــا  ــا ت ــت و برگ ه ــيل داش ــا پس ــارزه ب در مب
زمانــی کــه بــا ســرمای پاييــزه ريختنــد، 
ســبِز ســبز بودنــد. البتــه حشــره بالــغ از بيــن 
بــرگ  روی  پوره هــای  فقــط  و  نمی رفــت 
از  بيــن رفتنــد. جالــب اينکــه بالتوری هــا 
ــا  ــی از باغ ه ــد. خيل ــن نرفتن ــدام از بي هيچ ک
ــا يــک نوبــت گوگردپاشــی از خطــر  را تنهــا ب

ــم.  ــظ کردي پســيل حف



بخش تجارت پسته:

محسن خندان 
* مدير عامل شرکت »يونيپر«

* صاحب نظر در امور تجاری بازار چين

کامبیز فرزادی
* مدير عامل شرکت  »ياقوت سبز کرمان«

* صاحب نظر در امور تجاری بازار روسيه

سیدکمال سیدعلی 
* مديرعامل صندوق ضمانت صادرات
* مدير عامل اسبق بانک کارآفرين

* معاون اسبق بخش معاونت ارزی 
بانک مرکزی

پرویز عقیلی کرمانی 
* مديرعامل بانک خاورميانه 

* مدير عامل اسبق بانک کارآفرين
* بانکدار سابق بانک HSBC شعبه دبی 

* دکتری فايننس از دانشگاه ويسکانسين آمريکا

علی قاسمعلی زاده 
* عضو هيأت مديره انجمن پسته ايران 

*  رئيس کميته بازرگانی انجمن پسته ايران  

ناصر پاشاپور   
* متخصص بازاريابی و مطالعات بازار ايران

* بنيانگذار و مديرعامل شرکت »دی. ان. ای. يونيون« 
* مشاور سرمايه گذاری برای 

  شرکت های خصوصی خارجی در ايران

دنیس کتابی 
* عضو هيأت مديره »آرمان تجارت پگاه«
* صاحب نظر در امور تجاری بازار اروپا

مرتضی کارگر
* صاحب نظر در امور تجاری بازار هند

سحر نخعی
* دبير کميته بازرگانی انجمن پسته ايران

محمدرضا هاشم پور 
* عضو هيأت مديره شرکت 

»توسعه مرواريد اميد«
* صاحب نظر در امور تجاری بازار خاورميانه 

سخنرانان و اعضای پنل در چهارمين گردهمايی انجمن پسته ايران

سید محمود ابطحی  
* رئيس هيأت مديره  انجمن پسته ايران 



34

سال سوم -اسفندماه 1396 - شماره 24

روز دوم گردهمایــی بــه بخــش تجــارت 
ســحر  داشــت.  اختصــاص  پســته 
ــن  ــی انجم ــه بازرگان ــی دبیرکمیت نخع
پســته ایــران در ابتــدای ایــن روز آمــار 
ــح  ــا فت ــه داد ت ــته را ارائ ــارت پس تج
ــل  ــای مفص ــرای بحث ه ــد ب ــی باش باب

ــر.  ت
ــران از  ــته اي ــادرات پس ــهم ص ــترين س بيش
ــهريور  ــر ش ــا آخ ــاه 1395 ت ــر م ــدای مه ابت
ــه  ــق ب ــاه 1396 )ســال تجــاری 95(  متعل م
کشــورهای شــرق دور )39 درصد( اســت. 14 
درصــد از کل صــادرات پســته بــه 15 کشــور 
اصلــی عضــو اتحاديــه اروپــا تعلــق دارد. ســهم 
هــر کــدام از بازارهــای صــادرات مجــدد 
)ترکيــه و امــارات( و خاورميانــه در ايــن ســال 
ــران 12 درصــد  از کل پســته صــادر شــده اي
اســت. شــبه قــارۀ هنــد بــا 11 درصــد رتبــۀ 
ــترک  ــورهای مش ــهم کش ــم را دارد و س پنج
المنافــع از پســته صادراتــی 9 درصــد اســت.
رونــد ماهانــه صــادرات طــی دوره 20 ســاله از 
1375 تــا 1395 نشــان مــی دهــد بيشــترين 
ــان  ــاه آب ــه م ــق ب ــادرات متعل ــم از ص حج
ــدی از  ــهمی 15 درص ــاه س ــن م ــت و اي اس
ــه  ــران دارد؛ در حالی ک پســته صــادر شــده اي
فرورديــن مــاه کمتريــن ســهم از صــادرات را 

داراســت. 
 مقايســۀ توليــد پســته ايــران و آمريــکا نشــان 

می دهــد بيشــترين ميــزان توليــد ايــران 
ــن و  ــزار ت ــا 267 ه ــوده ب ــال 1386 ب در س
آمريــکا بيشــترين رکــوردش در ســال 1395 
ــد  ــته تولي ــن پس ــزار ت ــه 409 ه رخ داده ک
ــول  ــکا در ط ــد آمري ــد تولي ــت. رون کرده اس
ــه  ــوده در حالی ک ــر افزايشــی ب ســال های اخي

ــت.  ــی داشته اس ــير ثابت ــران س اي
مجمــوع صادرات ايــران و آمريکا در 14 ســال 
گذشــته بــه دو مقصــد اصلــی اتحاديــه اروپــا 
ــالف  ــه برخ ــد ک ــان می ده ــرق دور نش و ش
اتحاديــه اروپــا، صــادرات بــه شــرق دور 
ــت.  ــی کرده اس ــی ط ــدی افزايش ــواره رون هم
بيشــترين ميــزان مجمــوع صــادرات ايــران و 
ــن و در  ــزار ت ــرق دور 118 ه ــه ش ــکا ب آمري

ــت. ــاری 95 بوده اس ــال تج س
ــا  ــازار پســته اتحاديــه اروپ ســهم آمريــکا از ب
ــت. در 10  ــران اس ــتر از اي ــب بيش ــه مرات ب
ســال گذشــته رونــد صــادرات ايــران بــه ايــن 
ــت،  ــی بوده اس ــی نزول ــم صادرات ــد مه مقص
ــاهد رشــد  ــون ش ــا کن ــال 1392 ت ــا از س ام

ــم.  ــازار بوده اي ــن ب ــدد اي مج
بررســی آمــار مجمــوع صــادرات ايــران و 
آمريــکا بــه بازارهــای صــادرات مجــدد و 
خاورميانــه نشــان مــی دهــد رونــد صــادرات 
ــته  ــال گذش ــارات در 14 س ــه و ام ــه ترکي ب
ــن بازارهــا  ــوده، هــر چنــد ســهم اي ــی ب نزول
از صــادرات در مقايســه بــا ســاير کشــورهای 

ــت.  ــر اس ــيار باالت ــه بس خاورميان
مجمــوع صــادرات ايــران و آمريــکا بــه شــبه 
ــن  ــه اي ــت ک ــن اس ــی از اي ــد حاک ــاره هن ق
ــيار  ــد بس ــيل رش ــا پتانس ــازاری ب ــد ب مقص
ــادرات  ــوع ص ــود؛ مجم ــوب می ش ــاال محس ب
ــد در  ــن مقص ــه اي ــکا ب ــران و آمري ــته اي پس
ــهم  ــه س ــت. البت ــزون اس ــد روزاف ــال رش ح
ايــران از بــازار پســته هنــد بــه مراتــب بيشــتر 

ــت.  ــکا اس از آمري
ــد  ــترک المنافع باي ــورهای مش ــورد کش در م
گفــت اوج تقاضــا بــرای پســته از ســوی ايــن 
مقاصــد بــه ســال 1386 برمی گــردد کــه 
ــن  ــزار ت ــوع 30 ه ــکا در مجم ــران و آمري اي

ــد. ــن مقاصــد صــادر کردن ــه اي پســته ب
در پايــان گــزارش آمــاری اعضــای پنــل 
بازرگانــی حــول محــور چنــد ســوال گفتگــو 

کردنــد. ســوال ها از ايــن قرارنــد:  
ــی  • ظرفيــت هــر کــدام از بازارهــای صادرات

پســته ايــران چقــدر اســت؟
ــد  ــه باي ــت چ ــن ظرفي ــترش اي ــرای گس • ب

ــرد؟ ک
ــران  ــه ســهم پســته اي ــی ک ــرای بازارهاي • ب
را از دســت داده ايــم چــه تدابيــری بايــد 

انديشــيد؟
ــد  ــران کدامن ــته اي ــد پس ــای جدي • بازاره
و بــرای بازاريابــی در ايــن مقاصــد چــه 

اقداماتــی بايــد انجــام داد؟

گزارش آماری تجارت پسته

 گزارش آماری تجارت پسته

روز دوم گردهمایی به بخش تجارت پسته اختصاص داشت. سحر نخعی دبیرکمیته باغبانی انجمن پسته ایران در 
 های مفصل تر. ابتدای این روز آمار تجارت پسته را ارائه داد تا فتح بابی باشد برای بحث

متعلق   (95)سال تجاری  1396 ماه تا آخر شهریور 1395از ابتدای مهر ماه ایران پسته بیشترین سهم صادرات 
کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا  15درصد از کل صادرات پسته به  14. درصد( است 39)دور  کشورهای شرقبه 

کل پسته صادر از در این سال بازارهای صادرات مجدد )ترکیه و امارات( و خاورمیانه هر کدام از تعلق دارد. سهم 
درصد رتبۀ پنجم را دارد و سهم کشورهای مشترک المنافع از  11رصد است. شبه قارۀ هند با د 12 شده ایران

 درصد است. 9 پسته صادراتی

از صادرات متعلق به  حجمبیشترین نشان می دهد  1395تا  1375از ساله  20طی دوره ماهانه صادرات روند 
کمترین سهم ماه که فروردین حالیدر درصدی از پسته صادر شده ایران دارد؛ 15و این ماه سهمی  است ماه آبان

 . داراستاز صادرات را 

 
 

هزار تن  267بوده با  1386دهد بیشترین میزان تولید ایران در سال مقایسۀ تولید پسته ایران و آمریکا نشان می
است. روند تولید آمریکا هزار تن پسته تولید کرده 409اده که رخ د 1395و آمریکا بیشترین رکوردش در سال 

۱۲
۱۵

۱۳

۹ ۹ ۹

۳

۷ ۷ ۶ ۵ ۵

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰

۰
۲
۴
۶
۸

۱۰
۱۲
۱۴
۱۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

عی
جم

ت ت
ادرا

ن ص
نگی

میا
(

100
0

النه (تن
 سا

رات
صاد

کل 
ه از 

اهان
د م

درص
ین 

یانگ
م

ماه محصولی

میانگین درصد ماهانه

رت
جا

- ت
یی

هما
رد

گ



35

سال سوم - اسفندماه 1396 - شماره 24

ــال،  ــی امس ــته در گردهماي ــارت پس در روز تج
ــازار چيــن  ــدان تاجــر سرشــناس ب محســن خن
بــه تشــريح وضعيــت ايــن بــازار در قالــب 
ســوال های مطرح شــده از ســوی انجمــن پســته 
ــخنرانی  ــروح س ــه مش ــت. در ادام ــران پرداخ اي
وی کــه حــاوی نــکات خواندنــی و مهمــی اســت، 

ــت.  ــده اس آورده ش
بــا توجــه بــه اهميــت بــازار چيــن مــن تصميــم 
گرفتــم کــه مطالــب مهــم را تيتــروار در اختيــار 
ــش  ــل کاه ــه دالي ــع ب ــم. راج ــرار ده ــار ق حض
حجــم فــروش بــه بــازار چيــن، الگوهــای 
مصــرف، درصــد فراوانــی، تفــاوت ميــزان تقاضــا 
ــن،  ــازار چي ــکا در ب ــران و آمري ــته اي ــرای پس ب
فراينــد واردات بــه کشــور چيــن و خطراتــی کــه 
اصــاًل بــرای پســته ايــران در بــازار چيــن وجــود 

ــرد. ــم ک ــت خواه دارد، صحب
•  شکل بازار پسته در چین

ــال  ــن در 4 س ــه چي ــران ب ــروش اي ــن ف ميانگي
گذشــته از 65 هــزار تــن بــه 50 هــزار تــن 
کاهــش پيــدا کرده اســت؛ علــت اصلــی ايــن 
کاهــش، واردات غيرقانونی و دســتگيری گســتردۀ 
ــه  ــود ک ــال 2014 ب ــر س ــه داران در اواخ کارخان
ــديد  ــی ش ــی خيل ــوج نااَمن ــک م ــس از آن ي پ
کارخانه هــای  به وجودآمــد.  چيــن  بــازار  در 
ــازار  ــفانه از ب ــته متأس ــال های گذش ــزرگ در س ب
ــل  ــن دلي ــه اي ــده اند، ب ــارج ش ــران خ ــتۀ اي پس
ــازار داخــل  ــی در ب ــداران کوچــک چين کــه خري
ــد  ــی خري ــاورزان ايران ــتقيم از کش ــور مس ــه ط ب
ــی  ــی پايين ــده خيل ــام ش ــت تم ــد، قيم می کنن
ــای  ــه کارخانه ه ــت ک ــی اس ــن  در  حال ــد. اي دارن
ــران را  ــته اي ــد پس ــی ندارن ــاًل تمايل ــزرگ اص ب
بخرنــد، چــون می داننــد کــه هيــچ ســودی 
ــته  ــا پس ــد ب ــح می دهن ــدارد و ترجي ــان ن برايش

ــد. ــی کار کنن آمريکاي
اتفــاق ديگــری کــه در ســال های گذشــته 
افتــاده ايــن بــوده کــه آمريکايی هــا خيلــی 
ــت  ــن را مديري ــته چي ــازار پس ــد ب ــوب دارن خ
ــش  ــه افزاي ــا رو ب ــد آمريکايی ه ــد، تولي می کنن
بــر  بايــد  بنابرايــن می داننــد کــه  اســت و 
ــد. در دو  ــز کنن ــاال تمرک ــم ب ــا حج ــای ب بازاره
ــد  ــه بع ــی بالفاصل ــته وقت ــال گذش ــه س ــا س ي
ــالم  ــه را اع ــت اولي ــول قيم ــت محص از برداش
ــن  ــی مطمئ ــای چين ــر خريداره ــد ديگ می کنن
ــد و  ــدا نمی کن ــه قيمــت کاهــش پي هســتند ک
همــه همــان زمــان حجــم بســيار زيــادی پســته 
ــا  ــد ت ــد منتظــر می مانن ــد. بع ســفارش می دهن
ــی  ــه تصميم ــد چ ــا می خواهن ــد ايرانی ه ببينن
ــا در  ــه م ــه ای ک ــه در جلس ــا اينک ــد. کم بگيرن
ــکا  ــازار آمري ــع در ب ــتيم و آن موق ــاه داش مهرم
قيمــت را تــازه بــاز کرده بودنــد، متوجــه شــديم 

آمريکايی هــا 1000 کانتينــر در بــازار چيــن 
فروخته انــد و مــا تــازه در ايــران داشــتيم بــه ايــن 
فکــر می کرديــم کــه قيمــت کــف بــازار اســت و 
آيــا افزايــش پيــدا می کنــد يــا نــه! خريدارهــای 
ــرمايه گذاری  ــت س ــن امني ــازار چي ــی در ب چين
ــر االن  ــه اگ ــتند ک ــن نيس ــران اي ــد و نگ دارن
ــداً  ــت بع ــن اس ــد ممک ــی بخرن ــته آمريکاي پس
قيمــت کاهــش پيــدا کنــد و ضــرر کننــد، بلکــه 
ــد  ــه خري ــدا شــروع ب ــان خاطــر از ابت ــا اطمين ب
می کننــد و آمريــکا هــم بــا يــک شــيب خيلــی 
ــا  ــش قيمت ه ــه افزاي ــد ب ــروع می کن ــم ش مالي
ــد.  ــاد می کن ــا ايج ــازار تقاض ــاره در ب ــاز دوب و ب
ــروش  ــم ف ــش حج ــای افزای • راهکاره

ــن ــازار چی ــته در ب پس
طبــق تحقيقــات مــا کارخانه هــای بزرگــی مثــل 
 Great( يــا گريــت ايــگل )Rainbow( رينبــو
Eagle( در چيــن اعتقــاد دارنــد کــه پســته يــک 
ــت  ــن اس ــازار چي ــه در ب ــعه يافت ــول توس محص
ــازار  ــم در ب ــش حج ــرای افزاي ــی ب ــر جاي و ديگ
ــم از  ــعی کني ــد س ــا باي ــدارد. م ــود ن ــن وج چي
ــا 120  ــن 90 ت ــر بي ــرف متغي ــم مص ــن حج اي
ــران  هــزار تــن پســته ای کــه مجمــوع پســته اي
و آمريــکا ايجــاد کرده اســت، بتوانيــم ســهم 
ــد  ــر می آي ــه نظ ــم. ب ــب کني ــتری را کس بيش
ــم  ــش دهي ــم را افزاي ــن حج ــم اي ــر بخواهي اگ
ــا بقيــه اقــالم  بايــد قيمــت پســته در مقايســه ب
خشــکبار کاهــش پيــدا کنــد کــه اين هــم خيلی 
امــکان پذيــر نيســت. بــرای عرضــۀ مغــز در بــازار 
ــم، کمــا اينکــه در  چيــن امــکان پيشــرفت داري
ــازار  ــه ب دو ســه ســال گذشــته صــادرات مغــز ب
چيــن شــروع شده اســت. اتفــاق بــدی کــه 
ــازار  ــه ب ــز ب ــۀ مغ ــت، عرض ــوع اس ــال وق در ح
ــرای  ــن کار را ب ــت و اي ــا اس ــط آمريکايی ه توس
ــا  ــه چينی ه ــد، چراک ــخت می کن ــی س ــا خيل م
مغزهــای درشــت پســته را بــرای عرضــه در 
ــه ای  ــا 15 دان ــک 10 ت ــای کوچ ــته بندی ه بس
می خرنــد. متأســفانه در بــازار چيــن بحــث 
مــزه و کيفيــت خيلــی مطــرح نيســت، نــه اينکه 

کيفيــت مهــم نباشــد، امــا مــزه خيلــی اهميــت 
نــدارد. آنهــا ابتــدا قيمــت و بعــد ظاهــر را در نظر 
می گيرنــد. بــه نظــر می آيــد برخــالف بازارهــای 
ــازار  ــايد ب ــاال هســتند، ش ــا ارزش ب ــه ب ــا ک اروپ
چيــن بــازاری بــا تمرکــز بــر ارزش بــاال نباشــد، 
ــواع  ــی وســيع از ان ــازار خيل ــک ب ــن ي ــازار چي ب
مختلــف پســته اســت؛ تقاضــا از پســته آب 
ــس  ــی لوک ــته های خيل ــا پس ــه ت ــدان گرفت خن

ــود دارد. ــک وج ــه ي درج
بکارگيــری اســتراتژی هــای مناســب و تبليغــات 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــگاه ه ــور در نمايش ــر، حض موث
ــک  ــت و ي ــات کيفي ــود ثب ــن و وج ــازار چي ب
ــت  ــته تح ــروش پس ــرای ف ــد ب ــتاندارد واح اس
نظــارت يــک ســازمان از عواملــی محســوب مــی 
شــوند کــه بــه بازاريابــي بهتــر و توســعه تجــارت 

ــد. ــک می کنن ــن کم ــازار چي در ب
ــی در  ــرده فروش ــازار خ ــات ب •  خصوصی

چیــن 
ــی و  ــرده فروش ــازار خ ــث ب ــا بح ــاط ب در ارتب
اينکــه اصــاًل فرآينــد فــروش در بــازار چيــن بــه 
ــاً داد و  ــت، تقريب ــد گف ــت باي ــورت اس ــه ص چ
ــروش  ــه صــورت ف ســتد 40 درصــد از پســته ب
ــت و  ــنتی اس ــای س ــان و بازاره ــه و در خياب فل
60 درصــد پســته در عرضــۀ اوليــه بســته بنــدی 
می شــود. منظــور از عرضــۀ اوليــه ايــن اســت کــه 
ــازار چيــن می شــود  پســته بعــد از اينکــه وارد ب
در همــان ابتــدا 40 درصــدش در بســته های 10 
کيلويــی بســته بندی مــی شــود و 60 درصــد در 
ــازار  ــی در ب بســته بندی های کوچــک؛ کارگاه هاي
ــته  ــرآوری پس ــکان ف ــه ام ــود دارد ک ــن وج چي
را ندارنــد بــه هميــن دليــل بســته های 10 
کيلويــی پســته را خريــداری می کننــد و دوبــاره 
آن را در بســته بندی های 100 و 200 گرمــی 
ــد.  ــازار عرضــه می کنن ــان در ب ــد خودش ــا برن ب
الگــوی مصــرف پســته در چيــن بــه ايــن صــورت 
اســت کــه 30 درصــد فــروش بــه صــورت فلــه، 
ــی و 50  ــه صــورت اينترنت ــروش ب 20 درصــد ف
ــزرگ  ــک و ب ــوپرمارکت های کوچ ــد در س درص
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ــته بندی های  ــا بس ــه ي ــورت فل ــه ص ــم ب و آن ه
ــود.  ــه می ش ــک عرض کوچ

مصــرف  عالقــه  مــورد  پســته های   •
کننــدگان چینــي

ــه  ــدان و کل ــدان و ناخن ــی خن ــای فندق نمونه ه
قوچــی در بــازار چيــن خريــدار دارنــد، ولــی برای 
ــود  ــازاری وج ــفانه ب ــيده متأس ــته های کش پس
ــيار  ــا بس ــه چينی ه ــر ذائق ــه تغيي ــدارد؛ چراک ن
ــا  ــته را ب ــدا پس ــا در ابت ــت. چينی ه ــخت اس س
ــناختند.  ــی ش ــه قوچ ــی و کل ــای فندق نمونه ه
ضمنــاً فــرآوری پســته کشــيده آب خنــدان 
برايشــان ســخت اســت و ضايعــات زيــادی 
ــرای  ــد ب ــته می خرن ــی پس ــا وقت دارد. چينی ه
ــد و  ــن بياورن ــام شــده را پايي ــه قيمــت تم اينک
رقابــت کننــد در خوش بينانه تريــن  بتواننــد 
حالــت 20 يــا 30 درصــد پســتۀ آب خنــدان بــه 

ــد.  ــه می کنن ــان اضاف محصولش
شــود  خنــدان  آب  وقتــی  کشــيده  پســتۀ 
اســتحکام کمتــری دارد و بــه فــرآوری ســنگين 
ــه  ــادی ب ــات زي ــد و ضايع ــواب نمی ده ــا ج آنه
ــی  ــچ تمايل ــل هي ــن دلي ــه همي ــال دارد، ب دنب
ــا  ــون ب ــد. چ ــيده ندارن ــتۀ کش ــد پس ــه خري ب
روش فــرآوری آنهــا برايشــان مقــرون بــه صرفــه 
ــود  ــن وج ــه در چي ــه کارخان ــا س ــت. دو ي نيس
ــون آن  ــد، چ ــيده می خرن ــته کش ــه پس دارد ک
ــد. ــه کار نمی گيرن ــوم را ب ــرآوری مرس روش ف

ــود دارد از  ــفانه وج ــه متأس ــری ک ــکل ديگ مش
ــه در  ــدگان اســت ک ــا صادرکنن ــب خــود م جان
ســال های قبــل بــرای اينکــه قيمــت تمــام 
شــده را کاهــش دهيــم و محصــول خــود را 
رقابت پذيــر کنيــم، پســته آب خنــدان را بــا 
ــای  ــه ج ــم و ب ــوط کردي ــی مخل ــته طبيع پس
پســته طبيعــی فروختيــم و آنهــا وقتــی فــرآوری 
ــوند و  ــادی می ش ــات زي ــار ضايع ــد دچ می کنن
می گوينــد مــا پســته طبيعــی نمی خواهيــم. 
ــا  ــيده م ــته کش ــد پس ــه تولي ــال هايی ک در س
ــی  ــن خيل ــازار چي ــاًل در ب ــت، عم ــتر اس بيش
ــود.  ــخت می ش ــروش س ــتيم و ف ــق نيس موف

•  بســته بنــدی کوچــک جهــت ارائــه بــه 
بــازار چیــن؟ 

ســوالی کــه شــايد خيلــی مطــرح می شــود ايــن 
اســت، آيــا مــا بايــد از مــدل خــام فروشــی خارج 
شــويم و بــه ســمت بســته بندی کوچــک برويــم؟ 
شــخصاً فکــر نمی کنــم شانســی در بســته بندی 
ــه ايــن  ــازار چيــن داشته باشــيم، ب کوچــک در ب
ــکالت  ــک مش ــته بندی کوچ ــه در بس ــت ک عل
ــا  ــه ب ــی ک ــه البی هاي ــود دارد؛ از جمل ــاد وج زي
ــوط  ــث مرب ــود، بح ــزرگ می ش ــای ب کارخانه ه
ــه  ــاوت ذائق ــی، تف ــی و غيرقانون ــه واردات قانون ب
ــته ای  ــه پس ــا ب ــا. چينی ه ــا و ايرانی ه چينی ه
کــه مــا بــا روش فعلــی بــا نمــک فــرآوری 
ــا  ــد. آمريکايی ه ــه ای ندارن ــچ عالق ــم هي می کني

ــترده در  ــيار گس ــات بس ــود تبليغ ــا وج ــم ب ه
عرضــۀ پســته بســته بندی شــده بــا برنــد 
خودشــان در بــازار چيــن موفــق نبوده انــد، مثــاًل 
ســهم بســته بندی برنــد واندرفــول از بــازار 

ــر از 1 درصــد اســت.  ــن کمت چي
ــته  ــراي پس ــا ب ــزان تقاض ــاوت می •  تف

ــی   ــی و آمریکای ایران
در حــال حاضــر پســته ايرانــی 50 درصــد از بازار 
چيــن را در دســت دارد، قبــاًل 70 درصــد ســهم 
مــا و 30 درصــد ســهم آمريکايی هــا بــود. امــروز 
ــم.  ــازار چيــن را از دســت داده اي 20 درصــد از ب
ــداد  ــودن تع ــن مســئله 1. محــدود ب ــل اي از عل
صادرکننــدگان آمريکايــی کــه باعــث شــده 
بتواننــد خيلــی خــوب بــازار را مديريــت کننــد. 
ــات  2. فراهــم آوردن امنيــت ســرمايه گذاری، ثب
ــداران  ــرای خري ــتاندارد ب ــت اس ــت و کيفي قيم
ــت  ــن نيس ــت اي ــن از کيفي ــور م ــی، منظ چين
ــت  ــا کيفي ــتۀ ب ــن پس ــازار چي ــه ب ــد ب ــه باي ک
ــۀ  ــجام در ارائ ــده انس ــور بن ــم، منظ ــه دهي ارائ
يــک کيفيــت يــا يــک اســتاندارد واحــد اســت. 
چينی هــا پســته آمريکايــی را بــا يــک اســتاندارد 
ــم،  ــتاندارد نداري ــا اس ــا م ــد، ام ــد می خرن واح
بــرای هميــن قيمــت در بــازار چيــن بــر اســاس 
اعتمــادی کــه بــه صادرکننــدگان دارنــد، شــکل 
مــی گيــرد. 3. انعطــاف پذيــر بــودن قراردادهــا و 
ــا  ــا آمريکايی ه ــتد ب ــودن داد و س ــر ب ــت ت راح
در مقايســه بــا ايرانی هــا. 4. تبليغــات مناســب و 

ــد بــودن پســته آمريکايــی.  برن
البتــه بايــد اضافــه کنــم کــه حجــم فروش پســته 
ــد  ــای بلن ــاس قرارداده ــر اس ــن ب ــازار چي در ب
مــدت اســت و حــدود 20 درصــد فــروش پســته 
ــد  ــای بلن ــورت قرارداده ــه ص ــن ب ــازار چي در ب
ــرد.  ــاله صــورت می گي ــک س ــه و ي ــدت 6 ماه م
عمدتــاً ايــن قراردادهــا را کارخانــه هــای بــزرگ با 

ــد. ــی می بندن ــای چين ــوپر مارکت ه س
•  توصیــه بــه صادرکنندگانــي کــه قصــد 

ورود بــه بــازار چیــن دارنــد 
ــارت از  ــای تج ــع الفب ــل و جام ــری کام يادگي
ســوی صــادر کننــدگان، توانايــی شناســايی 
ــازار،  ــاال در ب ــار ب ــا اعتب ــب ب ــداران مناس خري
عــدم ارســال کاال بــدون دريافــت پيش پرداخــت 
ــل  ــويه کام ــدون تس ــار ب ــازی ب ــدم آزاد س و ع
کــه  می شــوند  محســوب  مهمــی  نــکات  از 
صادرکننــدگان جديــد بايــد بــدان توجــه کامــل 

ــند. ــته باش داش
•  فرآینــد واردات پســته بــه کشــور چین 

) قانونــی یــا غیــر قانونی( 
در حــال حاضــر واردات قانونــی بــه کشــور چيــن 
حــدود 5 درصــد تعرفــه گمرکــی و 11 درصــد 
ماليــات بــر ارزش افــزوده دارد. بــه دليــل معاف 
بــودن کشــور ويتنــام از ارزش افــزوده و ماليات، 
90 درصــد پســته و خشــکبار بــه صــورت 

ــن کشــور وارد می شــود.  ــرز اي ــی از م غيرقانون
همچنيــن، برخــی اشــخاص و شــرکت ها کاالی 
ــر  ــه ظاه ــام را ب ــا از ويتن ــدأ و منش دارای مب
ــه بــرای اســتفاده  بــرای اســتفاده شــخصی و ن
تجــاری، بــدون پرداخــت ماليــات و تعرفــه 

ــد.  ــن می کنن ــور چي ــی وارد کش گمرک
ــل  ــل تماي ــد دلي ــه چن ــی ب ــداران چين خري
ــد، حتــی اگــر تعرفــه  ــی ندارن ــه واردات قانون ب

ــود:  ــر ش ــی صف ــته ايران ــرای پس ــی ب گمرک
ــت 11  ــه پرداخ ــا ب ــودن چينی ه ــزم ب 1. مل
ــر  ــالوه ب ــزوده ع ــر ارزش اف ــات ب ــد مالي درص
ــزم  ــی، 2. مل ــی در واردات قانون ــه گمرک تعرف
ــه پرداخــت 25 درصــد از  ــداران ب ــردن خري ک
درآمدشــان بــه عنــوان ســود حاصــل از فعاليت 
اقتصــادی بــه دولــت چيــن، 3. الــزام بــه صــدور 
فاکتــور در صورتــی کــه واردات قانونــی باشــد.
ــته،  ــن در گذش ــد در چی ــد خری فرآین

ــده  ــال و آین ح
ــه داران  در گذشــته 100 درصــد خريــد کارخان
چينــی از دالالن هنگ کنگــی بوده اســت. در 
حــال حاضــر 50 درصــد از خريــد چينی هــا از 
طريــق دالل هــای هنگ کنگــی و 50 درصــد از 
طريــق مبــدأ توليــد و بــدون واســط می باشــد. 
ــده   ــال آين ــد س ــه در چن ــی رود ک ــار م انتظ
80 درصــد از خريــد چينی هــا بــه صــورت 
مســتقيم از مبــدأ و فقــط 20 درصــد از طريــق 

ــرد. ــورت گي ــی ص دالالن هنگ کنگ
خطــرات موجــود بــرای پســته ایــران در 

بــازار چیــن 
ــی واحــد  ــک اســتاندارد کيفيت ــدم وجــود ي ع
ــت،  ــديد قيم ــرات ش ــن، تغيي ــازار چي ــرای ب ب
بــدون دريافــت  نافــروش  بارهــای  ارســال 
پيش پرداخــت و تســويه قبــل از آزادســازی 
بــار از جملــه چالش هايــی هســتند کــه پســته 

ــت. ــا روبروس ــا آنه ــن ب ــازار چي ــران در ب اي
ــته  ــه پس ــا ب ــی ه ــه چین ــت عالق عل

ــی  ایران
جــدا از عالقــۀ چينی هــا بــه طعــم پســته 
ايرانــی و علی رغــم وجــود مشــکالت فــراوان و 
عــدم ثبــات کيفيــت در پســته ايرانــی، برخی از 
ــی  ــی وام هاي ــه داران هنگ کنگ دالالن و کارخان
بــا بهــرۀ 2 درصــد ســاليانه می گيرنــد و زمــان 
ــدی  ــد نق ــاوت خري ــی، تف ــتۀ ايران ــد پس خري
ــه حــدود 2 درصــد اســت.  ــک ماه ــد ي و خري
بنابرايــن می تواننــد بهــرۀ يک ســال وامشــان را 
از يــک معاملــه که طــول کل فرآيند آن بيشــتر 
ــد.  ــرد را کســب کنن ــان نمی ب ــاه زم ــک م از ي
ايــن امــر فقــط بــرای کاالهــای ايرانی بــه دليل 
ــت  ــالف قيم ــور و اخت ــود در کش ــورم موج ت
بيــن خريــد نقــدی و خريــد يــک ماهــه مقــدور 
ــت  ــن مزي ــد از اي ــذا دالالن می توانن ــت، ل اس
اســتفاده کننــد و درآمــد خوبــی کســب کننــد.
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دوم  روز  در  پســته  تجــارت  پنــل  
ــن  ــاالنه انجم ــی دوس ــن گردهمای چهارمی
پســته ایــران در 21 دی مــاه 1396 در 
ــی و  ــت بررس ــا محوری ــش ب ــره کی جزی
ــته  ــی پس ــای اصل ــر بازاره ــناخت بهت ش
ایــران شــامل چیــن، اروپــا، هنــد، 
خاورمیانــه، روســیه و بــازار داخلــی 
ــی  برگــزار شــد. در ایــن روز دنیــس کتاب
پــگاه‹،  تجــارت  ›آرمــان  شــرکت  از 
مرتضــی کارگــر صاحب نظــر در امــور 
بــازار هنــد، محمدرضــا هاشــم پــور 
از شــرکت ›توســعه مرواریــد امیــد‹، 
کامبیــز فــرزادی از ›شــرکت یاقــوت 
ــی  ــود ابطح ــید محم ــان‹ و س ــبز کرم س
ــه  ــه نقط ــه ارائ ــی‹ ب ــی ابطح از ›بازرگان
نظــرات خــود پرداختنــد. گرداننــده ایــن 
پنــل، علــی قاســمعلی زاده رئیــس کمیتــه 
ــود.  ــران ب ــته ای ــن پس ــی انجم بازرگان
علــی قاســمعلی زاده موضــوع اصلــی پنــل 
بازرگانــی را پرداختــن بــه آينــدۀ بــازار پســته 
ــت:             ــاره گف ــن ب ــرد. وی در اي ــر ک ــران ذک اي
ــاً  ــته تقريب ــروش پس ــرای ف ــون ب ــا کن ــا ت م
ــوده  مشــکلی نداشــتيم، يعنــی هيــچ ســالی نب
ــه  ــروش نرفت ــه ف ــده و ب ــران مان ــته اي ــه پس ک
باشــد. در گذشــته مســائلی مثــل افالتوکســين 
پيــش آمــد کــه مــا بــازار 90 هــزار تنــی اروپــا 
را از دســت داديــم، امــا بعــد بــازار چيــن 
جايگزيــن آن شــد و مــا پســته را خيلــی راحــت 
ــا  فروختيــم. امــروز می خواهيــم بدانيــم کــه آي
ايــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت يــا اينکــه در 
ــد؟ در  ــم ش ــه خواهي ــکل مواج ــا مش ــده  ب آين
توليــد پســته رقيــب اصلــی مــا کاليفرنيــا اســت. 
بــه نظــر مــن بيــن پســته ايــران و آمريــکا بايــد 
حــس مشــترکی باشــد کــه تبليــغ منفــی عليــه 
پســته يکديگــر نکنيــم تــا بتوانيــم محصولمــان 

ــم.  ــه راحتــی عرضــه کني را ب
ــی  نکتــه ديگــری کــه رئيــس کميتــه بازرگان
ــد  ــد تولي ــش رون ــت افزاي ــاره داش ــدان اش ب
پســته آمريــکا بــود. وی بــا طــرح ايــن 
ــا  ــکا و ي ــا افزايــش توليــد آمري ســوال کــه آي
عرضــۀ ســاير آجيــل هــا مثــل بــادام هنــدی 
ــدازد  ــه خطــر می ان ــران را ب جايــگاه پســته اي
ــان  ــا رقيــب خودم ــر، گفــت: شــايد م ــا خي ي
باشــيم. بــرای توليــد هــر کيلــو پســته هزينــه 
بااليــی می پردازيــم. آيــا توليــد انبــوه آمريــکا 
ــر  ــه پايين ت ــدش ک ــه تولي ــن هزين و ميانگي
ــرای مــا  از مــا اســت ممکــن اســت رقيبــی ب

باشــد و نتوانيــم پســته مان را عرضــه کنيــم؟ 
اينهــا ســواالتی اســت کــه خطــاب بــه اعضــای 
هــر  مطــرح شده اســت.  پنــل  در  حاضــر 

کــدام از آقايــان در بازارهــای خاصــی تجربــه 
مســائل  می خواهنــد  و  دارنــد  بيشــتری 
بازارهــای خودشــان را مطــرح کننــد، مســائلی 
کــه در آينــده امــکان دارد بــرای پســته ايــران 

ــد.  ــه وجــود بياي ب
• بازار اروپا 

ــال  ــاً 30 س ــن تقريب ــی- م ــس کتاب دنی
ــم  ــت می کن ــا فعالي ــازار اروپ ــه در ب ــت ک اس
ــت  ــه دس ــی ب ــال تجارب ــد س ــن چن و در اي

گذشــته  شــرايط  بــه  نــگاه  بــا  آورده ام. 
می توانيــم آينــده را ترســيم کنيــم. قبــل 
از مســأله افالتوکســين مــا بــه 12 کشــور 
ــادر  ــته ص ــن پس ــزار ت ــا 90 ه ــه اروپ اتحادي
ــرف  ــد مص ــاً 90 درص ــه تقريب ــم ک می کردي
پســته اروپــا را تأميــن می کــرد. مشــکل 
ــه  ــن ب ــزار ت افالتوکســين مصــرف را از 90 ه
20 الــی 25 هــزار تــن کاهــش داد. هــم زمــان 
ــيد و  ــد می رس ــه تولي ــز ب ــکا ني ــته آمري پس
ــه  ــک ب ــازار کوچ ــن ب ــد اي ــاً 80 درص تقريب

ــت. ــکا رف ــته آمري ــمت پس س

پســته  مصــرف  ميــزان  حاضــر  حــال  در 
در اتحاديــه اروپــا نزديــک بــه 100 هــزار 
ــادر  ــا ص ــور اروپ ــه 27 کش ــه ب ــت ک ــن اس ت
ــی و پتانســيل  ــه تواناي ــم ک می شــود. می داني
رشــد مصــرف در اروپــا بســيار باالتــر از ايــن 
اســت. صنعــت پســته يعنــی توليــد کننــده و 
کشــاورز؛ چــون کيفيــت پســته از بــاغ شــروع 
ــه  ــين ک ــأله افالتوکس ــد از مس ــود. بع می ش
ــال  ــت و در ح ــود رف ــه بهب ــج رو ب ــه تدري ب
معضــل جديــد  حاضــر حــل شده اســت، 
پيــش رو بحــث باقيمانــده ســموم اســت. هيچ 
ــد  ــتگاهی نمی توان ــچ دس ــا هي ــه ای ب کارخان
ــه  ــد، بلک ــموم کاری کن ــده س ــرای باقيمان ب
اصــالح بايــد از خــود بــاغ صــورت گيــرد. ايــن 
مســئله در کشــاورزی ايــران بســيار مهــم 
ــته در  ــروش پس ــت ف ــه قيم ــرا ک ــت، چ اس
ــا  ــر حــدود 1 ت ــا در 10 ســال اخي ــازار اروپ ب
2 دالر باالتــر از بــازار چيــن بــوده، پــس ايــن 
بــازار در آينــده درآمــد باالتــری برای کشــاورز 
بــه دنبــال دارد. کشــاورزی کــه تــالش کنــد 
ــد  ــد کن ــول تولي ــد محص ــن مقص ــرای اي ب
ــن  ــد و اي ــته باش ــری داش ــد باالت ــد درآم باي
ــاورز  ــن کش ــود بي ــی ش ــيم م ــد تقس درآم
کــرده  ســرمايه گذاری  کــه  کارخانــه ای  و 
ــده  ــرف کنن ــه مص ــن کاال را ب ــد اي ــه بتوان ک
ــد  ــر می کنن ــران فک ــا در اي ــاند. بعضی ه برس
ــتقيماً  ــد مس ــاورز می توان ــول کش ــه محص ک
ــن دو  ــن اي ــد و بي ــده برس ــرف کنن ــه مص ب
ــای  ــرای بازاره ــا ب ــم. ام ــاز نداري ــی ني صنعت
ــن و  ــا ژاپ ــا ي ــه اروپ ــل اتحادي ــر مث پيچيده ت
ــکا،  ــايد روزی آمري ــا ش ــادا ي ــتراليا و کان اس
ــای  ــد، ادع ــی دارن ــا پيچيدگی هاي ــن بازاره اي
ــه محصــول را  ــد و از کســی ک بيشــتری دارن
ــت  ــد ضمان ــم و حاضــر می کن برايشــان تنظي
می خواهنــد. بــه ايــن دليــل مــا بايســتی 
ــموم در  ــتفاده از س ــح اس ــوه صحي ــرای نح ب

ــم.  ــتری بکني ــالش بيش ــته ت ــد پس تولي
يکــی ديگــر از راه هــای افزايــش مصــرف 
پســته در اروپــا تغييــر ســبک فــروش از 
ــاد  ــم زي ــه در حج ــه عرض ــی ب ــرده فروش خ
ــيديد در  ــه پرس ــوالی ک ــه س ــع ب ــت. راج اس
ــت  ــد گف ــته، باي ــازار پس ــده ب ــوص آين خص
ــا فــرق می کنــد. در گذشــته  االن وضعيــت م
وقتــی کــه مســئله افالتوکســين پيــش آمــد، 
ــه  ــا ب ــای اروپ ــه ج ــت ب ــم نيس ــم مه گفتي
ــی  ــع رقابت ــم. آن موق ــی کني ــن صــادر م چي
ــد  ــا االن رش ــتيم. ام ــکا نداش ــته آمري ــا پس ب

پنل تجارت پسته در دومین روز گردهمایی انجمن پسته ایران

شناخت بهتر ساير بازارهای پسته ايران

. در گذشــته مســائلی مثــل 
ــه  ــد ک ــش آم ــین پی افالتوکس
ــا  ــازار 90 هــزار تنــی اروپ مــا ب
ــد  ــا بع ــم، ام ــت دادی را از دس
بــازار چیــن جایگزیــن آن شــد 
ــت  ــی راح ــته را خیل ــا پس و م

ــم.  فروختی

صنعــت پســته یعنــی تولیــد 
کننــده و کشــاورز؛ چــون کیفیــت 
ــود.  ــروع می ش ــاغ ش ــته از ب پس
ــه  ــین ک ــأله افالتوکس ــد از مس بع
بــه تدریــج رو بــه بهبــود رفــت و 
در حــال حاضــر حــل شده اســت، 
ــث  ــش رو بح ــد پی ــل جدی معض

ــت.  ــموم اس ــده س باقیمان
گردهمایی- تجارت
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ــا 5 درصــد در  ــا تقريب مصــرف پســته در دني
ســال اســت، رشــد توليــد در آمريــکا 10 
ــد  ــس باي ــی 15 درصــد در ســال اســت؛ پ ال
ــی می توانســتيم  ــم. زمان ــت کني ــم رقاب بتواني
پســته را بــه هــر شــکل شــده بفروشــيم، امــا 
االن شــرايط فــرق کرده اســت. بــا 500 هــزار 
ــه  ــق گفت ــکا، طب ــده آمري ــار ســال آين ــن ب ت
ــی 150 هــزار  خودشــان، آخــر ســال 100 ال
تــن پســته برايشــان می مانــد؛ يعنــی هميــن 
قــدر کــه کل توليــد مــا اســت. آنهــا باقيمانده 
محصــول دارنــد به عــالوه محصول جديدشــان؛ 
ــاد  ــيار زي ــم بس ــروش حج ــد ف ــن باي بنابراي
محصولشــان را مديريــت کننــد. شــرايط برای 
مــا امــا متفــاوت اســت، بــرای هميــن اســت 
ــم  کــه در بازارهــای پيچيــده مــن نمــی گوي
ــده  ــاً برعکــس برن ــده اســت، اتفاق ــران بازن اي
ــم  ــمت حج ــه س ــکا دارد ب ــت. االن آمري اس
باالتــر مــی رود، مــا بــه ســمت بازارهــای 
خــاص و بــا ارزش تــر متمايــل شــده ايم، 
چــون توليدمــان کمتــر شده اســت، نفــر 
ــرق  ــا ف ــا م ــکا ب دوم شــده ايم. سيســتم آمري
ــرد از  ــم می گي ــاورز اول تصمي ــد؛ کش می کن
ــدام  ــه ک ــش را ب ــر محصول ــاًل 7 نف ــن مث بي
فــرآوری کننــده تحويــل دهــد، امــا در ايــران 
مــا بــا 200 نفــر صادرکننــده و تاجــر داخلــی 
طرفيــم. آنجــا تمــام بارشــان را تحويــل يــک 
يــا دو نفــر می دهنــد کــه برونــد بــرای 
محصولشــان بازاريابــی بکننــد، پــس رقابتــی 
ــه  ــت، بلک ــده نيس ــاورز و صادرکنن ــن کش بي
ــت  ــف اس ــدگان مختل ــن صادرکنن ــت بي رقاب
ــد را  ــن درآم ــدام توانســت باالتري ــر ک ــه ه ک
ــاورز  ــد کش ــال بع ــد. س ــاورز برگردان ــه کش ب
ــده می فروشــد. پــس در  ــه همــان صادرکنن ب
ــرای هميــن  ــده اســت. ب نهايــت کشــاورز برن
اســت کــه هــر ســال توانســته اند ســطح 
زيــر کشــت را افزايــش دهنــد. پــس بــه ايــن 
دليــل سيســتم ها کامــاًل فــرق می کنــد، 
چــون صادرکننــدگان جنــس را بــا يــک 
ــه  ــا 6 ماه ــاله ي ــای 1 س قيمــت در قرارداده
ــور  ــه ط ــران چ ــا در اي ــد. م ــه می کنن عرض
ــم  ــت کني ــرايط رقاب ــن ش ــا اي ــم ب می تواني
ــور  ــگاه کارف ــان را در فروش ــاًل محصولم و مث
ــن  ــم؟ اي ــه کني ــه عرض )Carrefour( فرانس
ــا  ــی م ــازار فعل ــتم ب ــم. سيس ــکان را نداري ام
جوابگــوی آن سيســتم ارزش بــاال نيســت، من 
ــران در عمــده  ــاً فکــر می کنــم آينــدۀ اي واقع
ــر  ــر نف ــون ديگ ــت چ ــته نيس ــی پس فروش
اول در عرضــۀ پســته نيســتيم. آينــدۀ پســته 
ــاال در  ــت ب ــظ کيفي ــه حف ــته ب ــران وابس اي

ــت. ــران اس ــای گ بازاره

ــاورزان  ــه کش ــود کاری ک ــه می ش ــاً گفت گاه
بــرای افالتوکســين کردنــد، اثــری بــر قيمــت 
ــدارم.  ــول ن ــن را قب ــن اي ــت؛ م ــته اس نداش
ــران  ــازار اي ــن ب ــان اولي ــا آن زم ــد اروپ ببيني
بــود. کشــاورزان شــروع کردنــد و همــراه 

مســأله  ايــن  روی  کننــدگان  صــادر  بــا 
و  پســته  ارزش  توانســتند  و  کردنــد  کار 
جوابگــوی  و  نگه دارنــد  را  پســته  بــازار 
ــن  ــر اي ــند. اگ ــده باش ــان مصرف کنن اطمين
ــر  ــته از نظ ــت پس ــاد و کيفي ــاق نمی اُفت اتف
ــن  ــاًل ممک ــد، اص ــر نمی ش ــين بهت افالتوکس
بــود صــادرات پســته بــه يــک ســری کشــورها 
ــا  ــه اروپ ــد اتحادي ــرض کني ــود. ف ــوع ش ممن
مصــرف پســته ايــران را ممنــوع کنــد، ســاير 
کشــورها چــه می کننــد؟ وقتــی کــه گوشــت 

ــا  ــاری در اروپ ــک بيم ــر ي ــه خاط ــه ب فرانس
ــد و  ــوع ش ــم ممن ــن ه ــد در چي ــوع ش ممن
ــه برطــرف شــود.  30 ســال طــول کشــيد ک
کســی بــه خاطــر گوشــت فرانســوی در چيــن 
مريــض نشــد، ولــی گوشــت فرانســه 30 ســال 
ــر  ــيد ه ــن باش ــد. مطمئ ــرف نش ــا مص آنج
تالشــی کــه شــده بــه نفــع همــه بوده اســت. 
ــموم  ــده س ــه باقيمان ــته در زمين ــت پس صنع
ــد.  ــد کاری بکن ــی نمی توان ــر از کمــک فن غي
اگــر بــه خاطــر مســائل باقيمانــده ســموم در 
اروپــا بــرای پســته ايــران مشــکلی بــه وجــود 

آيــد، 10 ســال ديگــر ســاير کشــورهای 
می شــوند.  متوجــه  هــم  مصرف کننــده 
ــا  ــده در کل دني ــرف کنن ــای مص ــروز ادع ام
ــن  ــوی اي ــد جوابگ ــا باي ــرق کرده اســت و م ف
ادعــا باشــيم. امــا متأســفانه هميشــه منتظــر 
ــل  ــد راه ح ــد بع ــش بياي ــکلی پي ــديم مش ش
ــنگينی  ــب س ــم. االن رقي ــدا کني ــش پي براي
رقيــب  بکشــيم  اگــر عقــب  داريــم کــه 

جايمــان را می گيــرد.
علی قاســمعلی زاده- قبــاًل مــا قراردادهای 
ــاد  ــه ي ــرای پســته می بســتيم. ب دراز مــدت ب
دارم کــه در ســال هــای 74يــا 75 بــرای 
بازارهــای خيلــی ســخت مثــل ژاپــن قــرارداد 
يــک ســاله بــرای مثــاًل 1000 يــا 1500 تــن 
مــی بســتيم. عامــل تهديدکننــدۀ فعلــی امــا 
ــی  ــران اســت؛ يعن ــازار پســته اي ــی ب روزمرگ
مــا بــرای 3 مــاه آينــده هــم نمی توانيــم 
قــرارداد ببنديــم چــه رســد بــه 6 مــاه، چــون 
چــه  قيمــت  وضعيــت  نمی دانيــم  واقعــاً 

خواهــد شــد. 
مشــکلی کــه مــا هميشــه بــرای فــروش داريم 
ــالف  ــت. برخ ــد اس ــتاندارد واح ــتن اس نداش
ــه طــور شــفاف براســاس  ــه ب ــا ک آمريکايی ه
ــد، مــا  ــرارداد می بندن اســتانداردهای واحــد ق
ــا امــروز هــم  ــه بفرســتيم و ت ــم نمون مجبوري
نتوانســته ايم ايــن مشــکل بــزرگ را حــل 

کنيــم. 
•  بــازار روســیه و ســایر کشــورهای 

مشــترک المنافــع 
کامبیــز فــرزادی- مــا صادرکننــدگان 
ايرانــی ادعــا داريــم کــه ارتبــاط خيلــی 
خوبــی بــا کشــورهای مشــترک المنافــع 
داريــم خصوصــاً در بحــث صــادرات، چــرا کــه 
رقيــب مــا آمريــکا چنــد ســال اســت کــه بــه 
ــن  ــه اي ــته ب ــد پس ــا نمی توان ــل تحريم ه دلي
ــکا  ــه آمري ــل از آنک ــا قب ــد. ت ــد بفروش مقاص
ــن  ــزار ت ــدود 10 ه ــران ح ــود اي ــم ش تحري
ــرد،  ــادر می ک ــورها ص ــن کش ــه اي ــته ب پس
آمريــکا هــم 5 هــزار تــن. امــا متأســفانه مــا 
هنــوز هــم 9 هــزار تــن پســته بيشــتر صــادر 

 . نمی کنيــم
ــه  ــادرات ب ــث ص ــه در بح ــد ک ــه می دانن هم
روســيه مشــکالت خيلــی زيــادی داريــم. 
پســته ايــران بــه روســيه بــه دو صــورت وارد 
مــی شــود؛ در روش بــه اصطــالح ســفيد 
صــادرات مســتقيم صــورت می گيــرد، امــا بــا 
تعرفه هــای خيلــی زيــاد مثــاًل بــا ماليــات بــر 
ارزش افــزوده 18 درصــد و گمرکــی 5 درصــد 
مواجــه اســت، کــه بايــد بگويــم از حــدود 20 
ــت  ــرار اس ــه ق ــی از اول فوري ــر يعن روز ديگ

عمــده  در  ایــران  آینــدۀ 
ــون  ــت چ ــته نیس ــی پس فروش
عرضــۀ  در  اول  نفــر  دیگــر 
پســته نیســتیم. آینــدۀ پســته 
ــا  ــر ب ــت باالت ــران در کیفی ای
رعایــت حفاظــت غذایــی در 

بازارهــای گــران اســت.

توصیــه مــا بــه هندی هــا 
اگــر  کــه  اســت  ایــن 
بازارشــان  می خواهنــد 
ــراغ  ــد س ــود بای ــزرگ ش ب
برونــد،  آمریکایــی  پســته 
ــه  ــکل عرض ــا مش ــون م چ

داریــم. 
رت

جا
- ت

یی
هما

رد
گ
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ايــن 23 درصــد تبديــل بــه 28 درصــد شــود. 
در روش دوم کــه اصطالحــاً ســياه ناميــده 
ديگــر  کشــورهای  از  مجبوريــم  می شــود، 
ــم.  ــتان وارد کني ــا پاکس ــتان ي ــل قزاقس مث
ــاًل  ــود؛ مث ــرح می ش ــدی مط ــث درآم اوالً بح
پســته ای کــه مــا بــه قزاقســتان يــا ازبکســتان 
ــيه 10  ــيم در روس ــا 8 دالر می فروش 7.50 ت
دالر فروختــه می شــود؛ ايــن مقــدار ســود بــه 
آن دو کشــور تعلــق می گيــرد. در مــورد خــود 
بــازار روســيه بايــد بگويــم کــه خواســتار انــواع 
پســته مــا اســت و جــزو معــدود کشــورهايی 
اســت کــه مســتقيماً اعــالم می کنــد آب 

ــاز دارد. خنــدان هــم ني
ــام  ــه وجــود دارد بحــث ج ــری ک بحــث ديگ
ــه  ــوز ب ــا هن ــه م ــت ک ــال اس ــی امس جهان
ــد  ــرای خري ــيه ب ــی از روس ــورت رغبت آن ص
نديده ايــم. وقتــی بــه آمارهــای ســال های 
نــگاه  امســال  مشــابه  ماه هــای  و  قبــل 
افزايــش  هيــچ  کــه  می بينيــم  می کنيــم 

صادراتــی بــه روســيه نداشــته ايم. 
ــن  ــر دارد اي ــای فک ــه ج ــی ک ــوع مهم موض
اســت کــه مــا ادعــا می کنيــم کــه در پســته 
حــرف اول يــا دوم را می زنيــم، امــا عمدتــاً بــه 
روش غيرمســتقيم صــادر می کنيــم. پســته را 
ــن  ــه چي ــام ب ــا ويتن ــگ ي ــق هنگ کن از طري
ــا  ــگ ي ــق هنگ کن ــم، از طري ــی کني وارد م
ــق  ــم. از طري ــد وارد مــی کني ــه هن ــارات ب ام
قزاقســتان يــا ازبکســتان بــه روســيه وارد 
ــورهای  ــه کش ــارات ب ــق ام ــم. از طري می کني
ــاً جــای  ــن واقع ــی پســته می فروشــيم. اي عرب
ــی  ــد اصل ــه مقاص ــا ب ــرا م ــه چ ــر دارد ک فک
مســتقيم صــادر  نمی توانيــم  صادراتيمــان 

ــم؟  کني
•  بازار امارات و خاورمیانه

محمدرضــا هاشــم پــور- کشــور امــارات 
عمــدۀ  نــدارد.  چندانــی  پســته  مصــرف 
ــود  ــادر می ش ــارات ص ــه ام ــه ب ــته ای ک پس

در واقــع بــه ســاير کشــورها صــادرات مجــدد 
می شــود. 

يکــی از داليــل عمــده کاهــش صــادرات  بــه 
ــل  ــل عوام ــه دلي ــه ب ــت ک ــن اس ــارات اي ام
ــاًل  ــه قب اقتصــادی و سياســی کشــورهايی ک
ــج در  ــه تدري ــد ب ــد می کردن ــارات خري از ام
ــن  ــتند. م ــازار هس ــن ب ــروج از اي ــال خ ح
ــر از  ــارات را تاريک ت ــا ام ــارت ب ــدۀ تج آين
ايــن می بينــم و بــرای هميــن صــادرات 
در 10 ســال اخيــر را بــه دو بخــش تقســيم 
می کنــم؛ هشــت ســال اول پررونــق و دو 
ســال اخيــری کــه رو بــه افــول اســت. علــت 
ــق 8 ســال اول برخــی مســائل سياســی  رون
ــه  ــا ک ــژه تحريم ه ــه وي ــود ب ــادی ب و اقتص
اثــر ويــژه ای بــر افزايــش صــادرات بــه 
امــارات داشــت. امــارات يکــی از کشــورهايی 
ــای  ــود را از تحريم ه ــترين س ــه بيش ــود ک ب
ايــران بــرده و کميســيون خوبــی از مبــادالت 
تجــاری ايــران گرفته اســت. تــا قبــل از ســال 
ــی در  ــاالی نفت ــای ب ــی از درآمده 94 بخش
ــازار تجــاری امــارات بــه صــورت اعتبــارات  ب
ــود  ــان ب بانکــی بيــن تجــار مختلــف در جري
و در واقــع بــرای خريــد دغدغــۀ مالــی 
ــه  ــال 94 ادام ــا س ــد ت ــن رون ــتند. اي نداش
در  کــه  همان گونــه  آن  از  بعــد  داشــت، 
ــن  ــه اي ــادرات ب ــزان ص ــم مي ــودار ديدي نم
ــرد.  ــدا ک ــش پي ــاره کاه ــه يک ب ــد ب مقص
ــارات  ــديد اعتب ــش ش ــا و کاه ــع تحريم ه رف
ــاری  ــادالت تج ــش مب ــز در کاه ــی ني بانک
ــوده  ــر ب ــيار موث ــارات بس ــران و ام ــن اي بي

اســت. 
•  بازار هند

ــازار  ــک ب ــد ي ــازار هن ــر- ب ــی کارگ مرتض
مشــتری مــدار، واريتــه محــور و بــا کيفيــت 
اســت، امــا متأســفانه بــازار کوچکــی اســت. 
کمبــود عرضــه و عــدم يکنواختــی در عرضۀ 
پســته از چالش هايــی هســتند کــه در بــازار 

هنــد بــا آنهــا مواجــه هســتيم. 
ــه  ــت ک ــن اس ــا اي ــه هندی ه ــا ب ــه م توصي
ــود  ــزرگ ش ــان ب ــد بازارش ــر می خواهن اگ
بايــد ســراغ پســته آمريکايــی برونــد، چــون 
مــا مشــکل عرضــه داريــم. مــا امســال فقــط 
ــه  ــتيم ک ــی داش ــد آقاي ــن احم ــزار ت 40 ه
ــل  ــرف داخ ــرف مص ــن آن ص ــزار ت 20 ه
شــده، 5 هــزار تــن ديگــر احتمــاالً بــه ســال 
ــرای  ــن ب ــال داده می شــود، بنابراي بعــد انتق
فــروش فقــط 15 هــزار تــن باقــی می مانــد. 

• بازار داخلی
ســیدمحمود ابطحــی- در مــورد بازارهای 
ــار گمــرک دسترســی  ــه آم ــا ب ــی م صادرات
داخــل چنيــن  بــازار  مــورد  در  داريــم. 
چيــزی نداريــم. بنابرايــن محاســبۀ مصــرف 
داخــل تــا حــد زيــادی بــه تخميــن و حدس 
ســال هايی  در  می کنــد.  پيــدا  بســتگی 
ــن  ــود، م ــر ب ــدی دقيق ت ــا ح ــار ت ــه آم ک
ــا  ــرار دادم و ب ــه را مدنظــر ق يــک ســال پاي
ــرانه و  ــد س ــی، درآم ــد مل ــه درآم ــه ب توج
ــن زدم.  ــی را تخمي ــرخ دالر مصــرف داخل ن
در کل، بــه نظــر مــن ســاالنه بيــن 20 
ــرف  ــل مص ــته در داخ ــد پس ــا 25 درص ت
ــران  ــل اي ــته در داخ ــرف پس ــود. مص می ش
ــل  ــورت آجي ــه ص ــط ب ــت و فق ــوع اس متن
مصــرف نمی شــود، بلکــه حجــم زيــادی 
از پســته در صنعــت شــيرينی جات مثــل 
توليــد گــز و ســوهان بــه مصــرف می رســد. 
ــل در  ــته در داخ ــرف پس ــی، مص به طور کل
حــال افزايــش اســت، چــرا کــه بــه وضعيــت 
ســاير آجيل هــا هــم بســتگی دارد، مثــاًل در 
ــاير  ــت واردات س ــر ممنوعي ــال های اخي س
آجيل هــا باعــث افزايــش مصــرف پســته در 
ــر در  ــال حاض ــا در ح ــت. م ــران شده اس اي
ــرای  ــدا کــردن روشــی ب ــال پي انجمــن دنب
محاســبه دقيــق ميــزان مصــرف داخــل 

ــتيم.    هس

گردهمایی- تجارت
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ــر  ــی، ناص ــل بازرگان ــان پن ــس از پای پ
گــروه  مدیرعامــل  نیکــو،  پاشــاپور  
بازاریابــی دی.اِن.اِی یونیــون، موضــوع 
ــی بیــن المللــی  ایجــاد تحــول در بازاریاب
ــدای  ــود. وی در ابت ــریح نم ــته را تش پس
ــۀ  ــال عرض ــر مث ــا ذک ــود ب ــخنرانی خ س
چــای لیپتــون، علــت موفقیــت ایــن برنــد 
در 50 ســال گذشــته را تمرکــز دقیــق بــر 
ــرای  ــالش ب ــده و ت ــرف کنن ــار مص رفت

ــت. ــار دانس ــر آن رفت تغیی
رفتــار  تغييــر  بــرای  راه  اوليــن  پاشــاپور 
مصــرف کننــده را پرداختــن بــه نحــوۀ توســعۀ 
ــزود: پســته بعــد از  محصــول ذکــر کــرد و اف
فــرآوری در مزه هــا و بســته های مختلــف 
ــای  ــه اعض ــور ک ــود و همان ط ــه می ش عرض
ــده  ــرف کنن ــۀ مص ــد، ذائق ــاره کردن ــل اش پن
ــد.  ــرق می کن ــا ف ــا اروپ ــن ي ــا چي ــد ب در هن
ــد متفــاوت برخــورد کــرد.  ــا هــر کشــور باي ب
تحقيــق توســعه از تحقيــق بــازار شــروع 
می شــود. تحقيــق بــازار بايــد بگويــد مصــرف 
ــد  ــه می خواه ــت دارد و چ ــه دوس ــده چ کنن
ــد فرآينــدی  ــازار باي مصــرف کنــد. تحقيــق ب
ــوژی و  ــردازی، تکنول ــه ايده پ ــد ک را طــی کن
توانايی هــای توليدکننــده در آن مــورد بحــث 

ــرد. ــرار گي ق
• توسعۀ محصول جدید 

در بازاريابــی بــه ايــن فرآينــد توســعۀ محصول 
فرآينــد  ايــن  می گوينــد.   )NDP( جديــد 
ــر  ــه منحص ــون 170 شناس ــد ليپت ــث ش باع
بــه فــرد محصــول )SKU( بــه دســت بيــاورد. 
بــه  دســت آوردن ايــن امــکان بايــد بــر پايــۀ 
شــناخت نيازهــای متفــاوت مصرف کننــدگان 
فرهنگ هــای  در  مختلــف  درکشــورهای 
ــی  ــف جغرافياي ــق مختل ــف و در مناط مختل
باشــد. ايــن فرآينــد از ايــده شــروع می شــود، 
ايــده تبديــل بــه طــرح می شــود، طــرح 
ــود،  ــول می ش ــه محص ــک نمون ــه ي ــل ب تبدي
بــرای نمونــۀ محصــول، اســتاندارد کيفــی 
تعريــف و در بــازاری محــدود عرضــه و تســت 
ــت در  ــد گرف ــه تســت تأيي ــد ک ــود، بع می ش
ــادر  ــب ص ــای مناس ــا فرهنگ ه ــا ب ــام دني تم

می شــود.  
ايــن فرآينــد می توانــد دو ســويه باشــد؛ يــا از 
ــه  ــازار( شــروع شــود و ب ــازار )نيــاز ب طــرف ب
عنــوان درخواســتی از طــرف مصــرف کننــده 
ــای  ــاس توانايی ه ــر اس ــه ب ــا اينک ــد، ي باش
ــازار پيشــنهاد شــود. ولــی قطعــاً  ــه ب توليــد ب

قبــل از هرچيــز بــه اطالعــات مصــرف کننــده 
ــازار احتيــاج اســت.  و اطالعــات ب

• اصول حکمفرما بر ساخت یک برند 
ــی  ــازار(: مفهوم ــق ب ــت )تحقی  1.کیفی
مجــازی اســت و نبايــد بــا اســتانداردهای 
ــت  ــور از کيفي ــود. منظ ــتباه ش ــول اش محص
ــده  ــن توليدکنن ــه در ذه ــت ک ــزی نيس چي
ــرف  ــن مص ــه در ذه ــه ک ــه آنچ ــت، بلک اس

کننــده شــکل می گيــرد.
ــول(:  ــعه محص ــت )توس ــات قیم 2.ثب
بــرای مصرف کننــده مثــاًل تغييــر قيمــت 
ــدارد.  ــی ن ــاًل معن ــت دالر اص ــا قيم ــته ب پس
ــات  ــدن ثب ــی دي ــده نهاي ــرف کنن ــاز مص ني

ــت.  ــت اس قيم
3.دردســترس بــودن )تبلیغــات و بســته 
بنــدی(: يعنــی کاال بــا يــک نــوع بســته بندی 

هميشــه در دســترس مصــرف کننده باشــد. 
ــه  ــاندن ب ــع رس ــری )نف 4.انعطاف پذی
ــی  ــده ای دارد؛ يعن ــای پيچي ــتری(: معن مش
ــه در  ــی ک ــا تغييرات ــب ب ــده متناس توليدکنن
ــد،  ــاق می اُفت ــده اتف ــته های مصرف کنن خواس
ــان  ــگام نش ــی پيش هن ــريع و حت ــش س واکن
از  جلوتــر  يعنــی  انعطاف پذيــری  دهــد. 
مصرف کننــده حرکــت کــردن در مســيری 

می خواهــد.  مصرف کننــده  کــه 
ــده  ــل، توليدکنن ــار اص ــن چه ــت اي ــا رعاي ب
و  برنــد  معرفــی  مســير  آغــاز  در  تــازه 
کســب  بــا  و  می گيــرد  قــرار  محصولــش 
می توانــد  مشــتری  از  جديــد  اطالعــات 

ــرای  ــد و ب ــروش محصــول را گســترش ده ف
ــز  ــده ني ــرای مصرف کنن ــد. ب ــغ کن آن تبلي
ــاداری  ــا وف ــنايی ت ــدی اســت از آش ــن رون اي
ــول  ــن اص ــات در اي ــتن ثب ــداری. داش و طرف
ــاز  ــاً در آغ ــود مشــتری اصطالح ــث می ش باع
ــا امتحــان کــردن( و  ــی )ب ــه صــورت حلزون ب
بعــد بــا بــزرگ کــردن دايــرۀ خريــد بــه يــک 
نــوع وفــاداری و طرفــداری از توليدکننــده 

ــد. ــدا کن ــت پي دس
• مسیر تحول رفتار مصرف کننده

ســواالتی کــه قبــل از خريــد بــرای مصرف کننــدۀ 
جديــد پيــش می آيــد بــه ايــن ترتيــب اســت: 1. 
آيــا توليدکننــده )برنــد( توانايــی طــی کــردن اين 
مســير بــا تکيــه بــر اصــول چهارگانــه را دارد؟ 2. 
ــا  ــده ت ــد مصرف کنن ــای جدي ــاس نيازه ــر اس ب
ــاً در چــه کاری  ــی دارد؟ 3. دقيق چــه حــد تواناي

توانايــی دارد؟ 
زمــان اوليــن خريــد يــا در اصطــالِح بازاريابــی 
اوليــن خلــوت بــا محصــول، ديگــر هيــچ 
مصرف کننــده  نيســت.  کار  در  تبليغــی 
مســتقيماً بــا محصــول مواجــه می شــود. 
ــود،  ــدد ش ــد مج ــه خري ــر ب ــن منج ــر اي اگ
ــان و اعتمــاد شــده  ــۀ اطمين ــد وارد مرحل برن
ــه افزايــش تعــداد مصــرف  کــه ايــن منجــر ب

ــد.  ــد ش ــدگان خواه کنن
ــور  ــئولیت از کش ــال مس ــل انتق • مراح

ــد ــور مقص ــه کش ــدأ ب مب
هــر بــازاری يــک نــوع مصرف کننــده دارد، امــا 
دســت يافتــن بــه هــر مصرف کننــده متفــاوت 

سخنرانی ناصر پاشاپور در روز تجارت پسته در گردهمایی انجمن پسته ایران

بازاريابی يعنی تکيه بر تمايزها

 
مفهومی مجازی است و نباید با استانداردهای محصول اشتباه شود. منظور از  کیفیت )تحقیق بازار(: .1

 گیرد.بلکه آنچه که در ذهن مصرف کننده شکل می ،کیفیت چیزی نیست که در ذهن تولیدکننده است
معنی  کننده مثالً تغییر قیمت پسته با قیمت دالر اصالً برای مصرف )توسعه محصول(:ثبات قیمت  .2

 ندارد. نیاز مصرف کننده نهایی دیدن ثبات قیمت است. 
بندی همیشه در دسترس مصرف یعنی کاال با یک نوع بسته دردسترس بودن )تبلیغات و بسته بندی(: .3

 کننده باشد. 
کننده متناسب با تغییراتی ای دارد؛ یعنی تولیدمعنای پیچیده )نفع رساندن به مشتری(: پذیریانعطاف .4

پذیری هنگام نشان دهد. انعطافواکنش سریع و حتی پیش ،فتداُکننده اتفاق میهای مصرفکه در خواسته
 خواهد. کننده میکننده حرکت کردن در مسیری که مصرفیعنی جلوتر از مصرف

گیرد و با کسب اطالعات با رعایت این چهار اصل، تولیدکننده تازه در آغاز مسیر معرفی برند و محصولش قرار می
کننده نیز این روندی تواند فروش محصول را گسترش دهد و برای آن تبلیغ کند. برای مصرفجدید از مشتری می

شود مشتری اصطالحاً در آغاز به صورت ول باعث میاست از آشنایی تا وفاداری و طرفداری. داشتن ثبات در این اص
حلزونی )با امتحان کردن( بعد با بزرگ کردن دایرۀ خرید به یک نوع وفاداری و طرفداری از تولیدکننده دست پیدا 

 کند.
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ــادرات  ــکل ص ــه ش ــازار ب ــک ب ــا ي ــت. ب اس
ــده  ــازار نماين ــک ب ــود. در ي ــورد می ش برخ
ــه می شــود.  ــا شــريک تجــاری گرفت ــم ي مقي
در يــک بــازار ممکــن اســت الزم باشــد شــعبه 
دايــر کــرد. در يــک بــازار می شــود اقــدام بــه 
تأســيس کارخانــۀ فــرآوری محصــول کــرد. در 
ــداث  ــه اح ــود مزرع ــم می ش ــازار ه ــک ب ي

نمــود.
)EPRG( مدل تجاری ایی پی ار جی

در ســال 1970 فــردی به نــام هــاوارد پرلماتر 
تجــاری  مدلــی   )Howard V. Perlmutter(
ــات و  ــدۀ ارتباط ــه پدي ــه ب ــا توج ــه داد ب ارائ
ــا  ــب و کاره ــۀ کس ــا زود هم ــر ي ــه دي اينک
ــی  ــه جهان ــرای اينک ــوند. ب ــی ش ــد جهان باي
شــوند بايســتی اول جهانــی فکــر کننــد، 
فرآيندهايشــان را جهانــی کننــد و ارزش هــا، 
باورهــا و تصميمــات اســتراتژيک خــود را بــر 
مبنــای رفتارهــای جهانــی بچيننــد. برمبنــای 
ايــن نظريــه کســب و کارهــای بومــی مجبــور 
ــی  ــمت جهان ــه س ــدی ب ــی رون ــتند ط هس
شــدن حرکــت کننــد. آقــای هــاوارد کســب و 
ــد کــه  ــه 4 دســته تقســيم می کن ــا را ب کاره
ــاوت  ــويم. تف ــی ش ــنا م ــا آن آش ــه ب در ادام
انــواع کســب و کار در روش هــای  اصلــی 

تصميم گيــری آنهــا اســت. 
• تصمیــم گیــری بــر اســاس انــواع 

کار  و  کســب 
1. بومــی: اســتراتژی های کشــور مبــدأ برتــر 
هســتند و در بازارهــای خارجــی نيــز اعمــال 

می شــوند.
ــز،  ــت غيرمتمرک ــزی: مديري ــد مرک 2. چن
نماينــگان فــروش و شــرکای تجــاری هســتند 

ــد. ــم می گيرن ــازار خــود تصمي ــرای ب ــه ب ک
ــر  ــی در دفات ــه ای: تصميمــات اصل 3. منطق
منطقــه ای گرفتــه مــی شــود و بــا هــر 
منطقــه بــه عنــوان يــک بــازار واحــد برخــورد 

می شــود.
4. جهانــی: وجــود يکپارچگــی بازاريابــی در 
سراســر جهــان بــدون هيــچ گونــه تعصبــی در 

بيــن کشــورها.
• اســتانداردها بــر اســاس انــواع کســب 

و کار
کارگيــری  بــه  بومــی:  کار  و  کســب   
تمامــی  در  مبــدأ  کشــور  اســتانداردهای 

بازارهــا
ــتاندارد  ــزی: اس ــد مرک ــب و کار چن کس

ــور  ــان کش ــازار هم ــور در ب ــر کش ه
ــتانداردهای  ــه ای: اس ــب و کار منطق کس

ــه ــان منطق ــازار هم ــه در ب ــر منطق ه
ــی: اســتاندارد در تمــام  کســب و کار جهان

بازارهــا در جهــان 
ــواع  ــاس ان ــر اس ــداف ب ــت اه • اهمی

کســب و کار
ــازار  ــداف ب ــا اه ــی: تنه ــب و کار بوم کس

ــت دارد. ــدأ اهمي ــور مب کش
کســب و کار چنــد مرکــزی: هرکــس تنهــا 

بــر اهــداف کشــور خــودش تمرکــز دارد.
کســب و کار منطقــه ای: هــر منطقــه تنهــا 

بــر اهــداف منطقــۀ خــودش تمرکــز دارد.
ــر اهــداف  ــی: تمرکــز ب ــب و کار جهان کس

ــی اســت. جهان
ــواع  ــاس ان ــر اس ــول ب ــت محص • ملی

کســب و کار
کســب و کار بومــی: در همــه جــا بــا مليــت 

کشــور مبــدأ شــناخته می شــود.
کســب و کار چنــد مرکــزی: در هــر 
ــناخته  ــود آن کشــور ش ــت خ ــا ملي کشــور ب

. می شــود
کســب و کار منطقــه ای: در هــر منطقــه بــا 

يــک مليــت منطقــه ای شناســايی می شــود.
کســب و کار جهانــی: مليــت نــدارد و 

جهانــی اســت.
ِسمت ها بر اساس انواع کسب و کار

کســب و کار بومــی: ســمت های اصلــی در 
دســت افــرادی از کشــور مــادر اســت.

ــزی: ســمت های  ــد مرک ــب و کار چن کس
ــرادی از آن  ــت اف ــور در دس ــر کش ــی ه اصل

کشــور اســت.
کســب و کار منطقــه ای: ســمت هــای 
ــت. ــه اس ــر منطق ــراد ه ــت اف ــی در دس اصل
ــی  ــمت های اصل ــی: س ــب و کار جهان کس
ــه در کشــورهای  ــرادی اســت ک در دســت اف

ــته اند. ــق داش ــات موف ــف تجربي مختل
ورود به بازارهای بین المللی

ــازار ســه ســوال اصلــی  ــه هــر ب ــرای ورود ب ب
وجــود دارد: 1. بــه کــدام بــازار بايــد وارد 
ــد؟  ــازار ش ــد وارد ب ــی باي ــه زمان ــد؟ 2. چ ش
ــد وارد  ــدازه ای باي ــاس و ان ــه مقي و 3. در چ
شــد؟ وقتــی ايــن اطالعــات جمــع آوری شــد 
ــتراتژی  ــن اس ــه تبيي ــاز ب ــد ني ــۀ بع در مرحل
ــای  ــۀ آق ــاس نظري ــر اس ــه ب ــود دارد ک وج
ــود:  ــيم می ش ــوع تقس ــار ن ــه چه ــاوارد ب ه
ــن  ــای اي ــدی؛ از مزاي ــت 100 درص 1. مالکي
ــرمايه گذاری  ــای س ــت مزاي ــتراتژی درياف اس
خارجــی، کاهــش هزينه هــا و کنتــرل کامــل 
فرآينــد توليــد اســت، امــا بــا محدوديــت هايی 
ــی  ــع مال از قبيــل درگيــر شــدن بيشــتر مناب
مواجــه اســت. 2. شــراکت؛ ايــن روش ريســک 
ــش  ــال دان ــا مشــکل انتق ــا ب ــری دارد ام کمت
فنــی روبــرو اســت. 3. صــادرات مســتقيم؛ در 

ــی  ــن روش پياده ســازی برنامه هــای بازارياب اي
نهايــی  خريــدار  بــا  مســتقيم  ارتبــاط  و 
امــکان پذيــر اســت، هرچنــد ايــن روش 
نيــاز بــه ســرمايه گذاری دارد. 4. صــادرات 
ــن روش  ــای اي ــی؛ از مزاي ــداران محل ــه بنک ب
و  ســرمايه گذاری جديــد  بــه  نيــاز  عــدم 
ــی اســت،  ــات بنکــدار محل اســتفاده از تجربي
ــۀ  ــن روش هزين ــای اي ــه چالش ه ــا از جمل ام
ــی در  ــل و ناتوان ــل و نق ــرک، حم ــاالی گم ب
پياده ســازی برنامه هــای تبليغاتــی اســت.

اســتراتژی هــای مختلــف در بازاريابــی؛ حجــم 
فــروش يــا حاشــيه ســود؟!

ناصــر پاشــاپور در انتهــای ســخنرانیش 
بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه بازاریابــی 
می توانــد بــه داد پســته ایــران برســد، 
تأکیــد کــرد: بازاریابــی یعنــی »دنبالــه 
روی نکــردن«؛ اينکــه آمريــکا بــرای پســته 
ــه عمــل  ــم همان گون ــا ه ــا م ــد ت چــه می کن
کنيــم درســت نيســت. اســتراتژی کــه بــرای 
ــده  ــه کار گرفته ش ــکا ب ــته آمري ــروش پس ف
)مثــل کــوکا کــوال( اســتراتژی بــزرگ بــودن 
اســت. ســوالی کــه پيــش می آيــد ايــن اســت 
ــتراتژی را در  ــن اس ــد اي ــه باي ــا هم ــه آي ک
ــاً  ــت، لزوم ــی اس ــخ منف ــد؟ پاس ــش گيرن پي

ــت.  ــه نيس اين گون
بازاریابــی یعنــی تکیــه بــر »تمایزهــا«؛ 
ــوان  ــودن می ت ــزرگ ب ــه جــای اســتراتژی ب ب
ــت.  ــکا جس ــودن ات ــوع ب ــاص و متن ــه خ ب
ــزه  ــم و م ــوع وســيع طع ــا تن ــران ب پســتۀ اي
ــه رو ايــن اســتراتژی باشــد.  ــد دنبال مــی توان
ــای خــودش را دارد و مــا  ــکا مزاي پســتۀ آمري
نيــز بايــد بــر مزايــای پســتۀ خودمــان تکيــه 

ــم.  کني
بازاريابــی يعنــی تکيــه بــر تمايزهــا »بــر پايــۀ 
اطالعــات«؛ بايــد مزيت هــای پســته ايــران را 
ــه مشــتری  ــر پايــه اطالعــات و تحقيقــات ب ب
ــتۀ  ــت پس ــن صنع ــر م ــه نظ ــانيم. ب بشناس
ــه  ــد، بلک ــی بکن ــت قيمت ــد رقاب ــران نباي اي
بايــد بــه دنبــال عرضــۀ واريته هــای گوناگــون 
پســته در بازارهــای خــاص )niche markets( و 

ــه محصــول لوکــس باشــد. ارائ
ــازار  ــق ب ــعه و تحقي ــق توس ــن تحقي بنابراي
ــد  ــا باي ــاس آنه ــه براس ــتند ک ــه هس دو پاي
اســتراتژی هــای دقيــق چيــده شــود. همــان 
کاری کــه ســال هــا پيــش برنــد Dole کــرد و 
در حــال حاضــر ســهم بســيار بزرگــی از بــازار 
دارد. بــرای دوام تجارتمــان بايــد جهانــی فکــر 
کنيــم وگرنــه بايــد منتظــر بمانيــم بــه کســب 

و کارمــان لطمــه بخــورد. 
در ادامــه پرســش و پاســخ و گفــت و گوهــای 

گردهمایی- تجارت
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مطــرح شــده در زمينــه بازاريابــی پســته 
ــت. ــده اس ــرح ش مط

علــی قاســمعلی زاده- جنــاب پاشــاپور مــا 
ــم.  ــادر می کني ــه ص ــورت فل ــه ص ــته را ب پس
هنــوز نتوانســته ايم پســته را بــه صــورت 
چــرا  کنيــم،  صــادر  شــده  بســته بندی 
کــه خريــداران هــم سودشــان را در نظــر 
کشــورهای  در  اينکــه  هــم  و  می گيرنــد 
بــر  ســنگينی  گمرکــی  تعرفــه  مختلــف 
وجــود  شــده  بســته بندی  پســتۀ  واردات 
ــده  ــع کنن ــرکت های توزي ــن، ش دارد. همچني
براســاس ســليقۀ مصــرف کننــده ترجيــح 
ــته بندی  ــرآوری و بس ــان ف ــد خودش می دهن
ــرای  ــد خودشــان بفروشــند. ب ــا برن کننــد و ب
ــی  ــه راه حل ــران چ ــته اي ــت پس ــن وضعي اي

می کنيــد؟ پيشــنهاد 
فــرآوری در  ببينيــد  ناصــر پاشــاپور- 
کشــور مقصــد يکــی از راه حل هــا اســت، 
چــرا کــه هــم ماليــات را کاهــش می دهــد و 
ــف  ــا ســاليق مختل ــوان متناســب ب هــم می ت
ــود آورد. ــه وج ــد ب ــای جدي ــا و مزه ه طعم ه

دنیــس کتابــی- در مــورد پســته و تئــوری 
ــران  ــردن آن در اي ــدی ک ــته بن ــته و بس برش
ــادۀ  ــی س ــال خيل ــن مث ــادرات م ــرای ص ب
آمريــکا را می زنــم تــا بتوانيــم بــه يــک 
شــرکت  ببينيــد!  برســيم.  جمع بنــدی 
ــه  ــد محلــی داشــت ب ــت اول يــک برن پارامون
نــام سانکيســت )Sunkist( کــه در آمريــکا 
ــا  ــناختند و صده ــد را می ش ــن برن ــه اي هم
ــد  ــن برن ــا اي ــت، ام ــون دالر ارزش داش ميلي
را رهــا کردنــد و برنــد جديــدی ســاختند بــه 

ــا 40  ــکا ســالی 30 ت ــول. در آمري ــام واندرف ن
ميليــون دالر و در ســاير کشــورها ســالی 70 
ــه  ــد ک ــات می کنن ــرج تبليغ ــون دالر خ ميلي
ــب  ــانند. جال ــردم بشناس ــه م ــد را ب ــن برن اي
ــد فقــط مختــص  اســت بدانيــد کــه ايــن برن
پســته هــم نيســت. نتيجــه اينکــه بــا صــرف 
صدهــا ميليــون دالر ســرمايه گذاری بــرای 
تبليغــات توانســتند 70 درصــد بــازار داخلــی 
ــا در ســاير کشــورها  ــد، ام را از آن خــود کنن
ــتند  ــال هس ــم فع ــی ه ــر بازارياب ــه از نظ ک
ــه 15 درصــد  ــان را ب ــد برندش توانســتند رش
برســانند، نــه بيشــتر. در کشــورهای ســنتی تر 
مثــل چيــن توانســتند رشــد برنــد واندرفــول 
را تنهــا بــه 1 درصــد برســانند. بنابرايــن ايــن 
ــور  ــاال در کش ــه ب ــا هزين ــته ب ــرای پس کار ب
ــادرات  ــرای ص ــا ب ــد، ام ــواب می ده ــدأ ج مب
ــو  ــته جوابگ ــوع و ذات کاالی پس ــفانه ن متأس
ــته  ــد پس ــه 180 برن ــاًل در فرانس ــت. مث نيس
ــت  ــد رقاب ــما بخواهي ــر ش ــت، اگ ــود اس موج
بکنيــد بــه جــای اينکــه بــا 10 واردکننــده و 
ــا 180  توزيــع کننــده صحبــت کنيــد بايــد ب

ــد.  ــت کني ــد رقاب برن
ــم  ــاس می کن ــن احس ــاپور- م ــر پاش ناص
جادويــی  فرمــول  يــک  دنبــال  همــه 
ــرد  ــا کارب ــای دني ــه ج ــه هم ــد ک می گردن
داشــته باشــد. ايــن فرمــول جادويــی چيــزی 
نيســت جــز اينکــه بايــد بــازار و رفتــار مصرف 
کننــده را کــه در حــال تغييــر هســتند دائمــاً 
ــن از  ــاً اي ــه اتفاق ــرا ک ــت، چ ــر داش ــر نظ زي
ــچ  ــن هي جذابيت هــای تجــارت اســت. بنابراي
ــاًل در  ــم مث ــه ه ــت ک ــاده ای نيس ــول س فرم

ــرق  ــم در ش ــرد ه ــه کار ب ــود ب ــان بش آلم
ــا.  اروپ

ســیدمحمود ابطحــی- در ســال 1356 مــا 
ــادر  ــا ص ــه اروپ ــران ب ــته از اي ــن پس ــزار ت ه
ــم. بعــد از گذشــت 20 ســال يعنــی  می کردي
تــا ســال 1376 صــادرات هــزار تنــی مــا بــه 
ــرای  ــا ب ــيد. آي ــن رس ــزار ت ــه 90 ه ــا ب اروپ
اينکــه از هــزار تــن بــه 90 هــزار تــن برســيم 
ــی  ــچ کار خاص ــر، هي ــم؟ خي ــی کردي بازارياب
انجــام نداديــم. عاملــی کــه باعــث شــد مــا در 
ايــن مدت مصــرف پســته در اروپــا را 90 برابر 
افزايــش دهيــم، قيمــت پســته بــود. حاشــيه 
ــرای توزيع کننــده  ــی کــه پســته ب ســود باالي
ــطح  ــته در س ــه پس ــد ک ــث ش ــت باع داش
ــا  ــود. اروپايی ه ــع ش ــا توزي ــيعی در اروپ وس
توزيــع در ســطح وســيع را شــروع کردنــد. بــه 
ــای  ــت ه ــن هــم يکــی از واقعي ــر حــال اي ه
ــاً  ــع لزوم ــی مواق ــه در بعض ــت ک ــازار اس ب
ــواب  ــت ج ــن اس ــال ممک ــته بندی و ارس بس
ــادر  ــن ص ــان بزرگ تري ــی آن زم ــد. حت نده
ــته  ــی پس ــود. تعاون ــته ب ــی پس ــده تعاون کنن
کاری کــه آقــای پاشــاپور االن توصيــه کردنــد 
ــورگ بســته بندی  ــم انجــام داد؛ در هامب را ه
پســته بــا نــام پيســتاکو زد امــا موفــق نبــود. 
ــت،  ــازار نيســت، مديري ــه فقــط مســالۀ ب البت
ــره هــم مهــم اســت. عــرض  ســبک کار و غي
ــی  ــت بعض ــن اس ــه ممک ــت ک ــن اس ــن اي م
ــيۀ  ــاد حاش ــازار ايج ــعۀ ب ــات روش توس اوق

ــع باشــد.  ــرای بخــش توزي ــاال ب ســود ب
مهــدی آگاه- يکــی از ريشــه ای  تريــن 
ــه داشــت  ــه آن توج ــد ب ــه باي ــی ک موضوعات
ايــن اســت کــه مــا 200 هــزار تــن محصــول 
داريــم و تعــداد خريــداران و توزيــع کننــدگان 
ــر  ــش از 3 - 4 نف ــا بي ــازار اروپ ــده در ب عم
نيســت. ايــن فاصلــه را چــه کســی بايــد 
ــود  ــی وج ــه تعاون ــد؟ آن دوره ای ک ــر کن پ
داشــت ايــن کار عمــاًل اتفــاق می اُفتــاد و 
ــای  ــت. قرارداده ــود داش ــت وج ــات قيم ثب
بــزرگ توســط تجــار بســته می شــد. بــر 
ايــن اســاس کــه اول ســال تعاونــی پســته را 
ــا  از باغــدار خريــده و در تمــام طــول ســال ب
ــرد.  ــه می ک ــت عرض ــاً ثاب ــت تقريب ــک قيم ي
ايــن علــت موفقيــت پســته در آن دوران بــود 
ــه 90  ــن ب ــد مصــرف آن از 1000 ت ــه رش ک
هــزار تــن رســيد. امــروز بزرگ تريــن مســأله 
ــا  ــم ب ــرکت های عظي ــود ش ــران نب ــتۀ اي پس
ســرمايۀ دالری اســت. در شــرايط فعلــی 
ــيس  ــرکتی تأس ــن ش ــود چني ــور می ش چط

ــم. ــن نمــی دان ــرد؟ م ک
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عقیلــی  پرویــز  صحبت هــای  محــور 
ــن  ــی انجم ــی در روز دوم گردهمای کرمان
پســته ایــران نقــل و انتقــال ارز حاصــل از 
صــادرات پســته، بانکــداری بیــن المللــی، 
ــرات و  ــزوم تغیی ــی و ل ــداری داخل بانک

ــود. ــادی ب ــدی اقتص ــات ج تصمیم
ــن  ــی بي ــائل بانک ــوص مس ــی در خص عقيل
ــرض  ــش ف ــه پي ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب الملل
صبحت هايــش ادامــه و حفــظ شــرايط و 
ــام  ــد از برج ــت: بع ــت، گف ــی اس ــد فعل رون
بــا يــک درجــه تخفيــف بــه بانک هــای بيــن 
ــای  ــا بانک ه ــا ب ــد ت ــازه داده ش ــی اج الملل
ايرانــی مذاکــره کننــد. تــا قبــل از برجــام هــر 
کســی کــه عضــو اف ای تــی اف )گــروه ويــژه 
ی مقابلــه بــا جرائــم مالــی( بــود از ريســک ها 
ــا بانک هــای ايرانــی  و مخاطــرات همــکاری ب
بــا خبــر بــود و اف ای تــی اف آنهــا را از 
ــا ايــران شــديداً برحــذر می داشــت.   رابطــه ب
وی گفــت: بــرای يــک مــدت طوالنــی، 
بانک هــای مــا از سيســتم بيــن المللــی 
ــه  ــا نســبت ب ــوده و سيســتم بانکــی م دور ب
اتفاقــات و تغييراتــی کــه در دنيــا بــه وقــوع 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــنا اس ــا آش ــته ن پيوس
دو اليحــه مربــوط بــه اصــالح مقــررات ضــد 
پولشــوئی )AML( و تأميــن مالــی تروريســم 
شــورای  مجلــس  کار  دســتور  در   )CFT(
اســالمی قــرار گرفتــه اســت. در حــال حاضــر 
ــاس  ــر اس ــک ب ــک بان ــه ي ــی ک ــه عامل از س
آن ارزيابــی می شــود، »بازرســی داخلــی« 
ــنا  ــاًل آش ــران کام ــی اي ــتم بانک ــرای سيس ب
بــوده اســت، ولــی دو نکتــه ديگــر طــی ايــن 
ــا  ــی بانک ه ــاخص های ارزياب ــه ش ــال ها ب س

شده اســت.  اضافــه 
مديــر عامــل بانــک خاورميانــه بــا اشــاره بــه 
اتفاقــات حملــه بــه برج هــای مرکــز تجــارت 
جهانــی نيويــورک اظهــار داشــت: يکــی 
از ســرنخ های تحقيقــات، پولــی بــود کــه 
ــس  ــرد. پ ــات حمــالت را فراهــم می ک مقدم
از ايــن اتفاقــات، موضــوع قابــل رديابــی بودن 
ــن  ــی از اي ــرد. برخ ــدا ک ــت پي ــول اهمي پ
موضــوع ناراحــت هســتند کــه چــرا سيســتم 
بانکــی از مــن می پرســد پــول را از کجــا 
ــخصی  ــه ش ــرای چ ــه و ب ــرای چ آوردی و ب
مســائل  تمــام  ريشــه  می فرســتی؟  داری 
ــا شــما دشــمنی  ــه کســی ب اينجــا اســت، ن
ــد.  ــی می کن ــما بی احترام ــه ش ــه ب دارد و ن
از  يکــی  تغييــرات  ايــن  داد:  ادامــه  وی 

واقعيت هايــی اســت کــه در سيســتم بانکــی 
اتفــاق افتاده اســت. ايــن مقــررات بــرای 

بانک هــا الزامــی اســت. 
عقيلــی بــا برشــمردن موضــوع بحــران مالــی 
ــت  ــی در جه ــوان عامل ــه عن 2008 از آن ب
تغييــرات سيســتم بانکــی بيــن المللــی يــاد 
صاحب نظــران  از  خيلــی  افــزود:  و  کــرد 
بحــران ســال 2008 را بــا رکــود 1929 
اصلــی  ريشــه  کردنــد.  مقايســه  آمريــکا 
بحــران ســال  2008 را سيســتم بانکــی 
ــه  ــه ب ــهيالتی ک ــا تس ــرد. بانک ه ــاد ک ايج
ــک  ــل ي ــد را داخ ــی داده بودن ــورت رهن ص
ــاس آن اوراق  ــر اس ــتند و ب ــبد می گذاش س
منتشــر می کردنــد و آن اوراق را در بــازار 
می فروختنــد. ايــن رويــه يــک نقدينگــی 
ايجــاد  بانک هــا  بــرای  خــوب  خيلــی 
می کــرد و بانک هــا ترازنامــه ای را کــه در 
ــزاری  ــه اب ــده بود را ب ــته ش ــان نوش دارايی ش

بــرای معاملــه تبديــل می کردنــد. 
ــی از  ــال  2008 خيل ــت: در س ــی گف عقيل
ــد،  ــزار بودن ــن اب ــداران اي ــه خري ــانی ک کس
ــد  ــقوط می کردن ــر س ــی، اگ ــل ام ای ت مث
ديگــر موضــوع آمريــکا نبــود و کل دنيــا 
ــن  ــت. بنابراي ــرار می گرف ــر آن ق ــت تأثي تح
بانک هــا بــه ايــن نتيجــه رســيدند کــه بايــد 

ــد.  ــک کنن ــت ريس مديري
وی بــا اذعــان بــه اهميــت سيســتم بازرســی 
ــای  ــر در بانک ه ــال حاض ــه در ح ــی ک داخل
ــداری  ــت: در بانک ــت، گف ــود اس ــران موج اي
ــی  ــتم بازرس ــر سيس ــالوه ب ــی ع ــن الملل بي
داخلــی، دو مقــررات بيــن المللــی ديگــر 
هــم اضافــه شده اســت و تــا وقتــی کــه 
ــن ســه واحــد را  ــران اي ــا در اي ــای م بانک ه
بــا هــم نداشــته باشــند نبايــد انتظــار داشــته 
باشــيم کــه بانــک هــای کشــورهای مختلــف 

ــا کار کننــد.  ــا م ب
ــت.  ــفافيت اس ــر ش ــوع ديگ ــت: موض وی گف
شــرکت  نهايــی  ســهام دار  بايــد  يعنــی 
خارجــی  بانــک  زيــرا  شــود،  مشــخص 
می ترســد کــه نهادهــای ســهامدار ايــن 
شــرکت در ليســت تحريــم باشــند. بنابرايــن 
بانــک بيــن المللــی ريســک نمی کنــد و 
ــم.  ــران کار کن ــا اي ــم ب ــد نمی خواه می گوي

حــل ايــن مشــکالت طــول می کشــد. 
بانکــی  مقــررات  برشــمردن  بــا  عقيلــی 
بــازل 1، 2 و 3 )مقــررات کميتــه بــازل 
ــا  ــی ي ــک بحــران مال ــرای حــل ي معمــوالً ب

بــرای شناســايی مشــکالت بانــک هــای 
بــزرگ وضــع مــی شــوند( و عقــب ماندگــی 
ــن  ــی اي بانک هــای کشــور از ســه رکــن اصل
ــی  ــی يعن ــن الملل ــای بي ــررات و توصيه ه مق
ســرمايه، نظــارت و شــفافيت، گفــت: امــروز 
ــرای سيســتم  ــازل 3 را ب اگــر مــا مقــررات ب
ــی  ــکالت فراوان ــم مش ــتفاده کني ــی اس بانک
ــار  ــی از بانک هــا گرفت خواهيــم داشــت. خيل
ــا  ــرمايه بعضی ه ــت س ــد و کفاي ــد ش خواهن
ــی  ــی وقت ــود. يعن ــی ش ــت منف ــن اس ممک
شــما بــا پولــی کــه قــرار بــود ســرمايه بانــک 
ــک  ــرده و بان ــرمايه گذاری کالن ک ــد س باش
را تبديــل بــه يــک شــرکت مضاربــه ای مــی 
کنيــد، در ايــن صــورت داريــد از ايــن طــرف 
ســپرده می گيريــد نــه بــرای اينکه تســهيالت 
بدهيــد و درآمــد بــرای بانــک ايجــاد کنيــد، 
ــی را  ــپرده قبل ــره س ــه به ــرای اينک ــه ب بلک
بدهيــد و هســتند موسســأتی کــه ايــن چنين 

عمــل می کننــد.
ــورد  ــی در م ــی کرمان ــز عقيل ــان پروي در پاي
بانکــداری داخلــی ايــران اذعــان داشــت: 
سيســتم بانکــی مــا نيــاز بــه اصــالح واقعــی 
نيســت  ايــران  مختــص  هــم  ايــن  دارد. 
ــا  ــکا باره ــی آمري ــا حت ــای دني ــی جاه خيل
ــی  ــد. زمان ــری کرده ان ــه بازنگ ــت ک شده اس
در آمريــکا 16هــزار بانــک بــود، ولــی امــروز 
5 هــزار بانــک وجــود دارد. تعــداد زيــادی از 
ــم  ــدادی ه ــدند و تع ــت ش ــا ورشکس بانک ه
ادغــام شــدند. در کــره جنوبــی يــک زمانــی 
ســال 2002  در  وجودداشــت.  بانــک   33
وقتــی تجديــد حســاب بانکــی الزم شــد 
تعــداد بانک هــا بــه 17 بانــک کاهــش پيــدا 
ــان داد  ــاد نش ــه اُفت ــی ک ــی اتفاق ــرد. يعن ک
ــته  ــتی نداش ــت درس ــه وضعي ــی ک بانک هاي
باشــند، وبــال گــردن اقتصــاد هســتند. طبــق 
بــرآورد مــن اگــر بخواهيــم سيســتم بانکيمان 
را اصــالح کنيــم چيــزی بيــن 180 تــا 200 
ميليــارد هزينــه خواهــد داشــت. پــس بايــد 
ــم  ــگاه کني ــن موضــوع ن ــه اي ــه ب ــع بينان واق
ــالح  ــتم را اص ــم سيس ــه می تواني ــه چگون ک
کنيــم. در درجــه اول ايــن واقعيــت را قبــول 
کنيــم کــه سيســتم بانکــی مــا بايــد اصــالح 
ــزی  ــک مرک ــارت بان ــه نظ ــود، دوم اينک بش
بايــد شــديداً تقويــت شــود و سيســتم بانکــی 
بايــد نظــارت بانــک مرکــزی را قبــول کنــد و 
ــده  ــان دهن ــا نش ــی بانک ه ــای مال صورت ه

واقعيــت باشــد.

مدیرعامل بانک خاورمیانه در روز تجارت پسته در گردهمایی مطرح کرد:

سيستم بانکی ايران با تغييرات بانکی دنيا ناآشناست

گردهمایی- تجارت
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ــل  ــر عام ــی مدی ــید عل ــال س ــید کم س
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از دیگــر 
ســخنرانان دومیــن روز گردهمایــی ســاالنه 
انجمــن پســته ایــران بــود. موضــوع 
ــت  ــدوق ضمان ــف صن ــخنرانی وی وظای س
ــود.  صــادرات و نحــوه تضمیــن صــادرات ب
ــی  ــن مال ــات تأمي ــت: موسس ــی گف ــيد عل س
اعتبــاری صــادرات )ECR( بيــش از 100 ســال 
اســت کــه در دنيــا بــه دليــل توليــد ناخالــص 
ــاال، جمعيــت کــم، ضــرورت ارســال  ــی ب داخل
ــردم  ــزاق م ــرای ارت ــه خــارج از کشــور ب کاال ب
ــده اند. ــاد ش ــاد ايج ــطح اقتص ــردن س ــاال ب و ب
وی بــا تشــريح وظايــف موسســات بيمــه 
اعتبــاری اظهــار داشــت: اين موسســات درســت 
ــدگان  ــاری صادرکنن ــک تج ــه ريس ــدند ک ش
شــامل: اســتنکاف خريــدار از قبــول کاالي 
در  کاال  بهــاي  پرداخــت  عــدم  صادرشــده، 
سررســيد مقــرر و عــدم توانايــی مالــی خريــدار 
بــه دليــل ورشکســتگی و ريســک سياســی کــه 
ــکالت  ــگ و مش ــوع جن ــل وق ــد بدلي می توان

ــد.  ــش دهن ــود را پوش ــادث ش ــی ح اساس
ــن  ــابقه اي ــه س ــاره ب ــن اش ــی ضم ــيد عل س
ضمانــت  صنــدوق  کــرد:  بيــان  صنــدوق 
ــال  ــالب و در س ــل از انق ــران قب ــادرات اي ص
1353 تأســيس شــد و بعــد از انقــالب تعطيــل 
ــه کار داد.  ــه ب ــال 1374 ادام ــدداً در س و مج
دولت هــا ايــن موسســات را بــا هدف پشــتيبانی 
ــدوق  ــس صن ــد، پ ــت کردن ــادرات درس از ص
ضمانــت صــادرات يــک دســتگاه حمايتی اســت 

ــت.  ــودآور نيس ــتگاهی س و دس
ــته  ــال گذش ــک س ــی ي ــرد: ط ــان ک وی اذع
ــت، 200 ميليــون دالر  ــا شــرايط ســخت دول ب
ــتيم از 27  ــتيم و توانس ــرمايه داش ــش س افزاي
پيمانــکار مشــغول بــه کار در عــراق کــه بيمــه 
هــم نداشــتند و دولــت عراق نتوانســت پولشــان 

را پــس بدهــد، حمايــت کنيــم. 
از  ديگــر  يکــی  معرفــی  ضمــن  وی 
ضمانت نامه هــای ايــن صنــدوق گفــت: بــا 
ــول  ــک پ ــد از بان ــما می تواني ــا، ش ــن م تضمي
بگيريــد. طــی ســال های گذشــته بيشــتر 
بانک هــای خصوصــی مشــتری مــا بودنــد. 
ــد  ــه 28 درص ــهيالت ب ــود تس ــرخ س ــی ن وقت
ــادرات  ــرای ص ــدار ب ــن مق ــون اي ــيد، چ رس
ــود  ــرخ س ــم ن ــالش کردي ــد، ت ــواب نمی ده ج
را کاهــش دهيــم و بــرای کاهــش نــرخ ســود بــا 
ــادی  صنــدوق توســعه ملــی تعامــل خيلــی زي
کرديــم. امــروز بــه اينجــا رســيديم کــه صندوق 
ــا 11 درصــدی کــه در اختيــار  توســعه ملــی ب
ــن  ــد اي ــی توانن ــا م ــته، آنه ــک گذاش ــه بان س
وجــوه را پــس از ترکيــب بــا منابــع خودشــان، 

وام بــا نــرخ 14درصــد در اختيــار صادرکننــده 
بخشــنامه اش  قبــل  مــاه  بدهنــد. 3  قــرار 
ــه  ــن اســت ک ــر اي ــا ب ــالغ شــده و اصــرار م اب
ــای  ــه بانک ه ــم ب ــی را بدهي ــن مال ــن تأمي اي
ــد  ــن 11 درص ــق اي ــا تلفي ــه ب ــی ک خصوص
بتواننــد وام بــا نرخهــای کمتــر از 18درصــد در 

ــد.  ــرار دهن ــدگان ق ــار صادرکنن اختي
ــه  ــن ضمانت نام ــه اي ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
اعتبــاری می توانــد صــادر کننــده را در مقابــل 
ضمانــت  بانک هــا  از  دريافتــی  تســهيالت 
ــد  ــه می توان ــت نام ــن ضمان ــزود: اي ــد، اف کن
ــی  ــد؛ يعن ــم باش ــدی ه ــت تولي ــار ضمان اعتب
ــد  ــی می توان ــرکت بزرگ ــا ش ــه  و ي ــر کارخان ه
کااليــی را در اختيــار صــادر کننــده قــرار دهــد 
و مــا صــادر کننــده را در مقابــل توليــد کننــده 
ــاد  ــورت ايج ــم و در ص ــن می کني ــم تضمي ه
مشــکل بــرای بازپرداخــت صــادر کننــده، 
ــد. ــی ده ــام م ــدوق بازپرداخــت آن را انج صن

 طــی 10 ســال اخيــر پســته ای هــا توانســته اند 
ــه ميــزان  248 ميليــون دالر از خدمــات مــا  ب
اســتفاده کننــد کــه 42 ميليــون دالرش شــامل 
خســارت وارد شــده اســت. البتــه 50 درصــدش 
را مــا توانســته ايــم وصــول کنيــم. متأســفانه از 
محصــوالت بيمــه ای مــا کســی اســتفاده نکــرده 
و اگــر هــم بــوده خيلــی کــم، بــه ميــزان  4 الی 
5 ميليــون دالر، 100 هــزار دالر، 200 هــزار 
ــه در خــارج از کشــور  ــزار دالر ک دالر و  50 ه
ــد و خســارت  ــن محصــول را اســتفاده کردن اي
زيــادی بــرای مــا در خســارت بيمــه ای مترتــب 

نشــده اســت.
ــران  ــادرات اي ــت ص ــدق ضمان ــل صن مديرعام
افــزود: بــا توجــه بــه آمــار خســارت های 
وارده بــه صنــدوق، نســبت بــه سيســتم بانکــی 
ــا 6  ــر از 5 ي ــا کمت ــت. م ــه نيس ــل مقايس قاب
درصــد خســارت داشــتيم، چــرا کــه نســبت بــه 
مشــتری شــناخت داريــم و خوب اعتبارســنجی 
ــان  ــه نامه هايم ــورد بيم ــم در م ــم؛ ه می کني
در خــارج از کشــور بــرای اينکــه جنــس را 
بفرســتند و هــم ايــن طــرف را می دانيــم 
کــه چــه افــرادی هســتند کــه مــی توانيــم بــا 
ــار  ــم، اعتب ــه انجــام می دهي ــار ســنجی ک اعتب

ــم.  ــرار بدهي ــان ق ــتری را در اختيارش بيش
وی در خصــوص ريســک ســرمايه گذاری در 
خــارج از کشــور گفــت: خيلــی از صادرکنندگان 
پســته ممکــن اســت بــا طــرف خارجی شــريک 
شــوند و خــارج کشــور واحــد فــرآوری يــا 
ــن منظــور  ــه اي ــد. ب بســته بندی تأســيس کنن
ــه  ــما را پذيرفت ــک ش ــد ريس ــدوق می توان صن
ــا  ــان را از م ــاد پولت ــی اُفت ــردا اتفاق ــر ف و اگ
ــرمايه گذاری  ــه س ــزان ک ــر مي ــه ه ــد، ب بگيري

ــد.  کردي
ــادرات در  ــت ص ــدوق ضمان ــل صن ــر عام مدي
صنــدوق  خدمــات  کارمزدهــای  خصــوص 
ــل  ــه دلي ــت ب ــا را دول ــای م ــت: کارمزده گف
اينکــه مــا حمايتــی هســتيم کاهــش داده 
اســت. در بعضــی از نقــاط کارمــزد بيــن المللــی 
اســت؛ بــه عنــوان مثــال کارمــزد مــا در عــراق 
1 درصــد بيشــتر نيســت و يا در پتروشــيمی در 
اروپــا بــا 4 دهــم درصــد کارمــزد، 100 درصــد 

ريســک مشــتری را برمی داريــم.
وی در خصــوص اعتبــار ســنجی مشــتريان 
ــه  ــک هفت ــرف ي ــم ظ ــی تواني ــا م ــت: م گف
ــم. پــس  ــار ســنجی کني ــدار شــما را اعتب خري
ــدد  ــک ع ــم ي ــنجی کردي ــار س ــه اعتب از اينک
ــا  ــم مشــتری ت ــم و می گويي ــه شــما می دهي ب
چــه مبلغــی ســقف دارد. بــه ايــن صــورت بــه 
شــما تعهــد مــی دهيــم و ريســک آن را قبــول 
ــنادی  ــار اس ــه اعتب ــدون اينک ــم؛ ب ــی کني م
بگيريــد بــا همــان قــرارداد جنــس را بفرســتيد 
و اگــر پولتــان را نگرفتيــد، از مــا مطالبــه 
ــما  ــد ش ــتری جدي ــا مش ــن م ــد. بنابراي کني
ــما  ــه ش ــدد ب ــم و ع ــنجی می کني را اعتبارس
ــر  ــزد زي ــا کارم ــدد را  ب ــان ع ــم. هم می دهي
1 درصــد بيمــه می کنيــم کــه اگــر پولتــان را 
نتوانســتيد بگيريــد از مــا بگيريــد. ممکن اســت 
از مشــتری اعتبــار ســنجی کنيــم و نخواهيــم 
ــدارد و  ــرد، آن هــم اشــکالی ن ــه بگي بيمــه نام
ــم در  ــه می تواني ــت ک ــا اس ــات م ــزو خدم ج

ــم.  ــرار دهي ــما ق ــار ش اختي
ــا موسســات  ــان اينکــه در مذاکــره ب ــا بي وی ب
بيمــه اعتبــاری بيــن المللــی موافقت نامه هــای 
ــرکت  ــرد: دو ش ــه ک ــته ايم، اضاف ــی داش خوب
بيمــه اعتبــاری معتبــر بيــن المللــی موافقــت 
کرده انــد تــا 40 درصــد ريســک مــا را بردارنــد 
و ايــن بواســطه اعتبارســنجی خوبــی بــوده کــه 

ــت.   ــادرات داشته اس ــت ص ــدوق ضمان صن
ســيد علــی در ادامــه افــزود: فرهنــگ بيمــه در 
کشــور مــا خيلــی پاييــن اســت. بســياری فکــر 
ــار يــک هزينــه اســت،  مــی کننــد بيمــۀ اعتب
ــچ  ــا هي ــه در دني ــن اســت ک ــت اي ــی واقعي ول
ــام  ــادرات انج ــار، ص ــه اعتب ــدون بيم ــس ب ک
نمی دهــد؛ يعنــی تمــام کشــورهايی کــه حتــی 
ــار  ــه اعتب ــند از بيم ــا می فروش ــه م ــودرو ب خ

ــد.  ــتفاده می کنن اس
ســيد علی گفــت: بــدون درخواســت مشــتريان 
ــی را  ــرکت های خارج ــياری از ش ــدوق بس صن
اعتبــار ســنجی کــرده و ليســت ايــن شــرکت ها 
در وب ســايت صنــدوق هــم وجــود دارد و اعالم 
ــن  ــه اي ــادرات ب ــک ص ــا ريس ــه م ــم ک کردي

برمی داريــم. را  شــرکت ها 

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در دومین روز گردهمایی انجمن پسته گفت:

فرهنگ بيمه در کشور ما خيلی پايين است

رت
جا

- ت
یی

هما
رد

گ



45

سال سوم - اسفندماه 1396 - شماره 24

پــس از ارائــه دو ســخنران، پرویــز 
ــل و  ــوص نق ــی در خص ــی کرمان عقیل
انتقــال ارز حاصــل از صــادرات پســته و 
ســیدکمال ســیدعلی در مــورد فایننــس 
ــته،  ــادرات پس ــی ص ــای مال ــه ه و بیم
ــخ  ــار پاس ــوال های حض ــه س ــان ب ایش
گفتنــد. در ادامــه مشــروح ایــن پرســش 

شده اســت. آورده  پاســخ ها  و 
ــادرات  ــود ص ــد س ــی- درص ــس کتاب دنی
بــرای کاالهــای کشــاورزی زيــاد نيســت. اگر 
قــرار باشــد 1درصــد از 2 يــا 3 درصــد آن را 
ــت بيمــه بدهيــم شــايد توجيــه نداشــته  باب
باشــد. آيــا امــکان دارد بانــک بيمه نامــه 
ــهيالت  ــت تس ــوان ضمان ــه عن ــدوق را ب صن
ــار صــادر  ــد و تســهيالت در اختي ــول کن قب

ــا خيــر؟  کننــده قــرار دهــد ي
ســوال دوم اينکــه همــه مــی داننــد هر ســاله 
صدهــا ميليــون دالر پســته از ايــن مملکــت 
صــادر مــی شــود، ولــی 1 دالرش از طريــق 
ــه آن از  ــردد و هم ــی برنمی گ ــتم بانک سيس
ــر  ــردد. اگ ــمی برمی گ ــر رس ــای غي کانال ه
بخواهيــم پــول  را از طريــق سيســتم رســمی 
انتقــال دهيــم، بــا نــرخ رســمی ايــران ارز را 
ــا نرخ هــای  ــازار و ب ــرخ ب ــا ن ــد کــه ب می خرن
صرافی هــا اختــالف زيــادی دارد. آيــا در 

ــام شده اســت؟  ــن رابطــه کاری انج اي
ــه  ــه نام ــی- بيم ــید عل ــیدکمال س س
معنيــش ايــن اســت کــه اگــر طــرف خارجی 
پــول را ندهــد، صنــدوق ضمانــت بــا اعتبــار 
ــول  ــد، پ ــی کن ــه از آن طــرف م ســنجی ک
ــروژه  ــک پ ــی ي ــک موقع ــد. ي ــما را بده ش
ــزار  ــزرگ دارد انجــام مــی شــود و شــما اب ب
ــک ال  ــی شــود ي ــال م ــد؛ مث پرداخــت داري
ــی از آن  ــک ال س ــرف و ي ــن ط ــی از اي س
ــر کار  ــم درگي ــه ه ــرد؛ هم ــاز ک ــرف ب ط
هســتند؛ در آن مقطــع ايــن کار انجــام مــی 
ــزار پرداخــت  ــم اب ــا می داني ــرد؛ يعنــی م گي
در  خارجــی  بانک هــای  پرداخــت  تعهــد 
ــط  ــيدها توس ــع سررس ــه موق ــت ب بازپرداخ
يــک تضميــن کننــده صــورت گرفتــه اســت. 
بانک هــا می تواننــد  در چنيــن شــرايطی 
ايــن بيمه نامــه را وثيقــه بگيرنــد، بــرای 
اختيــار  در  را  تســهيالتی  يــک  اينکــه 
ــود  ــی خ ــا وقت ــد. ام ــرار بدهن ــتری ق مش
ــک ريســک  ــه ای ي ــه لحــاظ بيم ــدوق ب صن
هــم  لحــاظ ضمانت نامــه ای  از  و  بــردارد 
ــب  ــک مترت ــی دو ريس ــک، يعن ــک ريس ي

مــی شــود. يکــی ضمانت نامــه ای اســت کــه 
بانــک مدعــی اش می شــود و ديگــری اينکــه 
ــم را  ــن پول ــه م ــويد ک ــی می ش ــما مدع ش
ــر دوی  ــن ه ــه ام. بنابراي ــرف نگرفت از آن ط
ــی  ــت، ول ــی اس ــد عمل ــن واح ــا در عي اينه
ــا  30  ــرارداد شــما ت ــدوق و ق ــا صن ــط ب فق
ــرمايه  ــط س ــد توس ــد می توان ــی 40 درص ال
در گــردش توســط سيســتم بانکــی بــا 
ــه  ــود، ن ــول بش ــه پ ــل ب ــا تبدي ــن م تضمي

100درصــدش.
پرویــز عقیلی کرمانــی- درمــورد صــادرات، 
ــاز  ــی ب ــک ال اس ــد ي ــرف باي ــما آن ط ش
کنيــد؛ اگــر ال ســی بــاز کرديــد و اگــر يــک 
بانــک درســت و حســابی و مــورد تأييــد مــا 
بــود، 90 درصــد پولــش را فــوری و بــه نــرخ 
ــه کار  ــی ک ــر را وقت ــد ديگ ــازار و 10درص ب

ــم. ــی دهي ــود، م ــام می ش انج
آرش علــوی- چــه نــرخ ارزی را شــما 
ــرخ ارز  ــرای ن ــون ب ــد؟ چ ــالک می گذاري م
ــدارد  ــود ن ــی وج ــاًل مالک ــازار آزاد اص در ب
خصوصــاً زمانــی کــه ارز تــک نرخــی نيســت؛ 
پــس ايــن خيلــی مهــم اســت کــه پولــی کــه 
ــی  ــه نرخ ــا چ ــود ب ــت می ش ــا درياف اينج

محاســبه می شــود؟ 
مــورد  در  نکتــه  چنــد  بايــد  ابتــدا 
اعتبــار ســنجی عــرض کنــم؛ اول اينکــه 
اعتبارســنجی کــه شــما می فرماييــد خيلــی 
می کشــد.  طــول  خيلــی  و  اســت  کنــد 
نکتــه دوم اينکــه يکــی از نقــاط ضعــف 
ايــن اســت کــه ملــک کشــاورزی يــا حتــی 
ســند کارخانــه هــا را هــم قبــول نمی کنيــد 
ــاج  و بخــش خصوصــی نحيــف کشــور احتي
بــه انعطــاف بيشــتری دارد. چنديــن مراجعــه 
برای اعتبارســنجی مشــتريان خــرده خارجی 
ــوده و کار انجــام نشده اســت.  ــه صنــدوق ب ب
ــتند  ــری هس ــار معتب ــال تج ــوان مث ــه عن ب
کــه اعتبــار ســنجی اينهــا بــرای يــک کســی 
ــت.  ــخت اس ــی س ــران خيل ــارج از اي در خ
ــه ای  ــار زيرپل ــرای تج ــم ب ــر بخواهي ــا اگ ي
در هنــد يــا چيــن اعتبارســنجی بکنيــم 
خيلــی کار ســختی اســت، ولــی بــرای پســته 
ايــن مســئله خيلــی ضــروری اســت. شــايد 
بشــود شــرکت های بــزرگ را خيلــی راحــت 
اعتبارســنجی کــرد، ولــی شــرکت ها و تجــار 
ــنجی  ــورت اعتبارس ــه ص ــه چ ــک را ب کوچ

می کنيــد؟ 
پرویــز عقیلــی کرمانــی- در مــورد نــرخ 

ارز فرموديــد؛ مــالک مــا نــرخ ارز در بــازار در 
ــان وصــول مــی  روزی اســت کــه شــما ارزت
ــه  ــرا ک ــازار روشــن اســت؛ چ ــرخ ب ــود. ن ش
ــد و  ــازار خري ــورت آن روز در ب ــر ص ــه ه ب
ــد  ــرخ 100درص ــن ن ــود و اي ــروش می ش ف
بايــد بــا صــراف رقابتــی باشــد. البتــه توجــه 
ــال ارز  ــل و انتق ــوع نق ــه موض ــد ک بفرمايي
ــه  ــران اســت ک ــص اي توســط صــراف، مخت
ــد.  ــش آم ــا پي ــل تحريم ه ــه دلي ــم ب آن ه
توســط  مبلغــی  اگــر  اينکــه  دوم  نکتــه 
ــه  ــت ب ــرار اس ــود و ق ــول می ش ــک وص بان
ــر  ــالوه ب ــود، ع ــت ش ــاورز پرداخ ــک کش ي
اينکــه واســطه ای کــه ايــن معاملــه را انجــام 
ــه  ــرد ک ــم ک ــعی خواهي ــا س ــت، م داده اس
ــا دقيقــاً گيرنــده پــول را مشــخص  برويــم ت
کنيــم و اگــر واقعــاً پــول متعلــق بــه کشــاورز 
باشــد، بــدون چــون و چــرا پــول بــه او داده 
ــه دو  ــی ک ــر کاالي ــی اگ ــا حت ــود. ي می ش
منظــوره اســت وارد شــود، مــا می رويــم 
ــگاه می کنيــم ببينيــم دقيقــاً آنجايــی کــه  ن

ــد. ــده باش ــده، نصــب ش ــوان ش عن
ســید کمــال ســید علــی- يــک موقــع 
اســت کــه شــما تقاضــا می دهيــد کــه مــن 
می خواهــم 5 ميليــارد تومــان از فــالن بانــک 
ــنجی  ــن را اعتبارس ــرم و م ــهيالت بگي تس
ــری  ــم يکس ــما می گويي ــه ش ــا ب ــد. م کني
مــدارک را بياوريــد، مثــاًل ممکــن اســت 
مــدارک ناقــص باشــد و دو مــاه طــول 
ــل  ــما کام ــدارک ش ــه م ــد. از روزی ک بکش
شــده اســت، مــا حتــی جلســه هيئــت 
ــه  ــم ک ــرار کرده اي ــه نحــوی برق ــره را ب مدي
فاصلــه آن بــا کميتــه اعتبــاری بيــش از 4روز 
طــول نکشــد. از طرفــی مــا دســتگاه بزرگــی 
ــيم.  ــته باش ــعبه داش ــه 100 ش ــتيم ک نيس
بــرای خارجی هــا بيشــتر از 10روز طــول 
ــادی  نمی کشــد. موسســات اعتبارســنجی زي
در دنيــا همــکار مــا هســتند کــه اگــر امــروز 
ــا  ــه م ــد ب ــم، 3روز بع ــل بزني ــا ايمي ــه آنه ب

پاســخ می دهنــد. 
ــنجی  ــتی اعتبارس ــه درس ــتری ب ــر مش اگ
شــده باشــد، اصــاًل چــه ضرورتــی دارد کــه 
ــک ســفته  ــاً ي ــم. نهايت ــه ملکــی بگيري وثيق
می گيريــم و می توانــد پولــش را از بانــک 
بگيــرد. اينکــه مشــتری چنــد مرتبــه بيايــد و 
بــا مــا کار کنــد باعــث ايجــاد يــک شــناخت 
پيــش  بهتــر  کار  و  شــود  مــی  متقابــل 

ــی رود.  م

پرسش و پاسخ پنل بانک و بیمه

بانک و بيمه به تجار جواب می دهند

گردهمایی- تجارت
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نشســت عصــر روز 21 دی مــاه 1396 
چهارمیــن گردهمایــی دوســاالنه انجمــن 
پســته ایــران بــه بحــث و تبــادل نظــر در 
خصــوص بــازار هنــد اختصــاص داشــت.
ــور  ــالل پ ــن ج ــت محس ــن نشس  در ای
عضــو هیــأت امنــا انجمــن، علــی 
قاســمعلی زاده عضــو هیــأت مدیــره 
ــته،  ــال پس ــی فع ــس کتاب ــن، دنی انجم
ــا  ــرکت مان ــده ش ــی نماین ــد فیض حمی
ــد  ــن، مجی ــته انجم ــو پیوس ــارس عض پ
ــن،  ــره انجم ــأت مدی ــو هی ــان عض بازی
ســیدمحمود ابطحــی رئیــس هیــأت 
مدیــره انجمــن، حســین مهرابــی عضــو 
آگاه  مهــرداد  انجمــن،  امنــا  هیــأت 
ــو  ــری عض ــین نظ ــته، حس ــال پس فع
ــب  ــش راوری نای ــل کاربخ ــن، جلی انجم
رئیــس کمیســیون مالیــات، کار و تأمیــن 
ــأت  ــو هی ــران و عض ــاق ای ــی ات اجتماع
امنــای انجمــن، شــاهرخ شــجری مدیــر 
کل دفتــر توســعه صــادرات وزارت جهــاد 
ــت  ــی معاون ــاس صالح ــاورزی، عب کش
جهــاد  وزارت  الملــل  بیــن  روابــط 
کشــاورزی و ســیدمهدی طبیــب زاده 
ــور  ــان حض ــی کرم ــاق بازرگان ــس ات رئی

ــتند.  داش
در ابتــدای جلســه، کاربخــش راوری يکی از 
مطالباتــی کــه عمدتــاً صادرکننــدگان دارنــد 
گمرکــی  تعرفه هــای  وضعيــت  تغييــر  را 
ــار داشــت:  ــی دانســت و اظه مقاصــد صادرات
هفتــۀ گذشــته مطلع شــديم هيأتــی از وزارت 
کشــاورزی ايــران به منظــور رايزنــی و مذاکره 
بــا مقامــات کشــور هنــد در خصــوص تعرفــۀ 
پســته وارداتــی بــه ايــن مقصــد تجــاری، عازم 
کشــور هنــد هســتند. هــدف از تشــکيل ايــن 
ــی از  ــا جمع ــن موضــوع ب جلســه بررســی اي
ــرات و  ــتماع نظ ــته و اس ــدگان پس صادرکنن
پيشــنهادات ايشــان در ايــن خصــوص اســت. 
ــه ذکــر اســت آقــای شــاهرخ شــجری  الزم ب
و آقــای عبــاس صالحــی همــراه ايــن هيــأت 
اعزامــی خواهنــد بــود. از آقــای شــجری 
ايــن  موضــوع  طــرح  بــه  خواهشــمنديم 

ــد. جلســه بپردازن
ــوص  ــجری در خص ــاهرخ ش ــه ش در ادام
وضعيــت تعرفــه واردات پســته بــه هنــد 
ــورهای  ــته از کش ــۀ واردات پس ــت: تعرف گف
 )MFN( ــی ــۀ عموم ــد تعرف ــه هن ــف ب مختل
ــر  ــزی و کشــورهای کمت ــز مال ــه ج اســت. ب

ــاير کشــورها  ــران و س ــرای اي توســعه يافته، ب
ايــن تعرفــه 30 درصــد اســت کــه بــا توجــه 
ــا  ــران ب ــاالی کشــور اي ــه حجــم تجــارت ب ب
هندوســتان، بــه ويــژه حجــم قابــل توجــه 
واردات برنــج از هنــد، ايــن فرصــت وجــود دارد 
کــه بتوانيــم در مذاکــرات پيــش رو فرصت هايــی 
ايجــاد کنيــم. بنابرايــن در ايــن جلســه بــه دنبال 
آن هســتيم کــه نقطــه نظــرات صادرکننــدگان و 

تشــکل های بخــش خصوصــی را بــرای پيشــبرد 
ــم. ــرات بداني ــر مذاک بهت

علی رغــم روابــط سياســی بســيار خــوب 
و نزديــک بــا برخــی کشــورها، در حــوزۀ 
اقتصــاد و تجــارت ايــن نزديکــی وجــود 
ــن،  ــل چي ــورهايی مث ــا کش ــاًل ب ــدارد. مث ن
عــراق، ســوريه از لحــاظ سياســی ارتباطــات 
لحــاظ  از  امــا  داريــم،  نزديکــی  خيلــی 
بااليــی  تعرفه هــای  بازرگانــی  و  تجــاری 
از  را  رقابت پذيــری  و  گرفته انــد  نظــر  در 
ــد. بنابرايــن ايــن  صادرکننــدگان مــا می گيرن
ــرات،  ــا در مذاک ــه م ــود دارد ک ــت وج فرص
ــم و  ــام دهي ــری را انج ــن مطالبه گ ــاً اي حتم
در قالــب يــک ســری توافقنامه هــای تجــاری، 
درخواســت تعرفه هــای ترجيحــی بدهيــم.
ــه طــور خــاص  ــد ب ــورد کشــور هن ــا در م ام
ــيم  ــه داشته باش ــتی توج ــه را بايس ــن نکت اي
کــه بــرای کاهــش تعرفــۀ پســته شــايد 
ــل  ــوع واردات قاب ــه موض ــم ب ــی نتواني خيل
ــکا  ــتان ات ــور هندوس ــج از کش ــه برن مالحظ
ــده ای از  ــهم عم ــا س ــه آنه ــرا ک ــم، چ کني
ــد  ــران را دارن ــی از اي ــوالت نفت واردات محص
و امتيــازات ويــژه ای را در آن بخش هــا بــرای 

ايــران در نظــر گرفته انــد.
بــه  اجمالــی  نگاهــی  می خواهــم  مــن 
ــی و  ــا ارزياب ــم ت ــادرات داشته باش ــوزۀ ص ح
ــا  ــه آي ــم ک ــی کن ــوی آسيب شناس ــه نح ب

اهدافــی کــه از پيــش در برنامــۀ ششــم بــرای 
ــق  ــود، محق ــده ب ــن ش ــادرات تعيي ــد ص رش
ــا خيــر. عوامــل مهــم در ايــن  شــده اســت ي
ــم:  ــروه تقســيم می کن ــد گ ــه چن ــه را ب زمين
1. عوامــل کالن اقتصــادی کشــور؛ ببينيــد در 
همــان گام اول وقتــی که صادرکننــدگان بايد 
نــرخ بهــرۀ بااليــی بــرای تســهيالت ســرمايه 
ــه  ــم ک ــد می بيني ــت کنن ــردش پرداخ در گ
ندارنــد.  بــا رقبايشــان  شــرايط يکســانی 
مــا بــا کلــی تــالش توانســته ايم منابــع 
ــع  ــی و مناب ــعه مل ــدوق توس ــی از صن تلفيق
ــه  ــادرات را ب ــعه ص ــاورزی و توس ــک کش بان
ــا در  ــای م ــا رقب ــانيم. آي ــد برس 14.5 درص
کشــورهای ديگــر هــم ايــن نــرخ تســهيالت را 
ــدرت  ــن ق ــر. بنابراي ــد؟ خي پرداخــت می کنن
رقابت پذيــری صادرکننــده ايرانــی نســبت 
بــه صادرکننــدگان کشــورهای رقيــب کاهــش 

ــد.  ــدا می کن پي
2. نوســانات نــرخ ارز؛ انتظــار مــی رود تفــاوت 
نــرخ تــورم داخلــی و خارجــی بتوانــد از 
ــان   ــودش را نش ــرخ ارز خ ــل ن ــق تعدي طري
دهــد. اگــر چــه اعتقــاد نداريــم کــه تغييــرات 
نــرخ ارز بــه شــکل 100 درصــد بتوانــد تأثيــر 
خــودش را در بحــث صــادرات نشــان دهــد، 
ــه در  ــه ای ک ــواد اولي ــه بســياری از م چــرا ک
بخــش صــادرات اســتفاده می شــود مثــل 
ــرخ  ــن ن ــت؛ بنابراي ــی اس ــته بندی، واردات بس
ارز آنجــا هــم تأثيرگــذار اســت. امــا بايســتی 
ــی  ــت خارج ــی و قيم ــت داخل ــاخص قيم ش
ــذار اســت را  ــه در صــادرات بســيار تأثيرگ ک
بــا نــرخ حقيقــی ارز در نظــر بگيريــم، در ايــن 
صــورت مــی بينيــم کــه در گام بعــدی ايــن 
ــا در حــوزۀ  ــه ضــرر بخــش تجــاری م هــم ب
صــادرات اســت. بنابرايــن اينجــا هــم قــدرت 
رقابت پذيــری صادرکننــدگان مــا کاهــش 

ــد.  ــدا می کن پي
کــه  صادراتــی  مشــوق های  بحــث  در   .3
تجــاری  حمايتــی  سياســت های  جــزو 
تمــام کشــورها اســت، می بينيــم کــه از 
ســال 89 مشــوق های صادراتــی پرداخــت 
نشده  اســت. دوســتان از ســازمان توســعه 
ايــن  در  زيــادی  پيگيری هــای  تجــارت 
ايــن  بايســتی  امــا  داشــتند،  خصــوص 
ــد.  ــص ياب ــدگان تخصي ــه صادرکنن ــع ب مناب
ــه  ــه ای ب ــاف نهفت ــم اجح ــا ه ــن اينج بنابراي
حــق صادرکننــدگان می شــود. گرچــه در 
قواعــد مربــوط بــه ســازمان تجــارت جهانــی 

در گفتگوی صادرکنندگان در نشست عصرگاهی گردهمایی انجمن تصریح شد:

مذاکره روی تعرفه گمرکی، کميته می خواهد

ــطح  ــه در س ــه ک ــروز آنچ ام
بیــن الملــل مطــرح اســت 
انســجام و همگرایــی اســت 
کــه مــا از آن هــم بی بهــره 
ــگاه  ــتی ن ــا بایس ــتیم؛ م هس
ــته  ــکل ها داش ــه تش ــژه ای ب وی

ــیم.  باش
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ــه  ــه شــکل مســتقيم پذيرفت ــت ب ــن حماي اي
نيســت. امــا کشــورها بــه شــکل های مختلــف 

می کننــد. حمايــت  صادراتشــان  از 
4. بحــث بيمــه و ماليــات؛ ماليــات بــر ارزش 
ــه قصــور و  ــم ک ــم می بيني ــزوده، اينجــا ه اف
کوتاهی هايــی انجــام شده اســت. مثــاًل هفتــه 
ــه جلســۀ کميســيون اقتصــاد  ــا ب گذشــته م
ــی،  ــاد، بازرگان ــم و وزرای اقتص ــوت بودي دع
جهــاد کشــاورزی و رئيــس کل بانــک مرکزی 
اينکــه  علی رغــم  داشــتند.  حضــور  هــم 
مصــوب شــده کــه در بخــش کشــاورزی 
عــوارض صادراتــی و ماليــات بــر ارزش افزوده 
ممنــوع باشــد و وزارت اقتصــاد هــم بنــا دارد 
ــه صادرکننــدگان برگشــت بدهــد،  اينهــا را ب
امــا بخــش عمــده ای هنــوز پرداخــت نشــده 
و اساســاً راحت تريــن راه ايــن اســت کــه 
پرداختــی  صادراتــش  بابــت  صادرکننــده 
نداشــته باشــد کــه بعــداً قــرار باشــد مطالبــۀ 

ــد. ــت کن بازپرداخ
اينهــا مجموعــه عواملــی بود در محيط کســب 
ــا  ــادی م ــت های کالن اقتص و کار و در سياس
ــت  ــد و تح ــدود می کنن ــادرات را مح ــه ص ک
ــه  ــم ک ــول کني ــد قب ــد. باي ــار می گذارن فش
ــدگان،  ــا از صادرکنن ــاری م ــام تج ــب نظ غال
و واحدهــای تجــاری کوچــک  شــرکت ها 
تشــکيل شده اســت کــه غيــر تخصصــی 
ــث  ــا باع ــودن آنه ــک ب ــد و کوچ کار می کنن
شده اســت کــه در کشــورهای هــدف بــا 
يکديگــر بــه رقابــت منفــی قيمتــی بپردازنــد.
همچنيــن نتوانســتيم مالکيــت را از مديريــت 
صــادرات در شــرکت های مختلــف منفــک 
ــی بيــن  ــه بحــث بازارياب ــا ب کنيــم؛ يعنــی م
ــه  ــاً ب ــم و عمدت ــژه ای نداري ــگاه وي ــل ن المل
ــرکت ها  ــم. ش ــی کار نمی کني ــکل تخصص ش
ــل  ــن المل ــی بي ــه در اصــول بازارياب آنچــه ک

ــد.  ــت نمی کنن ــت را رعاي ــرح اس مط
امــروز اکثــر کشــورها از امتيــازات و توافقــات 
ــتند،  ــدار هس ــاری برخورخص ــه ای و تج تعرف
ــا و  ــل تفاهم نامه ه ــن قبي ــفانه اي ــا متأس ام
توافقــات تعرفــه ای و تجــاری و منطقــه ای 

ــت. ــا نشده اس ــال م ــامل ح ش
ــی  ــش خصوص ــت بخ ــوع فعالي ــورد ن در م
بايــد گفــت، امــروز آنچــه کــه در ســطح بيــن 
ــی  ــجام و همگراي ــت انس ــرح اس ــل مط المل
ــره هســتيم؛  ــم بی به ــا از آن ه ــه م اســت ک
مــا بايســتی نــگاه ويــژه ای بــه تشــکل ها 

ــيم.  ــته باش داش
ــره  ــث زنجي ــه بح ــژه ای ب ــگاه وي ــد ن ــا باي م
داشته باشــيم کــه طــی آن جريــان اطالعــات 
از مصــرف کننــدۀ نهايــی در طــول ايــن 

زنجيــره بــه توليــد کننــده انتقــال پيــدا 
ــب  ــر حس ــد ب ــده بتوان ــد کنن ــد و تولي کن
ــرف  ــات مص ــا و ترجيح ــت ه ــا، اولوي نيازه
کننــدۀ داخلــی و خارجــی محصــوالت را 
طبــق کيفيــت و اطالعــات مــورد درخواســت 
ــه نمايــد. در واقــع ارزش افــزودۀ حاصــل  ارائ
ــن  ــام فعالي ــال تم ــامل ح ــام ش ــن ادغ از اي
زنجيــره باشــد. مــا از ايــن فرصــت متأســفانه 
ــروز در وزارت  ــه ام ــم. اگرچ ــتفاده نکردي اس
رويکردهــای  از  يکــی  کشــاورزی  جهــاد 
کــه  اســت  زنجيره هــا  تشــکيل  اساســی 
ــت  ــات در دس ــرۀ لبني ــث زنجي ــاًل در بح مث
ــی  ــوزۀ محصول ــره در ح ــت. زنجي ــدام اس اق
ــوی،  ــيب، کي ــل س ــی از قبي ــرای محصوالت ب
ــی،  ــيب زمين ــمش، س ــران، کش ــا، زعف خرم
محصــوالت گلخانــه ای و صيفــی تعريــف 
شده اســت. انتظــار مــی رود بــا تــالش و 
همــکاری فعاليــن تجــارت پســته بــرای ايــن 
محصــول هــم زنجيــره داشته باشــيم کــه 
بتوانيــم از مزايــای ناشــی از آن اســتفاده 

ــم.  کني
ــا  ــن زنجيره ه ــن اي ــکل گرفت ــورت ش در ص
ــد  ــک برن ــب ي می شــود محصــوالت را در قال
ــام  ــته ارق ــه پس ــا ک ــه داد. از آنج ــی ارائ مل
مختلفــی دارد و بــا کيفيت هــای مختلفــی در 
ــا تبييــن  ــوان ب کشــور توليــد می شــود، می ت
ــب يــک  ــف در قال زيرکدهــای تجــاری مختل

ــم و  ــران را صــادر کني ــی، پســته اي ــد مل برن
ــه ثبــت برســانيم. در ســطح بيــن المللــی ب

ــتراتژی و  ــوان اس ــه عن ــه ب ــری ک ــه آخ نکت
ــه  ــه آن توج ــتی ب ــی بايس ــرد صادرات عملک
داشته باشــيم ايــن اســت کــه اگــر بخواهيــم 
ســطح  لحــاظ  از  را  مختلــف  کشــورهای 
گــروه  کنيــم ســه  تقســيم بندی  درآمــد 

ــت:  ــم داش خواهي
گــروه اول کشــورهای فقيــر و در حال توســعه 
ــه  ــه محصــوالت کشــاورزی ب ــه ب هســتند ک
عنــوان غــذا نــگاه می کننــد. کشــش قيمتــی 

ايــن کشــورها  محصــوالت کشــاورزی در 
بســيار پاييــن اســت، بنابرايــن مــا اگــر 
بخواهيــم عرضــه را در ايــن کشــورها افزايــش 
قيمت هــای  شــديد  کاهــش  بــه  دهيــم 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــی منته صادرات
ــاً  ــه صرف ــتند ک ــورهايی هس ــروه دوم کش گ
وارد  عمــده  صــورت  بــه  را  محصــوالت 
می کننــد کــه مجــدداً آنهــا را صــادر کننــد. 
توســعه يافته  کشــورهای  ســوم  گــروه 
بــا درآمــد بــاال هســتند کــه بعضــی از 
ــۀ  ــان جنب ــا برايش ــاورزی م ــوالت کش محص
تنقلــی دارد و آنهــا را کاالی لوکــس در نظــر 
ــران.  ــته و زعف ــا، پس ــل خرم ــد، مث می گيرن
کشــش قيمتــی ايــن محصــوالت بــه شــدت 
ــش عرضــۀ  ــرای افزاي ــن ب ــاال اســت، بنابراي ب
ــدازۀ  ــته بندی و ان ــوع در بس ــی و تن صادرات
ــت،  ــم داش ــی خواهي ــش قيمت ــته ها کاه بس
امــا شــدت افزايــش عرضــه خيلــی بيشــتر از 
کاهــش قيمــت اســت. بنابرايــن مــا بايســتی 
اهــداف خودمــان را بيشــتر بــر ايــن کشــورها 
ــاد  ــزودۀ ايج ــه ارزش اف ــم ک ــز کني متمرک
شــده در تمــام مراحــل زنجيــره )بســته 
بنــدی، فــرآوری و غيــره( عايــد کشــور شــود.
در پايــان اميــدوارم بــا توجــه بــه توضيحاتــی 
ــرات  ــث مذاک ــه در بح ــد ک ــه دادم بداني ک
ــم  ــی را می تواني ــازات عمل پيــش رو چــه امتي
ــا فضــای کســب و  در هنــد مطالبــه کنيــم ت
کار در صــادرات پســته را بتــوان بــا شــرکای 

ــيم. ــود بخش ــاری بهب تج
در ادامــه علــی قاســمعلی زاده اظهــار 
ــکالت  ــا مش ــه ب ــر از مواجه ــا غي ــت: م داش
چالش هايــی  ســاير  و  بهــره  و  ارز  نــرخ 
در  کردنــد،  عنــوان  شــجری  آقــای  کــه 
برگشــت منابــع ماليمــان هــم هيــچ اختيــار و 
تضمينــی نداريــم. ايــن معضــل اصلــی فعلــی 
صادرکننــدگان پســته اســت. از آقای شــجری 
خواهشــمنديم در جلســاتی کــه حضــور پيــدا 
می کننــد بــه طــرح و بررســی راه حــل بــرای 

ــد. ــوع بپردازن ــن موض اي
ــزوم  ــورد ل ــی در م ــد فیض ــپس حمی س
پســته  واردات  تعرفــه  کاهــش  پيگيــری 
نظــر مــن  بــه  تأکيــد کــرد:  بــه هنــد 
صادرکننــدگان محتــرم حاضــر در ايــن جمــع 
بايــد قبــل از هــر چيــز لــزوم پيگيــری ايــن 
موضــوع يعنــی تــالش بــرای کاهــش تعرفــۀ 
واردات پســته بــه هنــد را از جهــات مختلــف 
ــن  ــه م ــه ک ــۀ دوم اينک ــد. نکت ــی کنن بررس
ــد را  ــه هن ــته ب ــای واردات پس ــار تعرفه ه آم
ــت  ــد درياف ــت هن ــارت و صنع از وزارت تج
کــردم. طبــق ايــن آمــار تعرفــۀ واردات پســته 

ــاًل  ــی مث ــۀ ترجیح ــرای تعرف ب
پاییــن  پیشــنهاد  می تــوان 
آوردن تعرفــۀ پســته را بــه 
هندی هــا داد تــا در مقابــل، 
ــا  ــج ی ــۀ برن ــم تعرف ــران ه ای
را  وارداتــی  هنــدی  بــادام 

ــد.  ــش ده کاه
گردهمایی- تجارت
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ــت،  ــا پوس ــک ب ــته خش ــه پس ــد )چ ــه هن ب
ــالم  ــز پســته( حــدود 10 درصــد اع چــه مغ
ــود،  ــه می ش ــی ارائ ــداد مختلف ــت. اع شده اس
مــن نمی دانــم بايــد بــه کــدام اســتناد 
کنيــم، فقــط نکتــه ای کــه بايــد عــرض کنــم 
ــته  ــۀ واردات پس ــر تعرف ــه اگ ــت ک ــن اس اي
ــکبار  ــوالت خش ــاير محص ــا س ــد را ب ــه هن ب
وارداتــی بــه هنــد مقايســه کنيــم، می بينيــم 
ــاًل  ــه را دارد. مث ــن تعرف ــته کمتري ــه پس ک
ــه 70 درصــد اســت،  ــل تعرف ــورد نارگي در م
البتــه طبيعــی اســت، چــرا کــه هنــد خــودش 
ــادام  ــۀ ب ــت. تعرف ــل اس ــدۀ نارگي توليدکنن
وارداتــی 36 روپيــه در هــر کيلوگــرم اســت. 
ــردو 30  ــد، گ ــدق 10درص ــرای فن ــه ب تعرف
درصــد، ماکادميــا 30 درصــد و بــادام هنــدی 
ــد  ــه می داني 45 درصــد اســت. همان طــور ک
هنــد يکــی از بزرگتريــن واردکننده هــا و 
مصــرف کننده هــای بــادام هنــدی اســت. بــه 
نظــر مــن بحــث بايــد بــه ســمتی بــرود کــه 
بررســی کنيــم بــا توجــه بــه اختــالف فاحــش 
ــه  ــبت ب ــد نس ــه هن ــته ب ــۀ واردات پس تعرف
ــد  ــه وارد هن ــی ک ــای درخت ــاير آجيل ه س
می شــود، آيــا اصــاًل شانســی داريــم کــه 

ــر شــود؟ ــم کمت ــن ه ــۀ پســته از اي تعرف
حســین مهرابــی در تکميــل ســخنان 
ــه  ــی ب ــته واردات ــۀ پس ــزود: تعرف ــی، اف فيض
ــد  ــت، 12 درص ــد اس ــد 10 درص ــور هن کش
هــم ماليــات کاال و خدمــات )GST( بــه 
کــه  می گيــرد. همان طــور  تعلــق  پســته 
می دانيــد آمريکايی هــا چنــد ســال قبــل 
ــد کــه  ســرمايه گذاری بزرگــی در هنــد کردن
بــا شکســت روبــرو شــد، چــرا کــه بــازار هنــد 
بــه ظاهــر و مــزه پســته خيلــی اهميــت مــی 
دهــد و پســته ايــران را از قديــم مــی شناســد. 
اينکــه ســالی فقــط 10 هــزار تــن پســته 
احمــد آقايــی ايــران بــه کشــوری بــا جمعيــت 
بــاالی 1 ميليــارد نفــر بــرود مضحــک اســت. 
ســید مهــدی طبیــب زاده پيشــنهاد داد: 
بــه نظــر مــن در خصــوص مذاکــره بــرای 
کاهــش تعرفــۀ پســته وارداتــی بــه هنــد بهتــر 
اســت يــک تيــم قــوی تشــکيل داد و در کنــار 
دوســتان صادرکننــده، عــده ای از واردکنندگان 
هــم باشــند کــه رايزنــی بهتــر صــورت گيــرد. 
بايــد هماهنگــی در تيــم اعزامــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــه هنــد باشــد کــه ايــن مذاکــره به 

بهتريــن نحــو پيــش رود.
آرش علــوی اظهــار داشــت: نظــر مــن 
ــا توجــه بــه عالقــۀ زيــادی  ايــن اســت کــه ب
هندی هــا بــه واريته هــای پســتۀ کشــيده 
ــن  ــۀ پايي ــک تعرف ــی، پيشــنهاد وضــع ي ايران

ــه  ــود ک ــيده داده ش ــتۀ کش ــر پس ــاص ب خ
ــود.  ــام ش ــران تم ــتۀ اي ــع پس ــه نف ــايد ب ش
ــر  ــد در نظ ــم باي ــازار را ه ــش ب ــوع کش موض
بگيريــد، صرفــاً بحــث تعرفــه مطــرح نيســت. 
در مــورد مشــابه خرمــا را داريــم کــه وارداتــش 
بــه هنــد شــامل 30 درصــد تعرفــه اســت، امــا 
بــر اســاس آمــار فائــو کشــور هنــد بزرگتريــن 
وارد کننــدۀ خرمــای دنيــا اســت، چــون 
کشــش بــازار وجــود دارد. ايــران و عــراق 

ــن  ــد را تأمي ــازار هن ــای ب ــی خرم ــه راحت ب
ــای  ــت محدوديت ه ــه عل ــه ب ــد. اينک می کنن
موجــود، آمريــکا و ايــران نمی تواننــد بيــش از 
ميــزان فعلــی پســته بــه هنــد بفروشــند صرفاً 

ــه نيســت.  ــه خاطــر مســأله تعرف ب
محســن جالل پــور در واکنــش به ســخنان 
علــوی افــزود: بخشــی از ايــن کار بــه ســازمان 
ــن  ــود و اي ــوط می ش ــارت مرب ــعه و تج توس
ــه راغــب  ــن قضي ــه اي ــی ب ســازمان هــم خيل
نيســت. اخيــراً ترکيــه بــا توجــه بــه شــرايطی 
کــه دارد پيشــنهاد رفــع تعرفــه بيــن ايــران و 
ترکيــه را داد و حاضــر بــود 4 تــا 6 درصــد هــم 
پوئــن بدهــد، امــا ســازمان توســعه و تجــارت 
تصميــم گرفــت کــه اصــاًل ورود بــه ايــن 
موضــوع نکنــد. امــا در مــورد بــازار هنــد قضيه 
فــرق مــی کنــد. بــرای هنــد، روســيه و بعضــی 
کشــورهای ديگــر می شــود مذاکــره کــرد. امــا 
ــرای  ــا ب ــره تنه ــم مذاک ــر نمی کن شــخصاً فک
کاهــش تعرفــۀ پســتۀ کشــيده نتيجــه بخــش 
باشــد، ضمــن اينکــه آمريکايی هــا اعتقــاد 

ــت. ــی کشيده اس ــتۀ آمريکاي ــد پس دارن
مهــرداد آگاه گفــت: بــه هــر حــال کاهــش 
تعرفــۀ پســته وارداتــی بــه هنــد اگــر اجرايــی 
شــود، قطعــاً مصــرف پســته در هنــد افزايــش 
ــدا می کنــد، چــون در آن صــورت قيمــت  پي
پســته بــرای مصــرف کننــدۀ نهايــی کاهــش 
ــا  ــی ب ــۀ ترجيح ــث تعرف ــد. بح ــدا می کن پي

ــا  يــک کشــور بــرای يــک ســری از کاالهــا ب
ــور  ــالل پ ــای ج ــه آق ــارت آزاد ک ــث تج بح
ــی  ــرق م ــی ف ــد، خيل ــه را زدن ــال ترکي مث
کنــد. بــرای تعرفــۀ ترجيحــی مثــاًل می تــوان 
ــه  ــۀ پســته را ب ــن آوردن تعرف پيشــنهاد پايي
هندی هــا داد تــا در مقابــل، ايــران هــم 
ــی را  ــدی واردات ــادام هن ــا ب ــج ي ــۀ برن تعرف

کاهــش دهــد. 
ــران  ــور اي ــود دارد؛ کش ــه وج ــک نکت ــا ي ام
تجــارت ترجيحــی بــا کشــورهای زيــادی 
ــابقۀ  ــه س ــت ک ــن اس ــت اي ــدارد و واقعي ن
نداريــم.  زمينــه  ايــن  در  هــم  خوبــی 
بــا  ايــران  ترجيحــی  تجــارت  بيشــترين 
ــد  ــت بداني ــب اس ــت. جال ــه اس ــور ترکي کش
ــش  ــال پي ــه 3 س ــا ترکي ــۀ ترجيحــی ب تعرف
ــرا  ــتی اج ــه درس ــوز ب ــا هن ــد، ام ــا ش امض
نشــده اســت. مثــاًل يکــی از عمده تريــن 
اقالمــی کــه ترک هــا درخواســت کرده بودنــد 
پوشــاک بــود. ايــران تعرفــۀ ترجيحــی را امضا 
کــرد امــا وزارت صنعــت دســتور داد کــه اگــر 
کســی می خواهــد بــه ايــران جنــس بفروشــد 
ــد  ــس را تولي ــران آن جن ــد در اي ــد بياي باي
کنــد و نصــف آن را صــادر کنــد. مثــل ايــن 
ــر  ــم اگ ــا بگويي ــه هندی ه ــا ب ــه م ــت ک اس
ــادام هنــدی بفروشــيد  ــا ب ــه م می خواهيــد ب
بايــد بياييــد در ايــران بــادام هنــدی توليــد و 
صــادر کنيــد. بنابرايــن تجــارت ترجيحــی در 
ــور  ــل ج ــاده ای اســت و در عم ــر کار س ظاه

ــود. ــی ش ــری م ديگ
آزاد  تجــارت  تفاهم نامــۀ  مــورد  در  امــا 
می توانيــم پيشــنهاد تبــادل واحــد پولــی را 
ــد از  ــد بخواه ــر هن ــم اگ ــی بگويي ــم؛ يعن بدهي
ــد و  ــران اســتفاده کن ــا اي ــۀ تجــارت آزاد ب تعرف
ــران صــادر  ــه اي ــر ب ــۀ صف ــا تعرف ــی را ب کاالهاي
ــن کار را  ــد اي ــی توان ــی م ــا در صورت ــد تنه کن
بکنــد کــه ريــاِل ايــران را قبــول کنــد. مــا هــم 
ــه  ــر ب ــۀ صف ــا تعرف ــی را ب ــر خواســتيم کاالي اگ
ــم. ــول کني ــه قب ــد روپي ــم باي ــد صــادر کني هن

ــور در خصــوص اظهــارات  ــالل پ ــن ج محس
ــان  ــد هم ــن موضــوع مانن ــرد: اي ــوان ک آگاه عن
پيشــنهادی بــود کــه ترکيــه داد و ســازمان 
توســعه تجــارت ايــران آن را رد کــرد، چــرا کــه 
معتقــد بــود ايــن بــه ضــرر توليــد کشــور اســت 
و مــا را گرفتــار می کنــد. بنابرايــن بــه نظــر مــن 

اصــاًل وارد بحــث تجــارت آزاد نشــويم. 
در پايــان جــالل پــور پيشــنهاد تشــکيل 
ــه  ــفری ک ــر س ــرای ه ــه ب ــه ای داد ک کميت
جهــت مذاکــره بــا کشــورهای مختلــف پيــش 
آمــاده  اعزامــی همــواره  تيمــی  می آيــد، 

ــند. باش

ــزه  ــر و م ــه ظاه ــد ب ــازار هن ب
ــی  ــت م ــی اهمی ــته خیل پس
از  را  ایــران  پســته  و  دهــد 
ــه  ــد. اینک ــی شناس ــم م قدی
ســالی فقــط 10 هــزار تــن 
ــه  ــا ب ــی م ــد آقای ــته احم پس
ــاالی 1  ــت ب ــا جمعی ــوری ب کش
ــک  ــرود مضح ــر ب ــارد نف میلی

ــت.  اس

رت
جا
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بخش اقتصاد ايران:

سید مهدی برکچیان 
* اقتصاددان

* عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی شريف

موسی غنی نژاد
* پروفسور دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف 

* دکتری اقتصاد از دانشگاه سوربن فرانسه 
* سياستگذار نشريات دنيای اقتصاد و  تجارت فردا 

محسن جالل پور 
* فعال اقتصادی 

*رئيس اتاق بازرگانی در دوره هشتم 

علی میرزاخانی 
* سردبير نشريات مجموعه

 دنيای اقتصاد
* کارشناس ارشد اقتصاد 

محمد مهدی بهکیش
* اقتصاددان

* رئيس شورای عالی رؤسای 
اتاق بازرگانی ايران - ايتاليا

سخنرانان و اعضای پنل در چهارمين گردهمايی انجمن پسته ايران

مسعود خوانساری
* عضو هيأت رئيسه  اتاق بازرگانی ايران

* رئيس اتاق بازرگانی تهران

مهدی آگاه
* عضو هيأت موسس انجمن پسته ايران
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کتــاب  نویســنده  غنی نــژاد  موســی 
اولیــن  ایــران«  در  دولــت  »اقتصــاد 
گردهمایــی  روز  آخریــن  ســخنران 
ــود.  ــران در ســال 96 ب انجمــن پســته ای
او بــا ابــراز خرســندی از حضــور در بیــن 
اعضــای انجمــن، صحبــت در مــورد بخش 
خصوصــی را کــه در کتابــش مفصــاًل 
بــه آن پرداخته اســت را از موضوعــات 
مــورد عالقــه خــود ذکــر کــرد. در ادامــه 

مشــروح ســخنان وی را می خوانیــد.
»امــروز صحبــت بنــده در ايــن مــورد اســت کــه 
ــه  ــران چ ــی در اي ــش خصوص ــت بخ اوالً وضعي
ــه باشــد؟ و مســير رســيدن  اســت؟ بايــد چگون

ــم باشــيم، چيســت؟ ــه آنچــه می خواهي ب
ــت  ــه وضعي ــت ک ــن اس ــم اي ــه می داني آنچ
ــا  بخــش خصوصــی فعلــی شايســته کشــور م
ــاد  ــه در اقتص ــم ک ــادت داري ــا ع ــت. م نيس
ــه  ــی ک ــم. زمان ــت کني ــم صحب ــدد و رق ــا ع ب
کتــاب اقتصــاد دولــت در ايــران را می نوشــتم 
ــش  ــدازه بخ ــه ان ــودم ک ــن ب ــال اي ــه دنب ب
خصوصــی در ايــران را بدانــم. بــه عنــوان 
 )GDP( مثــال اگــر از توليــد ناخالــص داخلــی
ــی در  ــش خصوص ــهم بخ ــم، س ــرف می زني ح
ــی را  ــر روش ــفانه ه ــت؟ متأس ــدر اس آن چق
ــن  ــه ب ــم ب ــکار بردي ــری ب ــرای اندازه گي ــه ب ک
بســت خورديــم و روشــی پيــدا نکرديــم. حتــی 
در نظــام آمــاری مــا هــم روشــی بــرای انجــام 
ايــن کار پيش بينــی نشــده و همــه چيــز 
ــه  ــی گفت ــور تخمين ــه ط ــت. ب ــی اس تخمين
می شــود کــه بزرگــی بخــش خصوصــی بيــن 
15 تــا 20 درصــد از اقتصــاد کشــور مــا اســت. 
ــش  ــلطه بخ ــاً س ــت، عمدت ــلم اس ــه مس آنچ
ــت  ــد گف ــا باي ــتيم. ام ــاهد هس ــی را ش دولت
روش معمــول کــه مدنظــر اســت اندازه گيــری 
بــر حســب ارزش افــزوده توليــدی اســت و در 
ــون  ــم، چ ــکل داري ــدد مش ــن ع ــبه اي محاس
ــت  ــده اس ــيار پيچي ــا بس ــاد م ــتم اقتص سيس
و تنهــا خصوصــی و دولتــی نيســت، بلکــه 
انــواع  و  عمومــی  و  غيردولتــی  خصولتــی، 
و اقســام طبقه بندی هــا را داريــم. در ايــن 
ــا  ــی م ــت واقع ــت وضعي ــوم نيس ــرايط معل ش
چيســت، بــه ايــن معنــی کــه نمی توانيــم وزن 
ــن  ــاور م ــه ب ــم. ب ــبه کني ــک را محاس ــر ي ه
مشــکل فراتــر از اين اســت. حتــی اگــر بتوانيم 
ــم و بفهميــم وزن  ــن عــدد را ســنجش کني اي
بخــش خصوصــی چقــدر اســت و فــرض کنيــم 
کــه يــک بخــش خصوصــی مســتقل بــه معنای 

ــم  ــاز ه ــم، ب ــج اســت داري ــا راي آنچــه در دني
يــک بخــش دولتــی بســيار مداخله گــر داريــم 
و مشــکل اصلــی در ايــن قســمت نهفته اســت. 
مشــکل ايــن اســت کــه دولتی هــا و مســئولين 
سياســت گذاری اقتصــادی در دولــت به شــدت 
ــور اقتصــادی و بخــش خصوصــی  در همــه ام

دخالــت می کننــد. 
يــک دليــل اينکــه وضعيــت خوبــی در بخــش 
ــه  ــت ک ــن اس ــتيم اي ــاهد نيس ــی ش خصوص
دولــت اصــاًل دوســت نــدارد بخــش خصوصــی 
ــخ  ــرای پاس ــرا؟ ب ــد، چ ــوی باش ــزرگ و ق ب
ــد کــه اشــاره ای  ــن ســوال اجــازه بدهي ــه اي ب
ــه گذشــته داشــته باشــم. وقتــی می گوييــم  ب
ــث  ــت، بح ــاد اس ــاد زي ــت در اقتص وزن دول
ــش و در  ــال پي ــد س ــت. در ص ــدی اس جدي
دوران قاجــار اصــاًل بخــش دولتــی وجــود 
کشــور  اقتصــادی  بخش هــای  و  نداشــت 
عمدتــاً کشــاورزی و تجــارت بودنــد کــه 
ــا پــا نهــادن  آنهــا در دســت دولــت نبودنــد. ب
دوران  از  شــدن  مــدرن  وادی  بــه  جامعــه 
ــزرگ  ــی ب ــش دولت ــون، بخ ــا کن ــاه ت رضاش
و  می شــود  زيادتــر  مداخالتــش  می شــود، 
ــزار مــدرن و قــدرت سياســی را  اســتفاده از اب
ــد  ــاد می گيرن ــت ي ــد. در حقيق ــاد می گيرن ي
ــزار قــدرت سياســی  ــه اقتصــاد را اب کــه چگون
ــه  ــت ک ــد اس ــه بع ــه ب ــن مرحل ــد. از اي کنن
ــدا می شــوند. در دوران رضاشــاه  مشــکالت پي
بخــش دولتــی و شــرکت های بزرگــی بــه 
وجــود می آينــد، البتــه بخــش خصوصــی 
کــه از تجــارت وارد صنعــت می شــود هــم 
در کنــار آن رشــد می کنــد. ايــن درســت 
اســت کــه در دوران رضــا شــاه يــک حکومــت 
ــک  ــت ي ــرد و دول ــکل می گي ــوری ش ديکتات
ولــی  می کنــد،  ايجــاد  متمرکــز  قــدرت 
ــی  ــتر دولت ــت را بيش ــادی صنع ــش اقتص بخ
می کنــد و مداخالتــش را هــم در ايــن بخــش 
ــت  ــی حاکمي ــا فروپاش ــد. ب ــترش می ده گس
ــاره  ــال 1320، دوب ــی در س ــوی اول يعن پهل
ــن داران  ــه زمي ــا ک ــی م ــت مداران دولت سياس
و فئــودال هــا بودنــد، قــدرت می گيرنــد. 
ــوی دوم  ــن پهل ــدرت گرفت ــا ق ــه ب ــن مرحل اي
مصــادف می شــود و محمدرضــا شــاه هميشــه 
دل پرخونــی از ايــن اشــرافيت داشــت. در 
ــرای  ــفيد ب ــالب س ــکل گيری انق ــت، ش حقيق
ــا  ــود ت ــط او ب ــرافيت توس ــردن اش ــن ب از بي
بتوانــد دســت آنهــا را از سياســت کوتــاه کنــد. 
محمدرضــا شــاه بــه درســتی فهميــده بــود که 

ــد  ــرافيت باي ــت اش ــردن دس ــاه ک ــرای کوت ب
دستشــان را از اقتصــاد کوتــاه کنــد و اينــکار را 
کــرد. اگــر بــه اصالحــات ارضــی به عنــوان يک 
پــروژه اقتصــاِد سياســی نــگاه کنيــد، دقيقــاً به 
ــه نفــوذ سياســی و  ــن مأموريــت کــه چگون اي
ــوان از  ــران می ت ــرافيت را در اي ــادی اش اقتص
بيــن بــرد، پــی می بريــد و ايــن پــروژه بســيار 
موفقــی اســت. در کنــار ايــن مســائل، اقتصــاد 
نمی توانــد تعطيــل شــود، بنابرايــن کشــاورزی 
ــد  ــازه می ده ــت اج ــا دول ــد، ام ــه می بين لطم
يــک بخــش خصوصــی بــزرگ نيــز بــه وجــود 
بيايــد و رشــد کنــد. منتهــا از ايــن زمــان بــه 
ــه چگونگــی تعريــف رابطــه بيــن  بعــد بايــد ب

ــت. ــه داش ــت توج ــی و دول ــش خصوص بخ
ــن  ــده در اي ــاد بن ــات زي ــاس مطالع ــر اس  ب
ــه  ــاه ب ــا ش ــم محمدرض ــد بگوي ــه، باي زمين
شــدت از بــزرگ شــدن بخــش خصوصــی 
ــام »بســوی  ــه ن ــی ب ــی کتاب ــود. حت ــران ب نگ
ــته  ــوص نگاش ــن خص ــزرگ« در اي ــدن ب تم
شــده بــود. در ايــن کتــاب آمــده اســت: »مــا 
از  را  کشــاورزی  زميــن داری  و  فئوداليســم 
بيــن برديــم، امــا يــک تهديــد بــزرگ بــه نــام 
فئوداليســم صنعتــی بــرای مــا وجــود دارد و ما 
نبايــد بگذاريــم ايــن موضــوع اتفــاق افتــد«. در 
ــان،  ــاد آنزم ــورای اقتص ــه های ش صورت جلس
شــاه بــه صراحــت ايــن مــورد را طــرح می کند. 
ــم بخــش  ــازه نمی دهي ــا اج ــد م ــاه می گوي ش
خصوصــی، صنايــع ســنگين را بــه دســت 
صنايــع  از  آنزمــان  در  تصورشــان  بگيــرد. 
ســنگين، فــوالد بــود. البتــه نفــت و گاز دولتــی 
ــا اينکــه  ــود. ب ــال شــاه راحــت ب ــد و خي بودن
ــه  ــی ب ــش خصوص ــت بخ ــتند دس نمی خواس
ــود  ــل کمب ــه دلي ــا ب ــد، ام ــع برس ــن صناي اي
ــدند  ــور ش ــه 40، مجب ــی در ده ــع دولت مناب
اجــازه رشــد را بــه بخــش خصوصــی بدهنــد. 
آمده اســت،  اساســی  قانــون   44 اصــل  در 
نظــام اقتصــادی جمهــوری اســالمی ايــران بــر 
پايــه ســه بخــش دولتــی، تعاونــی و خصوصــی 
بــا برنامه ريــزی منظــم و صحيــح اســتوار 
ــع  ــه صناي ــامل کلي ــی ش ــش دولت ــت. بخ اس
بــزرگ، صنايــع مــادر، بازرگانــی خارجــی، 
معــادن بــزرگ، بانکــداری، بيمــه، تأميــن 
نيــرو، ســدها و شــبکه  هــای بــزرگ آبرســانی، 
راديــو و تلويزيــون، پســت و تلگــراف و تلفــن، 
هواپيمايــی، کشــتيرانی، راه و راه آهــن و ماننــد 
اينهــا اســت کــه بــه صــورت مالکيــت عمومــی 
ــی  ــش تعاون ــت. بخ ــت اس ــار دول و در اختي
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شــامل شــرکت ها و مؤسســات تعاونــی توليــد 
و توزيــع اســت کــه در شــهر و روســتا بــر طبــق 

ــود. ــکيل می ش ــالمی تش ــط اس ضواب
از  قســمت  آن  شــامل  خصوصــی  بخــش 
و  تجــارت  صنعــت،  دامــداری،  کشــاورزی، 
ــای  ــل فعاليت ه ــه مکم ــود ک ــات می ش خدم
ــه  ــن ب ــت. اي ــی اس ــی و تعاون ــادی دولت اقتص
ايــن معنــا اســت کــه اگــر چيــزی تــه آن مانــد، 
ــف  ــت! تعري ــی اس ــش خصوص ــه بخ ــق ب متعل
بخــش خصوصــی در اصــل 44 قانــون اساســی 
رشــد  راه  »تئــوری  بــه  عجيبــی  شــباهت 
غيرســرمايه داری« يــک اقتصاددان مارکسيســم 
روســی بــه نــام اوليانوفســکی دارد. ايــن تئــوری 
در تفکــر شــاه وجــود داشــت و دقيقــاً در قانــون 
ــاز  ــا ب ــران ج ــالمی اي ــوری اس ــی جمه اساس
ــه  ــاد ب ــد اقتص ــوری می گوي ــن تئ ــد. اي می کن
طــور متمرکــز بايــد در دســت دولــت باشــد و 

ــود.  ــه ش ــی گرفت ــم صنعت ــوی فئوداليس جل
علــت اينکــه مــا االن در ايــن وضعيت هســتيم 
ايــن اســت کــه هنــوز ايــن طــرز فکــر وجــود 
ــاه  ــان ش ــی در زم ــدرت سياس ــی ق دارد. يعن
ــت  ــود و االن در دس ــده ب ــک ع ــت ي ــه دس ب
عــده ای ديگــر اســت، امــا هــر دو گــروه 
احساسشــان ايــن اســت کــه بخــش خصوصــی 
بــزرگ، خطرنــاک اســت. چــه خطــری؟ خطــر 
ــزی متوجــه  ــه طــور غري سياســی. رضاشــاه ب
ــادی دارد،  ــدرت اقتص ــس ق ــود هرک ــده ب ش
قــدرت سياســی هــم دارد. االن هــم وضــع بــه 
همــان منــوال اســت و همــه حضــرات قبــول 
ايــران  در  خصوصی ســازی  کــه  کرده انــد 
خصوصی ســازی  اســت.  خــورده   شکســت 
ــدازه 5  ــه ان ــرايط ب ــن ش ــران در بهتري در اي
ــش  ــه وزن بخ ــه، البت ــورت گرفت ــد ص درص
ــه  ــر يافت ــی بيشــتر شــده، شــکلش تغيي دولت
و بــه خصولتــی، غيردولتــی و عمومــی تبديــل 
شــده اســت کــه مديريــت و اداره آن بــه دســت 
ــن  ــته اي ــا گذش ــاوت االن ب ــت! تف ــت اس دول
اســت کــه در گذشــته می گفتنــد بايــد جلــوی 
فئوداليســم صنعتــی گرفتــه شــود، امــروز مــی 
گوينــد بخــش خصوصــی خيلــی خــوب اســت 
و بايــد دســِت خودی هــا باشــد. اينــکار را 
ــتند  ــته داش ــه از گذش ــه ای ک ــاس تجرب براس
خيلــی خــوب انجــام دادنــد و وضــع مــا امــروز 
ــد اقتصــاد  ــن اســت. پوپوليســت ها می گوين اي
بايــد در دســت مــردم باشــد. 80 ميليــون نفــر 
ــدام  ــه ک ــت ک ــن اس ــوال اي ــم. س ــردم داري م
مــردم؟ معنــی مــردم در اينجــا کســانی اســت 
ــا  ــای م ــزو رفق ــا هســتند، ج ــروه م ــه در گ ک
هســتند و حــرف مــا را گــوش می دهنــد. 
البتــه ايــن پيشــرفت بزرگــی اســت کــه ايــن 

ــل  ــت های اص ــد و سياس ــه ش ــئله پذيرفت مس
ــه  ــد ک ــه ش ــی پذيرفت ــدند. يعن ــالغ ش 44 اب
بخــش دولتــی کارآمــد نيســت و بايــد منطــق 
ديگــری در اقتصــاد حاکــم شــود و آن منطــق 
رقابــت و حضــور بخــش خصوصی اســت. ســعی 
ــازی  ــت پياده س ــق رقاب ــه منط ــت ک شده اس

ــود دارد؛ اول  ــز وج ــط قرم ــا دو خ ــود، ام ش
ــود  ــد وج ــی نباي ــرمايه گذاری خارج ــه س اينک
داشــته باشــد؛ دوم اينکــه اگــر ســرمايه گذاری 
ــد نقــش تعييــن  خارجــی وجــود داشــت، نباي
کننــده ای داشــته باشــد؛ يعنــی بايــد پولشــان 
را بياورنــد، امــا در مــورد نحــوه هزينه کــرد آن 
ــرمايه گذاری  ــرد. س ــم بگي ــد تصمي ــت باي دول
داخلــی هــم مــی توانــد وجــود داشــته باشــد، 

ــود. ــر ش ــد بزرگت ــد نمی توان ــک ح ــا از ي ام
ــکار  ــروزه چ ــرايط ام ــن ش ــه اي ــه ب ــا توج ب
می تــوان کــرد؟ بخــش خصوصــی واقعــی کــه 
ــود،  ــردم می ش ــاير م ــما و س ــده، ش ــامل بن ش
قدرتــی نــدارد و گردنــش از مــو باريک تــر 
اســت. قــدرت سياســی بــه دســت تفنــگ داران 
و اقتصادمــان بــا تفنــگ اســت. بــا ايــن وجــود 
راه  و  کــرد  فراهــم  را  شــرايطی  می تــوان 
ــن نيســتم.  ــاز کــرد و مــن بدبي پيشــرفت را ب
بخــش  دولتــی،  سياســت مداران  منتهــا 
ــد. ايــن توطئــه  خصوصــی را در تلــه انداخته ان
هــم نيســت و موضــوع روشــن و مبرهنی اســت 
ــت.  ــروع شده اس ــی ش ــه 30 شمس ــه از ده ک
ــات  ــه بخــش خصوصــی امکان ــا ب می گوينــد م
آنهــا  از  امــا  کننــد،  رشــد  تــا  می دهيــم 
توقعاتــی هــم داريــم و بايــد خــودی باشــند و 
بــا مــا همــکاری کننــد. حرفشــان ايــن اســت 
کــه مــا بايــد بتوانيــم کنترلشــان کنيــم. اينهــا 
ــع  مطالــب جديــدی نيســتند، در آنزمــان مناب
ــی  ــش خصوص ــار بخ ــت را در اختي ــی نف مال
دادنــد،  تخصيــص  رانت هايــی  گذاشــتند، 
سيســتم يارانــه ای را در آنزمــان راه انــدازی 
ــا  ــاير يارانه ه ــه ارز، ســوخت و س ــد. ياران کردن
و  شده اســت  پايه گــذاری  زمــان  همــان  از 

ــديد  ــه و تش ــترش يافت ــه و گس ــا االن ادام ت
امتيــازی  يــک  دولــت  يعنــی  شــده اند. 

می دهــد و يــک امتيــازی می گيــرد. 
راه حــل اينکــه تحکــم و ســلطه دولــت کاهــش 
يابــد ايــن اســت کــه بخــش خصوصــی هرچــه 
کمتــر از بخــش دولتــی امتيــاز و کمــک بگيرد 
و بــه ازای آن دولــت اجــازه دهــد بخــش 
از  انجــام دهــد.  خصوصــی کار خــودش را 
منظــر اقتصــادی وظيفــه اوليــه و اصلــی دولــت 
ــن  ــت. مهمتري ــی اس ــای عموم ــد کااله تولي
ــردم  ــال م ــان و م ــظ ج ــی، حف کاالی عموم
ــد از دولــت خواســت کــه اينــکار را  اســت. باي
ــود را  ــغله خ ــت مش ــد. دول ــام ده ــوب انج خ
ــن  ــام اي ــه انج ــه ب ــت ک ــاد کرده اس ــدر زي آنق
ــی  ــت داخل ــه امني ــد. البت ــه اش نمی رس وظيف
و خارجــی بــه معنــای عــام آن در ايــران خــوب 
اســت و يکــی از امن تريــن کشــورهای منطقــه 
هســتيم. اما دولــت در حوزه نگهبانــی از حقوق 
ــتم  ــد و سيس ــل نمی کن ــوب عم ــت خ مالکي
قضايــی مــا کارکــرد خوبــی نــدارد و در زمينــه 
ــر  ــف اســت. ه ــی ضعي ــات بخــش عموم خدم
ــت وارد  ــا دول ــه بخــش خصوصــی ب ــی ک زمان
ــود از  ــهم خ ــت س ــده و درخواس ــره ش مذاک
رفته اســت.  کاله  ســرش  داشــته،  را  نفــت 
ــدودی  ــده مح ــی ع ــع مال ــت وض ــن اس ممک
در چنيــن شــرايطی خــوب شــود، امــا منافــع 
ــن  ــی تأمي ــع مل ــی و مناف ــش خصوص کل بخ
نخواهدشــد. اگــر دولــت عهــده دار نوشــتن 
ــود،  ــی ش ــش خصوص ــت گذاری های بخ سياس
مجــدداً ســر مــا کاله مــی رود. بــه عنــوان 
مثــال، ســهام عدالــت بــه صــورت صــوری بــه 
مــردم منتقــل شــده، امــا مديريــت و مالکيــت 
ــار  ــه آم ــی ب ــت اســت. وقت ــه دســت دول آن ب
500 شــرکت برتــر ايــران نــگاه می کنيــد، 
ــر خوشــحال می شــويد کــه 15  ــدای ام در ابت
شــرکت اول از بخــش خصوصــی هســتند. امــا 
ــد،  ــی می کني ــرکت ها را بررس ــام ش ــی ن وقت
يعنــی  هســتند،  دولتــی  کــه  می بينيــد 
ــت.  ــن کرده اس ــت تعيي ــا را دول ــران آنه مدي
طبــق آمــار ســال 94، شــرکت هلدينــگ 
ــازی ها،  ــارس، خودروس ــج ف ــيمی خلي پتروش
ــده اند،  ــالم ش ــی اع ــت و ... خصوص ــک مل بان

ــاً خصوصــی هســتند؟  ــا واقع آي
بنابرايــن اگــر مــا بــه اميــد دولت مــردان 
ــا  ــيم ت ــن باش ــن بي ــای روش ــا تکنوکرات ه ي
بياينــد بــرای مــا قانــون خصوصی ســازی 
کننــد،  خصوصــی  را  اقتصــاد  و  بنويســند 
ــت. پيشــنهاد  ــد ياف ــه خواه ــی ادام ــد فعل رون
مــن ايــن اســت کــه بــه صــورت ســلبی بايــد 
ــم.«  ــی عــوض کني ــه طــور کل مســيرمان را ب

اگــر مــا بــه امیــد  دولت مــردان 
یــا تکنوکرات هــای روشــن بیــن 
ــرای  ــد ب ــا بیاین ــیم ت باش
ــازی  ــون خصوصی س ــا قان م
بنویســند و اقتصاد را خصوصی 
ــه  ــی ادام ــد فعل ــد، رون کنن

خواهــد یافــت

صاد
گردهمایی- اقت
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ــته  ــن پس ــي انجم ــوم گردهمای روز س
دی   22 تاریــخ  در  کیــش  در  ایــران 
ــران  ــاد ای ــث اقتص ــه مباح ــاه 96 ب م
ــن  ــل اول ای ــت. در پن ــاص داش اختص
ــاري،  ــعود خوانس ــدي آگاه، مس روز مه
ــژاد و  ــي غني ن ــور، موس ــن جالل پ محس
محمدمهــدي بهکیــش حضــور داشــتند.

ــالل  ــن ج ــل، محس ــن پن ــده ای گردانن
ــور، در مقدمــه جلســه ضمــن تشــکر  پ
از هیــأت رئیســه اتــاق ایــران، مســعود 
خوانســاری، حســین ســالح ورزی و 
کیــوان کاشــفی بــه خاطــر حضورشــان 
در جمــع فعــاالن پســته، از بابــت عــدم 
ــژه  ــتیار وی ــي دس ــعود نیل ــور مس حض
رئیــس جمهــور در امــور اقتصــادی 
ــاق  ــس ات ــافعي رئی ــین ش و غالمحس
بازرگانــی ایــران از شــرکت کنندگان 

ــرد.  ــي ک عذرخواه
ــا موضــوع »بخــش خصوصــي در  ــل اول ب پن
ايــران؛ آنچــه هســت و آنچــه بايــد باشــد« بــا 
ــاز  ــش آغ ــدی بهکی ــخنرانی محمدمه س
ــژاد  ــاي غني ن ــل صحبت ه ــد. وي در تکمي ش
ــي  ــي نکات ــش خصوص ــن بخ ــورد قواني در م
را اضافه کــرد: »قبــل از انقــالب در زمــان 
پهلــوی دوم بــا ورود صنعــت بــه اقتصــاد 
ايــران شــد. در آن  کشــور مدرنيتــه وارد 
ــام ســازمان گســترش  ــه ن ــان ســازمانی ب زم
ايــران  صنايــع  نوســازی  يــا  نوســازی  و 
پايه گــذار  ســازمان  ايــن  به وجود آمــد. 
ــد.  ــران ش ــزرگ در اي ــت ب ــدود 90 صنع ح
ــال  ــض ح ــر تناق ــم و پ ــناد مه ــی از اس يک
حاضــر ايــران اساســنامه ايــن ســازمان اســت. 
ــن مســئله  ــه اي ــن ســازمان ب در اساســنامه اي
اشــاره شده اســت کــه بخــش خصوصــی قــادر 
ــزرگ نيســت، درنتيجــه  ــع ب ــاد صناي ــه ايج ب
ايــن وظيفــه برعهــده دولــت اســت. ولــی 
ســهم دولــت نبايــد بيــش از 49 درصــد باشــد 
و دولــت وظيفــه دارد 51 درصــد ســهم را بــه 
بخــش خصوصــی منتقل کنــد و اين ســهم نيز 
بايــد بــه تدريــج کامــاًل بــه بخــش خصوصــي 
منتقــل شــود. تحــت لــوای ســازمان گســترش 
نوســازی، حــدود 90 شــرکت تأســيس شــد، از 
جملــه شــرکت ايــران خــودرو. صنايــع بــزرگ 
ــه  ــرمايه اولي ــا س ــازمان و ب ــن س ــب اي در قال
ــدند،  ــاد ش ــوی دوم ايج ــان پهل ــت در زم دول
امــا هيــچ گاه اجــازه ندادنــد بخــش خصوصــی 
درونشــان شــکل بگيــرد و ايــن بخــش از 

يــک  آغــاز  ايــن  اجــرا شــود.  اساســنامه 
ــود. عــده اي کارشــناس دنيــا ديــده  تناقــض ب
ــی  ــا آنهاي ــد، ام ــه کردن ــنامه ای را تهي اساس
کــه بايــد اجــرا مي کردنــد ايــن بخــش از 
کار را انجــام ندادنــد، چــون اعتقــادی بــه 
ــت  بخــش خصوصــی نداشــتند. بنابرايــن، دول
ــق  ــن طري نمی خواهــد بخــش خصوصــی از اي

ــرد.« ــکل بگي ش
بهکيــش عــالوه بــر تحليــل چرايــي وضعيــت 
ــده  ــود از آين ــم انداز خ ــه چش ــه ارائ ــروز ب ام
اقتصــاد و طــرح راهــکار خــود پرداخــت: 
»تــا کنــون قــدرت بخــش خصوصــی در 

ــرمايه  ــول و س ــت و پ ــدن، صنع ــن، مع زمي
بوده اســت، امــا امــروز تبديــل بــه مغــز 
از  دنيــا  بــزرگ  شــرکت های  می شــود. 
جملــه مايکروســافت و گــوگل و... از ايــن نــوع 
شــرکت ها هســتند. مالــکان ايــن چنيــن 
کســب و کارهايــي جــوان هســتند و مبنــاي 
توليــد، مغــز آنهاســت و ايــن گونــه از دســت 
ــه  ــد ک ــت جدي ــن صنع ــد. اي ــت خارج ان دول
مبنايــش فکــر اســت بــه کليــه صنايــع ديگــر 
ــا را  ــده ای از آنه ــش عم ــرده و بخ ــه ک رخن
ــش از  ــون بي ــم اکن ــت. ه ــخير کرده اس تس
ــام شــده شــرکت  ــاي تم 50 درصــد هزينه ه
ــت.  ــی اس ــای آی ت ــه هزينه ه ــوط ب ــز مرب بن
وقتــي ايــن بخــش غالــب شــود، دولــت ديگــر 
ــب وکار  ــن کس ــه اي ــرا ک ــدارد؛ چ ــي ن قدرت
ــه فکــر و خالقيــت اســت و  ــد متکــی ب جدي
ــد.  ــت را محــدود کن ــد مالکي ــت نمی توان دول
در دنيــای 10 ســال آينــده، گســترش مســير 
بخــش خصوصــی از ايــن طريــق بســيار 

ــد. ــد ش بيشــتر خواه
ــررات  ــي شــامل مق فضــای کســب و کار فعل
ــت. در ادارات  ــر اس ــا گي ــت پ ــی و دس اضاف
و  نشســته اند  مختلــف  آدم هــای  مختلــف 
ــک کار   ــراي انجــام ي ــد و ب ــازه دهن ــد اج باي
ــال  ــای ديجيت ــت. در دني ــاز اس ــر ني 50 ُمه
ــل  ــر ح ــا دو نف ــا ب ــه کاره ــن گون ــروز اي ام
بازرگانــی، مجلــس و  اتاق هــای  می شــود. 
بعضــی افــراد در دولــت روی ايــن موضــوع کار 
کردنــد، امــا موفــق نبودنــد. علتــش اين اســت 
کــه منافــع مســتتری وجــود دارد و ميــزی که 
ــرای  ــی ب ــد، منافع ــته ان ــه گذاش در وزارتخان
عــده ای ايجــاد کــرده اســت. تشــکل ها يکــی 
از کارهايــی کــه  بايــد بکننــد ايــن اســت کــه 
ــن فکــر کننــد فضــای کســب و کار را  ــه اي ب

ــود داد.« ــود بهب ــی ش ــه م چگون

راه حل اقتصاددانان در روز اقتصاد در گردهمایی انجمن پسته ایران

از دولت امتياز نخواهيد

ســهم دولــت نبایــد بیــش 
ــت  ــد و دول ــد باش از 49 درص
ــهم  ــد س ــه دارد 51 درص وظیف
را بــه بخــش خصوصــی منتقــل 
ــد  ــز بای ــهم نی ــن س ــد و ای کن
ــش  ــه بخ ــاًل ب ــج کام ــه تدری ب

ــود. ــل ش ــي منتق خصوص

فضــای کســب و کار فعلــي 
و  اضافــی  مقــررات  شــامل 
دســت پــا گیــر اســت. در 
آدم هــای  مختلــف  ادارات 
مختلــف نشســته اند و بایــد 
ــام  ــراي انج ــد و ب ــازه دهن اج
یــک کار  50 ُمهــر نیــاز اســت.

صاد
اقت
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تأييــد نظريــه جايــگاه  در  مهــدي آگاه 
بخــش خصوصــي ايــران در صحبت هــاي 
غني نــژاد بــه دو مســئله؛ يارانــه انــرژي و 
بيمــاري هلنــدي اقتصــاد ايــران اشــاره کــرد.
ــکل  ــی ش ــيمان زمان ــر س ــت انرژي بَ   »صنع
ــد بخــش  ــالم شــد می خواهن ــه اع ــت ک گرف
خصوصــی در صنعــت ســيمان کــه يــک 
صنعــت بــزرگ و اساســی اســت، فعــال شــود. 
بــرای ايــن کار صنــدوق توســعه حســاب 
ايــن  محــل  از  کــه  کردنــد  ايجــاد  ارزی 
ــی  ــش خصوص ــس در بخ ــه هرک ــدوق ب صن
ــيمان  ــت س ــت در صنع ــان فعالي ــه خواه ک
اســت وام دهنــد. در آن زمــان توليــد ســيمان 
در ايــران حــدود 30 ميليــون تــن بــود و 
ــده  ــدار مان ــن مق ــي همي ــدت طوالن ــرای م ب
ــت  ــم در صنع ــرمايه گذاری ه ــچ س ــود. هي ب
ســيمان نمــی شــد. ايــن تشــويق اوليــه 
باعــث شــد صنعــت ســيمان بــرای توليــد 80 
ميليــون تــن ســيمان در يــک مقطــع دوســاله 
ــه  ــد ک ــر مي آم ــه نظ ــد! ب ــزی کن برنامه ري
قــرار اســت بخــش خصوصــی در ايــن صنعــت 
ــک  ــن کار ي ــد. در ريشــه اي حــرف اول را بزن
ــن صنعــت بســيار  اشــکال وجــود داشــت. اي
ــم از  ــوددهی آن ه ــت س ــود و عل ــر ب َ انرژی ب
هميــن ناحيــه بــود. در واقــع هــر کــس کــه 
ــت  ــت، می توانس ــرژي داش ــرف ان ــزار مص اب
انــرژی مصــرف کنــد و ادعــاي ميليــاردر 
شــدن داشته باشــد. حتــی مــن هــم شــخصاً 
فريــب خــوردم و بــه داخــل تشــکيالت يــک 
ــم.  ــان رفت ــيمان در کرم ــد س ــرکت تولي ش
ايــن شــرکت خيلــی موفــق بــود، امــا عمــده 
ــرژی  ــت ان ــن شــرکت ناشــی از ران درآمــد اي
ــود دارد.  ــيمان وج ــت س ــه در صنع ــت ک اس
يعنــی دولــت الزم نيســت کــه جلــوی بخــش 
خصوصــی را بگيــرد. دولــت می توانــد بــا 
تعييــن بعضــی قيمت هــای پايــه روی منابــع 
اصلــی از قبيــل آب و انــرژی بــه صنايــع 
ــه  ــچ وج ــه هي ــيری ک ــد در مس ــت بده جه
ــه  جنبــه رقابتــی و کارايــی نداشــته باشــد. ب

ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــل اس ــن  دلي همي
ــيمان  ــی س ــت خال ــن ظرفي ــون ت 20 ميلي
ــيمان  ــن س ــر ت ــد ه ــم. تولي ــور داري در کش
ســرمايه  تومــان  ميليــارد   500 حــدود 
ــی  ــی يعن ــت خال ــن ظرفي ــد، 20 ت می خواه
10 هــزار ميليــارد تومــان از ســرمايه خوابيــده 
اســت و توليــد نمی کنيــم. بنابرايــن الزم 
ــی را  ــش خصوص ــوی بخ ــت جل ــت دول نيس
ــی را  ــا پارامترهاي ــد ب ــه می توان ــرد، بلک بگي
کــه بــه اقتصــاد می دهــد،  بخــش خصوصــی 
ــه  ــد. يعنــی بخــش خصوصــی ب ــع کن را ضاي
قســمتی از همــان بخــش رانت خــوار دولتــی 

ــل شــود. تبدي
ــه از  ــن عارض ــدي؛ اي ــاري هلن ــه بيم عارض
ــی  ــت توليدزداي ــدت از صنع ــه ش ــويي ب س
می کنــد و در ايــن شــکل بــرای افــراد صرفــه 
اقتصــادي نــدارد کــه دنبــال کارهای اشــتغالزا 
و توليــدی برونــد. از ســوي ديگــر باعــث 
ــهری  ــن ش ــت زمي ــاب قيم ــش بی حس افزاي
ــدی  ــاری هلن ــت بيم ــن خاصي ــود. اي می ش
اســت کــه هــر چيــز قابــل وارداتــی، قيمتــش 
واردات  قابــل  آنچــه  و  نمی کنــد  تغييــر 
ــه  ــن شــهری و از جمل ــه زمي نيســت از جمل
ناهــار ظهــر در يــک رســتوران خيلــی شــيک 
ــر  ــود. ه ــه رو می ش ــت رو ب ــش قيم ــا افزاي ب
ــد  ــيد نمی تواني ــد باش ــه ثروتمن ــم ک ــدر ه ق
و  بخوريــد  پاريــس  را در  ناهــار ظهرتــان 
ــه  ــی را ب ــه بخش هاي ــن عارض ــد. اي برگردي

ــه  لحــاظ اقتصــادي تقويــت مي کنــد کــه پاي
ــد؛ يعنــی ســاختمان  بنيــادی محکمــی ندارن
ســازی مــا بــه ايــن صــورت تغييــر نکــرد کــه 
ــی 20 روز  ــد ط ــا بتوان ــرد ت ــر ک ــن تغيي چي
ــد.  ــداث کن ــه را اح ــاختمان 5 طبق ــک س ي
ــک رشــد  ــران ي رشــد ساختمان ســازي در اي
ــوده اســت. حتــی اگــر در  صرفــاً مصنوعــی ب
بــد کار می کرديــد و  ســاخت ســاختمان 
ــش  ــر افزاي ــه خاط ــا ب ــت، ام ــان نداش راندم
نــرخ زميــن ســود بــه دســت مي آيــد و ايــن 

ــدي اســت.  ــوم عارضــه هلن ــه مفه ب
ايــن نکتــه نبايــد فرامــوش شــود کــه دولــت 
نــه فقــط بــا نــدادن ســهام بــه بخــش 
خصوصــی مانــع تقويــت آن شــده، بلکــه 
بــا تعييــن پارامترهــای اقتصــادی کــه در 
ــد  دســتش اســت اقتصــاد را منحــرف مي کن

ــد. ــه بخواه ــی ک ــه طرف ب
ــاير  ــته و س ــيمان و پس ــد س ــی مانن صنايع
صنايــع، احتيــاج بــه ثبــات دارنــد. ايــن 
ــروز  ــا ام ــه تنه ــه ن ــد ک ــد بدانن ــع باي صناي
سياســت اقتصــادی مشــخص اســت، بلکــه ده 
ــرداري  ــد. بهره ب ــدار مي مان ــده پاي ــال آين س
ــاز مي شــود و  ــد از 10 ســال آغ در پســته بع
بــه مــدت 20 تــا 30 ســال انتظــار داريــد کــه 
ــر مبنــای درســتی بچرخــد. در  ــان ب اقتصادت
ــت تضميــن دو ســه روزه نمــی  ــران از دول اي
تــوان گرفــت کــه بــر ســر يــک بحــث بمانــد، 

ــه 10 ســال و 30 ســال.« چــه برســد ب
ــه  ــوش بينان ــگاه خ ــالف ن ــدي آگاه برخ مه
ــوژي  ــگاه تکنول ــه جاي ــل ب ــاير اعضــاي پن س
ــرد.  ــل ک ــوع را تحلي ــري موض ــه ديگ از زاوي
ــت ايــن  قــدرت را دارد کــه از حســاب  »دول
شــما بــردارد و بگويــد حــق بيمــه اســت. مــن 
ــوز ســراغ اســتارت   ــت هن ــم دول فکــر می کن
ــم و  ــر کني ــد صب ــت. باي ــه  اس ــا نرفت آپ ه
ببينيــم سرنوشــت اســتارت آپ هــا در مقابــل 
می شــود.  چــه  اجتماعــی  بيماری هــای 
ــک کاالی  ــته ي ــه پس ــد ک ــه داري ــما توج ش
کشــاورزی اســت کــه تــا مرحلــه فــرآوری از 
ــم از  ــاف اســت و صــادرات آن ه ــات مع مالي
ــرای  ــان ب ــا در کرم ــاف اســت. ام ــات مع مالي
ميليــون   700 اظهارنامه هــای  افــرادی 

تومانــی مالياتــی فرســتاده اند.«
ــل  ــه تحلي ــاری در ادام ــعود خوانس مس
رابطــه دولــت و بخــش خصوصــي و در پاســخ 
بــه صحبــت موســي غني نــژاد بــه طــرح 
ــي  ــت: »بخش ــت و گف ــود پرداخ ــدگاه خ دي
ــت،  ــتن اس ــث نخواس ــران بح ــاد اي از اقتص
ــای  ــه درآمده ــکل ب ــن مش ــر اي ــش ديگ بخ
بخــش  از  را  آن  کــه  برمي گــردد  دولــت 
ــورد  ــن دو م ــد. اي ــاز می کن ــی بی ني خصوص
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــم دي ــار ه ــد در کن را باي
درآمــد نفتــی کــه دولــت دارد و تفکــری کــه 
ــدرت سياســی  ــدرت اقتصــادی، ق باالخــره ق
بخــش  کــه  شده اســت  باعــث  مــی آورد 
خصوصــی کمتــر توســعه پيــدا کنــد. اگــر بــه 
ــال  ــم از س ــه کني ــم توج ــالب ه ــل از انق قب
1342 تــا 1350 شــايد شــکوفاترين بــازه 
ــش  ــه بخ ــت ک ــران اس ــاد اي ــخ اقتص در تاري
ــق پيــدا کــرد. از دهــه  خصوصــی خــوب رون

ــران  ــازي در ای ــد ساختمان س رش
یــک رشــد صرفــًا مصنوعــی بــوده 
اســت. حتــی اگــر در ســاخت 
ســاختمان بــد کار می کردیــد و 
ــر  ــه خاط ــا ب ــت، ام ــان نداش راندم
ــه  ــود ب ــن س ــرخ زمی ــش ن افزای
ــه مفهــوم  ــن ب ــد و ای دســت مي آی

ــت. ــدي اس ــه هلن عارض

ــوی  ــه جل ــت ک ــت الزم نیس دول
بخــش خصوصــی را بگیــرد. دولت 
بعضــی  تعییــن  بــا  می توانــد 
منابــع  روی  پایــه  قیمت هــای 
ــه  ــرژی ب ــل آب و ان ــی از قبی اصل
صنایــع جهــت بدهــد در مســیری 
کــه هیــچ وجــه جنبــه رقابتــی و 

ــد ــته باش ــی نداش کارای

صاد
گردهمایی- اقت
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50 بــه بعــد کــه درآمدهــاي نفتــی وارد 
کشــور شــد، مشــکالت اقتصــاد و برخــورد بــا 
بخــش خصوصــی آغــاز شــد. در همــان زمــان 
ــه  ــد. در مقايس ــروع ش ــا ش ــرل قيمت ه کنت
ــه  ــم ک ــم و ده ــت نه ــي در دول ــان فعل زم
ــدداً  ــدند، مج ــتر ش ــی بيش ــای نفت درآمده

ــرد.  ــدا ک ــری پي ــت بدت ــا وضعي ــاد م اقتص
دوم  قســمت  در  خوانســاري  مســعود 
صحبت هــاي خــود ســوالي طــرح کــرد: 
ــان  ــورهاي جه ــی از کش ــا در خيل »دولت ه
بــه دنبــال ايــن هســتند کــه ســلطه خــود را 
ــا چــه  بيشــتر کننــد. در چنيــن شــرايطی م

ــم؟« ــد بکني باي
وي از ســه جنبــه بــه ارائــه راهــکار پرداخــت: 
ــی  ــی راه ــت تشــکل های صنف ــک، تقوي »ی
بتوانــد در  اســت کــه بخــش خصوصــی 
مقابــل دولــت مطالبه گــری اش را بيشــتر 
کنــد. هــر قــدر می توانيــد بخــش خصوصــی 
را بــا هــم متحــد کنيــد و يــک صــدا باشــيد 
تــا بتوانيــد در مقابــل دولــت بايســتيد. بــراي 
ــازار خيلــی قــدرت  مثــال، در دولــت قبــل، ب
ــد. در بخــش  داشــت، چــون يــک صــدا بودن
خصوصــی هــر قــدر بتوانيــم تشــکل های 
ــت  ــی را تقوي ــکل های تخصص ــی و تش صنف
کنيــم،  قطعــاً مــی توانــد خواســته هايمان را 

ــم. بيشــتر مطــرح کني
دوم، بــه مــدد رســانه، پيــام بخــش خصوصی 
را رســاتر کنيــد. امــروز نقــش  فضاهــای 
تعييــن  بســيار   رســانه ها   و   مجــازی  

کننده اســت. 
نــو و  فناوری هــای  بــه کمــک  ســوم،   
اســتارت آپ هــا ســرمايه گذاري محــدود، ولــي 
ــراي مثــال؛ اســنپ و  ــر خواهيــد کــرد. ب موث
تپســی فناوری هــای جديــدي بودنــد کــه در 
اوايــل کار در تهــران در مقابلشــان بســيار 
ــان  ــد از ورودش ــعی ش ــد و س ــتادگی ش ايس
ممانعــت شــود. چهارشــنبه دو هفتــه پيــش، 
اســنپ رکــورد 700 هــزار جابجايــی در يــک 
روز در تهــران را زد. متــروی مــا بــا ايــن 
ــد از  ــته، بع ــه داش ــرمايه گذاری ک ــه س هم
ــا 3 ميليــون جابجايــی  چنديــن ســال 2.5 ت
در روز انجــام می دهــد. ايــن فــن آوری هــا بــا 
ــد،  ــا می گرفتن ــه آژانس ه ــه ای ک نصــف هزين

ــد.« ــق کردن ــن کاری را خل چني
ــاي  ــه صحبت ه ــاري در ادام ــعود خوانس مس
ــزود:  خــود در خصــوص  صنعــت ســيمان اف
ــد  ــروع ش ــی ش ــيمان از آنجاي ــکل س »مش
کــه عــده زيــادي در بخــش خصوصــی پــس 
ــک  ــق توســط ي ــت موف ــک فعالي از انجــام ي
گــروه محــدود، بــدون مطالعــه دقيــق در 

مــورد آن کار بــه ســمت آن هجــوم می آورنــد. 
مثــاًل يــک روز ســيمان، روز ديگــر لبنيــات و 
ــی در  ــکل اساس ــود. دو مش ــت ف ــپس فس س
ايــن حــوزه وجــود دارد، اول، فــارغ از اينکــه 
ــد  ــرای تولي ــت ب ــاز اس ــت و ني ــدر ظرفي چق
ــه  ــه ب ــم و دوم اينک ــرمايه گذاری می کني س
دنبــال بهــره وری باالتــر و رقابــت بــا اســتفاده 
ــا  ــم. اگــر ب ــد نمی روي از تکنولوژی هــای جدي
توجــه بــه فناوری هــای نــو وارد بــازار جهانــی 
ــا  ــب ب ــان را متناس ــم خودم ــويم و نتواني نش
ــه روز کنيــم، قطعــاً نمی توانيــم  ــازار ب نيــاز ب
ادامــه کار بدهيــم. در ايــن شــرايط هــر 
قــدر هــم مرزهــا بيشــتر بــاز شــوند، آســيب 

ــود.« ــتر می ش ــان بيش ــری م پذي
ــاي  ــل چالش ه ــاري در تحلي ــعود خوانس مس
ــت و  ــل؛ مالکي ــه دو عام ــي ب ــش خصوص بخ
نقــش مــردم اشــاره کــرد. »مالکيــت در ايران 
ــميت  ــه رس ــت و ب ــناخته اي اس ــوم ناش مفه
شــناخته  نمي شــود. بــراي مثــال، وقتــی 
قاجارهــا آمدنــد، تقريبــاً همــه امــوال کســانی 
کــه در دوران صفــوی بودنــد را مصــادره 
ــا  ــن کار را ب ــد همي ــا آمدن ــد. پهلوی ه کردن

قاجارهــا کردنــد. جمهــوری اســالمی هميــن 
ــئله را در  ــن مس ــرد. اي ــوی ک ــا پهل کار را ب
انگلســتان بررســي کنيــد، متوجــه مي شــويد 
ــت.  ــل شده اس ــل منتق ــال قب ارث از 400 س
در ايــران نســل ســومی پيــدا نمی کنيــد کــه 

ــد.  ــل آورده باش ــل قب ــه نس ارث از س
درمــورد نقــش مــردم، تجربــه ســال های اخيــر 
نشــان داده در کشــورهايی ماننــد مالــزی، چين 
ــاد تأثيرگــذار  و ترکيــه شــايد عمــوم مــردم زي
ــيار  ــر بس ــد تفک ــوع نيازمن ــن موض ــد. اي نبودن
ــف  ــه در حيطــه وظاي ــد آنچــه ک اســت هرچن
مــا می گنجــد تقويــت تشــکل هــای صنفــی و 

مطالبه گــری اســت. آنچــه بخــش خصوصــی را 
ــادی  ــد، تض ــف می کن ــت تضعي ــل دول در مقاب
ــئله  ــگاه مس ــدم ن ــت و ع ــا اس ــش ه ــن بخ بي

ــروژه هــا.« محــور در پ

موســي غنی نــژاد در مــورد مقايســه 
ــاوري در بخــش  ــگاه فن ــنتي و جاي ــد س تولي
ــان  ــدي مي ــا پيون ــرد ت خصوصــي صبحــت ک
صحبت هــاي ســاير اعضــاي پنــل برقــرار 

ــد. کن
نشــان  اســتارت آپ ها  موفقيــت  »بررســی 
حاصــل  بزرگــی  دســتاورد  مي دهــد 
ــر حســب  ــت ب ــن موفقي ــل اي شده اســت. دلي
ــا آن توليــد ســنتی  ــوع فعاليــت، متفــاوت ب ن
هســتند. وقتــی بخــش خصوصــی می خواهــد 
ســيمان توليــد کننــد يــا وارد کار معــدن 
شــود، مجبــور اســت از  دولــت بــرق و انــرژي 
بگيــرد و دولــت در آنجــا قــدرت تعييــن 
قيمــت دارد و بــا چنيــن ابــزاري اقتصــاد 
را جهــت مي دهــد، امــا امــروز ســر و کار 
ــد آن  ــه نمی توان ــت ک ــزی اس ــا چي ــت ب دول
را کنتــرل کنــد. ايــن اســتارت آپ هــا چيــزی 
از دولــت  نمی خواهنــد و فقــط می گوينــد 

ــم.  ــان را بکني ــد کارم بگذاري
ــد،  ــزی نمی خواهي ــت چي ــما از دول ــی ش وقت
ديگــر  و  می شــود  جــدا  شــما  از  دولــت 
کــه  چــرا  کنــد،  کارشــکنی  نمی توانــد 
پرهزينــه  و  ســخت  برايــش  کارشــکنی 
نــوع  ايــن  پيشــرفت  بــا  بــود.  خواهــد 
تکنولوژی هــا حــوزه ســلطه طلبی دولــت و 
يــا سياســت مداران کاهــش پيــدا خواهدکــرد. 
شــفاف ســازی بــه راحتــی صــورت می گيــرد 
و انحصــاری کــه راديــو و تلويزيــون دارد 
ايــن  می شــود.  معنــی  بــی  کــم  کــم 
ــدوار  ــي امي ــش خصوص ــراي بخ ــانه ها ب نش

» ســت. کننده ا

ــزی  ــت چی ــما از دول ــی ش وقت
ــما  ــت از ش ــد، دول نمی خواهی
دیگــر  و  می شــود  جــدا 
نمی توانــد کارشــکنی کنــد، 
ــش  ــکنی برای ــه کارش ــرا ک چ
ســخت و پرهزینــه خواهــد 

ــود ب

مفهــوم  ایــران  در  مالکیــت 
بــه  و  اســت  ناشــناخته اي 
ــود.  ــناخته  نمي ش ــمیت ش رس
ــا  ــی قاجاره ــال، وقت ــراي مث ب
ــوال  ــه ام ــًا هم ــد، تقریب آمدن
ــوی  ــه در دوران صف ــانی ک کس
کردنــد.  مصــادره  را  بودنــد 
همیــن  آمدنــد  پهلوی هــا 
کردنــد.  قاجارهــا  بــا  را  کار 
ــن کار  ــالمی همی ــوری اس جمه

ــرد ــوی ک ــا پهل را ب
صاد

اقت
ی- 

مای
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ــت  ــه بیس ــی، جمع ــوم گردهمای روز س
ــل اول  ــان پن ــد از پای ــاه بع و دوم دی م
ــور،  ــن جالل پ ــور محس ــا حض ــه ب ک
خوانســاری،  حســین  آگاه،  مهــدی 
محمدمهــدی  و  غنی نــژاد  موســی 
ــه  ــان ب ــد، در پای ــزار ش ــش برگ بهکی
پرســش و پاســخ ختــم شــد. بســیاری 
ــادی  ــته اقتص ــخصیت های برجس از ش
ــان  ــی در زم ــرکت کننده در گردهمای ش
پرســش و پاســخ بــه طــرح دیدگاه هــای 

ــد.  ــود پرداختن خ
ــب  ــدی طبی ــید مه س
زاده : »مــن فکــر می کنــم 
موضوعــات آن قــدر بديهــی 
اســت  بعيــد  کــه  اســت 
تصميــم  و  تصميم گيــران 
ســازان ندانند. طبق فرمايشــات 
آقــای غنــی نــژاد باالخــره يــک تقســيم بنــدی بيــن 

گذاشــته اند.  خودی هــا  و  خصوصــی  بخــش 
تــا امــروز اميــدوار بوده ايــم، هنــوز هــم 
اميدواريــم بــا تشــکيل تشــکل و انتقــال 
و  مقالــه  و  مصاحبــه  طريــق  از  مطالــب 
ــم  ــی دهي ــا آگاه ــه تکنوکرات ه ــخنرانی ب س
تــا از مســير اشــتباه برگردنــد، امــا آنهــا 
ــد،  ــه دارن ــم برنام ــتند و ه ــوش هس ــم باه ه
ــيم  ــدوار باش ــی امي ــود خيل ــن نمی ش بنابراي

کــه ايــن حرف هــا اثــر داشــته باشــد. 
ــه  ــه هم ــد ک ــر آن باش ــد تفک ــا باش ــر بن اگ
چيــز در خدمــت خودی هــا قــرار گيــرد و اگــر 
ــه همــان  تفکــر اصــالح نشــود، هــر روشــی ب
ــه همــان چيــزی اســت کــه  خــط، مختــوم ب
ــتارت آپ  ــد اس ــی نمی کن ــد؛ فرق ــه بودن بقي

ــع قديمــی. ــا صناي باشــد ي
بنابرايــن آقــای دکتــر غنــی نــژاد! آقــای 
دکتــر بهکيــش! اگــر فکــر اساســی در اصــالح 
جلســه ها،  ايــن  نشــود  انجــام  ديــدگاه 
آن  بــا  تشــکل ها،  تشــکيل  نشســت ها، 
بدبينــی راه چــاره نيســتند. ببينيــد چه راهــی 
بــرای اصــالح ديــدگاه وجــود دارد کــه اصــل 
ــک  ــال ي ــر دو س ــت. ه ــمه کار اس و سرچش
ــی شــويم و نتيجــه ای  ــار دور هــم جمــع م ب

» نمی گيريــم.
ــی توصيــه  ــود ابطح ــید محم در ادامــه س
قابــل تأملــی بــه اقتصاددانــان حاضــر در 
اقتصــاد  »نظريه پــردازان  داد:  گردهمايــی 
آزاد ايــران، آقايــان اســتاد دانشــگاه و دنيــای 
اينجــا  فردايی هــا  تجــارت  و  اقتصادی هــا 

ــود دارد  ــه وج ــی ک ــل توقع ــتند. حداق هس
ــر تصميمــات  ــان در براب ــه آقاي ــن اســت ک اي
ــه  ــه ب ــی ک ــت، تصميمات ــادی دول ــر اقتص غي
ضــرر بخــش خصوصــی اســت؛ يــک، ســکوت 
نشــوند.  دولــت  گــر  توجيــه  دو،  نکننــد، 
ــه  ــادی ک ــوم اقتص ــه مفه ــده ک ــن اي ــا اي ب
در  و  می گيرنــد  را  می گوينــد  دولتی هــا 
ــه نفــع بخــش خصوصــی تفســيرش  ظاهــر ب
ــش  ــد. بخ ــن کار را نکني ــما اي ــد. ش می کنن
ــردازان خــودش را دارد. شــما  ــی نظريه پ دولت
بخــش  از  بکنيــد  کاری  می خواهيــد  اگــر 
خصوصــی دفــاع کنيــد. نــه اينکــه يــک 
بعــد  و  بگيريــد  را  غير اقتصــادی  مفهــوم 
ــا  ــد م ــد و بگويي ــه کني ــد آن را توجي بخواهي
ــادره  ــی مص ــش خصوص ــع بخ ــه نف ــن را ب اي
ــود،  ــاًل نمی ش ــزی عم ــن چي ــم. چني می کني
توانايــی ايــن کار وجــود نــدارد و تنهــا چيــزی 
ــت.« ــت اس ــه دول ــد توجي ــی می مان ــه باق ک

مهــدوی  محمودرضــا 
انــاری در جمــع گردهمايی 
»تقريبــاً  داشــت:  اظهــار 
دو ســال پيــش طرحــی 
ارائــه کــردم و اســمش را 
اســنپ پســته،  گذاشــتم 
اســم اصلــی اش »طــرح تشــکل ملــی صــادرات 
پســته ايــران« اســت. اپليکيشــن هــم دارد، 
ــت.  ــازل اس ــی از پ ــن بخش ــی اپليکيش ول
توســط بــورس تــالش شــد کــه دولتــی زده 
ــرح را  ــن ط ــه م ــت ک ــن عل ــه اي ــود، ب ش
کامــل ارائــه نکرده بــودم، کســی بــه بــورس 
ــک  ــن ي ــرد. م ــدا نک ــادی پي ــته اعتق پس
ســوال می خواهــم بپرســم، »چــرا مــی 
ترســيد؟« مــن چنديــن مرتبــه تقريبــاً 
ــن پســته  ــدی انجم ــه اعضــای کلي ــا هم ب
اوالً  می گوينــد  کــردم.  صحبــت  ايــران 
ــته  ــاری داش ــش تج ــم نق ــا نمی خواهي م
باشــيم. بنابرايــن مــن طــرح را طــوری 
نوشــتم کــه در آن انجمــن غيرانتفاعــی 
اســت و صرفــاً نقــش بسترســاز را دارد. 
ــن  ــه اي ــد ک ــی نمی کن ــن کمک ــرا انجم چ
طرحــی کــه بنــده نوشــتم اجرايــی شــود؟! 
طرحــی کــه تمــام مدل هــای تجــاری 
پســته از ســال های قبــل از انقــالب تــا 
امــروز در آن مــد نظــر قــرار گرفتــه شــده 
و رفــع ايــراد شده اســت. چــرا ايــن اســنپ 
پســته اجــرا نمی شــود؟ مــن حاضــرم تمــام 
جزئياتــش را در راه خــدا ارائــه دهــم.«

ــالح ورزی  ــین س حس
ســخنان  تأييــد  در 
خوانســاری در پنــل گفــت: 
آقــای  کــه  »نکتــه ای 
در  خوانســاری  مهنــدس 
رابطــه بــا اولويت بنــدی 
موضوعــات مســائل بخــش خصوصــی گفتنــد 
ــدم االن  ــم معتق ــن ه ــود. م ــی ب ــه مهم نکت
تأميــن  در فضــای کشــور ســه هيــوالی 
بانکــی  سيســتم  و  ماليــات  اجتماعــی، 
ــا  ــر پ ــا س ــدن ي ــزرگ ش ــع ب ــن مان مهمتري
ــن  ــتند. اي ــی هس ــش خصوص ــتادن بخ ايس
ــون  ــم اکن ــم، ه ــه کني ــتی توج ــم بايس را ه
ــا  ــب و کاره ــعه کس ــع توس ــه مان ــائلی ک مس
اعــم از اســتارت آپ ها و کســب و کارهــای 
ســنتی هســتند، هميــن ســه موضــوع انــد. در 
واقــع اگــر بخــش خصوصــی متحــد، منســجم 
و يــک صــدا شــود و روی ايــن ســه موضــوع 
ــد  ــر خواه ــی بهت ــه خيل ــد، نتيج ــز کن تمرک

ــود.« ب

موســی غنــی نــژاد در واکنــش بــه 
ســخنان ابطحــی تصريــح کــرد: »مــا ســکوت 
نمی کنيــم.  مــن شــهادت می دهــم کــه 
ــر  ــای دکت ــه آق ــد ســال اســت ک ســی و چن
بهکيــش را می شناســم و ايشــان هيــچ وقــت 
ســکوت نکرده اســت، امــا بــه حــرف مــا 
ــر ســتايش  گــوش نمی دهنــد. البتــه حمــل ب
ــی در  ــود، ول ــا نش ــادی م ــکاران اقتص از هم
مجموعــه اقتصاددان هــای ايــران نــگاه کنيــد، 
فکــر می کنيــد چنــد نفرشــان طرفــدار بخــش 
می تواننــد  صراحتــاً  و  هســتند  خصوصــی 
ــت  ــتان دس ــداد انگش ــد؟ از تع ــت کنن صحب
ــاد  ــاتيد اقتص ــی از اس ــتند. بعض ــتر نيس بيش
ترجيــح می دهنــد کارمنــد دولــت باشــند 
ــروژه  ــد و پ ــرف بزنن ــت ح ــع دول ــاب طب و ب

در پرسش و پاسخ پنل روز اقتصاد در گردهمایی انجمن پسته ایران تصریح شد:

حل بحران بخش خصوصی: اصالح تفکر دولت

در فضــای کشــور ســه هیوالی 
ــات و  ــی، مالی ــن اجتماع تأمی
سیســتم بانکــی مهمتریــن 
ــر  ــا س ــدن ی ــزرگ ش ــع ب مان
پــا ایســتادن بخــش خصوصــی 

ــتند هس

صاد
گردهمایی- اقت
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بگيرنــد و پــروژه اجــرا کننــد و از ايــن طريــق 
ــن  ــا اي ــای دني ــی از جاه ــد. خيل ــزاق کنن ارت
می کننــد.  هــم  اينجــا  می کننــد،  را  کار 
ــد.  ــه نمی کنن ــتند ک ــم هس ــی ه ــی اقليت ول
آقــای ابطحــی! مــا جــزو دســته اول نيســتيم، 

ــا هميشــه اعتــراض  شــما مطمئــن باشــيد م
می کنيــم چوبــش را هــم می خوريــم.«

بــه  پاســخ  در  غنی نــژاد  همچنيــن 
صحبت هــای طبيــب زاده توضيــح داد: »دولــت 
ــکل  ــا تش ــت. ب ــی اس ــه مدن ــل جامع در مقاب
ــود. از  ــاد ش ــوازن ايج ــايد ت ــما ش ــازی ش س
ــور  ــم منظ ــت می کني ــه صحب ــم ک ــت ه دول
ايــن نيســت کــه دولــت دشــمن مــردم اســت. 
ــان هســتند،  ــع خودش ــال مناف ــا دنب دولتی ه
امــا منافــع عمومــی يــک جــای ديگــر اســت. 
منافــع عمومــی در جامعــه مدنــی اســت؛ 
تشــکل ها هســتند کــه جامعــه مدنــی را 
قــوی می کننــد. مــن خوش بيــن هســتم 
ــوژی  ــرفت های تکنول ــه پيش ــر اينک ــه خاط ب
امــکان قــوی شــدن بخــش خصوصــی و 
ــن  ــت. بنابراي ــرده اس ــم ک ــکل ها را فراه تش

ــود.« ــن ب ــد بدبي نباي
در ادامــه محمــد فاضلــی پرســيد؟ »آيــا در 
جمهــوری اســالمی هيچ ســابقه ای وجــود دارد 
ــک کار  ــی در ي ــش خصوص ــت و بخ ــه دول ک
مهــم را پيــش ببرنــد؟ ايــن را نمی پرســم کــه 
ــم کــه  از دولــت دفــاع کنــم، می خواهــم بدان
اگــر يکــی وجــود دارد علــت آن چــه بــوده و 
ــت  ــم روی آن عل ــاره بروي ــم دوب ــا می تواني آي

ــم؟ « ــرمايه گذاری کني س
خوانســاری در پاســخ بــه محمــد فاضلــی 
عنــوان کــرد: »اگــر بخواهيــم بعــد از انقــالب 
مثــال بزنيــم فقــط برجــام بوده اســت. تقريبــاً 
همــۀ قــوا از رهبــری، ســه قــوه و مــردم دنبال 
ــا بحــث  ــد کــه مشــکل م يــک موضــوع بودن
جنــگ نيســت و بايــد مســئله را بــا گفت وگــو 
ــک  ــه ي ــه ب ــه هم ــی ک ــم. از آنجاي حــل کني

نظــر و يــک اعتقــاد رســيدند، مشــکل تقريبــاً 
تــا يــک مرحلــه ای حــل شــد. البتــه افــرادی 
يــک مقــداری زيــر حرفشــان زدنــد، ولــی تــا 

حــدی حــل شــد.«
ــی  ــن يک ــرد: »اي ــان ک ــی اذع ــد فاضل  محم
ــت  ــه حاکمي ــود، بلک ــادی نب ــتثنائاً اقتص اس
ــده  ــی ش ــکل امنيت ــار مش ــم دچ ــودش ه خ
ــی  ــه مثال ــادی چ ــروژه اقتص ــک پ ــود. در ي ب

وجــود دارد؟
ــريح  ــی تش ــه فاضل ــخ ب ــدی آگاه در پاس مه
کــرد: »ســه، چهــار بــار اقتصــاد مــا در جهتــی 
ــت.  ــت کرده اس ــت حرک ــور شماس ــه منظ ک
ايــران  دشــمن  نقــش  از  ناشــی  هــم  آن 
بــود. بــار اول در دوره مصــدق، البتــه نهضــت 
ــت  ــدون نف ــاد ب ــی اقتص ــدق در پ ــی مص مل
ــود. مصــدق می خواســت  ــا قيمــت نفــت نب ي
ــت  ــه قيم ــکا ب ــه آمري ــران را ب ــت اي ــه نف ک
ــه  ــران را اضاف ــد اي ــد و درآم ــری بفروش باالت
کنــد، در عمــل چــه اتفاقــی افتــاد؟ انگليــس 
ــه  ــون ک ــن قان ــا اي ــرد. ب ــی ک ــره نفت محاص
ــت  ــران نف ــدارد از اي ــق ن ــتی ح ــچ کش هي
ــن ناخواســته مصــدق  ــد. بنابراي ــری کن بارگي
بــه يــک قهرمــان ملــی تبديــل شــد و اقتصــاد 
ــان  ــالی ورد زب ــد س ــرای چن ــت ب ــدون نف ب
ــم  ــن می دان ــاً م ــه واقع ــک دوره ای ک ــود. ي ب
افــرادی از فاميــل مــن کــه در يــزد بودنــد بــه 
شــدت مصدقــی شــدند بــرای اينکــه مصــدق 
ــق کســب و کار بخــش خصوصــی  باعــث رون
ــه خواســته خــودش، بلکــه  ــه ب ــود، ن شــده ب
ــابه ای  ــان مش ــس. جري ــار انگلي ــر فش ــر اث ب
ــت  ــی هش ــگ تحميل ــان جن ــدداً در پاي مج
ــود آورد. در  ــه وج ــرايطی ب ــن ش ــاله چني س
دوره آقــای هاشــمی رفســنجانی همــه شــاهد 
ــه شــدت  ايــن بوديــم کــه صــادرات پســته ب
ــه  ــته ک ــش پس ــرد؛ در بخ ــدا ک ــش پي افزاي
ــی  ــود. حت ــی ب ــی مهم ــش صادرات ــک بخ ي
در آن دوران يــک ســود سرشــاری بــه دســت 
ــم از  ــته اع ــر در پس ــای درگي ــوم گروه ه عم
ــن  ــش اي ــيد. علت ــاورز رس ــده، کش صادرکنن
ــا نفــت  ــا را ب ــت عمــاًل هزينه ه ــود کــه دول ب
ــت  ــک نوب ــرد. ي ــن می ک ــت دالری تأمي هف
ــد؛ در آن  ــش آم ــی پي ــای خاتم در دوره آق
ــيد،  ــت دالر رس ــه هف ــت ب ــی نف دوران وقت
آقــای خاتمــی يــک جملــه خيلــی گويايــی 
ــه  ــی ک ــد: »دولت فرمودن
ــه  ــاج ب ــت دارد احتي نف

ــدارد«  ــت ن مل
کیــوان کاشــفی در 
نظــرات  نقطــه  ادامــه 
چنيــن  ايــن  را  خــود 

عنــوان کــرد: »مــا بــدون توســعه سياســی 
و اجتماعــی، قــوی شــدن بخــش خصوصــی 
چــون  چــرا؟  بــود.  نخواهيــم  شــاهد  را 
يــک  عمدتــاً  حاکميــت،  مداخله جويــی 
بهانه هــای خــاص سياســی و اجتماعــی دارد. 
دولــت بــه خاطــر اينکــه مســائل امنيتــی را 
رعايــت کنــد، می آيــد بــرای خــودش چهــار 
ــد  ــه ببني ــدون اينک ــدد ب ــرز را می بن ــا م ت
ــا  ــد؟ ي ــه کار می کن ــا را دارد چ ــاد م اقتص
دولتــی را داريــم بــرای اينکــه بخواهــد 
عدالــت اجتماعــی را پيــاده کنــد ميلياردهــا 
ــن  ــه ای از بي ــک بره ــور را در ي ــروت کش ث
ــدارد  ــود ن ــم وج ــادی ه ــچ نه ــرد و هي می ب
ــی  ــا در صورت ــرد. تنه ــش را بگي ــه جلوي ک
ــرد  ــزرگ ک ــی را ب ــش خصوص ــوان بخ می ت
ــم  ــی ه ــی و اجتماع ــاظ سياس ــه لح ــه ب ک

ــم.« ــدا کني ــعه پي توس
پاســخ  و  پرســش  جلســه  ايــن  پايــان  در 
محمدمهــدی بهکیــش بــه ايــن ســوال کــه 
»چگونــه صدايمــان را بلنــد کنيــم و مقاومــت 
در  نظــرم  بــه  اول،  داد:  پاســخ  کنيــم؟« 
مجموعــه دنيــای اقتصــاد شــاهد ايــن مســئله 
ــه نشــريه، بســيار هــم  ــک مجموع هســتيم؛ ي
صــدا شــدند. واقعــاً اگــر لحظــه ای فکــر کرديــد 
ــيده،  ــان رس ــوش حاکم ــه گ ــما ب ــدای ش ص
ــی از  ــت ناش ــن موفقي ــده ای از اي ــش عم بخ
ــد.  ــريات می کنن ــن نش ــه اي ــت ک ــی اس تالش
در کنــار فضــای مجــازی مســئله نشــريات 
را تقويــت کنيــد. مجموعــه ای کــه آقــای 
ميرزاخانــی و طاهــری در آن کار می کننــد 

ــتند. ــت هس ــر اهمي ــيار پ بس
ــی  ــن اتفاقات ــن چني ــخ اي ــی تاري دوم، در ط
ســوم  برنامــه  مثــاًل  اســت.  اُفتــاده  زيــاد 
ــوب  ــيار خ ــم بس ــت ه ــط دول ــعه توس توس
نوشــته شــد، اگــر برنامــه ســوم اجــرا می شــد 
ــی را نداشــت.  بخــش خصوصــی وضعيــت فعل
بايــد ببينيــم چــه کســی در دولــت مانــع 
اجــرا شــدن همــان برنامــه ای شــد کــه خــود 
کــه  نگرشــی  آن  کرده بــود.  تهيــه  دولــت 
ــه ای  ــد، برنام ــوم ش ــه س ــرای برنام ــع اج مان
کــه دولــت، مجلــس و نهــاد رهبــری تصويــب 
ــه ســوم را  ــام ارکان نظــام، برنام ــود. تم کرده ب
ــر  ــازی در ظاه ــوه خصوصی س ــئله نح در مس
ــازی را  ــی س ــه خصوص ــد. چگون پذيرفته بودن
ــرکت های  ــار ش ــه انحص ــم؟ چگون ــام دهي انج
دولتــی را از بيــن ببريــم؟ در برنامــه ســوم بــه 
ــود.  ــده ب ــخ داده ش ــواالت پاس ــن س ــه اي هم
کــدام نگــرش يــا قــدرت نگذاشــت يــک ســند 
ــه ايــن قــدرت، در جمهــوری اســالمی اجــرا  ب

ــود؟« نش

اقتصــاد  اســاتید  از  بعضــی 
ترجیــح می دهنــد کارمنــد 
ــع  ــاب طب ــند و ب ــت باش دول
ــروژه  ــد و پ ــرف بزنن ــت ح دول
ــد  ــرا کنن ــروژه اج ــد و پ بگیرن
و از ایــن طریــق ارتــزاق کننــد

صاد
اقت

ی- 
مای

ده
گر



از  تابعــی  را  تولیــد  اگــر 
ــروی  ــرمایه و نی ــره وری، س به
ــد  ــم و تولی ــر بگیری کار در نظ
بــر  را  ایــران  اقتصــاد  کل 
اســاس ایــن مــدل نشــان 
دهیــم، بــا توجــه بــه داده هــای 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب تاریخ
آن چیــزی کــه طــی 30 ســال 
ــا  ــد م ــوگاه رش ــته گل گذش

ــت ــرمایه اس ــوده، س ب
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عنــوان  بــه  برکچیــان  ســیدمهدی 
ــران«  ــاد ای ــخنران دوم در روز »اقتص س
در گردهمایــی انجمــن بــود. وی بــه علــت 
ــتیار  ــی دس ــعود نیل ــور مس ــدم حض ع
ویــژه رئیــس جمهــور در امــور اقتصــادی، 
ــرکت کنندگان  ــع ش ــا در جم ــت ت پذیرف
ایــن گردهمایــی، پــرده از وضــع اقتصــاد 
ــردارد.  ــش رو ب ــال های پی ــران در س ای

»مــن در ايــن ارائــه اشــاره ای بــه رونــد 
ــته  ــه گذش ــی ب ــد اقتصــادی دارم و نگاه رش
تــا بتوانــم آينــده را بررســی کنــم و بــه 
ــش  ــرمايه گذاری و نق ــر س ــاص تأثي ــور خ ط
ــورد توجــه  ســرمايه را در رشــد اقتصــادی م
ــه کليــدی صحبــت مــن  ــرار می دهــم. نکت ق
ــت و از  ــدار اس ــک هش ــو ي ــک س ــم از ي ه
ــا  ــدی اســت کــه م ســوی ديگــر بيانگــر رون
ســال ها بــا آن روبــه رو هســتيم. ســپس 
رشــد  آينــدۀ  بــه چشــم انداز  توجــه  بــا 
اقتصــادی، تحليلــی در مــورد تقاضــای داخلی 
ــال های  ــه در س ــه چگون ــت ک ــم داش خواهي
ــه  ــن ب ــرد. همچني ــد ک ــر خواه ــده تغيي آين
ــه توضيــح نقــش دولــت در  ــه ب طــور جداگان
ــای  ــق هزينه ه ــه ســرمايه گذاری از طري زمين

می پردازيــم.  عمرانــی 
ــا تحــوالت رشــد اقتصــادی  همــه دوســتان ب
در 20 يــا 30 ســال اخيــر آشــنا هســتند. بــا 
ايــن وجــود مجــدداً نيــم نگاهــی می اندازيــم 
و بعضــی از اعــداد را يــادآوری می کنيــم. 
مــن بــرای اينکــه تحليــل خــود را تــا چشــم 
انــداز ســال 1400 بــه نتيجــه برســانم از 
ــادی  ــد اقتص ــای رش ــاال و پايين ه ــی ب بعض
ــرای  ــه ب ــل اينک ــه دلي ــردم. ب ــر ک صرف نظ
ــران  ــادی اي ــدت اقتص ــد م ــل بلن ــن تحلي م
مــد نظــر اســت، به طور کلــی دوره هــای بعــد 
ــيم  ــون تقس ــای همگ ــه دوره ه ــگ را ب از جن
علی رغــم   80 تــا   70 ســال های  کــردم. 
ــن  ــی همگ ــد دوره هاي ــه دارن ــی ک تفاوت هاي
هســتند کــه رشــد اقتصــادی مــا 2.4 درصــد 
ــه  ــه 80 ک ــی ده ــال ابتداي ــت. 5 س بوده اس
دوره طاليــی اقتصــاد مــا بعــد از انقــالب 
بــوده اســت، رشــد بــه 5.9 درصــد می رســد. 
اينکــه  نيمــه دوم دهــه 80 علی رغــم  در 
ــاال رفــت و درآمــد حاصــل از  قيمــت نفــت ب
ــه  فــروش نفــت افزايــش يافــت، امــا رشــد ب
4.4 درصــد کاهــش پيــدا کــرد. پــس از ايــن 
ــتيم  ــال 94 هس ــا س ــاهد دوره ای ت دوره ش
ــم،  ــم بگذاري ــر اســم آن را دوره تحري ــه اگ ک

ــال 95  ــت. س ــد اس ــی 1.8 درص ــد منف رش
ــای  ــت و محدوديت ه ــژه ای بوده اس ــال وي س
نفــت برداشته شــده و رشــد زيــادی را شــاهد 
ــه رشــد  هســتيم. در ايــن ســال در نهايــت ب
ــه 10  ــيده ايم ک ــد رس ــادی 12.5 درص اقتص
درصــد از  آن ناشــی از نفــت بــوده اســت. اگــر 
ــن  ــم، ســوال اي ــن رشــد صرف نظــر کني از اي
اســت کــه بــرای اُفــق 5 ســال آينــده يعنی از 
االن تــا 1400 مــا انتظــار داريــم کــه در چــه 
ــم؟   ــرار بگيري ــادی ق ــد اقتص ــطحی از رش س
ــه  ايــن ســوالی اســت کــه مــن می خواهــم ب
ــوال  ــن س ــه اي ــخ ب ــرای پاس ــردازم. ب آن بپ
ــاق  ــته اتف ــای گذش ــه در دوره ه ــه ک از آنچ

ــاده اســت اســتفاده مــی کنــم. افت

ــيار  ــه بس ــک رابط ــور از ي ــن منظ ــرای اي ب
ســاده اقتصــادی اســتفاده می کنــم. اگــر 
از بهــره وری، ســرمايه و  تابعــی  توليــد را 
نيــروی کار در نظــر بگيريــم و توليــد کل 
اقتصــاد ايــران را بــر اســاس ايــن مــدل نشــان 
ــی  ــای تاريخ ــه داده ه ــه ب ــا توج ــم، ب دهي
بــه نظــر می رســد آن چيــزی کــه طــی 
ــوده،  ــا ب ــد م ــوگاه رش ــته گل ــال گذش 30 س
ــدی  ــه ای کلي ــک نکت ــن ي ســرمايه اســت. اي
ــده  ــی آين ــد از آن در پيش بين ــه باي اســت ک
ــگاه  ــره وری ن ــه به ــی ب ــرد. وقت ــتفاده ک اس
ــه دوره هــای تاريخــی  ــا توجــه ب ــم، ب می کني
در دهــه 70، ميانگيــن رشــد بهــره وری صفــر 
بوده اســت و نيمــه اول دهــه 80، 1.7 و بعــد 
بــه 1.5 کاهــش پيــدا می کنــد و بعــد از 
ــک  ــط ي ــد. متوس ــی 3.5 می رس ــه منف آن ب
ــن دوره را از  ــن اي ــه م ــدت ک ــد م دوره بلن

ابتــدای دهــه 70 تــا آخــر دهــه 90 در نظــر 
ــا  ــا تالطم ه ــه م ــرم و دوره ای اســت ک می گي
ــزرگ کــم داشــتيم، متوســط  و شــوک های ب
ــت.  ــد بوده اس ــا 0.9 درص ــره وری م ــد به رش
ــم، از  ــه کني ــگ را اضاف ــال های جن ــر س اگ
ابتــدای انقــالب تــا کنــون ايــن رشــد منفــی 
ــت  ــژه اس ــی آن دوره ای وي ــود. ول ــد ب خواه
کــه مــا بــه آن کاری نداريــم. در طــول 
دهه هــای گذشــته ســاختارها و نهادهايــی در 
اقتصــاد شــکل گرفتــه کــه بــه راحتــی تغييــر 
نخواهنــد کــرد. ايــن فــرض کــه در طــول 5 
ســال آينــده اقتصــاد مــا رفتــاری شــبيه 30 
ســال گذشــته اش داشــته باشــد، غيــر واقعــی 
نيســت. گذشــتۀ اقتصــاد مــا نشــان می دهــد 
رشــد بهــره وری در کشــور در يــک دوره کــم 
ــهم  ــذا س ــت. ل ــد بوده اس ــم 0.9 درص تالط
ــز  ــره وری در رشــد اقتصــادی بســيار ناچي به
بــوده و کــم و بيــش بــه صفــر نزديــک اســت. 
در شــرايط موجــود مــا از لحــاظ نيــروی کار 
ــا  ــم و االن مشــکل م ــی نداري ــم محدوديت ه
ــود آن  ــای کمب ــه معن ــروی کار ب ــه ني عرض
ــت؛  ــازاد آن اس ــی م ــه معن ــه ب ــت، بلک نيس
ــد  ــروی کار نمی توان ــرای ني ــا ب ــی تقاض يعن
ــازاد  ــا م ــازار کار ب ــا در ب ــود و م ــاد ش ايج
ــن مســئله يکــی  عرضــه مواجــه هســتيم. اي
از بحران هايــی اســت کــه کشــور بــا آن 
ــه در  ــت  ک ــی اس ــن در حال ــت. اي ــرو اس روب
ــه،  ــادی از کشــورهای توســعه يافت ــداد زي تع
ــر  ســهم نيــروی کار در توليــد، مــدام جدی ت
ــئله  ــک مس ــالی ي ــث کهنس ــود و بح می ش
ــل  ــود و تبدي ــوب می ش ــم محس ــيار مه بس
بــه ســقف رشــد بــرای آنهــا می شــود. 
طبــق تحليل هــای موجــود، در ســال های 
ــن  ــه بزرگ تري 2035 و 2050 کشــورهايی ک
اقتصادهــای دنيــا را خواهنــد داشــت بــه 
ترتيــب چيــن، آمريــکا، هنــد و اندونــزی 
ــزی  ــد و اندون ــی هن ــه عبارت ــود. ب ــد ب خواهن
ســهم بزرگــی در اقتصــاد دنيــا خواهنــد 
ــروی  ــاظ ني ــه از لح ــت اينک ــه عل ــت. ب داش
انســانی بــا محدوديــت کمــی مواجــه هســتند 
و عامــل نيــروی انســانی بــه آنهــا اجــازه رشــد 
طوالنــی مــدت می دهــد. امــا بســياری از 
ــئله  ــن مس ــا اي ــه ب ــعه يافت ــورهای توس کش
ــه  ــانی ک ــروی انس ــه ني ــتند ک ــه هس مواج
ــال کاهــش  ــته باشــد در ح ــرايط کار داش ش
پيــدا کــردن اســت و بــه هميــن دليــل 
ــرار  ــر ق ــت تأثي ــان تح ــادی ش ــد اقتص رش

سید مهدی برکچیان در روز اقتصاد در گردهمایی انجمن پسته بررسی کرد:
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ــانی  ــروی انس ــش ني ــن، نق ــرد. بنابراي می گي
در آن کشــورها مهــم اســت. در کشــور مــا در 
طــول ايــن چنــد ســال اخيــر مســئله کمبــود 

ــتيم. ــانی نداش ــروی انس ني
در خصــوص موجــودی ســرمايه ای کل کشــور 
ــب  ــودی در قال ــن موج ــه اي ــم ک ــد بگوي باي
ــرمايه گذاری  ــين آالت، س ــات، ماش کارخانج
ــت  ــی اس ــای عمران ــاختمان و پروژه ه در س
اقــالم موجــودی ســرمايه  ايــن  و جمــع 
دوره  در  آمــار  طبــق  می دهــد.  نشــان  را 
طوالنــی مــدت ابتــدای دهــه 70 تــا انتهــای 
شــوک های  دوره  ايــن  در  کــه   90 دهــه 
جــدی نداشــتيم، رشــد توليــد ناخالــص 
داخلــی حــول رشــد موجــودی ســرمايه 
ــق  ــی طب ــت؛ يعن ــان بوده اس ــال نوس در ح
چيــزی  آن  شــده،  گفتــه  اســتدالل های 
ــد  ــده رش ــن کنن ــدت تعيي ــد م ــه در بلن ک
ــت.  ــرمايه اس ــودی س ــد موج ــوده، رش ــا ب م
ــای  ــال ه ــی از س ــال يعن ــن 20 س ــی اي ط
ابتــدای 70 تــا انتهــای 90، رشــد موجــودی 
ســرمايه متوســط ســاالنه 3.9 درصــد و رشــد 
توليــد 3.9 درصــد اســت. پــس در يــک اُفــق 
ــک  ــد نزدي ــن دو رش ــدت اي ــد م ــبتاً بلن نس
ــه هــم حرکــت می کننــد و عامــل ســرمايه  ب
ــا بســيار کليــدی اســت. مــن  ــرای رشــد م ب
ــرض  ــن ف ــا اي ــل  و ب ــن تحلي ــاس اي ــر اس ب
ــی  ــا ســال 1400 خيل ــده ت کــه 5 ســال آين
متفــاوت از دوره بلنــد مــدت گذشــته نباشــد 
ــر  ــوری تغيي ــن ط ــد و قواني ــاختار، قواع و س
رشــد  انتظــار  يک دفعــه  کــه  نمی کننــد 
فــوق العــاده ای در بهــره وری داشــته باشــيم، 
مــی گويــم آينــده هــم تــداوم گذشــته اســت 
و اقتصــاد در 5 ســال آينــده رفتــاری شــبيه 
ــر  ــت. ب ــد داش ــته خواه ــال گذش ــه 20 س ب
ــداز  ــم ان ــه در چش ــه ک ــاس، آنچ ــن اس اي
رشــد اقتصــادی مــا کليــدی اســت بســتگی 
بــه رشــد موجــودی ســرمايه خواهــد داشــت. 
ــرای  پــس الزم اســت مــن ســناريو ســازی ب
ــذاری در  ــه رشــد ســرمايه و ســرمايه گ اينک
ــود.  ــد ب ــه خواه ــده چگون ــای آين ــال ه س
موجــودی ســرمايه می شــود کل ســرمايه ای 
ــدد  ــه در کشــور اســت و بدســت آوردن ع ک
کل ســرمايه. بــرای اينــکار الزم اســت بدانيــم 
ــام  ــذاری انج ــرمايه گ ــدر س ــال چق ــر س ه
ــدد  ــا 3 ع ــم ب ــی شــود و آن را جمــع بزني م

ــود. ــرمايه موج ــودی س موج
ــا  ــام دوره ه ــد تم ــازی باي ــناريو س ــرای س ب
ــد  ــن دوره رش ــود. بهتري ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه  ــه اول ده ــالب نيم ــد از انق ــادی بع اقتص
ــرمايه گذاری  ــد س ــه رش ــت ک ــوده اس 80 ب

ــه  ــود ک ــی ب ــت و دوره خاص ــد اس 10 درص
نظيــر آن را ديگــر نمی بينيــد. وقتــی از ايــن 
ــه  ــن دوره ای ک دوره خــارج می شــويد، بهتري
در آن درآمــد نفتــی شــديدی داشــتيم رشــد 
ســرمايه گــذاری بــه 5 درصــد می رســد. 
ــوده اســت. از  در دهــه 70 رشــد 1 درصــد ب
ــوده اســت  ــژه ای ب ــه دوره وي ــم ک دوره تحري
ســرمايه  رشــد  کــه  می کنــم  صرف نظــر 

ــت. ــی بوده اس ــدت منف ــه ش ــذاری ب گ
ســرمايه گذاری حتــی در ســال 95 هنــوز 
رشــد منفــی داشته اســت. يعنــی علــی رغــم 
رشــد 12.5 درصــدی توليــد، ســرمايه گذاری 
ــرمايه گذاری  ــت. س ــی بوده اس ــان منف همچن
ــه شــدت منفــی می شــود و از  از ســال 91 ب
ســال 91 تــا 95 مرتــب منفــی اســت، بــه جز 
ســال 93 و مرتبــاً ميــزان ســرمايه گذاری 
ــش  ــل کاه ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــر س ه
پيــدا می کنــد. ايــن يــک اتفــاق ويــژه اســت 
ــن مســئله  و در ادامــه خواهــم گفــت کــه اي
چــه تبعاتــی بــرای اقتصــاد خواهــد داشــت. 
کاهــش ســرمايه گذاری باعــث شــد کــه 
رشــد اقتصــادی مــا مرتــب اُفــت داشته باشــد 
ســال  رسيده اســت.  صفــر  بــه  تقريبــاً  و 
ــه  ــک ب ــرمايه نزدي ــودی س ــد موج 95 رش
ــه کل موجــودی  ــاد ب صفــر اســت؛ يعنــی زي
ســرمايه کشــور اضافــه نمی شــود. عــدد 
کوچــک  آنقــدر  ســاالنه  ســرمايه گذاری 
ــورت  ــم ص ــدی ه ــر رش ــه اگ ــت ک شده اس
ــد  ــرد، کل موجــودی ســرمايه را نمی توان بگي
ــده  ــن کنن ــن تعيي ــد و اي ــد بده ــاد رش زي

ــود.  ــد ب ــا خواه ــادی م ــد اقتص رش
ســناریوی 1: غيــر واقع بينانــه فــرض کنيــم 
منفــی ســرمايه گذاری  رشــد  از  مــا  کــه 
يک دفعــه اتفاقــی بيفتــد کــه در 5 ســال 
ــيم.  ــته باش ــد داش ــرمايه گذاری 10 درص س
اعتقــاد  کســی  نمی کنــم  فکــر  البتــه 
ــد. ــن باش ــزی ممک ــن چي ــد چني داشته باش
ــدر  ــه آنق ــم ک ــرض کني ــناریوی 2: ف  س
ــد  ــد 5 درص ــد و رش ــی نباش ــرايط طالي ش
مســتمر  منفــی  رشــد  از  يعنــی  باشــد؛ 
برســيم بــه زمانــی کــه 5 ســال مــداوم، رشــد 
متوســط 5 درصــد باشــد. ايــن ســناريو هــم 

ــت.  ــه نيس ــر واقع بينان ــه نظ ب
ــد  ــاالنه 10 درص ــا س ــرمايه گذاری م ــر س اگ
رشــد کنــد، کل موجــودی ســرمايه 3.2 
توجــه  بــا  کــرد.  رشــد خواهــد  درصــد 
ــد  ــردم، رش ــر ک ــاًل ذک ــه قب ــی ک ــه نکات ب
اقتصــادی حــول و حــوش 3.2 درصــد را در 
ــر  ــد داد. اگ ــا خواه ــه م ــال ب ــط 5 س متوس
رشــد ســرمايه گذاری 5 درصــد شــود، رشــد 

موجــودی ســرمايه 1.9 درصــد می شــود 
و متعاقبــاً رشــد اقتصــادی می شــود 1.9 
درصــد. بايــد توجــه شــود کــه ايــن مقاديــر، 
متوســط هســتند و در ســال هايی حــول 
ــا  ــتر و ي ــرد؛ بيش ــم ک ــان خواهي ــا نوس آنه
ــه  ــط آنچ ــی متوس ــود، ول ــم ب ــر خواهي کمت
کــه رخ خواهــد داد انتظــار مــی رود حــول و 
حــوش ايــن اعــداد باشــد حتــی اگــر رشــد 5 
ــه  درصــد رخ دهــد خــوب اســت کــه مــن ب
شــخصه مطمئــن نيســتم ايــن اتفــاق بيفتــد.
بايــد  هــم  هلنــدی  بيمــاری  مــورد  در 
بگويــم کــه حتــی مــا در دهــه 80 هــم 
درصــد   10 اوليــه  ســرمايه گذاری  رشــد 
اســت و بعــد 5 درصــد می شــود؛ اتفاقــی 
ــه دوم  ــه در نيم ــت ک ــن اس ــاده اي ــه افت ک
دهــه 80 ســرمايه گذاری در ماشــين آالت 
ــی  ــد آن خيل ــا رش ــت و ي ــدی نکرده اس رش
ســرمايه گذاری  عمــده  بوده اســت.  انــدک 
در ســاختمان بوده اســت؛ بــه ايــن معنــا کــه 
بيمــاری هلنــدی شــدت گرفتــه و پــروژه های 
ــد و  ــدام بوده ان ــت اق ــت در دس ــی دول عمران
منابــع نفتــی بــه بودجــه رفتــه و تبديــل بــه 
پروژه هــای عمرانــی شده اســت. حتــی در 
ــاال  ــا ب ــرمايه گذاری م ــد س ــه رش دوره ای ک
بوده اســت، تخصيــص نادرســتی داشــتيم. 
ســرمايه گذاری  منابــع  تخصيــص  عمــده 
ــه  ــت. نکت ــه اس ــاختمان رفت ــمت س ــه س ب
ــزان 50  ــه مي ــد از االن ب ــه باي ــدی اينک بع
درصــد ســرمايه گذاری را افزايــش بدهيــم 
ــه ســطح ســرمايه گذاری ســال  ــا برســيم ب ت
90. اينجــا ايــن ســوال مطــرح می شــود 
کــه آيــا ايــن کار امــکان پذيــر اســت؟ 
ــل  ــن رشــد قاب توجــه داشــته باشــيد کــه اي
ســرمايه گذاری  از  مهمــی  بخــش  توجــه 
ــد  ــت می توان ــا دول ــت اســت. آي ــی دول عمران
در  ســرمايه گذاری  رشــد  اين چنيــن 
ــه ســطح  ــی داشته باشــد ک ــای عمران پروژه ه
ســرمايه گذاری را بــاال بيــاورد؟ آيــا بــا وجــود 
عواملــی کــه باعــث شــده ســرمايه گــذاری ما 
در شــرکت ها و ماشــين آالت کاهــش يابــد و 
مــا 5 ســال اســت کــه منفــی هســتيم، اجــازه 
برگشــت را می دهــد و مثــل قبــل رشــد 
ــه  ــت ک ــواالها اس ــن س ــه اي ــخ ب ــد؟ پاس کن
ــرمايه گذاری  ــد س ــا رش ــد آي ــن می کن تعيي

ــر؟ ــا خي ــد ي ــاق می اُفت ــد اتف 5 درص
دولــت  عمرانــی  بودجه هــای  بــه  اگــر 
ــم،  ــگاه کني ــال 83 ن ــت س ــت ثاب ــه قيم ب
می بينيــم کــه دوره 70 تــا 80، بــه طــور 
ــوده و نيمــه اول دهــه 80،  ميانگيــن 60.2 ب
ــوده و نيمــه دوم  ــن 89.4 ب ــه طــور ميانگي ب
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84.1 ميليــارد ريــال شده اســت. طــی 5 
ســال اخيــر، 41.5 ميليــارد ريــال اســت. 
ــش،  ــاه پي ــا 1 م ــا ت ــن خبره ــق آخري طب
امســال 10 هــزار ميليــارد از کل بودجــه 
بــه پروژه هــای عمرانــی تخصيــص پيــدا 
کرده بــود. اينکــه ايــن تخصيــص چگونــه 
جديــدی  چيــز  صــرف  آيــا  بوده اســت؟ 
ــی  ــای قبل ــی ه ــرف بده ــا ص ــت؟ ي شده اس

ــت. ــز اس ــوال برانگي ــت؟ س ــده اس ش
ــد  ــا دولــت می توان ســوال ايــن اســت کــه آي
از ســطوح فعلــی بــه ســطوح باالتــر برگــردد 
ــی  ــای عمران ــرمايه گذاری در پروژه ه ــه س ک
باعــث شــود کل ســرمايه گذاری هــا بــاال 
ــی  ــل در قســمت دولت ــرود و اقتصــاد حداق ب
راه بيفتــد؟ بايــد بگويــم ايــن موضــوع بعيــد 
اســت. همــه بــا شــرايط مالــی دولت آشــنايی 
داريــم. دولــت يــک ســری ســاختارها در 
بودجــه اش دارد کــه متعلــق بــه دهه هاســت. 
هزينه هايــش بــا درآمدهايــش همخوانــی 
ــف  ــکل های مختل ــه ش ــری را ب ــدارد و کس ن
ــک  ــد. ي ــن می کن ــف تأمي ــای مختل از جاه
ــن  ــه اي ــال 93 ب ــه از س ــزرگ ک ــکل ب مش
ــه در  ــت ک ــن اس ــه اي ــکل گرفت ــرف ش ط
ســمت درآمدهــای دولــت اُفــت شــديدی رخ 
داده اســت؛ بــه دليــل اينکــه قيمــت نفــت از 
بــاالی 100 دالر بــه 60 دالر رســيد و دولــت 
در کســری اش نتوانســته ســمت هزينه هايــش 
ــده  ــث ش ــوع باع ــن موض ــد. اي ــالح کن را اص
شــکل  دولــت  بودجــه  در  کســری  ايــن 

گرفتــه و ادامــه پيــدا کنــد. بعضــی از عوامــل 
ايــن مســئله را تشــديد می کننــد؛ يعنــی 
ــالمت  ــش س ــه در بخ ــدی ک ــدات جدي تعه
ايجــاد شــده اســت، دارد ســمت هزينه هــای 
ــه  ــرد و هم ــاال می ب ــرعت ب ــه س ــت را ب دول
ــود؛  ــس نمی ش ــه منعک ــل در بوج ــن عوام اي
ــه  ــريهای بودج ــی از کس ــش مهم ــی بخ يعن
ــرون  ــت و بي ــه نيس ــل بودج ــت در داخ دول
از بودجــه، بدهــی ايجــاد می کنــد؛ مثــاًل 
ــمتی  ــتگی قس ــای بازنشس ــه صندوق ه بودج
ــه خــارج از  ــده می شــود و بقي در بودجــه دي
بودجــه می باشــد؛ يعنــی وام می گيرنــد و 
پــول بازنشســته ها را پرداخــت می کننــد. 
نشده اســت.  ديــده  بودجــه  در  وام  ايــن 
ــتند  ــردن هس ــال کار ک ــا در ح ــن موتوره اي
بزرگتــر  دولــت  هزينه هــای  ســمت  و 
می شــود، در صورتــی کــه در ســال 93، 

ســمت درآمدهــا از ناحيــه نفــت اُفــت قابــل 
داشته اســت.  مالحظــه ای 

بــر هميــن اســاس، اگــر تغييراتــی رخ ندهــد، 
ــرود  ــاالی 100 دالر ن ــت ب ــت نف ــاًل قيم مث
ــد،  ــی رخ نده ــات بزرگ ــه اصالح ــا اينک و ي
چشــم انــداز بودجــه مــا بــه هميــن صــورت 

ــد.  باقــی مــی مان
مــا کســری بودجــه بــه نســبت توليــد 
ناخالــص داخلــی و برحســب فروضــات و 
برآوردهــا را حســاب کرديــم. يعنی در ســمت 
درآمدهــا نفــت را بــر حســب پيش بينی هــای 
ــای  ــمت درآمده ــم و س ــرار دادي ــود ق موج
ناخالــص  توليــد  اســاس  بــر  را  مالياتــی 
از چنــد ســال  برنامــه ای کــه  داخلــی و 
گذشــته بــوده اســت، محاســبه کرديــم. 
ــدی  ــاس رون ــر اس ــا را ب ــن هزينه ه همچني
کــه در حــال افزايــش اســت مــد نظــر قــرار 
ايــن  می شــود  مشــاهده  آنچــه  داديــم. 
ــبت  ــور نس ــه کش ــری بودج ــه کس ــت ک اس
ــزرگ  ــاً ب ــی مرتب ــص داخل ــد ناخال ــه تولي ب
می شــود و کســری بودجــه غيرنفتــی بــه 
عــدد منفــی 16 درصــد می رســد کــه شــايد 
ــود.  ــوب ش ــه محس ــئله خوش بينان ــن مس اي
ــت مرکــزی، يعنــی کل  ــص دول بدهــی ناخال
ــال  ــه در ح ــی ک ــه ارقام ــه ب ــا توج ــی ب بده
ــد  ــه 38 درص ــت ب ــده اس ــالم ش ــر اع حاض
توليــد ناخالــص داخلــی در ســال 1400 مــی 
رســد. بنابرايــن دولــت نيــاز دارد ســاالنه 
13درصــد از توليــد ناخالــص داخلــی را بــرای 
ــی اش  ــره بده ــه و به ــری بودج ــن کس تأمي
بپــردازد. البتــه ايــن بــر اســاس ايــن فــروض 
ــه  ــزرگ در بودج ــات ب ــا اصالح ــه م ــوده ک ب
نداشــته باشــيم و قيمــت نفــت هــم قيمــت 
فعلــی باشــد. ايــن شــرايط يعنــی اينکــه چيز 
زيــادی بــرای دولــت نمی مانــد کــه بخواهــد 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــی اجــرا کن پروژه هــای عمران
ــت  ــرار اس ــت ق ــه دول ــمتی ک ــر در س ديگ
ــت  ــد اس ــرد، بعي ــاال بب ــرمايه گذاری را ب س
ــل مالحظــه ای  ــاق قاب ــده اتف ــال آين در 4 س
ــای  ــطح هزينه ه ــن س ــر همي ــا اگ ــد. م بيفت
ــم  ــظ کني ــم حف ــال 95 را بتواني ــی س عمران
بــه نظــرم کار بزرگــی رخ داده اســت. امســال 
ــال  ــان س ــا پاي ــه ت ــت ک ــز اس ــوال برانگي س
ايــن اتفــاق خواهــد افتــاد يــا خيــر؟ بــا توجــه 
ــی  ــت، خيل ــی دول ــای عمران ــه ه ــه هزين ب
ــطح  ــه س ــم ب ــا برگردي ــه م ــت ک ــد اس بعي

ــه 80. ــی ده ــل يعن ــای قب ــال ه س
ــرمايه  ــد س ــک رش ــا ي ــا ب ــرايط م ــن ش  در اي
گــذاری خــوش بينانــه در ســقف 5 درصــد، 
رشــد موجــودی ســرمايه زيــر 2 درصــد خواهيــم 

دولــت  ناخالــص  بدهــی 
مرکــزی، یعنــی کل بدهــی 
ــه  ــی ک ــه ارقام ــه ب ــا توج ب
ــده  ــالم ش ــر اع ــال حاض در ح
ــد  ــد تولی ــه 38 درص ــت ب اس
ناخالــص داخلــی در ســال 1400 
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داشــت و رشــد توليــد ناخالــص داخلــی متوســط 
ــود.  ــد ب ــر 3 درصــد خواه ــاالنه اش زي رشــد س

ــر  ــده هســتند در اث ــه صــادر کنن کســانی ک
ــوند،  ــی ش ــرر م ــر متض ــات کمت ــن اتفاق اي
ــه  ــی ک ــش خصوص ــمت از بخ ــی آن قس ول
ــا  ــت ب ــای کارش اس ــی مبن ــای داخل تقاض
شــرايط خوبــی مواجــه نمی شــود. يعنــی بــه 
ــد متوســط رشــد  ــاد 5 ســال بع احتمــال زي
ــد  ــا خواه ــن عدده ــت همي ــدون نف ــد ب تولي
بــود. احتمــاالً ميانگيــن رشــد مصــرف بخــش 
خصوصيمــان ممکــن اســت 1.5 تــا 2 درصــد 
ــت  ــات مثب ــی اتفاق ــه خيل ــد. انشــااهلل ک باش
می اُفتــد و قيمــت نفــت بــاال مــی رود و 
ــر  ــا اگ ــد. ام ــی ده ــدی رخ م ــات ج اصالح
فــرض کنيــد هميــن شــرايط باشــد، آنهايــی 
ــی  ــای داخل ــاس تقاض ــان براس ــه تقاضايش ک
اســت و کســب و کارهايــی کــه مصــرف 
ــقف  ــت، س ــان اس ــای کارش ــی مبن خصوص
ــد  ــی آي ــر م ــه نظ ــی ب ــای داخل ــد تقاض رش
حــول 2 درصــد باشــد و ايــن رشــد محدودی 
اســت. در دوره ای کــه ســاالنه بــه ميــزان 8 
درصــد رشــد وجــود داشــت وقتــی کســب و 
کاری راه مــی اُفتــاد، مــی توانســتيم طــی 5 
تــا 10ســال کار، برگشــت ســرمايه را شــاهد 
باشــيم. در بســياری از کســب وکارهــای 
ــک  ــاالً ي ــای داخــل احتم ــارف در بازاره متع
بــازار رو بــه گسترشــی نداريــم. کســانی کــه 
مــی خواهنــد رشــد قابــل توجــه ای داشــته 
باشــند قاعدتــاً بايــد بــه بــازار خارجــی توجــه 
ــا مالحظــه ريســک هايی کــه  کننــد، البتــه ب

ــود دارد. وج
در ســال های آينــده رشــد ســرمايه گذاری 
ــده  ــروز بن ــام ام ــت و پي ــدی اس ــی کلي خيل
شــرايط  در  مــا  ســرمايه گذاری  اســت. 
ــد  ــی رش ــت. وقت ــه اس ــرار گرفت ــژه ای ق وي
مــازادی  آن  از  شــود  درصــد   2.5 تــا   2
ــد  ــد بياي ــد بخواه ــه بع ــود ک ــاد نمی ش ايج
آن  و  بــزرگ  ســرمايه گذاری های  بشــود 
ــدی را  ــد بع ــزرگ رش ــرمايه گذاری های ب س
ايجــاد کننــد. ايــن يعنــی اينکــه مــازاد آنقــدر 
کوچــک اســت کــه از جمــع آن ســرمايه 
ــری  ــد کمت ــود و رش ــل می ش ــک حاص کوچ

ــود.  ــم ب ــاهد خواهي ــده ش در آين
ــه و از  ــن مرحل ــه نحــوی از اي ــد ب کشــور باي
ايــن دام و تلــه ســرمايه گذاری کــه در آن 
گرفتــار شده اســت، بگــذرد. حتمــاً بايــد 
تــالش کــرد کــه ســرمايه گذاری داخلــی 
تجهيــز شــود. االن در شــرايطی هســتيم کــه 
بــدون ســرمايه خارجــی امــکان پذيــر نيســت 
کــه ســطح رشــدمان را از ســطح هــای 

ــانيم. ــد برس ــا 7 درص ــه 6 ي ــود ب موج
ــن  ــه اي ــه 70 ب ــال از ده ــول 20 س ــا در ط م
طــرف بــا ايــن مســئله بــه ايــن شــکل مواجــه 
نبوديــم. شــايد نفــت می توانســت مــازاد ايجــاد 
ــت  ــکه نف ــر بش ــت ه ــی قيم ــا وقت ــد، ام کن
حــدود 60 دالر اســت و همــه پيش بينی هــا 
حاکــی از ايــن اســت کــه طــی 5 ســال آينــده 
ــاد  ــازادی ايج ــود، م ــد ب ــت خواه ــن قيم همي

نمــی شــود کــه بتوانــد باعــث افزايــش ســطح 
ســرمايه گذاری شــود. لــذا بــدون ســرمايه 
خارجــی بــه نظــر می آيــد مــا احتمــاالً بــا ايــن 
ــم.  ــد می ماني ــطح از رش ــن س ــرايط در همي ش
ــه ای در  ــل مالحظ ــود قاب ــته بهب ــام توانس برج
شــرايط و مــراودات خارجــی ايجــاد کنــد. 
ريســک اقتصــاد کالن مــا را کاهــش داده اســت، 
ــد  ــت، امي ــا آزاد شده اس ــی م ــادالت خارج مب
ــاز  ــا ب ــد ايجــاد شــده و بعضــی فايننس ه جدي
شــده، ســرمايه گذاری خارجــی در حــد خيلــی 
ــک ســری  ــا ي محــدودی انجــام شده اســت. ام
ريســک های جديــد هــم وجــود دارد کــه روی 
شــرايط ســرمايه گذاری در ســال های پيــش 

روی اثــر می گــذارد.
ــرمايه گذاری در  ــاد س ــت در ايج ــون نف ــا کن ت
ــرد،  ــل توجــه ای ايجــاد می ک کشــور ســهم قاب
امــا ديگــر ايــن نقــش را نمی توانــد ايفــا کنــد. 
ــع  ــت اجــازه نمی دهــد مناب ــی دول شــرايط مال

چندانــی بــرای هزينه هــای عمرانــی باقــی 
بمانــد. اگــر نــرخ ســود حقيقــی کــه طــی چنــد 
مــاه اخيــر حــدود 4 درصــد کاهــش پيــدا کرد، 
دوبــاره بــاال بــرود و فاصلــه نــرخ ســود و تــورم 
ــاره  ــن موضــوع هــم دوب ــاد بشــود، خــود اي زي
ــور  ــرای ســرمايه گذاری. ظه ــی می شــود ب مانع
ــی  ــا اطمينان ــا ن ــور م ــه کش ــبت ب ــپ نس ترام
ــا  ــد ي ــام می مان ــه برج ــد. اينک ــاد می کن ايج
نمی مانــد و يــا چــه تحريم هــای جديــدی 
ــه  ــه چ ــرايط منطق ــد و ش ــد ش ــال خواه اعم
تحــت  را  ســرمايه گذاری  رشــد  می شــود، 

ــد. ــرار می ده ــر ق تأثي
ــاالً  ــادی احتم ــد اقتص ــرايط، رش ــن ش ــا اي ب
کمتــر از 3 درصــد شــود. اگــر چــه در ســال 
ــه 4  ــت و ب ــار رف ــر از انتظ ــداری فرات 96 مق
ــر از  ــی متأث ــد فعل ــن رش ــيد. اي ــد رس درص
ــازار مســکن و توليــد يــک ســری  تحــوالت ب
کاالهــا مثــل خــودرو اســت و شــايد کاهــش 
ــرخ بهــره در تابســتان اثــر گذاشــته  شــديد ن
اســت. امــا طــی 5 ســال آينــده بــه احتمــال 
ــه زيــر 3 درصــد برمــی گــردد. رشــد  ــاد ب زي
ــد  ــود رش ــی ش ــث م ــف باع ــادی ضعي اقتص
ــرکت  ــد و ش ــف باش ــی ضعي ــای داخل تقاض
هايــی کــه براســاس تقاضــای داخلــی کار مــی 
کننــد، شــرايط ســختی داشــته باشــند. البتــه 
ــور  ــد و نوظه ــوالت جدي ــه محص ــای ک آنه
ارائــه مــی دهنــد موفــق تــر هســتند. آنهايــی 
دولــت  وکارشــان  کســب  متقاضــی  کــه 
ــی،  ــع داروي ــا، صناي ــل نيروگاه ــت، از قبي اس
پيمانکارهايــی کــه عمــده خريدارشــان دولــت 
اســت هميــن االن هــم شــرايط ســختی دارند. 
بــا ايــن چشــم انــداز شــايد ســال هــای آينــده 
ــاً صــادرات و  کارشــان ســخت تر باشــد. نهايت
ــرای  ــک راه ب ــد ي ــی می توان ــای خارج تقاض
صنايــع و محصوالتــی باشــد کــه می خواهنــد 
ــند و از  ــی داشته باش ــل توجه ــدهای قاب رش
شــرايط رشــد محــدود تقاضــا در داخــل فــرار 

می کننــد. 

تقاضایشــان  کــه  آنهایــی 
داخلــی  تقاضــای  براســاس 
اســت و کســب و کارهایــی 
کــه مصــرف خصوصــی مبنــای 
ــد  ــقف رش ــت، س ــان اس کارش
تقاضــای داخلــی بــه نظــر مــی 
ــد و  ــد باش ــول 2 درص ــد ح آی
ــت ــدودی اس ــد مح ــن رش ای

ــاد  ــت در ایج ــون نف ــا کن ت
کشــور  در  ســرمایه گذاری 
ــاد  ــه ای ایج ــل توج ــهم قاب س
می کــرد، امــا دیگــر ایــن 
ایفــا  نمی توانــد  را  نقــش 

ــد کن

ــای  ــادرات و تقاض ــًا ص نهایت
ــک راه  ــد ی ــی می توان خارج
ــی  ــع و محصوالت ــرای صنای ب
می خواهنــد  کــه  باشــد 
توجهــی  قابــل  رشــدهای 

شــند  شته با ا د

صاد
اقت
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بــا موضــوع  اقتصــاد  روز  پنــل دوم 
ایــران میزبــان  اقتصــاد  چشــم انداز 
محســن جــالل پــور، علــي میرزاخانــي، 
ســیدمهدي برکچیــان، موســي غني نــژاد 
ــن  ــود. اولي ــش ب ــدي بهکی ــد مه و محم
ســخنران پنــل، علــي میرزاخانــي بــا 
طــرح ايــن ســوال کــه آيــا ايــن امــکان وجــود 
ــده  ــي ش ــادي پيش بين ــد اقتص ــه رون دارد ک
ــد فعــال  تغييــر کنــد؟ و چــه متغيرهايــي باي
ــود را  ــت گذاري موج ــد سياس ــا رون ــوند ت ش
ــود  ــاي خ ــان ديدگاه ه ــه بي ــد؟ ب ــر دهن تغيي
ــتی در  ــک بی سياس ــفانه  ي ــت: »متأس پرداخ
ــتفاده از  ــدم اس ــی ع ــود دارد؛ يعن ــت وج دول
سياســت های اقتصــادی و حتــی اتفاقــات  
مثبتــی هــم کــه در حــوزه کســب و کار 

دولــت  سياســت گذاری  اثــر  در  می اُفتــد 
سياســت های  تحميــل  بلکــه  نيســت، 
ــد در  ــال جدي ــت. در س ــازار اس ــای ب نيروه
حــوزه بــازار نــرخ ارز، شــاهد تحــوالت مثبتــی 
بوديــم. وقتــي نــرخ واقعــی مي شــود روی 
ــن  ــت دارد. اي ــر مثب ــای اقتصــادی اث متغيره
حرکــت واکنشــي بــود نــه بــر اثــر فعــال بودن 
ــن  ــر اي ــت. اگ ــت گذاری دول ــتم سياس سيس
ــای  ــب و کاره ــي داد کس ــر رخ م ــاق زودت اتف
ــی از  ــر واقع ــرخ ارز غي ــل ن ــه دلي ــادی ب زي
ــم  ــون ه ــم اکن ــه ه ــد. اينک ــن نمي رفتن بي
ــتيم،  ــرخ ارز هس ــت ن ــوالت مثب ــاهد تح ش
نيســت،  دولــت  از سياســت گذاری  ناشــی 
بلکــه ناشــی از بی عملــی ســال های  گذشــته 
اســت. االن نيروهــای بــازار بــی عملــی دولــت 
را جبــران می کننــد. آن وضعيتــی کــه در 
حاضــر  حــال  در  سياســت گذاری  حــوزه 
سياســت گذاری   عمدتــاً  هســتيم،  شــاهد 
ــی  ــک جاي ــی ي ــت؛ يعن ــه ای  اس ــه پين وصل
ــم آن  ــی روي ــا م ــود م ــاد می ش ــکالی ايج اش

ــم. ــی کني ــه م ــا را وصل ج
در وضعيــت فعلــي بهبــود وضعيــت نفــت 
و ســرمايه گذاري خارجــي بــه مــا کمــک 
مــدت  کوتــاه  بحــث  چــون  نمي کنــد.؛ 
ــد  ــداري باي ــه پاي ــيدن ب ــراي رس ــت. ب نيس
در ســه حــوزه سياســت گذاری اقتصــادی 

بهبــودی حاصــل شــود، يعنــی دولــت از ايــن 
حالــت انفعــال خــارج شــود. تــا قبــل از برجام 
تأخيــر دولــت قابــل قبــول بــود، ولــي بعــد از 
برجــام هــم انــرژي دولــت تلــف شــد و هيــچ 
گونــه سياســت گذاری در جهــت اصــالح وضــع 
موجــود انجــام نشــد، جــز سياســت پولــی کــه 
ــا  ــا سياســت ارزی و ي آن بــدون هماهنگــی ب
ــرش در  ــه اث ــود. در نتيج ــی ب ــت مال سياس
ــي  ــت پول ــن سياس ــد. اي ــر نش ــاد ظاه اقتص
ــورم  ــرل ت ــه کنت نقدينگــي را مهــار کــرد و ب
ــاب  ــو پرت ــه جل ــا را ب ــا آنه ــد و تنه نيانجامي

ــرد. ک
 پکيــج اصــالح سياســت گذاری يــک ســه 
ــا  ــه م ــی ک ــر جاي ــخص دارد. ه ــع مش ضل
ــم ايــن ســه ضلــع  ــدار بودي ــق پاي شــاهد رون
باهــم حرکــت کــرده بودنــد؛ سياســت پولــی، 
سياســت ارزی و سياســت مالــی. در سياســت 
ــا و  ــث يارانه ه ــی در بح ــت روحان ــی؛ دول مال
ــرد.  ــاز ک ــی را آغ ــرژی اصالحات ــای ان حامل ه

ــار گذاشــت و  ــد تدريجــی را کن ــی آن رون ول
ــال  ــه س ــرد. س ــت ک ــی تبعي ــو اجتماع از ج
ــن  ــت بنزي ــار قيم ــی يک ب ــت روحان اول دول
کردنــد،  اصــالح  را  انــرژی  حامل هــای  و 
بعــد اصالحــات متوقــف شــد در حالی کــه 
می توانســتند همــان رونــد را بــه تدريــج 
ــع جــو اجتماعــی جامعــه  ــد و تاب انجــام دهن
ــات تدريجــی  ــرأت اصالح ــی ج ــند. وقت نباش
ــا  ــويم ب ــی ش ــور م ــيم، مجب ــته باش را نداش
همــه چيــز بــه صــورت شــوک رو بــه رو 
ــتپاچگی  ــان دهنــده دس شــويم و ايــن نش
ــه  ــتم بودج ــا سيس ــث يارانه ه ــت. در بح اس
همزمــان بــا سياســت پولــی نيــاز بــه اصــالح 
دارد. متأســفانه تصــور غلطــی در مــورد علــت 
ــور  ــطوح کش ــه س ــت ارز در هم ــودن قيم ب
ــت ارز  ــش قيم ــه افزاي ــود دارد، در حالی ک وج

در پنل روز اقتصاد گردهمایی انجمن پسته تصریح شد:

به اميد سياست گذار نشستن يعنی نابودی 

هــم  اکنــون  هــم  اینکــه 
مثبــت  تحــوالت  شــاهد 
از  ناشــی  هســتیم،  ارز  نــرخ 
ــت،  ــت نیس ــت گذاری دول سیاس
بی عملــی  از  ناشــی  بلکــه 
اســت.  گذشــته  ســال های  
ــی عملــی  ــازار ب االن نیروهــای ب
می کننــد. جبــران  را  دولــت 

ــاهد  ــا ش ــه م ــی ک ــر جای ه
ــن  ــم ای ــدار بودی ــق پای رون
ســه ضلــع باهــم حرکــت 
کــرده بودنــد؛ سیاســت پولــی، 
سیاســت  و  ارزی  سیاســت 

ــی مال

صاد
گردهمایی- اقت
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ــورم نيســت  ــت ت ــای ســوخت عل ــا حامل ه ي
بلکــه معلــول تــورم اســت. علــت ايجــاد 
ــی و نقدينگــی اســت.  ــه پول ــورم، رشــد پاي ت
ــج  ــه تدري ــات ب ــت اصالح ــن حال ــر در اي اگ
انجــام نشــود، سياســت اقتصــادی مــا کامــل 
ــبی  ــور نس ــه ط ــه ب ــا دوره ای ک ــت. تنه نيس
ــه  ــه اول ده ــتيم، نيم ــکوفايی هس ــاهد ش ش
هشــتاد واقعــاً سياســت گذاری خاصــی در  
اقتصــاد نداشــتيم، شــخصيت های خاصــی 
هــم در اقتصــاد حضــور نداشــتند، بلکــه نيمــه 
ــه  ــت ک ــا دوره ای اس ــتاد تنه ــه هش اول ده
ــی و ارزی و يــک مقــداری هــم  سياســت پول
سياســت مالــی بــه صــورت تصادفــی يــا هــر 
ــير  ــم و در مس ــت باه ــم جه ــر ه ــز ديگ چي
ــد  ــه رش ــر ب ــد و منج ــت کردن ــالح حرک اص

ــد. ــبی ش ــکوفايی نس ش
ســخنران  دوميــن  غنی نــژاد،  موســی 
ــدا  ــران« ابت ــاد اي ــداز اقتص ــم ان ــل  »چش پن
منافــع  نقــد سياســت گذاری هايی کــه  در 
ملــی را تأميــن نمی کننــد صحبــت کــرد: 
»سياســت مداران مــا در تالشــند مملکــت 
ــا کشــمکش هايشــان نابــود کننــد، ولــی  را ب
بيــن سياســت مداران   مــردم نمی گذارنــد. 
عــده ای بــه دنبــال منافــع جناحــی  خودشــان  
هســتند و ايــن را  نمی بيننــد کــه  بــرای حفظ 
ــه  ــد کل مجموع ــان اول باي ــع جناحيش مناف
حفــظ شــود. مشــکل اصلــی مــا همين اســت. 
منافــع ملــی بايــد حفــظ شــوند تــا جناح هــا 
ــد.  ــد نگه دارن ــم بتوانن ــع خاصشــان را ه مناف
ــاال  ــد ب ــمکش را ببري ــدر کش ــن ق ــه اي اينک
ــن  ــه اي ــا مملکــت دچــار فروپاشــی شــود ب ت
معناســت کــه کشــتی می شــکند و همــه 

غــرق می شــوند.«
ادامــه صحبت هايــش  در  موســی غنی نــژاد 
ــه ســيد مهــدی برکچيــان  ــه ارائ و در پاســخ ب
صحبت هايــی را طــرح کــرد تــا از انتقــال جــو 
نااُميــدی پرهيز شــود. وی گفت: »خيلــی نااُميد 
نباشــيد. درســت اســت کــه آمارهــا و اطالعــات 
دکتــر برکچيــان خيلــی اميــدوار کننــده نبــود؛ 
ــه  ــد ک ــرح کردن ــی را مط ــان آن چيزهاي ايش
داده هــا نشــان می دهنــد. اگــر خوش بيــن 
ــردم  ــم، م ــن می بين ــه م ــور ک ــيم، آن ط باش
ــود.  ــود ش ــت ناب ــن مملک ــد اي ــازه نمی دهن اج
عواملــی وجــود دارد از جملــه  هميــن تشــکل 
هــای بخــش خصوصــی و مــردم آگاه و هوشــيار 
ــر  ــير را تغيي ــد مس ــان می توان ــه تالش هايش ک
دهــد. آمارهــا نشــان می دهــد کــه در برهــه ای 
ــده  ــا دي ــده ای در آماره ــی نش ــد پيش بين رش
ــه  ــد ب ــن رش ــی از اي ــاالً برخ ــود. احتم می ش
ايــن  و  برمی گــردد  اســتارت  آپ ها  فعاليــت 

چيــزی اســت کــه هيــچ کــس فکــرش را 
ــدا  ــه پي ــد ادام ــوارد می توان ــن م ــرد. اي نمی ک
کنــد بــه شــرط اينکــه دولــت مانــع نشــود. در 
حــال حاضــر اگــر بــه تمــام دنيــا نــگاه کنيــم، 
افــزوده  ارزش  و  اقتصــادی  اشــتغال، رشــد 
ــته در  ــل گذش ــت و مث ــات اس ــش خدم در بخ
بخــش توليــد کاالهــای صنعتــی نيســت. در 
ــل  ــد تحصي ــه درص ــه اينک ــه ب ــا توج ــران ب اي
ــو  ــای ن ــن فناوری ه ــه، اي ــش يافت ــا افزاي کرده ه
می تواننــد رونــد اقتصــادی مــا را تغييــر دهنــد. 

ــث  ــه بح ــز ب ــش ني ــدی بهکی ــد مه محم
ــا در  ــناخته آنه ــش ناش ــو و نق ــای ن فناوری ه
ــا  ــد آماره ــرد. »رون ــاره ک ــران اش ــاد اي اقتص
ــرده و  ــری نک ــره وری تغيي ــد به ــان می ده نش
ــای  ــت. فناوری ه ــدا نکرده اس ــم پي ــش ه افزاي
ــره وری را  ــه به ــت ک ــی اس ــی از عوامل ــو يک ن
ــرمايه  ــد. س ــر ده ــد تغيي ــرعت می توان ــه س ب
ــوان  ــه عن ــد. ب ــم نمی خواه ــادی ه ــادی زي م
ــه  ــد ک ــاز داري ــال االن در کشــت پســته ني مث
بهره وری تــان را از راه آب دادن زيــاد کنيــد 
ــه  ــد، ب ــر دهي ــان را تغيي ــتم آبياری ت ــا سيس ي
ــب و  ــرات عجي ــوان تغيي ــی می ت ــک آی ت کم
غريبــی انجــام داد. منتهــا هزينــه بايــد بکنيــد 
ــا  ــه روی اينه ــد ک ــه کار بگيري ــی را ب و گروه
ــر از  ــه غي ــازه ای ب ــات ت ــد و ابداع ــر کنن فک

ــد.« ــود آورن ــه وج ــول ب ــای معم روش ه
  ســید مهــدی برکچیــان در تکميــل 
ــه  ــرد ک ــد ک ــود تأکي ــه خ ــای اولي صحبت ه
هــدف القــای نااُميــدی نيســت، بلکــه هشــدار 
ــود اســت. وی ســپس  ــه وضــع موج نســبت ب
ــا  ــه فناوری ه ــبت ب ــی نس ــد خوش بين ــه نق ب
پرداخــت و چنــد نکتــه را يــادآوری کــرد: 
اتفاقــات  اميدواريــم  کــه  اســت  »درســت 
ــن  ــا در عي ــد، ام ــو بيفت ــاوری ن ــا فن ــی ب خوب
ــا در گذشــته و  ــای تاريخــی م حــال واقعيت ه
تجربــه کشــورهای ديگــر حاکــی از ايــن اســت 
کــه تلــه ســرمايه گذاری در پيــش اســت. 
ــاد   ــرمايه گذاری وارد اقتص ــر س ــی االن اگ يعن

نشــود، اوضــاع بهبــود نخواهــد يافــت و رشــد 
ناشــی از تکنولوژی هــا آنقــدر نيســت کــه مــازاد 
ــار می شــويم.  ــا گرفت ــادی ايجــاد شــود و م زي
يعنــی گــره ای کــه شــايد بتــوان امــروز ســاده 
ــور  ــده مجب ــال آين ــار س ــه، چه ــرد، س ــاز ک ب
ســخت تری  خيلــی  شــرايط  در  می شــويم 
ــم از آن شــرايط  ــه بخواهي ــم ک ــم بگيري تصمي
بيــرون  بياييــم. حتــی اگــر مــا موفــق شــويم 
ــاز  ــيم ب ــد برس ــه درص ــد های دو و س ــه رش ب
ــی  ــدهای منف ــه رش ــال هايی ک ــه س ــبت ب نس
ــود دارد،  ــان بهب ــرايط م ــتيم ش ــتمر داش مس
ــا شــرايط  ــازار کار، ب ــا شــرايط ب امــا طبيعتــاً ب
ــه وجــود  ــی ک ــی هاي ــا نارضايت ــان و ب خانوار م

ــد.« ــازگار نباش ــت س ــن اس دارد، ممک
ــالل  ــن ج ــل، محس ــخنران پن ــن س آخري
پــور، جمع بنــدی خــود را از صحبت هــای 
پنــل ارائــه کــرد: »در همــۀ  صحبت هــا  يــک 
مســئله ثابــت اســت؛ عمــاًل در شــرايط خوبــی 
ــا  ــن موضــوع  ب ــران نيســتيم. اي در اقتصــاد اي
عــدد و آمارهــا، مســتندات و نــگاه بــه گذشــته 
ــر در  ــتان حاض ــود. دوس ــد می ش ــاًل تأيي کام
گردهمايــی تأکيــد دارنــد کــه دولــت فعاليــت 
ــداده  ــام ن ــت انج ــود وضعي ــرای بهب ــری ب موث
ــت  ــه دول ــم ادام ــم ه ــت دوازده ــت. دول اس

ــت.  ــم اس يازده
راهــکار هــم مشــخص اســت کــه بايــد 
ــث  ــع مثل ــه ضل ــع س ــت ها را در واق سياس
مالــی  و  ارزی  پولــی،  سياســت های 
ــد  ــه امي ــر ب ــروز اگ ــا ام ــود.  ت ــالح ش اص
ــم،  ــت نشســته بودي سياســت گذار و حاکمي
نتيجــه ای جــز ايــن کــه بــه ســمت نابــودی 
ــا االن  ــه ت ــزی ک ــتيم. آن چي ــم، نداش بروي
ــت،  ــت هم ــری کرده اس ــودی جلوگي از ناب
همراهــی و فهــم مــردم اســت.  اگــر دو 
بحــث امــروز را کــه در خصــوص نقــش 
ــران  ــاد اي ــده اقتص ــی و آين ــش خصوص بخ
بــوده را  تلفيــق کنيــم و يــک نتيجــه کلــی 
ــا  ــی چيزه ــه خيل ــت ک ــن اس ــم اي بگيري
دســت مــا )بخــش خصوصــی( نيســت. مــا 
ــوان فعاليــن بخــش  ــه عن ــروز ب بايســتی ام
ــوان  ــه عن ــی و ب ــای مدن ــی، نهاده خصوص
يــک جامعــه ايــران دوســت، مطالبــه جــدی 
و يــک رويکــرد جديــد داشته باشــيم. در 
ــت  ــان دق ــوع  مطالباتم ــتا، در ن ــن راس اي
اســاس  بــر  ها يمــان  مطالبــه  کنيــم؛ 
واقعيــت هــا و بــر اســاس آن چيــزی باشــد 
ــده در آن  ــر کشــور و آين ــه صــالح و خي ک
ــد  ــذار خواه ــع اثرگ ــور قط ــه ط ــت، ب اس

ــود.« ب

ــادی و ارزش  ــد اقتص ــتغال، رش اش
ــت  ــات اس ــش خدم ــزوده در بخ اف
ــد  ــش تولی ــته در بخ ــل گذش و مث
کاالهــای صنعتــی نیســت. در ایران 
بــا توجه بــه اینکــه درصــد تحصیل 
کرده هــا افزایــش یافتــه، ایــن 
ــد  ــد رون ــو می توانن ــای ن فناوری ه

ــد.  ــر دهن ــا را تغیی ــادی م اقتص
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در بخــش پرســش و پاســخ بعــد از 
در  ایــران«  »اقتصــاد  روز  دوم  پنــل 
ــته  ــن پس ــاالنه انجم ــی دوس گردهمای
ایــران در تاریــخ 22 دی مــاه 1396، 
ــر در  ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــار ب حض
ــران  ــاد ای ــم انداز اقتص ــوص چش خص
ــرات  ــروح نظ ــه مش ــد. در ادام پرداختن
مطروحــه و پاســخ های داده شــده از 
ســوی اقتصاددانــان آورده شــده اســت. 
ــرای طــرح ســوال  ــدی آگاه ب ــدا مه در ابت
از برکچيــان ايــن چنيــن شــروع کــرد: 
ــه  ــناريويی ک ــان! س ــر برکچي ــای دکت »آق
ــد،  ــف کردي ــرای بخــش پســته تعري شــما ب
خيلــی نااُميدکننــده نبــود و گفتيــد کســانی 
ــد  ــت می کنن ــادرات فعالي ــوزه ص ــه در ح ک
کمتــر زيــان مــی بيننــد، بنابرايــن بــه 
ــن  ــای انجم ــرای اعض ــه ب ــد ک ــر می رس نظ
ــد.  ــور نباش ــی ناج ــن مســئله خيل پســته اي
ايــن ســوال را از دکتــر برکچيــان دارم، اگــر 
ــک هايی  ــی از موش ــتثنايی يک ــور اس ــه ط ب
ــز  ــی از مراک ــه يک ــود ب ــليک می ش ــه ش ک
مهــم صــادرات نفــت عربســتان برخــورد 
ــکه  ــر بش ــت ه ــت قيم ــن اس ــد، ممک کن
ــا  ــد. آي ــه 250 دالر برس ــه ب ــت بالفاصل نف
بــه نفــع مــا اســت؟ آيــا مســائل ايــران حــل 
مــی شــوند؟ اگــر حــل مــی شــوند، چگونــه؟ 
خــوردن ايــن موشــک بــه نفــع چــه کســی 

ــت؟ ــران اس ــه اي در جامع
ــه ســوال  محســن جــالل پــور در واکنــش ب
ــه  ــای آگاه ســوالی ک مهــدی آگاه گفــت: آق
مســتتر  خــودش  در  جــواب  می پرســند 

اســت. 
بــا توجــه بــه صحبــت 
در  کــه  زيــادی  هــای 
بــا  رابطــه  در  روز  ايــن 
تکنولوژی هــای  کاربــرد 
ــظ  ــود، حاف ــده ب ــو ش ن
بــه  هدایــت  کمــال 
ــود:  ــوص نم ــن خص ــی در اي ــه توضيحات ارائ
»خواســتم يــک نکتــه دربــاره اســتارت آپ ها 
بگويــم، چــون امــروز مکــرراً در مــورد آنهــا 
ــنپ و  ــی از اس ــال هاي ــد و مث ــت ش صحب
ديجــی کاال زده شــد. بــه نظــرم رســيد 
تصــوری ايجــاد شــده کــه اينهــا نيــازی بــه 
ســرمايه ندارنــد. البتــه بايــد بگويم کــه تأثير 
بســزايی در کل اقتصــاد کشــور داشــته انــد. 
ــم  ــه کن ــد اضاف جهــت اســتحضار جمــع باي

کــه ايــن تکنولوژی هــای نــو در مراحــل 
ــازی  ــی ني ــتارت آپ ــوزادی و اس ــی، ن ابتداي
بــه ســرمايه چندانــی ندارنــد، ولــی در 
اســنپ و ديجــی کاال طــی 15 مــاه گذشــته 
ــرمايه گذاری  ــون دالر س ــر 300 ميلي ــغ ب بال
دکتــر  کــه  آمــاری  طبــق  شده اســت. 
برکچيــان ارائــه دادنــد، ايــن رقم در مقايســه 
بــا بودجــه عمرانــی کشــور حــدود 13 درصد 
اســت کــه بخــش خصوصــی ســرمايه گذاری 

کرده اســت.«
ــه  ــب ارائ ــی مطال ــود ابطح ــید محم س
شــده از ســوی برکچيــان اين گونــه نقــد 
و تحليــل کــرد: »پتانســيل مملکــت مــا 
بــه لحــاظ زيــر ســاخت ها و بــه لحــاظ 
ظرفيتــی کــه نيــروی کار دارد می توانــد 
ــن  ــه نظــرم اي ــر اقتصــاد اثرگــذار باشــد. ب ب
ــر از ايــن چيــزی کــه مــا فکــر می کنيــم  اث

ــود. ــد ب ــتر خواه بيش
 نکتــه دوم اينکــه مــا در اقتصــاد موضوعــی 
ــورم کــه  ــق، رکــود و ت ــه اســم رون ــم ب داري
بعــد از يــک دورۀ اقتصــادی پارامترهــای 
ــد؛  ــی گذارن ــر م ــاد اث ــود اقتص ــل خ داخ
نکنــد.  يــا  بکنــد  دولــت دخالــت  چــه 
ــق  ــک دوره رون ــود وارد ي ــد از رک ــما بع ش
می شــويد. شــما در آمــار و ارقامــی کــه 
نمــی  را  موضــوع  ايــن  می دهيــد  ارائــه 
ــردم  ــا م ــه م ــی ک ــما خردجمع ــد؛ ش بيني
ــک  ــن ي ــد. اي ــد در نظــر بگيري ــم را باي داري
عامــل بســيار بســيار مهــم اســت. مــن يــک 
ــه  ــل ک ــات دوره قب ــم، در انتخاب ــال بزن مث
ــتان  ــی از دوس ــد بعض ــی آمدن ــای روحان آق
ُفــُکل کراواتــی خودمــان نشســتند و تجزيــه 
و تحليــل کردنــد کــه آقــای واليتــی خــوب 
ــد مســائل  ــرای اينکــه مــی توانن هســتند، ب
ارزی را حــل کننــد )برجــام را ببرنــد جلــو(. 
ــه  ــود ک ــن ب ــم اي ــه ديدي ــزی ک ــاًل چي عم
ــا بهتــر  ــا از م ــار م کارگرهــای ســاده زن انب
فهميدنــد و همــه رفتنــد و بــه آقــای روحانی 
ــردم  ــه م ــی ک ــن خــرد جمع ــد. اي رأی دادن
ــد. موضــوع  ــم نگيري ــد را دســت ک ــا دارن م
ــز  ــک چي ــا ي ــر اينه ــز ديگ ــا چي ــنپ ي اس
ــا  ــا ناشــی از خــرد م ــی نيســت، اينه تصادف
ــد  ــی نمی کردي ــما پيش بين ــر ش ــت. اگ اس
کــه يــک نــرخ رشــد 6 درصــد باشــيم، 
ــت  ــن اســت کــه اقدامــات دول معنــی آن اي
و ايــن منحنی هــا کار نکرده انــد و فقــط 
خــرد جمعــی مــردم کار کــرده اســت. بنــده 

يــک دوســت داشــتم کــه در ســازمان ملــل 
ــک رئيــس  ــرد. ايشــان ي ــی ک متحــد کار م
سوئيســی داشــت کــه می گفــت: »مــن 
ايــن چيزهايــی کــه عمــاًل مــی بينــم اعــم از 
ماشــين ها و ســطح زندگی هــا و خرج هــا 
بــا نــرخ رشــد شــما جــور در نمی آيــد، يــک 
چيــزی در تــه اقتصــاد شــما می گــذرد کــه 
ــد.  ــان کني ــد بي ــم نمی تواني ــدد و رق ــا ع ب
ــا  ــرای م ــن باشــيم و ب ــد بدبي ــن نباي بنابراي
بــد  کــه می گوينــد،  آنقــدر  پســته ای ها 

ــت.« نيس
ــور  ــم پ ــا هاش محمدرض
تأثيــرات  خصــوص  در 
از  اســتفاده  اجتماعــی 
مطــرح  هــا  تکنولــوژی 
کــرد: مــن تقريبــاً هــر روز 
مشــتری اســنپ هســتم و 
ــده  ــه رانن ــم ک ــن را بگوي ــط خواســتم اي فق
هــای اســنپ کمتــر از يــک ســال اســت کــه 
ــه  ــرای اينک ــد، ب ــزار کردن ــع برگ ــک تجم ي
می شــد.  اجحــاف  داشــت  حقشــان  در 
ــن  ــی چاپلي ــد« چارل ــاد »عصــر جدي ــن ي م
ــوژی دارد  ــاد تکنول ــرعت زي ــه س ــادم ک افت
يــک حالــت اســتعماری را در بخش هــای 
می کنــد.  ايجــاد  اقتصــادی  مختلــف 
ــق  ــای اُف ــگاه ه ــن فروش ــا همي ــی از آنه يک
ــک طرحــی  کــوروش اســت. مــن امســال ي
بــرای  بــردم  بازرگانيشــان  مديــر  بــرای 
ــات و ديــدم ظــرف مــدت  بســته بندی حبوب
ــات  ــد حبوب ــه برن ــان س ــال خودش ــک س ي
ــور  ــعبه در کش ــدود 800 ش ــد. االن ح زدن
دارنــد و می خواهنــد آن را بــه 4 هــزار 
شــعبه  برســانند. می خواهــم بگويــم در 
ــاد  ــرات زي ــوژی، تأثي ــرعت تکنول ــار س کن

ــتيم.«  ــاهد هس ــم ش ــی را ه اجتماع
محمــد  ادامــه  در 
گفــت:  شــهنوازی 
»ببينيــد لنــگ کار مــا 
ــدود  ــت؟! در ح ــا اس کج
5 ســال قبــل مقــداری 
پاکســتان  بــه  را  خرمــا 
ــت بشــود  ــه از آنجــا ترانزي ــم ک صــادر کردي
بــه هندوســتان و بنــگالدش و بــرود بــه 
اندونــزی. ايــن خرمــا رفــت و حکومــت 
ــه  ــت ک ــه ای گذاش ــک تعرف ــتان ي هندوس
ــدم  ــود و ع ــه نب ــه صرف ــادرات ب ــر ص ديگ
ترانزيــت مشــکالتی را بــه وجــود آورد. تجــار 

در پرسش و پاسخ پنل چشم انداز اقتصاد ایران عنوان شد:
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صاد
گردهمایی- اقت



64

سال سوم -اسفندماه 1396 - شماره 24

زاهــدان، طــرف پاکســتانی و نماينــده وزارت 
ــر کار  ــا ه ــتند و م ــه را خواس ــور خارج ام
کرديــم مســئله حــل نشــد. آقــای نوازشــريف 
نخســت وزيــر پاکســتان نســبت بــه همســايه ها 
قلدربــازی داشــت. گفتيــم کــه خرماهــا را 
ــا  ــه خرم ــم ک ــم گرفتي ــا تصمي ــد و م برگرداني
بــه امــارات و از آنجــا بــه هندوســتان بــرود. مــا 
ــت.  ــا اس ــب کار کج ــم عي ــه ببيني ــتيم ک نشس
يــک اقتصــاددان بلنــد شــد و گفــت عيــب 
ــواز شــريف در  کار ايــن جــا اســت کــه آقــای ن
ــد  ــاق بلن ــايه ها چم ــتان و همس ــر هندوس براب
ــايه ها  ــر همس ــارات در براب ــا ام ــت، ام کرده اس
ــی  ــما بررس ــت. ش ــد کرده اس ــالم بلن ــت س دس
کنيــد کــه مملکــت مــا در چنيــن مشــکلی گيــر 

ــد!«  ــرده باش نک
امــا  علــوی  آرش 
دو  کــردن  مطــرح  بــا 
چالــش در پــی يافتــن 
ــود  ــی ب ــی عمليات راه حل
ــح داد:  ــن توضي و اينچني
ــم  ــم از تي »تشــکر می کن
دنيــای اقتصــاد کــه طــی ايــن ســال ها 
در  را  حســاب  حرف هــای  بحــث  چــراغ 
ــوع  ــه موض ــتند. س ــن نگه داش ــور روش کش
خيلــی مهــم وجــود دارد کــه دنيــای اقتصــاد 
ــاالت  ــد و مق ــز می کن ــی روی آن تمرک خيل
ــود.  ــاپ می ش ــوردش چ ــم در م ــادی ه زي
نــرخ ارز، يارانه هــا و حجــم دولــت. امــا 
ــع  ــول واق ــه مفغ ــک نکت ــم ي ــر می کن فک
ــش وجــود دارد، يکــی  شــده اســت. دو چال
از آنهــا چالــش رأی اســت. در وضعيــت 
ــاختار  ــردان در س ــت م ــا از دول ــود م موج
فعلــی انتظــار داريــم کــه برونــد و کارهــای 
ــد و رأی  ــی بکنن ســخت، شــجاعانه و منطق
هــم نياورنــد. ايــن موضــوع برايشــان ســخت 
ــيف و  ــای س ــد آق ــان باش ــر يادت ــت. اگ اس
ــرخ  ــردن ن ــاال ب ــورد ب ــا در م ــای طيب ني آق
ــا  ــد، ام ــت کردن ــورم صحب ــه نســبت ت ارز ب
اجرايــی نشــد، چــون پشــتيبانی و همــکاری 
ــی  ــتان کاف ــن دوس ــرای اي ــی ب ــما خيل ش
ــد.  ــاج دارن ــه رأی احتي ــان ب ــت. ايش نيس

ــا  ــول يارانه ه ــه پ ــا ب ــاد م ــش دوم، اعتي چال
اســت. وقتــی مــا چنيــن اعتيــاد و وابســتگی 
ــاب در  ــرف حس ــم، ح ــت داري ــول نف ــه پ ب
کشــور رأی نمــی آورد. ســوال مــن ايــن 
ــه  ــم ب ــه بتواني ــی ک اســت، راه حــل عمليات
سياســت مدارها بدهيــم تــا شــايد يــک 

ــت؟  ــد چيس ــی بردارن ــدم منطق ق
ــود را  ــوال خ ــوی س ــد رض ــید احم س
ــد  ــر می آي ــه نظ ــرد: »ب ــرح ک ــه مط اين گون

ــک مرکــزی  ــا قــرض نگرفتــن از بان ــت ب دول
ــی دارد  ــت بانک ــت های درس ــاذ سياس و اتخ
تــورم را کنتــرل می کنــد. آيــا در پنــج ســال 
بعــد امــکان دارد تــورم از دســت دولــت 
خــارج شــود؟ آينــده ايــران و محــرک اصلــی 
ــش  ــدام بخ ــان ک ــه نظرت ــران ب ــاد اي اقتص
ــا  اســت، بخــش مســکن، بخــش توريســم ي

ــاورزی؟« ــش کش بخ
جالل پــور در پاســخ بــه ســوال رضــوی 
ــاد و  ــده اقتص ــورد آين ــروز در م ــت: »ام گف
ســرمايه گذاری خيلــی واضــح صحبــت شــد. 
آقايــان گفتنــد کــه راه فعلــی نتيجــه ای جــز 
ــروت  ــتر ث ــن بيش ــن رفت ــالل و از بي اضمح
ــت.  ــور نيس ــع کش ــن مناب ــدر رفت ــی و ه مل
بنابرايــن نمی توانيــم امــروز بــه دوســتان 
توصيــه ای کنيــم. شــفافيت در مســائل بــرای 
ــی  ــه وضع ــده چ ــم در آين ــا بداني ــه م اينک
پيــش می آيــد بــه اصالحاتــی کــه از آن 
و  شــرايط  در  بر می گــردد.  شــد  صحبــت 
ــای  ــه صندوق ه ــگاه ب ــه ن ــی ک ــت فعل وضعي
رأی اســت، بــه نظــر می آيــد آنچــه در حــال 
ــد  ــدی نخواه ــوارد خوش آين ــت، م ــوع اس وق

ــود. ب
ــواالت  ــرخ ارز س ــورد ن ــه روز در م ــن س اي
ــخص  ــه مش ــه ک ــد. آنچ ــده ش ــادی از بن زي
اســت مــا برگشــت بــه عقــب نداريــم؛ يعنــی 
ــه  اُفــت قيمــت ارز و پاييــن آمــدن قيمــت ب
هيــچ طريقــی پيش بينــی نمی شــود. بنــا بــه 
ــاد  ــا از آن ي ــردان م ــت م ــه دول مصالحــی ک
می کننــد، امــکان ادامــه يافتــن وضــع فعلــی 
طــی چنــد مــاه آينــده وجــود دارد. بــه نظــر 
می رســد ظرفيــت منابــع کشــور ايــن امــکان 
ــع  ــه وض ــد ک ــردان می ده ــت م ــه دول را ب
قيمــت ارز را تــا فصــل بعــدی در ســطح 
ــا  ــه ت ــی ک ــد. آن جهش ــظ کنن ــی حف فعل
عيــد و در چنــد مــاه پــس از آن پيش بينــی 
ــاد  ــاق اُفت ــر اتف ــاه اخي می شــد در دو ســه م
و برگشــت قيمــت بــه عقــب بعيــد اســت. بــه 
نظــر مــن بــا نــگاه دولــت مــردان و مجمــوع 
بــه  توجــه  بــا  و  سياســت گذاران کشــور 
فضــای جامعــه در روزهــای گذشــته افزايــش 

ــم داشــت.«  ــم نخواهي ــی ه قيمــت چندان
ــرخ ارز  ــه در خصــوص ن ــش در ادام بهکی
و تــورم در کشــور توضيــح داد: »هــم نــرخ 
ــود.  ــوال ب ــورد س ــورم م ــئله ت ــم مس ارز ه
ــت.  ــول اس ــم پ ــورم، حج ــی ت ــت اصل عل
مــا در ســال 95 و حتــی در 96 حجــم 
ــل توجــه ای افزايــش  ــه طــور قاب پولمــان ب
ــه  ــر ب ــوز منج ــی هن ــت، ول ــدا کرده اس پي
ــی  ــورم نشــده اســت. خيل ــرخ ت ــش ن افزاي

ــه  ــوص آنچ ــه خص ــه ب ــات در جامع اتفاق
ــذارد و  ــی گ ــر م ــه اث ــارات جامع روی انتظ
ــورم  ــه ت ــد ک ــاس کنن ــردم احس ــه م اينک
ــور  ــد، باعــث روشــن شــدن موت دارد می آي
ــذارد.  ــر بگ ــد اث ــود و می توان ــورم می ش ت
ــک  ــان کم ــت و خودم ــد دول ــن باي بنابراي
ــود  ــه وج ــی ب ــارات تورم ــا انتظ ــم ت کني

ــد. نياي
ــايد  ــب ش ــن ترتي ــه همي ــم ب ــرخ ارز ه ن
ــی  ــل سياس ــع عوام ــتر تاب ــده بيش در آين
باشــد. اگــر چنيــن تصــوری در جامعــه 
ــرمايه  ــم س ــم عظي ــک حج ــه ي ــد ک باش
ــرخ  ــرود، قطعــاً ن فکــری و مــادی بيــرون ب
ــه  ــد. از اينک ــد ش ــتر خواه ــی بيش ارز خيل
ــد  ــر نکني ــتيد فک ــده هس ــما صادرکنن ش
کــه بــه نفعتــان اســت، چــون لطماتــی کــه 
ــه  ــررش ب ــود ض ــی ش ــاد وارد م ــه اقتص ب
شــما هــم می رســد. نــرخ ارز بايــد معقــول 

ــد.«  ــدا کن ــش پي افزاي
میرزاخانــی در پاســخ بــه ســخنان علــوی 
اظهــار داشــت: »يــک فکــر نادرســتی 
وجــود دارد و در جامعــه ترويــج پيــدا 
ايــن اســت کــه سياســت های  کــرده، 
ــر معکــوس  ــدوق رأی اث ــر صن اصالحــی ب
دارد؛ يعنــی سياســيون اگــر سياســت های 
اصالحــی را در پيــش بگيرنــد بــرای آينــده 
خودشــان خــوب نيســت. مــن می خواهــم 
ــک  ــن طــور نيســت. ي ــت اي ــم واقعي بگوي
سياســت گذاران  در  مثبتــی  اتفــاق 
ــم ناشــی  ــاده اســت و آن ه اقتصــادی افت
از اتحــاد و همدلــی بخــش خصوصــی 
بــود.  اقتصــادی  صاحب نظــران  و 
سياســت گذاران اقتصــادی مــا مســئله و راه 
درســت را فهميده انــد، امــا سياســيون مــا 
ــی  ــای روحان ــال آق ــده اند. امث ــه نش متوج
اينکــه سياســت های اصالحــی بــر صنــدق 
ــتند.  ــه نيس ــت دارد را متوج ــر مثب رأی اث
ــل  ــم راه ح ــوع ه ــن موض ــرای اي ــد ب باي
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــور اي ــرد. تص ــدا ک پي
ــدوق  ــر صن ــم ب ــت نگه داري ــرخ ارز را ثاب ن
رأی اثــر مثبــت دارد. در حالــی کــه ثابــت 
ــی جهــش آن  ــرخ ارز، يعن ــه داشــتن ن نگ
ــا  ــش ه ــن جه ــده. اي ــال آين ــد س در چن
اثــر بدتــری نســبت بــه افزايــش تدريجــی 
ــم از  ــور می کن ــن تص ــد. م ــرخ ارز دارن ن
ــه  ــتباه در جامع ــات اش ــردن القائ ــن ب بي
از رســالت ها و مأموريــت هــای بخــش 
ــر  ــد فک ــيون نباي ــت. سياس ــی اس خصوص
کننــد کارهــای اصالحــی برايشــان هزينــه 

دارد. 
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  در اواســط دی مــاه از طــرف انجمــن 
ــوت  ــب دع ــران از اینجان ــته ای پس
ــی دو  ــا در گردهمای ــد ت ــل آم به عم
ــخ  ــه در تاری ــن ک ــاالنه آن انجم س
ــش  ــره کی ــاه در جزی ــتم دی م بیس
برگــزار می شــد، شــرکت نمایــم. 
بــرای مــن کــه نــه پســته دار بــودم، 
نــه پســته  فــروش و نــه حتــی 
چنــدان پســته خــور! دعــوت بــه این 
گردهمایــی تــا حــدودی غیرطبیعــی 
جلــوه می کــرد؛ امــا فکــر کنــم 
ــناس  ــوان کارش ــه به عن ــا ک از آنج
منابــع آب گاه گاهــی مطالبــی در مورد 
وضعیــت منابــع آب می نویســم و 
چنــد مــوردی نیــز در نشــریه دنیــای 
دســت  گردیــده ،  چــاپ  پســته 
ــرا  ــن م ــرم آن انجم ــدرکاران محت ان
لطــف خویــش قــرارداده  مــورد 
گردهمایــی  در  شــرکت  جهــت  و 
ــر  ــز فک ــن نی ــد. م ــوت نمودن دع
ــر  ــک ناظ ــوان ی ــه عن ــه ب ــردم ک ک
بیرونــی کــه درگیــر قضایــا نیســت و 
شــاید بــا چشــم دیگــری به مســائل 
ــود را از  ــت خ ــد، برداش ــگاه می کن ن
آنچــه در ایــن گردهمایــی ارائــه شــد 
را مطــرح نمایــم، شــاید مفیــد اُفتــد.

بــه نظــر اینجانــب، آینــده پســته بــه 
عوامــل متعــددی گــره خورده اســت 
ــه تنهــا  ــن گره هــا ن ــاز کــردن ای و ب
ــت و  ــه هم ــه ب ــت بلک ــاده نیس س
اراده ای بلنــد از ســوی تمامــی دســت 
ــد  ــت نیازمن ــن صنع ــدرکاران ای ان
ــه  ــائل ب ــن مس ــی از ای ــت. بعض اس

ــند:  ــر می باش ــرح زی ش
1- آب: اگــر منصفانــه قضــاوت کنيــم بايــد 
نامناســب ترين  در  پســته کاران  بگوييــم 
بی کيفيت تريــن  از  و  اقليمــی  شــرايط 
آب هــا محصولــی توليــد می کننــد کــه بــه 
لحــاظ ارزآوری ارزشــمندتريِن محصــوالت 
ــا آنچــه در شــرايط  محســوب می شــود، ام
فعلــی مهــم اســت، آينــده آب در مناطــق 

ــت.  ــور اس ــته خيز کش پس
ــی جــای يــک گــزارش  البتــه در گردهماي
خالــی بــود و آن ارائــه مطالبــی دقيــق 
ــز  ــته خي ــق پس ــه از مناط ــا نقش ــراه ب هم

اراضــی،  کشــور کــه شــامل مســاحت 
تعــداد چــاه و مقــدار توليــد در آن مناطــق 
ــه  ــر ارائ ــی دقيق ت ــوان قضاوت ــا بت ــد ت باش

ــود. نم
 واقعيــت ايــن اســت کــه در اکثريــت 
ــت  ــق برداش ــن مناط ــاق اي ــه اتف ــب ب قري
آب بيــش از تــوان ســفره های آبــی اســت و 
ادامــه ايــن رونــد عــوارض جبران ناپذيــری 
از قبيــل کاهــش آبدهــی و يــا خشــک 
ــش شــوری  ــا، افزاي شــدن تدريجــی چاه ه
ــا را  ــياری از باغ ه ــودی بس ــرانجام ناب و س

ــد داشــت.  ــه همــراه خواه ب
در مقابــل ايــن بحــران بــزرگ دســت 
انــدرکاران پســته چــه بايــد بکننــد؟ آنچــه 
ــی در  ــد کنون ــه رون ــت ادام ــوان گف می ت

و  نمی باشــد  امکان پذيــر  آب  مصــرف 
ــته خيز  ــق پس ــياری از مناط ــاراً در بس اجب
ــا نصــف  ميــزان مصــرف آب بايــد حتــی ت
ــکان  ــا ام ــد ت ــش ياب ــی کاه ــزان فعل مي
ــه  ــردد. ب ــم گ ــا فراه ــدار باغ ه ــات پاي حي
ــب  ــتی از غي ــه دس ــب اينک ــاد اينجان اعتق
دور  بکنــد  کاری  آنــان  بــرای  و  برآيــد 
از واقعيــت  اســت. در واقــع پســته کاران 
بــا همدلــی و همفکــری بايــد چــاره ای 
بيانديشــند. اينــکار اگرچــه ســخت اســت، 

ــت.  ــن نيس ــی غيرممک ول
در عالــم تئــوری و روی کاغــذ جــواب ايــن 
مســئله ايــن اســت کــه بايــد همزمــان بــا 
کاهــش برداشــت از چاه هــا بــه ســمت 
اســتفاده از روش هــای نويــن آبيــاری رفــت 

گزارش يک سفر
حسین زراعتکار
کارشناس آب زیرزمینی

انجمن
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تــا هــم برداشــت از منابــع آب کاهــش يابد 
و هــم مــزارع حفــظ شــوند. شــواهد نشــان 
می دهــد کــه اســتفاده از روش هــای نويــن 
ــرف آب را  ــزان مص ــد مي ــاری می توان آبي
حتــی تــا يــک ســوم کاهــش دهــد. الزمــۀ 
دقيــق  ســهميه  تعييــن  کاری  چنيــن 
و  چاه هــا  تک تــک  از  برداشــت  ميــزان 
ــراه  ــن ســهميه هم ــرای اي ــر اج نظــارت ب
بــا اجــرای روش هــای نويــن آبيــاری اســت. 
البتــه در ايــن مــورد يکپارچه ســازی و 
درآوردن  واحــد  مديريــت  يــک  تحــت 
به نظــر  ضــروری  چاه هــا  اراضــی 
ــات  ــا مقام ــره ب ــن مذاک ــد. همچني می رس
ــن و  ــهيل قواني ــت تس ــرو در جه وزارت ني
مقــررات دســت و پــا گيــر ضــروری اســت 
و پيــش شــرط چنيــن مذاکراتــی شــنيدن 
ــته  ــت اندرکاران پس ــد از دس ــدای واح ص

ــذار باشــد.  ــا اثرگ اســت ت
ــه  ــات: از جمل ــن آوری و تحقیق 2- ف
پســته  صنعــت  در  موجــود  مشــکالت 
ســنتی بودن بســياری از روشــهای کاشــت، 
داشــت و برداشــت اســت. در دنيــای امــروز 
بــدون تحقيقــات و تــالش بــه منظــور 
روز،  تکنيک هــای  آخريــن  از  اســتفاده 
ــا مشــکل  ــن صنعــت را ب ــات اي ــه حي ادام
جــدی روبــرو خواهــد کــرد. ايــن تحقيقات 
جملــه  از  مختلفــی  مــوارد  در  بايــد 
ــرف آب در  ــزان مص ــش مي ــی کاه چگونگ
ــد  ــتفاده مفي ــی اس ــطح، چگونگ ــد س واح
ــوع و  ــت نامناســب، ن ــا کيفي ــای ب از آب ه
زمــان اســتفاده از کــود و ســموم و مطالعــه 
بــر روی واريته هــای مختلــف پســته انجــام 
ــرف  ــد از ط ــی باي ــن تحقيقات ــرد. چني گي
انجمــن هدايــت و هماهنــگ شــود. به نظــر 
می رســد در حــال حاضــر اهميــت الزم 
ــه  ــود و آنچ ــوع داده نمی ش ــن موض ــه اي ب
ــی و  ــدون هماهنگ ــود ب ــام می ش ــه انج ک
ــای  ــا خروجی ه ــرق و ب ــورت متف ــه ص ب
متعــدد اســت. دســت اندرکاران انجمــن 
ــن موضــوع  ــه اي ــام بيشــتری ب ــد اهتم باي
ــرای چنيــن امــر اساســی وقــت و  داده و ب

ــد.  ــی را بگذارن ــه کاف هزين
3- تجــارت و اقتصــاد: حــدود 80 
درصــد از پســته ايــران در بازارهــای جهانی 
ــز  ــظ و ني ــرای حف ــروش می رســد. ب ــه ف ب
گســترش ايــن بــازار چــه بايــد کــرد؟ 
ــری از  ــورهای ديگ ــران کش ــر اي ــالوه ب ع
ــه  ــز ب ــکا، اســپانيا و ترکيــه ني ــه آمري جمل
ــز صــادرات آن  ــن محصــول و ني ــد اي تولي

ــغولند.  مش

در حــال حاضــر بعــد از آمريــکا ايــران 
دوميــن توليــد کننــده پســته جهــان 
اســت، آمريکايی هــا در ســال های اخيــر 
بــرای گســترش بــازار جهانــی پســته 
کرده انــد  بزرگــی  تالش هــای  خــود 
از  هــدف  ايــن  بــه  رســيدن  راه  در  و 
ــتفاده  ــی اس ــای بازارياب ــن تکنيک ه آخري
می کننــد. مــا نيــز بــرای حفــظ بــازار 
شــيوه های  در  کلــی  تغييــر  مجبوريــم 

فعلــی بدهيــم. 
ــمت  ــه از س ــت ک ــن اس ــه اي ــن نکت اولي
ــک صــدای واحــد بگــوش  ــی ي تجــار ايران
نمی رســد. هــر کــس بــه شــيوه خــود 
يــک ســاختار  ايجــاد  عمــل می کنــد. 
مديريتــی کــه باعــث گــردد در هــر بــازاری 
از پســته ايــران يــک برداشــت واحــد 
ــا دارای  ــت. م ــروری اس ــرد ض ــورت گي ص
پســته ای هســتيم کــه دارای طعــم، مــزه و 
شــکل مشــخصی اســت، بنابرايــن بيــش از 
آنکــه ديگــران را رقيــب خــود بدانيــم بايــد 
بــر روی ويژگی هــای پســته ايــران کار 
کنيــم و آنــرا بــه دنيــا معرفــی کنيــم. تجار 
ــران  ــته اي ــا پس ــه تنه ــد ک ــد بدانن ــا باي م
ــرف  ــی مع ــه نوع ــه ب ــند، بلک را نمی فروش
ــند،  ــز می باش ــران ني ــدن اي ــگ و تم فرهن
اهتمــام بــه ايــن موضــوع ضــروری اســت.

ــه رو  ــا آن روب ــا ب ــه م ــری ک ــئله ديگ مس
ــورمان  ــی کش ــت جغرافياي ــتيم موقعي هس
زندگــی  خاورميانــه  در  مــا  اســت. 
ــه و  ــش تفرق ــه در آت ــی ک ــم، جاي می کني
جدايــی می ســوزد، کــم نيســتند مردمانــی 
از ايــن خطــه کــه بــا وجــود داشــتن يــک 
ديــن، يــک پيامبــر و يــک کتــاب بــه طمع 
رســيدن بــه بهشــت، خــود و ديگرانــی کــه 
ــد  ــا آنهــا دارن انــدک اختــالف عقيــده ای ب
ــه  ــه تک ــاری تک ــات انتح ــک عملي را در ي
ــز  ــه ني ــن منطق ــای اي ــد. دولت ه می کنن
دســت کمــی از مردمانشــان ندارنــد و حتی 
ــادی  ــد من ــه باي ــان ک ــی از علمايش بعض
طبــل  بــر  باشــند  بــرادری  و  وحــدت 
تفرقــه می کوبنــد. در گردهمايــی اخيــر 
يکــی از پيشکســوتان محتــرم و بــزرگ 
ايــن صنعــت رندانــه ســؤالی مطــرح کــرد: 
ــکی  ــان موش ــی ناگه ــه غيب ــر از نقط »اگ
ــورد  ــتان برخ ــی عربس ــات نفت ــه تأسيس ب
کنــد و نفــت ناگهــان بــه 250 دالر در هــر 
ــی  ــه اتفاق ــته چ ــرای پس ــد، ب ــکه برس بش
ــل در  ــه اعضــای پان ــه ک ــد؟« و البت می اُفت
ــی  ــد مجهول ــای چن ــن معم ــه اي ــخ ب پاس
ــن  ــتند. در اي ــن نداش ــرای گفت ــی ب جواب

ــت و آن  ــه اس ــت نهفت ــک واقعي ــؤال ي س
ــد  ــی می توان ــن منطقــه هــر زمان اينکــه اي
آبســتن حــوادث بزرگــی باشــد، قطعــاً 
در چنيــن شــرايطی آينــده هميشــه در 
هالــه ای از ابهــام باقــی می مانــد و هرگونــه 
ــای  ــا و اگره ــا ام ــدت ب ــزی درازم برنامه ري
ــز  ــادی روبه روســت و صنعــت پســته ني زي

ــت.  ــتثنی نيس ــده مس ــن قاع از اي
مناطــق  در  کــه  ديگــری  مســئله 
بســياری  زبــان  از  روز  هــر  پســته خيز 
ــن اســت کــه بدليــل  شــنيده می شــود، اي
کمبــود آب بايــد بــه ســمت صنعتــی 
ــازار  ــک ب ــه در ي ــه ک ــت. البت ــدن رف ش
واقعــی کــه آب بــه صــورت کنتــرل شــده 
ــار مصــرف  ــا قيمــت مشــخص در اختي و ب
کننــده قــرار بگيــرد ايــن بــازار اســت 
ــر  ــه کاری مفيدت ــد چ ــن می کن ــه تعيي ک
اســت. ولــی مشــکل ايــن اســت کــه 
چنيــن شــرايطی حاکــم نيســت، زيــرا کــه 
ــی  ــای صنعت ــای فعاليت ه ــده هزينه ه عم
ــرژی اســت و دولــت گاهــی  ــه ان مربــوط ب
ــت  ــتم قيم ــک بيس ــا ي ــرژی را ب ــن ان اي
ــذارد و  ــت می گ ــار صنع ــی در اختي جهان
ــری  ــيار نابراب ــرايط بس ــن ش ــد در چني بع
ــمت  ــه س ــد ب ــه باي ــود ک ــی ش ــا م ادع
ــوان  ــت می ت ــن حال ــت. در اي ــت رف صنع
رينــگ بوکســی را تصــور کــرد کــه در آن 
دســت و پــای يکــی را بســته اند و بــه 
ــا  ــد و آنه ــزی داده ان ديگــری دســتکش فل
ــن داســتان  ــد. اي ــت فراخوانده ان ــه رقاب را ب
پســته کاران در تقابــل بــا صنعــت کاران مــا 

ــت!!  اس
و اما نکته آخر: 

    در ســخنرانی افتتاحيــه گردهمايــی 
ــن  ــره انجم ــأت مدي ــرم هي ــس محت رئي
پســته ايــران بــا وام گرفتن از ادبيــات ايران 
پســته را بــه نوعروســی تشــبيه کردنــد کــه 
بــه نــاز در لحافــی خوابيــده و زيبايــی 
ايــن نوعــروس هــر کســی را فريفتــه خــود 
ــازه  ــب اج ــا کس ــب ب ــا اينجان ــد. ام می کن
از ايشــان و همــه دســت اندرکاران صنعــت 
پســته، ايــن نوعــروس را ســوار بــر کشــتی 
می بينــم کــه در دريــای طوفانــی در حــال 
حرکــت اســت و او بــه نــاز خوابيــده و 
غافــل از اينکــه در پيرامــون او چــه طوفانی 
ــما  ــتی ش ــن کش ــان اي ــت و ناخداي برپاس
دســت اندرکاران پســته هســتيد. اينکــه 
ــه را از  ــای خفت ــن زيب ــد اي ــه بتواني چگون
ايــن دريــای مــواج و طوفانــی بــه ســالمت 

ــدداد. ــده نشــان خواه ــد، آين ــور دهي عب

من
نج

ا
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 IAFN تشــکل بين المللــی غذا-کشــاورزی
در   ))International Agri-Food Network
ســال 1996 در حاشــيه اجــالس جهانــی 
غــذا بــه عنــوان ائتالفــی از انجمن هــا و 
فعــال  بين المللــی  تجــاری  ســازمان های 
در زنجيــره غذايــی کشــاورزی بــرای نظــارت 
ــه  ــی در کميت ــش خصوص ــم بخ ــر مکانيس ب
متحــد  ملــل  ســازمان  غذايــی  امنيــت 
تشــکيل شــد. ايــن تشــکل ضمــن همــکاری 
ــا اتــاق بازرگانــی بين المللــی و ائتــالف اول  ب
ــه ای از  ــا مجموع ــاوره ب ــه مش ــاورزی ب کش
انجمن هــا و ســاير شــرکت های عالقمنــد 
بــه فعاليت هــای کميتــه امنيــت غذايــی 

ســازمان ملــل می پــردازد.
بــه دليــل اهميــت موضــوع باقيمانــده ســموم 
در تجــارت پســته، پيشــنهاد عضويــت در اين 
ائتــالف بــه انجمــن پســته ايــران داده شــد و 
انجمــن نيــز ايــن پيشــنهاد را پذيرفــت. ايــن 
ائتــالف در حــال حاضــر بــه طــور خــاص در 
حــال جمــع آوری اطالعــات و تحقيــق در 
رابطــه بــا نشــان دادن تأثيــر حداکثــر ميــزان 
ــوالت  ــی محص ــر بعض ــموم ب ــده س باقيمان

کشــاورزی از جملــه پســته اســت. 

عمــل  و  تعريــف   IAFN اوليــه  هــدف 
بــه تعهــدات بخــش خصوصــی در قبــال 
رســيدگی بــه فقــر و امنيــت غذايــی جهانــی 
ــازمان  ــن س ــدی اي ــل کلي ــج اص ــت. پن اس
نظــر  در  تعهداتــش  چارچــوب  به عنــوان 

می شــود: گرفتــه 
نیــروی  عنــوان  بــه  کشــاورزی   •

محرکــۀ توســعه
ــرمایه گذاری  ــی و س ــت از کارآفرین • حمای

خصوصــی
• ایجــاد محیــط عملیاتــی مفیــد بــرای 

کشــاورزی 
ــعه و  ــق، توس ــات تحقی ــه خدم • ارائ

ــاورزی ــترش کش گس
• تقویت مشارکت

ميــزان  حداکثــر  بــه  مربــوط  قوانيــن 
ــای  ــياری از بخش ه ــموم بس ــده س باقيمان
صنعــت کشــاورزی را متضــرر کــرده و 
تجــارت بعضــی محصــوالت کشــاورزی 
ــت.  ــرار داده اس ــر ق ــت تأثي ــديداً تح را ش
از  ائتالفــی   2016 ســال  در  ايــن رو  از 
صنعــت  فعــاالن  و  تجــاری  گروه هــای 
ــش بهــره وری و  ــا هــدف افزاي کشــاورزی ب

اصــالح اســتاندارد کدکــس بــه خصــوص در 
ــموم  ــده س ــزان باقيمان ــر مي ــورد حداکث م
شــد.  تشــکيل   )MRLs( آفت کش هــا  و 
ــالف  ــن ائت ــی ای ــای اصل از فعالیت ه
تالش بــرای اســتحکام و اصــالح مؤثر 
ــت  ــس جه ــی کدک ــتاندارد غذای اس
تســهیل و تضمیــن ادامــۀ راه تولیــد 
ــا  ــالم، ب ــی س ــواد غذای ــارت م و تج
کیفیــت و متنــوع در مســیری پایــدار 
از لحــاظ اقتصــادی، زیســت محیطــی 

ــت.  ــی اس و اجتماع
کدکــس،  اســتاندارد  اصــالح  ائتــالف 
غذايــی  اســتاندارد  ســازمان  واقــع  در 
کدکــس اســت کــه  نقــش مهمــی در 
تدويــن اســتانداردهای امنيــت غذايــی، 
حفاظــت از ســالمت مصرف کننــدگان و 
تجــارت جهانــی محصــوالت کشــاورزی 
ــف  ــن وظاي ــد. يکــی از مهمتري ــا می کن ايف
کدکــس تنظيــم حداکثــر ميــزان باقيمانــده 
ــرای ســالمت  ســموم و آفت کش هــا )کــه ب
مصرف کننــده خطــر نداشــته باشــد( در 

ــت.  ــی اس ــوالت غذاي محص

عضویت انجمن پسته ایران در 

تشکل بين المللی غذا-کشاورزی 

انجمن
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ــران و  ــان ای ــت می ــش رقاب ــا افزای ب
آمریــکا در فــروش پســته، تولیــد 
ــد دور  ــمکش نمی توان ــن کش ــم از ای ه
بمانــد. گرچــه به طور کلــی میــزان 
ــران  ــطح در ای ــد س ــرد در واح عملک
ــود  ــی وج ــا باغداران ــت، ام ــن اس پایی
دارنــد کــه بــه برداشــت کــم رضایــت 
از  نیســتند  حاضــر  و  نمی دهنــد 
قافلــۀ رقابــت عقــب بیفتنــد. تزشــان 
ــه  ــا ب ــات م ــه حی ــت ک ــن اس ــم ای ه
تولیــد بیشــتر وابســته اســت، وگرنــه 
ــارای  ــدان دور، ی ــه چن ــده ای ن در آین
رقابــت نخواهیــم داشــت و ناچــار 
ــویم.  ــارج ش ــدان خ ــویم از می می ش
ــاغ  ــان از ب ــداران تعریف ش ــن باغ ای
ــاوت  ــته متف ــداری پس ــوب و باغ خ
ــی  ــرد جالب ــد رویک ــت و در تولی اس
دارنــد. امیــد ناصــری تحصیــل کــرده 
ــان  ــگاه اصفه ــی دانش ــته باغبان رش
اســت و پــس از اتمــام دوران تحصیــل، 
ــته  ــداری پس ــه باغ ــنجان ب در رفس
ــاوت  مشــغول شده اســت. نگــرش متف
وی بــه باغــداری باعــث شــد تــا پــای 
ســخنانش بنشــینیم. بــه گفتۀ حســین 
رضایــی مدیــر جهــاد کشــاورزی 
رفســنجان، ناصــری در فعالیــت خــود 
ــۀ  ــی دارد و در منطق ــردی علم رویک
ــه  ــنجان ب ــوق رفس ــاد ن ــماعیل آب اس
ــد  ــازه را می ده ــن اج ــان ای کارشناس
ــه  ــی در مجموع ــور عمل ــه ط ــا ب ت
تحــت تملکــش بــه آموخته هــای 

خــود بیافزاینــد! باغ هــای ناصــری 
ــار رکــورد  طــی 20 ســال گذشــته 2 ب
ــک در  ــته خش ــن پس ــت 10 ت برداش

هکتــار را شکســته اند. 
ــه  ــد ک ــه ش ــری! چ ــای ناص  آق
ــته وارد  ــداری پس ــه وادی باغ ــما ب ش

ــدید؟ ش
ســه نســل قبــل از مــن، چــه خانــواده 
ــد.  ــاورز بوده ان ــادری ام کش ــه م ــدری و چ پ
منطقــه  فعــال  کشــاورزان  جــزو  پــدرم 
ــوار کار  ــتان های همج ــی در اس ــوده و حت ب
ــاز کــردم،  می کرده اســت. مــن چشــم کــه ب
درخــت، پســته، کارگــر، نخــل و ميــوه کاری 
ــرارادی  ــور غي ــه ط ــراد ب ــر اف ــده ام. اکث دي

ــرد  ــن رويک ــا اي ــی ب ــد، يعن دانشــگاه می رون
کــه هــر رشــته ای قبــول شــوند و يــا اينکــه 
ــد  ــان باش ــل زندگيش ــک مح ــگاه نزدي دانش
يــا از رشــته تحصيليشــان درآمــد خوبــی در 
آينــده کســب کننــد بــه دانشــگاه می رونــد. 

امــا مــن وقتــی کالس ســوم دبيرســتان 
در  می خواهــم  کــه  می دانســتم  بــودم، 
ــم.  ــل ده ــه تحصي ــاورزی ادام ــته کش رش

زمانــی کــه در ســال 1376 فــارغ التحصيــل 
شــدم و وارد بــازار کار شــدم، تــازه بــا واقعيت 
آشــنا شــدم. واقعيــت ايــن بــود، علمــی کــه 
آموختــه ام، دو قــران بــرای کار نمــی ارزد! 
ــزد  ــا اينکــه مــدرک مهندســی داشــتم و ن ب
بهتريــن اســاتيد دانشــگاه اصفهــان درس 
خوانــده  بــودم، در محيــط کار فهميــدم که از 
حــرف تــا عمــل فاصلــه بســيار اســت؛ کاری 
ــات  ــا امکان ــم ب ــم انجــام دهي ــه می خواهي ک
همخوانــی نــدارد، تجربــه کافــی نداريــم و در 
دانشــگاه مطلــب عملــی يــاد نگرفته ايــم. بــه 
جــرأت می توانــم بگويــم 10 ســال آزمــون و 
خطــا کــردم تــا بــه مرحلــه فعلــی رســيدم.

 چــه چیــز را دلیــل موفقیت تــان 
می دانیــد؟

امــروز فکــر می کنــم 2 کار باعــث موفقيــت 
مــن شده اســت. اول اينکــه خــودم را آدم 
بی ســوادی درنظــر گرفتــه ام کــه مــدام بايــد 
بــه دنبــال يادگيــری باشــد؛ از کارگــرم يــاد 
ــت  ــدس و هيچ وق ــای مهن ــا آق ــه ام ت گرفت
مشــورت کــردن، ســوال پرســيدن و بــه 
ــودن را متوقــف نکــرده ام.  دنبــال علــم روز ب
ــم  ــا در باغ ــازه داده ام ت ــان اج ــه کارشناس ب
پاســخ  آنهــا  از  بعــد  و  کننــد  آزمايــش 
ــاد آزمــون و خطــا  ــا تعــداد زي خواســته ام. ب
هنــوز هــم نقايــص زيــادی دارم کــه در پــی 
ــه  ــتم. دوم اينک ــا هس ــردن آنه ــرف ک برط
ــوده ام. ــد ب ــم جدي ــرد عل ــه کارب ــد ب عالقمن

بــه نظــرم طــی 2، 3 ســال اخيــر کشــاورزی 
اســتان و حتــی کشــور يــک حرکــت رو بــه 
ــدد  ــه م ــت ب ــن حرک ــت. اي ــو کرده اس جل
گروه هــای تلگرامــی بوده اســت و نســبت 
بــه 5 ســال گذشــته اميدوارتــر هســتم 
ــه  ــی در زمين ــرفت خوب ــوان پيش ــه می ت ک
ــته  ــانی ها داش ــن اطالع رس ــا اي ــاورزی ب کش
ــه  ــن اســت ک ــا اي ــن مدع باشــيم. شــاهد اي
ــی  ــيار خوب ــت بس ــتيم برداش ــال توانس امس
داشته باشــيم، بــا اينکــه باغ هــای مــا در 
منطقــه ای هســتند کــه در فاصلــه 800 
ــرمازدگی  ــارت س ــترين خس ــان بيش متری م
ــا اطالع رســانی  ــی ب گــزارش شده اســت. يعن
لحظــه بــه لحظــه و آمــوزش نحوۀ پيشــگيری 
از خســارت ســرمازدگی از طريــق گروه هــای 
تلگرامــی، توانســتيم خســارت را بــه حداقــل 

گفتگو با امید ناصری باغدار خبره رفسنجانی:

توجه به هزينه تمام شده مهم است

نی
غبا

با
زمانــی کــه در ســال 1376 
و  شــدم  التحصیــل  فــارغ 
وارد بــازار کار شــدم، تــازه 
بــا واقعیــت آشــنا شــدم. 
واقعیــت ایــن بــود، علمــی کــه 
آموختــه ام، دو قــران بــرای کار 

نمــی ارزد! 
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باغبانی 

ــدت 2  ــه م ــا ب ــاغ م ــان ب ــانيم. درخت برس
تحمــل  را  درجــه  صفــر  دمــای  ســاعت 
کردنــد. بــا حضــور 30 نفــر در محــدوده بــاغ 
ــردن وارونگــی  ــن ب ــرای از بي و ايجــاد دود ب
هــوا، توانســتيم باغمــان را نجــات دهيــم. بايد 
توجــه داشــت کــه بــرای توليــد اين حجــم از 
محصــول بايــد ابــر و بــاد و مــه و خورشــيد و 
فلــک دســت بــه دســت هــم بدهنــد و بــا از 
دســت دادن يکــی از ايــن عوامــل، برداشــت 
حجــم زيــاد محصــول می توانــد محقــق 
نشــود. از برنامه هــای تغذيــه ای متفاوتــی 
اســتفاده  و خــاک  بــرگ  آزمــون  طبــق 
ــان  ــی درخت ــار محلول پاش ــا 6 ب ــم و ب کردي
ــزان  ــتيم و مي ــی نداش ــچ پوک ــاغ، هي ــن ب اي
ــک  ــود. ي ــد ب ــر 10 درص ــت زي ــن بس ده
ايــن  کارشــناس گياه پزشــکی مخصــوص 
ــت  ــه وضعي ــدت 2 روز در هفت ــه م ــاغ و ب ب
ــه در  ــت، به طوری ک ــش کرده اس ــات را پاي آف
ســال گذشــته هيــچ ريــزش برگــی بــه دليــل 

ــتيم.  ــات نداش ــار آف فش
 بــه نظــر شــما چــرا در کشــاورزی 
ــل  ــم و عم ــن عل ــه ای بی ــران رابط ای

ــت؟ ــرار نشده اس برق
ــه  ــت ک ــن اس ــگاه ها اي ــدۀ دانش ــب عم عي
ــجويان  ــادی را از دانش ــيار زي ــات بس موضوع
نــه  می خواهنــد،  تئــوری  صــورت  بــه 
تحقيقــی. در اســتان کرمــان اســاتيد زيــادی 
در زمينــه کشــاورزی وجــود دارد کــه باســواد 
هــم هســتند، امــا وقتــی کــه وارد بــاغ 
ــف  ــۀ کاری ضعي ــاظ تجرب ــه لح ــوند ب می ش
هســتند. ايــن »کار« اســت کــه شــما را 
ــی  ــورت تجرب ــه ص ــن ب ــر م ــازد و اگ می س
ــک  ــا کم ــاً ب ــودم، صرف ــرده ب ــاورزی نک کش
ــق  ــالت دانشــگاهی نمی توانســتم موف تحصي

ــوم.  ش
 مــا کشــاورزان زیــادی هــم 
داریــم کــه بصــورت تجربــی باغــداری 
ــر  ــما از یکدیگ ــد ش ــد و مانن می کنن

ولــی  می پرســند،  هــم  ســوال 
ــد. ــت می کنن ــی برداش ــول کم محص
ــا  ــش ب ــال پي ــت از 10 س ــن اس ــش اي فرق
ــتفاده  ــاره اس ــی درب ــدس رضاي ــای مهن آق
ــه  ــردم! در زمين ــورت می ک ــن مش از کائولي
اســتفاده از کائوليــن اوليــن نفــر پــس از 
ــودم.  ــده ب ــنجان، بن ــری در رفس ــای نظ آق
االن می دانــم معايــب و محاســن اســتفاده از 
کائوليــن چيســت، در حالی کــه هــم اکنــون 
خيلی هــا نمی داننــد. ايــن مــاده در شــرايطی 
ــی  ــکل اصل ــه مش ــود ک ــتفاده ش ــد اس باي
ــر  ــاب ســوختگی باشــد، در غي ــان آفت درخت
ديگــری  مشــکالت  می توانــد  اين صــورت 
ايجــاد کنــد. مــن کائوليــن را در منطقــه بافق 
يــزد و نــوق رفســنجان بــرای ارقــام مختلــف 
آزمــون  متفــاوت خــاک  بافت هــای  در  و 
تلگرامــی  امــروزه در گروه هــای  کــرده ام. 
ــود،  ــام می ش ــت انج ــالف واقعي ــات خ تبليغ
ــه  ــته ک ــالدی گذش ــرن مي ــل ق ــد اواي مانن
ــی  ــير جوان ــن اکس ــال فروخت ــه دنب ــه ب هم
ــنده ها  ــی از فروش ــد! برخ ــات بودن و آب حي
ــاده، شــوری  ــک م ــروش ي ــا ف ــد ب می خواهن
ــا  ــر را ب ــکل ديگ ــن مش ــاغ و چندي ــاک ب خ
هــم برطــرف کننــد، البتــه پــس از تحميــل 

ــدار!  ــه باغ ــه ب ــان هزين ــون توم 2 ميلي
 یعنــی شــما بــه واســطه تحصیــل 
در ایــن رشــته و همچنیــن کســب 
ــای  ــتید توصیه ه ــادر هس ــه، ق تجرب

ــد. ــخیص دهی ــاز را تش ممت
ــا  بلــه. تفــاوت در ايــن اســت. کســانی کــه ب
ــورت  ــوزه مش ــن ح ــن در اي ــراد بيزنس َم اف
زيــادی  هزينه هــای  متحمــل  می کننــد، 
می شــوند، امــا مــن نــه! يعنــی هزينــه تمــام 
شــده در توليــد محصــول بــرای مــن کــه بــا 
افــراد ســالمی مشــورت می کنــم، خيلــی 
کمتــر اســت. مــن هــم می توانــم از چنديــن 
کــود اســتفاده کنــم و محلول پاشــی های 
ــادی  ــول زي ــم و محص ــام ده ــددی انج متع
برداشــت کنــم، امــا توجــه بــه هزينــه تمــام 
ــد توجــه داشــت کــه  شــده مهــم اســت. باي
ــچ  ــازار هي ــود در ب ــای موج ــی از کوده برخ
ــد! االن کشــاورزان  ــور نمی کنن چشــمی را ک
مــا يــا از ايــن طــرف بــام می اُفتنــد يــا از آن 
طــرف! يــک عــده کــه شغلشــان کشــاورزی 
ــد  ــته درآم ــه پس ــنيده اند ک ــا ش ــت و ي نيس
دارد، بــاغ خريــده انــد و فرصــت نمــی کننــد 
ــه باغشــان سرکشــی کننــد. چنيــن باغــی  ب
ــه ای  ــی و تغذي ــف آب ــيار ضعي ــت بس مديري
دارد و پســته کمــی برمــی دارد، پــس از 
ــه فــروش مــی شــوند  چنــد ســال مجبــور ب

ــد.  ــدر داده ان ــه ه ــه آب را ب ــی ک در حال
از طــرف ديگــر باغدارانــی وجــود دارنــد کــه 
هزينه هــای هنگفتــی می کننــد. بايــد توجــه 
ــت  ــا رقاب ــا دني ــم ب ــا االن داري ــه م ــم ک کني
ــت  ــم نيس ــل قدي ــر مث ــم و ديگ ــی کني م
ــم  ــد بتواني ــا باي ــده اند. م ــوی ش ــا ق و رقب
ــم.  ــش دهي ــده را کاه ــام ش ــای تم هزينه ه
ــه راه  ــی ب ــيار عظيم ــس بس ــک بيزن االن ي
ــد  ــول ض ــک محل ــخص ي ــت و ش افتاده اس
ــان از آن  ــا توم ــی آورد و ميليارده ــوری م ش
را می فروشــد، در حالــی کــه بــاغ بــه آن 
ــا  ــا ب ــته تنه ــته و می توانس ــی نداش احتياج
يــک آبشــويی مشــکلش را حــل کنــد. بعضی 
از کشــاورزان از پرداختــن ايــن هزينه هــا 
خوشــحالند، ولــی وقتــی بــه پايــان کار 
ــتن  ــا داش ــه ب ــد ک ــد می بينن ــگاه می کنن ن
ــتند.  ــد نيس ــاد، ثروتمن ــت زي ــطح زيرکش س
اينهــا مديريــت صحيحــی ندارنــد، نوکــر 
ــا پرداخــت هزينه هــای  باغشــان هســتند و ب
را  پول شــان  نمی تواننــد  غيرضــروری 

ــد.  ــت کنن مديري
امســال صــدای بســياری از کشــاورزان بلنــد 

ــال  ــه س ــبت ب ــان نس ــون درآمدش ــود، چ ب
هــای گذشــته کمتــر بــود. درآمــد کمتــر بــه 
دو دليــل بــود، اول اينکــه بــه دليل مشــکالت 
و  بــود  زيــاد  پوکی هــا  محيطــی درصــد 
مشــکل بعــدی ايــن بــود کــه کشــاورزان بــا 
ــت  ــول روی درخ ــاد محص ــم زي ــدن حج دي
ــی کــه  ــد؛ در حال ــه هزينه هــا توجــه نکردن ب
وقتــی بســياری از پســته ها را می شکســتيم، 
ــن  ــن از بي ــوک هســتند و جني ــم پ می ديدي
بــه نظــر مــن، االن مشــکل  رفته اســت. 

ــت.  ــه اس ــت هزين ــاورزان مديري کش

ــاتید  ــان اس ــتان کرم در اس
زیــادی در زمینــه کشــاورزی 
وجــود دارد کــه باســواد هــم 
ــه  ــی ک ــا وقت ــتند، ام هس
بــه  می شــوند  بــاغ  وارد 
ــف  ــۀ کاری ضعی ــاظ تجرب لح

ــتند.  هس

گروه هــای  در  امــروزه 
ــالف  ــات خ ــی تبلیغ تلگرام
واقعیــت انجــام می شــود، 
ــل قــرن میــالدی  ماننــد اوای
گذشــته کــه همــه بــه دنبال 
ــی و  ــیر جوان ــن اکس فروخت
ــی از  ــد! برخ ــات بودن آب حی
می خواهنــد  فروشــنده ها 
بــا فــروش یــک مــاده، 
ــاغ و چندین  شــوری خــاک ب
ــم  ــا ه ــر را ب ــکل دیگ مش

ــد، ــرف کنن برط
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 شــما بــه کار بســتن توصیه هــای 
خــوب و اثبــات شــده و همچنیــن 
ــه  ــوی ک ــه نح ــا ب ــت هزینه ه مدیری
ــوان  ــه عن ــد را ب ــد بیانجام ــه درآم ب
دو نکتــه در داشــتن یــک بــاغ خــوب 
ــه  ــد چ ــر می کنی ــد. فک ــی کردی معرف

ــتند؟   ــم هس ــری مه ــل دیگ عوام
اصلــی  عامــل  دو  کشــاورزی  در  ببينيــد 
وجــود دارد، اقليمــی و ســاخته دســت بشــر. 
اگــر عوامــل محيطــی را کنــار بگذاريــم، 
مهمتريــن نکتــه ايــن اســت کــه کشــاورزی 
ــوان شــغل اول باشــد. کســانی  ــه عن ــد ب باي
کــه کشــاورزی شــغل دوم شــان اســت و 
ديگــری  کار  صــرف  وقت شــان  بيشــتر 
بــاغ  چــون  هســتند.  ناموفــق  می شــود، 
ــان  ــت و درخت ــتان اس ــل کودکس ــته مث پس
ــر روز  ــد ه ــاغ باي ــد. ب پســته موجــود زنده ان
مــورد پايــش قــرار گيرد. مــن در مــاه 15 روز 
رفســنجان نيســتم، در بعضــی از ايــن روزهــا 
ــده  ــا نماين ــار ب ــا 11 ب ــدارم ت ــه حضــور ن ک
باغ هايــم تلفنــی صحبــت می کنــم. پــدر 
ــا موفقيتــش  ــود، ام ــن کشــاورز علمــی نب م
ــاغ  ــاد ب ــش زي ــاد و پاي ــتکار زي ــر پش بخاط

ــود.   ب
بزرگتريــن عيــب کشــاورزی مــا در ايــران اين 
اســت کــه بــه صــورت تخصصــی کشــاورزی 
ــد  ــت باي ــن مملک ــاورز در اي ــم. کش نمی کني
اداره  کارشــناس  فيزيــک،  ژئــو  مهنــدس 
کار و حتــی کارشــناس حقوقــی بيمــه و 
ــاه  ــد چ ــد! می خواهي ــم باش ــتری ه دادگس
ــد دقيــق  بزنيــد هيچ کــس نيســت کــه بتوان
ــر  ــاه حف ــد چ ــا باي ــه کج ــد ک ــخص کن مش
ــناخت  ــص ش ــد متخص ــاورز باي ــود. کش ش
هيــچ  باشــد.  هــم  آب  چــاه  تأسيســات 
شــرکت و نهــاد خصوصــی نيســت کــه بتواند 
ــاورۀ  ــاورزی مش ــف کش ــای مختل در زمينه ه
ــا  ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــد. چن ــوب بده خ
حضــور ناظريــن گياه پزشــکی تــا حــدی 
باغــداری تخصصــی شــده ايم.  در زمينــه 
حتــی ســالی نيســت کــه 40 تــا 50 ميليــارد 
تومــان از پــول کشــاورزان را نبرنــد، بــه 
دليــل نقــص در سيســتم بازاريابــی. يعنــی در 
ــاد اســت تعــدادی  ســال هايی کــه پســته زي
دالل می آينــد و طــی 3 روز دارايــی کشــاورز 
را بــاال می کشــند و می رونــد. کشــاورزان 
ــه  ــد ب ــد کــه نمی توانن ــادی دارن ســواالت زي
آنهــا پاســخ دهنــد؛ هيــچ بخــش خصوصــی 
هــم ايجــاد نشــده تــا بتوانــد پيگيــری کنــد 
ــم در  ــدد. ريشــه معضــالت ه ــرارداد ببن و ق
خــرد شــدن اراضــی و دولتــی بــودن متولــی 

ــد  ــت نمی توان ــت. دول ــاورزی اس ــش کش بخ
بخــش  از  و  کنــد  پايــش  را  مشــکالت 

ــد.  ــت کن ــی حماي خصوص
نظــر شــما  مهنــدس  آقــای   
ــری  ــای ناص ــای آق ــاره صحبت ه درب
چیســت؟ آیــا ایــن مــوارد جــزو 
ــاورزی  ــاد کش ــی جه ــف اجرای وظای
هســتند یــا شــما فقــط بایــد نظــارت 

ــد؟ کنی
مهنــدس رضایــی- حتمــاً بخــش دولتــی 
می بايســت بــه فکــر تشــکيل گروه هــای 
ــد.  ــخص کن ــرد مش ــد و راهب ــی باش تخصص
می شــود  خواســته  دولــت  از  هميشــه 
ــا االن  ــد و ت ــل کن ــردم را ح ــکل م ــا مش ت
ــد  ــی باي ــش خصوص ــه بخ ــتيم ک نمی دانس

خــودش ايــن مشــکالت را حــل کنــد. واقعــاً 
بخــش دولتــی نمی توانــد. هــم اکنــون بــرای 
ــی  ــی طرح هاي ــرده مالک ــکالت خ ــل مش ح
شــروع شــده و قــرار اســت آبيــاری قطــره ای 
ــم  در زمين هــای خــرد اجــرا شــود. اميدواري
ايــن طــرح بتوانــد گســترش پيــدا کنــد. امــا 
بايــد بگويــم در بحــث تشــکيل شــرکت های 
تخصصــی، اعتمــاد حــرف اول را می زنــد. 
مــردم آنقــدر گزيــده شــده اند کــه بــه 
فکــر  مثــاًل  می کننــد.  اعتمــاد  ســختی 
ــد  ــم می زن ــه س ــرکتی ک ــه ش ــد ک می کنن
ــر  ــد. اگ ــتفاده نکن ــی اس ــم خوب ــايد از س ش
ــوب و  ــد کار خ ــد و بتوان ــرکت بياي ــک ش ي
کم کــم  مــردم  دهــد،  ارائــه  را  مداومــی 
اعتمادشــان جلــب می شــود. البتــه ايــن کار 

ــه دارد.  هزين
 تعریــف شــما از یــک بــاغ خــوب 

؟ چیست
مهنــدس رضایــی- حــدود 10 مــورد 
ــوب  ــاغ را خ ــک ب ــوان ي ــا بت ــود دارد ت وج
ــاغ  ــه ب ــت ک ــن اس ــورد اي ــن م ــد. اولي نامي

بتوانــد محصــول اقتصــادی بدهــد. چــه 
باغ هايــی  هســتند؟  اقتصــادی  باغ هايــی 
ــت، خــاک  ــت خــوب، آب باکيفي ــه مديري ک
مناســب، پايــه و رقــم خوبــی داشــته باشــند. 
ــی  ــه خوب ــازی را ب ــه بسترس ــر از هم مهمت
ــوط  ــائل مرب ــت مس ــند. رعاي ــام داده باش انج
ــوارد  ــن م ــه هــم جــزو اي ــه هــرس و تغذي ب

ــتند.   هس
کــه  می بینیــم  را  باغ هایــی   
ــد  ــف شــده شــما را ندارن ــوارد تعری م
و ادامــه حیــات می دهنــد. هزینــۀ 
ــی  ــا م ــا از کج ــن باغ ه ــتن ای نگه داش

ــد؟ آی
مــن بــه اينــکار فرصت ســوزی می گويــم. 
ــران و در  ــاورزی در اي ــی کش ــکل اساس مش
ــف اســت  ــی اســت، حي ــم آب ــا ک ــه م منطق
از  يکــی  دهيــم.  هــدر  را  آب  ايــن  کــه 
ــه ای وارد اســت  ــه آب منطق ــه ب ــی ک ايرادات
ــد  ــه نمی دهن ــی ارائ ــه راه حل ــت ک ــن اس اي
تــا مــا بتوانيــم آب را از يــک بــاغ بــا عملکــرد 
ــم.  ــر ببري ــرد باالت ــا عملک ــاغ ب ــه ب ــن ب پايي
اگــر چنيــن اتفاقــی بيفتــد و کشــاورزان 
ــد،  ــدا کن ــد و آب ارزش پي ــول آب را بدهن پ
کســانی کــه توليــد کمــی دارنــد ديگــر 
ــد آب را  ــد و مجبورن ــان نمی چرخ زندگی ش
بفروشــند و از ايــن طريــق بهره وری اســتفاده 
از آب بــاال می رفــت. االن آب مجانــی اســت. 
مــن بــه کســانی کــه آب مصــرف می کننــد، 
ــدار  ــد و مق ــی نمی کنن ــان خرج در باغ هايش
کمــی پســته توليــد می کننــد، مســتمع 
آزاد مــی گويــم. اينهــا ورشکســته هــم 
ــط  ــد و فق ــدی برنمی دارن ــوند، درآم نمی ش
آب هــا را هــدر می دهنــد. امــروز مســئله مــا 
رقابــت اســت و طــی 5 تــا 10 ســال آينــده 
ــه حــدی پســته کاری  در کشــور خودمــان ب
ــه بحــران  ــی ب ــاد می شــود کــه در بازارياب زي
می خوريــم و قيمت هــا در ســطح فعلــی 
ديگــر  روزی  در چنيــن  مانــد.  نخواهنــد 
شــخصی کــه از واحــد ســطح محصــول 
ــه  ــد ادام ــد، نمی توان ــت می کن ــی برداش کم
ــش و  ــد افزاي ــای تولي ــون هزينه ه ــد، چ ده

می يابنــد.  کاهــش  قيمت هــا 
مهنــدس رضایــی- اگــر قيمت هــا واقعــی 
شــوند و سوبســيدهای انــرژی حــذف شــوند، 
ــخص  ــت مش ــاورزی و صنع ــف کش اوالً تکلي
کنــار  غيربهــره ور  صنايــع  و  می شــود 
ــد  ــه نمی توانن ــانی ک ــپس کس ــد. س می رون
توليــد  اقتصــادی  محصــوالت کشــاورزی 
کننــد، آب و زمين شــان را بــه اهــل آن و 
کســانی کــه مديريــت خــوب دارنــد واگــذار 

بزرگتریــن عیــب کشــاورزی ما 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــران ای در ای
ــاورزی  ــی کش ــورت تخصص ص
نمی کنیــم. کشــاورز در ایــن 
ــو  ــدس ژئ ــد مهن ــت بای مملک
فیزیــک، کارشــناس اداره کار 
و حتــی کارشــناس حقوقــی 
بیمــه و دادگســتری هــم باشــد! 

نی
غبا

با
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هزينه هايــش  کســی  وقتــی  می کننــد. 
بيشــتر از درآمــدش باشــد مجبــور می شــود 

ــد.  ــا کن کار را ره
ناصــری- درســت اســت. کســانی کــه 
ــد و در  ــی می مانن ــد باق ــی کار می کنن علم

ــی  ــد. االن باغ هاي ــی کار می کنن ــد صنعت ح
در کنــار بــاغ مــا وجــود دارد کــه سمپاشــی 
نمی شــوند،  هــرس  درختــان  نمی شــوند، 
ــکل  ــئله آب مش ــد و در مس ــود نمی دهن ک
ــم  ــا ه ــاغ را ره ــن ب ــش اي ــا مالک ــد، ام دارن
آنــرا  نيســت  حاضــر  حتــی  و  نمی کنــد 

ــد.  بفروش
ــه  ــه ن ــت ک ــا چیس ــرف آنه  ح
می فروشــند و نــه بــرای برداشــت 
ــد؟  ــالش می کنن ــول ت ــتر محص بیش
ــوق  ــک حق ــه ي ــد ک ــی مان ــن م ــل اي مث
آب  تــه جــوی  انــدازه  بــه  بازنشســتگی 
ــع  ــن حــد قان ــه اي دارد مــی رود و شــخص ب
ــاًل  ــه فع ــت ک ــن اس ــئله اي ــت. مس شده اس
هزينــه اصلــی را نمی پردازنــد. اگــر روزی 
ــن  ــوند، اي ــی ش ــا واقع ــه هزينه ه ــد ک بياي

شــخص ديگــر نمی توانــد ادامــه دهــد. 
مشــخصات  ناصــری!  آقــای   
نحــوه  و  چیســت  باغ تــان 
ــه  ــما چگون ــاغ ش ــری در ب رکوردگی

؟  ســت ه ا د بو
بــاغ مــا 42 ســال سن شــان  درختــان 
اســت. فاصلــه کاشــت درختــان روی رديــف 
ــه  3 متــر و بيــن رديف هــا 6 متــر اســت. ب
ــی  ــرايط آب و هواي ــه ش ــال ک ــز دو س ج
بــد بــود در بقيــه ســال ها از متوســط 
ــرده ام و  ــت ک ــتر برداش ــه بيش ــن منطق اي
ــر  ــد از ه ــان می ده ــاله نش ــن 5 س ميانگي

هکتــار بــاغ بــا اســتعدادهای آبــی و خاکــی 
ــت  ــته برداش ــن پس ــدود 3 ت ــف ح مختل
شده اســت. پيونــد درختــان باغــی کــه 
رکــورد زده اســت، فندقــی بــوده و بيشــترين 
محصولــی کــه در ســال های قبــل برداشــت 
کــرده ام حــدود 8 تــن پســته خشــک 
عوامــل دســت  همــه  بايــد  بوده اســت. 
ــن  ــوان چني ــا بت ــد ت ــم بدهن ــه دســت ه ب
محصولــی برداشــت. ايــن بــاغ در زمســتان 
ــار  ــورده و 5 ب ــی خ ــود مرغ ــل ک ــال قب س
کيل گيــری  شده اســت.  محلول پاشــی 
بــه صــورت کامــاًل تصادفــی در حضــور 
ــتان،  ــاورزی اس ــاد کش ــی از جه نمايندگان
ــد. 12  ــام ش ــزد انج ــتان ي ــه و اس وزارتخان
تــن و 100 کيلوگــرم پســته خشــک در 

ــد.  ــت آم ــار بدس هکت
ــی  ــه اهل ــن پای ــا همی ــما ب  ش
بقیــه  کــه  پیوندهایــی  و  پســته 
ــت  ــادی برداش ــول زی ــد محص می زنن
چقــدر  می کنیــد  فکــر  کردیــد؟ 
ــر  ــد ب ــه و پیون ــی پای ــاب اصول انتخ

ــر دارد؟  ــان اث ــرد درخت عملک
ــق،  ــاورزی موف ــک کش ــد ي ــه. 60 درص بل
پيونــد  انتخــاب  و  صحيــح  مکان يابــی 
ــه  ــخصی رفت ــت. ش ــم اس ــب آن اقلي مناس
اســت در شهرســتان داراب کــه بهشــت 
دارد،  گرمــی  هــوای  و  اســت  مرکبــات 
ــت  ــخص اس ــت. مش ــری زده اس ــد اکب پيون
کــه نمی توانــد بــه دليــل عــدم تأميــن 

ــی  ــردارد. برخ ــول ب ــرمايی، محص ــاز س ني
نقــاط در اوايــل بهــار يــک ســرما را تجربــه 
ــت  ــب کاش ــم مناس ــن اقلي ــد و اي می کنن
پســته نيســت. نکتــه بعــدی وضعيــت آب و 
مقــدار شــوری آن اســت کــه بايــد در نظــر 
گرفتــه شــود. بايــد يــک ضمانــت نســبی از 
ــر  ــر س ــه ب ــده چ ــال آين ــا 30 س ــه ت اينک
ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــع آب می آي مناب

ــی  ــرمايه گذاری طوالن ــه س ــاز ب ــته ني  پس
مــدت دارد و نمــی تــوان اگــر بعــد از 
ــوب  ــاک خ ــم آب و خ ــال فهميدي چندس
نيســت، آنــرا از زميــن بيــرون کشــيد. 
عيــب کار کســانی کــه پايــه يو.ســی.بی. وان 
)UCB1( می کاشــتند ايــن بــود کــه بــدون 
اينکــه درخــت بــه مرحلــه توليــد در ايــران 
ــد در ســطوح  ــرا ببينن برســد و عملکــرد آن

ــتند.  ــرا کاش ــادی آن زي
ــه  ــران چ ــد در ای ــر می کنی  فک
کســی می دانــد چــاه آبــی کــه 
خریــداری می کنــد  تــا 30 ســال 

ــی دارد؟ ــه وضعیت ــده چ آین
ــت کنــد.  ــد ضمان االن هيــچ کــس نمی توان
حتــی جاهايــی وجــود دارد کــه آب شــرب 
ــتباه اســت االن  ــش مشــکل دارد. اش مردم
برويــم چاهــی بــا شــوری 14 هــزار و 
ــانی  ــر کس ــاًل اکث ــم. مث ــم بخري ــی ک آبده
ــد  ــه خري ــدام ب ــز اق ــه نی ري ــه در منطق ک
آب و زميــن کرده انــد االن بــه مشــکل 
ــه در  ــن منطق ــی اي ــد و مکان ياب برخورده ان

روز اول اشــتباه بوده اســت. 
بــا توجــه بــه شــرایط، چگونــه امکان 
ــود و  ــه می ش ــع چ ــم وض دارد بفهمی

چــه بایــد کــرد؟
ــئله  ــن مس ــی- مهمتري ــدس رضای مهن
آب اســت. اول بايــد بدانيــم کــه ديگــر 
تبصــره  نمی شــود.  اضافــه  مجــوزی 
خاصــی بــر قوانيــن آب منطقــه ای گــذارده 
نمی شــود. تعييــن تکليــف جديــدی در 
ــود.  ــد ب ــاز نخواه ــای غيرمج ــال چاه ه قب
ــا در  ــوند تنه ــت ش ــوارد رعاي ــن م ــر اي اگ
بعضــی از مناطــق می تــوان تضميــن نمــود. 
ــتر،  ــوِل بيش ــد محص ــر تولي ــری- اگ ناص
محــور تصميــم گيــری باشــد و بــه کســانی 
ــری  ــد کمت ــخصی تولي ــدار مش ــه از مق ک
دارنــد اجــازه ندهنــد کــه آب برداشــت 
کننــد، مگــر اينکــه شــخص، آب آبيــاری را 
بــه نقطــه ای کــه بهــره وری بيشــتری ايجــاد 
کمــک  می توانــد  ايــن  ببــرد.  می کنــد 

ــد. ــده باش کنن
مهنــدس رضایــی- برخــی مســائل کالن 
ــوع  ــن موض ــه اي ــد ب ــور باي ــطح کش در س
ــه  ــرخ ارز ب ــت ن ــاًل تثبي ــد. مث ــک کن کم
محصوالتــی از قبيــل زعفــران، زرشــک، گل 
محمــدی و پســته کــه بــازده خيلــی خوبــی 
دارنــد، صدمــه زده اســت و ايــن نــرخ بايــد 
ــع  ــه نف ــرخ ارز ب ــت ن ــن تثبي آزاد شــود. اي
واردکننده اســت و بــرای توليــد داخلــی 

ــرر دارد. ض

ــده  ــام ش ــه تم ــه هزین ــه ب توج
مهــم اســت. بایــد توجه داشــت 
کــه برخــی از کودهــای موجــود 
ــور  ــازار هیــچ چشــمی را ک در ب

نمی کننــد! 

ــغل  ــاورزی ش ــه کش ــانی ک  کس
بیشــتر  و  اســت  دوم شــان 
ــری  ــرف کار دیگ ــان ص وقت ش
هســتند. ناموفــق  می شــود، 

وقتــی بــه پایــان کار نــگاه می کنند 
ــطح  ــتن س ــا داش ــه ب ــد ک می بینن
زیرکشــت زیــاد، ثروتمند نیســتند. 
اینهــا مدیریــت صحیحــی ندارنــد، 
بــا  باغشــان هســتند و  نوکــر 
ــروری  ــای غیرض ــت هزینه ه پرداخ
ــت  ــان را مدیری ــد پول ش نمی توانن

ــد.  کنن

باغبانی 
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ــران  ــته ای ــن پس ــی انجم ــه باغبان کمیت
هر ســاله پــس از پایــان ســال محصولی، 
ــد  ــای تولی ــرآورد هزینه ه ــه ب ــدام ب اق
پســته می کنــد. در نوشــته حاضر، ســعی 
کردیــم بــه بررســی هزینــه تمــام شــده 
تولید پســته در ســال محصولــی 95-96 
بــرای یــک بــاغ نوعــی بپردازیــم. قابــل 
ــد  ــای تولی ــه هزینه ه ــت ک ــر اس ذک
ــًا  ــاص قطع ــاغ خ ــن ب ــرای ای ــته ب پس
قابــل تعمیــم بــه کلیــه باغ هــای پســته 
ــه کار  ــا روش ب ــود. ام کشــور نخواهــد ب
رفتــه جهــت تعییــن هزینــه تمام شــدۀ 
تولیــد، قابــل نســخه برداری توســط 
ــی  ــق م ــایر مناط ــرای س ــداران ب باغ
باشــد. بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه 
کــرد کــه در بــاغ نوعــی مــورد بررســی، 
متوســط برداشــت 1400 کیلوگــرم در 
از  بیشــتر  کــه  بوده اســت  هکتــار 
ــت. در  ــوری اس ــت کش ــن برداش میانگی
ــر  ــا میانگیــن برداشــت کمت ــی ب باغ های
ــام  ــه تم ــاالً هزین ــزان، احتم ــن می از ای
شــده تولیــد پســته بــه مراتــب بیشــتر 

ــدول 1( ــود. )ج ــد ب خواه
هزينــه هــای جــاری باغبانــی بــه ســه دســته 

ــده اند: ــيم ش ــی تقس کل
- کارگری؛

- مواد مصرفی و وسايل جايگزين؛
- اجاره ماشين آالت و خدمات.

ــوق  ــته های ف ــش از دس ــر بخ ــای ه فعاليت ه
نيــز زيــر ســه ســرفصل باغبانــی، کــود و 
اصــالح خــاک و ســم و روغــن قــرار گرفته انــد.

• هزینه های کارگری 
در دســته هزينه هــای کارگــری جهــت تعييــن 
هزينــه هــر فعاليــت ابتــدا مقــدار کارگــر مورد 
ــت در ســطح  ــرای انجــام آن فعالي اســتفاده ب
يــک هکتــار را بــر اســاس نفــر-روز در جــدول 
ــه  ــی ب ــه فعاليت ــی ک ــم. در صورت درج می کني
ــد معــادل  صــورت اجــاره ای انجــام شــده، باي
در  گرفته شــده  کار  بــه  کارگــر  نفــر-روز 
ــای  ــپس، هزينه ه ــردد. س ــور گ ــدول منظ ج
ــر  ــت ه ــتفاده جه ــورد اس ــر م ــط کارگ متوس
ــم.  ــوط وارد می کني ــت را در ســتون مرب فعالي
ــه  ــدار، هزين ــد در مق ــه واح ــرب هزين ــا ض ب
ــاص  ــت خ ــام فعالي ــت انج ــری جه کل کارگ

محاســبه می شــود.

• مواد مصرفی و وسایل جایگزین
در دســته هزينه هــای مــواد مصرفــی و وســايل 
جايگزيــن، هزينــه هــر فعاليــت خــاص از 
ــب  ــد مناس ــا واح ــاده ب ــدار آن نه ــرب مق ض
ــا  ــود. تنه ــل می ش ــد آن حاص ــه واح در هزين
ــای  ــه هزينه ه ــت ک ــر آن اس ــل ذک ــه قاب نکت
ــد در  ــانی باي ــتم آبرس ــاغ و سيس ــرات ب تعمي
زيــر ســرفصل باغبانــی در ايــن دســته منظــور 

شــود.
•  اجاره ماشین آالت و خدمات

در دســته هزينــه اجــاره ماشــين آالت و خدمــات 
ــای  ــر هزينه ه ــبه تأثي ــاب از محاس ــت اجتن جه
ــرات  ــاری و تعمي ــرمايه گذاری، ج ــتهالک س اس
ماشــين آالت، فــرض بــر ايــن اســت کــه باغــدار 
کليــه خدمــات ماشــينی مــورد نيــاز خــود را بــه 
صــورت اجــاره ای تأميــن می کنــد. بــا ايــن 
ــه محاســبه  ــازی ب ــر ني ــاز، ديگ ــرض ســاده س ف
هزينــه اســتهالک ماشــين آالت خريــداری شــده 
توســط باغــدار و يــا هزينــه هــای جــاری راننــده، 
ســوخت، روغــن، تعميــرات و ... نمــی باشــد. 
ــه کار  ــين آالت ب ــه ماش ــبه هزين ــت محاس جه
رفتــه بــرای انجــام هــر فعاليــت، مقــدار ماشــين-
ســاعت مصرفــی در هــر هکتــار را در هزينــه واحد 
ضــرب می کنيــم. در صــورت اســتفاده باغــدار از 
ــا انجــام آزمايش هــای باغــی، امــکان  مشــاور و ي
ــر  ــيم ب ــس از تقس ــه پ ــای مربوط درج هزينه ه
مســاحت بــاغ بــر حســب هکتــار در ايــن بخــش 

ــدول 2( ــت. )ج ــده شده اس گنجان
•  هزینه های سرمایه ای

ــر  ــا، تأثي ــدول هزينه ه ــش از ج ــن بخ در اي
ــداث  ــت اح ــه جه ــای اولي ــرمايه گذاری ه س
ــد  ــور تولي ــه منظ ــات الزم ب ــد امکان ــا خري ي
ــر  ــوالً مدنظ ــه معم ــدار ک ــط باغ ــته توس پس

ــت. ــده شده اس ــرد، دي ــرار نمی گي ــداران ق باغ
آب  تأميــن  عامــل ســرمايه ای،  مهمتريــن 
ــودن عمــر ســفره  اســت. بدليــل نامشــخص ب
آبــی در منطقــه مــورد نظــر و در نتيجــه 
دشــواری محاســبه اســتهالک ســرمايه خريــد 
ــاز  ــورد ني ــد کل آب م ــر خري ــرض ب ــاه، ف چ
ــن  ــا اي ــد. ب ــرب می باش ــورت آب ش ــاغ بص ب
فــرض ســاده ســاز، ديگــر نيــازی بــه محاســبه 
ــاری،  ــای ج ــا هزينه ه ــتهالک و ي ــه اس هزين

ــد. ــاه نمی باش ــی چ ــا جابجاي ــرات و ي تعمي
بــه عنــوان مثــال، در جــدول نمونــه، حجــم 
آب مــورد اســتفاده بــرای آبيــاری بــاغ 
ــتم  ــر سيس ــه تغيي ــه ب ــا توج ــر ب ــورد نظ م
ــادل 9  ــره ای مع ــه قط ــی ب ــاری از غرقاب آبي
هــزار و 500 متــر مکعــب در هکتــار در 
ــاعت  ــر س ــد ه ــت خري ــت. قيم ــال اس س
ــه  ــه در منطق ــر در ثاني ــرب 30 ليت آب ش
مــورد نظــر در ســال 1396 برابــر 60 هــزار 
ــن آب  ــه تأمي ــن هزين ــان اســت. بنابراي توم
ــورد  ــاغ م ــار از ب ــر هکت ــرای ه ــاليانه ب س
ــال 1396 از روش  ــای س ــا قيمت ه ــر ب نظ
فــوق معــادل 5 ميليــون و 560 هــزار تومــان 

ــت. ــده اس ــن زده ش تخمي
مــدت اســتهالک ســرمايه بــاغ بــا فــرض خريد 
بــاغ بــارور 20 ســاله و بهره بــرداری يکنواخــت 
ــرض شده اســت.  ــالگی، 30 ســال ف ــا 50 س ت
بنابرايــن بــا تقســيم ارزش هــر هکتــار از 
ــتهالک  ــه اس ــر 30، هزين ــر ب ــورد نظ ــاغ م ب
ــورد نظــر محاســبه می شــود.  ــاغ م ســاليانه ب
بــه هميــن ترتيــب مــدت اســتهالک ســرمايه 
بــرای انبــار، ديــوار و ســاختمان موجــود 
ــاری  ــتم آبي ــرای سيس ــال و ب ــاغ 20 س در ب
شــامل کانــال، لولــه، تجهيــزات آبيــاری تحــت 

هزينه نهايی پسته توليد شده در سال 96
های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگر مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در دسته هزینه

ای انجام کنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-در سطح یک هکتار را بر اساس نفر

های متوسط کارگر مورد منظور گردد. سپس، هزینه شده در جدولروز کارگر به کار گرفته-شده، باید معادل نفر

کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری استفاده جهت هر فعالیت را در ستون مربوط وارد می

 شود.جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می
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  روز ۳۶۵  - ۹۶ق( مرخصی با حقو روز ۲۴+  روز جمعه ۵۳ه + تعطیل رسمی غیر جمع روز ۱۹)               

 مواد مصرفی و وسایل جایگزین 

ل جایگزین، هزینه هر فعالیت خاص از ضرب مقدار آن نهاده با واحد یهای مواد مصرفی و وسادسته هزینهدر 

های تعمیرات باغ و سیستم شود. تنها نکته قابل ذکر آن است که هزینهمناسب در هزینه واحد آن حاصل می

 آبرسانی باید در زیر سرفصل باغبانی در این دسته منظور شود.

 خدمات و آالت ماشین اجاره 

گذاری، های استهالک سرمایهدر دسته هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات جهت اجتناب از محاسبه تأثیر هزینه

جاری و تعمیرات ماشین آالت، فرض بر این است که باغدار کلیه خدمات ماشینی مورد نیاز خود را به صورت اجاره 

کند. با این فرض ساده ساز، دیگر نیازی به محاسبه هزینه استهالک ماشین آالت خریداری شده ای تأمین می

توسط باغدار و یا هزینه های جاری راننده، سوخت، روغن، تعمیرات و ... نمی باشد. جهت محاسبه هزینه ماشین 

های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگر مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در دسته هزینه

ای انجام کنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-در سطح یک هکتار را بر اساس نفر

های متوسط کارگر مورد منظور گردد. سپس، هزینه شده در جدولروز کارگر به کار گرفته-شده، باید معادل نفر

کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری استفاده جهت هر فعالیت را در ستون مربوط وارد می

 شود.جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می
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هر تومان است. جهت محاسبه نرخ خرید  هزار 60برابر  1396لیتر در ثانیه در منطقه مورد نظر در سال  30

 مترمکعب آب داریم:

     تومان ۶۰.۰۰۰

      ~تومان  ۵۵۶           

 ۳۰لیتر در ثانیه ×  ۳.۶۰۰/ ثانیه در هر ساعت  ۱.۰۰۰لیتر در هر متر مکعب 

 5از روش فوق معادل  1396های سال مین آب سالیانه برای هر هکتار از باغ مورد نظر با قیمتأبنابراین هزینه ت

 تومان تخمین زده شده است. هزار 560میلیون و 

سال فرض  30سالگی،  50برداری یکنواخت تا ساله و بهره 20مدت استهالک سرمایه باغ با فرض خرید باغ بارور 

، هزینه استهالک سالیانه باغ مورد نظر محاسبه 30است. بنابراین با تقسیم ارزش هر هکتار از باغ مورد نظر بر شده

سال و برای  20استهالک سرمایه برای انبار، دیوار و ساختمان موجود در باغ  شود. به همین ترتیب مدتمی

 است.سال در نظر گرفته شده 10سیستم آبیاری شامل کانال، لوله، تجهیزات آبیاری تحت فشار و مشابه آن 

 میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(

 هزینه مقدار هزینه واحد  واحد عنوان
،0002825، 10،000 556 متر مکعب با فرض خرید کامل شرب آب   

 استهالک

 6،666،000 0.03 200،000،000 هکتار سی ساله مستقیم باغ
 6،500 0.05 130،000 هکتار بیست ساله مستقیم انبار و ساختمان
،00،00021 0.1 12،000،000 هکتار ده ساله مستقیم سیستم آبرسانی  

           سایر
 7،872،500         جمع 

 13،432،500         جمع  کل سرمایه ای
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نی
غبا

با

 96تولید شده در سال  پسته نهاییهزینه 

 پسته تولید هایهزینه برآورد به اقدام ،هر ساله پس از پایان سال محصولی ایران پسته انجمن باغبانی کمیته

برای یک  95-96 محصولیبه بررسی هزینه تمام شده تولید پسته در سال سعی کردیم نوشته حاضر، ر . دکندمی

 هایباغهای تولید پسته برای این باغ خاص قطعاً قابل تعمیم به کلیه ینهزکه ه است ذکر قابل. زیمپردابباغ نوعی 

برداری توسط تولید، قابل نسخه ۀپسته کشور نخواهد بود. اما روش به کار رفته جهت تعیین هزینه تمام شد

نوعی مورد بررسی، متوسط برداشت  می باشد. به این نکته نیز باید توجه کرد که در باغ مناطقباغداران برای سایر 

با میانگین برداشت  هاییدر باغاست که بیشتر از میانگین برداشت کشوری است. در هکتار بوده گرمکیلو 1400

 ، احتماالً هزینه تمام شده تولید پسته به مراتب بیشتر خواهد بود.این میزانکمتر از 

 های تولیدهزینه موثر درمشخصات عمومی باغی 

 رسی  -لومی  بافت خاک اکبری -احمد آقایی  پیوند ۹۶بهمن  تاریخ
 ایقطره روش آبیاری متری ۷ فاصله رس ************ کد باغدار
 کمی قلیایی و کمی شور  کیفیت آب  سال به باال ۳۰ سن باغ ************ محل باغ
روز ۱۲  آبیاریدوره  کیلو گرم/ هکتار ۱۴۰۰  میانگین برداشت *********** مساحت  

 

 اند:هزینه های جاری باغبانی به سه دسته کلی تقسیم شده

 کارگری؛ -

 ل جایگزین؛یمواد مصرفی و وسا -

 اجاره ماشین آالت و خدمات. -

 اند.صالح خاک و سم و روغن قرار گرفتههای فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و ااز دسته بخشهای هر فعالیت

  هزینه های کارگری 

رسی- لومی بافت خاکپیوند1396محصول  
قطره ایروش آبیاریفاصله رس************کد باغدار
کمی قلیایی و کمی شورکیفیت آب سن باغ************محل باغ
روزه 12دور آبیاریمیانگین برداشت************مساحت کیلو گرم هر هکتار1400

جدول هزینه های تولید پسته از یک باغ مثمر

 مشخصات عمومی باغ مورد بررسی
اکبری- احمد آقایی 

 متری7
 سال به باال30

)جدول 1(

= هزینه کارگری

= نرخ هر متر 
مکعب آب
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باغبانی 

فشــار و مشــابه آن 10 ســال در نظــر 
ــدول 3( ــت. )ج ــه شده اس گرفت

کليــه هزينه هايــی کــه تــا اينجــا 
ــته  ــای وابس ــدند، هزينه ه ــی ش بررس
ــای  ــا هزينه ه ــد. ام ــاحت بودن ــه مس ب
ــل،  ــت، حم ــاورزی، برداش ــه کش بيم
فــرآوری و مديريــت وابســته بــه مقــدار 
بــه  می باشــند.  ســاليانه  محصــول 
ــور در  ــای مذک ــل هزينه ه ــن دلي همي
يــک جــدول جــدا و براســاس هزينــه 
مصــروف بــرای هــر کيلــو پســته 
خشــک منظــور شــده اند. )جــدول 4(
ــده  ــام ش ــه تم ــبه هزين ــرای محاس ب
ــک از  ــته خش ــو پس ــر کيل ــد ه تولي
بــاغ مثمــر مــورد نظــر بايــد بــه نوعــی 
ســرمايه ای  و  جــاری  هزينه هــای 
ــطح  ــد س ــرای واح ــه ب ــی را ک باغبان
هزينه هــای  بــا  شــده اند  محاســبه 
ــرآوری و  ــل، ف ــت، حم ــه، برداش بيم
ــن خواســته،  مديريــت جمــع کــرد. اي
هزينه هــای  مجمــوع  تقســيم  بــا 
بــر  باغبانــی  ســرمايه ای  و  جــاری 
ــر  ــدار برداشــت در واحــد ســطح ب مق
ــورد نظــر  ــاغ م ــرای ب ــو ب حســب کيل
بدســت می آيــد. ســپس بــا جمــع 
مجمــوع  بــا  آمــده  بدســت  عــدد 
ــل،  ــت، حم ــه، برداش ــای بيم هزينه ه
فــرآوری و مديريــت، هزينــه تمــام 
شــدۀ توليــد هــر کيلــو پســته خشــک 

ــدول 5( ــد. )ج ــد ش ــل خواه حاص
روند افزایش هزینه ها

 1395 اســفند  نامــه  ويــژه  در 
ــد پســته در  ــه تمــام شــده تولي هزين
بــرای  ســال محصولــی 1394-95 
بــود.  منتشــر شــده  بــاغ  هميــن 
ــش  ــد افزاي جهــت روشــن شــدن رون
ــای  ــرفصل هزينه ه ــر س ــا، زي هزينه ه
ــورد  ــاغ م ــته در ب ــد پس ــی تولي اصل
را  اخيــر  ســال  دو  طــی  بررســی 
نمايــش داده شده اســت. در خصــوص 
کاهــش هزينــه ســرمايه گذاری ســال 
ســال  بــه  نســبت   95 محصولــی 
ــه  ــن نکت ــه اي ــد ب ــی 96 باي محصول
ــاری  ــتم آبي ــه سيس ــرد ک ــاره ک اش
توليــد  هزينه هــای  بــر  کــه  بــاغ 
ــه قطــره ای  ــی ب ــر اســت از غرقاب موث
تغييــر پيــدا کــرده و کاهــش هزينــه 
ســرمايه گذاری بــه دليــل کاهــش 
مصــرف آب می باشــد.  )جــدول 6(

 هزینهمقدار هزینه واحدواحد
 476,000                68,0007روز- نفربیل زنی

 1,156,000              68,00017روز- نفرهرس
 816,000                68,00012روز- نفر(و جین )علف کنی

 1,020,000             68,00015روز- نفرآبیاری
 204,000                68,0003روز- نفرتوکاری و پیوند

 3,672,000               68,00054روز- نفرجمع
 136,000                68,0002روز- نفرشیمیائی خاک

 136,000                68,0002روز- نفرمحلول پاشی
 374,000                68,0006روز- نفرحیوانی

 306,000                68,0005روز- نفراصالح خاک
 952,000                  68,00014روز- نفرجمع

68,000روز- نفردفع آفات
68,000روز- نفرتله گذاری
68,000روز- نفرعلف کشی
68,000روز- نفرقارچ کشی

68,000روز- نفردفع جانور مزاحم
68,000روز- نفرروغن پاشی

 408,000                   68,0006روز- نفرجمع
سایر
 5,032,000               جمع

 50,000                  2,00025عددنهال و پیوند
 17,000                  85,0000.2عدد...بیل و 

 10,000                  100,0000.1عدد...قیچی و اره و 
 1,500,000             30,00050مترتعمیرات سیستم آبرسانی

 1,577,000               جمع
 750,000                1,000750کیلوشیمیائی خاک

 630,000                45,00014لیترمحلول پاشی
 6,000,000              15040,000کیلوحیوانی

 525,000                3515,000کیلواصالح خاک
 7,905,000               جمع

 1,000,000             10100,000لیترسموم دفع آفات
 18,000                  1.018,000عددتله

 350,000                2514,000لیترعلف کش
 320,000                480,000کیلوقارچ کش

 30,000                  130,000عدددفع جانور مزاحم
 212,000                534,000لیترروغن و صابون

 1,930,000                جمع
سایر
 11,412,000               جمع

30,000ساعت- ماشینشخم زنی
30,000ساعت- ماشینتیلر
30,000ساعت- ماشینریپر

 630,000                   21ساعت- ماشینجمع
30,000ساعت- ماشینشیمیائی خاک

30,000ساعت- ماشینمحلول پاشی
30,000ساعت- ماشینحیوانی

30,000ساعت- ماشیناصالح خاک
 300,000                   8ساعت- ماشینجمع

30,000ساعت- ماشینسموم دفع آفات
30,000تله

30,000ساعت- ماشینعلف کش
30,000ساعت- ماشینقارچ کش

30,000ساعت- ماشیندفع جانور مزاحم
 30,000                  30,0001ساعت- ماشینروغن پاشی

 330,000                   11ساعت- ماشینجمع
 120,000                    120,0001عددآب، برگ، خاک و  آزمایش و مشاوره

سایر
 1,380,000                جمع

 17,824,000             جمعکل جاری

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

کارگری

باغبانی

کود و اصالح خاک

 408,000                6سم و روغن

مواد مصرفی و 
وسایل جایگزین

باغبانی

کود و اصالح خاک

سم و روغن

اجاره ماشین 
آالت و خدمات

باغبانی

سم و روغن

21                     630,000 

کود و اصالح خاک

4                     120,000 

6                     180,000 

10                     300,000 

)جدول 2(

باغبانی 
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هزینهمقدار هزینه واحدواحد
            5569,5005,282,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

             200,000,0000.036,666,000هکتارسی ساله مستقیمباغ
                   130,0000.056,500هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
            12,000,0000.101,200,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

سایر
           7,872,500جمع 

          13,154,500جمع کل سرمایه ای

هزینه
250                   

1,300                 
1,600                 

60                      
1,500                 

4,710                 

30,978,500    
22,128            

4,710               
26,838           

درصدسال زراعیسال زراعی
افزایش94-9595-96
4,500,000       5,032,000      12%
8,817,500       11,412,000    29%
1,155,000       1,380,000      19%

14,472,500     17,824,000    23%
13,744,667      13,154,500    -4%
28,217,167      30,978,500    10%

20,155           22,128           10%
4,585             4,710             3%

24,740           26,838           8%

مدیریت و دفتری
سایر
جمع

میانگین سالیانه هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری
(تومان)و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک 

عنوان
بیمه کشاورزی

نگهبانی، برداشت و حمل
فرآوری

بیمه آتش سوزی و سرقت

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

استهالک

جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار
(تومان)هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک 

جمع هزینه های باغبانی برای هر کیلو پسته خشک
جمع هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

مقایسه هزینه های تولید پسته طی دو سال محصولی اخیر
(کلیه هزینه ها به تومان می باشند)

سرفصل هزینه

هزینه کارگری
هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار
هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

جمع هزینه های باغداری در هر هکتار
هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینهمقدار هزینه واحدواحد
            5569,5005,282,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

             200,000,0000.036,666,000هکتارسی ساله مستقیمباغ
                   130,0000.056,500هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
            12,000,0000.101,200,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

سایر
           7,872,500جمع 

          13,154,500جمع کل سرمایه ای

هزینه
250                   

1,300                 
1,600                 

60                      
1,500                 

4,710                 

30,978,500    
22,128            

4,710               
26,838           

درصدسال زراعیسال زراعی
افزایش94-9595-96
4,500,000       5,032,000      12%
8,817,500       11,412,000    29%
1,155,000       1,380,000      19%

14,472,500     17,824,000    23%
13,744,667      13,154,500    -4%
28,217,167      30,978,500    10%

20,155           22,128           10%
4,585             4,710             3%

24,740           26,838           8%

مدیریت و دفتری
سایر
جمع

میانگین سالیانه هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری
(تومان)و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک 

عنوان
بیمه کشاورزی

نگهبانی، برداشت و حمل
فرآوری

بیمه آتش سوزی و سرقت

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

استهالک

جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار
(تومان)هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک 

جمع هزینه های باغبانی برای هر کیلو پسته خشک
جمع هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

مقایسه هزینه های تولید پسته طی دو سال محصولی اخیر
(کلیه هزینه ها به تومان می باشند)

سرفصل هزینه

هزینه کارگری
هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار
هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

جمع هزینه های باغداری در هر هکتار
هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینهمقدار هزینه واحدواحد
            5569,5005,282,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

             200,000,0000.036,666,000هکتارسی ساله مستقیمباغ
                   130,0000.056,500هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
            12,000,0000.101,200,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

سایر
           7,872,500جمع 

          13,154,500جمع کل سرمایه ای

هزینه
250                   

1,300                 
1,600                 

60                      
1,500                 

4,710                 

30,978,500    
22,128            

4,710               
26,838           

درصدسال زراعیسال زراعی
افزایش94-9595-96
4,500,000       5,032,000      12%
8,817,500       11,412,000    29%
1,155,000       1,380,000      19%

14,472,500     17,824,000    23%
13,744,667      13,154,500    -4%
28,217,167      30,978,500    10%

20,155           22,128           10%
4,585             4,710             3%

24,740           26,838           8%

مدیریت و دفتری
سایر
جمع

میانگین سالیانه هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری
(تومان)و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک 

عنوان
بیمه کشاورزی

نگهبانی، برداشت و حمل
فرآوری

بیمه آتش سوزی و سرقت

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

استهالک

جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار
(تومان)هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک 

جمع هزینه های باغبانی برای هر کیلو پسته خشک
جمع هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

مقایسه هزینه های تولید پسته طی دو سال محصولی اخیر
(کلیه هزینه ها به تومان می باشند)

سرفصل هزینه

هزینه کارگری
هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار
هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

جمع هزینه های باغداری در هر هکتار
هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینهمقدار هزینه واحدواحد
            5569,5005,282,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

             200,000,0000.036,666,000هکتارسی ساله مستقیمباغ
                   130,0000.056,500هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
            12,000,0000.101,200,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

سایر
           7,872,500جمع 

          13,154,500جمع کل سرمایه ای

هزینه
250                   

1,300                 
1,600                 

60                      
1,500                 

4,710                 

30,978,500    
22,128            

4,710               
26,838           

درصدسال زراعیسال زراعی
افزایش94-9595-96
4,500,000       5,032,000      12%
8,817,500       11,412,000    29%
1,155,000       1,380,000      19%

14,472,500     17,824,000    23%
13,744,667      13,154,500    -4%
28,217,167      30,978,500    10%

20,155           22,128           10%
4,585             4,710             3%

24,740           26,838           8%   هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

مقایسه هزینه های تولید پسته طی دو سال محصولی اخیر
(کلیه هزینه ها به تومان می باشند)

سرفصل هزینه

  هزینه کارگری
  هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

  هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
  جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار
  هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

  جمع هزینه های باغداری در هر هکتار
  هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

  هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار
(تومان)هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک 

جمع هزینه های باغبانی برای هر کیلو پسته خشک
جمع هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

استهالک

مدیریت و دفتری
سایر
جمع

میانگین سالیانه هزینه های بیمه، برداشت، فرآوری
(تومان)و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک 

عنوان
بیمه کشاورزی

نگهبانی، برداشت و حمل
فرآوری

بیمه آتش سوزی و سرقت

)جدول 3(

)جدول 4(

)جدول 5(

)جدول 6(

نی
غبا

با
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عملکــرد درختــان پســته در اکثــر مناطــق 
پســته خيز ايــران پاييــن بــوده و ســال آوری 
ــی از  ــد. يک ــديد می باش ــول ش ــن محص اي
داليــل کاهــش عملکــرد و ســال آوری ايــن 
ــوازن  ــه  نامناســب و عــدم ت محصــول، تغذي
ــان  ــت. درخت ــاه اس ــی در گي ــر غذاي عناص
پســته محصول شــان را بــر روی چــوب 
و  کــرده  توليــد  بــرگ  بــدون  يکســاله 
ــر  ــرگ ب ــعه ب ــل از توس ــکوفايی گل، قب ش
روی شــاخه ســال جــاری و قبــل از توانايــی 
از  پــس  می دهــد.  رخ  فتوســنتز  انجــام 
ــرش  ــاده، دوره پذي ــای م ــکوفايی گل ه ش
ــا 3 روز و  ــرده، 2 ت ــه گ ــرای دان ــر گل ب ه
ــا 10 روز می باشــد.  ــرای هــر درخــت 5 ت ب
در ايــن زمــان )عمومــاً در فروردين مــاه( 
ــوده  ــن ب ــبز روش ــگ س ــه رن ــاده ب گل م
چســبناکی  مــاده  دارای  آن  ســطح  و 
می باشــد کــه نقــش مهمــی در جــذب 
ــه  ــا انتقــال دان ــه گــرده ايفــا می کنــد. ب دان
ــرا جــذب  ــاده آن ــاد، گل م ــرده توســط ب گ
ــرد،  ــام می گي ــاح انج ــل لق ــد و عم می نماي
ولــی اگــر دانــه گــرده بــه آن نرســد، رنــگ 
ــه قهــوه ای  ــه گل مــاده، قرمــز مايــل ب کالل
ــزد.  ــدن می ري ــک ش ــس از خش ــده و پ ش
ــت  ــدان )پوس ــامل تخم ــاده ش ــای م گل ه
تخمــک  می باشــند.  تخمــک  و  ميــوه( 
ــت  ــاده اس ــی م ــد مثل ــدام تولي ــان ان هم
کــه در نهايــت باعــث تشــکيل ميــوه و مغــز 
پســته می شــود. همان گونــه کــه گفتــه 
ــای پســته  ــه گل ه ــاه ک شــد، در فروردين م
ــاز می شــوند، ُکاللــه آمــاده دريافــت دانــه  ب
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــود. باي ــرده می ش گ
تشــکيل ميــوه به طــور معنــی داری وابســته 
بــه گرده افشــانی موفــق اســت. دانــه گــرده 
کــه حرکــت آن اغلــب توســط بــاد صــورت 
ــر  ــاه نَ ــی گي ــد مثل ــدام تولي ــرد، از ان می گي
ــاده  ــه گل م ــر روی کالل ــدا و ب ــم( ج )پرچ
قــرار گرفتــه و لولــه گــرده شــروع بــه 
ــت  ــه، وضعي ــن مرحل ــد در اي ــد می کن رش
تغديــه ای و ســالم بــودن دانــه گــرده از 
ــد  ــوده و رش ــوردار ب ــادی برخ ــت زي اهمي
لولــه گــرده وابســته بــه غلظــت عناصــری از 
ــد.  ــن می باش ــور و آه ــس، ب ــل روی، م قبي
در نهايــت لولــه گــرده وارد تخمــک  شــده و 

آن را بــارور می کنــد.

تشکیل میوه پسته
تشــکيل ميــوه يکــی از عوامــل تعييــن 
پســته  درختــان  در  باردهــی  کننــده 
کلــی  به طــور  می شــود.  محســوب 
ــته  ــه در پس ــوه اولي ــکيل مي ــم تش مکانيس

شــامل ســه مرحلــه اســت:
 1- گرده افشانی

 2- قــرار گرفتــن دانــه گــرده ســالم بــر روی 
کاللــه و رشــد لولــه گرده

 3- بــارور کــردن تخمــک و تشــکيل ســلول 
تخــم، رشــد و تقســيم ســلول های تخــم و 

در نهايــت تشــکيل جنيــن 
اهميــت تشــکيل ميــوه از آنجــا ناشــی 
می شــود کــه درصــد تشــکيل ميــوه در 
پســته 2 تــا 13 درصــد اســت. تشــکيل ميوه 
تحــت تأثيــر فاکتورهــای مختلفــی از قبيــل 
طــول عمــر تخمــک، فاکتورهــای محيطــی 
تغذيــه  و  تعــادل هورمونــی  ژنتيکــی،  و 
ــزش  ــن انگي ــرد. هم چني ــرار می گي ــاه ق گي
اواخــر  حــدوداً  پســته  درختــان  در  گل 
ــن  ــرد، در اي ــورت می گي ــت ماه ص ارديبهش
مرحلــه جوانه هــای رويشــی تشــکيل شــده 
ــا  ــی ي ــه زايش ــه جوان ــا، ب ــه برگ ه در زاوي
ــه  ــوند ک ــل می ش ــک( تبدي ــه گل )پُت جوان
ــده را  ــال آين ــه های س ــا خوش ــن جوانه ه اي
ــان  ــن زم ــن در اي ــد. بنابراي ــد می کنن تولي
ــب  ــه مناس ــتی از تغذي ــان بايس ــز درخت ني
و بهينــه ای برخــوردار باشــند. همچنيــن 
ــر  ــت تأثي ــز تح ــای گل ني ــزش جوانه ه ري
ــت  ــط و وضيع ــای محي ــاری، دم ــش آبي تن
تغذيــه ای گيــاه قــرار گيــرد. در ايــن ميــان 
روی،  نظيــر  عناصــری  تغذيــه ای  نقــش 
ــن  ــس و همچني ــن، م ــروژن، آه ــور، نيت ب
ــی از اهميــت  پُلی آمين هــا و تعــادل هورمون
ــش  ــت نق ــه عل ــوردار اســت. ب ــادی برخ زي
عناصرغذايــی در فراينــد گــرده افشــانی، 
لقــاح و تشــکيل ميــوه، تأميــن غلظــت 
ايــن عناصــر از طريــق محلول پاشــی در 
ــل فصــل بهــار(  ــورم جوانه هــا )اواي زمــان ت
ــوده و درخــت،  ــن ب ــای خــاک پايي کــه دم
ــق  ــذب از طري ــته و ج ــی نداش ــرگ کاف ب
ــش  ــرد، ســبب افزاي خــاک صــورت نمی گي
ــوه و در صــورت تکــرار  درصــد تشــکيل مي
محلول پاشــی باعــث بهبــود  خــواص کيفــی 
محصــول می گــردد. اغلــب ايــن عقيــده 

وجــود دارد کــه بــا افزايــش تشــکيل ميــوه، 
عملکــرد نيــز افزايــش می يابــد، امــا رابطــه  
خطــی بيــن ايــن دو قابــل مشــاهده نيســت 
ــاره  ــه اش ــن جمل ــه اي ــوان ب ــا می ت و تنه
ــزای  ــی از اج ــوه يک ــکيل مي ــه تش ــرد ک ک
ــای  ــاس گزارش ه ــر اس ــت. ب ــرد اس عملک
ــد  ــی و رش ــد رويش ــن رش ــگران بي پژوهش
زايشــی )عملکــرد و تشــکيل ميــوه( رقابــت 
وجــود دارد کــه بــا حــذف انــدام رويشــی و 
هــرس کــردن می تــوان عملکــرد و تشــکيل 
ميــوه را افزايــش داد. تراکــم جوانه هــای 
زايشــی نيــز بــر تشــکيل ميــوه موثــر اســت، 
ــن  ــوس بي ــه  معک ــک رابط ــه ي ــوری ک به ط
تشــکيل ميــوه و ريــزش جوانه هــای گل در 
ــارت  ــود دارد. به عب ــانی وج ــل گرده افش فص
ديگــر، هــر چــه ريــزش جوانه هــای گل 
بيشــتر شــود از تشــکيل ميــوه کاســته 

می شــود.
اســت  ممکــن  گل  جوانه هــای  ريــزش 
ــط  ــای محي ــاری، دم ــر تنــش آبي تحــت تأثي
ــرد. در  ــرار گي ــاه ق ــه ای گي ــت تغذي و وضيع
هميــن راســتا پژوهشــگران گــزارش کــرده اند 
ــن  ــی داری بي ــه  معن ــان، رابط ــه در درخت ک
تغذيــه ناکافــی و دمــای محيــط بــا ريــزش 
جوانه هــای گل وجــود دارد، تشــکيل ميــوه 
ــی از قبيــل دمــای  نيــز تحــت تأثيــر عوامل
گرده افشــانی،  گلدهــی،  زمــان  محيــط، 
بــاروری تخمــک و  لولــه گــرده،  رشــد 
ــرد.  ــرار می گي ــاه ق ــی گي ــت تغذيه اي وضيع
همچنيــن گــزارش شده اســت، دماهــای 
بــاال در اوايــل بهــار نيــز می توانــد بــه 
شــدت بــر تشــکيل ميــوه از طريــق کاهــش 
ــول  ــع آن ط ــه تب ــک و ب ــر تخم ــول عم ط
از  ممانعــت  مؤثــر،  گرده افشــانی  دوره ی 
ــه ی  ــد لول ــرده، رش ــای گ ــی دانه ه جوانه زن
گــرده و افزايــش ريــزش گل هــا تأثيرگــذار 
ــی  ــل محيط ــن، عوام ــر اي ــالوه ب ــد. ع باش
مديريتــی بی شــماری در تشــکيل ميــوه  
تأثيــر می گــذارد کــه در ايــن ميــان نقــش 
تغذيــه ای عناصــر  اهميــت دارد. روش هــای 
ــردن  ــاال ب ــت ب ــوان جه ــی را می ت مختلف
تشــکيل ميــوه در پســته بــه کار بــرد، 
ــی  ــرف خاک ــا، مص ــن روش ه ــه اي از جمل
عناصــر اســت کــه اهــم نيــاز درختــان 
پســته بــا ايــن روش تأميــن می شــود و 

تشکيل ميوه در درختان پسته
وحید مظفری 
دانشیار دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان

باغبانی 
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محلول پاشــی  روش  آن،  کننــده  تکميــل 
اســت کــه اغلــب بــر اســاس آزمــون بــرگ 
ــری  ــود ظاه ــم کمب ــان پســته و عالي درخت

می گيــرد.  صــورت 
در  پلی آمین هــا  و  عناصــر  نقــش 

ــوه ــکیل می تش
ــروژن )N(: رشــد و باردهــی درختــان  نیت
پســته بــه ميــزان زيادی بــه نيتــروژن )ازت( 
ــاروری  ــد، ب ــود آن رش ــتگی دارد و کمب بس
و توليــد محصــول را محــدود می ســازد. 
ــای  ــر در جوانه ه ــن عنص ــاالی اي ــت ب غلظ
ــرده  ــان گ ــک و زم ــر تخم ــول عم گل، ط
افشــانی را افزايــش می دهــد. ازت از طريــق 
ــدن  ــث درشت ش ــرگ باع ــش ســطح ب افزاي
ــن  ــدرات  کرب ــن هي ــا تأمي ــده و ب ــوه ش مي
الزم بــرای جوانه  هــای تــازه تشــکيل شــده، 

ــردد.  ــال آوری می گ ــش س ــبب کاه س
بــور )B(: در فرآيند هايــی نظيــر رشــد 
طولــی ريشــه، جوانه زنــی و رشــد لولــه 
گــرده، تشــکيل دانــه و ميــوه، تشــکيل 
جوانه هــای بــرگ و گل، انتقــال کلســيم در 
گيــاه و تنظيــم نســبت کلســيم بــه پتاســيم 
ــان پســته  ــاز درخت ــاه نقــش دارد. ني در گي
ــور  ــه ب ــان رشــد زايشــی ب ــژه در زم ــه وي ب
ــود  ــت. کمب ــان اس ــاير درخت ــر از س بيش ت
بــور ســبب کاهــش تشــکيل ميــوه می شــود. 
ــان  ــاز درخت ــاه، ني ــه گي ــن تغذي متخصصي
ــکيل  ــان تش ــور در زم ــر ب ــه عنص ــته ب پس
ميــوه را بــاال دانســته و ضــرورت يــک نوبــت 
ــاز شــدن گل هــا را  محلول پاشــی، قبــل از ب

مفيــد می داننــد. 
ــه گــرده  روی )Zn(:  ايــن عنصــر در مرحل
افشــانی و جوانــه زدن دانــه  درختــان پســته 
نقــش اصلــی را ايفــا نمــوده و موجــب 
تســريع در رشــد لولــه گــرده می شــود و در 
نتيجــه امــکان لقــاح و تشــکيل ميــوه پســته 
مناطــق  اکثــر  در  می دهــد.  افزايــش  را 
ــاک،  ــت ســبک خ ــت باف پســته کاری، به عل
ــای  ــاد کوده ــم، مصــرف زي ــزی ک حاصلخي
حيوانــی و فســفره و واکنــش بــاالی خــاک، 
کمبــود روی يــک مســئله  جــدی و محــدود 
کننــده بــرای رشــد گيــاه و توليــد محصــول 
اســت. پژوهشــگران نشــان دادنــد کــه 
ــای  ــولفات روی در باغ ه ــی س ــرف خاک مص
پســته موجــب افزايــش غلظــت روی در 
بــرگ نگرديــد و دليــل ايــن موضــوع را 
ــی  ــاک و ناتوان ــای خ ــی از محدوديت ه ناش
نتايــج  دانســتند.  روی  جــذب  در  گيــاه 
ــب اســت کــه  ــن مطل ــای اي ــات گوي تحقيق
مصــرف برگــی روی در زمــان متــورم شــدن 

ــه  ــی ک ــه  گلده ــس از مرحل ــا و پ جوانه ه
ــل  ــفند و اواي ــر اس ــدود اواخ ــب ح به ترتي
افزايــش  موجــب  ارديبهشــت می باشــد، 
خصوصيــات  بهبــود  و  ميــوه  تشــکيل 
ــود.  ــته می ش ــان پس ــی درخت ــی و کم کيف
روی  کــم  تحــرک  به علــت  هم چنيــن 
در گيــاه، کمبــود عمومــاً در بافت هــای 
جــوان مشــاهده  شــده کــه ايــن امــر 
ــه تأخيــر  باعــث کاهــش رشــد رويشــی، ب
گل  غنچه هــای  شــدن  بــاز  انداختــن 
افزايــش ريــزش آن هــا می شــود. در  و 
ــش  ــه کاه ــر ب ــود روی منج ــت  کمب نهاي
ــه در خوشــه و افزايــش درصــد  تعــداد دان

می گــردد. پوکــی 
از  مهمــی  جــزو  مــس   :)Cu( مــس 
حياتــی  نقــش  و  گياهــی  آنزيم هــای 
ولــی  می کنــد،  ايفــا  متابوليســم  در 
در  خاکــی  محدوديت هــای  به  علــت 
ايــن  کمبــود  پســته کاری،  مناطــق 
ــر در  ــن عنص ــد. اي ــايع می باش ــر ش عنص
ــش  ــاروری، افزاي ــرده و ب ــه گ ــکيل دان تش
قــدرت بــاروری گيــاه و فعــال کــردن 
آنزيم هــای اکسيداســيون و احيــا موثــر 
اســت. محلول پاشــی مــس باعــث افزايــش 
عملکــرد پســته و پارامترهــای کمــی و 
ــبت  ــل نس ــول، از قبي ــن محص ــی اي کيف

خندانــی و تعــداد دانــه می گــردد. 
ــرف  ــر کم مص ــن عنص ــز )Mn(: اي منگن
در فتوســنتز و آزاد شــدن اکســيژن، در 
و  تقســيم  آنزيم هــا،  فعاليــت  تنظيــم 

ــواع  ــاختن ان ــلول ها و س ــدن س ــزرگ ش ب
ــت. ــر اس ــا موث ــد و چربی ه ــن ، قن پروتئي

ــان  ــن در گياه ــود آه ــن )Fe(: کمب آه
موجــب کاهــش عملکرد، کيفيــت محصول، 
ــن  ــن رفت ــن و از بي ــادی پايي ــازده اقتص ب
ــد  ــان گــزارش کردن ــاه می شــود. محقق گي
کــه محلول پاشــی کالت و ســولفات آهــن 
ــش  ــود و افزاي ــع کمب ــث رف ــد باع می توان
ــاورزی  ــوالت کش ــادی محص ــازده اقتص ب
ــه  شــود. کمبــود آهــن در پســته منجــر ب
کاهــش رشــد مغــز، توليــد ميــوه  پــوک و 
کاهــش تعــداد ميــوه در خوشــه می شــود.

گــروه  پلي آمين هــا  پلی آمین هــا: 
جديــد از تنظيم کنندهــاي رشــد طبيعــي 
گياهــي هســتند کــه امــروزه در بســياري 
از فرايندهــاي رشــد و نمــو نقــش دارنــد. 
ترکيبــات  به عنــوان  پلي آمين هــا  نقــش 
ــا  ــر آنه ــه تأثي ــش ب ــد تن ــري و ض ــد پي ض
در جلوگيــري از راديکال هــاي آزاد مربــوط 
ــات  ــی کــه از تجمــع ترکيب مي شــود. به صورت
ــري و ايجــاد  ــه باعــث تســريع در پي مضــر ک
جلوگيــري  مي شــوند  ســلول ها  در  تنــش 
مي کننــد. بــه عبــارت ديگــر، پلی آمين هــا 
رشــد  هــای  کننــده  تنظيــم  از  گروهــی 
گياهــی هســتند کــه نقــش مهمــی در جنبــه 
ــکيل  ــد تش ــاه مانن ــعه گي ــد و توس ــای رش ه
ــی گــرده و  ــن، افزايــش ســرعت جوانه   زن جني
ــی در  ــتم های دفاع ــردن سيس ــذور، فعال ک ب
مقابــل شــرايط نامســاعد محيطــی و تحريــک 

ــد. ــلولی دارن ــيم س تقس

نی
غبا

با
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آفات مهم بهاره  در باغات پسته
قاسم عسکری سریزدی
 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

ــش از  ــه ای بي ــان تغذي ــته ميزب ــان پس درخت
ــرات و  ــامل حش ــان ش ــه از بندپاي ــی گون س
کنه هــا هســتند. در ايــن بيــن تنهــا تعــدادی 
از گونه هــا در زمــره  آفــات درجــه يــک و 
ــاير  ــد و س ــای می گيرن ــته ج ــه دو پس درج
گونه هــا بــه صــورت کلــی اهميــت اقتصــادی 
ــا  ــد و تنهــا در مناطــق و ي ــل توجــه ندارن قاب
شــرايط خــاص خــود را بــه صــورت يــک آفــت 
جــدی نشــان می دهنــد. زمــان ظهــور و 
خســارت آفــات مهــم در باغــات پســته بســيار 
متنــوع بــوده و قبــل از شــکوفايی درختــان در 
ــا پــس از برداشــت و هنــگام  بهــار شــروع و ت
ــازه ی  ــن ب ــن بي ــد. در اي ــه می ياب ــزان ادام خ
ــوه و  ــکيل مي ــا تش ــی ت ــروع گلده ــی ش زمان
ســپس سخت شــدن پوســته ی اســتخوانی 
ــات  ــارت آف ــر خس ــی از نظ ــيار مهم دوره  بس
بــوده و چنديــن گونــه از آفــات می تواننــد بــه 
صــور مختلــف توليــد محصــول را بــه صــورت 
ــد. از  ــرار دهن ــر ق ــی تحــت تأثي کمــی و کيف
ــازه تشــکيل شــده پســته  ــوه ت ــه مي ــا ک آنج
بــه هــر نــوع صدمــه  فيزيکــی ماننــد ضربــه يــا 
آســيب اليــه بيرونــی پوســت حســاس بــوده و 
بــا ظاهــر شــدن عاليــم زخــم بــر روی پوســت 
ــد.  ــزش می کن ــی ري ــان کوتاه ــی، در زم روي
ــن فصــل می تواننــد  ــات اي ــذا تعــدادی از آف ل
ــرار  ــر ق ــت تأثي ــديداً تح ــه بندی را ش خوش
دهنــد و مســتقيماً روی محصــول همــان ســال 
تأثيــر بگذارنــد. اغلــب کشــاورزان نيــز در 
مبــارزه بــا ايــن آفــات جــدی هســتند و گاهــاً 
بــه صــورت تقويمــی و بــدون ارزيابــی وجــود 
ــارزه   ــه مب ــدام ب ــا اق ــارت آنه ــزان خس و مي
شــيميايی می کننــد.  بــرای اثــر بخشــی 
ــد  ــات باي ــن آف ــرل اي ــر و اقتصــادی، کنت موث
در چهارچــوب يــک برنامــه  مديريــت تلفيقــی 
انجــام شــود تــا ضمــن کاهــش خســارت 
ــات  ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــدف، راه ب ــات ه آف
ــر باشــد.  ادامــه  فصــل به ويــژه پســيل هموارت
ــن  ــه ی انجم ــين ماهنام ــماره های پيش در ش
اغلــب ايــن آفــات بــه صــورت مفصــل توســط 
ــی  ــص معرف ــان متخص ــن و کارشناس محققي
ــه   ــرای ارائ ــز ب ــر ني ــه  حاض ــده اند، در مقال ش
يــک برنامــه مبــارزه تلفيقــی بــه صــورت 
ــه معرفــی برخــی از مهتريــن ايــن  مختصــر ب

آفــات می پردازيــم. 
•  زنجره پسته 

زنجــره پســته کــه بــه شــيره  تـَـر نيــز معــروف 
ــات مهــم و بســيار قديمــی  اســت يکــی از آف

پســته در اغلــب مناطــق ايــران می باشــد. ايــن 
ــه  ــت درج ــک آف ــوان ي ــه عن ــروزه ب ــت ام آف
دوم در باغ هــای پســته شــناخته شــده و 
ــش  ــی پراکن ــته های وحش ــا پس ــق ب در مناط

ــی دارد.  ــبتا ًباالي نس
حشــره  ايــن  تخم هــا ی  ريخت شناســی: 
ســبز  رنــگ  بــه  پوره هــا  و  ســفيدرنگ 
ــدود 3  ــغ ح ــرات بال ــدازه حش ــند. ان می باش
ــه  ــا ب ــته و بال ه ــول داش ــر ط ــا 5 ميلی مت ت
ــد  ــرار می گيرن ــدن ق صــورت شــيروانی روی ب
و رنــگ آن هــا از زرد مايــل بــه ســبز تــا 

قهــوه ای ديــده می شــود )عکــس 1(. 
ــته  ــره ی پس ــارت: زنج ــی و خس زيست شناس
ــغ از  ــوده و حشــرات بال ــک نســلی ب ــی ت آفت
ــدار  ــان پســته پدي اواســط اســفند روی درخت
جوانه هــای  ســبز  بافــت  از  و  می شــوند 
درختــان، خوشــه های گل و ميــوه تغذيــه 
محــور  روی  تغذيــه  زمــان  در  و  کــرده 
خوشــه ها تخم ريــزی می کننــد. بــه ايــن 
ــز  ــم ري ــا تخ ــاده ب ــره م ــه حش ــورت ک ص
ــر  ــورد نظ ــل م ــی در مح ــکافی طول ــود ش خ
ــت  ــل باف ــا را در داخ ــرده و تخم ه ــاد ک ايج
گيــاه قــرار داده و روی آن را بــا مــاده ای 
می پوشــاند )عکــس 2(. زنجــره ايــن عمــل را 
در فواصــل مناســب در بافــت درختــان انجــام 
ــه  ــده ک ــت آســيب دي ــد، از محــل باف می ده
ــا از  ــود، پوره ه ــده می ش ــياه دي ــگ س ــه رن ب
ــرک از  ــای متح ــده و پوره ه ــارج ش ــم خ تخ
ــی  ــد. از ويژگ ــه می کنن ــاه تغذي ــيره ی گي ش
ــت  ــلک اس ــادی عس ــدار زي ــع مق ــا دف پوره ه
ــدام  ــدی روی ان ــع قن ــورت ماي ــه ص ــه ب ک
هوايــی قــرار می گيــرد و ظاهــر ناخوشــايندی 
را ايجــاد می کنــد. حشــرات کامــل تمــام 
ــا  ــرده و ب ــه ســر ب ــاغ ب تابســتان و پاييــز در ب
ــر  ــان و زي ــيار درخت ــوا در ش ــدن ه ــرد ش س
پوســته خشــک درختــان يــا زيــر مــواد آلــی 
ــد. ــتان را می گذارن ــان، زمس ــای گياه و بقاي
ــتقيم و  ــورت مس ــه دو ص ــه ب ــره ب ــن حش اي
ــارت  ــته خس ــان پس ــه درخت ــتقيم  ب غيرمس
ــا  ــط پوره ه ــتقيم توس ــارت مس ــد. خس می زن
ــت  ــه آف ــود ک ــام می ش ــورت انج ــن ص و بدي
خرطــوم خــود را داخــل ميــوه تــازه فــرو کرده، 
بافــت اطــراف محــل نيــش حالــت له شــدگی 
بــه خــود گرفتــه و باعــث مــرگ آن می شــود 
بــه ايــن عارضــه لهيديــی پوســت نــرم ميــوه 
ــه گويــش محلــی در کرمــان داغــو گفتــه  و ب
ــتقيم   ــارت غيرمس ــس3(. خس ــود )عک می ش

زمســتانگذران  کامــل  حشــرات  توســط 
بــا ايجــاد شــکاف در محــور خوشــه ها و 
انجــام  شــکاف ها  ايــن  در  تخم گــذاری 
ــکاف ها  ــا و ش ــن زخم ه ــاد اي ــود. ايج می ش
ــازه تشــکيل شــده  باعــث ريــزش دانه هــای ت

می شــود.
ــترش و  ــم گس ــه رغ ــرل: ب ــش و کنت پای
پراکنــش زنجــره  پســته در اغلــب باغــات 
پســته کشــور، خوشــبختانه امــروزه جمعيــت 
ايــن آفــت در بســيار از مناطــق پاييــن بــوده 

عکس 1

عکس 2

عکس 3

باغبانی 
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عکس 4

عکس 5

و مبــارزه شــيميايی اختصاصــی را نمی طلبــد. 
تــا بــه حــال در کشــور نيــز حشره کشــی 
ــر  ــا تأثي ــده، ام ــت نش ــت ثب ــن آف ــرای اي ب
و  ديازينــون  فوزالــن،  حشــره کش های 
فنيتروتيــون روی ايــن آفــت مناســب گــزارش 
زرد  کارت هــای  از  اســتفاده  شده اســت. 
چســبنده بــرای رديابــی و تعييــن تراکــم 
ــبی از  ــات مناس ــد اطالع ــت می توان ــن آف اي
ــه  ــارزه را ب ــزوم مب ــاغ و ل وضعيــت آلودگــی ب

ــد.  ــداران بده باغ
•  سنک های پسته

يــا  کوچــک  ســن های  از  گونــه  چنديــن 
ســنک ها از آفــات درجــه يــک و مهــم پســته 
ــان  ــا زم ــوه ت ــکيل مي ــان تش ــوده و از زم ب
ــته  ــای پس ــاغ ه ــخت در ب ــته س ــاد پوس ايج

ــند.  ــارت می باش ــاد خس ــه ايج ــادر ب ق
ــای  ــه رنگ ه ــی: ســنک ها ب ــت شناس ریخ
ــوده و  ســبز، قهــوه ای و خاکســتری و غيــره ب
ــدود  ــول ح ــه ط ــر ب ــوغ حداکث ــه بل در مرحل
ــوالً  ــا معم ــند. پوره ه ــر ميرس ــش ميلی مت ش
ــا  ــوه ای ب ــا قه ــن ت ــبز روش ــای س ــا رنگ ه ب
جثــه ای بســيار کوچــک و تحــرک زيــاد 

می باشــند.  
ــنک ها  ــارت: س ــی و خس ــت شناس زیس
حشــراتی چنــد نســلی بــوده و از ابتــدای بهــار 
ــوند و  ــده می ش ــته دي ــان پس ــر روی درخت ب
معمــوالً  پوره هــا  می کننــد،  تخم گــذاری 
ــای  ــده و از ميوه ه ــتقر ش ــه ها مس روی خوش
ــا  ــد. ب ــه می کنن ــده تغذي ــکيل ش ــازه تش ت
ســخت شــدن پوســته ی ميــوه بــه روی ســاير 
ــل  ــرز منتق ــای ه ــاه و علف ه قســمت های گي
شــده و ميزبــان مشــخصی در طــول تابســتان 
ــر تابســتان  ــغ در اواخ ــد. ســنک های بال ندارن
و پاييــز مجــدد در بافــت هــای انتهايــی 
ــه هــا  ــا فلس هــای گوشــتی جوان سرشــاخه ي

ــد.  ــذاری می کن ــم گ تخ
پــوره ی ســنک ها در فصــل بهــار بــا تغذيــه از 
ــد،  ــن می برن ــا را از بي ــوان، آنه ــای ج ميوه ه
ــردن  ــرو ب ــا ف ــغ ب ــنک های بال ــن س همچني
خرطــوم خــود در ميــوه پســته موجــب ســياه 
شــدن آن شــده و عارضــه زخــم پوســت رويــی 
ــد  ــارت می توان ــن خس ــد. اي ــاد می کنن را ايج
منجــر بــه کاهــش چشــمگير محصــول شــود. 
جثــه ی کوچــک، اســتقرار و تغذيه ی ســنک ها 
ــاد  ــن تحــرک زي در بيــن خوشــه ها و همچني
ــا کمتــر ديــده شــوند و  آنهــا موجــب شــده ت
بعضــاً مــورد توجــه قــرار نگيرنــد. امــا واقيعــت 
ــا در  ــگام آنه ــور زود هن ــه ظه ــت ک ــن اس اي
ــان  ــا در زم ــديد دانه ه ــيت ش ــاغ و حساس ب
ــه  ــد منجــر ب ــن حشــرات می-توان فعاليــت اي
خســارت بســيار جــدی آنهــا شــود و حتــی در 
ــوارد بيشــتر از خســارت ايجــاد  بســياری از م

ــز پســته  شــده توســط ســن های ســبز و قرم
باشــد. 

پايــش و کنتــرل: بــرای اطــالع از امــکان وجود 
و فراوانــی ســنک ها در بــاغ بايــد از زمــان 
ــدن  ــخت ش ــه س ــا مرحل ــا ت ــکيل ميوه ه تش

خوشــه ها  از  تعــدادی  اســتخوانی  پوســت 
ــد  ــورد بازدي ــاغ م ــی در ب ــورت تصادف ــه ص ب
قــرار گيرنــد. بــا تکانيــدن خوشــه ها بــر 
ــا ســطوح صــاف مثــل ســينی  کــف دســت ي
ــل  ــرات کام ــا و حش ــفيد پوره ه ــذ س ــا کاغ ي
ــود  ــوند. وج ــاهده ميش ــرده و مش ــزش ک ري
ــزوم  ــه ل ــر خوش ــوره در ه ــک پ ــط ي متوس
مبــارزه شــيميايی را می طلبــد. پوره هــای 
ــی و  ــموم عموم ــياری از س ــه بس ــنک ها ب س
ــر  ــال حاض ــتند. در ح ــاس هس ــوم حس مرس
ــه  ــا علي ــون و افوري ــره کش های فنيتروتي حش

ــده اند. ــت ش ــه و ثب ــت توصي ــن آف اي
•  پروانه چوب خوار پسته 

ــه کرمانيــا   ــه چوبخــوار پســته معــروف ب پروان
يکــی از مهم تريــن آفــات پســته و بومــی ايران 
ــه  ــا چنــد ســال اخيــر  ب ــن آفــت ت اســت. اي

عنــوان  يــک آفــت درجــه دوم پســته قلمــداد 
می شــده اســت، امــا امــروزه  بــه دليــل حــذف 
دشــمنان طبيعــی ايــن آفــت بــر اثــر کاربــرد 
در  آفت کش هــا  اصولــی  غيــر  و  بی رويــه 
باغــات پســته، افزايــش سيســتم تــک کشــتی 
پســته در بســياری از مناطــق کشــور، ضعــف 
ــی  ــای آب ــی از تنش ه ــر ناش ــی و فراگي عموم
و خشکســالی در بســياری از باغــات شــرايط را 
ــت  ــن آف ــان و خســارت شــديد اي ــرای طغي ب
ــره ی  ــا در زم ــروزه کرماني ــرده و ام ــم ک فراه
آفــات درجــه يــک پســته در بســياری از 
ــزد و  ــان، ي ــتان های کرم ــژه اس ــق بوي مناط
ــد و متاســفانه در  ــه حســاب می آي خراســان ب
بســياری از مــوارد کشــاورزان شــناختی از ايــن 
ــی  ــرل آن اقدام ــرای کنت ــته و ب ــت نداش آف

نمی کننــد. 
ریخــت شناســی: حشــرات بالــغ ايــن آفــت 
ــا طــول  11-8 و عــرض 13- شــب پره هايی ب
11 ميلی متــر هســتند. بال-هــای جلويــی 
ــش  ــک در بخ ــه ای کوچ ــا لک ــگ  ب ــره رن تي
ــش  ــزرگ در بخ ــه زرد ب ــک لک ــی و ي فوقان
بال هــای   )4 )عکــس  می باشــند  ميانــی 
عقبــی بــه رنــگ زرد روشــن و خنجــری 
شــکل هســتند. تخــم ايــن حشــرات زرد رنــگ 
و بيضــوی شــکل اســت کــه شــيارهای طولــی 
بــر روی آن مشــاهده مــی شــود. الروهــا 
ــز و  ــيار ري ــا بس ــم ه ــخ تخ ــگام تفري در هن
ــش ســن  ــا افزاي ــه ب ــگ هســتند ک ســفيد رن
ــگ  ــه رن ــارم ب شــفاف تر شــده و در ســن چه
ــی- ــر م ــياه تغيي ــه س ــل ب خاکســتری متماي
ــتری  ــای خاکس ــفيره ها درون پيله ه ــد. ش کن
تــا قهــوه ای رنــگ و تقريبــاً مثلثــی بــه طــول 
ــتگی در  ــا برجس ــر ب ــا 6 ميلی مت ــدود 5 ت ح

ــتند.  ــی هس ــمت جلوي قس
زیست شناسی و خسارت:

و  دارد  ســال  در  نســل  يــک  آفــت  ايــن 
حشــرات کامــل در اوايــل بهــار در بــاغ ظاهــر 
شــده و  روی خوشــه های درختــان پســته 
مــواردی  در  امــا  می کننــد  تخم گــذاری 
کــه فراوانــی خوشــه ها کــم باشــد آفــت 
ــرگ و  ــرم، دم ب ــت ن ــا باف ــازه ب ــاخه های ت ش
پهنــک بــرگ را نيــز بــرای تخمريــزی انتخــاب 
ــاه  ــه گي ــا ورود ب ــن اول ب ــد.الرو س می نماي
ــا  ــاه ب ــت گي ــه از  باف )محــور خوشــه( و تغذي
ــت  ــاخه حرک ــمت سرش ــه س ــال ب ــر کان حف
می کنــد )عکــس 5(. الروهــا از اواخــر خــرداد 
تــا اوايــل اســفند را درون کانال هايــی در 
و  می کننــد  ســپری  سرشــاخه ها  مرکــز 
بعــد از گــرم شــدن نســبی هــوا از داالن 
هــای تغذيــه ای خــود خــارج شــده و در روی 
سرشــاخه ها و  يــا بعضــاً در ســطح زميــن 
بــه شــفيره تبديــل ميشــوند. دوره ی شــفيرگی 

نی
غبا

با
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ــط دارد و  ــای محي ــا دم ــاط مســتقيمی ب ارتب
ــن  ــل فروردي ــوالً از  اواي ــل معم حشــرات کام
و  جفت گيــری  بــه  و  شــده  ظاهــر  مــاه 
روی  تخم هــا  می پردازنــد.  تخمريــزی 
ــرار  ــاخه ها ق ــاً سرش ــه ها و گاه ــور خوش مح
داده ميشــود. الروهــای ســن يــک )الروهــای 
ــتقيم  ــم مس ــروج از تخ ــس از خ ــات( پ نئون
ــه ی الرو  ــوند تغذي ــه می ش ــور خوش وارد مح
از محــور خوشــه ها منجــر بــه خشــک شــدن 
خوشــه های  انتهايــی  دانه هــای  ريــزش  و 
ــت  ــن آف ــی اي ــود. خســارت اصل ــوده می ش آل
ــه حضــور الروهــا در ســر شــاخه ها  ــوط ب مرب
ــه از محــور سرشــاخه و حــرکات  اســت. تغذي
رفــت و برگشــتی الرو در سرشــاخه ها موجــب 
ــود.  ــاخه ها ميش ــکيدگی سرش ــف و خش ضع
جوانه هــای زايشــی و رويشــی کمــی روی 
سرشــاخه های آلــوده تشــکيل شــده و ضعــف 
شــاخه ها شــرايط را بــرای حضــور بيشــتر 
ســاير آفــات چوبخــوار و قارچ هــای عامــل 

سرخشــکيدگی  فراهــم می کنــد. 
پایــش  و کنتــرل: خشــکيدن دانه هــای 
ــدون  ــر ب ــرداد و تي ــه ها در خ ــی خوش انتهاي
تغييــر رنــگ شــديد و ســياه شــدگی يکــی از 
ــاغ اســت  ــارز وجــود ايــن آفــت در ب ــم ب عالئ
ــگ  ــوه ای رن ــوط قه ــود خط ــس 6(. وج )عک
از  نيــز  سرشــاخه ها  مرکــزی  قســمت  در 
ــت  ــن آف ــور اي ــا و حض ــه ی الروه ــار تغذي آث
ــا  ــتانه ب ــب زمس ــرس مناس ــت. ه ــاغ اس در ب
آلــوده  حــذف سرشــاخه های  و  تشــخيص 
می توانــد بــه کاهــش چشــمگير جمعيــت 
ــن  ــرای تعيي ــان ب ــن زم ــد. بهتري ــک کن کم
ــه آن  ــيميايی علي ــارزه ش ــت و مب ــم آف تراک
زمانــی اســت کــه حشــرات بالــغ در بــاغ فعــال 
ــن  ــتند. اي ــزی هس ــال تخم ري ــوده و در ح ب
ــک  ــش از ي ــت بي ــن اس ــی ممک ــازه ی زمان ب
مــاه )از اواخــر اســفند تــا اوايــل ارديبهشــت( 
ــغ،  ــن مــدت حشــرات بال طــول بکشــد. در اي
ــی  ــدف خوب ــن اول ه ــای س ــا و الروه تخم ه
ــدم  ــل ع ــه دلي ــرای سمپاشــی ها هســتند. ب ب
ــی،  ــازه  ی زمان ــن ب امــکان پوشــش تمامــی اي
بهتــر اســت زمانــی بــرای سمپاشــی انتخــاب 
ــل  ــن مراح ــتری از اي ــداد بيش ــه تع ــود ک ش
در دســترس باشــند. انتخــاب ايــن زمــان 
ــل در  ــرات کام ــرواز حش ــک پ ــن پي ــا تعيي ب
ــی  ــای هواشناس ــتفاده از داده ه ــا اس ــاغ و ب ب
بکارگيــری مــدل »درجــه روز« توســط  و 
متخصصيــن و همچنيــن بکارگيــری تله هــای 
ــی کــه  ــر اســت. از آنجاي ــی امــکان پذي فرمون
ــورت  ــه ص ــق و ب ــی دقي ــای هواشناس داده ه
ــترس  ــق در دس ــياری از مناط ــی در بس محل
ــه  ــک ناحي ــرای ي ــا ب ــب داده-ه نيســت و اغل
يــا منطقــه  وســيع  ثبــت شــده و ُخــرد اقليــم 

هــر بــاغ در ارزيابــی ايــن داده هــا مــورد نظــر 
ــدودی  ــا ح ــد ت ــت می توان ــه اس ــرار نگرفت ق
ــون  ــتفاده از فرم ــد. اس ــراه باش ــا هم ــا خط ب
جنســی و بکارگيــری تله هــا بــرای شــکار 

زمــان، روش  ايــن  در  نــر  بالــغ  حشــرات 
ــی  ــب فراوان ــن مناس ــرای تخمي ــری ب دقيق ت
ــرات  ــرواز حش ــان اوج پ ــت و زم ــت آف جمعي
ــات  ــی از آف ــرای برخ ــروزه ب ــت. ام ــغ اس بال
ــکار  ــرای ش ــی ب ــای فرمون ــتفاده از تله ه اس
ــه  ــا ب ــود ام ــتفاده ميش ــز اس ــت ني ــوه آف انب

ــياری   ــته در بس ــات پس ــتگی باغ ــل پيوس دلي
ــه منجــر  ــان ک ــتان کرم ــر اس از مناطــق نظي
بــه ســطوح کشــت بســيار بزرگــی شــده 
اســت، شــکار انبــوه آفــت عمــاًل غيــر ممکــن 
ــه در  ــود. البت ــد ب ــر خواه ــم تأثي ــيار ک و بس
کــه ســطح کشــت ها  مناطقــی  و  باغــات 
خيلــی وســيع نيســت و يــا بــا فاصلــه ی 
ــه ای  ــت ايزول ــات، حال ــاير باغ ــب از س مناس
ــی  ــا روش ــه  کرماني ــوه پروان ــکار انب ــد ش دارن
موثــر بــرای کنتــرل ايــن آفــت گــزارش شــده 
اســت. البتــه مهمتريــن هــدف در بکارگيــری 
تله هــای فرمونــی تعييــن پيــک ظهــور و 
فعاليــت حشــرات بالــغ و انتخــاب زمــان 
مناســب سمپاشــی هســت. بديــن ترتيــب 
ــی،  ــتر سمپاش ــی بيش ــر بخش ــرای اث ــه ب ک
ــده و  ــن ش ــغ تعيي ــرات بال ــرواز حش ــک پ پي
ــد  ــرواز باي ــد از اوج پ ــه بع ــک هفت ــر ي حداکث
سمپاشــی عليــه ايــن آفــت انجــام شــود. هــر 
چنــد مالکيــن بــزرگ بايــد قبــل از زمــان اوج 
پــرواز عمليــات سمپاشــی را شــروع کننــد تــا 
بتواننــد در زمــان مناســب حداکثــر بهــره وری 
را از سمپاشــی داشــته باشــند. تــا بحــال 
لوفنــوران، هگزافلومــوران،  حشــره کش های 
ــام  ــا ن ــی کارب )ب ــب لوفنوران-فنوکس و ترکي
ــه  ــت توصي ــن آف ــرای اي تجــاری لوفوکــس( ب
شــده-اند. در مــورد کرمانيــا هــر چنــد انتخاب 
ســم بايــد هوشــمندانه صــورت گيــرد، امــا از 
ــن  ــه تعيي ــود ک ــل ب ــد غاف ــه نباي ــن نکت اي
زمــان دقيــق و مناســب سمپاشــی بــا اســتفاده 
ــی  ــای هواشناس ــی و داده ه ــای فرمون از تله ه
نکتــه  کليــدی کار بــوده و موفقيــت در کنتــرل 

ــد.  ــت ميکن را ضمان
•  پروانه میوه خوار پسته 

ــک  ــته ي ــوار پس ــوه خ ــرم مي ــا ک ــه ي پروان
ــب  ــا پراکنــش وســيع در اغل ــت قديمــی ب آف
ــش  ــطح پراکن ــه س ــوده ک ــور ب ــق کش مناط
ــت و  ــان نيس ــا يکس ــه ج ــم آن در هم و تراک
ــه دوم در  ــت درج ــک آف ــر ي ــال حاض در ح
ــد.  ــاب می آي ــه حس ــران ب ــته اي ــات پس باغ
تراکــم ايــن آفــت در باغ هــای مســن بــه 
ــای زمســتانی بيشــتر  ــود پناه گاه ه ــل وج دلي
بــرای الروهــا )شــکاف تنه هــا و زيــر پوســتک 
درختــان( بيشــتر اســت.  امــا در باغ هــای 

ــت. ــده اس ــده ش ــز دي ــوان ني ج
ریخت شناسی:

ــتند و  ــفيدرنگ هس ــک س ــن ي ــای س الروه
بــا افزايــش ســن، بندهــای شــکمی بــه رنــگ 
ــای دوره  ــده و در انته ــل ش ــی متماي قرمزگل
الروی پيــش از ورود بــه مرحلــه شــفيرگی 
ــگ ســبز شناســايی می شــوند )عکــس  ــا رن ب
ــای  ــينه، بال ه ــر، س ــغ س ــرات بال 7(. در حش
خاکســتری  رنــگ  بــه  عقبــی  و  جلويــی 

عکس 6

عکس 7

باغبانی 
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هســتند کــه بــال هــا ی جلويــی بــا دارا بــودن 
ــی  ــای عقب ــم و بال ه ــره نامنظ ــای تي لکه ه
ــتند  ــز هس ــل تماي ــره  قاب ــک های تي ــا ريش ب

ــس 8(. )عک
زیست شناسی و خسارت: 

ــلی  ــی دو نس ــته آفت ــوار پس ــه   ی ميوه خ پروان
اواســط  در  کامــل  حشــرات  می باشــد. 
ــوه- ــکيل مي ــا تش ــان ب ــاه همزم ــن م فروردي
ــک  ــای کوچ ــه ها و برگ ه ــز، خوش ــای ري ه
ــذاری  ــا تخــم گ ــر روی آن ه ــر شــده و ب ظاه
از  هفتــه  دو  از  بعــد  الروهــا  می کننــد. 
ــه داخــل ميوه هــای  تخم هــا خــارج شــده و ب
ــه  ــوه تغذي ــن مي ــرده و از جني ــوذ ک ــازه نف ت
خــارج  ســپس  الروهــا  ايــن  می کننــد، 
ــر  ــد. ه ــوده ميکن ــدی را آل ــوه بع ــده و مي ش
الرو طــی دوره ی رشــدی خــود قادرســت 
ــا  چنديــن ميــوه را تخريــب کنــد. در ادامــه ب
چنــد بــار پوســت انــدازی الرو، مرحلــه رشــد 
ــه  ــل نمــوده و از سرشــاخه ها ب خــود را تکمي
ــد و در  ــت می کن ــان حرک ــه درخت ــمت تن س
ــان و  ــای گياه ــا بقاي ــت ي ــکاف های درخ ش
ــل  ــفيره تبدي ــه ش ــراف آن  ب ــرم اط ــاک ن خ
ــر  ــل دوم در اواخ ــغ نس ــرات بال ــود. حش ميش
ــر روی  ــه ب ــوند ک ــده می ش ــاغ دي ــر در ب تي
دانه هــای پســته تخم ريــزی کــرده، الروهــای 
ــرده و از  ــوراخ ک ــته را س ــی درم پس ــا اپ آن ه
ــل  ــد، در اواي ــه می کنن ــی آن تغذي ــت ميان باف
شــهريور الروهــا ميــوه را تــرک کــرده و ماننــد 
ــت  ــه درخ ــمت تن ــه س ــود ب ــل خ ــل قب نس
حرکــت و در آنجــا بــا يــک پيلــه نــازک ســفيد 

ــد.  ــپری می کنن ــتان را س ــگ زمس رن
ــه  ــوه تغذي ــن مي ــل اول از جني ــای نس الروه
کــرده و قبــل از تشــکيل پوســته ســخت باعث 
ســياه شــدن )داغــو( و ريــزش ميوه هــای 
ــورد  ــای م ــاوت ميوه ه ــردد. تف ــوده می گ آل
تغذيــه ی ميوه خــوار بــا دانه هايــی کــه توســط 
ــن  ــوند اي ــش زده ميش ــن ها ني ــنک ها و س س
ــوالت الروی  ــا فض ــن ميوه ه ــه در اي ــت ک اس
ــا قارچ هــای ســاپروفيت روی جنيــن  همــراه ب
ديــده شــده و جنيــن ســالم و ســفيد نيســت 
ــک ســوراخ  ــوالً ي ــن معم )عکــس 9(. همچني
ــه  ــود دارد ک ــه وج ــاهده روی دان ــل مش قاب
بيشــتر نزديــک بــه محــل نــاف ميــوه )اتصــال 
دانــه بــه خوشــه( اســت. در بســياری از مــوارد 
هــم تغييــر رنــگ دانــه  شــديد نيســت و ســياه 
شــدگی آن بــا ســن زدگی يــا کمبــود کلســيم 
متفــاوت اســت )عکــس 10(. الروهــای نســل 
دوم بــه دو صــورت خســارت مــی زننــد؛ 
ــه از  ــی از تغذي ــتقيم ناش ــارت مس ــی خس يک
بافــت نــرم ميــوه و خســارت غيرمســتقيم بــه 
ــه  ــد و فضــوالت الرو ک ــواد زائ ــع م ــل دف دلي
ــی روی پوســته  ــگ و روغن ــره رن ــای تي لکه ه

اســتخوانی پســته ايجــاد می کنــد کــه در 
ــت.  ــروف اس ــو مع ــه چرب ــی ب ــش کرمان گوي
ــبی  ــکان مناس ــن م ــی همچني ــل آلودگ مح
بــرای رشــد قــارچ هــا بــود و ميتوانــد منجــر 

ــی  ــه عبارت ــود، ب ــين ش ــد آفالتوکس ــه تولي ب
خســارت نســل دوم بيشــتر کيفــی اســت.  

 پایش و کنترل: 
در باغاتــی کــه ســابقه ی آلودگــی دارنــد 
ــر  ــفيره ها در زي ــم ش ــود و تراک ــی وج ارزياب
زمســتان  اواخــر  از  درختــان  پوســته های 
ــی آفــت  ــی وضعيــت فراوان ــه ارزياب ــد ب ميتوان
هماننــد  کنــد.  کمــک  جــاری  ســال  در 
پروانــه چوبخــوار، بــا تعييــن زمــان اوج پــرواز 
حشــرات کامــل ميوه خــوار هــم ميتــوان 
مبــارزه ی شــيميايی هدفمندتــری عليــه ايــن 
آفــت داشــت. بــا پايــش منظــم وضعيــت 
شــفيره ها در زيــر پوســته های درختــان و 
ــتفاده  ــی و اس ــای هواشناس ــن داده ه همچني
زمــان  می تــوان  درجــه-روز  مدل هــای  از 
کــه  کــرد  تعييــن  را  سمپاشــی  مناســب 
ــا  ــان ب ــوارد هم زم ــياری از م ــوالً در بس معم
ــی شــدن  ــا ارزن ــا ي ــزش دوســوم گلبرگ ه ري
دو ســوم دانه هــا اســت. در حــال حاضــر 
حشــره کش اُکســی ديمتون متيــل بــا دوز 
ــرای ايــن آفــت توصيــه شــده  1/5 در هــزار ب

ــت.  اس
•  کرم غوزه پنبه 

کــرم غــوزه  پنبــه کــه در بيــن باغــدارن 
ــات  ــود از آف ــناخته می ش ــس ش ــام هليوتي بن
ــمار  ــه ش ــی ب ــش جهان ــا پراکن ــه ب ــم پنب مه
مــی رود و روی دامنــه  وســيعی از محصــوالت 
ــرده و  ــه ک ــته تغذي ــه پس ــاورزی از جمل کش
ــت روی  ــن آف ــارت اي ــد. خس ــارت می زن خس
ميوه هــای جــوان پســته قبــل از تشــکيل 
پوســت اســتخوانی ديــده می شــود. ايــن 
آفــت در زمــره-ی آفــات درجــه ســوم پســته 
ــل  ــا در برخــی مناطــق مث ــرد ام ــرار می گي ق
ســيرجان خــود را بــه عنــوان يــک آفــت 

ــت.  ــان داده اس ــدی نش کلي
پنبــه  غــوزه ی  کــرم  شناســی:  ريخــت 
حشــره ای بســيار متنــوع از نظــر انــدازه و 
رنــگ می باشــد. حشــرات بالــغ شــب پره-
هايــی بــا طــول حــدود 1.5 تــا 2 ســانتی متر 
ــا  ــاز حــدود 3 ت ــا بال هــای ب ــدن ب و عــرض ب
4 ســانتی متر هســتند. بال هــا ترکيبــی از 
رنگ هــای زرد و خاکســتری و قهــوه ای همــراه 
ــتند.  ــکل را دارا هس ــی ش ــای لوبياي ــا لکه ه ب
ــگ الرو   ــن و رن ــرد و په ــره گ ــای حش تخم ه
ممکــن اســت ســبز روشــن تا قهــوه ای و ســياه 
باشــد کــه دارای چهــار نــوار تيــره بــه صــورت 
طولــی اســت. طــول الروهــای کامــل حداکثــر 
بــه چهــار ســانتی متر می رســد. شــفيره ها 
ــی  ــه ی گل ــک محفظ ــاک و در  درون ي در خ

تشــکيل می شــود. 
ــوزه ی  ــرم غ ــارت: ک ــی و خس ــت شناس زيس
ــود  ــی خ ــل دوره ی زندگ ــرای تکمي ــه ب پنب
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ميزبانهــای  نيازمنــد  پاييــز  و  تابســتان  در 
ــون در  ــت و چ ــته اس ــر از پس ــی غي جايگزين
اغلــب مناطــق پســته کاری سيســتم های تــک 
کشــتی بــوده و محصــوالت ديگر )بــه خصوص 
پنبــه و جاليــز و ســبزی( کاشــت نمی شــوند، 
اســتقرار ايــن حشــره بــه صــورت يــک آفــت 
جــدی در باغــات پســته خيلــی ممکن نيســت. 
ــای  ــش علف ه ــوع و پوش ــه ن ــته ب ــه بس البت
ــن  ــت، اي ــتم های کاش ــود در سيس ــرز موج ه
آفــت ميتوانــد از برخــی از علف هــای هــرز 
ــد.  ــتفاده کن ــن اس ــان جايگزي ــوان ميزب ــه عن ب
الروهــای ايــن آفــت ميتواننــد همــراه بــا 
ــفيره های  ــوند. ش ــاغ ش ــی وارد ب ــای دام کوده
ــه حشــره  ــل بهــار ب ــاغ در اواي ــه ب وارد شــده ب
ــل روی  ــل ميشــوند. حشــرات کام ــل تبدي کام
و  کــرده  تخمريــزی  برگ هــا  و  خوشــه ها 
الروهــای خــارج شــده از تخم هــا از ميوه هــای 
ــا  ــد. الروه ــه می کنن ــازه تشــکيل شــده تغذي ت
پوســته ی ميــوه را جويــده و وارد آن می شــوند 
ــه  ــن تغذي ــل جني ــا مح ــوه و ي ــده مي و از قاع
می کننــد. ســوراخ های ورود و خــروج الروهــای 
هليوتيــس معمــوالً درشــت بــوده و بــه راحتــی 
ــت  ــن آف ــای اي ــتند. الروه ــت هس ــل روئي قاب
ــدادی  ــته و از تع ــی داش ــل توجه ــتهای قاب اش
زيــادی دانــه تغذيــه می کننــد. تــا زمــان 
ــن حشــره  ســفت شــدن پوســت اســتخوانی اي
ــا ظهــور  نســل اول خــود را کامــل می کنــد و ب
ــخت  ــا س ــت ميوه ه ــل دوم پوس ــای نس الروه
شــده و ديگــر امــکان خســارت بــه پســته 
وجــود نــدارد و بايــد بــه دنبــال منابــع غذايــی 
جايگزيــن مثــل علف هــای هــرز ميزبــان باشــد. 
ــزرگ  ــرل:  وجــود ســوراخ های ب ــی و کنت ردياب
بيانگــر  فرورديــن  اواخــر  از  ميوه هــا  روی 
ــکافتن  ــا ش ــه ب ــاغ اســت ک ــت در ب حضــور آف
ــوالت آن  ــوده ی فض ــا ت ــود الرو ي ــا وج ميوه ه
ــن  ــی ممک ــود. حت ــد ب ــاهده خواه ــل مش قاب
ــته در  ــروآری پس ــگام ف ــواردی هن ــت در م اس
ســوراخ های  بــا  ميوه هــای  فصــل،  پايــان 
ــاوی  ــه ح ــوند ک ــاهده ش ــی مش ــرد و بزرگ گ
بقايــای فضــوالت الروی باشــند. اســتفاده از 
ــات  ــز اطالع ــار ني ــی در اول به ــای فرمون تله ه
مناســبی از وجــود و تراکــم آفــت بــه باغــداران 
ــورد  ــه در م ــان داده ک ــه نش ــد داد. تجرب خواه
ــی  ــد حت ــی ميتوانن ــای فرمون ــت تله ه ــن آف اي
ــد.  ــرل کنن ــی کنت ــل قبول ــا حــد قاب ــت را ت آف
ــی  ــت کاف ــود رطوب ــت وج ــر اس ــه ذک الزم ب
ــداوم(  ــاری م ــی و آبي ــرايط باران ــط )ش در محي
باعــث افزايــش تخمريــزی ايــن حشــره شــده و 
خســارت را تشــديد  می کنــد. بــرای ايــن آفــت 
ــده  ــت نش ــی ثب ــال حشره کش ــته تابح در پس
امــا حشــره کش های اسپيونســد و ايندوکســاب 
ــت  ــوالت ثب ــاير محص ــت در س ــن آف روی آي

شــده و بســيار هــم موثــر هســتند. البتــه اگــر 
ــر انجــام شــود و  ــا تاخي ــارزه ی شــيميايی ب مب
ــوند  ــر ش ــاغ ظاه ــر در ب ــنين آخ ــای س الروه

ــود.  ــد ب ــا بســيار ســخت خواه ــرل آنه کنت
 جمع بندی

ــری  ــات ديگ ــده آف ــر ش ــوارد ذک ــار م در کن
نظيــر سوســک شــاخک بلنــد پســته، کنه هــا، 
ســرخرطومی  سرشــاخه خوار،  سوســک 
پســته، ســن های قرمــز و ســبز و حتــی 
ــی  ــازه ی زمان ــد در ب ــز ميتوانن شپشــک ها  ني
گلدهــی تــا خوشــه بندی در بــاغ ظاهــر شــده 
و خســارت بزننــد امــا اغلــب بــه صــورت 
ــتند  ــل نيس ــدی در اول فص ــم و ج ــت مه آف
ــن  ــه ای ممک ــوردی و منطق ــورت م ــه ص و ب
ــه  ــد.  البت ــی در آين ــه صــورت طغيان اســت ب
ــه عنــوان  ــد کــه پســيل پســته ب ناگفتــه نمان
نيــز  ايــران  پســته ی  آفــت  کليدی تريــن 
ــار  ــل به ــی در اواي ــه صــورت فعال ــد ب می توان
ــاز شــدن  ــدای ب ــاغ حاضــر شــده و از ابت در ب
ــد.  ــه خســارت کن ــدام ب ــی اق ــای برگ جوانه ه
ــروع  ــز در ش ــته ني ــال گذش ــه در دوس چنانک
فصــل حتــی قبــل از اينکــه گل و برگــی روی 
ــی  ــت انبوه ــود، جمعي ــدار ش ــاخه ها پدي ش
از حشــرات بالــغ زمســتانگذران پســيل در 
ــا توجــه  ــده می شــد. ب ــات دي بســياری از باغ
بــه مــوارد ذکــر شــده در مــورد تنــوع گونــه ای 
و زيســتی آفــات بهــاره و همچنيــن فشــردگی 
دوره-ی زمــان امــکان مبــارزه مســتقل عليــه 
ــی  ــدارد و حت ــود ن ــات وج ــن آف ــک اي تک ت
در صــورت امــکان از نظــر اقتصــادی و زيســت 
محيطــی قابــل توجيــه نخواهــد بــود. معمــوالً 
ــد  ــات باي ــن آف ــه اي ــيميايی علي ــارزه ش مب
ــام  ــه انج ــد گون ــان چن ــرل همزم ــرای کنت ب
شــود. در راســتای اجــرای يــک برنامــه ی 
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــی باي ــرت تلفيق مدي
مبــارزه شــيميايی آخريــن راهــکار در کنتــرل 
آفــت اســت و نبايــد کاهــش خســارت آفــات 
ــرد.  ــب ک ــموم طل ــرد س ــط از راه کارب را فق
نکتــه ی  همــواره  بــاغ  بهداشــت  رعايــت 
ــرای  ــژه ب ــت بوي ــش جمعي ــدی در کاه کلي
آفاتــی نظيــر پروانــه ی چوبخــوار، هليوتيــس و 
ــا  سرشــاخه-خوار بــوده و مبــارزه شــيميايی ب
ــد  ــق نخواه ــاغ موف ــت بهداشــت ب ــدم رعاي ع
حشــرات  از  متعــددی  گونه هــای  بــود. 
شــکارگر و پارازيتوئيد هــا در باغــات پســته 
ــد.  ــه می کنن ــات تغذي ــتند و از آف ــال هس فع
ــمنان  ــه دش ــل توج ــی قاب ــه تواناي ــاد ب اعتم
در  پارازيتوئيدهــا(  و  )شــکارگرها  طبيعــی 
کنتــرل مناســب آفــات و حفــظ و حمايــت اين 
ــری  ــه ی ديگ ــد حلق ــد ميتوان ــودات مفي موج
ــتای  ــی در راس ــت تلفيق ــره ی مديري از زنجي
ــا،  ــش هزينه ه ــات، کاه ــارت آف ــش خس کاه

کمــک بــه ســالمت محيــط زيســت، محصــول 
و جامعــه باشــد. در شــرايط فعلــی هــدف 
ــت و  ــيميايی نيس ــارزه ش ــل مب ــذف کام ح
ــی  ــت تلفيق ــدگاه مديري ــی دي ــور کل ــه ط ب
مبنــی بــر بــه کارگيــری مجموعــه ی روش هــا 
قابــل  و  اقتصــادی  موثــر،  تکنيک هــای  و 
تلفيــق و ســازگار  بــا هــم اســت کــه مبــارزه 
ــا  ــن تکنيک ه ــی از همي ــز يک ــيميايی ني ش
در  کــه  شــيميايی  مبــارزه  البتــه  اســت. 
گنجانــده  تلفيقــی  مديريــت  چهارچــوب 
ــات  ــموم روی آف ــر س ــه تأثي ــا ب ــود تنه ميش
هــدف نــگاه نمی کنــد. در اينجــا بايــد مبــارزه  
ــان  ــزوم، در زم ــورت ل ــط در ص ــيميايی فق ش
مناســب، بــا انتخــاب آفتکــش، دوز و روش 
ــر روی  ــن تأثي ــا ضم ــود ت ــام ش ــب انج مناس
ــرات ســوء  ــات هــدف، حداقــل اث ــا آف آفــت ي
را روی اجــزای محيــط زيســت بويــژه حشــرات 
مفيــد در بــاغ داشــته باشــد و اثــرات طوالنــی 
ــه طغيــان و خســارت  مــدت آن نيــز منجــر ب
بيشــتر آفــت نشــود و از ديــد کشــاورزان نيــز 
ــه باشــد. مشــاهده می شــود  ــه صرف مقــرون ب
کــه برخــی از باغــداران بــه صــورت تقويمــی و 
ــی و تنــوع آفــات بهــاره  ــدون بررســی فراوان ب
ــم  ــه س ــوم ب ــک سمپاشــی موس ــال ي ــر س ه
ــوارد  ــياری از م ــد. در بس ــام ميدهن گل- انج
ممکــن اســت انجــام ايــن عمليــات سم پاشــی 
ــی نداشــته باشــد. بعضــاً نيــز انتخــاب  ضرورت
ســم بــر اســاس آفــت يــا آفــات غالــب موجــود 
ــه  ــی ب ــورت سمپاش ــوده و در ص ــاغ نب در ب
ــان  ــت اشــتباه در انتخــاب آفت کــش و زم عل
ــی  ــی مطلوب ــر کنترل ــته اث ــی نتوانس سمپاش
داشــته باشــد. جــدای از بحــث کيفيت ســموم 
موجــود در بــازار، بــا توجــه به حضــور همزمان 
چنــد گونــه آفــت تقريبــاً انتخــاب آفت کشــی 
کــه بتوانــد تأثيــر مناســبی روی همــه ی 
ــات بهــاره داشــته باشــد ممکــن نيســت و  آف
معمــوالً ناگزيــر بــه اســتفاده از ترکيــب چنــد 
ــا روغن هــای  ــا ترکيــب ســموم ب آفت  کــش ي
ــا نتيجــه  کنترلــی  معدنــی )ولــک( هســتيم ت
ــی کــه  ــری حــادث شــود. در جدول مطلوب-ت
در ادامــه آورده شــد ليســتی از آفت کش هــای 
ــن  ــاره، همچني ــات به ــرای آف ــده ب ــت ش ثب
ســموم مرســومی کــه بــه رغــم ثبــت نشــدن 
توســط موسســات قانونــی توســط کشــاورزان 
ــده  ــد آورده ش ــرار می گيرن ــتفاده ق ــورد اس م
ــا  ــی آنه ــر آفتکش ــدرت اث ــف و ق ــت. طي اس
روی آفــات غالــب بهــاره آورده شــده اســت. از 
آنجايــی کــه اطالعــات کافــی در زمينــه تأثيــر 
ــات  ــه  آف ــموم روی هم ــن س ــه  اي ــق هم دقي
ذکــر شــده در دســترس نبــود، ســعی شــد بــر 
اســاس نحــوه  اثــر هــر ســم، تأثيــر کشــندگی 
ــاهدات  ــات و مش ــابه و تجربي ــات مش روی آف

باغبانی 
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ــا روی  ــی آفت-کش ه ــزان کاراي ــده مي نگارن
ايــن آفــات نشــان داده شــود. همچنيــن 
اثــرات ســوء کلــی ايــن آفت کش هــا روی 
بالتــوری ســبز بــه عنــوان يکــی از مهمتريــن 
ــته،  ــات پس ــال در باغ ــی فع ــمنان طبيع دش
ــه  ــد ب ــای پارازيتوئي ــدوزک ها و زنبوره کفش
ــه  ــا توجــه ب ــر شــده اســت. ب ــی ذک طــور کل
عــدم وجــود اطالعــات کافــی در مــورد تأثيــر 
ــای  ــن ســموم روی کفشــدوزک ها و زنبوره اي
پارازيتوئيــد فعــال در باغــات پســته، ايــن 

جمع بنــدی نيــز بــر مبنــای تأثيــر ايــن 
ــدوزک ها  ــای کفش ــاير گونه ه ــموم روی س س
و زنبورهــای پارازيتوئيــد کــه در منابــع علمــی 
معتبــر منتشــر شــده بــود حاصــل شده اســت. 
کارشناســان و کشــاورزان می تواننــد بــا توجــه 
بــه غالبيــت گونه هــای آفــت بهــاره و اهميــت 
ــی  ــون و فراوان ــن ف ــا و همچني ــارت آنه خس
دشــمنان طبيعــی در بــاغ نســبت بــه انتخــاب 
يــک يــا چنــد ترکيــب ذکــر شــده در جــدول 
اقــدام نماينــد. هــر چنــد تأکيــد می شــود کــه 

اســتفاده از ســموم ثبــت نشــده معمــوالً هــم 
از نظــر کارايــی روی آفــات و هــم از نظــر 
ــه  ــل توجي ــی  قاب ــمنان طببيع ــر روی دش اث
ــود. مثــاًل يکــی از فرمول هــای کــه  نخواهــد ب
ــان  ــرل همزم ــی در کنت ــج خوب ــد نتاي می توان
ــه ی  ــت اولي ــا، ســنک، زنجــره و جمعي کرماني
ــل توجهــی  ــرات ســوء قاب پســيل داشــته و اث
روی دشــمنان طبيعــی نداشــته باشــد مخلوط 
ــوران )1 در  ــزار( + هگزافلوم ــن )2 در ه فوزال

ــت.  ــزار( اس ــک )5 در ه ــن ول ــزار( + روغ ه
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انجمن پسته ایران و تیم دانشگاه صنعتی شریف بررسی کردند:

نقشۀ راه برای حل بحران آب
انجمــن پســته ایــران در تاریــخ بیســت و 
ــی  ــاق بازرگان ــاه 1396 در ات چهــارم آذرم
کرمــان بــار دیگــر میزبــان تیم پژوهشــی 
و دکتــر علینقــی  دانشــگاه شــریف 
ــه  ــه در ادام ــن جلس ــود. ای ــایخی ب مش
ــی از  ــور جمع ــا حض ــل  ب ــه روز قب جلس
اعضــای انجمن پســته ایران، کارشناســان 
اتــاق بازرگانــی، مدیــر جهــاد شهرســتان 
رفســنجان و شهرســتان انار، کارشناســان 
آب منطقــه اســتان کرمــان و تســهیلگران 
اجتماعــی برگزار شــد. هــدف از تشــکیل 
ــه  ــرح نقش ــرای ط ــالش ب ــه ت ــن جلس ای
ــت  ــئله آب دش ــل مس ــرای ح ــی ب راه
رفســنجان بــه عنــوان نمونــه ای از دشــت 

ــود.  ــور ب ــران زده کش ــای بح ه
ایده هــا در پاســخ بــه ســوال »چــه طــور 
ــم  ــک تصمی ــه ی ــی ب ــم همگ می توانی
ــی  ــد. بعض ــرح ش ــیم؟« ط ــی برس جمع
ــه  ــی ارائ ــه راه کامل ــد نقش ــالش کردن ت
دهنــد، بعضــی دیگــر بــر اصــول ضــروری 
حــل مســئله آب تأکیــد  داشــتند و 
گروهــی نیــز  خواهــان مقایســه بــازار آب 
ــا بازارهــای دیگــر همچــون نفــت و گاز  ب
ــرای  ــی ب ــن راه حل ــی یافت ــد و در پ بودن
ــازار. ــر ب ــارت ب ــذاری آب و نظ ــت گ قیم

بخــش  مســئول  زراعتــکار،  حســین 
مطالعــات آب منطقــه ای کرمــان آغــاز کننــده 
ايــن جلســه بــود و اظهــار داشــت: »اصــل اول 
ايــن اســت کــه مــا حــق تعييــن تکليــف بــرای 
ــم. مشــکل را خــود مصــرف  ــران را نداري ديگ
کننــدگان بايــد حــل کننــد. مبنــاي ايــن کــه 
ــوار  ــد، دش ــل کن ــئله را ح ــد مس ــت بياي دول
اســت. برنامــه دوســاله پيشــنهادی مــن؛ يــک، 
ــي داشــته باشــد و  ــت فقــط نقــش نظارت دول
مديريــت مصــرف از ســمت دولــت بــه ســمت 
ــود. دو،  ــل ش ــدگان منتق ــرف کنن ــود مص خ
ــال  ــي دوس ــت در ط ــل برداش ــزان آب قاب مي

ــود.« مشــخص ش
نيــز  زراعتــکار  برنامــه عملياتــي حســين 
ــدگان  ــدا نماين ــود: » ابت ــب ب ــن ترتي ــه اي ب
از 1400حلقــه چــاه در منطقــه  آب بــران 
ــن  ــد. اولي ــکيل دهن ــرکتي تش ــنجان، ش رفس
کار شــرکت بايــد تعييــن ميــزان مصــرف 
کليــه چاه هــا باشــد. در داخــل ايــن شــرکت، 
ــند  ــه برس ــن نتيج ــه اي ــدگان ب ــرف کنن مص
ــه  ــود. ن ــن ش ــاه تعيي ــر چ ــزان آب ه ــه مي ک
ــاعت  ــه س ــه اي و ن ــي لحظ ــورت آبده ــه ص ب

ــي  ــد حجم ــبه باي ــن محاس ــه اي ــرد بلک کارک
ــد  ــود، بع ــبه ش ــي محاس ــر حجم ــد. اگ باش
از اجــرا فــرد خــودش مي توانــد تصميــم 
ــش را در  ــر مکعب ــزار مت ــن200 ه ــرد اي بگي
زمســتان اســتفاده کنــد يــا تابســتان. ممکــن 
اســت دوســت داشــته باشــد آن را بــه کســي 
دهــد يــا از کســي بگيــرد.در چنيــن شــرايطی 
آزادي بــراي مصــرف کننــده وجــود دارد کــه 
بــا آبــش آنچــه صــالح مي دانــد، انجــام 
ــي نداشــته  ــن کار دخالت ــت در اي دهــد و دول
ــال  ــي دوس ــه ط ــت ک ــن اس ــم اي ــد. مه باش
نحــوه نظــارت چــه طــور اعمــال شــود.« وی 
ــن  ــن چني ــز اي ــارت ني ــوه نظ ــح نح در توضي
ــين  ــا روزي ده تکنيس ــر م ــح داد: »اگ توضي
ــه چــاه  ــر 10 حلق داشــته باشــيم، هرکــدام ب
ــه  ــار ب ــالي دوب ــد س ــد، مي توانن ــارت کنن نظ
ــز  ــي ني ــور حجم ــد. کنت ــر بزنن ــاه س ــک چ ي
ايــن امــکان را بــرای مصــرف کننــده آب 
ــا  ــت يکج ــر خواس ــه اگ ــد ک ــم می کن فراه
200هزارمتــر مکعبــش را مصــرف کنــد و  
اگــر بــه صفــر رســيد، ديگــر قابليــت برداشــت 
نداشــته باشــد.« از نظــر زراعتــکار موانــع ايــن 
ــت  ــط زيس ــا و محي ــن، توافق ه ــرح قواني ط
ــن  ــط زيســت چني ــا محي ــه ب اســت. در رابط
توضيــح داد: » تغييــرات آب و هوايــي معادالت 
مقــدار حجــم آب تجديد پذيــر را بــه هــم 
مي زنــد. دشــت رفســنجان را نمی تــوان فــارغ 
از دشــت هاي اطرافــش محاســبه کــرد چــون 
بردســير را در باالدســت دشــت زرنــد و کرمان 
داريــم. بــرای مســئله يارانــه و آب شــرب نيــز 

راه   حل هــای دشــواری وجــود دارد.«
ــر آب  ــکده تدبي ــر انديش ــوي، مدي ــد عل احم
ــاده 27 و 28  ــن )م ــا قواني ــران در رابطــه ب اي
قانــون توزيــع عادالنــه آب( گفــت: »قانــون بــه 
ــت امــکان  ــا اجــازه دول ــه اي اســت کــه ب گون
نيــازي  دارد.  فــروش آب وجــود  و  خريــد 
ــد  ــرو باي ــر ني ــت. وزي ــس نيس ــه اراده مجل ب
جلســه بگــذارد و بــه راحتــي در يــک جلســه 

ــد.« ــاق بيفت ــن اتف ــد اي مي توان
مهــدي آگاه، عضــو هيــأت موســس انجمــن 
پســته ايــران دوميــن نفــری بــود کــه در 
ــود  ــدگاه خ ــرح دي ــه ط ــری ب ــه همفک جلس
ــد  ــد باي ــه مي افت ــي ک ــر اتفاق ــت: »ه پرداخ
ــد  ــد؛ قيمــت و خري ــا بيافت ــه آب ه ــراي کلي ب
يــک حوضــه  و  منطقــه  در  فــروش آب  و 
ــا شــود. چــه  ــه آب ه ــد شــامل کلي ــز باي آبري
ــت،  ــه آب صنع ــرب و چ ــه ش ــاورزی، چ کش

ــه يــک چشــم ديــده شــوند. خالصــه  همــه ب
طــرح مــن بــه ايــن شــکل اســت کــه 
ــداري مي شــوند  ــت خري پروانه هــا توســط دول
و ايــن کار شــبيه بــه برنامــۀ اصالحــات ارضــی 

زمــان شــاه اســت. کليــه چاههــا اعــم از 
ــر حوضــه  ــت و کشــاورزي در ه شــرب، صنع
آبريــز کــه مســتقل از ســاير حوضه هــا اســت 
توســط دولــت خريــداری شــوند چــون در غير 
اينصــورت شــخصی مــی رود و در بــاال دســت 
ــود آب  ــه االن خ ــور ک ــد. همان ط ــاه می زن چ
منطقــه ای 50 پروانــه دارد. در صــورت خريــد 
چاه هــا توســط دولــت شــخص بســتانکار 
می شــود و يــک بهــره کمــی هــم بــرای ســال 
ــول را  ــن پ ــد اي ــی خواه ــت م ــه دول ــد ک بع
بپــردازد، بــرای وی در نظــر گرفتــه می شــود. 
دولــت اگــر ايــن آب را بخــرد می توانــد نصــف 
آن را در مخــازن آب ذخيــره کنــد و بــه شــهر 
کرمــان و يــا باغــداران و کســانی کــه تقاضــای 
آب دارنــد بفروشــد. قيمــت ايــن آب بــا 
کيفيتــش يــک تناســب خواهــد داشــت. مثــاًل 
ــه  ــنيک ب ــدون آرس ــيرين و ب ــرب ش آب ش
قيمــت باالتــری بــه فــروش می رســد. ســپس 
ــوند،  ــکار می ش ــه طلب ــی ک ــه ميزان ــراد ب اف
می تواننــد آب بصــورت مترمکعــب بخرنــد. 
بــه عبــارت ديگــر در ايــن طــرح، فــروش آب 
ــاه  ــه چ ــروش حلق ــورت ف ــه ص ــت ب ــه دول ب
يــا پروانــه چاهــی اســت کــه خــود دولــت در 
طــول زمــان صــادر کــرده اســت و کســانی که 
از دولــت طلبــکار می شــوند آب را بــه صــورت 
ــن  ــد. اي ــد می کنن ــت خري ــب از دول مترمکع
افــراد کــه آب بــه دولــت مــی فروشــند 
ــه  ــا ب ــد ي می تواننــد طلبشــان را نقــدی بگيرن
ــن شــرايط کشــاورز  ــدت دار. در اي صــورت م
ــه  ــت را ب ــکار اس ــه طلب ــی را ک ــد آب می توان

از  آب بــران  نماینــدگان 
منطقــه  در  چــاه  1400حلقــه 
ــکیل  ــرکتي تش ــنجان، ش رفس
دهنــد. اولیــن کار شــرکت بایــد 
ــه  ــرف کلی ــزان مص ــن می تعیی
ــن  ــل ای ــد. در داخ ــا باش چاه ه
ــه  ــدگان ب ــرف کنن ــرکت، مص ش
ایــن نتیجــه برســند کــه میــزان 

ــود ــن ش ــاه تعیی ــر چ آب ه
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ــد  ــداری کن ــت خري ــال از دول ــدت 40 س م
ــداری  ــرد و از باغ ــش را بگي ــد پول ــا می توان ي
ــر  ــه ه ــود. ب ــه دار ش ــود و کارخان ــارج ش خ
ــه فــروش مــی رود  حــال، قيمــت آبــی کــه ب
از آب خريــداری شــده توســط دولــت بســيار 
باالتــر خواهــد بــود؛ چــون دولــت مثــاًل 500 
ــر مکعــب آب در ســال می خــرد  ــون مت ميلي
و 250 ميليــون مترمکعــب می فروشــد تــا 
بيــالن مثبــت بمانــد. مرحلــۀ ســاخت مخازن 
تجميــع آب و تأســيس شــبکه اصلــی توزيــع 
ــپس  ــود. س ــام ش ــت انج ــط دول ــد توس باي
ــک  ــه ي ــد ب ــی باي ــای فرع ــط ه ــاد خ ايج
ــدگان  ــرف کنن ــود و مص ــپرده ش ــرکت س ش
ــالب،  ــرکت آب و فاض ــهرداری، ش ــم از ش اع
باغــداران، صنايــع و ... مــی تواننــد ســهام دار 

ــند.« باش
ــل  ــاع از قاب ــرای دف ــت مهــدی آگاه ب در نهاي
ــح  ــن توضي ــود چني ــرح خ ــودن ط ــرا ب اج
ــور  ــت مجب ــن طــرح دول ــا شــرايط اي داد: »ب
ــت  ــول پرداخ ــر پ ــان حاض ــود در زم نمی ش
ــد  ــده خواه ــه خري ــی را ک ــه آب ــد، بلک کن
فروخــت. اگــر دولــت حاضــر بــه ايــن نباشــد 
ــه  ــردازد ب ــع را بپ ــبکه توزي ــه ش ــه هزين ک
ايــن معناســت کــه نمی خواهــد ايــن مشــکل 
ــت  ــی دول ــه بده ــی ک ــود، در حال ــل ش ح
ــر  ــت. ب ــن حرف هاس ــش از اي ــردم بي ــه م ب
اســاس قانــون مســئوليت مدنــی هــر کارمنــد 
دولــت مســئول خســارتی اســت کــه از ســوی 

ــود.« ــخاص وارد می ش ــه اش ــت ب دول
در پاســخ بــه ايــن طــرح مشــايخي بــه 
ــرای  ــه اول، ب ــه اشــاره کــرد: »نکت چنــد نکت
ــي  ــق اجتماع ــوع تواف ــک ن ــی ي ــر طرح ه
ــد  ــته باش ــود داش ــران وج ــن آب ب ــد بي باي
ــن  ــاًل همي ــي شــود. مث ــن طــرح اجراي ــا اي ت
االن دولــت آب پــاي ســدها را نمي توانــد 
ــه قيمــت مناســبي بفروشــد. بايــد توافقــي  ب
ــش باشــند و نظــارت  ــه دنبال ــه هم باشــد ک
کننــد. نکتــه دوم، مصــرف بايــد نصــف مقــدار 
ــدا  ــات پي ــع ثب ــا منب ــا نه تنه ــود ت ــي ش فعل

ــود« ــازي ش ــه بازس ــد، بلک کن
ــده  ــه اي ــور در پاســخ ب ــالل پ ــن ج محس
ــا  ــم ي ــا بدبين ــن ي ــت: »م ــدی آگاه گف مه
تجربيــات گذشــته ام تجربيــات موفقــي نبــوده 
ــک  ــکل ي ــن ش ــت بدي ــت دول ــت. دخال اس
ــه  ــي ک ــرح موفق ــت. ط ــد اس ــر جدي دردس
شــما ديديــد، بــه دســت کســاني مــي افتــد 
کــه خــوب نمي بيننــد. مي شــود ايــن کار 
ــر  ــل تشــکل های غي ــاد ديگــري مث ــه نه را ب
ــه اي  ــه بودج ــپرد ک ــاد س ــردم نه ــی  م دولت
ــه  ــوری ک ــه ط ــد، ب ــن کار بگذارن ــراي اي ب

دولــت نقشــي در آن نداشــته باشــد. تــا 
ــت واگــذار  ــه دول اينجــا مــا هرچيــزي کــه ب
ــتر از  ــم. بيش ــي نديدي ــش مثبت ــم نق کردي
تصــور زمــان بــرده و هيــچ نتيجــه ای نداشــته 

ــت.« اس
ــرح  ــرور ط ــه م ــان ب ــن مي ــايخی در اي مش
شــرکت احيــا در مــورد اجــرای بــازار آب 
پرداخــت تــا اصــل دخالــت کمتــر دولــت در 
آن را يــادآوری کنــد. )بــرای اطالعــات بيشــتر 
ــته، ص 28-24  ــای پس ــماره 23 دني ــه ش ب

ــد.( ــه کني مراجع
ــد  ــا احم ــرکت احي ــرح ش ــه ط ــاد ب در انتق
ــک،  ــرد: »ي ــرح ک ــئله را مط ــوی دو مس عل
نبايــد نصــف کــردن برداشــت را مطــرح 
کنيــم، بلکــه معيــار حــد تجديــد پذيــر 
ــار و  ــي از آم ــر دولت ــوز بخــش غي اســت. هن
اطالعــات مربــوط بــه مقــدار آب تجديدپذيــر 
ــه  پيشــنهادي  ــه ماي ــدارد. دوم، ت ــان ن اطمين
شــرکت احيــا يــک نــوع بــاج دادن به کســاني 
اســت کــه بيــش از حــد پروانه شــان مصــرف 
ــه لحــاظ  ــازه ای ب ــن اج ــن چني ــد. اي مي کنن
ــون  ــواد 27 و 28 قان ــر از م ــی پيچيده ت قانون

ــود.« ــد ب ــه آب خواه ــع عادالن توزي
مهــدي آگاه در تأييــد نقــد احمــد علــوی بــه 
طــرح شــرکت احيــا تأکيــد  کــرد: »از ســال 
ــه  ــر پروان ــده، ه ــه ش ــه دشــت ممنوع 53 ک

ــاورزي  ــت و کش ــاميدني، صنع ــام آش ــه ن ب
ــي اســت.« صــادر شــده، غيرقانون

بعضــی  اصــول  از  دفــاع  در  مشــايخي 
طــرح  جلســه  در  کــه  راه حل هايــی  از 
ــک مســئله  ــا ي ــت: » اينجــا ب می شــدند، گف
ــد  ــر بخواهي ــتيم. اگ ــرف هس ــي ط اجتماع
مســئله را حــل کنيــد، خــرده مالکيــن بايــد 
همــراه شــوند. در غيــر ايــن صــورت تشــنجی 
ــي  ــرح را منتف ــه کل ط ــود ک ــاد مي ش ايج
ــوده  ــته ب ــادي در گذش ــات زي ــد. اتفاق مي کن
ــر شــروع  ــد از نقطــه صف ــا باي ــي م اســت ول
کنيــم. همــه همــراه باشــيم و از ايــن بــه بعــد 

مســئله را کنتــرل کنيــم. عــده اي کــه خــرده 
مالــک هســتند، مجــوز گرفتــه انــد. بــه ايــن 
شــکل کــه بگوييــم غيــر قانونــی هســتيد زيــر 

بــار نمي رونــد.«
ــا و  ــرح احي ــاع از ط ــري در دف ــه نظ فاطم
در پاســخ بــه انتقــادات مطــرح شــده گفــت: 
»درســت مي گوينــد کــه از ســال 53 دشــت 
ــت  ــال 53 جمعي ــي از س ــوده ول ــه ب ممنوع
ايــن مملکــت دو برابــر شده اســت. حــاال 
ــان  ــرمايه و زندگيش ــه س ــا هم ــده ب ــک ع ي
آمــده انــد و تمــام عمــر و زندگيشــان را 
گذاشــته اند تــا پروانــه چاهــی را بگيرنــد. 
ــان  ــم؟ ازش ــد بکني ــه باي ــاز! چ ــاال غيرمج ح
بگيريــم؟! همــه بايــد بنشــينيم و حلــش 

ــت.« ــان و دول ــم؛ خودم کني
ــات  ــه موضوع ــخ ب ــوي در پاس ــد عل احم
ــن اســت کــه  طــرح شــده گفــت: »بحــث اي
ــک بيــش از  ــا عمــده مال ــک ي آن خــرده مال
ــه  ــي دارد ک ــه ضرورت ــي دارد. چ ــه برم پروان
آن برداشــت غيــر مجــاز را بــه رســميت 

بشناســيد؟«
ــره  ــأت مدي ــس هي ــهابی، رئي ــین ش حس
ــر  ــان از ديگ ــتان کرم ــات اس ــه مطبوع خان
افــرادی بــود کــه در جلســه بــه طــرح برنامــه 
خــود پرداخــت: »در جهــت توافــق اجتماعــي 
متقاعــد ســازي،  عملياتــي  برنامــه  بايــد 
پذيــرش و حرکــت در جهــت اجــراي نقشــه 
آبــي تدويــن شــود. ايــن کار بايــد در ســطح 
در  قضاييــه  قــوه  و  مجلــس  نماينــدگان، 
ــا شــوراهاي اســالمي شــهر  ســطح اســتان ي
و روســتا، تعــدادي از نماينــده هــای مجلــس، 
ــه و  ــان منطق ــه هم ــوه قضايي ــدگان ق نماين
نماينــدگان شــوراي عالــي حــل اختــالف 
منطقــه انجــام شــود. ايــن فعاليــت بــه کمــک 
ــيما،  ــدا و س ــات، ص ــه مطبوع ــانه ها، خان رس
ــري،  ــاي سراس ــي، روزنامه ه ــات محل مطبوع
ــر، شــبکه هاي اجتماعــي  وب ســايت هاي موث
ــود.« ــانی ش ــازي اطــالع رس ــراي متقاعدس ب
مشــايخي در پاســخ بــه پيشــنهاد طــرح شــده 
ــد اصــول طــرح مشــخص  ــح داد: » باي توضي
باشــد. اگــر طرحــي در دســترس نباشــد آن 
ــه  ــدارد بلک ــده ن ــا فاي ــه تنه ــازي ن ــاع س اقن
اقنــاع ســازي هاي ديگــر را هــم از بيــن 

مي بــرد.«
مهــرداد شــفیعی، مدير عامــل پتروشــيمی 
رفســنجان از ديگــر کســانی بــود کــه دو 
مســئله و يــک پيشــنهاد مطــرح کــرد.» 
مســئله اول، انتقــال مســئوليت از بخــش 
ــاي  ــت؛ آق ــي اس ــش خصوص ــه بخ ــي ب دولت
چيتچيــان نظــام نامــه وزارت نيــرو را بــه نــام 

ــرب،  ــم از ش ــا اع ــه چاهه کلی
ــر  ــاورزي در ه ــت و کش صنع
ــتقل  ــه مس ــز ک ــه آبری حوض
اســت  حوضه هــا  ســایر  از 
خریــداری  دولــت  توســط 

ــوند  ش
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»ســاماندهي و توســعه بازارهــاي محلــي آب«  
در مــرداد 96 تصويــب کرد. ايــن گام اول براي 
مديريــت انتقــال از بخــش دولتــي بــه بخــش 
خصوصــي بــود. مســئله دوم، ارزش واقعــي آب 
اســت کــه بــا بــازار بــه وجــود می آيــد و بايــد 
ــازار  ــن ب ــران را در اي ــان و بازيگ همــه ذي نفع
ــوان يــک ميليــون  دخيــل کنيــم امــا نمــي ت
ــازار آب،  ــراي ب ــرد. ب ــهام دار ک ــاورز را س کش
بايــد مصــرف آب در کشــاورزي اصــالح شــود. 
بــراي ايــن اصالحــات بايــد چيــزي بــه وجــود 
ــورس محصــوالت کشــاورزي.« ــل ب ــد مث بياي
ــت  ــروژه مديري ــر پ ــور، مدي ــا اخالص پ روی
ــرای  ــود را ب ــروژه خ ــارکتی راه و روش پ مش
حــل مســئله آب معرفــی نمــود و تأکيــد  کــرد 
»مــن معتقــدم مــن نبايــد راه حــل بدهــم. راه 
حــل را بايــد ذينفعــان )بهره بــرداران آب( 

بدهنــد.« 
وی در ابتــدا بــه ظرفيت هــای مثبــت موجــود 
در فضــای اجتماعــی شــهر رفســنجان پرداخت 
و گفت:»مــا دراينجــا آقــاي مهــدي آگاه را 
از ايشــان شــروع می کنــم چــون  داريــم. 
ايــن موضــوع  سال هاســت کــه در مــورد 
مي نويســند درحالــي کــه دانشــگاهي نيســتند 
و امتيــاز پژوهشــگري نمي گيرنــد. ايــن چنيــن 
آدم هايــي در موضــوع آب خيلــی محــدود 
انــد. دوم، انجمــن پســته ايــران مجموعــه 
ــه  ــا ب ــه مســئله آب ت ــه ب خصوصــي اســت ک
ــی  ــراد دولت ــد. اف ــت مي ده ــد اهمي ــن ح اي
ــور  ــه تص ــباهتي ب ــچ ش ــه هي ــن منطق در اي
مــا از دولتي هــا ندارنــد. مهنــدس رضايــي 
و مهنــدس مهــران تمــام وقــت خــود را 
بــا بهره بــرداران هســتند. پــس مــا يــک 
ــار  ــه اعتب ــم ک ــناس داري ــه آدم سرش مجموع
بــاال و ارتباطــات وســيعی دارنــد. امتيــاز بعدی 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــنجان، چاه هاي ــت رفس دش
مجموعــه ای از بهره بــرداران اداره می شــوند. 
ــن  ــی اي ــه مديريت ــه مجموع ــی ک ــن معن بدي
چاه هــا، بســترهاي کوچــک ســازماني هســتند 
ــت  ــرش واقعي ــري و پذي ــا انعطــاف پذي ــه ب ک

مي کننــد.« برنامه ريــزي  اجتماعــي 
در مرحلــه بعــد وی بــه چرايــی انتخــاب 
ــرای  ــی ب ــوان الگوي ــه عن دشــت رفســنجان ب
ــنجان  ــرد: »رفس ــاره ک ــئله آب اش ــل مس ح
کوچــک اســت. جمعيــت محــدودی دارد. 
ــاده  ــوق الع ــازش ف ــاي غيرمج ــداد چاه ه تع
کــم اســت. رفســنجان يــک مجموعــه بــا 
ــد در اســتان اســت. شــما در  ســواد و ثروتمن

فقــر نمي توانيــد مشــارکت بطلبيــد.«
ــد   ــت ضمــن تأکي ــور در نهاي ــا اخــالص پ روي
ــی  ــنهاد فن ــر پيش ــه ه ــئله ک ــن مس ــر اي ب

کــه طــرح شــود نيازمنــد بســتراجتماعي 
ــی -  ــداز اجتماع ــم ان ــان چش ــه بي ــت، ب اس
فنــی کار خــود پرداخــت: »پذيــرش يــک 
آبخــوان اصــل اســت. ايــن حوضــه آبريــز 
ــرای  ــد. ب ــه اي مي خواه ــت منطق ــک مديري ي
ــوان  ــايد بت ــاي آگاه را ش ــنهاد آق ــال پيش مث
ــي  ــنجان اجراي ــاي رفس ــي از حوضه ه در يک
ــار  ــش از ان ــی کردن ــکان عمليات ــي ام ــرد ول ک
تــا کبوترخــان نيســت. برحســب منطقــه 
ــت آبخــوان  ــه راه حــل برســيم. مديري ــد ب باي
ــم  ــه  آن ه ــتراتژي الزم دارد. و الزم ــک اس ي
درگيــر کــردن همــه ذي نفعــان در دشــت 
اســت. داســتان مشــارکت يــک داســتان 
پلکانــي اســت. مــا يــک ايــده آل مي آفرينيــم. 
در ســطح  و  اســت  واقعــي  کــه  ايده آلــي 
کوچــک در بســياري جاهــا تجربه شــده اســت. 
پيشــنهادات آقايــان نظري و آگاه، پيشــنهادات 
فکــر شــده تکنيکــي و فنــي اســت. بايد بســتر 
اجتماعــی آن آمــاده شــود؛ يعنــی جايــي 
ــد.  ــق کنن ــا تواف ــه روي آنه ــود ک طراحــی ش
ــت  ــي اس ــود اجتماع ــاي موج ــا ظرف ه آنج
ــای  ــتند. ظرف ه ــنجان هس ــه االن در رفس ک
بــزرگ، شــوراهای روســتايی و ظرف هــاي 
کوچکتــر متصديــان چاه هــا هســتند. هــر 
ــد  ــدم اول باي ــت. در ق ــکل اس ــک تش ــاه ي چ
ــا  ــه آنه ــيم و ب ــود را بشناس ــترهاي موج بس
کمــک کنيــم تــا شناســنامه خودشــان را 
مثــل يــک اظهارنامــه مالياتــي حتــي اگــر بــه 
خــود شــما ندهنــد، تهيــه کننــد. بعــد شــما 
ــي را در  ــزرگ فن ــک و ب ــاي کوچ ــن ايده ه اي
اختيارشــان بگذاريــد. نقــش دولــت در اينجــا 
ــه  ــش را ب ــام اقدامات ــد تم ــه باي ــت ک آن اس
ــان  ــاند. ذي نفع ــان برس ــام ذي نفع ــوش تم گ
ــاورزان  ــتند. کش ــر هس ــاي آب ب ــه بنگاه ه هم
االن  نمي کننــد.  جــدا  پــروژه  ايــن  در  را 
ــراً  ــت و اکث ــاده اس ــنجان س ــکالت رفس مش
ــفافيت  ــتند. ش ــفافيت هس ــدم ش ــي از ع ناش
قــدم اول اســت. اگــر ســازمان يابي اجتماعــي 
ــرکت  ــد ش ــع مي توان ــد آن جم ــاق بيافت اتف
احيــا يــا هــر برنامــه ی ديگــری را بــراي 

ــد.« ــاب کن ــت انتخ فعالي
ــدا  ــود را در ج ــریف راه حــل خ ــاد ش فره
کــردن کســب و کار آب از کشــاورزی معرفــی 
ــي  ــرکت تعاون ــراي آب، ش ــت: »ب ــرد و گف ک
ــه روي  ــن گون ــم و اي ــاد کني ــد آب ايج تولي
آب چــاه ســهام دار شــويم. چــون ايــن کســب 
و کار بــرای ادامــه فعاليــت خــود نيازمنــد 
مبنــای اقتصــادی اســت و عقالنــی رفتــار 
ــا  ــم باشــد ي ــد آب ک ــی نمی کن ــد. فرق می کن
ــب  ــر دو کس ــه ه ــت ک ــکل آنجاس ــاد، مش زي

و کار آب و کشــاورزی بــراي هــم تصميــم 
ولــی  نيســتم  آبيــاري  نگــران  مي گيرنــد. 
نگــران محصــول هســتم. مشــکل در ايــن 
ــم  ــت ه ــت. دول ــي اس ــيار اساس ــه بس زمين
ــا الزم اســت در حــد  ــد ام ــت کن ــد دخال نباي
ــت آب  ــره در مديري ــأت مدي ــو هي ــک عض ي

ــد.« ــال باش فع
ــن  ــره انجم ــأت مدي ــو هي ــاد آگاه، عض فره
پســته ايــران ضمــن تأکيد بــر مفهــوم مالکيت 
ــای  ــرح ديدگاه ه ــه ط ــداری ب ــئله پاي در مس
خــود پرداخــت: »تکليــف مالکيــت بــر منابــع 
آب بايــد روشــن شــود. آغــاز اختــالف و عــدم 
ــت و بخــش خصوصــی از هميــن  اعتمــاد دول
جــا شــروع می شــود. هيــچ تعريــف شــفاف و 
توافــق شــده اي در جامعــه ســر نحــوه مالکيــت 
منابــع آب مشــترک وجــود نــدارد. اجحــاف و 
ــد در  ــکان تولي ــي از مال ــه خيل ــه ب ــي ک ظلم
ــد  ــاد آپارتاي ــه ي ــن را ب ــخ شــده م طــول تاري
ــي  ــم تاريخ ــدازد. ظل ــي مي ان ــای جنوب آفريق
بــه يــک ملــت رفــت. بــدون پرداختــن بــه اين 
ظلــم تاريخــي و بيــان ايــن کــه جامعــه چــه 
ــوان  ــم تاريخــي دارد نمی ت ــا آن ظل نســبتي ب
دســت بــه هيــچ اقدامــی زد. همــان طــور کــه 
ــق  ــه تواف ــه شــد شــرط اول آن اســت ک گفت
اجتماعــي حاصــل شــود. بــدون برگــزاری 
دادگاه آپارتايــد آبــي از نظــر مــن رســيدن بــه 
ــق  ــي از طري ــن اســت؛ يعن ــر ممک ــق غي تواف
ــخ  ــودکه تاري ــن ش ــه روش ــرای جامع دادگاه ب
ــا  ــان ب ــد تکليفم ــه بع ــا از آن ب ــوده ت ــه ب چ

مالکيــت مشــخص باشــد.«
دکتــر هرمــزد نقــوی، رئيــس مرکــز 
ــرح  ــن ط ــان ضم ــاورزی کرم ــات کش تحقيق
ايــن نکتــه کــه در وضعيــت فعلــی نمی تــوان 
ــازار آب داد، فقــط  ــرای ب ــی ب راهــکاری اجراي
بــه طــرح بايدهــا و نبايدهــا پرداخــت. » طبــق 
ــراي  ــي ب ــدار کاف ــه مق ــا، آب ب ــاي م برآورده
توليــد در هميــن مقــدار ســطح اراضــي وجــود 
دارد. ايــن يعنــي بــازار مي توانــد بچرخــد. 
دولــت بايــد بــا قوانينــش نظــارت کنــد چــون 
نظارت گــر بســيار قــوي اســت. بايــد از جاهايي 
کــه دولــت پتانســيلش را دارد اســتفاده کنيم و 
در جاهايــي کــه خيلــي بــدکار مي کنــد اجــازه 
ــي  ــچ پول ــازار آب هي ــن ب ــم. در اي ورود ندهي
نبايــد بــه حســاب دولــت واريــز شــود. بخــش 
تحقيــق و توســعه در ســازوکار بــازار ضــروری 
باعــث کاهــش برداشــت آب  اســت. هــم 
ــرد. در  ــاال مي ب ــره وري را ب ــم به ــود، ه مي ش
ســطوح مختلــف از کارگــر ســاده تــا باالتريــن 
ســطح تحقيــق و توســعه افــراد بــه کار گرفتــه 
می شــوند. ايــن مجموعــه چــه خصوصــي 

ب 
آ



86

سال سوم -اسفندماه 1396 - شماره 24

باشــد چــه نباشــد مــي توانــد کمــک کنــد.«
ــر جهــاد  ــي، مدي ــین رضای ــدس حس مهن
و  آمــار  ذکــر  بــه  رفســنجان  کشــاورزی 
ــره  ــاً به ــا تقريب ــرد: »م ــنده ک ــات بس اطالع
بــرداران رفســنجان و انــار را يکــي مي بينيــم. 
ــردار وجــود دارد.  ــه 40 هــزار بهره ب نزديــک ب
31 هــزار و 830 نفــر زيــر 1/5 هکتار هســتند. 
ــار  ــا 6 هکت ــن 1.5 ت ــر بي ــزار و 330 نف 3 ه
دارنــد و 840 نفــر بيــن6 تــا 24 هکتــار و 400 
نفــر بــاالی 5 هکتــار هســتند. بايــد گفــت  از 
80 هــزار هکتــار،  75 درصــدش دســت خــرده 

ــکان اســت.« مال
ايــن جلســه مديــر جهــاد کشــاورزی  در 
ــار مهنــدس عبــاس مهــران  شهرســتان ان
ــکار  ــرح  راه ــه ط ــت وی ب ــور داش ــز حض ني
ــار  ــتان ان ــران شهرس ــل بح ــرای ح ــود ب خ
ــه  ــرد ک ــد ک ــال تأکي ــن ح ــت در عي پرداخ
مســئولين آب شهرســتان ادعــا کــرده انــد کــه 
تعديــل پروانــه بــه طــور کامــل در شهرســتان 
اتفــاق افتــاده اســت. وی گفــت: » ســطح زيــر 
ــاً  ــت. تقريب ــار اس ــزار هکت ــار 18 ه ــت ان کش
ــا  ــه پروانه ه ــم و هم ــاز نداري ــر مج ــاه غي چ
قابــل  مقــدار  بــه  و  کرده ايــم  تعديــل  را 
ــد  ــرض کني ــانده ايم. ف ــه رس ــت پروان برداش
در شهرســتان انــار 8 هــزار بهره بــردار داشــته 
باشــيم. بياييــم 8 هــزار کارت صــادر کنيــم. در 
حــال حاضــر بــازار آب در شهرســتان در عمــل 
وجــود  دارد. اگــر مــواد 27 و 28 قانــون توزيــع 
ــتان  ــک شهرس ــود در ي ــل ش ــه آب ح عادالن
کوچــک تکليــف مشــخص خواهدشــد. بــا 
را  برداشــت  می تواننــد  حقابه هــا  تعييــن 
ــع  ــا مناب مديريــت کننــد. جهــاد کشــاورزي ب
مالــي موجــود بــه جــای آبيــاري تحــت فشــار، 
ــاص  ــال آب اختص ــوط انتق ــه خط ــع را ب مناب
دهــد؛ در عمــل يعنــي در منطقه  »شــمش«که 
خــاک خوبــي بــراي پســته نــدارم و عملکــرد 
باغــم پاييــن اســت، می توانــم آب آن زميــن را 
بــه منطقــه گلشــن منتقــل کنــم کــه زمينــش 
بــا کيفيــت اســت و بــدون آب از دســت مــي 
ــش  ــاورز در کارت ــه کش ــه حقاب ــن گون رود. اي
مشــخص اســت و اگــر کشــاورز نخواســت 
از آبــش اســتفاده کنــد می توانــد آبــش را 

ــد.« ــره کن ذخي
دکتــر مشــايخی در رابطــه بــا طــرح پيشــنهاد 
شــده پرســيد: »آيــا تعديــل انجــام شــده 
متناســب بــا درصــد آب تجديدپذيــر اســت؟«
ــر حفــظ شــرايط  ــا تأکيــد ب عبــاس مهــران ب
ــد آب  ــن درص ــر گرفت ــدون در نظ ــود ب موج
گونــه  ايــن  »بياييــد  گفــت:  تجديدپذيــر 
ــار  ــتان ان ــز در شهرس ــه چي ــه هم ــم ک ببيني

در هميــن شــرايط فريــز شــود. مثــال اگــر در 
حــال حاضــر چاه هايمــان خامــوش باشــد 73 
ــط 4  ــود. فق ــم مي ش ــرق ک ــار ب ــد از ب درص
درصــد مربــوط بــه صنعــت اســت. نگذاريد آب 
کشــاورزان بــراي صنعــت جــا بــه جــا شــود و 
ــه کارت  ــرايط ب ــن ش ــا در همي ــه حقابه ه هم
ــراي  منتقــل شــود. هــر اتفاقــي قــرار اســت ب
مــن بيفتــد روي کارتــم بيفتــد تــا بتوانــم آبــم 
را مديريــت کنــم. حــاال جايــی کــه کشــاورزی 
را  آبــم  نــدارد،  اقتصــادی  صرفــه  برايــم 

ــت دارم.« ــن مالکي ــون م ــم. چ می فروش
آرش علــوي، از اعضــای انجمــن پســته ايــران، 
پيشــنهادات خــود را ايــن چنيــن مطــرح کرد: 
» تجمــع منابــع آبــي بــه معنــای تجمــع پــول 
ــا  ــي ي ــاد دولت ــر نه ــه ه اســت. ســپردن آن ب
غير دولتــي خطرنــاک اســت. دادن چنيــن 
امتيــازي چــه بــه دولــت چــه بخــش خصوصي 
ــکالت  ــرد. مش ــورت گي ــاط ص ــا احتي ــد ب باي
ــادي  ــاد اقتص ــا نه ــرکت ي ــک ش ــکيل ي تش
مشــابه مشــکالت کارتــل اســت. دوســتان 
هميشــه عالقه منــد هســتند از ايــن توافــق يــا 
شــرکت يــا هرچــه کــه هســت خــارج شــوند. 
ــش  ــد قيمت ــه آب باي ــت ک ــن اس ــئله اي مس
ــاز و کار  ــب س ــر ترتي ــه ه ــد و ب ــر باش باالت
ــد.« ــه وجــود بياي ــن شــرکت ب ــی در اي نظارت

بحــث ديگــر آرش علــوی يارانــه آب و مقايســه 
بــازار آب بــا بــازار آالينــده هــای صنعــت بــود. 
از آنجــا کــه وی ارزان بــودن آب را دليــل 
ــی  ــکل آب م ــدن مش ــود آم ــه وج ــی ب اصل
دانســت بــه توضيــح راه حــل خــود پرداخــت 
ــا حــدي  ــد ت ــن سوبســيد مي توان » حــذف اي
ايــن نظــارت را آســان کنــد. روشــي در دنيــا 
ــرکت ها  ــه ش ــي ک ــرل آالينده هاي ــراي کنت ب
ــت. در  ــده اس ــتفاده ش ــد اس ــد مي کنن تولي
ابتــدا همــه شــرکت هــا مجــوز آلــوده کــردن 
را دريافــت می کننــد. برنامــه ايــن اســت 
ــه  ــخص مجموع ــی مش ــازه زمان ــرف ب ــه ظ ک
ــال  ــرای مث ــد. ب ــم کنن ــا را ک ــن آالينده ه اي
ــوز  ــار مج ــزان ارزش اعتب ــال مي ــرف ده س ظ
ــدا  ــش پي ــاالنه کاه ــورت س ــه ص ــده ب آالين
ــراي کســاني کــه  می کنــد. در ايــن شــرايط ب
ــه  ــازاري ب ــد، ب ــز می کنن ــان را تجهي صنايعش
ــه  ــد اضاف ــی توانن ــه در آن م ــود مي آيدک وج
ســهم مجــوز خــود را از آلــوده کــردن محيــط 
راندمــان کمتــري  بــه کســي کــه کارش 
دارد و آلودگــی بيشــتری توليــد می کنــد، 
ــزم آن  ــن مکاني ــي اي ــکل اصل ــند. مش  بفروش
ــا را  ــن آالينده ه ــه اي ــت چگون ــه دول اســت ک
ــابه  ــت مش ــد. و در وضعي ــري مي کن اندازه گي
ــور  ــه ط ــه چ ــت ک ــز آن اس ــا ني ــکل م مش

ــود.« ــرل ش ــت کنت برداش
ــل از  ــه حاص ــکاری ک ــد راه ــايخي در نق مش
ــای  ــده ه ــازار آالين ــا ب ــازار آب ب ــه ب مقايس
ــن چنيــن توضيــح داد: » راه  ــود، اي صنعــت ب
ــي  ــک عنصرنظارت ــی ي ــن چنين ــای اي حل ه
در  مي شــود.  ختــم  دولــت  بــه  دارندکــه 
نهايــت بايــد در مســيري کــه جلــو مــي رويــم 
ــم. در  ــی کني ــا خصوص ــی ي ــارت را مردم نظ
قديــم ميــراب بــود و ســهم هرکــس را کنتــرل 
ــچ  ــم حضــور نداشــت. هي ــت ه ــرد. دول مي ک
کــس هــم نمي توانســت بيــش ازســهمش 
ــد  ــه بخواهي ــر کاري ک ــرم ه ــه نظ ــردارد. ب ب
ــدني  ــل ش ــد در عم ــذار کني ــت واگ ــه دول ب

ــت.« نيس
فرهــاد آگاه نيــز در نقــد حــذف نقــش دولــت 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــئله اش ــه مس ــه تاريخچ ب
ــي در  ــچ نقش ــت هي ــي، دول ــر تاريخ »از نظ
َحَکم هــاي  اســت.  نداشــته  آب  برداشــت 
محلــي نــزاع بــر ســرقنات را حــل مي کردنــد. 
ــر  ــتم داوری ديگ ــد سيس ــاه جدي ــا ورود چ ب
کارا نبــود. منجــر بــه آتــش زدن و کشــتار در 
منطقــه شــد و علــت اصلــی واگــذاری نظــارت 
بــه دولــت عــدم توانايــي بخــش خصوصــي در 
نظــارت و کنتــرل بــر ســفره ها بــود. وضعيتــی 
ــي  ــچ نقش ــي هي ــروي انتظام ــت، ني ــه دول ک
ــه بخــش  نداشــته باشــد و همــه  مســئوليت ب

ــی اســت.« ــذار شــود، خيال خصوصــي واگ
ــخ  ــود پاس ــت خ ــح صحب ــايخي در توضي مش
ــا  ــت. آنه ــت جداس ــه از دول ــوه قضايي داد: »ق
بايــد ســرجاي خــود باشــند. نظــارت و کنتــرل 
ــا را  ــه آنه ــادي ک ــي نه ــد. ول ــرجايش باش س
ــي  ــي مردم ــام نظارت ــد نظ ــد باي ــال مي کن فع

ــد.« ــر کارش را انجــام ده باشــد شــايد بهت
عبــاس انجــم شــعاع، مديــر حفاظــت آب 
منطقــه اي بــه ارائــه نظراتــی از منظــر جايــگاه 
حقوقــی خــود پرداخــت و ســپس نظــرات 
شــخصی خــود را نيــز بيــان کــرد: »بــازار آب 
منجــر بــه افزايــش بهره بــرداري می شــود. 
ــدا کنــد  بعضــی  اگــر آب ارزش اقتصــادي پي
ــد  ــه چرخــه اقتصــادي بازمی گردن ــا ب چــاه ه
ــد.  ــد ش ــت خواه ــه برداش ــه اضاف ــر ب و منج
هــدف اصلــي ايجــاد بــازار آب مشــخص 
نيســت. اگــر هــدف افزايــش بهــره وري و 
ســود اقتصــادي اســت، بــه طــور قطــع مــردم 
خودشــان مي آينــد و نيــازي بــه پــاي کار 
آوردنشــان نيســت. ولــي اگــر بحــث نجــات آب 
ــاق  ــتان اتف ــه دوس ــم هم ــر مي کن ــت فک اس
نظــر دارنــد کــه در بحــث آب رفســنجان 
ــت  ــت و کيفي ــم. کمي ــزن داري ــري مخ کس
ــي برداشــت اشــتراکي  ــد. ول ــن مي آي آب پايي
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باعــث شــده وقتــي مي گوييــم آب دارد تمــام 
مــي شــود بگوينــد پــس بگــذار مــن بيشــترين 
ــا  ــن اســت کــه م بهــره را ببــرم. مشــکلش اي
آب حجمــي تحويــل مــردم نداده ايــم. اگــر آب 
ــل دهيــم، شــخص وقتــي کــه  حجمــي تحوي
ــد  ــد. آب را باي ــت می کن ــت برداش ــاز داش ني
ــرد. چــاره ای  ــه بخــش خصوصــي واگــذار ک ب
ــد  ــد آب تجدي ــه ح ــت ب ــش برداش ــز کاه ج
پذيــر نداريــم. پــروژه شــرکت احيــا، بهــا دادن 
بــه کســاني اســت کــه دشــت را بــه ايــن روز 
انداخته انــد. قانــون توزيــع عادالنــه آب در 
ــای  ــف چاه ه ــن تکلي ــون تعيي ــال 63 و قان س
غيرمجــاز بــه جــاي برخــورد بــا متخلفــان بــه 

ــزه داده اســت.  ــراد جاي ــن اف اي
ــه راه  ــن نقش ــعاع در تعيي ــاس انجم ش عب
ــواردی چــون قيمــت گــذاری، کيفيــت آب  م
و اشــتغال را مــورد توجــه قــرار داد. وی ابتــدا 
ــرد  ــويق ک ــارکتی را تش ــت مش ــروژه مديري پ
چــرا کــه آن را موثرتريــن راهــکار در ترغيــب 
مــردم بــه همــکاری مــی دانســت. ســپس بــه 
تجربــه خــود از دوران مديريــت آب رفســنجان 
اشــاره کــرد و گفــت: » مــن دو ســال مديــرآب 
شــهر رفســنجان بــودم در مقطعــي ارزش 
اقتصــادي پســته بــاال رفــت. بــه جــاي آن کــه 
ــته  ــه پس ــن ک ــاي اي ــه ج ــم ب ــت کني مديري
دارهــا، ســهام دار طــرح صنعتــي باشــند همــه 
ــه  ــي االن ک ــد. ول ــا خوابي ــه ه ــا در خان پول ه
وضــع خــراب شــده، برگشــت بــه حالــت قبــل 
ــه  راه، آب  ــن نقش ــد در اي ــت. باي ــکل اس مش
ــذاری  ــت گ ــد و قيم ــدا  کن ــزوده پي ارزش اف
آن دســتوری نباشــد. در ايــن صــورت راهــکار 

ــرد« ــرار می گي ــه ق ــورد توج ــيار م بس
رويــا اخــالص پــور در پاســخ بــه طــرح عبــاس 
ــا  ــرد: » م ــرح ک ــئله را مط ــعاع دو مس انجم ش
150 کشــاورز را هــر روز مي بينيــم کــه همــه 
مــي گوينــد تحويــل حجمــي چــه شــد؟ ايــن 
قــدر اوضاعشــان ســخت اســت کــه آمــاده انــد 
دولــت شــروع کنــد در حالــی کــه دولــت ايــن 
کار را بــه تعويــق مــی انــدازد. نکتــه دوم، همــه 
مــا ايراني هــا عالقــه منديــم از »هوخشــتر« تــا 
ــا  ــم يکج ــه را ه ــم. هم ــروز مســائل را ببين ام
در ســطح بيــن المللــي حــل کنيــم. راه حــل 
عدالــت هــم در ايــران قالــي بهارســتاني اســت. 
ــال  ــم. در ح ــر بدهي ــه براب ــه هم ــم ب بچيني
حاضــر همــان طــور کــه آقــاي مهــران گفتنــد، 
در هميــن منطقــه رفســنجان يــا حتــی مناطق 
کوچکتــر توافــق کنيــم. ســناريوهاي مختلفــي 
از خــوب تــا ترســناک را بــا مــردم بــه اشــتراک 
بگذاريــم. ايده هايــی همچــون بــازار آب ، ايــده 
ــداز کــردن آب را  ــس ان ــره کــردن آب، پ ذخي

در يــک محــدوده کوچــک تجربــه کنيــم. يکــی 
از راه حل هــا می توانــد کاهــش پروانــه بــر 
ــی باشــد.  ــا نزول ــدی ي ــای سيســتم تصاع مبن
ــود  ــات وج ــا مالي ــه دني ــال در هم ــرای مث ب
ــاال  ــت. ح ــد اس ــاس درآم ــات براس دارد. مالي
ــت.  ــد ماس ــم درآم ــم آب ه ــر کني ــم فک بيايي
حــذف و کــم کــردن آب مي توانــد بــر اســاس 
ــه  ــد در نظــر گرفت ــر درآم ــات ب سيســتم مالي
ــن اســت کــه کوچــک  ــده ي مــن اي شــود. اي

شــروع کنيــم.« 
اصغــر طیبیــان، از ديگــر کارشناســان آبــی 
بــود کــه بــه شــرح وضعيــت آب پرداخــت: » 
ــده  ــت ش ــال ثب ــن س ــرم تري ــال 2016 گ س
بــود. بــر طبــق تحقيقاتــي کــه در هواشــناس 
ــال  ــان از س ــهر کرم ــام دادم. ش ــان انج کرم
ــان  ــتان کرم ــت. در اس ــار اس 1327 داراي آم
در مقايســه بــا ســال های گذشــته مهــر و 
ــا  ــی ب ــن يعن ــد. اي ــر بون ــال گرمت ــان امس آب
تغييــر اقليــم مواجــه هســتيم، مســئله ای 
ــاره آن  ــد درب ــش نمی ش ــال پي ــا دو س ــه ت ک
ــه  حــرف زد. در دشــت رفســنجان مــا رودخان
پرآبــي مثــل گيــودری داشــتيم، آبدهــي 
ــت  ــده دش ــه کنن ــه تغذي ــه ک ــن رودخان اي
رفســنجان اســت بــه کمتــر از 55 درصــد 
ــر اقليــم  ــه خاطــر تغيي کاهــش پيــدا کــرد. ب
ــه  ــا ب ــي م ــزان بارندگ ــان مي ــه کرم در منطق
مقــدار 15 درصدکاهــش پيــدا کرده اســت. 
متأســفانه بايــد گفــت ايــن مقــدار، ســال بــه 
ســال کاهــش پيــدا مي کنــد. مــا در ايــن 
بخــش هيــچ وقــت بــه عــدد ثابتــی نخواهيــم 
رســيد. چــون دورنمــاي گــرم شــدن زميــن، 
دورنمــاي کاهــش ميــزان آبــي اســت کــه بايد 
ــد و  ــه کن ــي  را تغذي ــفره هاي آب زيرزمين س
روز بــه روز دارد کاهــش پيــدا مي کنــد. ســال 
ــي  ــال آب ــد س ــور مي کنن ــه تص ــته هم گذش
ــهر  ــی ش ــط بارندگ ــي متوس ــود ول ــي ب خوب
ــود.  ــر ب ــاليانه کمت ــط س ــنجان از متوس رفس
ــه تعييــن  خواهشــمندم همــه تصميمــات را ب
مقــدار آب تجديدپذيــر موکــول نکنيــد. مقــدار 
آب تجديدپذيــر بــا گــرم شــدن زميــن کاهــش 
می يابــد. نقشــه راه بايــد بــه شــکلي طراحــی 
ــرف  ــش مص ــرای کاه ــم ب ــه بتواني ــود ک ش
ــوش  ــه فرام ــن نکت ــم. اي ــزی کني ــه ري برنام
ــنجان  ــت رفس ــده دش ــش عم ــه بخ ــود ک نش
تحــت تاثيــر کرمــان اســت. بخشــی از آن 
ــن  ــر همي ــير. اگ ــت بردس ــر از دش ــم متأث ه
مقــدار بارندگــی را در دشــت کرمــان داشــته 
باشــيم، مطمئــن باشــيد اثــرش را روي دشــت 
ــک  ــن ســفره ها در ي ــذارد. اي رفســنجان مي گ

ــتند.« ــته هس ــم پيوس ــه ه ــه ب حوض

مهــردادآگاه، از ديگــر اعضــای انجمن پســته 
ــنهاد  ــردن پيش ــی ک ــت عمليات ــران در جه اي
ــرد  ــرح ک ــود را مط ــل خ ــدی آگاه راه ح مه
ــخص  ــرح را مش ــی ط ــازکارهای اجراي ــا س ت
ــد  ــم باي ــر مي کن ــن فک ــت: » م ــد. وی گف کن
ــرد.  ــاد ک ــوس« ايج ــش معک ــزم »گزين مکاني
ــد کــه همــه پروانه هــا  ــدر پيشــنهاد می کنن پ
خريــداري شــود در حالــی چــاه در يــک 
ــرای  ــدارد. ب ــد ن ــت واح ــز قيم ــه آبري حوض
ــف  ــود دارد، نص ــاه وج ــه چ ــال 400 حلق مث
ــد  ــرض کني ــد. ف ــد کن ــت بازخري ــن را دول اي
دولــت حــد بگــذارد و  از هرکاربــر هشــت 
ــاني  ــد. کس ــد کن ــه خري ــر در ثاني ــزار ليت ه
کــه تمايــل دارنــد بفروشــندو مالــک هســتند 
ــا  ــت ب ــد. دول ــرکت مي کنن ــراج ش در آن ح
ــه مالــکان آب در دشــت  پرداخــت خســارت ب
پروانــه چاه هــا را مي خــرد. ايــن پروانــه را 
مــي ســوزاند. مثــل اســکناس کــه چــاپ کرده 
ــوددارد؛  ــن وســط وج ــه اي ــکالي ک اســت. اش
ــد را  ــن چــاه هــا خري ــت از ارزان تري اوال، دول
ــد  ــي بگوي ــر کس ــي اگ ــد؛ يعن ــروع مي کن ش
مــن چاهــم 30 ميليــارد تومــان اســت. کســي 
ــا  باالدســت شــايد حاضــر باشــد چاهــش را ب
قيمــت خيلــي پاييــن تــري بفروشــد. در ايــن 
ــع  ــي وض ــد محدوديت ــت مي توان ــت دول حال
کنــد و فقــط در يــک محــل خــاص خواهــان 
ــن اســت کــه  ــه باشــد. ســوال اي ــد پروان خري
چــه کســي ضامــن اجــراي ايــن طــرح خواهــد 
ــه  ــه  هم ــت ک ــن اس ــن اي ــل م ــود؟ راه ح ب
ــه  ــم ک ــول کني ــال کشــي شــود و قب جــا کان
ــم  ــي روي ــا م ــت. م ــی اس ــئله آب امنيت مس
بــه پيشــواز ايــن مســئله کــه اطالعــات ســپاه 
ــای  ــه ج ــی، ب ــاد امنيت ــک نه ــوان ي ــه عن ب
نيــروی انتظامــی، ايــن مســوليت را بــه عهــده 
ــراي  ــي ب ــت پول ــم دول ــون مي داني ــرد. چ گي
ــت.  ــزم پرداخ ــراي مکاني ــدارد ب ــت ن پرداخ
ــره  ــا به ــي را ب ــم اوراق ــور کني ــت را مجب دول
ــاال چــاپ کنــد. هــر پرداختــي کــه صــورت  ب
بگيــرد، امتيــاز مالکيــت ديگــر ادامــه نخواهــد 
ــت  ــن مملک ــه در اي ــزي ک ــا چي ــت. تنه داش
ارائــه خواهــد شــد انــرژي اســت. نفــت تمــام 
خواهــد شــد ولــي معادلــش را دولــت يــا 
ــم  ــا مي تواني ــرد. م ــا مي خ ــد ي ــد مي کن تولي
آب را بــه دولــت بفروشــيم ولــي چــون مــردم 
اعتمــادي بــه دولــت ندارنــد کــه اصــال ايــن را 
پرداخــت خواهــد کــرد. اوراق قرضــه را معــادل 
بشــکه نفــت حســاب کنيــم. مي توانــد انــرژي 

ــا نفــت باشــد.« ي
فرهــاد شــريف در صحبــت خــود بــه مقايســه 
بــازار نفــت و آب اشــاره کــرد» در اوپــک 

ب 
آ
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چنديــن بــار تصميــم گرفتنــد توليــد را کنترل 
کننــد ولــي  موفــق نشــدند. آخريــن بــار 
ــش  ــده کاه ــدگان عم ــد کنن توانســتند و تولي
دادنــد. روي توافقشــان هــم ماندند. چــرا؟  چون 
در واقــع شــما منافــع مشــترک پيــدا مي کنيــد. 
ــي از  ــر ارگان ــط ه ــد توس ــه بخواه ــي ک نظارت
ــا هــر نهــاد ديگــری  ــه حفاظــت ســپاه ي جمل
اجبــار شــود بســيار بــد اســت. يعنــي مــا همــه 
راه حل هــا را برويــم کــه بــه آنجــا نرســيم. اگــر 
بــه آنجــا برســيم ديگــر خــود حفاظــت ســپاه  
بلــد اســت کارش را انجــام دهــد. الزم نيســت 

ــم.«  ــا برايــش توضيــح دهي م
فرهــاد شــريف در مــورد تجربــه اســتارت اپ 
ــد  ــه چن ــز ب ــي ني ــنپ و تپس ــل اس ــی مث هاي
ــرای اقتصــاد پرداخــت » مدت هــا  نتيجه گيــری ب
صحبــت ســر ايــن بــود کــه دولــت قيمــت 
راه  يــک  ولــي  کنــد.  کنتــرل  را  تاکســي ها 
تکنولوژيــک بــود کــه توانســت هــم قيمت هــا را 
ــرل  ــت کنت ــازار را تح ــده ب ــاورد و عم ــن بي پايي
ــدگان  ــد کنن ــع تولي ــن جم ــر م ــه نظ ــرد. ب بگي
ــب و  ــد اگرکس ــل کنن ــق عم ــد موف آب مي توان

ــد.« ــروع  کنن ــد آب ش ــان را از تولي کارش
ــد  ــه طــرح خري حســين زراعتــکار در پاســخ ب
چــاه توســط دولــت نظــر خــود را  ايــن گونــه 
مطــرح کــرد: » براســاس تجربــه محيــط دولتی 
کــه دارم، نمی  تــوان بــه دولــت اتــکا کــرد. اگــر 
ــد،  ــل نکنن ــان را ح ــان مشکلش ــردم خودش م

ــي برســد.«  ــه جاي ــم ب ــد مي دان بعي
حســين زراعتــکار در بــاب آب تجديدپذيــر 
ــه  ــح داد. »ب ــن توضي ــز چني ــازار ني ــهم ب و س
نظــر مــي آيــد خلــط مبحــث شــده اســت. آب 
تجديــد پذيــر آبــي اســت کــه در اثــر بارندگــي 
در يــک منطقــه اي جمــع می شــود و بخشــی از 
آن تبخيــر شــده و بخشــي از آن به آب ســطحي 
و تجديــد پذيرتبديــل مــي شــود. اگــر دوســتان 
ــهم  ــر س ــن آب تجديدپذي ــد کل اي ــور کنن تص
ــد. در هــر حــال  انســان اســت، اشــتباه مي کنن
ــت. در  ــت اس ــهم طبيع ــن آب س ــي از اي بخش
دنيــا  بعضــي اعــالم مــی کننــد کــه  40 درصــد 
ــر را  و بعضــي ديگــر  60 درصــد آب تجديدپذي
ــد  ــران. 75 درص ــد. در اي ــان می دانن ــهم انس س
آب تجديــد پذيــر را ســهم انســان می شناســند. 
بــه هــر حــال بقيــه آن هــم متعلــق بــه طبيعــت 

اســت.« 
ــعاع از اعضــای انجمــن  ــم ش ــي انج محمدعل
پســته طــرح خريــد چاه هــا توســط دولــت را 
تأييــد کــرد و گفــت: »مقصــر دولــت اســت. بايــد 
ــر  ــد در ظاه ــارت بده ــرد و خس ــا را بخ پروانه ه
دولــت و مشــخصا وزارت نيــرو را مقصــر شــناخته 
ــر  ــم مقص ــه ه ــوه قضايي ــي االن ق ــود. ول می ش

اســت. بــا مجــوز و اجبــار قــوه قضاييــه 400 چــاه 
در منطقــه رفســنجان مجــاز شــده انــد. بخشــی از 
تقصيــر هــم متوجــه مجلــس اســت. قانــون توزيــع 
ــئله  ــر مس ــد. اگ ــتکاري کرده ان ــه آب را دس عادالن
ــر  ــام درگي ــت کل نظ ــم آن وق ــر ببيني را بزرگ ت
می شــود و شــايد بتــوان از صنــدوق ذخيــره ارزي 
پــول گرفــت و چاه هــاي غيــر مجــاز را خريــداري 
کــرد. در حــال حاضــر کارشناســان آب منطقــه  ای 
ــم چــاه هــاي  ــارد نداري ادعــا می کننــد يــک ميلي
غيــر مجــاز را پــر کنيــم. چــه طــور بــرای خريــد 

چــاه  پــول بدهيــم.«
احمــد علــوي نيــز بــا اشــاره بــه چنــد فــرض 
ــا  ــت »م ــود پرداخ ــل خ ــرح راه ح ــه ط ــه ب پاي
31 هــزار مالــک زيــر 1.5 هکتــار داريــم. يعنــي 
حداقــل 45 هــزار هکتــار دشــت رفســنجان 
ــي  ــت. يعن ــار اس ــر 1.5 هکت ــک زي ــرده مال خ
ــراً  ــات اکث ــوع باغ ــن ن ــادي اي ــره وري اقتص به
پاييــن اســت. 30 هــزار هکتــار باغــات تصرفــي 
ــن30  ــتثنيات. اي ــار مس ــزار هکت ــتند.50 ه هس
ــر  ــان غي ــد درصدش ــي چن ــار تصرف ــزار هکت ه
اقتصــادي هســتند ولــي تــالش مي کننــد بــراي 
ــات  ــن اطالع ــد. اي ــاري کنن ــت آبي ــظ مالکي حف
سرنوشــت ســاز اســت. يــک غــول مهــار نشــدنی 
در بدنــه دولــت اســت کــه نســبت بــه تغييــرات 
بــه 3 دليــل مقاومــت مي کنــد. 1- ريســک 
تصيــم گيــري بــرای  تغييــر را نمي پذيــرد. 
ــد و  ــي دارن ــه منافع ــود دارد ک ــي وج 2- مافياي
ــی  ــد. 3- گروه ــاق بيفت ــر اتف ــد تغيي نمي گذارن
کــه اطالعاتشــان نســبت بــه آينــده ي تغييــر کم 

ــد.« ــر نمي رون ــار تغيي ــر ب ــت و زي اس
احمــد علــوی مــدل خــود را بــرای حــل 
ــرای  ــان کــرد: »ب ــن شــکل بي مســئله آب بدي
ــرد،  ــازار آب را بپذي ــرح ب ــت ط ــه دول ــن ک اي
بايــد بــراي ورود بــه مبــادالت آبــی در دشــت 
شــرط بگذاريــم. يعنــي حــذف مــواد 27 و 28 
ــف  ــه نص ــوط ب ــه آب من ــع عادالن ــون توزي قان
کــردن برداشــت باشــد. بــا ايــن شــرط شــخص 
ــن ســه  ــا اي ــه آب شــود. ب ــد وارد مبادل می توان
فــرض آمــاری کــه معرفــي کــردم پيــش بينــي 
ــوند.  ــازار مي ش ــدي وارد ب ــه درص ــم، چ مي کن
ــازار  ــم، 30 درصــد ب ــي مي کن ــش بين ــن پي م
ــال خواهــد  ــزه فع ــن انگي ــا اي آب رفســنجان ب
شــد. ارزش اقتصــادي آب در دشــت رفســنجان 
تــا حــدي خــودش را نشــان خواهــد داد. يعنــي 
در هميــن 30 درصــد باالتريــن قســمت مبادله 
ــار  ــه دســت خواهــد آمــد. آن 30 هــزار هکت ب
تصرفــي بــراي حفــظ مالکيتشــان دنبــال ايــن 
هســتند کــه آبيــاري کننــد و ســبز نگــه دارنــد، 
آنهــا هــم وارد ايــن بــازار خواهند شــد. بخشــی 
از ايــن 76 هــزار هکتــاري کــه باغــداری غيــر 

اقتصــادی دارنــد نيــز وارد بــازار مي شــوند. 
ــا حرکــت غيــر شــتابي مــي تــوان در  يعنــي ب
يــک بــازه دوســاله بــه 50 درصــد حجــم بــازار 

ــه رفســنجان رســيد.« آب قابــل مبادل
ــی  ــهيلگران اجتماع ــان، از تس ــا کنعانی مون
و عضــو پــروژه مديريــت مشــارکتی منابــع 
آب نقشــه راه خــود را ايــن چنيــن تعريــف 
بــراي  دقيــق  مطالعــات  انجــام  کــرد: »1- 
تعييــن وضعيــت دقيــق حــد ســفره اســت. 2- 
ــم.  ــت مي آوري ــه دس ــه ب ــه ک ــازی آنچ آگاه س
بــه طــور شــفاف بــه همــه بهره بــرداران؛ يعنــي 
ايجــاد تريبون هــا و صــداي واحــد کــه همــه در 
ــد وضعيــت ســفره چيســت.  ــک لحظــه بدانن ي
3- شناســايي ســرمايه اجتماعــي و حرکت هــاي 
خــود انگيختــه محلــي نظيــر آنچــه کــه آقــاي 
نظــري و آقــاي ابطحــي انجــام مي دهنــد و 
ــو  ــراي گفتگ ــدوام ب ــاي م ــزاري تريبون ه برگ
ايــن  ســاختاربندي  و  ســازماندهي   -4 آب. 
حرکت هــا در راســتاي مشــارکت اجتماعــي 
افــراد عالقه منــد، ذي نفــوذ و پيشــرو بــراي 
ــع  ــي مناب ــت محل ــن مديري ــت گرفت ــه دس ب
ــون و   ــمت قان ــازي در س ــان.5 - بسترس خودش
ــراي  ــازماني ب ــاختاري و س ــت س ــاد ظرفي ايج
واگــذاري اختيــار مديريــت بــه يــک نهــاد 
مدنــي 6- گــذار از نظــارت دولتــي بــه نظــارت 
ــت  ــدرت گرف ــه ق ــن ک ــد از اي ــي بع ــاد مدن نه
و توانمنــد شــد. در حيــن گــذار از نظــارت 
ــش،  ــوزش، پاي ــي آم ــارت مدن ــه  نظ ــي ب دولت
در  آگاهي رســاني  توانمندســازي،  مديريــت، 
ــا  ــد ت ــد ش ــام خواه ــي انج ــاد مدن ــن نه همي

بتوانــد متولي گــري دولتــي را بگيــرد.«
چنــد  بــه  خــود  جمع بنــدی  در  مشــايخي 
ــر  ــا ب ــن آنه ــم تري ــه مه ــرد ک ــاره ک ــه اش نکت
ــق  ــد  تواف ــه باي ــد داشــت ک ــن مســئله تأکي اي
ــن مســئله  ــوان اي ــا بت ــود ت ــي حاصــل ش جمع
ــه  ــد در مجموع ــق باي ــن تواف ــرد. اي ــل ک را ح
کوچــک ، مناطــق محــدود و بــا مشــارکت 
ــی  ــرد ول ــورت گي ــت ص ــب رضاي ــردم و جل م
ــا سياســت گذاري  ــد ب ــن جلــب مشــارکت باي اي

و قالب بنــدي کالن ترکيــب شــود.
جالل پــور در نطــق پايــان جلســه ضمــن 
تشــکر از شــرکت کننــدگان بــه چنــد مســئله 
اشــاره کــرد. »بايــد پيامدهــاي تصميــم گيري 
ــه  ــن مقايس ــم نگرفت ــاي تصمي ــا پيامده را ب
کنيــم. اگــر يــک راه حــل درســت ديــده شــود 
بعــد از راه حــل متغيرهــا متفــاوت خواهــد بود. 
بنابرايــن بايــد راه هــا و پيامد هــای مختلــف را 
در نظــر بگيريــم. در بحــث اســتارت اپي ها 
ــتاب  ــت ش ــا از ظرفي ــويم ت ــر وارد ش جدي ت

دهنــده اســتفاده کنيــم.«
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• ترکیبى از روى و بور کمپلکس شده با اتانول آمین بدون ایجاد سوزندگى در سطح برگ و میوه
• ترکیبى ایده آل براى تقویت و حفظ جوانه هاى درخت پسته 

• تاثیر بى نظیر بر بهبود گرده افشانى و تشکیل میوه پسته
• قابلیت تامین روى و بوردر خاکهاى آهکى از طریق مصرف خاکى و کودآبیارى

• مناسب براى محلولپاشى

کود مایع روى و بر

(W/V) درصد
8 % ..................................................  (Zn) روى
2 % .................................................... (B) بور

زمان مصرف:
. بالفاصله پس از برداشت و قبل از ریزش

 برگ ها
. زمان تورم جوانه ها 

زیبونـــــــــــــــــــوکس
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ش، شماره 77، ساختمان کیمیا
ن، بلوار ارت

ى: تهرا
دفتر مرکز

ى:   1955753684
      کد پست

واحدهاى 13،12، 14و15  

س:    021-22468086
0   فک

تلفن: 21-22468083-5
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