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انجمن

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

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

شده اســت. 
تولید

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

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

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

کنــد.

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

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

داشــت.
قیمت

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

ارزهــای خارجــی بدســت می آیــد.

بیانیه انجمن پسته ایران در رابطه با پیشنهاد 

تنظیم بازار داخل و مدیریت صادرات پسته از طریق مداخله دولتی
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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انجمن

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

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

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

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

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

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

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

ــد. ــا خواهدش بازاره
برگشت ارز صادراتی

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

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

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

کمبود منابع ارزی کشور می شود. 
نتیجه گیری

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

ــانند. ــاری رس را ی


