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تقدیر اتاق ایران از انجمن پسته
دبیرخانه انجمن پسته ایران

انجمــن ملــی پســته ایــران در نخســتین 
ــکل های  ــی »تش ــش مل ــت همای نشس
اقتصــادی راهبــران توســعه« همزمــان بــا 
»روز ملــی تشــکل ها« بــه عنــوان تشــکل 
ــات  ــوزه خدم ــران در ح ــاق ای ــر ات برت

ــر و تشــکر قــرار گرفــت.  مــورد تقدی
ــال 1386  ــران از س ــته ای ــن پس انجم
انجمــن ملــی زیــر  تحــت عنــوان 
ــا  ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــه ات مجموع
فــرآوری  تولیدكننــدگان،  مشــاركت 
كلیــه  و  صادركننــدگان  كننــدگان، 
بخش هــای خدماتــی مرتبــط بــا صنایــع 

بــه  كــه  ســازمان هایی  و  نهادهــا  و 
ــتند  ــته هس ــدركار پس ــت ان ــوی دس نح
و  ســاماندهی  و  هم اندیشــی  بــرای 
اتخــاذ  و  هماهنگــی  و  نظــم  ایجــاد 
ــی  ــن بخش ــور  بی ــه در ام ــدت روی وح
ــگاه  ــا جای ــره وری و ارتق ــش به و افزای
ــن  ــد و ای ــت می كن ــران  فعالی ــته ای پس
فعالیت هــا در ســطوح داخلــی و خارجــی 

می شــوند. پیگیــری 
نماینــدگان انجمــن در این نشســت ســید 
ــره،  ــأت مدی ــس هی ــی رئی ــود ابطح محم
ــركل،  ــوی دبی ــم عل ــد ابراهی ــید محم س
ــا  ــأت امن عبدالکریــم امیــن زاده عضــو هی
ــره  ــأت مدی ــو هی ــان عض ــد بازی و مجی
انجمــن پســته شــركت داشــتند. شــایان 
ــی  ــه نمایندگ ــن زاده ب ــت، امی ــر اس ذك
ــه را  ــران تقدیرنام ــته ای ــن پس از انجم
از غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق 

ــرد. ــت ك ــران دریاف ــی ای بازرگان
در ایــن نشســت كــه در تاریــخ 22مرداد 
غالمحســین  شــد،  برگــزار   1397
شــافعی رئیــس اتــاق ایــران، عبدالرضــا 
ــد  ــور، محم ــر كش ــی وزی ــی فضل رحمان
ــدن  ــت، مع ــر صنع ــریعتمداری وزی ش
ــب  ــکیان نای ــعود پزش ــارت، مس و تج
ــر  ــا فوالدگ ــس و حمیدرض ــس مجل رئی
رئیــس كمیســیون ویــژه حمایــت از 
تولیــد مجلــس حضــور داشــتند و از 
بخــش  تشــکل های  پیشکســوتان 
ــور  ــر كش ــکل های برت ــی و تش خصوص

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــز تقدی نی

از محورهــای ایــن نشســت، نقــش 
توســعه  در  كســب وكار  انجمن هــای 
تضــاد  مدیریــت  ایــران؛  اقتصــادی 
منافــع و اجماع ســازی در تشــکل های 
اقتصــادی؛ اهمیــت ســرمایه اجتماعی در 
كارآمــدی و تأثیرگــذاری تشــکل های 
ــی  ــول حکمران ــی و اص ــادی؛ مبان اقتص
كارفرمایــی؛  تشــکل های  در  خــوب 
شــرایط  در  اقتصــادی  تشــکل های 
ــم و نقــش تشــکل های اقتصــادی  تحری
ــش  ــت و بخ ــر دول ــوی مؤث در گفت وگ
ــکل های  ــی تش ــش مل ــی همای خصوص

ــود. ــادی ب اقتص
امضــای تفاهم نامــه همــکاری میــان 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  اتــاق 
كشــاورزی ایــران و وزارت كشــور در 
راســتای اجــرای سیاســت های كلــی 
اقتصــاد مقاومتــی و بــا توجــه بــه قانــون 
بهبــود مســتمر محیــط كســب وكار یکــی 

ــود. ــش ب ــن همای ــای ای از رویداده
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ــان جمعــی از باغــداران و  انجمــن پســته 11 و 12 شــهریور امســال میزب
فرآوری کننــدگان اســتان قــم بــود. در ایــن ســفر دو روزه از 5 بــاغ نمونــه 
اســتان کرمــان و 2 مجتمــع بــزرگ صنعتــی فــرآوری پســته اســتان کرمان 
در شهرســتان های ســیرجان و رفســنجان بازدیــد شــد و نشســت مشــترکی 
بــا فاطمــه نظــری و علــی قاســم علیزاده، اعضــای هیــأت مدیــره انجمــن 
پســته ایــران برگــزار شــد کــه در طــی آن شــرایط بــرای تعامــات بیشــتر 

و بهتــر بیــن پســته کاران اســتان قــم و انجمــن مهیــا گردیــد.
ــم و  ــی ق ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس ــیخانی رئی علیرضــا ش
از همراهــان قدیمــی انجمــن پســته ایــران در دیــدار مشــترک بــا هیــأت 
مدیــره انجمــن گفــت: »در کمیســیون کشــاورزی اتــاق قــم جمعــی تمــام 
قــد ایســتاده اند تــا توســعه افســار گســیخته کشــت پســته را مهــار کننــد. 
ــه  ــک مســئله جــدی اســت ک ــم ی ــتان ق ــی در اس ــع آب ــت مناب محدودی
ــن  ــدف آموخت ــا ه ــز ب ــفر نی ــن س ــد. ای ــد می کن ــه را تهدی ــات منطق حی

ــته انجــام گرفته اســت.«  ــدار کشــت پس ــعه پای توس
علیرضــا شــیخانی دســتاوردهای ایــن ســفر را عــاوه بــر آموختــن راه هــای 
ــرای حفــظ ترمینال هــای  ــزه ای ب ــان پســته، انگی افزایــش عملکــرد درخت
محــدود در منطقــه ذکــر کــرد. وی گفــت: »در ایــن ســفر آموختیــم کــه 
بایــد همیــن ترمینــال و ترمینال دارهــای موجــود را تقویــت کنیــم و مانــع 

ــداد ترمینال هــا شــویم.« افزایــش تع
ــم یکــی دیگــر از کســانی  ــزرگ پســته ق ــی از باغــداران ب محمــد پورعل
بــود کــه در جلســه هیــأت مدیــره صحبــت کــرد. تأکیــد وی بــر مســئله 
ــران خواســت  ــود. وی از انجمــن پســته ای دقــت و شــفافیت اطاعــات ب
ــق و  ــات دقی ــار اطاع ــر انتش ــته ب ــت پس ــود را در صنع ــاش خ ــه ت ک
ــای دروغ در  ــام آماره ــع از اع ــد و مان ــز کن ــت متمرک ــا واقعی ــق ب مطاب
تنــاژ برداشــت شــوند کــه منجــر بــه وسوســه ســایر گروه هــا بــرای ورود 
بــه باغــداری پســته و یــا توســعه ســطح زیــر کشــت می شــود. وی گفــت: 
ــته  ــول پس ــت محص ــرای برداش ــه ب ــه وزارتخان ــی ک ــغ آمارهای ــا تبلی »ب
ــته  ــداری پس ــده و وارد باغ ــه ش ــادی وسوس ــده زی ــد، ع ــام می کن اع

ــرداری از آب  ــت در بهره ب ــش رقاب ــث افزای ــئله باع ــن مس ــوند و ای می ش
ــود.« ــا می ش ــه م ــودی هم ــه ناب ــده و منجــر ب ش

ــز در  ــران نی ــته ای ــن پس ــره انجم ــأت مدی ــم علیزاده عضــو هی ــی قاس عل
پاســخ بــه درخواســت مهمانــان قمــی توضیــح داد: » یکــی از رســالت های 
انجمــن پســته ایــران شــفافیت و دقــت در اطاعــات اســت و تمــام تــاش 
انجمــن صــرف جمــع آوری اطاعــات دقیــق می شــود.« وی تأکیــد کــرد: 
ــا مراکــز دولتــی بــرای اعــام  »انجمــن پســته ایــران بارهــا در جلســه ب
ــروز  ــت و ام ــث کرده اس ــران بح ــته ای ــول پس ــی کل محص ــدد واقع ع
ــا  ــمی آماره ــع رس ــوان مرج ــه عن ــه ب ــرار دارد ک ــی ق ــن در موقعیت انجم
و اطاعــات در حــوزه پســته از ســوی مراکــز خارجــی و داخلــی شــناخته 

می شــود.«
ــد پســته و زعفــران  ــه تولی قــم یکــی از اســتان هایــی کــه در گذشــته ب
ــه تشــویق  ــران منجــر ب ــازار ته ــه ب ــا نزدیکــی ب ــروف بوده اســت، ام مع
ــا  ــرای مصــرف داخــل شده اســت. ب کشــت صیفی جــات و گنــدم و جــو ب
شــروع بی آبــی در مراکــز اصلــی کشــت پســته ماننــد رفســنجان، موجــی 
از باغــداران بــه ســمت مناطقــی همچــون قــم حرکــت کردنــد تــا کشــت 
پســته را در آنجــا آغــاز کننــد. در حــال حاضــر 12 هــزار هکتــار بــاغ پســته 
ــر  ــارور اســت. ب ــار از آن ب ــزار هکت ــم کشــت شده اســت و 4 ه در اســتان ق
طبــق آمارهــا رقــم برداشــت در ایــن منطقــه 2 هزار و 500 تن پســته خشــک 
ــازار پســته قــم مصــرف داخلــی دارد و بیشــتر خریــداران  ذکــر شده اســت. ب

پســته قــم، آجیل فروشــان، شــیرینی پــزان و ســوهان پــزان هســتند. 
ــه  ــی اســت ک ــه یکــی از چالش های ــت آب منطق ــت و کیفی کاهــش کمی
منجــر بــه اهمیــت یافتــن پســته بــه عنــوان محصولــی کــه محدودیــت 

ــت. ــد، شده اس ــی کن ــل م ــوری را تحم آب و ش
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی کرمــان و قــم ایــن برنامــه دو روزه 
ــا هــدف بســتر ســازی بــرای بــه  را بــه میزبانــی انجمــن پســته ایــران ب
اشــتراک گذاری اطاعــات و الگوبــرداری از مجموعه هــای بــزرگ و 
موفــق بــرای افزایــش بهــره وری در باغــات اســتان قــم ترتیــب داده بودنــد. 

انجمن پسته ایران میزبان باغداران قمی
دبیرخانه انجمن پسته ایران

بازدید از باغ آقای قطبی - منطقه قطبیه سیرجان - شهریور 97 )عکس: دبیرخانه انجمن پسته ایران(
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حضور باغداران قمی به روایت تصویر

بازدید از ترمینال پسته - رفسنجان 
)عکس: روابط عمومی اتاق بازرگانی قم( 

جلسه مشترک باغداران پسته قم با عضو هیأت مدیره انجمن پسته ایران 
)عکس: دبیرخانه انجمن پسته ایران(

بازدید از باغ شركت ایزدیاران - سیرجان - شهریور 97
)عکس: دبیرخانه انجمن پسته ایران(

توضیحات حسین نجف آبادی پور عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران 
فرآوری و صادرات پسته جالل آباد - سیرجان )عکس: دبیرخانه انجمن پسته ایران(

توضیحات مهندس رضایی، مدیر جهادكشاورزی رفسنجان
 باغ پسته قطبی - سیرجان )عکس: دبیرخانه انجمن پسته ایران(

توضیحات مهندس صدرپور در باغات پسته جوادیه فالح - رفسنجان 
)عکس: دبیرخانه انجمن پسته ایران(
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انجمن

اقتصاددان میهمان انجمن پسته ایران تشریح کرد:

آینده قیمت دالر

تیرمــاه  اواخــر  در  ارزی  التهابــات 
ــه  ــد ك ــه راه بودن ــاری در میان ــال ج س
ــی  ــع عموم ــه مجم ــزاری جلس ــا برگ ب
ــران مصــادف شــدند.  انجمــن پســته ای
ــتانی  ــا بوس ــر رض ــه دكت ــن جلس در ای
اقتصــاددان برجســته كشــور بــه عنــوان 
ــتانی  ــده بود. بوس ــوت ش ــخنران دع س
در ایــن نشســت ضمــن مــرور تالطمــات 
ــر واقعــی  ــالش نمــود تصوی ــازار ارز ت ب
اقتصــاد ایــران را ارائــه نمایــد. در ادامــه 
ــام  ــه انضم ــخنرانی وی ب ــات س جزئی
پرســش و پاســخ های مطــرح شــده 

شــده اند. آورده 
اگــر یادتــان باشــد پارســال همیــن موقــع در 
ــت  ــرخ ارز صحب ــورد ن ــودم و در م ــان ب خدمت ت
شــد. در آن زمــان نــرخ دالر حــدود 3400 تومــان 
ــه  ــم ک ــت کردی ــن صحب ــاره ای ــد درب ــود و بع ب
ــور  ــان عب ــرخ ارز از 4000 توم ــال ن ــر س در آخ
می کنــد. االن نــرخ دالر حــدود 8000 تومــان 
ــم  ــت می کن ــورد صحب ــن م ــدا در ای اســت. در ابت
ــد و از  ــق ش ــال محق ــی پارس ــرا پیش بین ــه چ ک
ــه  ــد اینک ــه بع ــد؟ و نکت ــتر ش ــان بیش 4000 توم
ــم  ــا بفهمی ــر م ــد؟ اگ ــتر ش ــدر بیش ــن ق ــرا ای چ
ــع  ــت، آن موق ــاال رف ــرخ دالر ب ــدر ن ــن ق ــرا ای چ
ــد  ــه بع ــن ب ــه از ای ــم ک ــل کنی ــم تحلی می توانی

ــد؟ ــی می افت ــه اتفاق چ
پــس بخــش عمــده بحــث امــروز مــن در مــورد 
ایــن اســت کــه چــرا نــرخ ارز 8000 تومــان 
شــد و بعــد در مــورد ایــن صحبــت می کنــم 
ــد  ــه بع ــن ب ــرخ ارز را از ای ــم ن ــر بخواهی ــه اگ ک
پیش بینــی کنیــم چگونــه بایــد فکــر کنیــم و بعــد 
ــد  ــورم و رش ــرخ ت ــورد ن ــری در م ــک نتیجه گی ی

ــت. ــم داش ــادی خواهی اقتص
ــد  ــگاه کنی ــودار را ن ــن نم ــمت اول ای ــر قس  اگ
کــه حــدود ســال 91 تــا 92 اســت، یــک جهــش 
ــودار  ــن نم ــای ای ــد و در انته ــودار می بینی در نم
دوبــاره یــک جهــش دیگــر می بینیــد. ایــن 
ــرخ دالر اســت. آن خــط  ــه ن ــوط ب ــا مرب جهش ه
پاییــن کــه تیره تــر اســت، نــرخ دالر رســمی 
اســت، یعنــی آن نرخــی کــه دولــت دوســت دارد 
در بــازار ببینــد. خــط روشــن، نــرخ دالر آزاد اســت، 
ــا  ــه آن رسیده اســت. ب ــازار ب ــه ب ــی نرخــی ک یعن
ــت همیشــه دوســت  ــن نمــودار، دول ــه ای توجــه ب

بــازار  در  تمایلــی  امــا  باشــد،  ارزان  دالر  دارد 
وجــود دارد کــه دالر گران تــر باشــد. جالــب اســت 
ــی  ــت خیل ــود دارد، دول ــه جهــش وج ــی ک جاهای
ــرخ  ــل، کــف ن ــد حداق ــه بتوان ــد ک ــاش می کن ت
را حفــظ کنــد، ولــی بعــد از مدتــی بــه مرحلــه ای 
ــور می شــود  ــدارد و مجب ــده ای ن می رســد کــه فای

ــد. ــازار حرکــت کن ــرخ ب ــه ســمت ن ب
ــر  ــته نظ ــت توانس ــا دول ــی دوره ه ــط در بعض فق
خــودش را بــه بــازار تحمیــل کنــد. امــروز در ایــن 
ــی  ــه مواقع ــه در چ ــم ک ــت می کنی ــورد صحب م
دولــت توانســته نظراتــش را تحمیــل کنــد؟ و آیــا 
ــن کار را  ــد ای ــروز می توان ــرایط ام ــت در ش دول

ــا خیــر؟ بکنــد ی
ــت  ــد دالر تح ــم رون ــل کنی ــم تحلی ــر بخواهی اگ
تأثیــر چــه متغیــری اســت، خــط کــم رنــگ نــرخ 
ــت و  ــق شده اس ــازار محق ــه در ب ــت ک دالری اس
خــط پررنگ تــر نــرخ دالر در شــرایطی اســت کــه 
اگــر نــرخ دالر در ســال 1368 را 600، 700 تومان 
در نظــر بگیریــم و بــر اســاس تــورم و بــدون توجه 
بــه هیــچ متغیــر دیگــری رشــدش بدهیــم و بیایــم 
جلــو؛ البتــه نــرخ تــورم آمریــکا را از آن کــم کنیــم. 
ــوان  ــر می ت ــک متغی ــا ی ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ب
رونــد کلــی نــرخ دالر را توضیــح داد؛ یعنــی وقتــی 
ــاال  ــورم وجــود دارد، قیمــت کاالهــا ب ــران ت در ای
مــی رود؛ پــس قیمــت دالر هــم بــه عنــوان یــک 
کاال بایــد بــاال بــرود. ایــن یــک رونــد کلــی اســت 

و هیــچ خدشــه ای در آن وارد نیســت. 
چــرا در ایــران چنیــن اتفاقــی می افتــد؟ چــرا 
ــی  ــن باشــد، ول ــرخ ارز پایی ــت دوســت دارد ن دول

بــازار همیشــه نــرخ باالتــری را عرضــه می کنــد؟ 
کــه  بر می گــردد  واقعیتــی  بــه  مســئله  ایــن 
دوســت  خیلــی  را  آن  مــا  سیاســت مدارهای 
ــه  ــم س ــه آن می گویی ــم اقتصــاد ب ــد؛ در عل ندارن
گانــه غیــر ممکــن؛ بعضــی چیزهــا بــا هــم جمــع 
نمی شــوند، ولــی دولــت مــا دوســت دارد اینهــا را 
ــه غیرممکــن  ــن ســه گان ــا هــم داشته باشــد. ای ب
ــن  ــه ای ســه عنصــر دارد: 1- تحــرک ســرمایه، ب
ــال  ــاد فع ــه در اقتص ــرادی ک ــا اف ــه آی ــا ک معن
ــا  ــد ی ــی بخرن ــی خارج ــد دارای ــتند، می توانن هس
خیــر؟ کاالی خارجــی ماننــد دالر. 2- اینکــه 
ــد؟  ــه اجــرا می کن ــی را چگون ــت سیاســت پول دول
ــاد  ــه زی ــول همیش ــه پ ــت دارد عرض ــا دوس آی
باشــد و دوســت دارد خــرج کنــد و کســری بودجــه 

تحوالت نرخ ارز

ها و بحران ارزیتحریم•
بحران اول•
جهش دوم•

2

دالر رسمی

دالر آزاد
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بیــاورد و بــرود از بانــک مرکــزی قــرض بگیــرد؟ 
3- دولــت چــه تمایلــی نســبت بــه نــرخ ارز دارد؟ 
اینکــه می خواهــد نــرخ ارز تثبیــت شــده باشــد یــا 

ــد؟  ــر کن تغیی
ایــن ســه مقولــه بــا هــم جمــع نمی شــوند. هیــچ 
کشــوری نمی توانــد همزمــان  هــم ورود و خــروج 
ــول  ــری پ ــرخ براب ســرمایه را آزاد بگــذارد ، هــم ن
ــم  ــه دارد و ه ــت نگ ــًا ثاب ــا تقریب ــت ی ــود را ثاب خ
سیاســت پولــی مســتقلی را دنبــال کنــد. کشــورها 
ــوق را  ــت ف ــه سیاس ــت از س ــد دو سیاس می توانن
ــا  ــه آنه ــر س ــرای ه ــا اج ــد؛ ام ــرا درآورن ــه اج ب

غیرممکــن اســت. 
ــن  ــار چنی ــه اختص ــوان ب ــه گانه را می ت ــن س ای
ــرخ  ــل اســت ن ــر کشــوری مای ــرد؛ اگ تشــریح ک
برابــری پــول خــود را کــم و بیــش ثابــت نگــه دارد 
) مثــًا بــرای تشــویق صــادرات و مهــار واردات از 
ــال  ــن ح ــد( و در عی ــری کن ــش آن جلوگی افزای
)بــه منظــور جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ( 
نمی خواهــد از ورود و خــروج آزادانــه ســرمایه 
جلوگیــری کنــد ، ایــن کشــور دیگــر نمی توانــد در 
ــتقل  ــًا آزاد و مس ــود کام ــی خ ــت های پول سیاس
عمــل کنــد و مثــًا ســطح قیمت هــا و نــرخ بهــره 
را بــه نحــوی موثــر کنتــرل کنــد ؛ زیــرا هنگامــی  
ــتکاری«   ــه »دس ــرخ ارز ب ــت ن ــرای تثبی ــه ب ک
عرضــه و تقاضــای پــول مبــادرت مــی ورزد ، 
ســطح قیمت هــا و نــرخ بهــره ناگزیــر از آن 
ــل  ــور مای ــن کش ــه ای ــد. چنانچ ــر می پذیرن تأثی
ــد  ــت کن ــی را تثبی ــول مل ــری پ ــرخ براب ــد ن باش
ــا اعمــال سیاســت های  ــد ب و در عیــن حــال بتوان
پولــی مناســب ، ســطح قیمت هــا و نــرخ بهــره در 
کشــور را نیــز در حــد مــورد نظــر خــود نگــه دارد ، 
ناچــار اســت کــه حرکــت ســرمایه را کنتــرل کنــد؛ 
زیــرا در غیــر ایــن صــورت ، ورود و خــروج آزادانــه 
ســرمایه ، بــا تغییــر در تقاضــا و عرضــه پــول ملــی ، 

ــود. ــر می ش ــری منج ــرخ براب ــر در ن ــه تغیی ب
ــر از  ــرخ ارز آزاد باالت ــات ن ــی اوق ــرا برخ ــا چ ام
نرخــی اســت کــه بــه کمــک تــورم را پیش بینــی 
ــازار  ــرخ ب ــال 1384 ن ــل از س ــا قب ــم؟ ت می کنی
ــال  ــت و در س ــی شده اس ــرخ پیش بین ــر از ن باالت
ــد االن  ــت و بع ــر اس ــازار پایین ت ــرخ ب 89-88 ن
ــازار  ــاره در شــرایطی قــرار داریــم کــه نــرخ ب دوب
ــی  ــورم پیش بین ــه ت ــت ک ــی اس ــر از نرخ باالت
ــم  ــل کنی ــوب تحلی ــم خ ــر بخواهی ــد. اگ می  کن

ــیم. ــر داشته باش ــد نظ ــد م ــرایط را بای ــن ش ای
رابطــه بیــن نوســانات نــرخ ارز نســبت بــه 
پیش بینــی می کنــد،  تئــوری  نرخــی کــه  آن 
ــا در بخــش نفــت و گاز  ــه صــادرات م بســتگی ب
دارد. بــه عبــارت دیگــر، هــر ســالی کــه صــادرات 

ــازار  ــت ارز در ب ــت، قیم ــم بوده اس ــا ک ــت م نف
ــان  ــۀ70 نش ــال های ده ــت و س ــر بوده اس باالت
ــا  ــال های 1387 ت ــت. س ــال ها اس ــده آن س دهن
ــت،  ــاد بوده اس ــی زی ــت خیل ــادرات نف 1389 ص
بنابرایــن نــرخ ارز نســبت بــه تــورم خیلــی 
ــم  ــم ببینی ــر بخواهی ــس اگ ــر بوده اســت. پ پایین ت
چــه اتفاقــی در  آینــده می افتــد بایــد بدانیــم 
صــادرات نفــت و گاز در آینــده چطــور خواهــد بــود 
ــروز  ــه چــه بســتگی دارد. ام و صــادرات بیشــتر ب
ــرای  ــه ب ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــا بس ــادرات م ص
ــال  ــا پارس ــر م ــد. اگ ــی می افت ــه اتفاق ــام چ برج
ــرخ ارز  نتوانســتیم خــوب پیش بینــی کنیــم کــه ن
چقــدر می شــود شــاید بــه خاطــر ایــن بــوده کــه 
ــرون  ــام بی ــکا از برج ــرد آمری ــر نمی ک ــی فک کس
ــا  ــاید م ــام نباشــد، ش ــکا در برج ــر آمری ــرود. اگ ب
ــم و  ــادر کنی ــت ص ــل نف ــدازه قب ــه ان ــم ب نتوانی
ــًا  عرضــه ارز در اقتصــاد مــا کــم می شــود، متعاقب
هــر کاالیــی کــه کــم بشــود حتمــًا قیمتــش بــاال 

ــی رود. م
ــد  ــه بع ــم از االن ب ــم بدانی ــر بخواهی ــس اگ  پ
ــر  ــورد فک ــن م ــد در ای ــد، بای ــی می افت ــه اتفاق چ
کنیــم چــه اتفاقــی بــرای برجــام می افتــد. از 

ــا نیســت،  ــد دیگــر کار اقتصاددان ه ــه بع اینجــا ب
ــیون را  ــار سیاس ــد رفت ــت. بای ــیون اس کار سیاس
ــا  ــا ب ــد م ــر می کنی ــر فک ــرد. اگ ــی ک پیش بین
اروپــا بــه نتیجــه ای می رســیم کــه صــادرات 
ــت  ــااًل قیم ــس احتم ــود، پ ــم نمی ش ــان ک نفت م
دالر یــک مقــدار پایین تــر مــی رود. اگــر بــا اروپــا 
ــار  ــد انتظ ــًا بای ــیم، حتم ــم برس ــه تفاه ــم ب نتوانی
ــرود.  ــر ب ــم باالت ــن ه ــرخ ارز از ای ــیم ن داشته باش
در اینجــا یــک نکتــه وجــود دارد، مــا وقتــی داریــم 
ــاره  ــم، درب ــت می کنی ــادرات صحب ــورد ص در م
ــات  ــی بی ثب ــه خیل ــم ک ــت می کنی بخشــی صحب
ــن نمــودار نشــان می دهــد کــه بخــش  اســت. ای
خارجــی مــا کــه صــادرات هــم آنجــا دارد اتفــاق 
ــت.  ــات اس ــی بی ثب ــر قانون ــدر از نظ ــد چق می افت
ــط و  ــک خ ــا ی ــی ب ــن منحن ــی در ای ــر بی ثبات ه
حاشــیه نشــان داده شده اســت. قســمت اول را 
ــت؛  ــای ارز اس ــدد نرخ ه ــم، تع ــگاه می کنی ــه ن ک
ــرخ ارز  ــناور و ن ــرخ ارز ش ــی، ن ــرخ ارز صادرات ن
ــر  ــودار جلوت ــه روی نم ــدار ک ــک مق ــمی. ی رس
ــیم  ــه می رس ــای چندگان ــد از نرخ ه ــم، بع می آیی
بــه آن هاشــور پررنــگ کــه نماگــر تحریــم اســت. 
ــال  ــاد اعم ــی اقتص ــش خارج ــم روی بخ تحری

نرخ ارز و تورم

الر وابستگی روند نرخ د•
به تفاوت تورم داخل و

خارج 

نرخ ارز برابری

نرخ ارز آزاد

۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

۷۰۰۰

ثباتی نظام ارزیبی
ثباتی نظام ارزی مانع بی•

صادرات غیرنفتی

طه چین صادرات غیرنفتی با خط تیره، مناطق نقرشد 
نظام  ارزی چند نرخی، منطقه تیره دوران تحریم 

، شکاف نرخ ارز(اجرای تحریم های مالی تا برجام)
رز با خط چین و شکاف نرخ ا( با نرخ آزاد)صادراتی 

ده شده با خط چین تیره نشان دا( با نرخ آزاد)رقابتی 
در این دوره نرخ ارز رسمی نیز وجود داشته. است
.  است
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انجمن

انداز رشد اقتصادی و تورمچشم

تورم

رشد 
اقتصادی

نظام بانکی

نفتبرجام

ارز

دولت

ینقدینگ

نرخ 
سود

ــاد  ــی اقتص ــش داخل ــی روی بخ ــود و کس می ش
ــر  ــفانه ه ــا متأس ــذارد، ام ــم بگ ــد تحری نمی توان
ــت شــروع  ــی رود دول ــاال م ــرخ ارز ب ــه ن ــت ک وق
ــی اقتصــاد و  ــه بهــم زدن بخــش  داخل ــد ب می کن
دوبــاره می رســیم بــه ارزهــای چندگانــه. طــی 2، 
3 مــاه گذشــته یــک آشــفتگی در بحــث صــادرات 
و واردات احســاس شــد؛ هــر روز یــک بخشــنامه 
ــا  ــی واردات ی ــک کاالی ــر روز ی ــده، ه ــادر ش ص
صادراتــش ممنــوع شــده و هــر روز یــک نرخــی 
ــادرات  ــود ص ــور می ش ــت. چه ط ــام شده اس اع
کــرد وقتــی محیــط ایــن بخــش ایــن قــدر 
ــه االن  ــدی اســت ک ــن تهدی ــات اســت؟ ای بی ثب
نســبت بــه بخــش صــادرات وجــود دارد. درســت 
ــم  ــت ک ــادرات نف ــت ص ــن اس ــه ممک ــت ک اس
بشــود و نــرخ ارز افزایــش پیــدا کنــد، یعنــی 
ــی  ــای صادرات ــیم درآمده ــار داشته باش ــا انتظ م
ــکل  ــت مش ــی دول ــود، ول ــتر بش ــی بیش غیرنفت
اصلــی اســت کــه بــا بی ثبــات کــردن ایــن 
ــودش در  ــت خ ــش دخال ــق افزای ــش از طری بخ
ایــن بخــش باعــث می شــود کســی نتوانــد 
ــر  ــم اگ ــن نمی دان ــًا م ــرد. االن واقع ــم بگی تصمی
کســی پســته صــادر کنــد و بخواهــد عوایــدش را 
ــد  ــی می توان ــه نرخ ــا چ ــاورد ب ــور بی ــل کش داخ
بفروشــد؟ آن نــرخ آخــری کــه بــه دســتش 

ــت؟ ــدر اس ــد چق می رس
امــروز بزرگتریــن تهدیــدی کــه وجــود دارد بیشــتر 
ــش  ــن بخ ــت در ای ــت گذاری دول ــب سیاس از جان

ــک قســمت از  ــط ی ــد فق ــه کنی ــر توج اســت. اگ
ــمت  ــت و آن قس ــگ اس ــفید رن ــودار س ــن نم ای
ســفید کــه تــک نرخــی اســت، آنجایــی اســت کــه 
دولــت نفــت زیــادی صــادر کــرده و  می توانــد ارز 
زیــادی عرضــه کنــد و قیمــت دالر را پاییــن نگــه 

دارد. 
اقتصــاد مــا  بقیــه  اثــری روی  ارز چــه  امــا 
ــذارد  ــر می گ ــه ارز اث ــی ک ــن جای ــذارد؟ اولی می گ
تــورم اســت، ولــی همــۀ تــورم بــه ارز ربــط نــدارد. 
تــورم را می شــود دو قســمت کــرد؛ یــک قســمت 
کاالهــا و دیگــری خدمــات. اگــر افزایــش نــرخ ارز 
ــت  ــده اس ــق ش ــادی از آن محق ــمت زی ــه قس ک
ادامــه پیــدا کنــد، مــا بایــد انتظــار داشــته باشــیم 
کــه قیمــت کاالهــا هــم زیــاد بشــود؛ پــس حتمــًا 
یــک تــورم بیشــتری بــه واســطه افزایــش نــرخ ارز 
داریــم، امــا بــا افزایــش نقدینگــی حتمــًا خدمــات 

ــود.  ــران می ش ــم گ ه
قســمت بعــدی کــه اثــر می پذیــرد شــبکه بانکــی 
اســت. طــی چنــد ســال اخیــر نــرخ بهــره بانکــی 
همیشــه بیشــتر از نــرخ تــورم بــوده و ایــن یــک 
ــب و  ــر کس ــرای ه ــزرگ ب ــی ب ــت خیل محدودی
کاری اســت. چطــور می شــود در یــک اقتصــاد 10 
درصــد ســود واقعــی داشــت؟! یعنــی وقتــی تــورم 
و هزینــه دســتمزدها را کنــار گذاشــت، 10 درصــد 
ــن  ــی از بزرگ تری ــن یک ــد؟ ای ــی بمان ــود واقع س
ــال 91  ــه از س ــت ک ــا اس ــاد م ــای اقتص چالش ه
ــاش  ــی ت ــم خیل ــت ه ــت و دول ــروع شده اس ش

کــرده بــرای اینکــه ایــن فاصلــه را کــم کنــد.
بــا ایــن توضیحــات اگــر بخواهیــم تحلیلــی بــرای 
ــن نمــوداری  ــد چنی ــده داشته باشــیم بای ســال آین
را در ذهنمــان تصــور کنیــم. برجــام کــه بــه نظــر 
می رســد بــه آخــر خــط خــود رسیده اســت و 
باعــث می شــود صــادرات نفــت مــا کــم بشــود و 
ــت ارز کمتــری خواهــد داشــت و هزینه هــای  دول
ــس تقاضــا در  ــد، پ ــد انجــام ده ــری می توان کمت
اقتصــاد و تولیــد کــم می شــود؛ یعنــی از دو محــل 
ــت  ــد. دول ــادی رخ می ده ــد اقتص ــش رش کاه
هــر وقــت وضعــش خــراب بشــود، مــی رود 
ــن االن  ــه همی ــی ک ــا. بانک های ــراغ بانک ه س
ســود  نرخ هــای  و  اســت  خــراب  وضع شــان 
ــادی  ــار زی ــت فش ــر دول ــد، اگ ــی می دهن باالی
بیــاورد، حتمــًا نــرخ ســود باالتــر مــی رود. وقتــی 
ــرخ ســود 20 درصــد دارد کار  ــا ن یــک اقتصــاد ب
می کنــد و وضعــش ایــن اســت، اگــر نــرخ ســود 
ــک  ــود. بان ــر می ش ــش بدت ــرود وضع ــر ب باالت
ــاژ  ــول پمپ ــا پ ــه بانک ه ــب دارد ب ــزی مرت مرک
ــر  ــت و ه ــراب اس ــان خ ــون وضع ش ــد، چ می کن
ــتر  ــورم بیش ــود ت ــاژ ش ــتری پمپ ــول بیش ــدر پ ق
ــود،  ــاژ ش ــاد پمپ ــه اقتص ــه ب ــول ک ــود. پ می ش
ــک  ــا ی ــا ب ــت زود ی ــن اس ــد؛ ممک ــورم می آی ت
تأخیــر بیایــد. باید توجه داشــت، االن در شــرایطی 
نیســتیم کــه اگــر پولــی بــه اقتصــاد تزریــق شــود 

ــذارد.  ــر بگ ــا اث ــر روی قیمت ه ــا تأخی ب
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محمــد وثوقــی- شــما فرمودیــد دولــت 
ــاال  ــه ب ــد ك ــرل می كن ــرخ ارز را كنت ن
نــرود؛ مخصوصــاً در مــواردی كــه 
ــودش  ــت خ ــت. دول ــاز اس ــتش ب دس
ــت،  ــده ارز اس ــه كنن ــن عرض بزرگتری
اگــر قیمــت ارز را ثابــت نگــه دارد 
ــد  ــی دارن ــه كاالی صادرات ــانی ك كس
حتمــاً ضــرر می كننــد، امــا دولــت هــم 
از ارزان فروشــی ارز ضــرر می كنــد. 
چگونــه چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟ 
ــه  ــد ک ــه ای می مان ــک بچ ــل ی ــا مث ــت م دول
ــود  ــراب کاری به وج ــد، خ کاری را انجــام می ده
ــردن  ــوع ک ــع و رج ــال رف ــد دنب ــی آورد و بع م
ــا دوســت  ــت م آن خــراب کاری هــا اســت! دول
دارد پــول خــرج کنــد. بیــن سیاســت مدارها 
ــد  ــت دارن ــت. دوس ــج اس ــت رای ــِد محبوبی خری
همــه دوستشــان داشــته باشــند. اگــر شــما 
بخواهیــد دوســتتان داشــته باشــند احتمــااًل فکــر 
ــی  ــر جای ــد، ه ــه بیشــتر خــرج کنی ــد ک می کنی
ــر شــهری  ــد و در ه ــده بدهی ــد وع ــه می روی ک
کــه می رویــد کلنــگ بزنیــد و پتروشــیمی 
ــد و  ــرج کنی ــد خ ــما بخواهی ــی ش ــازید! وقت بس
ــی  ــد از کس ــت بای ــدازه آن نیس ــه ان ــان ب دخلت
قــرض بگیریــد. کجــا خیلــی راحــت مــی توانیــد 
قــرض بگیریــد؟ همــان جایــی کــه پــول چــاپ 

ــاپ  ــول چ ــی پ ــزی.  وقت ــک مرک ــود؛ بان می ش
ــت  ــد دول ــود و بع ــورم ایجــاد می ش ــود، ت می ش
بــه ایــن فکــر می افتــد کــه چطــور جلــوی تــورم 
را بگیــرد. جلــوی بخــش خدمــات را نمی تواننــد 
بگیرنــد و کســی تــا حــاال ندیــده دولــت جلــوی 
اجــاره مســکن را بگیــرد. امــا دولــت بــا واردات 
می توانــد قیمــت کاالهــا را کنتــرل کنــد. اینجــا 
همــان جایــی اســت کــه بــه بخــش صــادرات و 
تولیــد اقتصــاد کــه کاالی قابــل تجــارت اســت 

ــد. ــه می زن ضرب

علــی قاســم علیــزاده- افزایــش نــرخ 
ارز اخیــراً از تــورم باالتــر بــود و شــما 
گفتیــد بخاطــر خــروج آمریــکا از برجام 
ــرخ ارز از  ــودن ن ــر ب ــا باالت ــت. آی اس
تــورم می توانــد بــه دلیــل اعــالم 
غیرواقعــی تــورم از ســوی دولــت 

ــد؟ باش
ــددی  ــاخص های متع ــم. ش ــر نمی کن ــن فک م
را  قیمت هــا  افزایــش  مــا  اینکــه  بــرای 
انــدازه بگیریــم وجــود دارد؛ یــک شــاخص 
آن می توانــد شــاخص مصرف کننــده باشــد، 
ــورم  ــق آن، ت ــا از طری ــه م ــزی ک ــی آن چی یعن
را حســاب می کنیــم؛ شــاخص صــادرات داریــم؛ 
ــده  ــاخص تولیدکنن ــم؛ ش ــاخص واردات داری ش

داریــم؛ اقســام شــاخص های قیمــت داریــم 
ــا  ــم. اینه ــه کنی ــا را مقایس ــم آنه ــه می توانی ک
ــد  ــن 10 درص ــادی از ای ــه زی ــدام فاصل هیچ ک

ــد. ندارن
چنــد عــدد را در ذهــن داشــته باشــید؛ مــا روزانــه 
حــدود 4.5 میلیــون بشــکه نفــت اســتخراج 
می کنیــم و 2.5 میلیــون بشــکه از آن صــادر 
می شــود، هــر بشــکه نفــت 70 دالر قیمــت 
دارد و 365 روز ایــن نفــت صــادر می شــود. 
ــرود و  ــن ب ــام از بی ــر برج ــه اگ ــک دفع ــاال ی ح
ــر  ــر روز زی ــون صــادرات در ه بجــای 2.5 میلی
یــک میلیــون صــادر کنیــم، چقــدر عرضــه ارز در 
اقتصــاد کــم می شــود؟ اگــر عرضــه ارز نصــف 
بشــود آیــا انتظــار نداریــم نــرخ ارز افزایــش پیــدا 
کنــد؟ پــس اتفــاق خیلــی معمولــی افتاده اســت. 
ــت  ــادرات نف ــد ص ــاد بیاوری ــه ی ــال 91 را ب س
ــک  ــر ی ــه زی ــید ب ــکه رس ــون بش از 2.5 میلی
ــرخ ارز ظــرف یــک ســال از هــزار  ــون و ن میلی
تومــان رســید بــه 3 هــزار تومــان. بــه نظــر مــن 
2 برابــر شــدن قیمــت امــروز ارز خیلــی معمولــی 
ــد،  ــه نرس ــه نتیج ــام ب ــر برج ــت و اگ بوده اس

حتمــًا بیشــتر از ایــن خواهــد شــد.
از ســال 84 تــا ســال 88 نــرخ دالر حــدود 900 
تومــان بوده اســت. وقتــی دولــت ارز داشــته 
باشــد، آن را عرضــه می کنــد بــرای اینکــه نــرخ 
ــت  ــادرات نف ــر االن ص ــه دارد. اگ ــت نگ را ثاب
روی 2.5 میلیــون بشــکه در روز ثابــت شــود یــا 
ــه  ــید ک ــک نداشته باش ــد، ش ــدا کن ــش پی افزای
ــرخ  ــه ن ــد ک ــش را می کن ــام تاش ــت تم دول
ــم حــدس  ــر بخواهی ــه اگ ــاورد. البت ــن بی را پایی
بزنیــم کــه چقــدر پاییــن می آیــد، مطمئنــًا زیــر 
6 هــزار تومــان نخواهــد آمــد، ولــی بــاز دولــت 
ــاورد.  ــن بی ــه پایی ــد ک ــام تاشــش را می کن تم
ایــن ســابقه دولــت در حداقــل نیــم قــرن 

گذشــته اســت.
ــت در  ــرا دول ــهنوازی- چ ــد ش محم
ــده  ــش آم ــکالت پی ــن مش ــال ای قب

نمی گیــرد؟ تصمیمــی 
ــد.  ــت دی ــی راح ــود خیل ــت را می ش ــار دول رفت
ــگاه  ــه ن ــه قضی ــر ب ــه دیگ ــک زاوی ــت از ی دول
ــنیده اید  ــار ش ــون در اخب ــا کن ــا ت ــد. آی می کن
کــه دولــت می گویــد مــن دسترســی بــه 

در نشست مجمع عمومی انجمن پسته ایران سوال شد:

فنر ارز رها شده؟
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کاالهــا را تضمیــن می کنــم و کاالهــای اساســی 
گــران نمی شــود؟ فکــر می کنیــد دولــت از کجــا 
می خواهــد اینهــا را تأمیــن کنــد؟ چطــور دولــت 
ــًا  ــد؟ حتم ــن کن ــدم ارزان تأمی ــد گن می خواه
ــد.  ــت کن ــه آن را پرداخ ــر هزین ــک نف ــد ی بای
گنــدم ارزان یعنــی اینکــه مــن می خواهــم دالر 
را ارزان نگــه دارم و آن را از محــل فشــاری کــه 

ــد. ــن می کن ــی آورد تأمی ــده م ــه صادرکنن ب
وقتــی دولــت نــرخ دالر را پاییــن نگــه مــی دارد 
فقــط بــه صادرکننــدگان کــه قشــر کوچک تــری 
ــی وقتــی  از جامعــه هســتند فشــار مــی آورد. ول
در مــورد ایــن صحبــت می کنــد کــه مــن 
ــه  ــگار دارد ب ــران بشــود ان ــدم گ ــذارم گن نمی گ
ــد.  ــه می کن ــی عرض ــک کاالی مجان ــه ی هم

دلیــل اینکــه مــا هیــچ بخــش صادراتــی پویایــی 
ــت  ــن اســت کــه هــر وق ــه خاطــر ای ــم ب نداری
ــر کرده اســت  ــت فک ــه و دول ــاال رفت ــرخ ارز ب ن
ــًا  ــرده و حتم ــت ک ــًا دخال ــود، حتم ــورم می ش ت
ــی  ــن وضع ــه بدتری ــا را ب ــی م ــش خارج بخ
دچــار مقــررات دســت و پاگیــر کرده اســت. 
بعــد می گوینــد چــرا بخــش صادراتــی نداریــم؟! 
ــازار  ــد و هــر روز ب ــت می کنی ــی شــما دخال وقت
را به هــم می ریزیــد، چــه کســی مــی آیــد 

ســرمایه گذاری کنــد؟ 
حســین نظــری- شــما اثر سیاســت های 
دولــت در قبــال دالرهــای نفتی و مســئله 
برجــام را بــه عنــوان عوامــل موثــر بــر 
نــرخ ارز بررســی كردیــد. عوامــل دیگــر 
ــی  ــرمایه، حجــم نقدینگ ــود س ــل رك مث
ــده و  ــارج ش ــور خ ــه از كش و ارزی ك
صنــدوق بیــن المللــی پــول اعــالم 
ــارد دالر  ــه 30 میلی ــک ب ــد نزدی می كن

از كشــور خــارج شــده اســت را چگونــه 
ارزیابــی می كنیــد؟

اگــر یادتــان باشــد ســال گذشــته اینجــا بحثــی 
ــن اســت کــه در هــر  ــل ای از برجــام نشــد؛ دلی
ــذار اســت.  ــر گ ــل مهــم و اث ــک عام دوره ای ی
آن نکته هایــی کــه شــما گفتیــد کامــًا درســت 
اســت. وجــود یــک حجــم زیــادی از نقدینگــی 
حتمــًا روی نــرخ ارز اثــر می گــذارد، امــا در 
ایــن شــرایط چیــزی کــه بیشــترین اثــر را دارد 
ــت  ــل درس ــک تحلی ــه ی ــا را ب ــد م و می توان
نزدیــک کنــد، وضعیــت برجــام و صــادرات نفــت 
ــری  ــن متغی ــی مهم تری ــرایط فعل اســت و در ش

ــه وجــود دارد. اســت ک
ــه  ــی ک ــل، وقت ــاه قب ــه 5 م ــم ب ــر برگردی  اگ
ــود،  ــده ب ــارج نش ــام خ ــوز از برج ــکا هن آمری
ولــی ترامــپ گفتــه بــود کــه ایــن آخریــن بــاری 
اســت کــه مــن برجــام را تمدیــد می کنــم، شــما 

فکــر می کنیــد اگــر فــردا آمریــکا خــارج بشــود، 
نــرخ ارز افزایــش پیــدا می کنــد؛ اگــر شــما 
ــود،  ــران می ش ــی گ ــک کاالی ــردا ی ــد ف بدانی
ــد و  ــروز می روی ــد؟! ام ــه کار می کنی ــروز چ ام
آن کاال را می خریــد. امــروز کــه بخریــد تقاضــا 
ــروز  ــود. ام ــران می ش ــود و کاال گ ــاد می ش زی
رفتیــد و خریدیــد، چــون نقدینگــی و پــول هــم 

داشــتید.
 البتــه مــن قبــول نــدارم حجــم 30 میلیــارد دالر 
ــط  ــارج شده اســت. فق ــن مملکــت خ ــول از ای پ
ــد  ــه دالر کردن مــردم ســرمایه خــود را تبدیــل ب
و نگــه داشــتند. ممکــن اســت حجــم زیــادی از 
ایــن دالرهــا در خانه هــای مــردم باشــد. اقتصــاد 
مــا یــک مشــکل بــزرگ دارد؛ اینکــه دولــت در 
ــار  ــاه مــدت خــود، اعتب ــال حفــظ منافــع کوت قب
ارزهایــی   91 ســال  می بــازد.  را  بلندمدتــش 
ــد را  ــپرده بودن ــا س ــه بانک ه ــردم ب ــه م را ک
نتوانســتند پــس بگیرنــد و ایــن باعــث شــده کــه 

ــد  ــه می دارن ــان ارز را نگ ــردم خودش ــروز م ام
ــدد  ــا ع ــد و م ــل نمی دهن ــک تحوی ــه بان و ب
ــم.   ــردم نداری ــدار ارز در دســت م ــتی از مق درس

ــال  ــما پارس ــتی فرد- ش ــد بهش محم
گفتیــد كــه فنــر ارز فشــرده شــده، آیــا 

ــت؟ ــا شده اس ــر ره ــن فن االن ای
اگــر اخبــار مربــوط بــه ارز را مــرور کنیــد، 
ــد کــه  ــت می کنن ــن صحب ــورد ای همیشــه در م
یــک فنــر وجــود دارد و در ایــن مــورد صحبــت 
ــا  ــده ی ــرده ش ــر ارز فش ــا فن ــه آی ــد ک می کنن
ارز  رهــا شده اســت؟ اگــر می خواهیــد فنــر 
بیافتــد، همیشــه  به خوبــی در ذهنتــان جــا 
وصلــش کنیــد بــه صــادرات نفــت و گاز! دولــت 
زمانــی کــه ارز دارد، حتمــًا ایــن فنــر را فشــرده 
می کنــد. از یــک طــرف در اقتصــاد پــول پمپــاژ 
می کنــد و ســطح قیمت هــا بــاال مــی رود و 
ــه  ــت ارز دارد عرض ــون دول ــر چ ــرف دیگ از ط
ــی دارد.  ــه م ــن نگ ــت ارز را پایی ــد و قیم می کن
شاســی ایــن فنــر کجــا اســت؟ صــادرات نفــت. 
هــر وقــت صــادرات نفــت بــه یــک دلیــل کــم 
بشــود، یــا قیمــت نفــت کاهــش پیــدا کنــد، یــا 
ــن  ــد ای ــت نمی توان ــم بشــویم، دیگــر دول تحری
ــت  ــه دول ــض اینک ــه مح ــه دارد. ب ــر را نگ فن
دســتش را بــردارد مــا یــک جهــش ارزی 
ــن جهــش انجــام شده اســت.  ــون ای ــم. اکن داری
امــا چنــد درصــد ایــن جهــش اجــرا شده اســت؟ 
ــتگی  ــام بس ــت برج ــه وضعی ــوع ب ــن موض ای
دارد. اگــر برجــام حفــظ نشــود و مــا زیــر یــک 
میلیــون بشــکه نفــت صــادر کنیــم، حتمــًا نــرخ 
ــه  ــر خواهــد رفــت. اگــر ب ارز از ایــن هــم باالت
ــال 91، 92 رخ داد  ــه در س ــی ک ــد تغییرات درص
ــی  ــه وضعیت ــد چ ــد ببینی ــد، می توانی ــر کنی فک

پیــش می آیــد.
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ــاب   ــنده دو كت ــی نویس ــیدمحمود ابطح س
»اقتصــاد پســته« و »تاریــخ اقتصــادی 
رفســنجان«، دانــش آموختــه رشــته اقتصاد 
دانشــگاه تهــران و پیشکســوت بازار پســته 
در نشســت مجمــع عمومــی انجمــن پســته 
ایــران كــه در تاریــخ 28 تیرمــاه 97 در 
محــل اتــاق بازرگانــی كرمــان برگــزار شــد 
ــر  ــته، تأثی ــادی پس ــخ اقتص ــرور تاری ــا م ب
سیاســت های ارزی دولت هــای ایــران را 

ــح داد.  توضی
ــاب، در  ــل از انق سیاســت ارزی اتخــاذ شــده قب
دو نوبــت: در اواخــر دولــت رضاشــاه و دیگــری در 
دوره دولــت ملــی مرحــوم دکتــر مصــدق، باعــث 
افزایــش زیــاد قیمــت ریالــی پســته شــد. بعــد از 
انقــاب، سیاســت های ارزی دولت هــا، باعــث 
ایجــاد نوســان در قیمــت ارزی پســته بوده اســت 
و اتفاقــات قبــل از انقــاب دوبــاره پــس از 

ــده اند. ــرار ش ــاب تک انق
ــال  ــه دنب ــه ب ــاه، ک سیاســت اقتصــادی رضــا ش
آهــن  راه  تأســیس  و  کارخانجــات  ایجــاد 
ــدیدی  ــاز ش ــد نی ــث ش ــده بود، باع ــزی ش پی ری
بــه ارز ایجــاد شــده، دولــت در مضیقــه ارزی 
ــم  ــود و ارز ه ــب ارز ب ــت طال ــرد. دول ــرار گی ق

از راه صــادرات بدســت آیــد. می بایســت 
بــرای تأمیــن ارز، قــرار شــد صادرکننــدگان اجــازه 
ــل  ــته، ارز حاص ــروش ارز را نداش ــا ف ورود کاال ی
ــا ایــن اقــدام  از صــدور را بــه دولــت برگرداننــد. ب
ــه ارزی  ــًا مضیق ــه و عم ــش یافت ــادرات کاه ص
ــت آن  ــه دول ــرخ ارز، ک ــه ن ــرا ک ــد. چ ــتر ش بیش
ــا عرضــه و تقاضــا  ــن می کــرد، متناســب ب را تعیی
تغییــر نمی کــرد و در نتیجــه، صــدور کاال ســودآور 
ــًا  ــه و عم ــزان صــادرات کاهــش یافت ــود و می نب
ارز کمتــری به دســت آمــد. بــه منظــور رفــع ایــن 
ــدگان  ــه صادرکنن ــد ب ــار ش ــت ناچ ــران، دول بح
ــر صــادرات، کاال وارد نماینــد.  اجــازه دهــد در براب
معلــوم اســت در زمانــی کــه مضیقــه ارزی وجــود 
داشــت، ورود کاالهــای خارجــی کاهــش یافتــه و 
ــیده بود. در  ــری رس ــطح باالت ــه س ــا ب ــت آنه قیم
ــادرات،  ــر ص ــازه ورود کاال در براب ــا اج ــه، ب نتیج
ــًا  ــد. عم ــده می ش ــد صادرکنن ــادی عای ــود زی س
کار بــه ایــن ترتیــب انجــام شــد کــه صادرکننــده 
نــام تصدیــق صــدور دریافــت  بــه  برگــه ای 
ــس  ــر ک ــا ه ــده ی ــا آن، صادرکنن ــه ب ــرد ک می ک
اقــدام  کاال  ورود  بــرای  می توانســت  دیگــری 

بــازار  در  صــدور  تصدیــق  برگه هــای  نمایــد، 
ــود در  ــرات خ ــاج در خاط ــدند. ابته ــه می ش معامل
آن ســال ها می نویســد : »به طــور مثــال اگــر 
ــود  ــال ب ــان 100 ری ــره در آن زم ــمی لی ــرخ رس ن
صادرکننــده کاال از ایــران بــه هنــگام صــدور 
ــق صــدور  ــام تصدی ــه ای بن ــس از گمــرک نام جن
ــه  ــدور را ب ــق ص ــن تصدی ــرد. ای ــت می ک دریاف
کســی کــه قصــد داشــت از خــارج کاال وارد کنــد 
بــه نــرخ روز می فروخــت و بــه ایــن ترتیــب 
ــدور  ــق ص ــت تصدی ــت قیم ــا پرداخ ــده ب واردکنن
ــره ای  ــدود لی ــرد و در ح ــر می ک ــه تغیی ــه روزان ک
ــرخ  ــه ن ــره را ب ــت لی ــق پرداخ ــود ح ــال ب 80 ری
رســمی کــه حــدود 100 ریــال بــود خریــداری مــی 
ــل یــک  ــده در مقاب ــن ترتیــب صادرکنن کــرد. بدی
لیــره کاال در حــدود 100 ریــال از بانــک دریافــت 
می کــرد و در حــدود 80 ریــال نیــز بابــت فــروش 
می گرفــت.«  واردکننــده  از  صــدور  تصدیــق 
ــی پســته در  ــل ماحظــه قیمــت ریال افزایــش قاب
از  ناشــی  تــا 1316،  فاصلــه ســال های 1310 
همیــن امــر بوده اســت. قیمــت یــک کیلــو پســته 
ــود در  ــال ب کــه در ابتــدای ایــن دوره حــدود 5 ری
ــت. ــش یاف ــال افزای ــدود 10 ری ــه ح ــان آن ب پای

از آن بــه بعــد تــا دوره زمامــداری مرحــوم دکتــر 
ــت  ــود را داش ــادی خ ــازار ارز روال ع ــدق، ب مص
ــار  ــت گرفت ــدداً، دول ــن دوره مج ــه در ای ــا اینک ت
ــر  ــه ارزی ب ــار مضیق ــن ب ــد. ای ــه ارزی ش مضیق
ــال  ــه دنب ــت و ب ــت نف ــدن صنع ــی ش ــر مل اث
قطــع درآمــد ارزی حاصلــه از فــروش نفــت 
ــه  ــاز ب ــرای ورود کاال نی ــت ب ــد. دول ــش آم پی
ــار  ــی قطــع شــده بود، ناچ ــد نفت ارز داشــت. درآم
کاالهــای  صــدور  راه  از  می بایســت  الزم  ارز 
ــول آن دوره،  ــد. در ط ــت آی ــه دس ــی ب ــر نفت غی

ــن  ــع ای ــرای رف ــده ب ــت های ارزی اتخاذش سیاس
ــده در  ــه صادرکنن ــار ب ــن ب مضیقــه بوده اســت. ای
ــه  ــام گواهینام ــه ن ــه ای ب ــدور کاال برگ ــر ص براب
ــرد.  ــد کاال وارد ک ــا آن می ش ــه ب ــد، ک ارزی دادن
ابتــدا کاالهــای وارداتــی بــه دو دســته ضــروری و 
غیــر ضــروری تقســیم شــدند. بــه دنبــال مضیقــه 
بیشــتری کــه پیــش آمــد در اواســط ســال 
1330، دولــت از ادامــه فــروش ارز بــرای وارد 
کــردن کاالهــای غیرضــروری خــودداری کــرد و 
بالطبــع از آن پــس ورود ایــن گونــه کاالهــا فقــط 
ــر  ــی امکان پذی ــای صادرات ــتفاده از ارزه ــا اس ب
گردیــد و در نتیجــه گواهینامــه ارزهــای صادراتــی 
در بــازار آزاد بــه معــرض فــروش گذاشــته شــد و 

ــرد. ــاوز ک ــت تج ــزان ثاب ــای آن از می به
ســیدمحمود ابطحــی رئیــس هیــأت مدیــره 
ــان نشســت مجمــع  ــران در پای انجمــن پســته ای
ــاالن  ــور فع ــا حض ــه ب ــن ک ــن انجم ــی ای عموم
ــان  ــد خاطرنش ــزار ش ــران برگ ــته ای ــت پس صنع
ــرای پســته ایــران  کــرد: »مســائل ارزی امــروز ب
ــن  ــس ای ــما دلواپ ــت؛ ش ــدی نیس ــوع جدی موض
مســئله نباشــید. اصــل داســتان ایــن اســت 
ــت  ــلطان اس ــه س ــد ک ــی داری ــما کاالی ــه ش ک
و باالخــره جــای خــود را در صــادرات پیــدا 
می کنــد. مــا بایــد نگــران ایــن باشــیم کــه 
ــم  ــه می خوری ــم از مای ــته داری ــورد پس ــا در م آی
متوجــه  می بریــم؟  بیــن  از  را  تولیدمــان  و 
ــورس و  ــران ب ــته ای ــئله اول پس ــه مس ــید ک باش
دلواپس هایــی از ایــن دســت نیســت. مســئله اول 
ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــا آب اســت. ب ــروز م ام
ــت از  ــد دس ــته بای ــدار پس ــوان باغ ــه عن ــما ب ش
ــد و  ــرف کنی ــری مص ــد و آب کمت ــع برداری طم
دولــت هــم دســت از عوام فریبــی بــردارد.«   

رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران در نشست مجمع عمومی مرور کرد:

تاریخچه صدساله تصمیمات ارزی
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باغبانی

بررسي علل كاهش محصول درختان پسته 
امســال بســیاری از باغــداران پســته مــی خواســتند بداننــد كــه چــه بــر ســر محصولشــان آمــده، البتــه حــدس و گمــان هایی 
مــی زدنــد كــه تغییــرات اقلیمــی ریشــه مشــکالت بــوده اســت. در ایــن خصــوص پژوهشــکده پســته كشــور گزارشــی را آماده 

كــرده كــه بــه برخــی از ســواالت پاســخ مــی دهــد. در ادامــه گــزارش ارســالی بــه انجمــن پســته ایــران را مــی خوانید.

 ارزیابی هــای میدانــي حاكــي از آن اســت كــه علــل عــوارض 
ــته در  ــان پس ــول درخت ــدید محص ــش ش ــده و كاه ــش آم پی
ســال 1397، تغییــرات شــدید آب و هوایــی در ســال های 
ــن  ــدم تأمی ــامل ع ــی ش ــدید آب و هوای ــرات ش ــن تغیی ــت. ای ــر اس اخی
نیــاز ســرمایی، عــدم ریــزش نــزوالت آســمانی در طــول پاییــز و زمســتان و 
نوســانات شــدید دمایــی در زمســتان، نوســانات دوره اي دمــا در زمــان تــورم 
ــح  ــانی و تلقی ــان گرده افش ــا در زم ــی دم ــش ناگهان ــای گل و افزای جوانه ه
ــی و  ــج هورمون ــاد تهیی ــبب ایج ــل س ــن عوام ــوع ای ــد. مجم ــا می باش گل ه
ضعــف ســاختمان گل بــه ویــژه کالــه گردیــده و موجبــات تشــدید خســارت و 

ــت. ــوده  اس ــم نم ــاي گل را فراه ــزش جوانه ه ری
ــف،  ــام مختل ــا و ارق ــتردگي پایه ه ــه گس ــر ب ــه نظ ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــات اقلیمــي مناطــق  ــاوت نگهــداري باغــات پســته و خصوصی ــت متف مدیری
مختلــف تولیــد پســته، شــدت تأثیــر تغییــرات اقلیمــي متفــاوت بــوده کــه گاهًا 
منجــر بــه اعــام نظرهــاي متفــاوت مي گــردد. در هــر صــورت پژوهشــکده 
ــه نظــرات کارشناســي در مــوارد خــاص را دارد. ــد و ارائ پســته آمادگــي بازدی

مهم ترین عوامل محیطی موثر بر ریزش جوانه های گل 
الف- عدم تأمین نیاز سرمایي

یکــي از عوامــل محیطــي مــورد نیــاز بــراي درختان خــزان داري 
مثــل پســته، نیــاز ســرمایی اســت كــه در صــورت تأمیــن مقدار 
الزم و كافــي در فصــل خــواب، امکان رشــد رویشــي و زایشــي 
مناســب در فصــل بهــار بعــدي میســر مي گــردد. مقــدار ســرماي 
ــزان  ــاز در گونه هــا و ارقــام مختلــف پســته متفــاوت اســت. وضعیــت می مــورد نی
ســرماي دریافــت شــده  در فصــل خــواب در یــک دوره ده ســاله در شهرســتان هاي 
رفســنجان و کرمــان نشــان می دهــد میــزان ســرماي دریافــت شــده در شهرســتان 

کرمــان در اکثــر ســال ها بیشــتر از شهرســتان رفســنجان اســت.

شــکل 2: میــزان نیــاز ســرمایي ارقــام مختلــف پســته و مقایســه آن بــا میــزان 
ســرماي دریافــت شــده ســال 96 در شهرســتان کرمــان : در ایــن جــدول ســتون 
قرمــز ســرمای تأمیــن شــده در ســال 96 در شهرســتان کرمــان و ســتون آبــی 
ســرمای مــورد نیــاز ارقــام تجــاری مختلــف را برحســب ســاعت نشــان می دهد.

 میــزان ســرماي مــورد نیــاز در مهم تریــن ارقــام تجــاري پســته همــراه بــا میــزان 

ســرماي دریافت شــده در ســال 1396 در شــکل های 1 و 2 نشــان داده شده اســت 
و عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی کافــي در ارقــام اکبــري، اوحــدي و احمدآقایــي در 

شهرســتان رفســنجان و اکبــري در شهرســتان کرمــان کامًا مشــهود اســت.

شــکل 1: میــزان نیــاز ســرمایي ارقــام مختلــف پســته و مقایســه آن بــا میــزان 
ســرماي دریافــت شــده ســال 96 در شهرســتان رفســنجان: در این جدول ســتون 
قرمــز ســرمای تأمیــن شــده در ســال 96 در شهرســتان رفســنجان و ســتون آبــی 
ســرمای مــورد نیــاز ارقــام تجــاری مختلــف را برحســب ســاعت نشــان می دهــد.

  ب- نوسانات دمایي درجه حرارت
ــفند  ــا 20 اس ــه 15 ت ــا در فاصل ــر دم ــدید حداكث ــش ش افزای
ــان و  ــدن درخت ــدار ش ــد و بی ــک رش ــث تحری ــاه 96 باع م
كاهــش دمــاي حداكثــر در فاصلــه 25 تــا30 اســفندماه، باعــث 
ــرمازدگي  ــر روي س ــه ب ــت ك ــي شده اس ــدید دمای ــان ش نوس
ــن  ــت. بنابرای ــتقیم داشته اس ــر مس ــه تأثی ــود ثانوی ــاد رك و ایج
نوســانات دمایــی در رقــم  کله قوچــی عامــل اصلــی ریــزش جوانه هــای گل 

ــت.  ــارت بوده اس ــاد خس و ایج
نمــودار 3 بــه مقایســه نوســات دمایــی در ســال های مختلــف پرداختــه  اســت. 
ایــن نوســانات نشــان مــی دهــد ســال های اخیــر بــه خصــوص ســال 96 و 
97 بــه لحــاظ دمایــی نســبت بــه ســال هــای پیــش از خــود تفــاوت آشــکاری 

دارنــد کــه منجــر بــه تأثیــرات منفــی بــر جوانــه گل پســته شده اســت.

شــکل 3: تغییــرات دمــاي حداکثــر فروردیــن مــاه ســال هــاي 95، 96 و 97 و 
مقایســه آن بــا دمــاي بلنــد مــدت در شهرســتان رفســنجان 
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 و مقایسه آن با دماي بلند مدت در شهرستان رفسنجان  97و  96، 95: تغییرات دماي حداکثر فروردین ماه سال هاي 3شكل 

 
با آمار بلند مدت مورد مقایسه قرار گرفته  97و  96، 95هاي دماي حداکثر روزانه فروردین ماه رفسنجان در سال 3 شكل در 

 97ولی تغییرات این نوسان در سال  ،مار بلند مدت وجود داردآکلی نوسان شدید دمایی در این سه سال نسبت به است. بطور
که  وجود داشتهدرجه  33افزایش دماي حداکثر و رسیدن دما تا حدود  ،باشد. در نیمه اول فروردینمی سالها متفاوت با بقیه

در نیمه دوم  97. هم چنین کاهش دماي حداکثر سال استمتفاوت  کامالً 96و  95هاي نسبت به آمار بلند مدت و حتی سال
. این تفاوت تغییرات دمایی در این ماه و همزمانی آن با زمان استهاي مورد بررسی متفاوت با سایر سال فروردین نیز کامالً

 سارت محصول سال جاري شدهعامل اصلی افزایش خ از جمله ارقام احمد آقایی و اکبري گلدهی عمده ارقام تجاري پسته
 است. 

 

 

 بارور پستهمهمترين مشكالت ايجاد شده در اثر تغییرات جوی در درختان 
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باغبانی

 

  هاخشكیدگي و ريزش گل -الف

  در ارقامبا توجه با باال بودن دماي هوا در نیمه اول فروردین ماه سال جاري و همزمانی آن با گلدهی درختان پسته مخصوصاً
ت موجب تنكی و یا که در نهای ها گردیدهگل به دنبال آن احمدآقایی و کله قوچی، گرماي زیاد باعث از بین رفتن مادگی و

 .(4)شكل  استها شدهریزش کامل خوشه

 
 هاي درختان بارور پستهها بر روي خوشههاي گل و خشكیدگی گل: ریزش جوانه4شكل 

 

 هاريزش و تنك شدن خوشه -ب

کلسیم  کمبودهمچنین  است.ها و ترکیدگی آنها شدهنوسانات دمایی و بارندگی در زمان رشد میوه، باعث داسی شكل شدن میوه
ان در برخی است. طوفقوچی شدهدر رقم کله ها خصوصاًستخوانی و از بین رفتن برخی دانهباعث تشدید عارضه لكه پوست ا

 .(5)شكل  استم اوحدي گردیدهدر رق ها مخصوصاًموارد موجب ریزش خوشه
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در شــکل  3 دمــاي حداکثــر روزانــه فروردیــن مــاه رفســنجان در ســال هاي 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مقایس ــدت م ــد م ــار بلن ــا آم 95، 96 و 97 ب
ــه آمــار بلنــد  بطور کلــي نوســان شــدید دمایــي در ایــن ســه ســال نســبت ب
مــدت وجــود دارد، ولــي تغییــرات ایــن نوســان در ســال 97 متفــاوت بــا بقیــه 
ســالها مي باشــد. در نیمــه اول فروردیــن، افزایــش دمــاي حداکثــر و رســیدن 
ــد مــدت  ــار بلن ــه آم ــه نســبت ب ــا حــدود 33 درجــه وجــود داشــته ک ــا ت دم
ــش  ــن کاه ــم چنی ــت. ه ــاوت اس ــًا متف ــال هاي 95 و 96 کام ــي س و حت
دمــاي حداکثــر ســال 97 در نیمــه دوم فروردیــن نیــز کامــًا متفــاوت بــا ســایر 
ســال هاي مــورد بررســي اســت. ایــن تفــاوت تغییــرات دمایــي در ایــن مــاه و 
همزمانــي آن بــا زمــان گلدهــي عمــده ارقــام تجــاري پســته از جملــه ارقــام 
ــال  ــول س ــارت محص ــش خس ــي افزای ــل اصل ــري عام ــي و اکب ــد آقای احم

جــاري شــده  اســت. 
مهمتریــن مشــکالت ایجــاد شــده در اثــر تغییــرات جــوي در 

درختــان بــارور پســته
الف- خشکیدگی و ریزش گل ها 

بــا توجــه بــا بــاال بــودن دمــای هــوا در نیمــه اول فروردیــن مــاه ســال جــاري 
ــا گلدهــی درختــان پســته مخصوصــاً در ارقــام احمدآقایــي  و همزمانــي آن ب
ــه دنبــال آن  ــاد باعــث از بیــن رفتــن مادگــي و ب و کلــه قوچــي، گرمــاي زی
گل هــا گردیــده  کــه در نهایــت موجــب تنکــی و یــا ریــزش کامــل خوشــه ها 

ــکل 4(. ــت )ش شده اس

 شــکل 4: ریــزش جوانه هــاي گل و خشــکیدگي گل هــا بــر روي خوشــه هاي 
درختــان بارور پســته

ب- ریزش و تنک شدن خوشه ها
ــوه، باعــث داســي شــکل  ــان رشــد می ــي در زم ــي و بارندگ ــانات دمای نوس
ــیم  ــود کلس ــن کمب ــت. همچنی ــا شده اس ــي آنه ــا و ترکیدگ ــدن میوه ه ش
ــي  ــن برخ ــن رفت ــتخواني و از بی ــت اس ــه پوس ــه لک ــدید عارض ــث تش باع
دانه هــا خصوصــاً در رقــم کله قوچــي شده اســت. طوفــان در برخــي 
مــوارد موجــب ریــزش خوشــه ها مخصوصــاً در رقــم اوحــدي گردیده اســت 

ــکل 5(. )ش

شــکل 5: خشــک شــدن میــوه بــه دلیــل داســي شــکل شــدن، عارضــه لکــه 
پوســت اســتخواني و ریــزش بــرگ و خوشــه میــوه در اثــر خســارت طوفــان.

ج- كاهش عملکرد محصول سال جاري 
ــای  ــاده و دانه ه ــای م ــاختمان گل ه ــر روی س ــده ب ــام ش ــای انج ارزیابی ه
ــه  ــه و دان ــن کال ــه وضــوح طــول عمــر پایی گــرده در پژوهشــکده پســته ب
ــاخت.  ــکار س ــرده را آش ــه گ ــف لول ــی و رشــد ضعی ــدرت  جوانه زن ــرده و ق گ
ــش  ــی و افزای ــرات آب و هوای ــی از تغیی ــاختار گل ناش ــف س ــن ضع بنابرای
ناگهانــی دمــا در زمــان گل دهــی رقــم احمدآقایــی و کلــه قوچــی، عــدم تأمین 
نیــاز ســرمایی در رقــم اکبــری و ســال آوری شــدید در رقــم فندقــی موجبــات 
خســارت و کاهــش قابــل توجــه عملکــرد ســال جــاری ارقــام تجاري پســته را 

ــت.  ــم نموده اس فراه
د- كاهــش درصــد تشــکیل جوانه هــاي گل بــراي تولیــد 

ــده   ــال آین ــول س محص
ــان  ــانتي گراد( همزم ــه س ــاالي 32 درج ــوا )ب ــاي ه ــش دم ــل افزای ــه دلی ب
ــزي  ــاري، گل انگی ــال ج ــاه س ــن م ــاخه ها در فروردی ــد سرش ــروع رش ــا ش ب
ــاي  ــر جوانه ه ــده و اکث ــه ش ــال مواج ــا اخت ــده ب ــال آین ــاي گل س جوانه ه
ــزي  ــه دلیــل عــدم گل انگی ــه درخــت، ب تشــکیل شــده در زمــان رشــد اولی
بــه جوانــه گل تبدیــل نشــده اند ) شــکل 6 ســمت چــپ(. بــا ایجــاد شــرایط 
ــه گل در  ــکیل جوان ــزي و تش ــدي، گل انگی ــل بع ــي در مراح ــب دمای مناس
ــا  ــت. نهایت ــه اس ــورت گرفت ــوارد ص ــر م ــان در اکث ــدي درخت ــدهاي بع رش
خســارتي در حــدود 40-20 درصــد کاهــش تشــکیل جوانــه گل ســال آینده در 
ارقــام مختلــف، مناطــق مختلــف و تحــت مدیریت هــاي مختلــف نگهــداري 

ــت. ــاد شده اس ایج
ه- خشکیدگي شاخه ها و درختان كامل

 در اکثــر باغــات پســته اســتان کرمــان مشــاهده شــد کــه بــه دلیــل وجــود 
محصــول زیــاد در ســال 96، تغذیــه و آبیــاري ناکافــي و مدیریــت نامناســب، 
برگ ریــزي شــدید درختــان در زمــان رشــد مغــز و رســیدگي محصــول اتفــاق 
افتــاد کــه باعــث ضعــف شــدید درختــان و عــدم ذخیــره کافــي مــواد غذایــي 
در شــاخه ها و ریشــه ها شده اســت. بنابرایــن در ابتــداي فصــل رویــش 
ــان کامــل  ــوردي درخت شــاهد خشــکیدگي بي ســابقه شــاخه ها و بصــورت م
در درختــان پســته مخصوصــاً ارقــام فندقــي و کلــه قوچــي بودیــم )شــکل 6 

ســمت راســت(. 
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انجمن

 

 

 
)سمت : عدم تشكیل جوانه گل براي تولید محصول سال آینده )سمت چپ( و خشك شدن شاخه و درختان بارور کامل 6شكل 
 راست(

 
 

 

 آينده راهكارها و پیشنهادات

 های كوتاه مدتبرنامه

لزوم اجرایی کردن و  کاريبینی و تفسیر شرایط جوي مناطق پستههاي هواشناسی کشاورزي، پیشتشكیل شبكه مراقبت -
و سازمان جهاد کشاورزي  ، معاونت باغبانیسازمان هواشناسیهمكاري مشترك  ) هاي هواشناسی صادرهدستورالعمل

 ها(استان

خیر و تسریع گلدهی ارقام أمین نیاز سرمایی، تأموثر جهت ت مواد شیمیاییها و هاي معدنی، هورمونروغناستفاده از توصیه  -
  ها(پژوهشكده پسته و سازمان جهادکشاورزي استانهمكاري مشترك  ) زابا توجه به عوامل خسارت

)صندوق بیمه  توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزي زاخسارت اي عوامل محیطی جدیدهاي بیمهپوششافزایش  -
 محصوالت کشاورزي(

شکل 6: عدم تشکیل جوانه گل براي تولید محصول سال آینده )سمت چپ( و خشک شدن شاخه و درختان بارور کامل )سمت راست(
راهکارها و پیشنهادات آینده

برنامه هاي كوتاه مدت
ــي کــردن دســتورالعمل هاي  ــزوم اجرای ــي و تفســیر شــرایط جــوي مناطــق پســته کاري و ل - تشــکیل شــبکه مراقبت هــاي هواشناســي کشــاورزي، پیش بین

هواشناســي صــادره ) همــکاري مشــترک ســازمان هواشناســي، معاونــت باغبانــي و ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان ها(
ــا توجــه بــه  - توصیــه اســتفاده از روغن هــاي معدنــي، هورمون هــا و مــواد شــیمیایي موثــر جهــت تأمیــن نیــاز ســرمایي، تأخیــر و تســریع گلدهــي ارقــام ب

عوامــل خســارت زا ) همــکاري مشــترک پژوهشــکده پســته و ســازمان جهادکشــاورزي اســتان ها( 
- افزایش پوشش هاي بیمه اي عوامل محیطي جدید خسارت زا توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزي )صندوق بیمه محصوالت کشاورزي(

- تهیــه و توصیــه دســتورالعمل مدیریــت بهینــه بــاغ بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــي اخیــر ) همــکاري مشــترک پژوهشــکده پســته، معاونــت ترویــج ســازمان 
تــات، معاونــت باغبانــي و ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان ها(

برنامه هاي طوالني مدت
- بررســي فنــي و اقتصــادي اســتفاده از ســایبان و پوشــش هــاي پاســتیکي در باغــات پســته ) همــکاري مشــترک معاونــت باغبانــي، پژوهشــکده پســته و 

ــتان ها( ــاورزي اس ــاد کش ــازمان جه س
- معرفــي و توســعه ارقــام و پایه هــاي متحمــل، مقــاوم و ســازگار بــه شــرایط نامســاعد محیطــي ) همــکاري مشــترک پژوهشــکده پســته، معاونــت ترویــج 

ــي و ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان ها( ــت باغبان ــات و معاون ســازمان ت
-  تهیه و تدوین طرح جامع کاهش خسارت عوامل محیطي براي افزایش عملکرد درختان پسته

تشکر و قدرداني:
آمــار هواشناســي مــورد اســتفاده در ایــن مجموعــه، توســط آقــاي مهنــدس اســامي رئیــس اداره هواشناســي شهرســتان رفســنجان تهیــه و در اختیــار قــرار 

ــي گــردد. ــه تشــکر و قدردان گرفته اســت، کــه الزم اســت از مســاعدت و همــکاري ایشــان صمیمان
نویسندگان:

علي اسماعیل پور1، علي تاج آبادي پور1، حجت هاشمي نسب1 و داراب حسني2
1. اعضا هیأت علمي پژوهشکده پسته، رفسنجان- ایران 

2. عضو هیأت علمي موسسه تحقیقات علوم باغباني، کرج- ایران
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باغبانی

ــز  ــاغ مرک ــاور ب ــن مش ــای کالس ــه آق ــه گفت ب
ترویــج دانشــگاه کالیفرنیــا در بخــش ِکــرن 
و  بی عیــب  رقــم  هیــچ   ،)Kern County(
ــود  ــته خیز وج ــق پس ــه مناط ــرای هم ــی ب نقص
نــدارد و همــه ارقــام نقــاط ضعــف و قــوت 
خودشــان را دارنــد. بــا توجــه بــه وســعت صنعــت 
ــی از  ــه برخ ــوع ک ــن موض ــا، ای ــته کالیفرنی پس
ــا  ــوب در برخــی مکان ه ــِل محب ــن آجی ــاِم ای ارق
ــه مکان هــای دیگــر رشــد و میوه دهــی  نســبت ب

بهتــری داشته باشــد، قابــل درک اســت.
ــکا، رقــم کرمــان اســت  ــب پســته آمری رقــم غال
ــان  ــت درخت ــر کش ــطح زی ــر س ــال حاض و در ح
غیرمثمــر، 40 درصــد کل باغــات کالیفرنیــا را 
شــامل می شــود. ایــن درحالی اســت کــه کاشــت 
نداشته اســت.  کاهشــی  رونــد  هنــوز  پســته 
تولید کننــدگان پســته در کالیفرنیــا از یــک طــرف 
ــته در  ــت پس ــریع کاش ــد س ــه رش ــه ب ــا توج ب
ــب )رقــم کرمــان(  ــا و رســیدن رقــم غال کالیفرنی
در یــک بــازه زمانــی کوتــاه، بــا محدودیــت 
دسترســی بــه ادوات برداشــت، پیمــان کاران و 
پرســنل ماهــر در زمــان برداشــت مواجــه هســتند، 
ــریع  ــعه س ــه توس ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ از ط
ــش  ــه افزای ــاز ب ــدت نی ــه ش ــااًل ب ــات، احتم باغ
ظرفیــت امکانــات فــرآوری پســته دارد تــا امــکان 
ــول را  ــش محص ــم از افزای ــن حج ــرآوری ای ف
داشته باشــد؛ درحالی کــه ایــن ظرفیــت تنهــا 
ــورد  ــاه م ــی کوت ــی خیل ــک دوره زمان ــرای ی ب

اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــال  ــه پرتق ــرم ناف ــارت ک ــن، خس ــر ای ــاوه ب ع
ــع آن آلودگــی آفاتوکســین پســته کــه  ــه تب و ب
همــواره از برداشــت زود هنــگام بــه عنــوان یکــی 
ــرده  ــام ب ــل آن ن ــر در مقاب ــای موث از راهکاره
ــاالن صنعــت  می شــود، از دیگــر دغدغه هــای فع

ــا اســت.  ــته کالیفرنی پس
ــل  ــان در مقاب ــم کرم ــه، رق ــر اینک ــه دیگ نکت
کمبــود ســرمای زمســتان حســاس اســت و اثــرات 
آن به طــور مســتقیم در تغییــرات گل دهــی و 
به طــور غیرمســتقیم در عــدم هم پوشــانی بــا 
ــت.  ــان داده شده اس ــر نش ــان نَ ــرده افش ــم گ رق
از  زمســتان کمتــر  ســال هایی کــه ســرمای 
ــاز رقــم کرمــان اســت،  ــزان مــورد نی حداقــل می
ــا  ــن ب ــن واکی ــن دســت درۀ َس ــداران در پایی باغ

ــن  ــوند. در چنی ــه می ش ــدی مواج ــکات ج مش
ــوک و  ــای پ ــته ه ــد پس ــدار تولی ــرایطی مق ش

ــی رود.    ــاال م ــدان ب ناخن
ــن  ــز جایگزی ــدن هیل ــم گل ــل رق ــن دالی ــه ای  ب
ــرا  ــت؛ چ ــان شده اس ــم کرم ــرای رق ــی ب محبوب
ــان  ــم کرم ــل از رق ــت آن قب ــان برداش ــه زم ک
اســت. همچنیــن داشــتن تنــوع ارقــام بیشــتر کــه 
بتــوان آنهــا را حتــی زودتــر از رقــم گلــدن هیلــز 
ــه از ادوات  ــتفاده بهین ــرای اس ــرد ب ــت ک برداش
ــودمند  ــیار س ــرآوری بس ــت ف ــت و ظرفی برداش

ــود. ــد ب خواه
بنابرایــن یــک راه بــرای اســتفاده بهینــه از ادوات 
ــای  ــای برداشــت و ترمینال ه ــات دهنده ه و خدم
ــام  ــه ای از ارق ــعه مجموع ــته، توس ــرآوری پس ف
ــه  ــت ک ــاوت اس ــیدن متف ــخ رس ــا تاری ــته ب پس
را  آنهــا  برداشــت  متوالــی  به صــورت  بتــوان 
انجــام داد. بــدون فراهــم کــردن امــکان توالــی در 
تاریــخ برداشــت پســته، صنعــت پســته کالیفرنیــا 
ــری(  ــًا 2 براب ــی دار )مث ــش معن ــد افزای نیازمن
ظرفیــت برداشــت ) کــه در حــال حاضــر بوســیله 
ــود(  ــام می ش ــوم انج ــای مرس ــت کننده ه برداش
ــال  ــداث ترمین ــرای اح ــرمایه گذار ب ــذب س و ج
ــد روز  ــرای چن ــا ب ــه تنه ــد ) ک ــرآوری جدی های ف
ــی  ــد( م ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــال م در س

باشــد.
ــت  ــزات برداش ــعه تجهی ــگاری در توس ــهل ان س
در  کــه  ارقامــی  جایگزینــی  یــا  فــرآوری  و 
ــت  ــوند، صنع ــت ش ــف برداش ــای مختل تاریخ ه
ــی  ــل توجه ــک قاب ــا ریس ــا را ب ــته کالیفرنی پس
ــش  ــل افزای ــه دلی ــه افاتوکســین ب ــی ب از آلودگ
زمــان معطلــی محصــول بــرای برداشــت و 

فــرآوری مواجــه می کنــد.
معرفی رقم زودرس 

کــه   »Gumdrop« دراپ  گام  زودرس  رقــم 
در ســال 2016 رونمایــی شــد، رقمــی اســت کــه 
گل دهــی و برداشــت آن نســبت بــه ارقــام تجاری 
موجــود نظیــر کرمــان و گلــدن هیلــز زودتــر انجام 
ــای  ــد دانه ه ــی و درص ــزان ثمرده ــود. می می ش
ــز  ــدن هیل ــه رقــم گل ــز آن شــبیه ب ــدان و مغ خن
می باشــد و ویژگی هایــی نظیــر میــزان کــم 
ــز  ــز را نی ــدن هیل ــم گل ــز آزاد« رق »پوســت و مغ
حفــظ کرده اســت. کیفیــت دانه هــا و رویــت 
ــام  ــی ارق ــد مابق ــز همانن ــای گام دراپ نی دانه ه
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــا اس ــته کالیفرنی پس
عــاوه بــر ثمردهــی  بســیار خــوب و دارا بــودن 
زودرس  آنهــا،  اقتصــادی  ویژگی هــای  دیگــر 
ــر  ــم 5 روز زودت ــن رق ــی ای ــت. گل ده ــز هس نی
ــم  ــر از رق ــا 11 روز زودت ــز و 10 ت ــدن هیل از گل

بررسی ارقام پسته آمریکا

رقم زودرس گام دراپ 
دبیرخانه انجمن پسته ایران
Freepatentsonline  
Westernfarmpress 
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باغبانی

ــدود  ــم ح ــن رق ــول ای ــیدن محص ــان رس ــرد. زم ــورت می گی ــان ص کرم
12روز زودتــر از گلــدن هیلــز و 24 روز زودتــر از رقــم کرمــان اســت. زمــان 
برداشــت ایــن رقــم 10 تــا 12 روز زودتــر از گلــدن هیلــز انجــام می شــود. 
ــا ایجــاد  ــز و کرمــان ب ــدن هیل ــام گام دراپ، گل تفــاوت زمــان رســیدن ارق
ــت را  ــی برداش ــازه زمان ــی، ب ــی و متوال ــورت پی در پ ــت به ص ــکان برداش ام

ــد. ــش می ده ــاه افزای ــه 1 م ــک ب نزدی
ــت  ــش دوره برداش ــازه افزای ــداران اج ــه باغ ــم ب ــن رق ــر ای ــت زودت برداش
ــن  ــی آورد. همچنی ــم م ــت را فراه ــدود برداش ــات مح ــتفاده از امکان و اس
ــود  ــی کمب ــرات منف ــه اث ــر ب ــیت کمت ــب حساس ــم موج ــن رق ــی ای زودرس

ــود. ــت می ش ــارت آف ــتانه و خس ــرمای زمس س
تجربــه رقــم گلــدن هیلــز نشــان داد کــه برداشــت زودتــر، مواجهــه 
ــه  ــرده و در نتیج ــدود ک ــال را مح ــه پرتق ــرم ناف ــرواز ک ــا پ ــول ب محص
ــا  ــط ب ــائل مرتب ــین و مس ــی آفاتوکس ــیل آلودگ ــی داری پتانس ــور معن به ط

می کنــد. محــدود  را  آن 
ــت  ــر برداش ــر زودت ــاری دیگ ــه تج ــر واریت ــه ه ــبت ب ــه نس ــن واریت ای
ــود  ــه خ ــت ک ــی اس ــان گل ده ــن زم ــن دارای زودتری ــود و همچنی می ش
ــه  ــری نســبت ب ــاز ســرمایی پایین ت نشــان از آن دارد کــه ممکــن اســت نی

بقیــه واریته هــای تجــاری داشته باشــد. 
ــرم  ــی و گ ــرات آب و هوای ــه تغیی ــه ب ــا توج ــی ب ــن ویژگ ممکــن اســت ای
ــت  ــن برداش ــد. همچنی ــزایی داشته باش ــت بس ــده اهمی ــم در آین ــدن اقلی ش
ــی،  ــال های آت ــتر در س ــول بیش ــد محص ــیل تولی ــم پتانس ــن رق ــر ای زودت
ــه  ــه بقی ــر، نســبت ب ــک ســال زودت ــل توجــه ی ــد پتانســیل ثمــر قاب همانن
ــراه  ــه هم ــریع تر را ب ــرمایه س ــت س ــه بازگش ــی آورد ک ــم م ــام را فراه ارق

ــد داشــت. خواه
مقایسه ارقام پسته كالیفرنیا

ــه ارقــام  ــا 2016 طــرح تحقیقاتــی راجــع ب آقــای کالســن از ســال 2012 ت
پســته آمریــکا اجــرا کــرد. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی و مقایســه میــزان 

عملکــرد ارقــام مختلــف پســته کالیفرنیــا بــود. 

ــه در  ــم ممکــن اســت در یــک منطق ــه کالســن عملکــرد یــک رق ــه گفت ب
مقایســه بــا منطقــه دیگــر تفــاوت داشته باشــد. بنابرایــن کشــاورزان بایــد بــا 
ــرای  ــی برداشــت ب ــازه زمان ــه تفاوت هــای اقلیمــی، خــاک، آب و ب توجــه ب

ــد. حصــول بهتریــن عملکــرد، رقــم مناســب باغ شــان را انتخــاب کنن
ــدن محصــول روی درخــت  ــی مان ــه باق در آزمایشــات نشــان داده شــده ک
بعــد از زمــان مناســب برداشــت موجــب ایجــاد لکــه روی پوســت اســتخوانی 

ــود. ــته می ش پس
باغــداران همچنیــن بایــد نســبت بــه هماهنگــی گل دهــی در هنــگام انتخاب 
واریتــه دقــت کننــد. متوســط گل دهــی کامــل در تحقیــق بــرای گام دراپ 
27 مــارس و گلــدن هیلــز، الســت هیلــز و کله قوچــی یــک هفتــه دیرتــر و 

بــرای کرمــان تاریــخ 6 آوریــل بــود.
ــرای رقــم تجــون 28 آوریــل، 4 آوریــل  ــر، متوســط گل دهــی ب ــام نَ در ارق

ــود.  ــرای پیتــرز ب ــرای َرنــدی و 10 آوریــل ب ب
رقــم نــر تجــون اولیــن اولویــت را بــرای گــرده افشــانی گام دراپ دارد. بــرای 
ــرده  ــم گ ــدارد. رق ــرده افشــان زودرســی وجــود ن ــم گ ــچ رق ــم هی ــن رق ای
افشــان پیشــنهادی بــرای ارقــام گلــدن هیلــز، الســت هیلــز و کلــه قوچــی 
رقــم گــرده افشــان رنــدی بــا 75 درصــد هــم پوشــانی زمانــی و رقــم تجــون 
ــه ترتیــب اولویــت گــرده افشــان  ــا  25 درصــد هم پوشــانی وجــود دارد. ب ب
پیشــنهادی بــرای رقــم کرمــان، رقــم گــرده افشــان فاموســو بــا 50 درصــد 

ــانی هســتند.  ــا 25 درصــد هم پوش ــرز ب ــدی و پیت ــانی و رن هم پوش
بــه عقیــده وی ایــن ترکیــب رقــم مــاده و رقــم گــرده افشــان پیشــنهادی 
ــر و  ــرم ت ــده گ ــن در آین ــن واکی ــد دره س ــه می گوین ــانی ک ــرای کس ب
خشــک تر خواهــد شــد، پاســخ مناســبی خواهــد بــود. او مــی گویــد زودرســی 
ــب  ــن و موج ــرمایی پایی ــاز س ــان از نی ــت نش ــن اس ــم گام دراپ ممک رق
کاهــش مشــکل کــرم نافــه پرتقــال باشــد. برداشــت بــه موقــع بــرای کیفیت 

ــت. ــروری اس ــا ض ــی دانه ه کاف
در ایــن تحقیــق، ســایر خصوصیــات ارقــام  شــامل کیفیــت دانــه، مقاومــت 

بــه آفــات و خصوصیــات رشــد مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفــت.
ــی. وان  ــی. ب ــو. س ــه ی ــد گام دراپ روی پای ــق، پیون ــن محق ــه ای ــه گفت ب
نســبت بــه گلــدن هیلــز و کلــه قوچــی رشــد بیشــتری دارد، ولــی مقــداری 
ناهماهنگــی در رشــد پایــه و پیونــدک وجــود دارد. ایــن رقــم در بیــن 5 رقــم 

موجــود، کمتریــن هماهنگــی در رشــد را دارد.
ــز و کرمــان ارقامــی  ــز، الســت هیل ــدن هیل ــد گل ــاغ می گوی ایــن مشــاور ب
ــن  ــه ای ــد و از آنجایی ک ــاال را دارن ــه ب ــد رو ب ــترین رش ــه بیش ــتند ک هس
ــری  ــرس کمت ــد ه ــد، نیازمن ــری دارن ــزان کمت ــاخه های آوی ــان ش درخت

ــتند.  هس
ــان،  ــم کرم ــب در رق ــه ترتی ــا ب ــیدن میوه ه ــی در رس ــترین یکنواخت بیش
ــی در گام  ــاالی گل ده ــان ب ــدت زم ــود. م ــز ب ــت هیل ــز و الس ــدن هیل گل
ــه  ــت اضاف ــه برداش ــک مرتب ــای ی ــه معن ــد ب ــی می توان دراپ و کله قوچ
باشــد. میــزان محصــول قابــل بازار رســانی در همــه پنــج رقــم اشــاره شــده 
ــت ترین و  ــی درش ــز و کله قوچ ــت هیل ــای الس ــی رقم ه ــود، ول ــابه ب مش
ــای  ــر مبن ــات ب ــی خصوصی ــد، ول ــد کردن ــول را تولی ــنگین ترین محص س
میــزان محصــول متفــاوت بــود. بــرای تولیــد پســته های خنــدان در پوســت 
ــدن  ــه گل ــوط ب ــد مرب ــا لکــه کــم، بیشــترین درصــد تولی ــا ب ــدون لکــه ی ب
هیلــز و گام دراپ بــود و کرمــان در بیــن 5 رقــم موجــود بــا بیشــترین درصــد 
دهــن بســت و پوکــی پایین تریــن رتبــه را کســب کــرد. البتــه رقــم کرمــان 

ــه را در ســفتی پوســت اســتخوانی داشــتند. ــز باالتریــن رتب ــدن هیل و گل
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پســته  فــرآوری  هزینه هــای  پیش بینــی 
ــی از  ــت، یک ــان برداش ــیدن زم ــرا رس ــل از ف قب
ــی  ــه باغبان ــر کمیت ــال های اخی ــای س فعالیت ه
انجمــن پســته بوده اســت. امــا ایــن فعالیــت 
ــا دشــواری ها و  ــی جــاری ب ــرای ســال محصول ب
پیچیدگی هایــی مواجــه اســت کــه تــاش بــرای 
ــا  ــد ب ــرآوری را می توان ــای ف ــی هزینه ه پیش بین

ــازد.  ــراه س ــی هم ــتباهات فاحش اش
ــده طبیعــی و  ــا دو پدی ــی جــاری ب ســال محصول
اقتصــادی همــراه بــود کــه اثــر آنهــا کســب و کار 
پســته، خصوصــًا فــرآوری آن را تحــت تأثیــر 
ــذار  ــابقه و تأثیرگ ــدۀ کم س ــن پدی ــرار داد. اولی ق
ــش  ــاری، کاه ــال ج ــته در س ــت پس ــر صنع ب
بخــش  در  پســته  محصــول  توجــه  قابــل 
ــه  ــران از جمل ــته خیز ای ــق پس ــده ای از مناط عم
ــان و  ــارس، اصفه ــزد، ف ــان، ی ــتان های کرم اس
ــه از آن  ــود ک ــی ب ــل اقلیم ــر عوام ــن در اث قزوی
ــن  ــود. ای ــر می ش ــوش« تعبی ــه خام ــه »زلزل ب
تــا  موجب شــده  تولیــد،  بی ســابقۀ  کاهــش 
ــن مناطــق  ــرآوری در ای بســیاری از واحدهــای ف

ــی  ــا ظرفیت ــا ب ــد ی ــت نکنن ــاری فعالی ــال ج در س
ــت  ــود فعالی ــمی خ ــت اس ــر از ظرفی ــیار پایین ت بس
ــیاری  ــربار بس ــای س ــاله هزینه ه ــن مس ــد. ای کنن
ــا  ــه ب ــد ک ــل می کن ــرآوری تحمی ــر واحدهــای ف ب
ــاژ  ــر تن ــرآوری ب ــای ف ــدن هزینه ه ــکن ش سرش
پاییــن فعالیــت ایــن واحدهــا، هزینــه فــرآوری هــر 
ــد.  ــی می یاب ــل توجه ــش قاب ــته افزای ــو پس کیل

ــی  ــام پیش بین ــوارکننده انج ــل دش ــن عام دومی
هزینه هــای فــرآوری امســال، افزایــش و تاطــم 
ــا و  ــر نهاده ه ــا ب ــه تنه ــه ن ــت ک ــرخ ارز اس ن
فــرآوری  جــاری  هزینه هــای  ســرفصل های 
اثــر می گــذارد، بلکــه تأثیــر قابــل توجــه آن 
ــی  ــل چشم پوش ــرمایه ای قاب ــای س ــر هزینه ه ب
ــه  ــد هزین ــه ای مانن ــرفصل های هزین ــت. س نیس
نگهــداری  و  تعمیــر  بســته بندی،  ملزومــات 
جنــس  از  کــه  ماشــین آالت  و  ســاختمان 
ــور  ــتند، به ط ــرآوری هس ــاری ف ــای ج هزینه ه
ــد  ــر می پذیرن ــرخ ارز تأثی ــش ن ــتقیم از افزای مس
و بخشــی از افزایــش هزینه هــای فــرآوری را 
ــای  ــر هزینه ه ــرف دیگ ــوند. از ط ــامل می ش ش

ــد  ــرمایه خری ــتهاک س ــد اس ــرمایه ای همانن س
ماشــین آالت و ســاختمان هــم کــه اتفاقــًا ســهم 
عمــده ای از مجمــوع هزینه هــای فــرآوری را 
ــر  شــامل می شــوند، به طــور مســتقیم تحــت تأثی

ــد. ــرار دارن ــم آن ق ــرخ ارز و تاط ــش ن افزای
بــه  هــر  روی، شــرایط مبهــم و غیرشــفاف کنونــی 
ــر  ــورت کس ــش ص ــب افزای ــی موج ــه از طرف ک
تعییــن هزینه هــای فــرآوری و کاهــش محصــول 
نیــز موجــب کاهــش مخــرج کســر تعییــن 
ــای  ــدم اطمینان ه ــرآوری شــده، ع ــای ف هزینه ه
زیــادی را بــه همــراه مــی آورد و موجــب می شــود 
از  عــاری  فــرآوری  هزینه هــای  پیش بینــی 
ــرایط  ــه ش ــتر ب ــد و بیش ــش نباش ــای فاح خطاه

ــد. ــن بزن ــی دام ــده کنون پیچی
انجمــن  باغبانــی  كمیتــه  بنابرایــن، 
ــوزش  ــرض پ ــن ع ــران ضم ــته ای پس
اعــالم می نمایــد بــر خــالف رویــه 
ــی  ــه پیش بین ــادر ب ــته، ق ــنوات گذش س
ــت  ــا دق ــته ب ــرآوری پس ــای ف هزینه ه
قابــل قبــول در ســال جــاری نمی باشــد. 

توضیح کمیته باغبانی انجمن پسته ایران پیرامون هزینه های فرآوری امسال:

قادر به پیش بینی هزینه ها نیستیم
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گزارش اولیه چارلز نیکولز در 22 شهریور 97: 

پسته امسال آمریکا 

ــک ســوم برداشــت محصــول ســال 2018  حــدود ی
ــول دو  ــب از محص ــه مرات ــت ب ــده ؛ کیفی ــام ش انج
ســال گذشــته )2016 و 2017( بهتــر اســت، امــا 
ــت.  ــه رو بوده اس ــر روب ــا تأخی ــول ب ــل محص تحوی
پســته ها امســال ریــز هســتند. عملکــرد رقــم 
ــت  ــت. وضعی ــار بوده اس ــد انتظ ــر از ح ــان کمت کرم
ــون  ــوز نامشــخص اســت؛ چ ــد هن ــای جدی قیمت ه
اکثــر خریــداران و فروشــنده ها منتظرنــد ببیننــد 
ــزان پســته خشــک در پوســت امســال  کیفیــت و می

ــود. ــد ب ــه خواه چگون
ــان  ــم، االن زم ــی می کردی ــه پیش بین ــور ک همان ط
اوج برداشــت محصــول 2018 در آمریــکا اســت. 
کمیــت و کیفیــت محصــول جدیــد در دو هفتــه 
آینــده مشــخص خواهــد شــد. در ایــن مــدت حــدود 
ــد برداشــت، پوســت گیری و  نیمــی از محصــول جدی

خشــک خواهدشــد. کرمــان رقــم غالــب در کالیفرنیــا 
ــه  ــت ک ــه اس ــک هفت ــازه ی ــت آن ت ــت و برداش اس
آغــاز شــده و رقــم گلــدن هیلــز کــه رقــم جدیدتــری 
ــان  ــم کرم ــر از رق ــت آن زودت ــان برداش ــت، زم اس
اســت. تحویــل پســته های گلــدن هیلــز تقریبــاً تمــام 
ــه چیــن دوم هــم  شــده و بعضــی از باغــات حتــی ب
رســیده اند. عملکــرد رقــم گلــدن هیلــز باالتــر از حــد 
انتظــار بــوده، هرچنــد درصــد کمــی از کل محصــول 
ــر  ــان پایین ت ــم کرم را شــامل می شــود. عملکــرد رق
ــم  ــوده، چــرا کــه بیشــتر باغــات رق از حــد انتظــار ب
بــه  کرمــان قدیمی تــر هســتند و عملکردشــان 
انــدازه ســال 2016 کــه در تولیــد پســته رکــورد زدیم، 
ــان  ــم کرم ــرد رق ــرا عملک ــم چ نبوده اســت. نمی دانی
کمتــر از گلــدن هیلــز اســت؛ ایــن هــم یکی دیگــر از 

عجایــب مربــوط بــه پســته اســت!

ــی  ــر کیف ــن پارامت ــات مهم تری ــارت آف ــزان خس می
محصــول محســوب می شــود کــه خوشــبختانه 
ــا  ــون در مقایســه ب ــا کن ــاز برداشــت ت امســال از آغ
ــر بوده اســت )نمــودار  ســال های 2016 و 2017  کمت
1(، هرچنــد همان طــور کــه بــه پایــان فصل برداشــت 
ــن  ــم ممک ــات ه ــارت آف ــویم، خس ــک می ش نزدی
اســت بــه ســرعت افزایــش پیــدا کنــد؛ امســال هــم 
ــی  ــت طوالن ــل برداش ــد فص ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــا  ــت، ام ــوب اس ــاع خ ــراً اوض ــن ظاه ــد. بنابرای باش
ــم محصــول  ــا کنی ــه ادع ــی زود اســت ک ــوز خیل هن
ــه  ــی ب ــل آلودگ ــال )عام ــه پرتق ــرم ناف ــا ک ــد ب جدی
افاتوکســین( مشــکلی نخواهــد داشــت. میــزان 
رؤیــت پســته های لکــه دار نیــز کــم بوده اســت. 
ــرف 10 روز  ــه ظ ــده ک ــی ش ــبختانه پیش بین خوش
ــن باشــد، پــس  ــا پایی ــده دمــای هــوا در کالیفرنی آین
هــوای خنــک فشــار ناشــی از خســارت آفــات و بــروز 

ــرد.   ــد ک ــر خواه ــته ها را کمت ــه روی پس لک
ــا 15  ــته ها 10 ت ــال پس ــت امس ــد گف ــفانه بای متأس
ــر از محصــول دو ســال گذشــته )2016  درصــد ریزت
ــی  ــته آمریکای ــه پس ــس عرض ــتند. پ و 2017( هس
ســایز 20-18 در مقایســه بــا دو ســال قبــل محــدود 
خواهــد بــود. در خیلــی از باغــات رقــم کرمــان درصــد 
ــت.  ــزارش شده اس ــاال گ ــت ب ــن بس ــته های ده پس
هفتــه گذشــته اعــام کردیــم میــزان محصول پســته 
ــی  ــن پیش بین ــزار ت ــد 408 ه ــال جدی ــکا در س آمری
می شــود. حــاال پــس از گذشــت یــک هفتــه از 
برداشــت پســته های رقــم کرمــان، یــک مقــدار 
ــن دوم  ــت چی ــت و کمی دچــار شــک شــده ایم. کیفی
رقــم کرمــان ممکــن اســت مــا را شــگفت زده کنــد، 

امــا خیلــی جــای نگرانــی نیســت.
در خصــوص قیمت گــذاری در یــک هفتــه اخیــر 
فعــًا  اســت.  نیافتــاده  خاصــی  اتفــاق  خیلــی 
مشــتری ها دارنــد نیازهــای کوتــاه مدت شــان را 
ــد  ــول جدی ــد محص ــرای خری ــد و ب ــن می کنن تأمی
دارنــد قیمــت باالتــری می پردازنــد. بــا وجــود 
ــای  ــه تعرفه ه ــاره ب ــاری )اش ــر تج ــای اخی نگرانی ه
چیــن( و انتظــار حجــم بســیار زیــاد محصول امســال، 
قیمت هــا تــا االن نوســان نداشــته اند و تقریبــاً ثابــت 
مانده انــد. در مقایســه بــا آغــاز فصــل برداشــت 
از آنچــه کــه تــا االن از محصــول ســال جدیــد 
دیده ایــم بــه نظــر می رســد روی قیمت گــذاری 

ــیم.  ــته باش ــتری داش ــای بیش ــم ادع می توانی
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حضور نماینده انجمن پسته ایران در

اجالس آجیل های درختی چین

بازرگانی

 اجــالس ســاالنه خشــکبار و مغزجــات 
آجیلــی چیــن امســال از تاریــخ 10 تــا 
ــل  ــل هت ــاه 1397 در مح 12 مردادم
شــرایتون شــهر ژوهــای چیــن برگزار 
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــده برگ ــد. ای ش
برگرفتــه از اجــالس شــورای جهانــی 
خشــکبار اســت، بــا ایــن تفــاوت كــه 
ــداد  ــتند. تع ــان آن هس ــا میزب چینی ه
ــدود 400  ــال ح ــركت كنندگان امس ش
ــه  ــود ك ــا ب ــف دنی ــاط مختل ــر از نق نف
ــش  ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب نس
ــالن  ــار س ــت. در كن ــمگیری داش چش
و  مغزجــات  نمایشــگاه  همایــش، 
صنایــع وابســته برپــا شــده بــود كــه 
ــاص  ــه آن اختص ــه  ب ــداد 40 غرف تع
داشــت و نســبت بــه ســال قبــل 

ــت. ــاداری داش ــش معن افزای
روز اول همایــش بــه ثبــت نــام، 
ــن  ــا انجم ــار ب ــمینار تج ــزاری س برگ
پنــل  برگــزاری  كالیفرنیــا،  بــادام 

ــن و  ــت كاج چی ــوه درخ ــت می صنع
جلســه صادركننــدگان گــردوی شــیلی 

اختصــاص داشــت.
در روز دوم، مراســم مربوط بــه افتتاحیه 
ــن  ــای بی ــد و آق ــام ش ــش انج همای
ــاق  ــس ات ــو )Bian Zhenhu( رئی ژنه
ــن  ــخنران اول ای ــن س ــی چی بازرگان
ــئوالن  ــی از مس ــپس یک ــود و س روز ب
دولتــی چیــن بــه اهمیــت شــهر 
ــز  ــی از مراك ــوان یک ــه عن ــای ب ژوه
ــت. در  ــاری پرداخ ــادالت تج ــم مب مه
ــب  ــی نای ــو كالگان ــان پین ــه آقای ادام
ــکبار و  ــی خش ــورای جهان ــس ش رئی
ــات  ــن مغزج ــی از انجم ــگ هونگک چن
ــت  ــریح وضعی ــه تش ــن ب ــی چی آجیل
ــادرات  ــد و ص ــرف، تولی ــی مص جهان
آجیل هــا در دنیــا و چیــن پرداختنــد. در 
ــوط  ــای مرب ــه گزارش ه ــن روز ارائ ای
ــر  ــکان از دیگ ــادام و پ ــع ب ــه صنای ب

بودنــد. برنامه هــا 

بــه  اجــالس  ایــن  روز  آخریــن 
گــزارش پســته، ماكادمیــا، گــردو، 
ــری  ــرن ب ــدق و ك ــدی، فن ــادام هن ب
اختصــاص داشــت. گــزارش پســته در 
دو بخــش ارائــه شــد؛ در بخــش اول، 
ــی  ــر بازاریاب ــگ مدی ــر ژن ــای راج آق
انجمــن تولیدكننــدگان پســته آمریــکا 
ترویــج  برنامه هــای  تشــریح  بــه 
ــن  ــکا در چی ــته آمری ــات پس و تبلیغ
پرداخــت. در بخــش دوم، گــزارش 
اجمالــی تولیــد و تجــارت پســته 
ایــران توســط ابوالفضــل زارع نظــری، 
نماینــده انجمــن پســته ایــران در این 

ــد.  ــه  ش ــالس ارائ اج
ــد  ــا چن ــالس ب ــن اج ــیه ای در حاش
تــن از تجــار بــازار چیــن گفتگوهایــی 
ــه  ــا ب ــروح آنه ــه مش ــد ك ــام ش انج
ــن  ــده انجم ــزارش نماین ــام گ انضم
و  ایــن شــماره  در  ایــران  پســته 
شــماره بعــدی ماهنامــه  آمــده  اســت. 
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گزارش تولید و تجارت پسته ایران
ابوالفضل زارع نظری
 سردبیر ماهنامه دنیای پسته 

خانم ها و آقایان عصر بخیر!
مایــه خرســندی اســت کــه امــروز بــه نمایندگــی از انجمــن پســته ایــران در 
اینجــا حضــور دارم و گــزارش پســته ایــران را ارائــه می دهــم.  ممکــن اســت 
ــته  ــال گذش ــه در اجــاس س ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــما ب بعضــی از ش
نیــز گــزارش پســته ایــران را ارائــه دادم و از مهمــان نــوازی شــما، خصوصــًا 
مســئولین اتــاق بازرگانــی چیــن لــذت بــردم. تشــکر ویــژه دارم از خانــم چــن 
و آقــای چنــگ بــرای دعــوت امسال شــان. در ایــن 2 ســال، شــرکت در ایــن 
اجــاس و ماقــات بــا بــزرگان صنعــت آجیل هــای درختــی چیــن و جهــان 

بــرای مــن تجربــه ای بســیار ارزنــده بوده اســت.
 مقدمه

ــه  ــته ب ــی پس ــان معرف ــا از زم ــته و ی ــه گذش ــی 2 ده ــم، ط ــد بگوی بای
کشــورهای شــرق دور در مقیــاس تجــاری، عواملــی از قبیــل رشــد تولیــد و 
عرضــه پســته در دنیــا، رشــد اقتصــاد جهانــی و انتشــار یافته هــای علمــی در 
خصــوص آثــار ســودمند مصــرف پســته بــر ســامت انســان، میــزان تقاضــا 
بــرای ایــن کاالی لوکــس را افزایــش داده اســت. اگــر منصفانــه نــگاه کنیــم، 
ــعه  ــت در توس ــوِل باکیفی ــن محص ــدگان ای ــار و توزیع کنن ــم تج ــش مه نق

ــکار اســت. ــل ان ــا همــان ســلطان آجیل هــا غیرقاب ــازار پســته ی ســریع ب
ــم اســت  ــی پســته، بســیار مه ــوغ رســیدن تجــارت جهان ــه بل ــا ب ــروز ب ام
ــد و  ــاره تولی ــی درب ــات کاف ــی و اطاع ــای جزئ ــش داده ه ــش از پی ــه بی ک
ــیم و  ــته باش ــار داش ــران را در اختی ــته ای ــادرات پس ــیل ص ــن پتانس همچنی
دســتیابی بــه ایــن موضــوع در گــروی درک وضعیــت طرف هــای عرضــه و 
تقاضــا اســت. بــه همیــن جهــت در بخشــی از توضیحــات مــن بــه تاریخچــه 
تولیــد پســته ایــران و همچنیــن ســهم پســته صــادر شــده بــه شــرق دور از 

مقــدار پســته تولیــدی ایــران در یــک بــازه زمانــی 14 ســاله از ســال 2002 
ــت. ــه شده اس ــا 2016 پرداخت ت

تولید پسته ایران
ــن  ــتند. ای ــهود هس ــته مش ــد پس ــانات تولی ــد، نوس ــه می بینی ــور ک همان ط
ــاوب  ــا تن مســئله ناشــی از ایــن اســت کــه درخــت پســته گیاهــی اســت ب
باردهــی. اگــر از نقطــه نظــر اقلیــم در ایــن مــورد تأمــل کنیــم، دلیــل دیگــر 
ــده  ــخت و محدودکنن ــرایط س ــد، ش ــاد می کن ــانات را ایج ــن نوس ــه ای ک

ــران اســت.    اقلیمــی در مناطــق پســته کاری ای
ــد پســته  ــار حــوادث شــدید اقلیمــی روی تولی ــال از آث ــوان یــک مث ــه عن ب
ــه توســط انجمــن پســته  ــد ســال 2008 ک ــار تولی ــه آم ــوان ب ــران، می ت ای
ــران جمــع آوری و تحلیــل شده اســت، اشــاره کــرد. در ایــن ســال مقــدار  ای
تولیــد از عــدد 267 هــزار تــن در ســال قبــل بــه 90 هــزار تــن افــت کــرد. 
ایــن موضــوع در شــرایطی رخ داد کــه در زمســتان ســال 2007 کــه یــک 
ــی و  ــث یخ زدگ ــدید باع ــیار ش ــرمای بس ــد، س ــمار می آم ــه ش ــال آور ب س
ــب دو  ــر، ترکی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــاخه ها ش ــیاری از سرش ــکیدن بس خش
عامــل یعنــی وجــود ســال نــاآور پــس از یــک ســال آور خیلــی پرمحصــول 
و حــوادث شــدید اقلیمــی، می توانــد باعــث رقــم خــوردن یــک ســال نــاآور 

ــود.  ــداران  ش ــرای باغ ــار ب ــیار فاجعه ب بس
ــران  ــد پســته ای ــد تولی ــار 10 ســاله، رون ــق آم ــد توجــه داشــت کــه طب بای
تقریبــًا یــک ســطح از ثبــات را نشــان می دهــد کــه باغــداران امیدوارنــد در 

آینــده ادامــه پیــدا کنــد. 
فرصت ها و چالش های تولید پسته در ایران 

و  چالش هــا  بــا  مواجهــه  در  ایــران  پســته  تولیدکننــدگان  موفقیــت 
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ــرو اســت، تعییــن  ــا آنهــا روب فرصت هایــی کــه ب
کننــده رتبــه جهانــی ایــن عرضه کننــدگان پســته 

ــود.  ــد ب ــده خواه ــال های آین در س
دو عامــل کلیــدی چالــش برانگیــز و محدودکننده 
پاییــن آب  ایــران، کیفیــت  تولیــد پســته  در 
اســت  حالــی  در  ایــن  اســت.  آن  کمبــود  و 
ــل  ــد، عوام ــده تولی ــل کاهن ــار عوام ــه در کن ک
افزاینــده ای همچــون تــاش بــرای افزایــش 
بهــره وری نســبی در مناطــق پســته خیــز ایــران و 
تغییــرات ســریع در فرهنــگ باغــداری از طریــق 
ــال رخ  ــادی در ح ــی- اقتص ــبکه های اجتماع ش

ــتند.   ــودن هس نم
در خصــوص آثــار عوامــل کاهنــده در اقلیــم 
خشــک ایــران بایــد گفــت، درخــت پســته کمبــود 
آب و بی کیفیتــی آن را نســبت بــه ســایر گیاهــان 
بهتــر تحمــل می کنــد، امــا میــزان عملکــرد 
آن در هکتــار بــه طــور چشــمگیری کاهــش 
ــن  ــه بی ــود آب، فاصل ــل کمب ــه دلی ــد. ب می یاب
و  می کنــد  پیــدا  افزایــش  آبیــاری  دورهــای 
ــت.  ــل مشاهده اس ــول قاب ــش محص ــًا کاه متعاقب
همچنیــن در شــرایط بی کیفیتــی آب آبیــاری، 
درختــان زنــده می ماننــد، امــا پســته کمــی 

تولیــد می کننــد.
ــر  ــر ب ــا تأثی ــل ب ــن دو عام ــب ای ــن ترکی بنابرای
ــادی  ــع اقتص ــج مناب ــه تدری ــول ب ــدار محص مق
 3 شــرایط  ایــن  تحــت  می بلعــد.  را  باغــدار 
ســناریو بــرای تولیــد پســته در ایــران قابــل 

اســت:   پیش بینــی 
ایرانــی ورشکســت  باغــداران  از  1- درصــدی 
خواهنــد شــد و باغ هایشــان را رهــا خواهنــد کــرد.
2- عــده ای تــاش خواهنــد کــرد کــه بــا 
نویــن  تجهیــزات  و  شــیوه ها  از  بهره گیــری 
آبیــاری بــه بهــره وری بیشــتری از هــر هکتــار در 

ــد. ــت یابن ــان دس ــه خودش منطق
ــه  ــد ب ــی دارن ــن مال ــه تمک ــی ک ــد کم 3- درص
ــع  ــا کــه از نظــر مناب ــران و دنی ســایر مناطــق ای
ــکان  ــل م ــر و مناســب تر هســتند، نق ــی غنی ت آب

خواهنــد کــرد.
ــایر  ــه در س ــاورزانی ک ــت کش ــه داش ــد توج بای
مناطــق ایــران محصوالتــی بــه جــز پســته تولیــد 
می کننــد بــا مشــاهده و دریافــت تجربیــات 
نواحــی  ایــن  بــه  کــه  پســته ای  باغــداران 
مهاجــرت کرده انــد، ترغیــب بــه کاشــت و تولیــد 
ــوند.  ــان می ش ــول قبلی ش ــای محص ــته بج پس
ایــن موضــوع ناشــی از مزیــت نســبی اقتصــادی 

ــر محصــوالت  ــا دیگ ــد پســته در مقایســه ب تولی
ــی رود  ــار م ــرایطی انتظ ــن ش ــت چنی ــت. تح اس
ــوه  ــورت بالق ــه ص ــته ب ــت پس ــر کش ــطح زی س
ــد. در حــال حاضــر 18 اســتان  ــدا کن افزایــش پی
در ایــران دارای ســطح زیرکشــت پســته هســتند. 
ســنجیده  شــوری  واحــد  بــا  آب  بی کیفیتــی 
می شــود و معمــواًل وقــوع 3 ســناریوی ذکــر 
شــده در خصــوص کمبــود آب را تقویــت می کنــد. 
ــم انتخــاب شــده و  ــه رق درخــت پســته بســته ب
مســائل مدیریتــی نســبت بــه شــوری آب مقــاوم 
ــوری  ــق، ش ــی مناط ــه در برخ ــت؛ به طوری ک اس
6 برابــر حــد تعییــن شــده توســط ســازمان 
جهانــی غــذا و کشــاورزی اســت و درختــان 
ــان  ــواهد نش ــد. ش ــار می دهن ــان ب ــته همچن پس
ــا  ــان ت ــتان کرم ــری در اس ــم اکب ــد، رق می ده
ــل  ــر را تحم ــر مت ــس ب ــی زیمن ــوری 12 دس ش
بــر  معنــاداری  اثــر  اینکــه  بــدون  می کنــد، 

ــد.      ــته باش ــرد آن داش عملک
اجتماعــی  شــبکه های  اخیــر،  ســال های  در 
بســیار  ســطح  واتســاپ  و  تلگــرام  قبیــل  از 
ــاورزان،  ــن کش ــات بی ــیعی از ارتباط ــم و وس مه
ــه  ــور ب ــه منظ ــی ب ــان باغ ــان و کارشناس محقق
را  تخصــص  و  تجربیــات  گذاشــتن  اشــتراک 
بــه عــاوه، نســل جدیــد  ایجــاد کرده انــد. 
تلفیــق تجربیــات  باغــداران پســته در حــال 
ــای  ــوم و تکنولوژی ه ــا عل ــته ب ــمند گذش ارزش
ــل  ــگاه های داخ ــه در دانش ــدرن ک ــداری م باغ
و خــارج آموخته انــد، هســتند. اثــر هم افزایــی 
ــه از توســعه اجتماعــی در فرهنــگ  ــن دو نمون ای
ــره وری در  ــود به ــب بهب ــته موج ــاورزی پس کش
تولیــد شده اســت. نتایــج ایــن حرکــت، مدیریــت 
بهتــر آبیــاری بــا شــورآبه ها، مدیریــت بهتــر 

تغذیــه درختــان و آفــات و همچنیــن انجــام 
ــن  ــت. ای ــان اس ــت درخت ــرس و تربی ــر ه موثرت
پیشــرفت ها نقــش انکارناپذیــری روی حفــظ 
بــازده درختــان پســته در ســطح فعلــی بــا وجــود 

شــرایط ســخت اقلیمــی و کمبودهــا دارد. 
و  امســال  تولیــد پســته  پیش بینــی 

ــار ــده انب مان
 پیش بینــی اولیــه انجمــن پســته ایــران حاکــی از 
ایــن اســت کــه مجمــوع پســته تولیــدی ایــران در 
ســال تجــاری جدیــد 55 هــزار تــن خواهــد بــود. 
ــن کاهــش چشــمگیر  ــر شــد ای ــق آنچــه ذک طب
ــل شــوک های  ــه دلی محصــول در ســال 2018 ب

اقلیمــی در زمســتان و بهــار امســال اســت.  
ــدی  ــته تولی ــدار پس ــا در مق ــترین کاهش ه بیش
ــه  ــل تجرب ــال قب ــه س ــبت ب ــان نس ــتان کرم اس
مناطــق  ســایر  کــه  حالــی  در  شده اســت، 
پســته کاری وضــع بهتــری دارنــد و کمتــر از 
اســتان کرمــان دچــار کاهــش محصــول شــده اند. 
همچنیــن رقــم غالــب محصــول امســال از انــواع 

ــود. ــد ب ــیده خواه کش
ــدار  ــران، مق ــته ای ــن پس ــن انجم ــق تخمی طب
محصــول انتقالــی از ســال قبــل بــه ســال 
2018، بیــش از 35 هــزار تــن اســت. ایــن 
مقــدار مانــده انتقالــی بــه ســال جدیــد بــه دلیــل 
کمبــود محصــول تولیــدی و افزایــش بهــای دالر 
ــته  ــه پس ــی ک ــت. از آنجای ــال اس ــل ری در مقاب
ــت دالری  ــه قیم ــت ک ــی اس ــی صادرات محصول
ــورم  ــان ت ــی در زم ــداران ایران ــار و باغ دارد، تج
ــرات  ــا از اث ــد ت آن را معــادل ارز در نظــر می گیرن

ــد.  ــان بمانن ــال در ام ــش ارزش ری کاه
تقاضای پسته از شرق دور

 پســتۀ ایرانــی وارد شــده بــه شــرق دور تــا ســال 
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2007 بــدون توجــه بــه مقــدار تولیــد پســته 
ــد از  ــد صعــودی داشته اســت. بع ــران یــک رون ای
ســال 2007، نوســانات تقاضــا از نوســانات تولیــد 
ــد و  ــداد تولی ــد. اع ــت می کنن ــران تبعی ــته ای پس
تقاضــا نشــان می دهنــد بیــن ســال هــای 2002 
ــدی  ــته تولی ــد از پس ــدود 20 درص ــا 2009، ح ت
ایــران وارد شــرق دور شــده و پــس از ســال 
2009 میــزان تقاضــای شــرق دور بــه 30 درصــد 

ــت. ــران رسیده اس ــدی ای ــته تولی ــدار پس از مق
 مجمــوع پســته صــادر شــده از ایــران و آمریــکا 
ــد افزایشــی داشــته و  ــه شــرق دور رون ــه منطق ب
ــن در ســال 2003  ــزار ت طــی 13 ســال از 24 ه
بــه 145 هــزار تــن رســیده و ایــن نشــان دهنــده 
ــت.  ــا اس ــد در تقاض ــادل 516 درص ــدی مع رش
مقــدار پســته وارد شــده بــه شــرق دور از مجمــوع 
ــته  ــدار پس ــا مق ــکا، ب ــران و آمری ــورهای ای کش
ــا در  ــگام اســت و تنه ــران هم ــده از ای صــادر ش
ــکا  ــته آمری ــران، پس ــته ای ــاآوِر پس ــال های ن س

ــت. ــر کرده اس ــه را پ ــکاف عرض ش
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــره ای مبی ــودار دای ــن نم ای
ــران در ســال  شــرق دور مقصــد عمــده پســته ای
جــاری اســت. البتــه بــازار هنــد در یــک مســابقه 
ــا  ــازار اروپ ــع و ب ــترک المناف ــورهای مش ــا کش ب
قصــد دارد گــوی ســبقت را از آنهــا ببــرد و ســهم 
ــه گذشــته  ــران را نســبت ب بیشــتری از پســته ای

ــه خــود اختصــاص دهــد.  ب
ــت  ــاش شده اس ــدول ت ــن ج ــت، در ای در نهای

ــه ســال  مقــدار پســته تولیــدی و قابــل انتقــال ب
2018 از ســوی دو تولیدکننــده بــزرگ پســته 
نمایــش داده شــود. بــر اســاس اطاعــات موجــود 

انتظــار مــی رود مجمــوع پســته در دســترس 
ــال  ــه س ــبت ب ــاداری نس ــاف معن ــال اخت امس

ــد. ــته باش ــته نداش گذش

Iran production Vs. Imported pistachio to Far East from Iran
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در حاشــیه اجــالس چیــن فرصــت مغتنمــی دســت داد 
ــای  ــن آجیل ه ــس انجم ــی رئی ــگ هونگک ــای چن ــا آق ــا ب ت
ــه  ــه موضــوع تعرف ــی ك ــن گفتگــو شــود. از آنجای ــی چی درخت
چینی هــا روی پســته آمریکایــی اهمیــت ویــژه ای دارد و حــرف 
ــن  ــت در ای ــاد اس ــورد زی ــن م ــض در ای ــای متناق و حدیث ه

ــت.  ــه شده اس ــه آن پرداخت ــاه ب ــوی كوت گفتگ

آقــای ِچنــگ! بــا توجــه بــه اینکــه چیــن روی پســته وارداتــی از 
آمریــکا تعرفــه جدیــد وضــع كرده اســت، چــه آینــده ای بــرای 

پســته آمریــکا و قیمــت پســته در چیــن متصــور هســتید؟
ایــن خیلــی ســوال حساســی اســت؛ چــون تعرفــه وضــع شــده علیــه پســته 
کالیفرنیــا در چیــن تــا کنــون بــه 45 درصــد رسیده اســت؛ بنابرایــن در مقایســه 
بــا تعرفــه 5 درصــدی پســته ایــران خیلــی زیــاد اســت. مــن مطمئــن هســتم 
کــه اگــر ایــران می توانســت در ایــن شــرایط بــه انــدازه کافــی پســته بــه چیــن 
ــی جــای خــود را در  ــادی از پســته ایران ــاره حجــم زی ــاً دوب ــد، قطع صــادر کن

ــازار چیــن بــاز می کــرد، و ایــن یــک غنیمــت اســت. ب
یعنی تمایل برای خرید پسته از ایران وجود دارد؟

ــول  ــدار محص ــه مق ــم ک ــن می دان ــفانه م ــن، متأس ــر ای ــاوه ب ــا ع ــه. ام بل
ــه در  ــود دارد ک ــدواری وج ــن امی ــه ای ــم اســت. البت ــی ک ــران خیل امســال ای
ســال آینــده مقــدار پســته ایــران زیــاد باشــد و آمریکایی هــا یــک ســال نــاآور 
را تجربــه کننــد؛ و مــن فکــر نمی کنــم کــه تعرفــه واردات روی پســته آمریــکا 

در یــک زمــان مشــخص کاهــش پیــدا کنــد.
ــازار  ــده ب ــتند، آین ــی هس ــون اجرای ــم اكن ــا از ه ــر تعرفه ه اگ

ــد؟ ــی می كنی ــه ارزیاب ــدت چگون ــد م ــته را در بلن پس
ــند.  ــال می باش ــال اعم ــوالی در ح ــم ج ــا از شش ــن تعرفه ه ــک ای ــدون ش ب
ــد  ــج کنن ــان را تروی ــته خودش ــی پس ــا به خوب ــرایط ایرانی ه ــن ش ــر در ای اگ
ــا  ــه، اســترالیا، ســوریه، ایتالی ــد ترکی ــادی دیگــر مانن ــن پســته از مب و همچنی
ــته  ــن پس ــد جایگزی ــک می توانن ــر ی ــود، ه ــج ش ــی تروی ــپانیا به خوب و اس
آمریکایــی شــوند و چینی هــا بــه دنبــال کشــورهای جدیــد تولیدکننــده 
ــته  ــت؛ پس ــناخته شده اس ــی ش ــن به خوب ــی در چی ــته آمریکای ــتند. پس هس
ایرانــی هــم همیــن وضعیــت را دارد، امــا بیشــتر آن در بــازار بــا عنــوان پســته 
ــدگان،  ــا توزیع کنن ــی ب ــا وقت ــود، ام ــی نمی ش ــذاری و معرف ــی عامت گ ایران
ــور  ــی کش ــام واقع ــه ن ــود ک ــت ش ــته صحب ــداران پس ــندگان و خری فروش
ــرد. ــورت می گی ــر ص ــج بهت ــد، تروی ــته ها درج کنن ــده را روی بس تولیدکنن

از آنجایــی كــه امســال مقــدار پســته ایــران نســبت به گذشــته 
كمتــر اســت و روی پســته آمریکایــی هــم تعرفــه وضــع شــده، 

وضعیــت قیمت هــا چگونــه خواهــد بــود؟
مــن فقــط مــی دانــم کــه یــک ســقف در بــازار مصــرف پســته در چیــن وجــود 
دارد، امــا نمی دانــم کــه اگــر قیمت هــا بــه دلیــل تعرفه هــا خیلــی بــاال برونــد، 
آیــا مصرف کننــده می توانــد بهــای آن را بپــردازد یــا اینکــه مصــرف را 
ــن  ــی رود؟ بنابرای ــایر کشــورها م ــه ســراغ پســتۀ س ــا ب ــد و ی کاهــش می ده

ــا اســت.   ــش روی م ــده پی ــای آین ــی در ماه ه مســائل مختلف
شــما فکــر می كنیــد انجــام یــک مذاكــره بیــن آمریــکا و چیــن 

جهــت كاهــش تعرفه هــا چقــدر محتمــل اســت؟ 
مــن اصــًا فکــر نمی کنــم هنــگام جنــگ تجاری-تعرفــه ای چنیــن مذاکــره ای 

ــاق بیفتد.  اتف
برخــی معتقدنــد كــه نگرانــی در ورود پســته آمریکایــی وجــود 
ــن  ــه چی ــته ب ــرای آوردن پس ــادی ب ــای زی ــون راه ه ــدارد، چ ن

ــود دارد؟ وج
ایــن حقیقــت نــدارد؛ چــون اداره گمــرک کشــور چیــن اخطاریــه داده اســت کــه 
واردات از مرزهــای جنــوب شــرق آســیا ماننــد ویتنــام، تایلنــد، الئــوس و برمــه 
ــه انجــام  ــی اســت و کســانی کــه ایــن کار را انجــام دهنــد متهــم ب غیرقانون
قاچــاق خواهنــد شــد. ایــن کشــورها مشــکلی در واردات بــادام هنــدی نخواهند 
داشــت، امــا چــون خودشــان تولیدکننــده پســته نیســتند و پســته ای در آنجــا 

ــن مناطــق وارد چیــن شــود.  ــد از ای ــد، پســته نمی توان رشــد نمی کن

در گفتگو با رئیس انجمن آجیل های درختی چین مطرح شد:

پسته آمریکا چین را دور می زند؟
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ــر از  ــه مختص ــک تاریخچ ــد و ی ــی كنی ــان را معرف ــاً خودت لطف
بگوییــد.  شــركت تان  فعالیت هــای 

ــات اســت و از  ــو جیــان )اســتیو( هســتم. اســم شــرکت مان داینســتی ن مــن ژائ
ســال 2008 در کســب و کار پســته هســتیم. مــا جمعــاً ســاالنه از ایــران، آمریــکا، 

ترکیــه و اســترالیا حــدود 200 تــا 300 کانتینــر پســته می خریــم. 
وضعیت امروز بازار پسته چین را چگونه ارزیابی می كنید؟

مــن فکــر می کنــم بــازار پســته چیــن خــوب اســت و مشــکلی نــدارد. امــا االن 
فصــل فــروش پســته نیســت و در دومــاه آینــده وضــع بهتــر خواهــد شــد. بــازار 

پســته چیــن پایــدار اســت و مصــرف کمــی در حــال افزایــش اســت.
ــن را تحــت  ــی مصــرف پســته در چی ــه نظــر شــما چــه عوامل ب

ــد؟ ــرار می دهن ــر ق تأثی
اولیــن عامــل قیمــت اســت. اگــر در قیمــت بتــوان رقابــت کــرد، میــزان مصــرف 
ــع  ــا وض ــه ب ــت ک ــن اس ــت چی ــل دول ــن عام ــد. دومی ــدا می کن ــش پی افزای
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــزان واردات را تح ــی می ــکات گمرک ــود مش ــا و وج تعرفه ه

می دهــد.
آیــا فکــر می كنیــد افزایــش ســرانه تولیــد ناخالــص ملــی چیــن 
ــرف  ــزان مص ــر می ــری ب ــردم تأثی ــد م ــدرت خری ــش ق و افزای

پســته نــدارد؟
مــردم چیــن بــه لحــاظ اقتصــادی مشــکلی در خریــد پســته ندارنــد. بــازار چیــن 
ــات قیمــت آمریکایی هــا و گاهــی قیمــت  ــزرگ اســت، امــا گاهــی اوق بســیار ب
ایرانی هــا رقابتــی اســت و چینی هــا بــر اســاس قیمــت و کیفیــت تصمیم گیــری 

می کننــد.
اما پسته یک كاالی لوكس است و ارزان نیست.

درســت اســت کــه پســته یــک کاالی لوکــس اســت، امــا در بــازار چیــن انــواع 
آجیل هــا از قبیــل فنــدق، بــادام، مغــز درخــت کاج و ماکادمیــا هــم وجــود دارنــد 
کــه همه شــان جــزو کاالهــای لوکــس بــه شــمار می آینــد. بنابرایــن اگــر پســته 
ــد ســایر مغزجــات تمایــل  ــه خری ــده ب بیــش از حــد گــران باشــد، مصــرف کنن

ــد. ــدا می کن پی

قیمــت ایــن مغزجــات در بــازار تغییــری نداشــته  و افزایــش پیــدا 
نکرده اســت؟

چــرا. قیمت هــا نســبت بــه گذشــته افزایــش پیــدا کرده انــد، چــون سیاســت های 
گمرکــی تغییــر کرده انــد؛ در گذشــته بــه ازای هــر تــن مغزجــات وارداتــی 3 هــزار 
یــوان دریافــت می کردنــد و االن 6 هــزار یــوان. بنابرایــن حــق گمرکــی از دو مــاه 

پیــش 2 برابــر شده اســت.
بــا وجــود وضــع تعرفه هــای جدیــد روی پســته آمریــکا، وضعیــت 

آینــده پســته در بــازار چیــن را چگونــه ارزیابــی می كنیــد؟
ــرای پســته  ــک مشــکل ب ــن ی ــم و ای ــرار گرفته ای ــان بســیار حساســی ق در زم
آمریــکا و بــازار چیــن اســت. بایــد منتظــر باشــیم و ببینیــم چــه اتفاقــی در آینــده 
ــان  ــکا همچن ــن و آمری ــای چی ــن دولت ه ــگ تجــاری بی ــر جن ــد. اگ رخ می ده
در آینــده ادامــه پیــدا کنــد، ممکــن اســت امتیــازات زیــادی بــرای پســته ایــران 
در بــازار چیــن بــه وجــود آیــد؛ امــا خیلــی زود اســت کــه چنیــن قضاوتــی بکنیــم.

ــه  ــتری ب ــل بیش ــا تمای ــرایط چینی ه ــن ش ــد در ای ــر می كنی فک
خریــد پســته از ایــران داشــته باشــند؟

ــته  ــا روی پس ــت. تعرفه ه ــران اس ــته ای ــرای پس ــی ب ــرایط خوب ــه. االن ش بل
آمریکایــی در حــال اعمــال شــدن هســتند و فعــًا کارخانه هــای چینــی بــه دلیــل 
ــن  ــد. ای ــر مانده ان ــرده و منتظ ــف ک ــد را متوق ــا واردات و خری ــودن تعرفه ه باالب
تعرفه هــا در بلنــد مــدت مــی تواننــد بــه بــازار پســته در چیــن صدمــه وارد کننــد 

ــود.  ــد ب ــاال خواهن ــا ب و قیمت ه
برخــی از وضــع تعرفه هــای جدیــد روی پســته آمریکایــی 

نگرانــی ندارنــد. می شــود در ایــن بــاره توضیــح دهیــد؟
در چیــن مناطــق مختلــف، شــهرهای مختلــف و متعاقبــاً راه هــای بســیار زیــادی 

بــرای واردات پســته وجــود دارد. 
آیا این واردات غیرقانونی نیست و هزینه ای در پی ندارد؟

ممکن است این واردات غیرقانونی باشد و هزینه آن زیاد است.
اگــر امــکان دارد دربــاره بخش هــای مختلــف پســته از بــدو ورود 

بــه چیــن و حاشــیه ســود هــر یــک توضیــح دهیــد.
ــراوری آن را  ــای ف ــپس کارخانه ه ــود، س ــده وارد می ش ــط واردکنن ــته توس پس
می خرنــد و پــس از آماده ســازی و بســته بندی بــه توزیع کننــدگان فروختــه 
می شــود و در نهایــت توزیع کننــدگان آن را بیــن ســوپر مارکت هــا پخــش 
می کننــد. هــر یــک از ایــن بخش هــا حاشــیه ســودهای مختلفــی دارنــد و ایــن 
کار ســختی اســت کــه بگوییــم هــر یــک از ایــن بخش هــا در قیمت نهایی پســته 
چــه ســهمی دارنــد. توزیــع کننــدگان محصــوالت مختلفــی را بــه ســوپرمارکت ها 
ــه  ــان را ب ــد محصول ش ــتقیم نمی توانن ــور مس ــه ط ــا ب ــند و کارخانه ه می فروش

ــد. ــوپرمارکت ها بدهن س
ــود  ــن وج ــران در چی ــته ای ــا پس ــردن ب ــه ای در كارك ــا دغدغ آی

دارد؟
تنهــا مشــکل بحــث کیفیــت اســت. بعضــی اوقــات کیفیــت پســته ایــران نســبت 
ــس  ــال، اُن ــرای مث ــود. ب ــوب می ش ــد و خ ــت و ب ــت نیس ــی ثاب ــه آمریکای ب
ــت  ــدازه یکنواخ ــر ان ــته ها از نظ ــت و پس ــاوت اس ــده متف ــل ش ــول تحوی محص
نیســتند؛ پســته اُنــس 32-30 می خریــم، امــا ممکــن اســت 34-33 باشــد. پســته 
ــد. ــرم از آب در می آی ــا 46 گ ــود، ام ــداری می ش ــز خری ــرم مغ ــوان 48 گ ــا عن ب

تاجر چینی در خصوص تعرفه ها اذعان کرد:

پسته آمریکا وارد می شود 
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ــته  ــی پس ــازار جهان ــت ب ــی وضعی بررس
نشســت  برنامه هــای  از  یکــی  ایــران 
مجمــع عمومــی انجمــن پســته ایــران بــود 
ــزار  ــاری برگ ــال ج ــاه س ــه در 28 تیرم ك
شــد. در ادامــه جزئیــات بحــث هــای 
صــورت گرفتــه در ایــن برنامــه آورده شــده 

ــت.  اس
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــم علیزاده - ب ــی قاس عل
ــه  ــت ک ــوب اس ــر خ ــاه اخی ــه م ــا در دو س قیمت ه
وضعیــت تولیــد و بازارهــا را بررســی کنیــم. در مــورد 
تولیــد پســته عمــده بحث هــا روی تولیــد پســته 
ــته  ــد پس ــای تولی ــوان مبن ــه عن ــکا ب ــران و آمری ای

ــت.  ــی اس جهان
مــا همیشــه یــک مانــده محصــول معقولــی داشــته ایم 
ــی از  ــه نگران ــته ایم ک ــادی نداش ــده زی ــی مان و خیل

ــت فــروش نرفتــن پســته وجــود داشته باشــد.  باب
آقــای صالحــی دلیــل ایــن کــه ســهم آمریــکا بیشــتر 

ــد؟  ــوده اســت را چــه می دانی ب
محمــد صالحــی - بــا اینکــه پســته آمریکایــی از 
ــر اســت، امــا فــروش بیشــتری  پســته ایرانــی گران ت
داشــته اند. آمریکایی هــا برنامه ریــزی مدونــی در ایــن 
ــی  ــن دلیل ــم مهم تری ــد و مــن فکــر می کن ــازار دارن ب
کــه باعــث شــده آمریکایی هــا بهتــر پسته شــان 
ــش و  ــه نماینده های ــه ب ــت ک ــن اس ــند ای را بفروش
ــد، تضمیــن  کســانی کــه پســته آمریکایــی مــی خرن
می دهــد کــه مــا اجــازه نمی دهیــم قیمــت پســته ای 
ــن  ــی ای ــد. حت ــر بیای ــید پایین ت ــما می فروش ــه ش ک
ــد کــه  ــه مشــتریان عمده شــان می دهن ــان را ب اطمین
ــًا  ــد حتم ــا می خری ــما از م ــه ش ــته ای ک ــت پس قیم
ــی  ــاز مهم ــی امتی ــن خیل ــت و ای ــد رف ــاال خواه ب
ــن محســوب  ــکا در چی ــداران پســته آمری ــرای خری ب

می شــود.  
ــاره  ــر درب ــاله دیگ ــم علیزاده - مس ــی قاس عل
ــد  ــن، متعه ــی در چی ــته آمریکای ــر پس ــروش بهت ف
بــودن آمریکایی هــا بــه قراردادهایشــان اســت و 
ــه  ــان ب ــدار چینــی یــک اطمین ایــن موضــوع در خری
ــته  ــرای برش ــی ب ــداران چین ــی آورد. خری ــود م وج
ــا  ــتن ب ــرارداد بس ــته و ق ــته بندی پس ــردن و بس ک
تحویــل  در  اطمینــان  بــه  نیــاز  ســوپرمارکت ها 
کاال ســر موعــد مقــرر و ثبــات و یکنواختــی در 
اســتاندارد محصــول دریافتی شــان دارنــد. از ایــن 
می تواننــد  راحت تــر  خیلــی  آمریکایی هــا  منظــر 
ــن باعــث  ــد. ای ــرآورده کنن ــی را ب ــاز مشــتری چین نی
ــی 400، 500  ــد تن ــی قی ــدار چین ــه خری ــود ک می ش
ــکا را  ــته آمری ــه پس ــد ک ــح بده ــد و ترجی دالر را بزن
ــا نســبت  ــه محصــول آمریکایی ه ــه اینک بخــرد. البت
ــت. ــت اس ــر عل ــد ب ــم مزی ــوده ه ــتر ب ــا بیش ــه م ب

ــح  ــا توضی ــازار اروپ ــورد ب ــی در م ــرج اله ــای ف آق
ــته  ــن پس ــزار ت ــدود 90 ه ــک روزی ح ــد؟ ی می دهی
ایرانــی بــه اروپــا می رفتــه کــه االن بــه 18 هــزار تــن 

ــی  ــکا خیل ــازار از آمری ــن ب ــا در ای رســیده و ســهم م
ــته  ــوع پس ــد از مجم ــه 30 درص ــک ب ــر و نزدی کمت

ــا اســت.  ــه اروپ ــه اتحادی ــی ب واردات
علیرضــا فــرج الهــی- ببینیــد حکایتــی کــه مادر 
بــازار چیــن داریــم در بــازار اروپــا هــم بــه همیــن نحو 
اســت بــا ایــن اختــاف کــه در بــازار اروپــا بــه خاطــر 
وجــود ســخت گیری های کیفــی، شــاید بحــث عــدم 
اطمینــان از محصــول ارســالی از ســمت ایــران خیلــی 
مطــرح نباشــد. در بــازار اروپــا بحــث عــدم اعتمــاد از 
ــت  ــا از لحــاظ کمی ــدارد، ام ــود ن ــت وج لحــاظ کیفی
ــاز  ــم نی ــت نمی توانی ــچ وق ــا هی ــل م ــان تحوی و زم
آنهــا را بــرآورده کنیــم. ســبک و ســیاق اروپایی هــا در 
خریــد پســته عمدتــاً بــه ســمت خریدهــای قــراردادی 
ــی پاســخ  ــًا توانای ــا عم ــه م ــی اســت ک و حجم های
گویــی بــه نیــاز آنهــا را نداریــم و ایــن باعــث 
می شــود ســهم عمــده ای از بــازار را از دســت بدهیــم.
ــرج  ــای ف ــه آق ــق گفت ــم علیزاده- طب ــی قاس عل
ــرارداد  ــک ق ــد ی ــی نمی توان ــده ایران ــی صادرکنن اله

بــزرگ بــا یــک شــرکت اروپایــی ببنــدد.
محمــد وثوقــی- در گذشــته شــرکت تعاونی پســته 
می توانســت پســته را یــک جــا جمــع کنــد و قــرارداد 
ــدگان  ــدد صادرکنن ــروز تع ــا ام ــدد، ام ــدت ببن بلندم
باعــث شــده افــراد بــه صــورت تک تــک و بــا 
قــدرت خریــد حجــم کمتــر وارد بــازار شــوند و نتواننــد 

ــد. ــنگین ببندن ــای س قرارداده
ســیدمحمود ابطحــی- ببینیــد! ســال 76 مســاله 
افاتوکســین پیــش آمــد و پســته ایــران تحریــم شــد. 
در ســال قبــل از وقــوع ایــن تحریــم حــدود 90 هــزار 
تــن پســته از ایــران بــه اروپــا رفته بــود. بعــد از مدتــی 
تحریــم برداشته شــد و ســخت گیری ها کــم شــد، 
ــل  ــه قب ــت ب ــا هیچ وق ــازار اروپ ــه ب ــی صــادرات ب ول
از ســال 75 برنگشــت. شــرکت تعاونــی هــم کــه تــا 

در نشست مجمع عمومی انجمن پسته ایران تحلیل شد:

بازارهای پسته ایران

96تخمین تولید، مصرف، صادرات و مانده محصول 
(تن1000)ن  خشک با پوست ایراپسته 

تا پایان خرداد ماه

3مانده محصول از سال قبل 
96225کل تولید 

228جمع محصول در دسترس
39مصرف داخلی 

123صادرات
18اصالح ناشی از پوست مغز و مغز سبز  

180کل مصرف 
48اضافه محصول پایان دوره 

تا پایان خردادماه96سهم مقاصد اصلی صادراتی پسته ایران از محصول 

تن46000شرق دور 
37%

تن18000اتحادیه اروپا 
15%

تن15000شبه قاره هند 
12%

تن14000خاورمیانه 
11%

تن13000بازارهای صادرات مجدد 
11%

تن13000مشترک المنافع 
11%

تن4000سایر 
3%
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بازرگانی

پوست ایران و آمریکاپیش بینی محصول پسته خشک در 
(  تن1000)

97-9698-97
مانده محصول 

از سال قبل
جمع محصول کل تولید

دردسترس
اضافه محصول 

پایان سال
مانده محصول از 

سال قبل
جمع محصول کل تولید

دردسترس
اضافه محصول 

پایان سال

322522835355590ایران
-

1162753904343437480113آمریکا
1195006187878492570113مجموع

آمریکا تا پایان خردادماهایران و 96-97صادرات سال تجاری 

37%

63%

تن124000: شرق دور

ایران
اآمریک

30%

70%

تن60000: اروپا

88%

12%

تن17000: هند

52%
48%

تن25000: صادرات مجدد

64%

36%

تن22000: خاورمیانه

100%

0%

تن13000: مشترک المنافع

19%

81%

تن21000: سایر مقاصد

43%

57%

تن283000: مجموع

ســال 80 فعــال بــود دیگــر نتوانســت آن حجــم کــه 
قبــل از ســال 75 بــه اروپــا مــی فرســتاد را بفرســتد. 
ــین در  ــاله افاتوکس ــر مس ــه س ــود ک ــن ب ــت ای عل
ــه خــورد و پســته جــای خــودش  ــی صدم ــا خیل اروپ
ــه مــن منکــر ایــن نیســتم کــه اگــر  را نگرفــت. البت
ــت  ــه می توانس ــود ک ــری ب ــد دیگ ــرکت قدرتمن ش
ــش  ــه قراردادهای ــرد و ب ــاال بخ ــم ب ــته در حج پس
ــتیم  ــا می توانس ــد م ــل کن ــا عم ــال اروپایی ه در قب
ــن  ــه م ــی ک ــا آنجای ــیم. ت ــق باش ــازار موف ــن ب در ای
فکــر  کــه  آنقــدر  هــم  آمریکایی هــا  می دانــم 
می کنیــد در بــازار اروپــا موفــق نبوده انــد و بــه 

نرســیده اند.  خواسته هایشــان 
ــد  ــازار هن ــدی ب ــازار بع ــم علیزاده- ب ــی قاس عل
اســت و 17 هــزار تــن پســته از ایــران بــه ایــن مقصــد 
ــکا 12  ــد و آمری ــران 88 درص ــهم ای ــده و س صادرش
درصــد بوده اســت. آقــای نظــری در ایــن بــاره 

توضیــح می دهیــد؟
ــن  ــر خــاف چی ــد ب ــازار هن ــری- ب ــین نظ حس
پســته های  اســت.  محــور  کیفیــت  بــازار  یــک 
ــفیدی  ــر س ــی  بخاط ــری و احمدآقای ــت اکب باکیفی
پوســتش مصــرف زیــادی دارد. امــا آمریکایی هــا 
ــه  ــتر ب ــته بیش ــال های گذش ــه س ــبت ب ــال نس امس
ایــن بــازار وارد شــده اند، چــون مــا مشــکل در تأمیــن 
و قیمــت داشــتیم. همچنــان تقاضــای هندی هــا 
بــرای پســته ایرانــی بــاال اســت؛ هنــد بــازار بزرگــی 
اصــًا  را  پاییــن  باکیفیــت  پســته های  و  اســت 

نمی خرنــد. 
ــم و  ــه طع ــا ب ــزاده- هندی ه ــم علی ــی قاس عل
ــد.  ــت می دهن ــی اهمی ــی خیل ــته ایران ــفیدی پس س
تنهــا پســته ای کــه در هنــد گران تــر از پســته آمریــکا 
ــا اینکــه  فــروش مــی رود پســته احمدآقایــی اســت. ب
آمریکایی هــا بــرای فــروش پسته شــان در هنــد 
ــرف اول  ــی ح ــا احمدآقای ــد، ام ــغ کرده ان ــی تبلی خیل
را می زنــد. بــا رشــد اقتصــادی کــه ایــن کشــور دارد، 

ــازار پســته هــم روبــه رشــد اســت.  ب
ــت  ــور پرجمعی ــک کش ــد ی ــری- هن ــه نظ فاطم

ــد  ــران را می برن ــک ای ــه ی ــته های درج ــت و پس اس
ــته  ــن پس ــد ای ــت خری ــی قابلی ــر خاص ــک قش و ی
را دارنــد. فکــر می کنیــد نبایــد تبلیغاتــی بشــود 
ــرف آن را  ــود و مص ــد بش ــط وارد هن ــته متوس و پس
بــاال ببریــم تــا قشــر متوســط اقتصــادی در هنــد هــم 

مصرف کننــده بشــود؟ 
حســین نظــری- در هنــد تضــاد طبقاتــی خیلــی 
شــدید اســت. در هنــد یــک قشــری بســیار ثروتمنــد و 
یــک قشــری بســیار فقیــر هســتند. آمریکایی هــا چنــد 
ــد،  ــد رفتن ــازار هن ــه ب ــا ب ــه همیــن مبن ســال قبــل ب

ولــی موفــق نشــدند. 
كاوه آگاه- آیــا واقعیــت دارد کــه چینی هــا روی 

ــته اند؟  ــه گذاش ــکا تعرف ــته آمری پس
یکــی  گفتــه  طبــق  قاســم علیزاده-  علــی 
از تولیدکننــدگان پســته آمریــکا، تعرفــه ای کــه 
چینی هــا روی پســته آمریــکا گذاشــتند بــه 45 درصــد 
ــکا  رسیده اســت. همچنیــن مشــکلی کــه پســته آمری
برخــورده ایــن اســت کــه در پسته شــان کرمــی پیــدا 
ــر  ــت و از نظ ــته اس ــز پس ــل مغ ــه داخ ــت ک شده اس
ــا  ــل رویــت نیســت کــه دســتگاه ی ظاهــر پســته قاب
ــازی  ــت زده را جداس ــای آف ــته ه ــد پس ــر بتوان کارگ
کنــد و مــردودی پســته های آمریکایــی بــه 20 درصــد 

رسیده اســت. 
می شــد  گفتــه  گذشــته  ســال های  آگاه-  كاوه 
ــد  ــد از تولی ــران 20 درص ــته ای ــی پس ــرف داخل مص

اســت. آیــا بــا شــرایط فعلــی وضعیــت مصــرف داخــل 
ــد؟  ــد مان ــور خواه همان ط

ســیدمحمود ابطحــی- مــن فکــر می کنــم 
ــا عیــد، همــان نســبت 20 درصــد از تولیــد صــدق  ت
ــی  ــل خیل ــرف داخ ــد مص ــد از عی ــی بع ــرد، ول می ک
پاییــن آمــده و تقاضایــی بــرای مصــرف داخــل 
نیســت. مــا در انجمــن تــاش کردیــم کــه شــخصی 
را بیاوریــم تــا بــرآورد درســتی از مصــرف داخــل بــه 
مــا بدهــد و مقدمــات ایــن کار را هــم فراهــم کردیــم، 
امــا چــون امســال یــک ســال اســتثنایی اســت ایــن 

ــم.   ــام ندادی کار را انج
ــان  ــای محمدمیرزائی ــم علیزاده- آق ــی قاس عل
بــه کشــورهای مشــترک المنافــع کــه عمدتاً شــامل 
روســیه می شــود فقــط از ایــران 13 هــزار تــن 
ــه  ــکا ب پســته صــادر شده اســت و پســته ای از آمری
دلیــل تحریــم هــا نرفتــه اســت. نظــر شــما دربــاره 

ــازار چیســت؟  ایــن ب
ــیه  ــازار روس ــان- ب ــی محمدمیرزائی محمدعل
ــاص  ــای خ ــت و ویژگی ه ــی اس ــبتاً بزرگ ــازار نس ب
ــه  ــد مســتقیم ب ــر پســته بخواه خــودش را دارد. اگ
ــد و 5  ــد، 18 درص ــه 23 درص ــرود تعرف ــیه ب روس
ــته  ــاً پس ــرد. عمدت ــی گی ــق م ــه آن تعل ــد ب درص
ــود.  ــیه می ش ــتان وارد روس ــق قزاقس ــران از طری ای
ــای قزاقســتان  ــه ه ــه تعرف ــاه اســت ک ــدود 6 م ح
ــق ارمنســتان  ــه و پســته از طری ــش یافت ــم افزای ه
ــیه  ــدود در روس ــرکت مح ــد ش ــه چن ــی رود. البت م
دفتــر دارنــد و تهاتــر انجــام می دهنــد؛ پســته 
می برنــد و چــوب برمی گرداننــد. روس هــا قبــًا 
ــد، امــا دو  ــدان مصــرف می کردن پســته طبیعــی خن
ــل  ــل کاهــش ارزش روب ــه دلی ــه ب ســالی اســت ک
ــد  ــت و نمی توانن ــر اس ــت باالت ــل دالر قیم در مقاب
پســته طبیعــی خنــدان بخرنــد. بــازار روســیه نســبت 
ــی کــه 50  ــا از آنجای ــر اســت، ام ــن کیفی ت ــه چی ب
تــا 60 درصــد بــازار دســت تاجیک هــا اســت، بــرای 
ــدان  ــی خن ــته های طبیع ــتر پس ــود بیش ــب س کس

کمتــری وارد می کننــد. 



29
سال سوم - شهریورماه 1397 - شماره 29

آب

کارشناســان،  کلیــه  مــا  کشــور  در  آب  منابــع  بحرانــی  وضعیــت    
دســت اندرکاران و حتــی مــردم عــادی را نگــران کرده اســت، امــا در مــورد 
ــود دارد.  ــی وج ــاوت و گاه متناقض ــای متف ــا آن نظره ــه ب ــی مقابل چگونگ
ــت.  ــورت نگرفته اس ــری ص ــدام مؤث ــون اق ــا کن ــم ت ــل ه ــن دلی ــه همی ب
ــود و  ــن ش ــئله روش ــورت مس ــت ص ــز الزم اس ــر چی ــل از ه ــن قب بنابرای

ــردد. ــی گ ــل چاره جوی ــورد راه ح ــپس در م س
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــوان گف ــاده می ت ــورت س ــی و به ص ــه به طور کل آنچ
ــطحی  ــورت س ــه ص ــی ب ــدار آب ــوی مق ــزوالت ج ــق ن ــال از طری ــر س ه
ــر  ــاوه ب ــد شــده ع ــن آب تولی ــد می شــود. ای ــی در کشــور تولی و زیرزمین
مصــارف انســانی کــه شــامل کشــاورزی، شــرب، صنعــت و خدمــات اســت، 
ــا،  ــظ جنگل ه ــرف حف ــه ص ــت ک ــت اس ــط زیس ــهم محی ــز س ــی نی بخش

تاالب هــا، دریاچه هــا، دریاهــا،  پرنــدگان،  چرنــدگان و .... می گــردد.
موضــوع مهــم ایــن اســت کــه بایــد توازنــی بیــن تولیــد و مصرف آب باشــد 
و مشــکل مــا نیــز همیــن اســت کــه ایــن تــوازن بــه دلیــل مصــرف بیــش 
از تــوان در بخش هــای شــرب، صنعــت و کشــاورزی بــه هــم خورده اســت 
و بــه ناچــار هــم ســهم محیــط زیســت کاهــش یافتــه و هــم ذخایــر آبــی 
ــرار  ــاراج ق ــرض ت ــه حــق همــه نسل هاســت در مع اســتاتیک کشــور را ک
ــی  ــه های عمیق ــاده دارای ریش ــی افت ــن اتفاق ــرا چنی ــه چ ــم. این ک داده ای
اســت کــه فعــا محــل بحــث نیســت، امــا ســوال اساســی ایــن اســت کــه 

اگــر بخواهیــم ایــن تــوازن را مجــدداً برقــرار نماییــم، چــه بایــد بکنیــم؟
ــا  ــوده ت ــر بررســی نم ــاس کوچک ت ــک مقی ــد موضــوع را در ی ــازه دهی اج
ــا ذکــر جزئیــات، چشــم انداز دقیق تــری از صــورت مســئله بدســت آیــد . ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــان می توان ــتان کرم ــی اس ــای زیرزمین ــورد، آب ه ــن م در ای
یــک نمونــه مــد نظــر قــرار گیــرد، زیــرا وضعیــت ایــن منابــع در این اســتان 
ــه در کل  ــت ک ــائلی اس ــکات و مس ــه مش ــی از هم ــن کامل ــًا ویتری تقریب
کشــور وجــود دارد و بــه اصطــاح آنچــه خوبــان همــه دارنــد، کرمــان یــک 

جــا دارد!
ــه  ــزار و 556 حلق ــدود 34 ه ــتان ح ــن اس ــود در ای ــای موج ــق آماره مطاب
چــاه،  2 هــزار و 391 رشــته قنــات و 1 هــزار و 567 دهانــه چشــمه وجــود 
دارد. میــزان برداشــت از چاه هــا 8.5 میلیــارد مترمکعــب و قنــوات و 

ــت. ــال اس ــر س ــب در ه ــون مترمکع ــمه ها 600 میلی چش
ــی  ــی ناش ــای زیرزمین ــده در آب ه ــود آم ــکات بوج ــه مش ــل اینک به دلی
ــه  ــًا ب ــوده و صرف ــر نم ــمه ها صرف نظ ــوات و چش ــت از قن ــا اس از چاه ه

مســئله چاه هــا می پردازیــم.
ــه  ــی ب ــا محاســباتی کــه انجــام شــده و البتــه محــل مناقشــه اســت، ول ب
عنــوان یــک مبنــای اولیــه می توانــد مدنظــر قــرار گیــرد، در شــرایط فعلــی 
ــدود 3.4  ــا ح ــر از چاه ه ــی، اگ ــر بارندگ ــط از نظ ــال متوس ــک س و در ی
ــه  ــیم ک ــدوار باش ــم امی ــم، می توانی ــت کنی ــب برداش ــر مکع ــارد مت میلی
ــا  ــت، ام ــل گردیده اس ــد آب حاص ــت و تولی ــن برداش ــبی بی ــادل نس تع
ــی از  ــت. اواًل، بخش ــادگی ها نیس ــن س ــه ای ــه ب ــن مرحل ــه ای ــیدن ب رس

ــن آب شــرب  ــه تأمی ــوط ب ــه مرب ــا، حــدود 1 هــزار و 300 حلق ــن چاه ه ای
و صنعــت اســت کــه عمــًا امــکان کاهــش برداشــت از آنهــا وجــود نــدارد. 
ــه  ــزار حلق ــدود 11 ه ــاه، ح ــه چ ــزار و 556 حلق ــوع 34 ه ــا،ً از مجم دوم
ــی  ــات اصل ــی از معض ــه یک ــت ک ــر شده اس ــاز حف ــورت غیرمج ــه ص ب
می باشــند، زیــرا هــم توزیــع ایــن چاه هــا در همــه مناطــق یکســان 
ــًا اقشــار ضعیفــی هســتند کــه  ــع عمدت ــن مناب ــان ای نیســت و هــم صاحب
ــا اســت  ــن چاه ه ــذران زندگی شــان همی ــا راه گ ــا و تنه ــام هســتی آنه تم
و اگــر قــرار باشــد مســدود شــوند، زندگــی ده هــا هــزار نفــر بــه شــدت در 
ــن ســادگی ها  ــه ای ــن بســتن آنهــا ب ــرد؛ بنابرای ــرار می گی معــرض خطــر ق
نیســت. بــا فــرض مســدود شــدن آنهــا بــاز مشــکل چندانــی حــل نخواهــد 
شــد، زیــرا برآوردهــا نشــان می دهــد کــه بــرای ایجــاد تــوازن بیــن تولیــد 
ــد از  ــا 50 درص ــی ت ــت گاه ــی، الزم اس ــای زیرزمین ــت از آب ه و برداش
ــای  ــا چاه ه ــود، ام ــته ش ــق کاس ــی مناط ــاز بعض ــای مج ــت چاه ه برداش
مجــاز نیــز داســتان خــود را دارنــد؛ از جملــه اینکــه مثــًا مجوزهــای صــادر 
شــده بــر روی ایــن چاه هــا بــا وضعیــت فعلــی آنهــا خیلــی متفــاوت اســت؛ 
ــی از چاه هــا برداشــت می شــود،  ــن صــورت کــه آنچــه در شــرایط فعل بدی
ــفانه در  ــت .متأس ــتر اس ــًا بیش ــده و گاه ــادر ش ــوز ص ــر از مج ــًا کمت گاه
اســتان کرمــان میــزان مجوزهــای صــادر شــده در مجمــوع بیشــتر از میــزان 
برداشــت فعلــی آنهــا اســت و ایــن بــر پیچیدگــی موضــوع می افزایــد، زیــرا 
در نهایــت بایــد مجوزهــا اصــاح گردنــد و ســپس بــر اســاس آنهــا برداشــت 

ــرل گــردد.  صحرایــی کنت

با بحران آب چه كنیم؟
      حسین زراعتکار
  کارشناس آب زیرزمینی کرمان
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اجــازه دهیــد بــاز مســئله را ســاده تر نماییــم و فــرض کنیــم در یــک دشــت 
میــزان مجوزهــای صــادر شــده بــا میــزان برداشــت صحرایــی در مجمــوع 
ــوز  ــب مج ــون مترمکع ــدود 100 میلی ــال، ح ــوان مث ــت. به عن ــر اس براب
ــا  ــم، ام ــت می کنی ــم برداش ــدار ه ــن مق ــدود همی ــم و ح ــادر کرده ای ص
ــوان دشــت حــدود 60 میلیــون مترمکعــب اســت. معنــی آن ایــن اســت  ت
کــه اواًل میــزان مجوزهــا بایــد 40 درصــد کــم شــود و ســپس بــا نظــارت 
در صحــرا میــزان برداشــت را بــه 60 میلیــون مترمکعــب برســانیم. چگونــه 
ــا  ــزان مجوزه ــک نســبت می ــا ی ــد ب ــا بای ــن کاری ممکــن اســت؟ آی چنی
کاهــش یابــد؟ مثــًا چاهــی کــه 50 ســال پیــش مجــوز گرفتــه بــه همــان 
نســبت کاهــش یابــد کــه چــاه دیگــری کــه از طریــق تبصــره ذیــل مــاده 
3 در ســال های اخیــر مجــوز گرفتــه؟ آیــا ایــن موضــوع بــه لحــاظ حقوقــی 

درســت و عادالنــه اســت؟ 
حــال اگــر فــرض کنیــم کــه قــرار اســت همــه مجوزهــا بــا یــک نســبت 
ــًا  ــد. مث ــش می آی ــری پی ــائل دیگ ــورت مس ــن ص ــد در ای ــش یابن کاه
فــرض کنیــد چاهــی مجــوز 20 لیتــر در ثانیــه را دارد و اکنــون ایــن چــاه 
ــل  ــاه تعدی ــن چ ــر مجــوز ای ــدارد. اگ ــر را ن ــش از 10 لیت ــوان آبدهــی بی ت
ــکان ایــن چــاه هیــچ  ــرای مال ــد ب ــه 12 لیتــر کاهــش یاب ــًا ب گــردد و مث
ــد، امــا برعکــس، اگــر همیــن چــاه کــه مجــوز 20  مشــکلی پیــش نمی آی
لیتــر دارد در حــال حاضــر 40 لیتــر آبدهــی داشــته باشــد و قــرار باشــد بــه 
ــتغال  ــز اش ــرمایه گذاری و نی ــادی از س ــش زی ــد، بخ ــش یاب ــر کاه 12 لیت
ــی  ــن موضوع ــرد و ای ــرار می گی ــدی ق ــر ج ــرض خط ــده در مع ــاد ش ایج

ــد. ــرا داشته باش ــت اج ــادگی قابلی ــه س ــه ب ــت ک نیس
ــت؛  ــری اس ــل دیگ ــز معض ــا نی ــاالنه چاه ه ــرد س ــاعت کارک ــوع س موض
ــه  ــا آنچــه ک ــا ب ــاق چاه ه ــه اتف ــب ب ــت قری ــرد اکثری ــاعات کارک ــرا س زی
ــر  ــز ب ــن مســئله نی ــاوت اســت. ای ــده، متف ــای صــادر شــده آم در مجوزه
پیچیدگــی کار می افزایــد کــه بدلیــل اطالــه کام از شــرح جزئیــات پرهیــز 

شده اســت.
امــا آنچــه کــه فعــًا در وزارت نیــرو بــه عنــوان راه حــل مطــرح می شــود، 

اجــرای چنــد دســتور ســاده اســت:
الــف- بــه کلیــه چاه هــای غیــر مجــازی کــه قبــل از 1385 حفــر 

شــود. داده  روز  شــبانه  در  مترمکعــب   25 مجــوز  گردیده انــد، 
ــر  ــد حف ــه بع ــال 1385 ب ــه از س ــازی ک ــر مج ــای غی ــه چاه ه ب- کلی

شــده اند مســدود گردنــد.
ــل  ــت ها تعدی ــوان دش ــه ت ــه ب ــا توج ــاز ب ــای مج ــه چاه ه ــه کلی ج- پروان

گــردد.
د- با کنتورهای حجمی میزان برداشت از چاه ها کنترل گردد.

البتــه روی کاغــذ هــر چیــزی می تــوان گفــت، امــا اجــرای ایــن کارهــا در 
روی زمیــن بــه امــا و اگرهــای زیــادی وابســته اســت و بیــش از هــر چیــز 
بــه وجــود زمینه هــای اجتماعــی و مقبولیــت عمومــی متکــی اســت. دولــت 
در حالــی می خواهــد بــا بحــران آب مقابلــه کنــد کــه دقیقــًا بــر خــاف آن 
ــه  ــا عــدم واگــذاری بســیاری از مســئولیت ها ب ــا قوانیــن محدودکننــده، ب ب
ــا دادن یارانه هــای انــرژی هــم خــود را مقابــل مصرف کننــدگان  مــردم و ب
ــت.  ــان گرفته اس ــع آب را از ایش ــت از مناب ــزه حفاظ ــم انگی ــرار داده و ه ق

واضــح اســت کــه بــدون مشــارکت مــردم امــکان موفقیــت انــدک اســت.
ــن  ــا و صــدور فرامی ــن دســتور العمل ه ــش از ای ــال حاضــر بی آنچــه در ح
اهمیــت دارد، تغییــر نگــرش مدیــران بخــش آب و کمــک گرفتــن از 
ــر  ــی در ه ــردی و عمل ــای کارب ــن راه حل ه ــت یافت ــا جه ــان چاه ه صاحب
ــران  ــن مدی ــی بی ــای طوالن ــا از دل گفتگوه ــن راه حل ه ــه اســت. ای منطق
می آیــد.  بیــرون  آب  منابــع  صاحبــان  و  صاحب نظــران  آب،  بخــش 
راه حل هایــی کــه بــا توجــه بــه ویژگی هــای هــر منطقــه متفــاوت از دیگــر 
مناطــق اســت، امــا پایــه و اســاس آن ایجــاد حــس وفــاق در بیــن همــه 

ــم اســت. ــن بحــران عظی ــر ای ــه ب ــه منظــور غلب ــان ب ذینفع














