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و  را معرفــی کنیــد  لطفــاً خودتــان 
ــاورزی  ــابقه ای در کش ــه س ــد چ بفرمایی

ــد؟ ــته داری پس
ــع  ــتم. در مقط ــب هس ــام ادی ــن امیراعتص م
ــرده ام.  ــل ک ــاری تحصی ــته آبی ــانِس رش لیس
االن هــم در مقطــع کارشناســی ارشــد اقتصــاد 
کشــاورزی در حــال تحصیــل هســتم. در زمینه 
پســته، پــدر مــن، آقــای دکتــر محمــد ادیــب، 
نزدیــک بــه پنجــاه ســال پیــش بــه نیــت ایجاد 
اشــتغال در نواحــی دوردســت و محــروم اولیــن 
بــاغ پســته را در منطقــه ســبز وار احــداث 
ــن راه را  ــادرم ای ــان، م ــد از ایش ــد و بع کردن
بــه نحــو مطلــوب ادامــه داده، به طوری کــه 
ــی،  ــای خاتم ــوری آق ــت جمه ــان ریاس در زم
باغــدار نمونــه کشــوری شــدیم. اینجانــب 
شــخصاً از ســال 1388 بــه همــراه بــرادرم 
مشــغول بــه مدیریــت بــاغ شــدیم و تــا امــروز 

ــم. ــه داده ای ــن کار را ادام ای
آشــنایی شــما بــا انجمــن پســته ایــران 

ــت؟ ــق بوده اس ــه طری از چ
در همــان مقطــع زمانــی کــه مــا کار مدیریــت 
بــاغ را شــروع کردیــم، دوســتانی کــه بــه عنــوان 
ــا  ــد م ــاغ می آمدن ــه ب ــاورزی ب ــناس کش کارش
را بــه عضویــت در انجمــن تشــویق کردنــد. مــا 
هــم از حــدود هشــت ســال پیــش بــه عضویــت 
ــم و خوشــبختانه  ــران درآمدی انجمــن پســته ای
ماهنامه هــای انجمــن را دریافــت و از آموزش هــا 
ــادی در  ــتفاده زی ــز اس ــن نی ــات انجم و اطالع

ــم.  ــوب بردی ــرداری مطل ــتای بهره ب راس
در کل ارزیابــی شــما از وضعیــت انجمــن 
در چــه  می کنیــد  فکــر  و  چیســت 
ــرد؟ ــل ک ــر عم ــوان بهت ــائلی می ت مس

بــا توجــه بــه اینکــه عمــده فعالیــت مــا 
پســته کاری و امــر باغــداری اســت کــه رابطــه 

تنگاتنگــی بــا مســائل اقلیمــی و شــرایط آب و 
ــرو آشــنایی  ــه در گ ــد بهین ــذا تولی خــاک دارد، ل
ــد اســت. خوشــبختانه،  ــوم جدی ــا و عل ــا روش ه ب
انجمــن پســته، آموزش هــای ارزشــمندی را از 
اختیــار کشــاورزان  در  ماهنامه هایــش  طریــق 
قــرار می دهــد، به طوری کــه مــن بــا کســب 
ــی  ــل الکترونیک ــن، فای ــۀ انجم ــازه از دبیرخان اج
ــه  ــان ب ــه خودم ــاورزی منطق ــروه کش آن را در گ
ــا همــه کشــاورزان بتواننــد  اشــتراک می گــذارم ت
از آن اســتفاده ببرنــد. انجمــن از طریــق برگــزاری 
همایش هــا و کارگاه هــای آموزشــی نیــز اطالعــات 
خوبــی در اختیــار اعضــا می گــذارد. همچنیــن، در 
کنــار بحــث آمــوزش، اطالعــات بازاریابی و مســائل 
تجــاری کــه انجمــن عنــوان می کنــد در افزایــش 

ــی ســودمند اســت. ــی کشــاورزان خیل آگاه
 بــه طورکلــی، فکــر می کنــم رویــه  انجمــن 
ــت شــده، بســیار منظــم و نســبت  خــوب، مدیری
بــه انجمن هــای مشــابه بســیار کارآمــد و کارآ 

ــت.  اس
در  کــه  محتوایــی  می کنیــد  فکــر 
ماهنامــه تولیــد می شــود ســخت و 
ســنگین اســت؟ آیــا شــما در ایــن 
ــا پیگیــری  زمینــه پیشــنهادی داریــد ت

ــود؟ ش
ــن  ــود، م ــه می ش ــه ارائ ــی ک ــه مطالب در زمین
ــان خیلــی تخصصــی  ــا زب ــب ی ســنگینی مطال
کــه بــرای کشــاورزها درک آن ســخت باشــد را 
نمی بینــم. بــرای مــِن کشــاورز خیلــی ســلیس 
ــدی  ــر اســاس رون و روان بوده اســت. انجمــن ب
ــت  ــع صنع ــود وض ــتای بهب ــوب در راس مطل

ــد. ــت می باش ــته در حرک پس
ــن در  ــی از انجم ــه نمایندگ ــراً ب ــما اخی ش
یکســری از جلســات حضــور پیــدا کردیــد. 

ــد؟  ــن جلســات در چــه مــوردی بودن ای

از ســال پیــش کــه کرونــا  شــیوع پیــدا کــرد و 
تأثیــر خــودش را روی بــازار جهانــی گذاشــت، 
ــت  ــر گذاش ــم اث ــته ه ــازار پس ــاً روی ب متعاقب
ــادی از محصــول  ــدار زی ــه مق ــث شــد ک و باع
ــن  ــورد. ای ــکل بخ ــه مش ــادرات ب ــته در ص پس
موضــوع در کنــار مســائلی کــه در ســطح 
جهانــی پیــش آمــد، مســائلی را هــم در داخــل 
کشــور بــه وجــود آورد و شــرایط فــروش و 
ــرد.  ــخت ک ــی س ــکل و خیل ــدور آن را مش ص
چــون همــه مــا در ایــن زنجیــره، یعنــی تولیــد، 
ــور  ــی حض ــته و بازرگان ــط پس ــات، ضب خدم
ــن  ــدام از ای ــر ک ــواه در ه ــواه ناخ ــم، خ داری
ــد، کل ایــن  قســمت ها کــه مشــکلی پیــش آی
زنجیــره را تحــت تأثیــر قــرار  خواهــد داد؛ چــرا 
ــا،  ــا قیمت ه ــی ب ــه تنگاتنگ ــد، رابط ــه تولی ک
ــا  ــه م ــادرات کاال دارد. البت ــی و ص ــازار داخل ب
عمدتــاً تولیدکننــده هســتیم و کارمــان در 
حــوزه تجــارت خیلــی کــم بــوده، امــا چــون از 
ایــن موضــوع تأثیــر پذیرفتیــم، ســعی کردیــم 
ــم.  ــری کنی ــن موضــوع را پیگی قســمتی از ای

دقیقــاً موضــوع مــورد پیگیــری چــه بــوده 
 اســت؟

ــع  ــکل رف ــی، ش ــئله اصل ــی، مس ــه طورکل ب
تعهــد ارزی بــوده و ایــن باعــث شــده کــه کار 

ــه مشــکل بربخــورد. تجــارت ب
تمامــی  در  را  بازرگانــان  مرکــزی،  بانــک 
بخش هــا چــه نفتــی و چــه غیرنفتــی مکلــف 
کــرده کــه درصــدی از ارز حاصــل از صــادرات 
ــا ســنا جهــت  خــود را وارد ســامانه نیمــا و ی
تأمیــن ارز مــواد اولیــه شــرکت های تولیــدی 
و واردات کاالهــای مجــاز  کننــد. ولــی آنچــه 
کــه در پســته کشــور خیلــی مســئله و مشــکل 
ــا و  ــرخ ارز نیم ــن ن ــاوت  بی ــرده، تف ــاد ک ایج
ــاورزان  ــت که کش ــن درحالی اس ــت. ای آزاد اس

امیراعتصام ادیب، عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران از منطقه خراسان
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ــازار آزاد  ــت ب ــاس قیم ــر اس ــد ب ــعی دارن س
پسته شــان را بفروشــند، چــون نهاده هایشــان 
را بــر اســاس قیمــت ارز بــازار آزاد می خرنــد. 
ــی،  ــاس ارز نیمای ــته براس ــروش پس ــذا، ف ل
ــتفاده از  ــه و اس ــده را از تهی ــاًل تولیدکنن عم
نهاده هــای مرغــوب و رســیدگی بــه بــاغ 
ــن کار در  ــه ای ــه نتیج ــت ک ــد داش بازخواه
کوتــاه مــدت متضــرر شــدن تولیدکننــده و در 
ــداران پســته را  ــت باغ ــدت، فعالی ــی م طوالن

ــرار خواهــد داد. ــد ق ــورد تهدی م
تحریــم  ایــران  چــون  دیگــر،  طــرف  از   
ــت  ــی اس ــازمان فرادولت ــت و FATF )س اس
مبــارزه  اســتانداردهای  و  کــه سیاســت ها 
بــا جرایــم مالــی، از جملــه پول شــویی و 
ــی تروریســم را طراحــی و ترویــج  تأمیــن مال
ــی بلوکــه  ــران را در تبــادالت مال می کنــد( ای
ــال  ــد انتق ــدگان بای ــام صادرکنن ــرده، تم ک
ــمی  ــای غیررس ــه روش ه ــور را ب ــه کش ارز ب
ــد.  ــد انجــام دهن ــدا کرده ان کــه خودشــان پی
ــزی  ــک مرک ــه بان ــت ک ــی اس ــن در حال ای
و  ارزی  تراکنش هــای  دارد  تأکیــد  خیلــی 
ــد  ــد و می گوی ــدگان را بدان ــی صادرکنن ریال
آنهــا بایــد ارز حاصــل از صــادرات را بــه 
صرافی هــای معرفــی شــده از ســوی خــودش 

ــد.  ــه کنن عرض
ــادرات را  ــل از ص ــار ارز حاص ــر تج مگ

برنمی گرداننــد؟
تمــام تجــار چــه از نظــر قانونــی و چــه 
از نظــر اخالقــی متعهــد هســتند کــه ارز 
حاصــل از صــادرات را بــه کشــور برگرداننــد. 
اصــاًل تاجــر پســته نمی توانــد ارز خــود را 

برنگردانــد؛ چــون اگــر تاجــر بخواهــد ارز 
را  پســته ای  پــول  چه طــور  برنگردانــد،  را 
کــه از باغــدار خریــده می توانــد پرداخــت 
ــرد  ــل می خ ــته را از داخ ــر، پس ــد؟! تاج کن
و در خــارج می فروشــد، هزینه هــا و ســود 
ــه  ــود ک ــزم می ش ــی دارد و مل ــودش را برم خ
ارز را بــه ریــال تبدیــل کنــد و حــق کشــاورز 

ــد.  ــت کن را پرداخ
تجــارت  کار  می فرماییــد  اینکــه  بــا 
ــته  ــال گذش ــا در س ــده، ام ــخت ش س
حــدود 140 هــزار تــن پســته صــادر شــده 

ــت!  اس
ــم  ــن ده ــی بی ــه زمان ــته در فاصل ــار پس تج
کــه  تیرمــاه  تــا ســوم  مــاه  اردیبهشــت 
صادرکننــدگان و واردکننــدگان می توانســتند 
تهاتر داشــته باشــند و بــه صــورت آزاد واردات 
در قبــال صــادرات صــورت گیــرد، توانســتند 
افزایــش  حجــم صــادرات را 260 درصــد 
دهنــد و بــازار رقابتــی بــا آمریــکا را بــه دســت 
بگیرنــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه مــا 
ــم  ــوب می توانی ــی خ ــی خیل ــازار رقابت در ب
کار کنیــم، ولــی بــه شــرط اینکــه دســت مان 
ــاز باشــد. اینکــه بانــک مرکــزی می خواهــد  ب
ــزو  ــد ج ــی را بدان ــای ارزی و ریال تراکنش ه
حقوقــش اســت و بایــد نظــارت داشــته باشــد. 
ــت  ــدگان را جه ــت صادرکنن ــد دس ــی بای ول
ــده  ــکالت بازدارن ــاد مش ــدون ایج ــدور، ب ص
ــته  ــت پس ــت صنع ــی اس ــذارد. بدیه ــاز بگ ب
ــب  ــاً رقی ــه دقیق ــت ک ــی اس ــران، صنعت ای
ــه  ــور ناعادالن ــه به ط ــکا اســت ک کشــور آمری
و یک طرفــه تحریم هــای ظالمانــه ای علیــه 

ایــران وضــع کــرده و مــا بایــد در قبــال ایــن 
ــم. ــت کنی ــا مقاوم تحریم ه

 بــه قــول صادرکننــدگان پســته، مــا در نــوک 
پیــکان نشســته ایم و داریــم بــا بازرگانــان 
می کنیــم.  رقابــت  تجــارت  در  آمریکایــی 
خیلــی خــوب اســت کــه دولت مــردان در 
ــا  ــد ت ــتری بکنن ــت بیش ــرایط حمای ــن ش ای
صادرکننــده بتوانــد در ایــن بــازار دوام بیاورد. 
ســنتاً، حــدود هشــتاد درصــد از پســته ایــران 
کشــش  داخــل  بــازار  و  می شــود  صــادر 
ــس  ــد از آن را دارد، پ ــت درص ــرف بیس مص
اگــر ایــن پســته بخواهــد صــادر نشــود، عمــاًل 

ــورد.  ــکل برمی خ ــه مش ــره ب ــن زنجی ای
چــه کارهایــی بــرای رفــع ایــن مشــکل 

انجــام شــد؟
ــزی، واردات در  ــک مرک ــنامه های بان در بخش
ــورت  ــا به ص ــود دارد؛ ام ــادرات وج ــال ص قب
محــدود شــده. بانــک مرکــزی در تاریــخ 12 
ــالغ کرده اســت  ــاه در بخشــنامه ای اب ــان م آب
کــه روش جــاری تهاتــر تحــت مدیریــت 
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
ــی  ــا هماهنگ ــدرو( و ب ــران )ایمی ــی ای معدن
بانــک مرکــزی ادامــه دارد. ایــن موضــوع 

ــد. ــاد کن ــت ایج ــد محدودی می توان
آنچــه کــه مــن در ایــن بــازه زمانــی توانســتم 
معاونــت  بــا  هماهنگــی  کنــم،  پیگیــری 
بــه  جمهــوری  ریاســت  نهــاد  حقوقــی 
ــم دکتــر جنیــدی بوده اســت.  مســئولیت خان
در  جمهــوری  ریاســت  معاونــت  ایشــان 
مســائل حقوقــی و حمایــت از کســب و کارهــا 

را عهــده دار هســتند. 
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در جلســۀ اولیــه، نماینــده ایشــان، خانــم دکتر 
فریــور و دیگــر همکارانشــان تشــریف داشــتند. 
در آن جلســه، مــن و آقــای عبدالکریــم امیــن 
ــرکت  ــن ش ــره انجم ــت مدی ــو هیئ زاده عض
کردیــم و صحبــت مقدماتــی در زمینــه تفــاوت 
ــه  ــد ک ــا انجــام شــد. در جلســه بع ــرخ ارزه ن
در تاریــخ ششــم آبــان مــاه بــا ریاســت 
ــده  ــزار شــد، نماین ــدی برگ ــر جنی ــم دکت خان
ــکبار،  ــه خش ــده اتحادی ــزی، نماین ــک مرک بان
نماینــده وزارت صمــت و نماینــده ســازمان 
توســعه تجــارت بــرای بررســی مســائل حضــور 
داشــتند. از دیــد مــن، مســائل خیلــی خــوب و 
واضــح عنــوان شــد و نهــاد ریاســت جمهــوری 
و معاونــت حقوقــی هــم خیلــی خــوب موضــوع 
را برداشــت کردنــد و صحبت هــای خیلــی 

ــد. ــام ش ــاره انج ــی در این ب خوب
نظــر مــا ایــن اســت کــه مشــخصاً انجــام تهاتــر 
بــا ایمیــدرو می توانــد بــرای تاجــر پســته 
مشــکل ســاز شــود، چــون ممکــن اســت فــردا 
آمریــکا ایمیــدرو را تحریــم کنــد. موضــوع 
ــالم  ــزی اع ــک مرک ــی بان ــه، وقت ــر اینک دیگ
ــورد  ــای م ــق صرافی ه ــط از طری ــد فق می کن
ــود،  ــام ش ــن کار انج ــازمان  ای ــن س ــر ای نظ
ــده  ــدود کنن ــی مح ــازرگان ایران ــرای ب ــاز ب ب

می شــود. 
اگــر بانــک مرکــزی و نهادهــای وابســته، مثــل 
وزارت صمــت، بتواننــد ایــن همــکاری را داشــته 
باشــند کــه کوتاژهــای  گمرکــی بیــن صــادرات 
ــورت  ــه ص ــر ب ــود و تهات ــا ش و واردات جابه ج
ــر  ــا ه ــده ب ــر صادرکنن ــد و ه ــاق بیافت آزاد اتف
واردکننــده ای بتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد به 
ــی مــا ســهل تر خواهــد  ــان بازرگان مراتــب جری

شــد. 
ــزار  ــال200 ه ــر س ــم ه ــرض کنی ــر ف اگ
ــود و  ــد ش ــور تولی ــته در کش ــن پس ت
ــد  ــادر کنن ــد کل آن را ص ــار بتوانن تج
ــارد دالر  ــدود 1.5 میلی ــی ح ــاید مبلغ ش
بشــود. چــرا ایــن عــدد در مقابــل حجــم 
ــدود  ــاید ح ــه ش ــور ک ــادرات کش کل ص

30، 40 میلیــارد دالر باشــد، اینقــدر برای 
بانــک مرکــزی حساســیت ایجــاد کــرده 

ــت؟!  اس
ــن یــک و نیــم میلیــارد دالر  درســت اســت. ای
ــه  ــی ک ــدار ارز حاصــل از صادرات ــل مق در مقاب
پتروشــیمی ها، صنایــع نفتــی و وابســته بــه 
ــت.  ــردی اس ــدد ُخ ــد، ع ــه ای دارن ــرژِی یاران ان
و  صمــت  وزارت  مرکــزی،  بانــک  آنچــه 
حساســیت  آن  روی  مربوطــه  ســازمان های 
ــه  ــر ب ــه اگ ــوده ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــد ب دارن
ــد، ممکــن  ــی بدهن ــاز مثبت ــت امتی ــک صنع ی
ــت را  ــن درخواس ــم ای ــر ه ــع دیگ ــت صنای اس
داشته باشــند. مــن فکــر می کنــم مقایســه 
ــت،  ــت نیس ــع درس ــایر صنای ــته و س ــن پس بی
ــزرگ  ــت ب ــک صنع ــا ی چــون پســتۀ کشــور ب
ــاص  ــیدهای خ ــه سوبس ــیمی ک ــل پتروش مث
ــت. اوالً،  ــاوت اس ــی متف ــودش را دارد، خیل خ
مــا در کشــاورزی چنیــن سوبســیدهای خاصــی 
ــت  ــه صنع ــته ب ــاغل وابس ــاً، مش ــم. ثانی نداری

پســته خیلــی زیــاد و خــرد می باشــند.
 نکتــه دیگــر اینکــه، زمانــی کــه پتروشــیمی ها 
عرضــه  نیمــا  ســامانه  در  را  خودشــان  ارز 
ــان  ــه ارزش ــاالی ارائ ــم ب ــاًل حج ــد، عم می کنن
کــه قیمــت پایین تــری دارد ایــن اجــازه را 
نمی دهــد کــه صادرکننــده دیگــری بتوانــد 
ایــن  یعنــی  بدهــد.  آن  از  باالتــر  قیمتــی 
قدرتــی  و  پتروشــیمی ها  ارز  بــاالی  حجــم 
ــۀ ارِز  ــید در عرض ــود سوبس ــر وج ــه به خاط ک
ــت  ــف قیم ــد، کش ــب کرده ان ــت کس ارزان قیم
در نیمــا را تحــت تأثیــر خــودش قــرار می دهــد. 
در جلســه ای کــه بــا ســرکار خانــم دکتــر 
ــد  ــث ش ــوع بح ــن موض ــتیم ای ــدی داش جنی
ــه بخــش کشــاورزی و محصــوالت  ــد ب ــه بای ک
ــت  ــی داش ــد متفاوت ــی دی ــاورزِی صادرات کش
ــنگین  ــادر و س ــع م ــا صنای ــاس ب ــل قی و قاب
ــی دارد، از  ــرایط خاص ــاورزی ش ــتند. کش نیس
ریســک های بــاالی تولیــد آن گرفتــه تــا وجــود 
رقیــب جهانــی مثــل آمریــکا در پســته، ضمــن 

اینکــه باردهــی اقتصــادی یــک درخــت پســته 
در بهتریــن شــرایط نزدیــک بــه 8 ســال زمــان 
نیــاز دارد و کشــاورز در تمــام ایــن دوران بایــد 

ــد. ــه کن هزین
در مقابــل، اگــر کل فــروش پســته کشــور 
ــایر  ــا س ــه ب ــی در مقایس ــدد بزرگ ــال ع در س
ــا از نظــر کاهــش بیــکاری،  ــع نیســت، ام صنای
اقشــار  بــرای  درآمدزایــی  اشــتغال زایی، 
ــی بســیار  ــران و از نظــر اجتماع ــف در ای مختل
موثــر اســت. هــر جــا کــه باغــات پســته احــداث 
شــده اند، تمــام اهالــی آن منطقــه را حفــظ 
ــوند  ــود ش ــته ناب ــای پس ــر باغ ه ــد. اگ کرده ان
مهاجــرت عظیمــی صــورت می گیــرد کــه 
ــه  ــایندی ب ــی ناخوش ــی خیل ــات اجتماع تبع
دنبــال خواهدداشــت. اگرچــه درآمــد حاصــل از 
پســته در مقابــل بعضــی از صنایــِع سوبســیدی 
ــا  ــیاری از خانه ه ــان آور بس ــا ن ــت، ام ــم اس ک
اســت کــه اگــر بــه مشــکل بخــورد تمــام ایــن 

ــود.  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــره ب زنجی
پســته ایــران بایــد بــه شــکلی در داخــل حمایت 
شــود کــه نــه تنهــا تولیدکننــده امیــدوار باشــد 
کــه تولیداتــش را هــر روز بهتــر کنــد و کیفیــت 
ــه آن بدهــد، بلکــه صادرکننــده هــم  ــی ب جهان
بــه راحتــی مابقــی مســیر را طــی کنــد و بتوانــد 
ــران را  ــار ای ــت، اعتب ــته باکیفی ــروش پس ــا ف ب
ــل  ــده آگاهــی کام ــر تولیدکنن ــد. اگ حفــظ کن
ــیر  ــک مس ــده در ی ــد و صادرکنن ــته باش داش
مثبــت قــرار بگیــرد و فشــارهای داخلــی و 
از  نمی شــود  مجبــور  شــود  کــم  خارجــی 
راه هــای نادرســت و بــا ارائــه پســته بــا کیفیــت 

ــد. ــد کن ــب درآم ــر کس نازل ت
چرا شما این کار را بر عهده گرفتید؟ 

ــن  ــه م ــاتی ک ــل از جلس ــد، قب ــه نمان ناگفت
ــت  ــردم، اعضــای هیئ ــدا ک ــا حضــور پی در آنه
مدیــره انجمــن بــا جنــاب آقــای همتــی رئیــس 
کل بانــک مرکــزی جلســه داشــتند کــه در 
ــود و  ماهنامــه هــم جزئیــات آن چــاپ شــده ب
ــه بانــک مرکــزی  ــی ب پیشــنهادات بســیار خوب
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انجمن

ارائــه شــد و حتــی در جلســه بــه نتایــج مثبتــی 
ــد. هــم رســیده بودن

ــته  ــه در پس ــه ک ــال آنچ ــته در قب ــن پس انجم
ایــران دارد اتفــاق می افتــد بســیار نقــش مؤثــری 
ــش  ــائل واکن ــه مس ــالً ب ــد و کام ــا می کن را ایف
نشــان می دهــد و انجمــن همــواره حامــی 
ــده  ــازرگان و خدمات دهن ــده پســته، ب تولیدکنن

پســته بوده اســت. 
بعــد از جلســات برگــزار شــده توســط هیئــت 
مدیــره انجمــن، مــن بــا جنــاب آقــای مهنــدس 
ــردم و  ــت ک ــرم صحب ــرکل محت ــی دبی رضای
ــری  ــه دیگ ــم جلس ــه می توان ــنهاد دادم ک پیش
جمهــوری  ریاســت  حقوقــی  معاونــت  بــا 
ــوع را  ــن موض ــم ای ــا بتوانی ــم ت ــگ کن هماهن
آنجــا نیــز مطــرح کنیــم. چــون در هــر صــورت 
ایــن یــک موضــوع شــخصی نیســت و مشــکل 

ــت.  ــت اس ــن صنع ــن ای ــک فعالی تک ت
اصــل کار را انجمــن بــه صــورت مطلــوب پیــش 
مــی بــرد؛ و مــا در حــد تــوان در پیــش بــرد آن 

بــا انجمــن همــکاری مــی کنیــم.
اعضــای انجمــن در پیشــبرد منافــع 
ــه  ــور چ ــته کش ــراد در پس ــع اف جمی
نقشــی می تواننــد داشــته باشــند؟

باغــداران،  گروه هــای  از  انجمــن  اعضــای 
صادرکننــدگان و واحدهــای خدماتــی هســتند 
ــی کــه  ــد. زمان ــات کار واقفن ــه جزئی ــاًل ب و کام
هیئــت مدیــره محتــرم انجمــن کــه متشــکل از 
افــراد برگزیــده ایــن صنعــت هســتند اقــدام بــه 
پیگیــری مســائل و موضوعــات صنعــت پســته 
ــل  ــازنده ای حاص ــیار س ــج بس ــد، نتای می کنن

می شــود. 
ــته ای  ــن پس ــا انجم ــه م ــم ک ــم بگوی می توان
ــرای ایــن صنعــت یــک  در ایــران داریــم کــه ب
ــراد  ــد و اف ــه حســاب می آی ــر ارزشــمند ب گوه
متخصصــی کــه در آن زحمــت می کشــند 
نســبت بــه مســائل بی تفــاوت نیســتند. مــا در 
انجمــن نســبت بــه مســائل مختلــف، واکنــش 
پیگیــری  را  نظــرات  و  می دهیــم  نشــان 

ــاورز،  ــتقیم کش ــر مس ــاً نظ ــم و دقیق می کنی
ــه  ــده ب ــش خدمات دهن ــا بخ ــده و ی صادرکنن
ــم  ــه امیدواری ــد. البت ــذار می رس ــوش قانون گ گ

ــد. ــته باش ــودش را داش ــت خ ــر مثب ــه تأثی ک
بخشــی  شــما  صحبت هــای  طبــق 
از مشــکالت را دولــت بــرای بخــش 
کشــاورزی ایجــاد کرده اســت. فکــر 
ــا  ــائل را ب ــن مس ــا ای ــرا م ــد چ می کنی
دولــت داریــم، در حالــی کــه کشــورهای 
ــات  ــن موضوع ــر ای ــدر درگی ــر اینق دیگ

ــتند؟  نیس
ــد در  ــت بای ــم دول ــر می کن ــخصاً فک ــن ش م
ــل  ــت ارز حاص ــد و برگش ــادرات، خری ــر ص ام
ــان  ــتری نش ــاهل بیش ــامح و تس ــته تس از پس
دهــد، به طوری کــه صنعــت پســته کشــور  
در  اقتصــادی   ترکش هــای  و  تنش هــا  از 
ــده و  ــه تولیدکنن ــور ک ــد. همان ط ــان باش ام
صادرکننــده در قبــال تحریم هــای یــک جانبــه  
ــذا،  ــد. ل ــد و می جنگن ــد مقاومــت می کنن دارن
سیاســت های دولتــی بایــد بــه نحــوی تنظیــم 
شــوند کــه حمایــت کننــده و پشــتیبانی کننده 

باشــند.
امــا دلیــل ایــن کــه چــرا ایــن اتفاقــات بــرای 
دیگــر  کشــورهای  بــرای  و  می افتــد  مــا 
نمی افتــد، ایــن اســت کــه یــک مســائل 
ــا  ــاًل از آنه ــا اص ــه م ــود دارد ک ــی وج سیاس
ــم.  ــا نداری ــا آنه ــری ب ــر نیســتیم و درگی باخب
ــت و  ــر اس ــات درگی ــن موضوع ــا ای ــت ب دول
بایــد بــا آنهــا مبــارزه کند، ولــی تصمیمــات در 
صــدور پســته  بایــد طــوری گرفتــه شــود کــه 
یــک جانبــه نباشــد و منافــع جمعــی به طــور 
ــته  ــت پس ــع صنع ــود، مناف ــده ش ــل دی کام
ــود،  ــده ش ــاورز دی ــع کش ــود، مناف ــده ش دی
ــت و ملــت  ــده شــود. دول منافــع خشــکبار دی
ــار  ــتند و در کن ــدا نیس ــم ج ــت از ه هیچ وق
ــد تمــام قوانیــن و  ــن بای هــم هســتند، بنابرای
ــک  ــه ی ــود ک ــده ش ــوری دی ــنامه ها ط بخش
ــود.  ــاد ش ــن ایج ــرای طرفی ــت ب ــای مثب فض

ــته  ــادرات پس ــد و ص ــکالت تولی ــاً مش تقریب
ــخص  ــدودی مش ــا ح ــت ت ــا و دول ــرای م ب
ــدادی از  ــت تع ــن اس ــاً ممک ــتند؛ بعض هس
ــوند؛  ــب ش ــی را مرتک ــدگان خالف صادرکنن
ولــی نبایــد به خاطــر عملکــرد آنهــا، کل 
ــوال  ــر س ــا زی ــدود و ی ــته مح ــادرات پس ص

ــود. ــرده ش ب
شــما فکــر می کنیــد چقــدر از مشــکالت 
بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی ناشــی 
ــت  ــداری دول ــع و بنگاه ــارض مناف از تع

اســت؟
مــن فکــر می کنــم بخــش خصوصــی و 
ــم  ــا ه ــل ب ــد در تقاب ــت نبای ــی هیچ وق دولت
قــرار بگیرنــد و هیچ وقــت منافــع بیــن بخــش 
خصوصــی و دولتــی نبایــد در دو مســیر 
متفــاوت قــرار گیــرد؛ چــون مــا همــه حمایت 
ــتیم،  ــور هس ــوب کش ــاد مطل ــده اقتص کنن
یعنــی بــا تولیــدات خودمــان داریــم از دولــت 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــم؛ تولی ــت می کنی حمای
را بــاال می بریــم و دولــت هــم بایــد بــا 
ــی  ــد و بازرگان ــور تولی ــش ام قانون گذاری های
را تســهیل کنــد. پــس قانونــاً و عمــاًل منافــع 
ــا هــم باشــد.  ــد در تضــاد ب ــت نبای ــا و دول م
در صــورت وجــود و وقــوع چنیــن وضعیتــی، 
ایــن موضــوع بایــد عمیقــاً مــورد بررســی قرار 
ــظ  ــر اســاس حف ــکار مناســب ب ــرد و راه گی
ســطح صــادرات و حمایــت از تولیــد کننــده 
ــت در  ــال، دول ــوان مث ــه عن ــود. ب ــاذ ش اتخ
راســتای حفــظ آب هــای زیرزمینــی، برداشــت 
ــور محــدود کرده اســت،  ــا نصــب کنت آب را ب
ولــی بخشــی از ایــن محدودیــت ایجــاد شــده 
را بــا دادن تســهیالت آبیــاری تحــت فشــار و 

لوله گــذاری جبــران کرده اســت.
بنابرایــن، دولــت بایــد نهایتــاً در مقابــل 
ــل از  ــت ارز حاص ــادرات، بازگش ــی ص چگونگ
ــاب  ــی را انتخ ــذاری آن راه حل آن و قیمت گ
کنــد کــه محدودیتــی بــرای صــادرات ایجــاد 

ــد. نکن
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باغبانی

ــته  ــن پس ــی انجم ــه باغبان ــه کمیت جلس

ایــران در تاریــخ 24 آبــان مــاه ســال 

جــاری بــا هــدف مــرور پیش بینــی بهــاره 

ــال  ــور در س ــته کش ــول پس ــد محص تولی

1399 بــا اســتفاده از آمــار دریافتــی از 

باغــداران و واحدهــای فــرآوری سراســر 

کشــور به صــورت مجــازی برگــزار شــد. بــر 

ــزان  ــه، می ــن کمیت ــدی ای اســاس جمع بن

تولیــد محصــول پســته خشــک کشــور در 

ســال 1399، 190 هــزار تــن تخمیــن زده 

ــا  ــه ب ــن در مقایس ــن تخمی ــود. ای می ش

ــزار  ــن انجمــن 10 ه ــاره ای ــی به پیش بین

ــش را  ــد( افزای ــه 6 درص ــک ب ــن )نزدی ت

نشــان می دهــد. 

ــی  ــزار تن ــن 195 ه ــه تخمی ــه ب ــا توج ب

ــه نظــر می رســد  ــل، ب محصــول ســال قب

ــته در  ــت پس ــر کش ــطح زی ــترش س گس

مناطــق مختلــف ایــران و تنــوع ارقــام 

ــار و  پســته، فاصلــه بیــن ســال های کــم ب

ــت.  ــش داده اس ــار را کاه ــر ب پ

امســال کشــاورزان در شهرســتان رفسنجان 

در حالی ســال پرباری را پشــت سرگذاشتند 

کــه ســایر مناطــق پســته خیز اســتان 

کرمــان بــا کاهــش محصــول مواجــه بودند. 

همچنیــن، کشــاورزان اســتان های خراســان 

رضــوی و جنوبــی، مرکــزی، قــم، اصفهــان 

ــز امســال برداشــت محصــول  ــران نی و ته

خوبــی را پشــت ســر گذاشــتند. گزارشــات 

حاکــی از آن اســت که در محصول امســال، 

در همــه ارقــام تجــاری درصــد پوکــی کــم 

و کیفیــت محصــول از حیــث اُنــس، عیــار 

و درصــد دهــن بســت مطلــوب بوده اســت. 

ــرمای  ــد س ــر می رس ــه نظ ــن، ب همچنی

زودرس و نــادر پاییــزه کــه در برخــی نقــاط 

پســته خیز در نیمــه دوم مهرمــاه بــا فصــل 

برداشــت تالقــی پیــدا کــرد، خوشــبختانه 

اثــر قابــل توجهــی بــر اُفــت وزن و کیفیــت 

ــت. ــول نداشته اس محص

در جــدول پیــِش رو میــزان تخمیــن تولید 

پســته در ســال محصولــی 99 بــه تفکیــک 

ــته خیز  ــف پس ــق مختل ــتان ها و مناط اس

ــت. ــه شده اس ارائ

ــن محصــول انجمــن  ــا تخمی در رابطــه ب

ــکات توجــه شــود: ــن ن ــه ای الزم اســت ب

• هــر ســاله مقــداری از پســته تـَـر، عمدتــاً 

ــوی  ــان رض ــتان های خراس ــول اس محص

ــورت  ــوری  به ص ــرف تَرخ ــمنان ص و س

میــوه تــازه می شــود کــه در مقادیــر 

ــت. ــور نشده اس ــدول منظ ــدرج در ج من

ــر  ــاً نمایان گ ــده صرف ــام ش ــرآورد انج • ب

مقــدار تخمیــن کمیتــه باغبانــی انجمــن 

پســته ایــران بــوده و احتمــال خطــا 

نســبت بــه مقــدار واقعــی محصــول وجود 

دارد.

تخمین محصول پسته سال 1399 کشور

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

منطقهردیف
پیش بینی 
تولید )تن(

68،000 رفسنجان1

12،000سیرجان2

8،000انار3

5،000کرمان4

4،500زرند5

3،000شهربابک6

2،500راور7

1،500راین8

500سایر9

105،000جمع استان کرمان10

34،000خراسان رضوی11

12،000خراسان جنوبی12

9،000یزد13

6،000فارس14

4،500مرکزی15

4،500تهران16

4،000قم17

3،500سمنان18

2،500اصفهان19

2،000قزوین20

2،000سیستان و بلوچستان21

1،000سایر22

85،000جمع سایر استان ها23

190،000جمع کل کشور24
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کشــاورزی  نهاده هــای  موضــوع 
علی الخصــوص نهــاده ای مثــل 
ــی  ــیار مهم ــوع بس ــم، موض س
اســت. در باغــداری پســته تــالش 
ــم،  ــک س ــا کم ــا ب ــم ت می کنی
محصــول را از گزنــد آفــات مختلف 
حفــظ کنیــم و برداشــت اقتصــادی 
ــواد  داشته باشــیم، حــال اینکــه م
ــم  ــان می خوری ــه خودم ــی ک غذای
ــد  ــان ها تولی ــایر انس ــرای س ــا ب ی
ــه در  ــد و آنچ ــا بخورن ــم ت می کنی
ــرض  ــاغ در مع ــت و ب ــط زیس محی
می توانــد  می گیریــم،  قــرار  آن 
حــاوی ســموم کشــاورزی پرخطــر 
و غیراســتانداردی باشــد کــه جــان 
ــی  ــد. موضوع ــد کن ــراد را تهدی اف
کــه شــاید خیلــی چشــم مان را بــه 
روی آن بســته ایم. بنابرایــن، آنچــه 
ــد  ــر تولی ــموم از منظ ــاره س درب
محصــوالت کشــاورزی اهمیــت 
ــود  ــت و موج ــد، قیم ــدا می کن پی
بــودن آنهــا و همچنیــن کیفیت چه 
ــه لحــاظ اثرگــذاری روی آفــات و  ب
چــه اثــرات زیســت محیطی اســت. 
ــاده ای  ــاره نه ــوع درب ــن موض ای
ــز  ــاورزی نی ــای کش ــل کوده مث

ــد.    ــدا می کن ــا پی ــدی معن تاح
ــری  ــش خب ــش در بخ ــدی پی چن
شــبکه یک صدا و ســیما گزارشــی 
دربــاره ســموم کشــاورزی، قیمت، 
وضعیــت تولیــد و مســائل مربــوط 
بــه واردات آن ارائــه شــد. در ایــن 
بســته خبــری، عمدتــاً بــه موضوع 
ســم از زاویــه تولیــد داخلــی 
ــد  ــش تولی ــال جه ــموم در س س

ــگر از  ــود و گزارش ــده ب ــد ش تأکی
ــموم،  ــی س ــدگان داخل تولیدکنن
ــدرکاران  ــت ان ــندگان، دس فروش
ــاورزان  ــدادی از کش ــی و تع دولت
ــا  ــود. ام ــرده ب ــه ک ــی تهی مطالب
ــیاری  ــواالت بس ــزارش س ــن گ ای
از  تنهــا  نــه  این بــاره  در  را 
ــری  ــل، ارزبَ ــد داخ ــه تولی جنب
جنبــه  از  بلکــه  ارزآوری،  و 
کارشناســی برمی انگیــزد و بــه 
نظــر نمی رســد موضــوع بــه 
ــاید  ــد! و ش ــادگی باش ــن س ای
نیــاز باشــد دیــد همــه جانبــه ای 
ــت  ــف آن در جه ــاد مختل ــه ابع ب
داشــته  مشــکالت  تســهیل 

ــیم. باش
ــا  ــد ت ــه ای ش ــزارش بهان ــن گ ای
ــازار  ــان ب ــدا و پنه ــای پی ــه زوای ب

ــات  ــاورزی و تالطم ــای کش نهاده ه
تــا  آن  بــازار  روزهــای  ایــن 
ــماره  ــن ش ــت ای ــه ظرفی ــدی ک ح
می دهــد،  اجــازه  ماهنامــه  از 

بپردازیــم. 
در ادامــه، مشــروح گــزارش صــدا 
و ســیما آمــده و پــس از آن چنــد 
گفت و گــوی مفصــل بــا امیــن 
فرحبخــش کارشــناس کشــاورزی، 
ــدار  ــو باغ ــان عض ــا اردکانی رض
ــه  ــران از منطق ــته ای ــن پس انجم
ــان  ــی جعفری ــان و محمدعل خراس
ــی احمد  مدیرعامــل شــرکت تعاون
ــام  ــه انج ــن رابط ــار در ای ــاد ان آب
ــا دیدگاه هــای ایشــان  ــا ب شــده ت
دربــاره وضعیــت بــازار ســم و 
پســته خیز  مناطــق  در  کــود 

ــویم. ــنا ش آش

تالطمات بازار نهاده های کشاورزی

دبیرخانه انجمن پسته ایران
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ــد داخــل  ــر تولی گزارشــگر: »جــدال نفس گی
بــار در ســم کشــاورزی!  ایــن  واردات،  بــا 

ــور  ــم در کش ــد س ــت تولی ــه ظرفی در حالی ک
بیــش از نیــاز داخلــی اســت و می تــوان بخشــی 
را صــادر کــرد، واردات ســم، خــود ســمی 
ــدگان  ــن آوران و تولیدکنن ــرای ف ــت ب شده اس
ــاورز  ــن کش ــن، ای ــن بی ــم. در ای ــتۀ س کارکش
و  می مانــد  بــی کاله  ســرش  کــه  اســت 
همیــن ســم وارداتــی هــم گــران بــه دســتش 
البتــه در یــک چرخــه چنــد  و  می رســد 
مرحلــه ای هزینــه اش را مصــرف کننــده نهایــی 
ــوان  ــه ت ــی ک ــرا جای ــردازد. چ ــول می پ محص
تولیــد داخــل وجــود دارد، واردات بی مهابــا هــم 

تاخــت و تــاز می کنــد؟ 
از ســموم مصرفــی کشــاورزان  35 درصــد 
وارداتــی اســت و حــدود 65 درصــد در داخــل 
بــا واردات  البتــه  کشــور تولیــد می شــود، 
ــرا  ــا چ ــه! ام ــواد اولی ــان م ــا هم ــکال ی تکنی
ــد  ــن ح ــا ای ــد ت ــور بای ــم در کش ــد س تولی

ــد؟« ــور آب باش ــه آن ــته ب وابس
کشــور،  نباتــات  حفــظ  ســازمان  رئیــس 
کیخســرو چنگلوایــی: »مــا در تولیــد تکنیــکال 

مشــکل داریــم. امــا اگــر کســانی بخواهنــد در 
ــی  ــم نهای ــه س ــکال و تهی ــواد تکنی ــد م تولی
ــد از  ــام ق ــا تم ــد، م ــرف ورود کنن ــل مص قاب

ــرد.«  ــم ک ــت خواهی ــا حمای آنه
ــات  ــی از کارخانج ــه یک ــگر ب ــه گزارش در ادام
ــی  ــا یک ــا ب ــی رود ت ــن م ــم در قزوی ــد س تولی
ــد  ــرای تولی ــه ب ــن واحــد، ک از فعالیت هــای ای
ــالش  ــرف ت ــر مص ــمی پ ــد س ــا ص ــر ت صف

می کنــد، اطالعاتــی را کســب کنــد.
ــا  ــن ج ــا در ای ــی: »م ــم داخل ــده س تولیدکنن
ســمی را تولیــد می کنیــم کــه یــک نــوع 
قارچ کــش بســیار کــم خطــر اســت. ایــن ســم 
ــت  ــس اس ــه اش از م ــاده اولی ــون م ــاص چ خ
و مــا در کشــورمان معــادن غنــی مــس وجــود 
دارد، ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــدون نیــاز 
ــل  ــم را کام ــن س ــی ای ــه واردات ــه هیچ گون ب
ــا  ــم. ام ــد کنی ــنتز و تولی در داخــل کشــور س
متأســفانه پارســال آنقــدر ســم آمــاده وارداتــی 
ــا  ــه م ــده ک ــور ش ــول وارد کش ــن محص از ای
ــتفاده  ــم اس ــزرگ را نمی توانی ــت ب ــن ظرفی ای

ــم.«  کنی
ــش  ــم و آفت ک ــازار س ــه ب ــگر ب ســپس گزارش

ــرور  ــی کل ــم اکس ــوص س ــی رود و در خص م
ــواع وارداتــی همیــن ســم  ــد: »ان مــس می گوی
کــه ابــزار تولیــدش در داخــل مهیــا اســت بــا 

ــود.« ــت می ش ــازار یاف ــتی در ب گش
شــرکت های  از  یکــی  فنــی  کارشــناس 
ــن  ــد ای ــوان تولی ــاره ت ــم درب ــده س تولیدکنن
ســم در کشــور توضیــح می دهــد: »چهــار 
ــا در  ــه م ــد ک ــن را وارد کردن ــرکت ای ــا ش ت
اینجــا خودمــان توانایــی تولیــد تکنیکالــش را 
داریــم، بــه مقــدار نیــاز ســاالنه کشــور، حتــی 

می توانیــم مــازادش را صــادر کنیــم.«
تولیدکننــده ســم امــا مدعــی می شــود:»ما 
ــم  ــادر می کنی ــت 6.5 دالر ص ــا قیم ــس را ب م
و در کشــور هنــد همیــن فــرآوری کــه مــا روی 
انجــام می دهنــد و  انجــام می دهیــم را  آن 
ــی  ــد و محصول ــس می دهن ــا پ ــه م ــاره ب دوب
ــزی  ــس آن چی ــه ارزش م ــد ک ــد می کنن تولی

ــت.« ــدود 10 دالر اس ح
ــد:  ــه می ده ــور ادام ــگر این ط ــپس گزارش س
»گویــی ایــن اتفاقــات در جهــت مخالــف تولید 
ــوش  ــت. فرام ــروی اس ــال پیش ــل در ح داخ
نشــود کــه میــزان مــس مصرفــی در ایــن ســم 

ــد.« ــال می رس ــن در س ــت ت ــه دویس ب
کشــور،  کشــاورزی  صنفــی  نظــام  رئیــس 
محمدشــفیع ملــک زاده در تأییــد صحبــت 
ــای  ــه ج ــفانه ب ــد:» متأس ــگر می افزای گزارش
ــد کاال در داخــل باشــیم  ــه فکــر تولی اینکــه ب
ــش را  ــیم و ظرفیت ــتغالمان باش ــر اش ــه فک و ب
ــم،  ــد کنی ــم تولی ــل بتوانی ــه در داخ ــم ک داری
ــود  ــاص وج ــراد خ ــده ای اف ــفانه ع ــی متأس ول
ــر  ــر ه ــدون دردس ــت و ب ــی راح ــد، خیل دارن

تولید سم در سال جهش تولید

به روایت رسانه عمومی
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ــد؛ در  ــد وارد می کنن ــه می خواهن ــزی را ک چی
رابطــه بــا ســموم محصــوالت هــم بــه همیــن 

ــده.« ــکل ش ش
گزارشــگر در مــورد وضعیــت واردات مــواد 
و  کشــور  داخــل  تولیــدی  ســموم  اولیــه 
ــوند  ــارج وارد می ش ــل از خ ــه کام ــمومی ک س
ــر  ــوی دیگ ــد:»در س ــوان می کن ــه عن این گون
ــای تأمیــن  ــد کــه پ ــرار دارن ــواع ســمومی ق ان
ــان  ــه ش ــواد اولی ــرای واردات م ــی ب ارز نیمای

ــت.« ــگ اس لَن
توضیــح  بــاره  ایــن  در  ســم  تولیدکننــده 
ــع حشــره کش  ــوع ســم مای ــک ن ــد: »ی می ده
هســت-کلروپریفوس- کــه بســیار هــم پــر 
ــم  ــی ه ــی باالی ــت خیل ــت، ظرفی ــرف اس مص
دارد، ولــی بــه دلیــل محدودیتــی کــه در 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــم ب ــه داری ــواد اولی واردات م
تأمیــن ارز، چهــار تــا از ایــن خــط را در ســالن 
ــک خطــش را  ــط ی ــفانه االن فق ــم، متأس داری

ــم.« ــال کردی فع
ســموم،  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
مســعود گیــل آبــادی ایــن چنیــن ادامــه 
می دهد:»خیلــی از کارخانجــات بــه دلیــل عــدم 
تخصیــص و تأمیــن ارز االن بیــن ده تــا پانــزده 
درصــد از ظرفیــت را دارنــد کار می کننــد؛ 

بعضی هــا هــم واقعــاً تعطیــل شــدند.«
»جالــب  می کنــد:  عنــوان  گزارشــگر  و 
محصــوالت  واردات  بــرای  کــه  آنجاســت 

نهایــی گویــی جــاده مهیاتــر اســت.«
نباتــات کشــور،  رئیــس ســازمان حفــظ 
واردات  مــورد  در  چنگلوایــی  کیخســرو 
ســموم آمــاده مصــرف می گویــد:»در ســامانه 
اطالعــات را ثبــت می کننــد، مدارکــش را 
مــا  را  نهایــی  تیــک  می کننــد،  بررســی 
ــک  ــه بان ــه ب ــق وزارتخان ــم و از طری می زنی
ــه کارشــان را  مرکــزی اعــالم می شــود و بقی

تــا دریافــت ارز انجــام می دهنــد.«
ــم  ــده س ــرکت تولیدکنن ــی ش ــناس فن کارش
ــا  ــد آنه ــکان تولی ــه ام ــمومی ک ــاره س درب
در کشــور بــا واردات مــواد اولیــه وجــود 

دارد چهــار قوطــی ســم آبامکتیــن را نشــان 
ــد  ــا از هن ــن دو ت ــد:» ای ــد و می گوی می ده
هســت کــه بــاز وارداتــی هســت و ایــن دو تــا 
هــم تولیــد داخــل هســت، از دو تــا شــرکت 
مختلــف، کــه نشــان می دهــد آبامکتیــن بــه 
ــا  ــده، اینه ــاده وارد ش ــول آم ــورت محص ص
تکنیکالــش وارد شــده و در ایــران تولیــد 
شــده. وقتــی مــا توانایــی ایــن را داریــم کــه 
ــاده  ــد آم ــرا بای ــم چ ــه بکنی ــا فرمول در اینج

ــور؟!« ــل کش ــم داخ ــم بیاوری برداری
ســپس رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات تصریح 
می کنــد:» اصــل تولیــد تکنیــکال اســت، شــما 
بخواهیــد تکنیــکال بیاوریــد و اینجــا بخواهیــد 
فرمولــه اش کنیــد می شــود مثــل بقیــه، پــس 

ایــن چــه تولیــد داخلــی اســت؟!«
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان ســم در پاســخ 
ــات  ــظ نبات ــازمان حف ــس س ــت رئی ــه صحب ب
می گوید:»تکنیکال هــا را کــه وارد می کنیــم 
ــی، یــک چیــزی  ــه اصل ــواد اولی ــوان م ــه عن ب
ــری  ــد ارزبَ ــا 50 درص ــوش 40 ت ــول و ح ح
در  داریــم  را  بقیــه اش  داشــت،  خواهــد 
داخــل کشــور از پتروشــیمی ها می گیریــم 
بســته بندی،  ملزومــات  و  اولیــه  مــواد  و 
کارگــری، هزینــه کارگــری را از اینجــا تعییــن 
ــی دارد سوبســید و ارزی  ــم. چــه دلیل می کنی
ــزی االن دارد  ــک مرک ــود بان ــا خ ــه اینج را ک
تأمیــن اش می کنــد و دولــت  بــا مشــکل 
ــرای تأمیــن اش در مضیقــه هســت را بدهــد  ب

بــه هنــدی کــه دارد واردش می کنــد.«
ــال  ــن س ــد: »همی ــی ده ــار م ــگر آم گزارش
گذشــته حــدود 180 میلیــون دالر صــرف 

واردات ســموم آمــاده شــده اســت.«
ــه  ــر ب ــت:» اگ ــی اس ــم مدع ــده س تولیدکنن
ــم،  ــاده وارد می کردی ــموم آم ــه س ــای اینک ج
فقــط مــاده اولیــه اش را وارد می کردیــم و 
بقیــه اش را اینجــا فرمولــه می کردیــم چیــزی 
حــدود 50، 60 میلیــون دالر در ســال 98 
اتفــاق  ارزی  جویــی  صرفــه  می توانســت 
بیافتــد. آن مقــدار درخواســت تخصیــص ارزی 

ــزی  ــک مرک ــمت بان ــر س ــال حاض ــه در ح ک
ســموم  تولیدکننــدگان  ســمت  از  هســت 
ــون دالر  ــل میلی ــی، چه ــر از س ــور کمت کش

ــت.« اس
گزارشــگر در حمایــت از تولید داخــل می گوید:»این 
یعنــی اینکــه حــاال منابــع کشــور نــه تنهــا صــرف 
بومــی کــردن تولیــد ســموم، بلکــه صــرف واردات 

می شــود.«
نظــام صنفــی  بــازرگان، مشــاور  محمــد 
ــور  ــرادی را در کش ــروز اف ــاورزی:»ما ام کش
ــرای  ــرف ب ــا ح ــطح دنی ــه در س ــم ک داری
ــاق  ــن اتف ــرا ای ــه چ ــن ک ــد. ای ــن دارن گفت
ــت اســت و  ــدم حمای ــل ع ــه دلی ــد ب نمی افت
ــود  ــی می ش ــموم حت ــن واردات س ــه ای اینک
گفــت جلوگیــری می کنــد از اینکــه بتوانیــم 

ــم.« ــی کنی ــش را بوم ــن دان ای
ــا  ــه اینه ــد: »هم ــی ده ــه م ــگر ادام گزارش
ــازار ســم مصرفــی کشــاورزان را  در نهایــت ب
ــک ســو  ــد. از ی ــی گاه مســموم می کن گاه و ب
نوســان قیمت هــا و از ســوی دیگــر نیازهایــی 

ــود.« ــرف نمی ش ــه برط ک
دو نفــر کشــاورز ایــن چنیــن طــرح موضــوع 
مــی کننــد: »تعاونــی کــه تــا پارســال بــه مــا 
ســم مــی داد، می گویــد امســال ســم نداریــم.
ــا آن  ــوان ب ســم کشــاورزی مناســبی کــه بت

ــدارد.« ــرد، وجــود ن ــرل ک ــات را کنت آف
عنــوان  چنیــن  پایــان  در  گزارشــگر 
ــش  ــال جه ــورت در س ــر ص ــد:»در ه می کن
ــن  ــرار گرفت ــر ق ــی ب ــارات مبن ــد انتظ تولی
ــت و  ــی اس ــد داخل ــتای تولی ــع در راس مناب
ــد  ــکان تولی ــه ام ــی ک ــه واردات محصوالت ن
ــه  آن در داخــل وجــود دارد. تولیــد داخــل ب
معنــای ایجــاد اشــتغال اســت. تولیــد داخــل 
اقتصــاد  بــه معنــی چرخــش چرخ هــای 
ــه نفــع مــردم کشــور اســت، حتــی  کشــور ب
اگــر مــواد اولیــه ایــن تولیــد وارداتــی باشــد. 
و حــاال در برابــر تصمیم گیــران دو گزینــه 
ــا  ــل ی ــد داخ ــت از تولی ــود دارد، حمای وج

واردات!« از  حمایــت 
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آقــای فرحبخــش! نهاده هــای کشــاورزی 
مثــل ســم و کــود در ایــران از چــه طریق 

ــوند؟ ــن می ش تأمی
ــراً از  ــاورزی اکث ــای کش ــی، نهاده ه به طورکل
ــوند.  ــن می ش ــی تأمی ــش خصوص ــق بخ طری
بــازار  انــدازه  می شــود  زده  تخمیــن 
تولیــد  و  وارداتــی  کشــاورزی  نهاده هــای 
داخــل ایــران مجموعــاً چیــزی حــدود 1 
میلیــارد دالر اســت. تقریبــاً 250 میلیــون دالر 
از ایــن مقــدار، ارزش بــازار ســموم کشــاورزی 

ــت. اس
 در مــورد کــود آمــار دقیقــی از میــزان واردات 
ــودی  ــوع ک ــدارم؛ چــون تن ــد داخــل ن و تولی
بــاال اســت؛ بعضــی از کودهــا وارداتــی و 
ــر  ــتند. اگ ــل هس ــد داخ ــا تولی ــی از آنه بعض
اجــازه دهیــد مــن بیشــتر روی موضــوع ســم 

ــم. ــز کن تمرک
ــور را  ــم در کش ــد س ــی تولی ــمای کل ش

چطــور می بینیــد؟
ابتــدا مــا بایــد یکســری تعاریــف را در مــورد 
ســموم بدانیــم. اولیــن تعریــف اصطــالح 
ســموم جنریــک اســت؛ یعنــی ســمومی کــه 
پَِتنــت )حــق ثبــت اختــراع یــا حــق امتیــاز( 
ــا  ــف دنی ــای مختل ــده و در جاه ــام ش آن تم
ــر  ــره اکث ــاده مؤث ــد؛ م ــد می کنن آن را تولی
ــد  ــن تولی ــد و چی ــز در هن ــموم نی ــن س ای
ــک در  ــموم جنری ــازار س ــهم ب ــوند. س می ش
ایــران 93 درصــد اســت. دومیــن تعریــف 
ــه  ــمومی ک ــی س ــت؛ یعن ــموم  R&D اس س
توســعه  و  تحقیــق  دارای  شــرکت های 
تولیــد می کننــد و معمــوالً پَِتنــت دارنــد. 
ــوژی  ــا تکنول ــن ســموم در حــوزه ســموم ب ای
تولیدکننــده  می شــوند؛  دســته بندی  بــاال 
ایــن ســموم شــرکت هایی از قبیــل بایــر، 
ــت  ــی. ای. اس. اف. و داو و دوپون ســینجنتا، ب
ــداد  ــداد شــرکت های R&D از تع هســتند. تع

انگشــتان دو دســت کمتــر اســت و روز بــه روز 
ــا  ــی از آنه ــون بعض ــود، چ ــر می ش ــم کمت ه
ــهم  ــوند. س ــام می ش ــر ادغ ــا یکدیگ ــد ب دارن
بــازار ایــران از کل ســموم R&D در حــال 

ــت.  ــد اس ــاً 7 درص ــر تقریب حاض
بــازار  از 93 درصــد ســموم جنریــک در   
ایــران، 60 درصــد تولیــد داخــل اســت و 40 

ــت.  ــی اس ــد آن واردات درص
ــد از  ــد 60 درص ــوان تولی ــا ت ــی م یعن
ــور  ــل کش ــک را در داخ ــموم جنری س

ــم؟! داری
پایــه فرمولــه  بــر  تولیــد داخــل عمومــاً 
ــورهایی  ــی از کش ــره واردات ــواد مؤث ــردن م ک
اســت کــه عمدتــاً  مثــل چیــن و هنــد 
ــن  ــتند. ای ــکال هس ــواد تکنی ــده م تولیدکنن
ســموم در کشــور بســته بــه نــوع ســم و 
ــر  ــوند. اگ ــه می ش ــیون، فرمول ــوع فرموالس ن
بخواهــم دقیق تــر توضیــح دهــم، تولیــد مــاده 
ــران  ــارج از ای ــک در خ ــموِم جنری ــرۀ س مؤث
انجــام می شــود-به جــز یــک یــا دو محصــول 
مثــل اُکســی کلــرور مــس- ســپس ایــن مــواد 
بــه کشــور وارد می شــوند و اینجــا بــا یکســری 
مــواد همــراه مخلــوط و ســم نهایــی فرمولــه یا 

ــردد.  ــد می گ ــالح تولی ــه اصط ب
پــس عمــالً وقتــی مــا می گوییــم تولیــد 
ســم در ایــران، یعنــی فقــط بحــث 
فرموالســیون ســم در کشــور اســت! چرا 
ــد و وارد شــود؟ ــد اینقــدر ســم تولی بای

ــورد  ــم در م ــر بخواه ــت. اگ ــت اس ــه درس بل
ــتر  ــی بیش ــات نبات ــع آف ــموم دف ــت س اهمی
توضیــح دهــم، بایــد بگویــم کــه طبــق آمــار، 
هــر یــک واحــد آفت کــش از نابودشــدن 
43.5  واحــد محصــول کشــاورزی جلوگیــری 
می کنــد؛ یعنــی بــا واردات 250 میلیــون دالر 
ــادل  ــارتی مع ــاد خس ــاورزی از ایج ــم کش س
11.3 میلیــارد دالر بــه محصــوالت کشــاورزی 

جلوگیــری می شــود.
ــل  ــموم در داخ ــره س ــاده مؤث ــرا م چ

نمی شــوند؟ تولیــد  کشــور 
دلیلــش ایــن اســت کــه مــا تکنولــوژی آن را 
نداریــم. در ایــران روی ایــن مســئله کار نشــده 
ــه در  ــت ک ــی اس ــم دانش ــد س ــوالً تولی و اص
ــع  ــه در صنای ــق و تجرب ــال ها تحقی ــی س ط
ــران  ــه در ای ــد. البت شــیمیایی به دســت می آی
ــک  ــد ی ــه می توانن ــتند ک ــرکت هایی هس ش
ــی  ــد، ول ــد کنن ــا دو مولکــول  ســاده را تولی ی
در  پیچیــده  مولکول هــای  تولیــد  توانایــی 

ــران نیســت. ای
االن دغدغــه ای کــه در ایــن حــوزه وجود 

ــت؟  دارد دقیقاً چیس
ــاورزی،  ــای کش ــن واردات نهاده ه ــد م از دی
ــاد  ــار جه ــق آم ــوژی اســت. طب واردات تکنول
کشــاورزی، ســاالنه در ایــران تقریبــاً 100 
میلیــون تــن محصــول کشــاورزی تولیــد 
ــاً 80  می شــود کــه ارزش تقریبــی آنهــا جمع
میلیــارد دالر اســت. بایــد مســئله را این طــور 
ــتر  ــن دو بیش ــک از ای ــدام ی ــه ک ــم ک ببینی
اهمیــت دارنــد: 80 میلیــارد دالر کل تولیــدات 
کشــاورزی کشــور یــا 250 میلیــون دالر ســم 

ــاورزی؟ کش
ــه  ــزرگ ک ــد ب ــن تولی ــظ ای ــرای حف ــا ب  م
ــد واردات  ــارد دالر ارزش دارد نیازمن 80 میلی
ــا هســتیم  ــا بعضــی از کوده ــذور ی ســموم، ب
ــد  ــوارد بای ــن م ــه ای ــن ب ــده م ــه عقی ــه ب ک
ــه  ــگاه کــرد ن ــوژی ن ــه عنــوان واردات تکنول ب
واردات کاال. طبیعتــاً در ایــن بیــن، ســم نقــش 
پیچیدگی هــای  چــون  دارد؛  حیاتی تــری 

ــری دارد. ــد باالت تولی
کشــف مولکــول ســموم R&D هزینه هــای 
تحقیــق و توســعه خیلــی زیــادی دارد و معموالً 
بیــش از 15 تــا 20 درصــد از کل درآمــد ایــن 
ــق و توســعه می شــود.  شــرکت ها صــرف تحقی

گفت و گو با امین فرحبخش، عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران و کارشناس کشاورزی

هزارتوی کیفیت و قیمت سموم کشاورزی



سال پنجم -آذر 99 - شماره )53( 19

باغبانی

عــالوه بــر حفــظ محصــوالت کشــاورزی توســط 
ســموم، مســئله ســالمتی انســان و محیــط 

زیســت نیــز اهمیــت دارد.
دغدغــۀ امــروز ایــن اســت کــه بــا ورود وزارت 
صمــت بــه ایــن قضیــه و کمرنــگ شــدن نقش 
ــازمان  ــک س ــه ی ــات ک ــظ نبات ــازمان حف س
ــت،  ــر اس ــن ام ــی ای ــی و متول ــاًل تخصص کام
ــن موضــوع حــذف  ــه ای ــی نســبت ب ــگاه فن ن
شده اســت و در نتیجــه خیلــی از مســائل مهــم 
ــی  ــای غیرکارشناس ــدای تصمیم گیری ه ــا ف م

می شــود. 
بــه نظــر مــن، اگــر نــگاه فنــی بــه ایــن 
مســئله برداشــته شــود، کل تولیــد کشــاورزی 
ــوالت  ــد محص ــورد و تولی ــه می خ ــران ضرب ای
قــرار  تأثیــر  تحــت  داخــل  در  کشــاورزی 
تولیــدات  از  بســیاری  چــون  می گیــرد، 
ــدم و ذرت  ــد گن ــل تولی ــا مث ــتراتژیک م اس
ــذور اســت. ــا ب ــه واردات ســموم و ی وابســته ب
دغدغــه دیگــر ایــن اســت کــه واردات ســموم 
کشــاورزی و بــذور بســیار ســخت شــده، چــون 
کانال هــای  از  بایــد  مالــی  تراکنش هــای 
از  بعضــی  اینکــه  شــود،  انجــام  مختلــف 
 R&D ــد کــه ســموم شــرکت های صاحــب برن
تولیــد می کننــد و ســهم بســیار کمــی از بــازار 
ســم مــا را در دســت دارنــد، در شــرایط تحریــم 

ــت.  ــت اس ــد، غنیم ــران مانده ان در ای
چــه غنیمتــی اســت؟! مگــر مــا خودمان 
ســموم  موثــره  مــواد  نمی توانیــم 
ــه  ــازی ب ــه کنیــم و نی جنریــک را فرمول
ــرکت ها در  ــن ش ــی ای ــور نمایندگ حض

ــیم؟  ــته باش ــور نداش کش

ــگاه  ــه ن ــن قضی ــه ای ــی ب ــر فن ــی از نظ وقت
ــه آنچــه  ــم موضــوع نســبت ب ــم، می بینی کنی
شــما می گوییــد متفــاوت اســت. به طــور 
نــام  بــه  نــوع ســم  یــک  واردات  مثــال، 
آبامکتیــن  شده اســت.  ممنــوع  آبامکتیــن 
می شــود  ترشــح  مختلفــی  باکتری هــای  از 
و از ســوش های مختلــف باکتــری بــه نــام 
امــا  می شــود.  اســتخراج  استرپتومایســیس 
ــت؟! در  ــف آن چیس ــوش های مختل ــرق س ف
ــزان  ــت و می ــرل آف ــرای کنت ــا ب ــت آنه کیفی
خطرنــاک بــودن آن بــرای انســان! ســوش های 

ــد.  ــن دارن ــقط جنی ــت س ــر خاصی ارزان ت
آبامکتینــی  ســموم  اکثــر  متأســفانه، 
از  می شــود  مصــرف  ایــران  داخــل  کــه 
ــت  ــری اس ــت آن باکت ــوش های ارزان قیم س
کــه خاصیــت ســقط جنیــن هــم بــرای انســان 
ــن موضوعــی اســت کــه  ــد. ای و هــم دام دارن
شــاید بــه آن اهمیــت داده نشــود، ولــی وقتــی 
ــر ســالمت بســنجیم  ــی از نظ ــاس کل در مقی

اهمیــت پیــدا می کنــد.
ببینیــد! آیــا مــن تیتــروار دغدغه هایــی 
ــه  ــت متوج ــد درس ــرح کردی ــه مط را ک
وزارت  غیرکارشناســی  ورود  شــده ام؟ 
صمــت و کمرنــگ شــدن جایگاه ســازمان 
ــوط نقــل  ــات، مشــکالت مرب حفــظ نبات
و انتقــاالت بانکــی و وجــود ســموم 

 . بی کیفیــت
بلــه، درســت اســت. البتــه مــورد آخــر لزومــاً 
ــک  ــه ســموم جنری ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ب

ــتند.  ــی هس ــموم بی کیفیت س
منظــور بنــده بیشــتر راجــع بــه اهمیــت نــگاه 

فنــی بــه موضــوع بــود و اینکــه بــا یــک چــوب 
نمی شــود همــه را رانــد؛ یعنــی بگوییــم بــرای 
ــد واردات  ــاًل بای حمایــت از تولیــد داخــل، مث

ســموم را متوقــف کــرد.
آیــا واقعــاً توقــف واردات ســموم هــم در 

دســتور کار اســت؟
نــگاه ســازمان حفــظ نباتــات نســبت بــه ایــن 
ــن  ــت. ای ــی اس ــگاه کارشناس ــک ن ــه ی قضی
ــن  ــد ســال گذشــته چندی ســازمان طــی چن
ســم را از ســبد واردات و تولیــد حــذف کــرده 
ــود ســالمت و  ــر در راســتای بهب ــن ام ــه ای ک
برخــورداری از ســموم کــم خطرتــر بوده  اســت. 
طبیعتــاً ایــن ســموم حــذف شــده، جایگزیــن 
ــر  ــل تقدی ــگاه فنــی قاب ــوع ن ــن ن داشــتند. ای
اســت. ولــی اگــر بخواهیــم فقــط در راســتای 
حمایــت از تولیــد داخــل، واردات ســموم فــارغ 
از اینکــه هــر کــدام از ایــن ســموم چــه نــکات 
ــا  ــد، کج ــی دارن ــه خاصیت ــد، چ ــی دارن فن
ــد  ــی دارن ــه اهمیت ــوند و چ ــتفاده می ش اس
ــاز  ــن مسئله س ــر م ــه نظ ــم، ب ــوع کنی را ممن

خواهــد بــود.
اخیــراً بنــا بــر تصمیــم وزارت صمــت در 
راســتای حمایــت از تولیــد داخــل، واردات 
ــا وارداتــش  خیلــی از ســموم ممنــوع شــده ی
ایــن  می شــود،  انجــام  ســختی  بــه  دارد 

ــت. ــیب زاس ــئله آس مس
ــوده  ــل ب ــن دلی ــه ای ــت ب ــن ممنوعی ای
ــری دارد! ــم از واردات ارزبَ ــن حج ــه ای ک

ــر  ــیم، اگ ــته باش ــت نداش ــر ســموم باکیفی اگ
ــذر  ــر ب ــیم، اگ ــته باش ــت نداش ــود باکیفی ک
ــد  ــت نداشــته باشــیم، در نتیجــه تولی باکیفی
کشــاورزی کشــور پاییــن خواهــد آمــد و 
ــدم و  ــه واردات گن ــور ب ــت مجب ــن اس ممک
ذرت و شــکر و غیــره شــویم کــه ایــن واردات 

ــت.  ــد داش ــتری خواه ــری بیش ارزبَ
تقریبــاً نزدیــک بــه 6 میلیــون هکتــار گنــدم 
در کشــور داریــم کــه از ایــن 6 میلیــون 
آبــی  گنــدم  هکتــار  میلیــون   2 هکتــار، 
بــرای  باکیفیتــی  علف کــش  اگــر  اســت. 
ــد  ــن محصــول وجــود نداشــته باشــد، تولی ای
گنــدم  تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد و مجبــور 
بــه واردات گنــدم خواهیــم شــد. یعنــی یــک 
صرفه جویــی در واردات، باعــث بــروز ضــرر 

چندیــن میلیــارد دالری می شــود!
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ــت  ــل ممنوعی ــه دلی ــت ب ــش قیم افزای
واردات بعضــی از ســموم اســت یــا دلیــل 

ــری دارد؟ دیگ
افزایــش قیمــت بــه دو دلیــل اســت؛ تــا 
ــا  ــراه ب ــموم هم ــه س ــال 98 کلی ــل از س قب
ــد  ــذور زراعــی مثــل ذرت و چغندرقن ــر ب اکث
و همچنیــن برخــی از کودهــای اســتراتژیک، 
ارز دولتــِی ترجیحــی می گرفتنــد؛ یعنــی 
واردات  بــرای  تومانــی  ارز 4 هــزار و 200 
ــه  ــال 98 ب ــر س ــد. از اواخ ــت می کردن دریاف
ــه  ــص ارز ب ــاه تخصی ــت م ــاً هف ــدت تقریب م
ممنــوع  دولتــی  ارز  مشــمول  نهاده هــای 
ــال  ــر س ــی از اواخ ــچ واردات ــی هی ــد؛ یعن ش
ــد و در  ــام نش ــال 99 انج ــط س ــا اواس 98 ت
مردادمــاه 99 اعــالم شــد کــه از ایــن بــه بعــد 
ارز بــا تعرفــه نیمایــی تخصیــص داده خواهــد 
شــد؛ یعنــی نــرخ ارز دریافتــی واردکننــدگان 
ــان  ــزار و 200 توم ــه از 4 ه ــموم، یک دفع س
بــه حــدود 20 هــزار تومــان رســید! عــالوه بــر 
ایــن، بــاال رفتــن نــرخ ارز آزاد باعــث افزایــش 
ــوع  ــن دو موض ــد. ای ــز ش ــی نی ــرخ نیمای ن
باعــث شــده کــه قیمــت ســموم در طــی یــک 
ــر  ــا 6 براب ــدود 5 ت ــه، ح ــاً 7 ماه ــازه تقریب ب

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
ــت  ــش قیم ــن افزای ــد ای ــر می کنی فک
ــد پســته بگــذارد؟ ــر تولی ــری ب چــه اث
بــه تبــع، تولیــد پســته هــم تحــت تأثیــر قــرار 
ــث  ــا باع ــت نهاده ه ــش قیم ــرد، افزای می گی
ــد پســته می شــود،  ــای تولی ــش هزینه ه افزای
محصــوالت  معــدود  جــزو  پســته  ولــی 
ــه خوشــبختانه قیمتــش  کشــاورزی اســت ک
همــگام بــا قیمــت دالر اســت. در مقایســه بــا 
ــش  ــن افزای ــاورزی، ای ــوالت کش ــایر محص س
در  را  خــودش  خیلــی  نهاده هــا  قیمــت 
ــد. ــان نمی ده ــته نش ــد پس ــای تولی هزینه ه
پــس ابــراز نگرانــی باغدارهــای پســته از 

ــود؟ ــی می ش ــا ناش کج
ــاال  ــاورز ب ــتی کش ــای معیش ــی هزینه ه وقت
 5 نهاده هــا  قیمــت  آن طــرف  از  و  بــرود 
ــته  ــی پس ــم انداز قیمت ــود و چش ــر بش براب
نامشــخص باشــد، طبیعتــاً نگرانــی بــه وجــود 

می آیــد.

 از طــرف دیگــر، کشــاورزان طــی ســال های 
ــادت  ــیدها ع ــل سوبس ــن قبی ــه ای ــته ب گذش
ــرایط  ــا ش ــودش را ب ــاورز خ ــد و کش کرده ان
ــازار آزاد عــادت نــداده اســت. اگــر افزایــش  ب
ــا  ــود ی ــاده ب ــاق افت ــرور اتف ــه م ــا ب قیمت ه
در شــرایط اقتصــادی بهتــری رخ مــی داد 
ــر  ــود. اگ ــم ب ــل هض ــر قاب ــی بهت ــاید خیل ش
ایــن سوبســیدها خیلــی وقــت پیــش حــذف 
ــدا وجــود نداشــتند،  ــا اگــر از ابت می شــدند ی
یــا  و  نمی شــد  وارد  بــه کشــاورز شــوک 
بهتــر  را  هزینه هــا  افزایــش  می توانســت 
مدیریــت کنــد. در گذشــته، شــرکت خدمــات 
ــید  ــا سوبس ــموم را ب ــاورزی س ــی کش حمایت
عرضــه می کــرد، ایــن سوبســیدها عاملــی 
ــموم در آن دوران  ــه س ــرف بی روی ــرای مص ب
ــات  ــی از آف ــان برخ ــوان طغی ــد و می ت بودن
را ناشــی از سم پاشــی های بی رویــه در آن 

ــت. ــان دانس زم
ــه ارز  ــوده ک ــد نب ــم ب ــی ه ــس خیل پ

ــد؟! ــته ش ــی برداش ترجیح
می بایســت  اتفــاق  ایــن  زود  یــا  دیــر 
ــاده  ــاق افت ــر اتف ــر زودت ــی اگ ــاد، ول می افت
بــود و کشــاورز توانســته بــود خــودش را 
ــر می توانســت  ــی راحت ت ــد، خیل ــق ده تطبی

ــاورد. ــاب بی ت
ــا روی کیفیــت ســموم  ــش قیمت ه افزای

هــم اثــر داشــته؟
ــه ارز  ــی ک ــا در زمان ــر. ام ــی، خی ــور کل به ط
ترجیحــی 4 هــزار و 200 تومانــی وجــود 
داشــت، قاچــاق ســموم کشــاورزی بــه داخــل 
ــون  ــود، چ ــده ب ــم ش ــدت ک ــه ش ــور ب کش
قیمــت ســموم در خــارج از ایــران بــه مراتــب 
ــی در  ــود، ول ــی آن ب ــت داخل ــتر از قیم بیش

ــموم  ــاق س ــاهد قاچ ــاره ش ــال حاضــر دوب ح
بــه داخــل کشــور و از آن مهم تــر تولیــد 
محصــوالت تقلبــی در داخــل کشــور هســتیم.

در ایــن شــرایط کشــاورزان بایــد چــکار 
کننــد؟

ــود  ــث می ش ــا باع ــش قیمت ه ــاً افزای مطمئن
بیشــتری  نظــر  دقــت  کشــاورزان  کــه 
و  باشــند  داشــته  نهاده هــا  انتخــاب  در 
ــاب  ــری را انتخ ــت باالت ــا کیفی ــوالت ب محص
از  برخــورداری  بــرای  کشــاورزان  کننــد. 
ــه کارشناســان  ــد ب ــر ناچارن انتخــاب آگاهانه ت
مراجعــه کننــد و ایــن مســئله در نهایــت 
ــاال  ــاً ب ــت و متعاقب ــکل گیری رقاب ــث ش باع
ــود. ــوالت می ش ــی محص ــطح کیف ــردن س ب

در ســال های اخیــر باغــداران از کیفیــت 
ــارزه  ــرای مب ــد و ب ــی نبودن ــموم راض س
ــراغ  ــته س ــیل پس ــم پس ــت مه ــا آف ب
ــا  ــد م ــروز می گوین ــد و ام ــرد رفتن گوگ
ــان در  ــتیم. نظرت ــی هس ــرد راض از گوگ

ــورد چیســت؟ ــن م ای
از  نگرفتــن  نتیجــه  از  مهمــی  بخــش 
ــه  ــاورزان ب ــی کش ــموم و نارضایت ــرف س مص
ــای  ــح از روش ه ــتفاده صحی ــدم اس ــل ع دلی
تحقیــق،  یــک  طبــق  اســت.  سم پاشــی 
ــه  ــد ب ــش از 70 درص ــم بی ــک س ــی ی کارای
عملکــرد کشــاورزان در روش اســتفاده از ســم 
ــق  ــی موف ــی، سم پاش ــتگی دارد. به طورکل بس
ــتانه  ــخیص آس ــل: تش ــی از قبی ــت عوامل تح
اقتصــادی مبــارزه، زمــان مناســب بــرای 
درجــه حــرارت،  آفــت،  علیــه  سم پاشــی 
کیفیــت آب مــورد اســتفاده، رعایــت دوز 
توصیــه شــده و تنظیــم دســتگاه های پاشــش 

ــت.  اس
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به عنــوان مثــال، در حوالــی رفســنجان مقــدار 
هــم   9 عــدد  تــا  کشــاورزی  آب  اســیدیته 
وجــوددارد! ایــن میــزان بــاالی اســیدیتۀ آب، باعث 
ــوص  ــموم علی الخص ــی از س ــریع برخ ــه س تجزی
بــه  می تــوان  پــس  می گــردد.  حشــره کش ها 
اهمیــت روش هــای سمپاشــی در میــزان کارایــی 

ــرد.  ــی ب ــک ســم پ ی
 R&D ــموم ــد واردات س ــه می گویی اینک
یعنــی واردات تکنولــوژی، بــه ذهــن 
ــد  ــاورز بای ــه کش ــد ک ــادر می کن متب

ــت؟ ــت اس ــرد! درس ــر بخ گران ت
ــت.  ــبی اس ــوم نس ــک مفه ــودن ی ــر ب گران ت
هزینه هــای  به دلیــل  مقایســه،  مقــام  در 
تحقیــق و توســعه و مهم تــر از آن به دلیــل 
پیچیدگی هــای تولیــد یــک ســِم جدیــد 
ــا  ــاوت و ب ــراه متف ــواد هم ــتفاده از م ــا اس ب
ــبتاً  ــت نس ــموم قیم ــن س ــر، ای ــت باالت کیفی
باالیــی دارنــد. ولــی از طــرف دیگــر، به دلیــل 
ــاً  ــر گاه ــر و همچنیــن نحــوه اث کیفیــت باالت

ــد.  ــز دارن ــتری نی ــی بیش ــاوت، کارای متف
به طــور کلــی، تقریبــاً 10 درصــد از کل فروش 
هزینه هــای  صــرف   R&D شــرکت  یــک 
تحقیــق و توســعه می شــود. اینکــه یــک ســم 
از مرحلــه کشــف مولکــول بــه مرحلــه تجــاری 
پروســه 10  یــک  تقریبــاً  برســد،  ســازی 
ــون  ــرد و حــدود 300 میلی ــان می ب ــاله زم س

ــد داشــت. ــه خواه دالرهزین
ــاظ  ــه لح ــک ب ــموم جنری ــت س کیفی
ــت؟ ــوب اس ــور خ ــیون در کش فرموالس
تفــاوت کیفیــت وجــود دارد. شــرکت های 
تولیدکننــده مــاده تکنیــکال بســیار مختلفــی 
ــه  ــود دارد، ب ــا وج ــی در دنی ــاظ کیف ــه لح ب
ایرانــی  تولیدکننــدگان  و  واردکننــدگان 
بســتگی دارد کــه از کــدام درجــه کیفــی 
ســموم  تولیدکننــدگان  کننــد.  اســتفاده 

باکیفیــت در ایــران کــم نیســتند.
در  جنریــک  ســموم  بــودن  ارزان 
ــه  ــموم  R&D ب ــه س ــبت ب ــور نس کش
ــا  ــت ی ــران اس ــا در ای ــد آنه ــل تولی دلی

کیفیتشــان پاییــن اســت؟
وقتــی پَِتنــت یــک مولکــول ســم تمــام می شــود 
ــد  ــی تولی ــرکت های مختلف ــول را ش و آن مولک
ــن  ــد پایی ــت تولی ــی قیم ــور کل ــد، به ط می کنن

می آیــد. ولــی اینکــه ایــن مولکــول بــا کیفیــت 
باشــد یــا نباشــد، کامــاًل بــه شــرکت تولیدکننده  
آن بســتگی دارد، یــک ســم چینــی یــا هنــدی 
ــت  ــودن بی کیفی ــک ب ــل جنری ــه دلی ــاً ب لزوم

نیســت.
معمــوالً چندیــن ســطح قیمتــی وجــود دارد، به 
ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت درصــد خلــوص 
مــاده مؤثــره  و نــوع مــواد همــراه یــک نــوع ســم 
بــا هــم فــرق داشــته باشــند. ولــی اینکــه یــک 
ســم کشــاورزی داخــل ایــران تولیــد شــده یــا از 
ــق نشــان  ــور مطل ــده، به ط ــارج از کشــور آم خ

دهنــده درجــه  کیفــی آن کاال نیســت.
آیا روی قیمت نظارت وجود دارد؟

دارد.  قیمت هــا وجــود  نظــارت روی  بلــه، 
ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
ــارت  ــا نظ ــر قیمت ه ــرات ب ــازمان تعزی و س

ــد. دارن
قیمــت ســموم ربطــی بــه ســازمان حفظ 

ــدارد؟ نباتات ن
نظــارت  نهــاد  ســه  واردات  در  دارد.  بلــه، 
ــازمان  ــاورزی و س ــاد کش ــد؛ وزارت جه دارن
ــازمان  ــات، س ــظ نبات ــازمان حف ــش س متبوع
ــا را  ــدوده قیمت ه ــه مح ــران ک ــرکات ای گم
ــازمان  ــت و س ــد و وزارت صم ــرل می کن کنت
نیــز  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت 

ــد. ــی دارن ــگاه نظارت ن
ــان را  ــا کارش ــن نهاده ــما ای ــد ش از دی

خــوب انجــام می دهنــد؟
ــک  ــات ی ــظ نبات ــازمان حف ــدم س ــن معتق م
می توانیــم  و  اســت  تخصصــی  ســازمان 
ــودش را  ــی خ ــد تخصص ــاً دی ــم تقریب بگویی
حفــظ کــرده اســت، امــا وقتــی ســازمان 
دیــد  کــه  صمــت  وزارت  یــا  گمــرکات 
ــاورزی  ــم کش ــک س ــه ی ــبت ب ــی نس تخصص
ــدم  ــا ع ــت، واردات ی ــه قیم ــع ب ــد، راج ندارن
واردات تصمیم گیــری می کننــد، می تواننــد 

وضعیــت را نامطلــوب ســازند.
مگــر جایــگاه هــر یــک از ایــن عوامــل 
در صــدور فرامیــن مشــخص نیســت تــا 

تصمیمــات در تقابــل بــا هــم نباشــند؟
ــوان ســازمان  ــه عن ــات ب ــظ نبات ســازمان حف
متخصــِص ایــن حــوزه، نظــر خــودش را 

از  ارز  تخصیــص  ولــی  می کنــد،  اعمــال 
طریــق وزارت صمــت اســت و اخیــراً نظــارت 
ــه وزارت صمــت  ــم ب ــفارش ها ه ــت س ــر ثب ب
محــول شــد و ایــن دوبــاره مشــکل ســاز 

می شــود.
ــرف  ــون مص ــم اکن ــا ه ــی آی به طورکل

ــرده؟ ــدا ک ــش پی ــموم کاه س
طبیعتــاً کشــاورزان در بســیاری از مــوارد 
ناگزیــر از مصــرف ســموم هســتند. البتــه 
افزایــش  به دلیــل  کــه  می رســد  به نظــر 
قیمــت نهاده هــا، کشــاورزان در انتخــاب نــوع 
می کننــد  عمــل  ســخت گیرانه تر  ســموم 
ــه  ــرف بهین ــه مص ــر ب ــت منج ــه در نهای ک

ــد. ــد ش ــموم خواه س
روش هایــی کــه اخیراً کشــاورزها خودشــان 
مثــل  مــوادی  از  و  می بندنــد  کار  بــه 
کائولیــن و گوگــرد اســتفاده می کننــد روی 

ــته؟ ــر داش ــموم اث ــرف س ــش مص کاه
ــا االن  ــد، ام ــته باش ــر داش ــت اث ــن اس ممک
داد.  نظــر  باالیــی  دقــت  بــا  نمی تــوان 
روش هــای  به دنبــال  گاهــاً  کشــاورزان 
ــی  ــه در بعض ــا اینک ــتند و ی ــن هس جایگزی
را  سم پاشــی  می گیرنــد  تصمیــم  مواقــع  
ــی  ــوارض احتمال ــد ع ــا بای ــد، ام ــذف کنن ح
ــی  ــز بررس ــا نی ــن روش ه ــدت ای ــی م طوالن

گــردد.
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آقــای اردکانیــان! ســهم نهاده هایــی 
هزینه هــای  در  ســم  و  کــود  مثــل 

ــت؟ ــدر اس ــما چق ــداری ش باغ
در سیســتمی کــه بنــده اداره می کنــم چــون 
نمی کنــم،  اســتفاده  حیوانــی  کودهــای  از 
ــایرین  ــه س ــبت ب ــا نس ــه نهاده ه ــهم هزین س
ــد از  ــن روش 25 درص ــت. در ای ــر اس پایین ت
کل ســهم هزینه هــا مربــوط بــه نهاده هــا 
اســت کــه بــا افزایــش قیمت هایــی کــه 
می کنــم  فکــر  افتــاده  اتفــاق  امســال 
حــدود 40 درصــد از ســهم کل هزینه هــا 
مــا  داشته باشــد.  اختصــاص  نهاده هــا  بــه 
ســال گذشــته خیلــی نهــاده گــران اســتفاده 
نکردیــم، علتــش هــم ایــن بــوده کــه مــن هــر 
ســال نهاده هــای مــورد نیــاز را در ســال قبــل 
تهیــه می کنــم؛ در نتیجــه، عمدتــاً بــه گرانــی 
ــال  ــوردم و س ــا برنخ ــا قارچ کش ه ــموم ی س

ــت.  ــم داش ــار را خواه ــده آم آین
قیمــت  می گرفتــم،  را  قیمت هــا  کــه  االن 
ســموم حــدود 5 برابــر شــده و کودهــای 
ــی از  ــا خارج ــی ت ــه ایران ــته ب ــف بس مختل
ــت  ــش قیم ــر افزای ــی 6 براب ــا حت ــر ت 3 براب

ند.  داشــته ا
دلیل این افزایش قیمت چه بوده است؟

در حقیقــت دالر 4 هــزار و 200 تومانــی را از 
ــدگان  ــد. واردکنن ــذف کرده ان ــموم ح روی س
ــور  ــموم مجب ــن س ــد و واردات ای ــرای خری ب
ــا دالر  ــنا و نیم ــتم س ــد از سیس ــدند برون ش
ــموم  ــه ای س ــت دالر یاران ــد. در حقیق بگیرن

ــد.  ــت دالر آزاد ش ــد و قیم ــذف ش ح
از چه زمانی این اتفاق افتاده؟

خریــد  کمتــر  گــران  نهاده هــای  از  مــن 
ــاه  ــه از مردادم ــالع دارم ک ــا اط ــرده ام، ام ک
نهاده هــا بــا قیمت هــای جدیــد وارد بــازار 

ند. شــده ا

فکــر می کنیــد کــه ایــن افزایــش قیمــت 
چــه اثــری روی کشــاورزی مــا دارد؟

ــا ســموم کار دارد  ــه نظــر مــن، در رابطــه ب ب
ــه  ــا ب ــاورز م ــود. کش ــکل می ش ــی مش خیل
ــرای  ــش ب ــت توان ــش زراع ــوص در بخ خص
خریــد ســموم بــه شــدت کــم خواهــد بــود و 
ــن  ــش از بی ــد و محصول ــد کن ــد خری نمی توان
خواهــد رفــت، بــه خصــوص اینکــه متأســفانه 
ــی  ــی خیل ــای فن ــا توصیه ه ــت ی ــا مدیری م

ــم. ــم نداری کارا ه
فــرض کنیــد در یــک منطقــه بیمــاری قارچی 
نیســت در نتیجــه شــما از قارچ کــش اســتفاده 
نمی کنیــد، امــا مــن کــه دارم آن محصــول را 
ــتر  ــت بیش ــه رطوب ــی کارم ک ــه ای م در منطق
وجــوددارد  قارچــی  بیماری هــای  و  اســت 
بایــد دو، ســه نوبــت قارچ کــش بزنــم. بــا 
قیمــت  نهایتــاً  قارچ کــش،  شــدن  گــران 
ــر  ــی گران ت ــن خیل ــول م ــده محص ــام ش تم
ــه  ــما ک ــول ش ــده محص ــام ش ــت تم از قیم
ــک  ــن، ی ــد. بنابرای ــد درمی آی ــش نزدی قارچ ک
ــد و  ــش می آی ــازار پی ــت در ب ــی قیم دوگانگ
اگــر مقــدار محصــول ارزان تــر در حــدی باشــد 
ــد،  ــن کن ــازار را تأمی ــای ب ــد نیازه ــه بتوان ک
ــان  ــرور زم ــه م ــش زده ب ــه قارچ ک ــی ک کس

حــذف خواهــد شــد. 
وقتــی کــه کودهــا گــران شــوند، اســتفاده از 
کودهــا توســط کشــاورز کمتــر خواهــد شــد. 
ــد  ــزان تولی ــان و می ــاالً راندم ــن، احتم بنابرای

نیــز کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. 
بــه طورکلــی، مــن در مــورد وضعیــت ســموم 
فکــر می کنــم کــه بــا افزایــش قیمــت ســموم 
چنانچــه وضعیــت حــاد اقتصــادی ایجــاد 
ــه  ــع و ب ــه موق ــد ب ــاورز نمی توان ــود، کش ش
تناســب ســم را تهیــه کنــد و بودجــه جاریــش 
جوابگــو نخواهــد بــود و محصولــش بــه شــدت 

صدمــه خواهــد خــورد.
صــورت  بــه  قیمــت  افزایــش  ایــن  اگــر 
ــر  ــاورز بهت ــود، کش ــاده ب ــاق افت ــی اتف پلکان
مــواد  از  اســتفاده  مــورد  در  می توانســت 
یــا روش هــای دیگــر تصمیــم  جایگزیــن 
ــد. ــش نیاب ــدش کاه ــدار تولی ــا مق ــرد ت بگی
ــا اولیــن  ــی قیمــت نهاده ه ــا افزایــش ناگهان ب
ــرار  پارامتــری کــه کشــاورز را تحــت تأثیــر ق
ــد  ــود اســتفاده بکن ــه از ســم و ک ــد ک می ده
یــا نکنــد و یــا بــه چــه مقــدار اســتفاده کنــد، 
مســئلۀ اقتصــاد اســت؛ یعنــی قیمــت نهایــی 
کــه  می کنــد،  پیــدا  اهمیــت  محصولــش 
ــش  ــا هزینه های ــب ب ــت متناس ــن قیم ــا ای آی
ــر قیمــت  ــر. اگ ــا خی ــه اســت ی ــش یافت افزای
ــا  ــب ب ــد و متناس ــش یاب ــم افزای ــول ه محص
هزینه هــا باشــد و تولیــد همچنــان بــرای 
ســعی  مســلماً  باشــد،  ســودآور  کشــاورز 
ــر  ــه ه ــاز را ب ــورد نی ــاده م ــه نه ــد ک می کن

ــد. ــه کن ــکلی تهی ش
ــد،  ــم ارزان باش ــه س ــی ک ــاید هنگام ش
سم پاشــی های  کشــاورزان  از  بعضــی 
اشــتباه یــا غیرضــروری انجــام دهنــد، آیا 
ــا را  ــن گــران شــدن م فکــر نمی کنیــد ای

ــرد؟ ــره وری بب ــش به ــمت افزای ــه س ب
وقتــی شــما نهــاده ای را حــذف کردیــد، یــک 
می کنیــد،  خــارج  سیســتم  از  را  چیــزی 
بنابرایــن بایــد یــک چیــزی جایــش بگذاریــد. 
ــون  ــم، چ ــم نمی زنی ــد س ــما بگویی ــر ش اگ
آن  جــای  بــه  ولــی  اســت،  گــران  ســم 
شست وشــوی دیگــری را انجــام می دهیــد، 
یــا رقمــی را می کاریــد کــه بــه بیمــاری 
ــر  ــا آفــت مقــاوم اســت، شــاید موث قارچــی ی
ــزی را  ــد چی ــاورز نتوان ــر کش ــود. اگ ــع ش واق
جایگزیــن کنــد یــا آمــوزش داده نشــود کــه از 
روش هــای دیگــری اســتفاده کنــد، کشــاورزی 

گفت و گو با وحید اردکانیان، عضو باغدار انجمن پسته ایران  از منطقه خراسان

گرانی نهاده ها و از بین رفتن کشاورزی ُخرد
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ــت. ــد رف ــن خواه ــا از بی م
ــورهایی  ــاورزی در کش ــش کش ــر بخ مگ
کــه یارانــه روی کــود و ســم شــان 

ــت؟! ــه اس ــن رفت ــد از بی ندارن
نــه! از بیــن نرفتــه، ولــی بــه ســمت دیگــری 
ــیاری از  ــه در بس ــت. البت ــرده اس ــت ک حرک
ــد.  ــه دارن ــاورزان یاران ــا کش ــورهای دنی کش
ــم  ــه بگویی ــتباهی اســت ک ــت اش ــن ذهنی ای
آنهــا یارانــه ندارنــد، از ژاپــن بگیریــد تــا 
اســتفاده  یارانــه  از  اروپایــی  کشــورهای 
می کننــد. البتــه کشــورهای اروپایــی بــه 
ــی  ــد، ول ــم کرده ان شــدت یارانه هایشــان را ک

ــد.  ــه دارن ــان یاران همچن
پــس آنهــا روی نهاده هایــی مثــل ســم و 

ــه دارند؟ ــود یاران ک
روی نهاده هایشــان نــه، ولــی شــاید روی 
ــری  ــوالت یکس ــروش محص ــی ف ــت نهای قیم
عمدتــاً  می کننــد.  دریافــت  را  یارانه هــا 
نهاده هــا  روی  یارانــه  کشــورها  ســایر  در 
ــه ســمت بیمــه محصــوالت  حــذف شــده و ب
ــن  ــدگاه ای ــه اســت. چــون دی کشــاورزی رفت
ــای  ــا، هزینه ه ــذف یارانه ه ــا ح ــه ب ــوده ک ب
ــد و اگــر خســارتی ماننــد  ــاال می رون تولیــد ب
ــرود،  تگــرگ وارد شــود و محصــول از بیــن ب
ــل  ــاورز تحمی ــه کش ــی ب ــای فراوان هزینه ه
می شــود کــه جبــران آن آســان نخواهــد بــود. 
در حقیقــت بیمه هــا بــا شــرایط مطلوبــی 
ــذر  ــود و ب ــه ســم و ک ایجــاد شــده اند و یاران
ــش  ــاخت های بخ ــت زیرس ــمت تقوی ــه س ب

ــت. ــه اس ــه رفت ــاورزی و بیم کش
ــا  ــه م ــر چ ــه ه ــد ک ــر می آی ــه نظ ــه، ب البت
ــه  ــه هزین ــاز ب ــم و نی ــا را حــذف کنی یارانه ه
ــم،  ــاال ببری ــد ب ــش تولی ــرمایه را در بخ و س
ــش  ــی پی ــزرگ مالک ــمت ب ــه س ــتم ب سیس
ــرد  ــای ُخ ــت، تولیدکننده ه ــی رود. درحقیق م
ــا  ــه نهاده ه ــرای تهی ــه ســرمایه مناســبی ب ک
ــوند و  ــذف می ش ــم ح ــاراً کم ک ــد، ناچ ندارن
ــش  ــی پی ــزرگ مالک ــمت ب ــه س ــتم ب سیس
ــد  ــی می توان ــرایط، کس ــن ش ــی رود. در ای م
راندمــان بگیــرد کــه بتوانــد از پــس هزینه هــا 
بربیایــد و بتوانــد محصــول مناســبی را تولیــد 

کنــد. 

در همــه دنیــا رقابــت وجــوددارد و 
ــوند از  ــی ش ــته م ــه ورشکس ــانی ک کس
گردونــه رقابــت حــذف می شــوند. حتــی 
وقتــی بانــک ورشکســته می شــود، 
ــل  ــد و تعطی ــتگی می کن ــالم ورشکس اع
می شــود و بانکــی کــه توانایــی دارد، 
هــم  تولیــدی  کار  می دهــد.  ادامــه 
ــت  ــن اس ــت، ممک ــاغل اس ــزو مش ج
ــه  ــه صرف ــر ب ــد دیگ ــده ببین تولیدکنن
ــراغ کار  ــد و س ــا کن ــت و آن را ره نیس
دیگــری بــرود. مگــر تولیــد در سیســتم 
ایــران  مالکــی  خــرده  کشــاورزی 

اســتثنایی دارد؟
ــوددارد.  ــوع وج ــن موض ــه ای ــگاه ب ــد ن چن
بــه  کالن  نــگاه  می گوییــد  شــما  آنچــه 
اســت؛ در کشــورهایی  کشــاورزی مــدرن 
کــه کشــاورزی پیشــرفته دارنــد، فقــط 4 
ــش  ــاغلین بخ ــان ش ــد جمعیت ش ــا 5 درص ت
کشــاورزی هســتند. در حالــی کــه در کشــور 
مــا شــاید حــدود 25 درصــد از کل جمعیــت 
در بخــش کشــاورزی فعالیــت دارنــد. بنابراین، 
ــه  ــم ک ــگاه کنی ــر ن ــن منظ ــم از ای می توانی
ــه  ــرو مواج ــازاد نی ــا م ــش ب ــن بخ ــا در ای م
ــران  هســتیم. وقتــی درآمــد کشــاورزی در ای
را بــه جمعیــت حــدود 5 میلیونــی شــاغل در 
ایــن بخــش تقســیم  کنیــم، می بینیــم ســهم 
ــود.  ــم می ش ــی ک ــک خیل ــر ی ــدی ه درآم
بنابرایــن، ایــن نــگاه کالن می گویــد مــا 
ــمت  ــه س ــم ب ــد بروی ــاراً بای ــده ناچ در آین

ــد حــذف  ــزرگ مالکــی و خــرده مالکــی بای ب
ــی در  ــان باالی ــه راندم ــورهایی ک ــود. کش ش
کشــاورزی دارنــد شــاغلین بخــش کشــاورزی 
کمــی دارنــد و همــه بــزرگ مالکــی شــده اند.
ــورهای  ــه در کش ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ام
توســعه یافتــه، صنعــت رشــد خوبــی داشــته 
و نیروهــای بخــش کشــاورزی وارد بخــش 
صنعــت شــدند. صنعــت ایــن نیروهــا را جذب 
ــرده و مثــاًل اگــر یــک مزرعــه بــا 200  ک
ــاغ، 8  ــار ب ــی و 50 هکت ــن زراع ــار زمی هکت
نفــر نیــرو دارد، یــک کارخانــه شــاید 100 تــا 
300 نفــر نیــرو نیــاز داشــته باشــد. بنابرایــن، 
ــد  ــدا می کن ــعه پی ــت توس ــه صنع ــی ک زمان
بخــش  مــازاد  نیروهــای  بــرای  می توانــد 
ــو  ــد و جوابگ ــاد کن ــتغال ایج ــاورزی اش کش

ــد. ــادل بمان ــتم در تع ــد و سیس باش
معضلــی کــه مــا در کشــور داریــم ایــن اســت 
کــه صنعت مــان نتوانســته رشــد کنــد و 
ــه نظــر می رســد، پیشــرفت  ــدارد. ب کارایــی ن
مــا در صنعــت بــه روابــط مــا بــا دنیــا بســتگی 
ــا  ــان را ب ــا روابط م ــه م ــی ک ــا زمان دارد و ت
ــر  ــکالت س ــن مش ــم ای ــالح نکنی ــا اص دنی
جــای خــودش باقــی خواهنــد مانــد. در ایــن 
ــز  ــه چی ــرای هم ــد از آب ب ــا بای ــرایط م ش
ــوی  ــه نح ــا ب ــه بخش ه ــم. هم ــه کنی هزین
وابســته بــه آب هســتند و هــر کســی آن را بــه 
ــان  ــه صنعت م ــد، چ ــودش می کش ــمت خ س
و چــه کشــاورزی مان. بــرای تولیــد غذایمــان 
بایــد کشــاورزی و آب را حفــظ کنیــم. باالخره 
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ــده ایم. ــردرگم ش ــک کالف س ــار ی دچ
از ایــن موضــوع بگذریــم! بــه نظر شــما، 
ــت  ــش قیم ــا افزای ــا ب ــث تقلب ه بح
ــرد؟ ــدت می گی ــا ش ــموم و نهاده ه س
ــی  ــول تقلب ــی پ ــود. زمان ــاد می ش ــاً زی حتم
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــود ب ــاپ می ش چ
ارزش دارد و کســی نمــی رود 5 هــزار تومانــی 
یــا 2 هــزار تومانــی تقلبــی بزنــد. هــر کســی 
ــول  ــک پ ــی رود چ ــد، م ــب کن ــد تقل بخواه
ــد.  ــاپ می کن ــی چ ــِی تقلب ــزار تومان 100 ه
هــر چــه عــدد درشــت تر باشــد امــکان 

ــی رود. ــر م ــش باالت تقلب
 کشــاورز بــرای حــل  ایــن مســئله بایــد 

چــه کار کنــد؟
ــاز  ــت و نی ــول اس ــا معم ــی در دنی روش های
ــم،  ــراع کنی ــرخ را اخت ــاره چ ــا دوب ــت م نیس
ــتم های  ــم در سیس ــت ببینی ــی اس ــط کاف فق
ــا هــم از همــان  ــد، م ــد چــه کار می کنن جدی
ــردن  ــه ک ــا توج ــم. ب ــتفاده کنی ــا اس روش ه
محصــوالت  هولوگــرام  یــا  توصیه هــا  بــه 
ــاًل  ــت. مث ــا را گرف ــوی تقلب ه ــود جل می ش
فروشــگاه های نهاده هــا در ســایر کشــورها 
ــتقیم  ــا را مس ــم ها و کوده ــد س ــازه ندارن اج
بفروشــند، حتمــاً بایــد طبــق نســخه، فــروش 

ــود. ــام ش انج
ــا  ــا ب ــه م ــده ک ــث ش ــی باع ــه عامل چ
بــرای  نامناســب  خاک هــای  وجــود 
ــت و  ــی بی کیفی ــا آب خیل ــاورزی و ب کش
کــم و نهاده هــای گــران قیمــت، همچنــان 

ــیم؟ ــاورزی باش ــغل کش ــال ش دنب

ــع  ــه مناف ــردد ب ــا برمی گ ــام اینه ــاً تم  نهایت
ــه مالکیــت و منافــع  اقتصــادی. برمی گــردد ب
ــی از  ــد بعض ــاً می بینی ــی گاه ــادی! حت اقتص
ــم کشــت  ــا مرزهایشــان را ه کشــاورزهای م
درآمــد  اینکــه  بابــت  از  نــه  می کننــد. 
ــن  ــه از ای ــد، بلک ــت آورن ــه دس ــتری ب بیش
ــد.  ــظ کن ــت را حف ــد مالکی ــه بتوان ــت ک جه
و  اقتصــادی  منافــع  نهایــت  در  بنابرایــن، 
حفــظ مالکیــت باعــث شــده کــه هنــوز نــگاه 
امیدوارانــه بــه کشــاورزی وجــود داشــته 
ــه  ــگاه امیدواران باشــد. هــر موقــع کــه ایــن ن
ــا  ــد. م ــر می کن ــه تغیی ــرود قضی ــن ب از بی
ــادی از ذرت  ــزارع زی ــان م ــال در خراس امس
و  نشــدند  برداشــت  اصــاًل  کــه  داشــتیم 
خشــک شــدند. یعنــی آنقــدر قیمــت پاییــن 
ــه برداشــت  ــوی هزین ــی جوابگ ــه حت ــود ک ب
هــم نبــود. امســال در خراســان مزارعــی 
ــران را دیســک  ــه کشــاورزها زعف داشــتیم ک
ــه  ــخگوی هزین ــدش پاس ــون درآم ــد، چ زدن

ــی داد. ــش را نم ــاک کردن ــت و پ برداش
چــه عاملــی کشــاورزی پســته را ســر پا 

ــته؟  نگه داش
مــن فکــر می کنــم امیــدواری کــه بــه آینــده 
ــت.  ــرده اس ــظ ک ــته را حف ــود دارد پس وج
ــش  ــر درخت ــد اگ ــر می کن ــته فک ــدار پس باغ
امســال محصــول نــداد، ســال بعــد می تواننــد 

ــد.  ــران کنن ــل را جب ــای قب هزینه ه
ــی  ــه فرق ــران چ ــا ذرت و زعف ــته ب پس
دارد کــه کشــاورز پســته می توانــد 
ــد؟ ــا نمی توانن ــا آنه ــد، ام ــدوار باش امی

فــرق اصلــی پســته بــا ســایر محصــوالت ایــن 
ــن  ــه دالر تعیی ــته ب ــت پس ــه قیم ــت ک اس
ــا،  ــش هزینه ه ــا افزای ــب ب ــود و متناس می ش
قیمــت پســته هــم افزایــش می یابــد. قیمــت 
ــه  ــوالً ب ــته معم ــر از پس ــه غی ــوالت ب محص
ــال اســت و در نتیجــه جوابگــوی افزایــش  ری

ــود.  ــد ب ــورم نخواه ــی از ت ــای ناش هزینه ه
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــاوت دیگ تف
ــی  مثــال ذرت گیاهــی یــک ســاله اســت، ول
ــال  ــه س ــن هم ــه ای ــته ام را ک ــاغ پس ــن ب م
ــی  ــن راحت ــه ای ــش زحمــت کشــیده ام ب برای
ــال های  ــه س ــار دارم ک ــم و انتظ ــا نمی کن ره
ــی دار  ــاوت معن ــن تف ــد. ای ــا باش ــال پابرج س
اســت. امــا ذرت را چــه رهایــش کنــم و چــه 

ــت. ــام اس ــم، کارش تم ــتش کن برداش
ــم  ــود و س ــام ک ــد تم ــکان تولی ــا ام آی
داخــل  در  کشــاورزان  نیــاز  مــورد 
ــت   ــت و قیم ــوددارد؟ کیفی ــور وج کش
نهاده هــای تولیــد داخــل چطــور اســت؟ 
مــن فکــر می کنــم کــه بــا توجــه بــه قیمــت 
ــا در داخــل  ــه م دالر در کشــور، هرچــه را ک
تولیــد کنیــم مســلماً ارزان تــر از نــوع خارجی 
آن خواهــد بــود، مشــروط بــر اینکــه مــا علــم 
و تکنولــوژی مــورد نیــاز آن را داشــته باشــیم. 
ــک شــرایط  ــد در کشــور ی االن شــرایط تولی
بــرای  هیچ وقــت  کــه  اســت  اســتثنایی 

ــت.  ــم نبوده اس ــدگان فراه تولیدکنن
ایــن کار یــک دانــش فنــی و امکانــات اولیــه 
نیــاز دارد و خیلــی خــوب اســت کــه از ایــن 
شــرایط پیــش آمــده اســتفاده شــود و تولیــد 
ــروز  ــع، ام در داخــل اســتارت بخــورد. در واق
شــرکت های کــود و ســمی کــه در دنیــا 
ســابقه  دارای  می کننــد  فعالیــت  دارنــد 
بســیار زیــاد، ســرمایه گذاری عظیــم و کار 
تحقیقاتــی بــا پشــتوانه بســیار قــوی هســتند. 
ــا  ــط م ــا توس ــن نهاده ه ــد ای ــن، تولی بنابرای
ــد  ــا بای ــم نیســت، ام ــاده ای ه ــی کار س خیل
را شــروع  تولیــد محصــوالت داخلــی  کار 

ــم. کنی
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ــی در  ــرکت تعاون ــان! ش ــای جعفری آق
نهاده هــای کشــاورزی چــه  حــوزه 

می دهــد؟ انجــام  کاری 
ــع  ــتم توزی ــا، سیس ــرکت تعاونی ه ــع ش در واق
ــا را از  ــی از کوده ــا بخش ــتند. م ــا هس نهاده ه
ــک  ــم؛ ی ــد می کنی ــی خری ــای داخل کارخانه ه
بخــش را مســتقیم از واردکننــده می خریــم؛ 
یکســری از کودهــا مثــل اوره، ســولفات پتاســیم 
و سوپرفســفات را از شــرکت خدمــات حمایتــی 

ــم.  ــداری می کنی ــت خری ــته دول وابس
ــت  ــش زراع ــه در بخ ــی ک ــۀ  تعاونی های مجموع
فعالیــت می کننــد عمدتــاً فســفات، پتــاس 
از طریــق شــرکت  اوره خیلــی زیــادی را  و 
ــی  ــد، منته ــه می کنن ــی تهی ــات حمایت خدم
تعاونــی مــا بــا گــردش مالــی ســاالنه حــدود 30 
ــد حــدود 500  ــه خری ــا ب ــان، تنه ــارد توم میلی
میلیــون تومــان از کودهــای ایــن شــرکت اکتفــا 
می کنــد. مــا بیشــتر کودهــای آلــی، وارداتــی یــا 
ــن  ــم. دلیــل ای ــه می کنی ســاخت داخــل را تهی
ــاً باغــداران در فصــل  ــوده کــه عمدت امــر ایــن ب
رشــد بــه کودهایــی کــه حاللیــت باالیــی دارنــد، 
روی آورده انــد. کودهــای زمســتانی را صرفــاً 
کشــاورزانی کــه می خواهنــد کــود حیوانــی 
ــاًل  ــاورزان قب ــد. کش ــتفاده می کنن ــد اس بدهن
کــود ســیاه یــا ریشــه )فســفره و پتاســه( را بــه 
ــد،  ــه می کردن ــاک اضاف ــه خ ــبی ب روش نامناس
امــا امــروز عمدتــاً تمایــل به مصــرف ایــن کودها 

در منطقــه کم رنــگ شده اســت.
ــدیداً  ــا ش ــت نهاده ه ــراً قیم ــا اخی گوی
افزایــش یافتــه، چــه تغییــری و از چــه 

زمانــی اتفــاق افتــاده؟
ــش  ــرج دوازده پارســال افزای ــاً از ب ســموم تقریب
ــر  ــموم را ب ــالً س ــون قب ــتند؛ چ ــت داش قیم
اســاس ارز دولتــی وارد می کردنــد، امــا از زمانــی 
کــه قــرار شــد بــر اســاس ارز نیمایــی وارد کننــد، 
ــمی وارد  ــی س ــاس ارز نیمای ــر اس ــرکت ها ب ش
ــر اســاس  ــد؛ منتهــی موجــودی  انبارهــا ب نکردن
نــرخ جدیــد ارز و بــه قیمــت حــدود 5 تــا 6 برابر 
فروختــه شــد. حتــی بعضــی از ســموم اصــالً گیر 

ــه االن  ــموم ک ــی از س ــت بعض ــد و قیم نمی آی
ــند  ــد می فروش ــرکت ها دارن ــده و ش ــوب ش مص

ــاالی 500 هــزار تومــان اســت. ب
عمدتــاً محصــوالت وارداتــی بــر اســاس افزایــش 
ــاال مــی رود، امــا دالر  قیمــت دالر، قیمت شــان ب
کــه قیمتــش پاییــن می آیــد، قیمــت محصــول 
پاییــن نمی آیــد؛ مثــالً کیســه 25 کیلویــی کــود 
اوره فســفاتی کــه در ســال گذشــته 350 تومــان 
می فروختیــم، االن حــدود یــک میلیــون تومــان 

شــده  اســت.
بــه همــان درصــدی کــه کودهــای دولتــی 
افزایــش قیمــت داشــته اند، خیلــی بیشــتر 
کودهــای آزاد افزایــش قیمــت داشــته اند. ارز 
دولتــی کالً از روی ســموم در اول ســال برداشــته 
ــی  شــد، کودهــای فســفاته و پتاســه کــه واردات
بودنــد نیــز ارز دولتــی دریافــت نمی کننــد، تنهــا 
کــود ازتــه چــون تولیــد داخــل بــوده هنــوز بــه 

قیمــت قبــل اســت.
ــت  ــش قیم ــن افزای ــد ای ــر می کنی فک
ــته  ــاورزی پس ــی روی کش ــه اثرات چ

ــد؟  ــته باش داش
خــوش شانســی مــا این اســت کــه قیمت پســته 
ــا ایــن افزایــش  نیــز افزایــش پیــدا کــرد. اگــر ب
قیمتــی کــه روی کودهــا پیــش آمــده، قــرار بــود 
ــه قیمــت ســال 97 یــا 96  قیمــت پســته مــا ب
ــه  ــرون ب باشــد، اصــالً کشــاورزی در پســته مق
صرفــه نبــود. هرچنــد قیمــت پســته بــه انــدازه 
کودهــای وارداتــی افزایش نداشــته، ولی کشــاورز 
ــواده اش  ــه خان ــه ب ــور ک ــور اســت همان ط مجب
ــد،  ــیدگی کن ــم رس ــش ه ــه درخت ــد ب می رس
چــون همــه ســرمایه چندیــن ســاله اش همیــن 
ــه  ــم ک ــاس می کن ــن االن احس ــی م ــت. ول اس
بــازار فــروش مــا نســبت بــه پارســال با اســتقبال 

کمتــری مواجــه شده اســت. خیلی هــا کــوددادن 
ــاً  ــد و نهایت ــول می کنن ــود موک ــه ن ــه دقیق را ب
ــد؛  ــه اراضی شــان می دهن ــه هم ــزی ب ــک چی ی
چــون جــدا از افزایش وحشــتناک قیمــت کودها، 
کشــاورز وضعیــت اقلیــم را نمی توانــد تشــخیص 
دهــد کــه آیــا تــا بــرج دو ســال آینــده ممکــن 
اســت ســرما بزنــد یــا گرمــا، وقتــی دانه هــا روی 
درخــت شــکل گرفــت تــازه یــک امیــدواری پیدا 

می کنــد.
بــا ایــن افزایــش قیمــت کودهــا کشــاورزها تحت 
ــه  ــبت ب ــته نس ــوز پس ــا هن ــتند، ام ــار هس فش
بعضــی از محصــوالت دیگــر مقــرون بــه صرفــه 

اســت. 
آیــا ایــن افزایــش قیمــت روی کیفیــت 
ــته؟ ــری داش ــاورزی اث ــای کش نهاده ه

بلــه داشــته. بــه عنــوان یــک نمونــه، مــا از یــک 
شــرکت تولیــد کــود در شــیراز خواســتیم کــه 
بــه کــودش درصدهایــی از عناصــر میکــرو مثــل 
مــس و منگنــز را کــه مــورد نیــاز پســته اســت 
ــو  ــر کیل ــه قیمــت ه ــا یک دفع ــد. ام ــه کن اضاف
ــن شــرایط  مــس 100 هــزار تومــان شــد. در ای
ــم و  ــد کم فروشــی کن ــا بای ــد ی شــرکت می گوی
مقــدار مــس را کــم کنــم تــا مقــرون بــه صرفــه 
باشــد یــا اســم کــود را عــوض کنــم. چــون اگــر 
بــا فرمــول قبــل بخواهیــم تولیــد کنیم، کشــاورز 
نمی توانــد اســتفاده کنــد. بنابرایــن، مــا مجبــور 
شــدیم فرمــول را تغییــر دهیــم. قاعدتــاً امســال 
ــور  ــل مجب ــال های قب ــه س ــبت ب ــاورز نس کش
اســت پــول بیشــتر بدهــد، امــا کــودی کــه تهیه 
می کنــد کاهــش کیفیــت دارد. خصوصــاً عناصــر 
میکــرو کــه بــه شــدت در پســته احتیــاج اســت 
را نتوانســتیم در ایــن کــود لحــاظ کنیــم، چــون 
ــن  ــا ای ــت. ب ــاال می رف ــی ب ــاً قیمتــش خیل واقع

گفت و گو با علی جعفریان، مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کشاورزی احمدآباد انار

بار گران قیمت ها روی کیفیت و کمیت نهاده های کشاورزی
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ــه  ــه کشــاورز می گوییــم میکروهــا را هــم جداجــدا بگیــر و ب ــا ب حــال م
کــود اضافــه کــن تــا آن عملکــردی کــه انتظــار دارد بــرآورده شــود. 

از نظر مقدار کود در دسترس مشکلی پیش نیامده؟
بعضــی از شــرکت های تولیدکننــده بــه خاطــر گرانــی مــواد اولیــه 
ــع  ــع جم ــه موق ــن و آن را ب ــان را تأمی ــرمایه در گردش ش ــد س نمی توانن
کننــد. بنابرایــن، ایــن شــرکت ها تعطیــل کردنــد یــا تولیدشــان را کاهــش 

ــد. دادن
واضحًا بفرمایید چه اتفاقی افتاده است؟

ســال گذشــته یــک نــوع کــود را می فروختیــم کــه واقعــاً کیفیتــش خــوب 
بــود؛ امســال کــه پیگیــری کردیــم گفتنــد که شــرکت تولیــد نکرده اســت! 
دلیلــش را پرســیدیم، گفتنــد چــون کــه قیمــت تمام شــده اش خیلــی باال 
مــی رود و از طرفــی بایــد ســرمایه مان را در دســت کشــاورزان رهــا کنیــم 
ــا از  ــردد، م ــا ســرمایه برگ ــم ت ــر کنی ــا یک ســال صب ــاه ت و بعضــاً از 4 م
ــول را در واردات  ــن پ ــر همی ــد اگ ــا گفتن ــم. آنه ــن کار برنمی آیی ــس ای پ

نهاده هــای کشــاورزی بگذاریــم خیلــی بــه نفعمــان اســت.
ــک  ــا ی ــروز ب ــا ام ــودن قیمت هــا اســت؛ یعنــی م ــر ب ــه بعــدی متغی نکت
ــد انجــام می دهیــم، دو روز دیگــر کــه می خواهیــم مجــدداً  قیمتــی خری
کاال را بخریــم تــا موجودی مــان را حفــظ کنیــم، بایــد بــا قیمتــی باالتــر از 

قیمــت فــروش قبلــی خودمــان خریــداری کنیــم!
البتــه مــا فــروش نهاده هــا را در ایــن شــرایط متوقــف نکردیــم. مــا طــی 
ــه 30 میلیــارد تومــان فــروش داشــتیم؛ اگــر  8 مــاه اول ســال نزدیــک ب
فــروش را متوقــف می کردیــم و قــرار بــود امــروز شــروع بــه فــروش کنیــم، 
ســرمایه مان حــدود 100 میلیــارد تومــان بــود. ما دنبــال یــک کار اقتصادی 
غیرمنصفانــه نبودیــم، وگرنــه می توانســتیم درب انبارها را ببندیــم و بگوییم 

مــا اصــالً جنــس نداریــم. 
ــدا  ــل پی ــدی بیشــتر تمای ــرایط بســیاری از شــرکت های تولی ــن ش در ای
کردنــد کــه موادشــان را نگــه دارنــد و تولیــد نکننــد. چون بــا رونــد فزاینده 
قیمت هــا انگیــزه ای بــرای مصــرف مــواد اولیــه و تولیــد نداشــتند. بنابراین، 
ــتند و  ــا نشس ــتند و آنج ــت گذاش ــت روی دس ــدگان دس ــن تولیدکنن ای

ــر شــد! ــار براب ــه سرمایه شــان ســه، چه یک دفع
از طــرف دیگــر، بعضــی از کارخانه هــا در ســال های گذشــته می توانســتند 

مــواد اولیــه را اعتبــاری و مــدت دار بخرنــد، امــا االن شــرکتی که مــواد اولیه 
کارخانجــات تولیــد نهاده هــا را تأمیــن می کــرده بــه صــورت اعتبــاری مــواد 
ــد  ــدار تولی ــن مســائل باعــث می شــود کــه مق ــه نمی دهــد. همــه ای اولی
کاهــش پیــدا کنــد و بســیاری از همــکاران و کســانی کــه در کار تولیــد 

بودنــد از ایــن قضیــه خیلــی ضربــه خوردنــد.
ــموم و  ــی س ــرایط گران ــاورزان در ش ــد کش ــر می کنی فک

ــد؟  ــکار کنن ــد چ ــا بای کوده
االن قیمــت سوپرفســفات 500 هــزار تومــان  اســت؛ امــا بــا توجــه به قیمت 
کــود اوره فســفات و نیــاز بــه میــزان کــم مصــرف آن و ارجح بودن اســتفاده 
ــاورز را  ــد کش ــته خیز بای ــق پس ــای مناط ــت خاک ه ــر ماهی از آن از نظ
متقاعــد کنیــم کــه اوره فســفات تهیــه کنــد. اما بایــد ایــن کــود را در زمان 
درســت و بــه میــزان مــورد نیاز اســتفاده کنــد؛ چون قاعدتــاً از اوره فســفات 
بهــره بیشــتری می گیــرد. کشــاورزان حتمــاً بایــد آزمایــش بــرگ و خــاک 
بدهنــد، چــون وقتــی کــه نتیجــه آزمایــش را داشــته باشــند، در واقــع انگار 
نقشــۀ راه دارنــد. وقتــی نتیجــه آزمایــش را نداشــته باشــند، ممکــن اســت 
کــود اوره فســفات کــه نیــاز نیســت را تهیــه و اســتفاده کننــد، امــا مثــاًل 

کــود نیتــرات کلســیم را کــه درخــت احتیــاج دارد، اســتفاده نکنند. 
مــن متوجــه شــده ام چنــد وقتــی اســت کــه کشــاورزها بــه خاطــر گــران 
شــدن نهاده هــا دغدغه شــان ایــن اســت کــه چــه کــودی بدهنــد و حســاب 
شــده عمــل کننــد. بنابرایــن، تنهــا راه ایــن اســت کــه از نظــر علمــی و 
عملــی مقــداری حســاب شــده تر نهاده هــا را در باغشــان اســتفاده کننــد. 

مثل اینکه اجناس تقلبی هم زیاد شده است؟
اگــر کشــاورزان حواسشــان جمــع باشــد گرفتــار جنــس تقلبــی نمی شــود. 
ــاً  ــود و حتم ــام ش ــر انج ــرکت های معتب ــد از ش ــد بای ــه خری اوالً اینک
اعتبارســنجی از طریــق پرس و جــو انجــام شــود. ثانیــاً، االن بحــث ثبــت 
ــد حتمــاً ثبــت شــده باشــد. شــرکت های  ــم کــه کــود بای کــودی را داری
تولیــدی بایــد بــه مرکــز تحقیقــات آب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی 

نمونه آزمایش کود سولفات پتاسيمی که درصد ناچيزی پتاسيم دارد

نمونه آزمایش کود دی آمونيوم فسفات که هيچ فسفری ندارد
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ــت  ــرکتی ثب ــول ش ــر محص ــد. اگ ــودی بگیرن ــت ک ــاً ثب ــد و حتم برون
کــودی نداشــته باشــد، قابــل قبــول نیســت. ثالثــاً، حتمــاً نهاده هــا بایــد 
آزمایــش شــوند کــه مــا ایــن کار را انجــام می دهیــم. مخصوصــاً محصــول 
شــرکت هایی کــه بــرای اولیــن بــار می خواهیــم بــا آنهــا قــرارداد ببندیــم 
را حتمــاً آزمایــش می کنیــم. البتــه مــا پرسشــنامه هایی طراحــی 
ــم را  ــه کشــاورز فروخته ای ــا بازخــورد عملکــرد کــودی کــه ب ــم ت کرده ای

نیــز داشــته باشــیم.
سموم را می توان آزمایش کرد؟

ــات بســنده می کنیــم،  ــه نظــارت ســازمان حفــظ نبات در مــورد ســموم ب
یعنــی اگــر شــرکت مجــوز داشــته باشــد کافــی اســت. مــا اگــر در مــورد 
ســمی شــک داشــته باشــیم، خودمــان نمونــه را بــرای آزمایــش به ســازمان 
ــر  ــم هزینه بَ ــموم ه ــش س ــفانه، آزمای ــتیم. متأس ــات می فرس ــظ نبات حف

اســت و هــم خیلــی قابــل دســترس نیســت.
ــه  ــود نرفت ــد ک ــمت تولی ــه س ــما ب ــی ش ــرکت تعاون ش

ــت؟  اس
اگر خدا بخواهد امسال قرار است این کار را انجام دهیم.

چرا می خواهید وارد حوزه تولید شوید؟
ــران  ــه ســرمایه حی ــم ک ــت دارد؛ یکــی اینکــه ســهام دارانی داری دو عل
ــا آن ســرمایه گذاری کننــد. دلیــل دوم  ــد کــه می تواننــد ب ــادی دارن زی
ایــن اســت وقتــی خودمــان تولیــد کنیــم بهتــر می دانیــم چــه محصولی 
ــد  ــر می آی ــه نظ ــویم. ب ــن می ش ــت آن مطمئ ــم و از کیفی ــد کنی تولی
وقتــی بتوانیــم کــودی را کــه مــواد اولیــه اش را داخــل خــاک خودمــان 
داریــم تولیــد کنیــم، قیمــت ارزان تــر و از کیفیت آن مطمئن تــر خواهیم 
بــود. مــن یــک کاالیــی را خریــدم، گفتنــد آلمانــی اســت و بــرگ ســبز 
نشــان شــما می دهیــم؛ وقتــی آمــد دیدیــم نوشــته ســاخت شــرکتی در 

چیــن، بــا مــواد اولیــه آلمانــی!
ــرکت های  ــا ش ــد؟! و آی ــی نمی خواه ــش فن ــن کار دان ــر ای مگ
تولیــد کــود داخــل کشــور بــا تمــام ظرفیــت تولیــد می کنند؟

ــه مشــکل  ــش فنــی، کمــی ب ابتــدای کار ممکــن اســت در بحــث دان
ــد. ــت کار نمی کنن ــول ظرفی ــرکت ها ف ــه ش ــه! هم ــم. ن بربخوری

چرا شرکت ها با تمام ظرفیتشان تولید نمی کنند؟
اگــر  دارد.  بازاریابی شــان مشــکل  مقــداری  فکــر می کنــم  مــن 
ــد،  ــان باش ــزار توم ــی 20 ه ــد کیلوی ــارج می آی ــه از خ سولوپتاســی ک
وقتــی شــما بخواهیــد اینجــا تولیــد کنیــد همیــن قیمــت درمی آیــد؛ 
بنابرایــن، کشــاورز شــاید احســاس کنــد کود خارجــی بهتر اســت و از آن 
اســتفاده کنــد. واقعــاً بعضــی از شــرکت های داخلــی کار را خــراب کردند 
و ترکــش آن بــه شــرکت های دیگــر خــورد. احساســم ایــن اســت کــه 
ــا کیفیــت کار می کننــد، تمــام ظرفیتشــان  ــد ب شــرکت هایی کــه دارن

مشــغول است. 
در بحــث تولیــد ســم در داخــل کشــور، خیلــی از کارخانه هــای تولیــدی 
بــا 50 درصــد ظرفیــت دارنــد کار می کننــد، چــون واردات ســم آمــاده 
ــاده مصــرف  ــی آم ــود. وقتــی ســم چین ــاد شــده ب ــی زی مصــرف خیل
وارد می شــد، بعضــی از تولیدکننــدگان داخلــی می رفتنــد ســم آمــاده 
می آوردنــد؛ چــون این طــوری نانــش بیشــتر بــود تــا تولیــد کــردن. ولــی 
اخیــراً چــون کالً واردات ســم آمــاده ممنــوع شــده، شــاید اینهــا هــم 

بتواننــد بــه تولیــد خودشــان برگردنــد.
آیــا کیفیــت ســموم داخلــی مشــکلی نــدارد و مــا می توانیم 

تولیــد همــه کودهــا و ســموم را در داخل داشــته باشــیم؟
مــا در تولیــد کودهــا فقــط محدودیــت در تهیــه بعضــی از مــواد اولیــه 

داریــم. 
ــاز  ــوز حــق امتی ــه اینکــه هن ــا توجــه ب ــد بعضــی از ســموم، ب در تولی
ــرای شــرکت تولیدکننــده محفــوظ اســت و مــاده تکنیکالــش در  آن ب
اختیــار خودشــان اســت، در واقــع مــا بــا محدودیــت حــق معنــوی مــاده 
تکنیــکال مواجــه هســتیم. همچنین، مــاده تکنیکال بســیاری از ســموم 
تولیــد داخــل نیــز در داخــل کشــور ســاخته نمی شــوند. شــاید حــدود 
ــود و در  ــور وارد می ش ــارج از کش ــموم از خ ــکال س ــد از تکنی 90 درص
داخــل فقــط فرمولــه مــی شــوند. امــا کیفیــت ســموم فرمولــه شــده در 
داخــل خیلــی تفاوتــی بــا آنچــه در خــارج تولیــد و به صــورت ســم آماده 

ــدارد.  مصــرف وارد کشــور می شــود، ن
ــا آنچــه وارد  در مــورد کیفیــت کودهــای تولیــد داخــل در مقایســه ب
می شــود بایــد گفــت کــه خیلــی تفاوتــی ندارنــد و بســتگی به شــرکت 
تولیدکننــده دارد کــه بــا چــه کیفیتــی آن را بســازد. همان طــور کــه 
جنــس بــا درجــات کیفــی مختلــف در ایــران تولیــد می شــود، 
ــتند؛  ــکل هس ــن ش ــه همی ــم ب ــن ه ــدی در چی ــوالت تولی محص
بســتگی دارد تجــار چــه کــودی و بــا چــه کیفیتــی واردکننــد. بعضــی 
از کودهــای خارجــی بســیار بی کیفیــت هســتند در عــوض بعضــی از 
کودهــای تولیــد داخــل واقعــاً باکیفیــت و بــا نــوع خارجــی آن قابــل 

رقابــت هســتند. 
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آجیل هــای  بین المللــی  کنفرانــس 
ــن  ــی چی ــاق بازرگان ــط ات ــی توس درخت
ــادالت  ــود مب ــدف بهب ــا ه )CFNA(، ب
تجــاری بیــن شــرکت های داخلــی و 
ــعۀ  ــج توس ــور تروی ــه منظ ــی ب بین الملل
ســالم صنعــت آجیل هــای درختــی، هــر 
ســال در یکــی از شــهرهای چیــن برگــزار 

می شــود.
چیــن،  شــهر  چینگ دائــوی  امســال 

ــی  ــپتامبر )19 ال ــم س ــا یازده ــم ت از نه
ــان شــرکت کنندگان  21 شــهریور(، میزب
ــا  ــن حــال، ب ــا ای ــود. ب ــس ب ــن کنفران ای
ــه  ــا، ب ــنگین کرون ــایه س ــه س ــه ب توج
ســخنرانان مدعــو پیشــنهاد شــد تــا 
ــس  ــن کنفران ــور در ای ــای حض ــه ج ب
فیلــم ســخنرانی و ارائــه خــود را در 
ــس  ــزاری کنفران ــئولین برگ ــار مس اختی
ــن  ــوم ای ــر روز س ــد. بعدازظه ــرار دهن ق

ــات  ــه گزارش ــه ارائ ــص ب ــالس مخت اج
ــده  ــود کــه از نماین ــه پســته ب ــوط ب مرب
انجمــن پســته ایــران، بهــروز آگاه بــرای 
ارائــه  و  کنفرانــس  ایــن  در  شــرکت 
آخریــن وضعیــت تولیــد و تجــارت پســته 

ــد.  ــل آم ــه عم ــوت ب ــران دع ای
بــا توجــه بــه پیگیری هــای به عمــل 
آمــده از ســوی دبیرخانــه انجمــن پســته 
ــان  ــک هوم ــوی مای ــل ویدئ ــران، فای ای
نماینــده پســته آمریــکا کــه بــه تشــریح 
ــردازد نیــز  ــکا می پ وضعیــت پســته آمری
در ادامــه ترجمــه شــده و در اختیــار 
مخاطبیــن ماهنامــه قــرار گرفتــه اســت. 

ســالم بــه همگــی، مــن بهــروز آگاه 
ــش از  ــه بی ــروه آگاه ک ــر گ هســتم، مدی
100 ســال مشــغول بــه تولیــد و تجــارت 
ــو  ــن، عض ــت. همچنی ــران اس ــته ای پس
ــران  ــته ای ــن پس ــس انجم ــت موس هیئ
و ســفیر  شــورای جهانــی خشــکبار 
)INC( در ایــران هســتم. می خواهــم 
ــوت  ــرای دع ــن ب ــی چی ــاق بازرگان از ات
مــا بــه کنفرانــس ســاالنه مغزجــات 
ــک  ــت ی ــه عل ــم. ب ــکر کن ــن تش چی
ــه  ــادر ب ــره، ق ــی غیرمنتظ ــل جراح عم
ــت پســته  ــت صنع ــن وضعی ــه آخری ارائ
ایــران بــه مخاطبیــن نیســتم، از ایــن رو 

از پســرعمویم فرهــاد آگاه، عضــو هیئــت 
مدیــره انجمــن خواســتم کــه بــه جــای 
مــن ایــن کار را انجــام دهنــد. امــا قبــل 
ــه  ــک نکت ــه ی ــم ب ــن کار، می خواه از ای

ــم: ــاره کن ــم اش مه
ــتراتژیک 25  ــق اس ــه تواف ــه ب ــا توج ب
ــن،  ــران و چی ــای ای ــن دولت ه ــاله بی س
یــک رابطــه تجــاری قــوی بیــن دو 
ــته  ــورد پس ــم. در م ــور آرزو می کن کش
بایــد بگویــم، در 20 ســال اخیــر، رابطــه 
بیــن تجــار ایرانــی و چینــی خیلــی عالی 
ــد همیشــه  ــه بای ــزی ک نبوده اســت. چی
ــه یــاد داشــته باشــیم ایــن اســت کــه  ب

ــت  ــن اس ــاری، ممک ــه تج ــر رابط در ه
ســود یــا ضــرر وجــود داشــته باشــد. اگــر 
فقــط بــه فکــر کســب ســود باشــیم تاجر 
خوبــی نخواهیــم شــد و مرتــب مجبوریم 
شــرکای تجــاری خــود را عــوض کنیــم. 
ــار  ــر تج ــال اخی ــخصاً در 20 س ــن ش م
ــناخته ام  ــده و ش ــی را دی ــی و ایران چین
کــه می تــوان بــرای داشــتن یــک رابطــه 
ــدت روی  ــی م ــه طوالن ــودآور دوجانب س
ــاد  ــا اعتم ــه آنه ــرد و ب ــاب ک ــا حس آنه
کــرد. مهم تریــن خصوصیتــی کــه شــاهد 
آن بــوده ام داشــتن شــفافیت و تعهــد بــه 

ــات تجــاری اســت. ــرارداد و توافق ق
ــاق  ــده ات ــان نماین ــه میزب ــم ک امیدواری
بازرگانــی چیــن در فصل برداشــت پســته 
در ایــران باشــیم. تشــکر از توجــه شــما.

کنفرانس بین المللی آجیل های درختی چین

سحر نخعی

دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

بهروز آگاه، نماینده انجمن پسته ایران در اجالس چین

شفافیت و تعهد متضمن رابطه  سودآور درازمدت 
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ــه همگــی.  ــروز آگاه و ســالم ب ــون از به ممن
مــن می خواهــم بــا یــک بررســی اجمالــی از 
صنعــت پســته ایــران صحبت هایــم را شــروع 
ــه بخــش  ــران از س ــت پســته ای ــم: صنع کن
ــرآوری  ــداری، ف ــده: باغ ــکیل ش ــی تش اصل

بعــد از برداشــت و تجــارت.
باغداری

درخــت پســته بــه لحــاظ گیاه شناســی 
مناطــق  و  نمی گنجــد  اقلیمــی  هــر  در 
جغرافیایــی محــدودی روی کــره زمیــن 
هســتند کــه بــرای تولیــد بــه صرفــۀ پســته، 
از  پســته  می شــوند.  محســوب  ایــده آل 
ایــران کاشــته  هــزاران ســال پیــش در 
ــاری  ــادی و تج ــد اقتص ــا تولی ــده، ام می ش
از حــدود 100 ســال پیــش آغــاز شــد. 
رونــد افزایشــی تولیــد از آن زمــان تــا اخیــراً 
ــود  ــی می ش ــت. پیش بین ــته اس ــه داش ادام
ــن  ــزار ت ــران از 2 ه ــته ای ــد پس ــه تولی ک
ــالدی  ــه 30 می ــت( در ده ــک در پوس )خش
ــن در حــال  ــزار ت ــه 180 ه شــروع شــد و ب
ــاالنه  ــد س ــورد تولی حاضــر رسیده اســت. رک
ــن زده  ــن تخمی ــزار ت ــران 267 ه ــته ای پس
ــده  ــزار تولیدکنن ــدود 200 ه ــت. ح شده اس
پســته در ایــران از 300 هــزار هکتــار ســطح 
ــارده پســته برداشــت می کننــد؛  زیرکشــت ب
بیــش از 70 درصــد تولیــد از خــرده مالــکان 
دارای اراضــی 2 هکتــاری یــا کمتــر می آیــد. 
در ســال های اخیــر تولیــد پســته به سرتاســر 
ایــران گســترش یافته اســت. در حــال حاضر، 
27 اســتان از مجمــوع 31 اســتان ایــران زیــر 
کشــت پســته هســتند. مناطــق اصلــی تولید 
ــزد،  ــان، خراســان، ی پســته اســتان های کرم
ــش  ــه نق ــتند. گرچ ــمنان هس ــارس و س ف
ــر  ــته به خاط ــد پس ــان در تولی ــتان کرم اس
کمبــود آب در حــال کم رنــگ شــدن اســت، 
بــا ایــن حــال کرمــان هنــوز باالتریــن ســطح 
زیرکشــت و بیشــترین ســهم در تولیــد ایــران 
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــل توج ــه قاب را دارد. نکت
ــط  ــان توس ــتان کرم ــد در اس ــود تولی کمب
افزایــش تولیــد ســایر اســتان ها جبــران 

ــات  ــام باغ ــته در تم ــت پس ــود. برداش می ش
پســته در ایــران بــا دســت انجــام می گیــرد. 
ــر  ــال حاض ــات در ح ــرد باغ ــن عملک میانگی
600 کیلوگــرم پســته خشــک در پوســت در 
هــر هکتــار اســت، هرچنــد باغاتــی در ایــران 
وجــود دارنــد کــه از 200 تــا 5000 کیلوگــرم 
در هکتــار هــم عملکــرد دارنــد. کاهــش 
ــران  ــته ای ــات پس ــرد باغ ــی در عملک تدریج
بیشــتر به خاطــر کاهــش شــدید کمیــت 
ــاری  ــرای آبی ــه ب ــت ک ــی اس ــت آب و کیفی
ــرد  ــود. خ ــت می ش ــا برداش ــات از چاه ه باغ
ــه  ــر ب ــه واحدهــای کوچک ت شــدن باغــات ب
ــت نیــز مشــکل کاهــش  دلیــل قوانیــن وراث
عملکــرد باغــات را دوچنــدان کرده اســت. 
پســته  جدیــد  باغ ریزی هــای  امیدواریــم 
در  اشــخاص  به جــای  شــرکت ها  توســط 
مناطقــی کــه منابــع آبــی بهتــری دارنــد در 
آینــده راه را بــرای باغ ریزی هــای مــدرن 
ــه عــالوه، طرح هــای  ــد. ب ــاز کن ــی ب و صنعت
تجمیــع اراضــی- تصمیم گیــری جمعــی 
در  کــه  مالکــی  خــرده  باغــداران  بیــن 
همســایگی یکدیگــر بــاغ دارنــد و از یــک چاه 
آب اســتفاده مــی کننــد- می توانــد راه حــل 
دیگــری بــرای مشــکل خرد شــدن باغــات به 
ــر باشــد. انجمــن پســته  واحدهــای کوچک ت
ایــران چنیــن ابتــکارات و اقداماتی را همیشــه 

ترویــج کرده اســت.
فرآوری

صنعــت فــرآوری پســته ایــران در حــال 
گــذر از واحدهــای خانگــی بــا ظرفیــت 
ــرآوری صنعتــی  ــه ســمت مراکــز ف پاییــن ب
بــا ظرفیــت بــاال اســت. بعضــی از واحدهــای 
فــرآوری به عنــوان خدمات دهنــده بــه باغــدار 

ــت  ــدل، مالکی ــن م ــد؛ در ای ــل می کنن عم
محصــول همچنــان بــا باغــدار اســت. امــا بــا 
توســعه مراکــز صنعتــی فــرآوری در ایــران و 
ــرآوری  ــش هزینه هــای ف ــه افزای ــا توجــه ب ب
ــرآوری  ــات ف ــک، توافق ــای کوچ در واحده
ــده  ــوم ش ــران مرس ــداً در ای ــتراکی جدی اش
ــت  ــن اس ــتراکی، ممک ــدل اش ــت. در م اس
ــتۀ  ــروش پس ــوص ف ــری در خص تصمیم گی
ــه عهــده  ــه جــای باغــدار ب ــرآوری شــده ب ف
آن واحــد فــرآوری صنعتــی باشــد. در حــال 
ــد  ــن واح ــۀ بزرگ تری ــت روزان حاضــر، ظرفی
ــران 400  ــر در ای ــرآوری پســته تَ صنعتــی ف
ــته  ــن پس ــادل 130 ت ــه مع ــت ک ــن اس ت
ــداد  خشــک در پوســت می شــود. گرچــه تع
ــا ظرفیــت  ــن مــدل واحدهــای صنعتــی ب ای
بــاال هنــوز در ایــران کــم اســت، امــا در 
مجمــوع تعــداد واحدهــای فــرآوری مکانیــزه 

ــد اســت. ــال رش ــه و در ح ــاال رفت ــده ب ش
تجارت

ــران  ــم از ای ــیار قدی ــای بس ــته از زمان ه پس
صــادر می شــده اســت. حجــم صــادرات 
باغ ریزی هــای  ظهــور  بــا  ایــران  پســته 
مــدرن و تجــاری پســته از اوایــل قــرن 
ــال  ــرد. در ح ــدا ک ــش پی ــالدی جه 20 می
ــاالنه  ــن س ــور میانگی ــه ط ــران ب ــر، ای حاض
ــت  ــک در پوس ــته خش ــن پس ــزار ت 160 ه
صــادر می کنــد و در واقــع یــک صــادر 
ــار  ــان در کن ــه جه ــته ب ــی پس ــده اصل کنن
آمریــکا محســوب می شــود. صــادرات پســته 
ایرانــی بــه چیــن افزایــش قابــل توجهــی در 
اوایــل ســال های 2000 پیــدا کــرد. در ســال 
ــید.  ــن رس ــه 80 هزارت ــورد زد و ب 2004 رک
صــادرات  میانگیــن  اخیــر  ســال های  در 

گزارش فرهاد آگاه، عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران در اجالس چین

ساختار پسته ایران و بررسی روندهای آینده 
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ــن  ــد چی ــه مقص ــی ب ــته ایران ــاالنه پس س
حــدود 50 هــزار تــن پســته خشــک در 
ــر صــادرات پســته  ــوده اســت. اکث پوســت ب
ــام  ــده انج ــام و عم ــورت خ ــه ص ــران ب ای
ــز  ــت، مغ ــک در پوس ــته خش ــود: پس می ش
پســته و مغــز ســبز پســته. بازارهــای اصلــی 
پســته ایــران به ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از: 
شــرق دور، اتحادیــه اروپــا، شــبه قــاره هنــد، 
ــع  ــترک المناف ــورهای مش ــه، کش خاورمیان
ــازار  ــد ب ــال، رون ــن ح ــا ای ــیه. ب ــل روس مث
پســته ایرانــی بــه تدریــج از کشــورهای مرفه 
و ثروتمنــد بــه ســمت کشــورهایی در حــال 
توســعه در حــال تغییــر اســت. بیــش از 100 
ــود  ــران وج ــته در ای ــی پس ــرکت صادرات ش
دارد. از ایــن تعــداد بعضی هــا به طــور خــاص 
ــه  ــی ک ــتند، درحال ــته هس ــده پس صادرکنن
ــای  ــایر کااله ــرکت ها س ــن ش ــی از ای بعض
کشــاورزی خشــک را هــم صــادر می کننــد. 
ــوان  ــه عن ــته ب ــابقه پس ــدگان باس صادرکنن
یــک گــروه، 95 درصــد کل صــادرات پســته 
ــروه از  ــک گ ــد. ی ــکیل می دهن ــران را تش ای
صادرکننــدگان دیگــر هــم در ایــران هســتند 
ــه  ــال ب ــت و س ــدک اس ــان ان ــه تعدادش ک
ســال هــم تعدادشــان تغییــر می کنــد. 
صــادرات ایــن گــروه بســتگی بــه ســود آنــی 
و لحظــه ای کاالی خــاص پســته نســبت 

ــی دارد. تجــارت  ــه ســایر کاالهــای صادرات ب
داخلــی پســته ایــران منحصــراً توســط تجــار 
داخلــی انجــام می شــود. تجــار داخلــی 
پســته را از تولیدکننــدگان خــرد یــا متوســط 
ــن  ــر 100 ت ــام حداکث ــد و در احج می خرن
بزرگ تــر  صادرکننــدگان  می فروشــند. 
ــا  ــد ی ــته می خرن ــار پس ــه تج ــن گون از ای
ــرآوری  ــا ف ــاورز ی ــتقیم از کش ــور مس به ط
ــدگان،  ــد. تولیدکنن ــته می خرن ــده پس کنن
بــه خصــوص گــروه تولیدکننــدگان متوســط 
تــا بــزرگ پســته، معمــوالً به طــور مســتقیم 
محصولشــان را بــه شــرکت های باســابقه 
ــل  ــن نق ــی پســته می فروشــند. چنی صادرات
و انتقاالتــی معمــوالً یــا از طریــق واســطه ها 
انجــام  حرفــه ای  العمــل کاران  حــق  یــا 
ــی  ــت تعاون ــول فعالی ــد از اف ــرد. بع می گی
 15 از  رفســنجان  پســته  تولیدکننــدگان 
ــاد  ــداد زی ســال پیــش، در حــال حاضــر تع
تولیدکننــدگان، خریــداران، صادرکننــدگان و 
واردکننــدگان پســته ایــران شــرایط رقابتــی 
کاملــی را بــه وجود آورده اســت. این شــرایط 
یــک بــازار آزاد بــرای خریــد و فــروش پســته 
ایرانــی بــر اســاس مکانیســم عرضــه و تقاضــا 
فراهــم کــرده اســت. بــا توجــه بــه ســاختار 
رقابتــی تجــارت پســته ایــران، غیــر ممکــن 
ــاز  ــت در آغ ــای ثاب ــم قیمت ه ــت بتوانی اس

ــی داشــته باشــیم.  ــر ســال محصول ه
بررسی محصول 2019

بعــد از معرفــی کوتــاه ســاختار صنعــت 
پســته ایــران، حــاال می خواهــم گــزارش 
مختصــری از وضعیــت فــروش محصــول 

ــم. ــل بده ــال قب س
ــاه  ــران از مهرم ــته ای ــادرات پس ــم ص حج
ــود  ــن پســته ب ــاه 140 هزارت ــر تیرم ــا آخ ت
ــال 2017  ــادرات س ــابه ص ــاً مش ــه تقریب ک
در مــدت مشــابه اســت. 2019 مثــل 2017 
ــوب  ــران محس ــته ای ــول پس ــال پرمحص س
می شــود. ایــن میــزان از حجــم صــادرات بــا 
توجــه بــه محدودیت هــای بســیاری کــه بــر 
ــک دســتاورد  ــوده ی ــران ب ســر راه پســته ای
بــزرگ بــرای صنعــت پســته ایــران محســوب 
جانبــه  یــک  تحریم هــای  بــا  می شــود. 
آمریــکا از یــک طــرف و محدودیت هایــی 
ــاالت  ــل و انتق ــرای نق ــران ب ــت ای ــه دول ک
همه گیــر  بیمــاری  و  کــرد  ایجــاد  ارزی 
کوویــد-19 رو بــه رو بودیــم. نکتــه دیگــر آن 
کــه، بــا توجــه بــه قیمت هــای جــذاب پســته 
ایرانــی و فاصلــه گرفتــن تدریجــی از بحــران 
ــه  ــران ب ــا، صــادرات پســته ای ــروس کرون وی
ــرق دور و  ــه ش ــاً ب ــی مخصوص ــد اصل مقاص

ــدا کــرد. ــاره هنــد، ســرعت پی شــبه ق
پیش بینی محصول 2020

پیش بینــی  مــورد  در  می خواهــم  حــاال 
میــزان محصــول جدیــد صحبــت کنــم.

ــدار  ــران از مق ــته ای ــن پس ــی انجم پیش بین
محصــول ســال 2020، 180 هــزار تن پســته 
خشــک در پوســت بــرآورد می شــود. بــا 
توجــه بــه مانــده انتقالــی از ســال محصولــی 
ــزار  ــود 40 ه ــی می ش ــه پیش بین ــل ک قب
تــن باشــد، کل محصــول در دســترس ایــران 
ــن  ــزار ت ــِش رو 220 ه در ســال تجــاری پی
می شــود  بــرآورد  می شــود.  پیش بینــی 
کــه ســال 2020 ســال پــر محصولــی بــرای 
واریته هــای گــرد پســته باشــد. مــا معتقدیــم 
ــی  ــِش رو رقابت ــرای ســال تجــاری پی ــه ب ک
می توانــد  ایرانــی  پســته  قیمــت  بــودن 



تضمیــن ســود خوبــی بــرای خریــداران 
چینــی باشــد و باعــث افزایــش صــادرات بــه 

ــن مقصــد تجــاری بشــود. ای
روندهای آینده

ــت، می خواهــم گزارشــی از نگــرش  و در نهای
ــای  ــه رونده ــران نســبت ب انجمــن پســته ای
ــازار  ــه ب ــه ب ــران ک ــته ای ــت پس ــده صنع آین
پســته در چیــن مربــوط می شــود، ارائــه 

ــم. ده
رونــد تولیــد پســته ایران در ده ســال گذشــته 
ــد  ــان می ده ــداری را نش ــطح از پای ــک س ی
ــد.  ــه کن ــده ادام ــا آین ــت ت ــد اس ــه امی ک
ــای  ــود فعالیت ه ــد و بهب ــای جدی باغریزی ه
ــد  ــارده پســته می توان کشــاورزی در باغــات ب
کاهــش تولیــد در مناطقــی کــه تحــت 
ــد.  ــران کن ــود آب هســتند را جب ــر کمب تأثی
در نتیجــه، پیش بینــی می شــود میانگیــن 
تولیــد پســته ایــران در آینــده  200 هــزار تن 
ــد  ــی تولی ــوع جغرافیای ــن، تن ــد. همچنی باش
پســته در ایــران در حــال افزایــش اســت کــه 
ایــن منجــر بــه کاهــش نوســات شــدید حجم 

تولیــد خواهــد شــد.
بــر  عــالوه  جدیــد،  باغ ریزی هــای  رونــد 
ــات  ــه باغ ــر واریت ــات و تغیی ــازی باغ جوانس
ــه کشــیده به طــور خــاص  قدیمــی از گــرد ب
اکبــری و احمدآقایــی یــک رونــد مهــم 
محســوب می شــود. بنابرایــن، مــا انتظــار 
داریــم ایــن رونــد مســتمر بــه ســمت افزایش 
ــت  ــیده و رقاب ــام کش ــودن ارق ــترس ب دردس

ــرود. ــش ب ــا پی ــی واریته ه قیمت
ــردی  ــه ف ــر ب ــای منحص ــران مزای ــته ای پس
ــی  ــتریان بین الملل ــرای مش ــه آن را ب دارد ک
خصوصیــت  مهم تریــن  می کنــد.  جــذاب 
پســته ایرانــی عیــار بــاالی آن اســت. به طــور 
پســته ســایر  بــا  مقایســه  در  میانگیــن، 
ــته  ــۀ پس ــک دان ــز ی ــد مغ ــورها، درص کش
ایرانــی 10 درصــد بیشــتر اســت. خصوصیــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــته ایران ــر پس ــم دیگ مه
موجــود  متفاوتــی  و ســایزهای  ارقــام  در 

اســت. ایــن ارقــام و اندازه هــای متفــاوت، 
ــف را در  ــالیق مختل ــا س ــدگان ب مصرف کنن
ــی دارد.  ــه م ــی نگ ــون راض ــای گوناگ بازاره
ارقــام پســته ایرانــی از اُنس 18/20 تــا 36/38 
ــه می شــود. مزیــت دیگــر  ــازار ارائ ــه ب ــه ب دان
ــای  ــه واریته ه ــت ک ــن اس ــی ای ــته ایران پس
ــاده ای  ــم خارق الع ــران طع ــف پســته ای مختل
دارنــد کــه ناشــی از میــزان بــاالی روغن هــای 
ــود  ــت. وج ــی اس ــته ایران ــباع در پس غیراش
روغــن بیشــتر اجــازه می دهــد کــه پســته در 
دماهــای باالتــر برشــته شــود کــه ایــن باعــث 
ــاده  ــوی فوق الع ــاز شــدن طعــم و عطــر و ب ب

ــود. ــران می ش ــته ای پس
بــا توجــه بــه طعــم و رنــگ خارق العــاده مغــز 
پســته ایرانــی، صــادرات آن رونــد افزایشــی را 
ــز پســته  ــد. مغ ــن طــی می کن ــازار چی ــه ب ب
هــم می توانــد به صــورت آجیــل مصــرف 
در  اولیــه  مــاده  می توانــد  هــم  و  شــود 
ــی  ــا پتانســیل باالی ــی باشــد. م ــع غذای صنای
ــه  ــته ب ــز پس ــادرات مغ ــش ص ــرای افزای ب
ــی  ــع غذای ــی در صنای ــاده افزودن ــوان م عن
چیــن می بینیــم. همچیــن مغــز ســبز پســته 
ــی در  ــاده افزودن ــک م ــوان ی ــه عن ــران ب ای
ــتنی و  ــکالت، بس ــیرینی جات، ش ــا، ش غذاه
گوشــت های فــرآوری شــده مثــل سوســیس 
و کالبــاس اســتفاده می شــود کــه می توانیــم 
آن را در بــازار چیــن معرفــی و ترویــج کنیــم. 
ــه حــاوی  ــی ک ــل محصــوالت غذای ــن قبی ای

مغــز ســبز پســته ایــران باشــند، ســابقه 
طوالنــی در بــازار هــای لوکــس اروپــا دارنــد. 
ــته  ــن پس ــر روغ ــاص دیگ ــول خ ــک محص ی
اســت کــه در ســس ســاالد مصــرف می شــود 
و در لــوازم آرایشــی و بهداشــتی هــم کاربــرد 

دارد.
در ســال های اخیــر، خیلــی از خریــداران 
ــر  ــت باالت ــا کیفی ــته ب ــای پس ــی تقاض چین
کرده انــد. صنعــت پســته ایــران همیشــه 
قــادر بــه تأمیــن پســته باکیفیــت یکنواخــت 
ــوده  ــا ب ــای دنی ــه بازاره ــر ب ــت باالت ــا قیم ب
ــد در  ــن رون ــه ای ــم ادام ــا معتقدی ــت. م اس
ــی  ــتریان چین ــع مش ــه نف ــم ب ــدت ه درازم
اســت، هــم بــه نفــع تأمیــن کننــدگان پســته 

ــی. ایران
و در نهایــت، مــا اتــاق بازرگانــی چیــن را 
تشــویق می کنیــم کــه از ظرفیــت البی گــری 
خــود اســتفاده کنــد و دولــت چیــن را ترغیب 
بــه ایــن تصمیــم کنــد کــه تجــارت بــا ایــران 
به جــای اجبــار بــه خــروج ارزهــای خارجــی از 
چیــن از طریــق نقــل و انتقــال یــوان در داخل 
ــن  ــر ای ــرد. اگ ــورت گی ــن ص ــای چی بانک ه
ــای  ــه فعالیت ه ــرد کلی ــورت بگی ــم ص تصمی
تجــاری بیــن چیــن و ایــران از جملــه تجــارت 

پســته بســیار آســان خواهــد شــد.
بــه پایــان ســخنرانی خــود رســیده ام. بــرای 
همــه شــما در ســال تجــاری 20/21 آرزوی 

موفقیــت دارم. تشــکر از توجــه شــما.
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ــی  ــاون اجرای ــان، مع ــک هوم ــن مای ــالم، م س
شــرکت پســته و بــادام واندرفول هســتم. بســیار 
مشــتاقم کــه امــروز در مــورد پســته کالیفرنیــا و 
بــازار پســته در چیــن بــا شــما صحبــت کنــم. 
پســته کالیفرنیــا یــک میــان وعــده ســالم 
ــادی را  اســت کــه مصــرف آن رشــد بســیار زی
ــن  ــا ای ــت. ب ــه کرده اس ــا تجرب ــر دنی در سراس
ــن  ــه در چی ــته ک ــرف پس ــد مص ــود، رش وج
تجربــه شــده، بســیار افتخارآمیز اســت. شــرکت 
ــا  ــه واســطه تعهــد خــود م ــول ب پســته واندرف
و شــرکای تجاری مــان در چیــن، از طریــق 
ــی،  ــده نهای ــرف کنن ــه مص ــته ب ــی پس معرف
ــای چشــمگیری کســب کرده اســت.  موفقیت ه
مــا تــالش بســیار زیــادی کردیــم کــه چیــن بــه 
ــا  ــی پســته کالیفرنی ــازار عظیــم صادرات تنهــا ب
تبدیــل شــود. چیــن یکــی از کشــورهای مــورد 
عالقــه مــن بــرای بازدیــد اســت و مــن از اینکــه 
نمی توانــم امــروز در آنجــا باشــم ناراحــت 
ــاره  ــروز درب ــن ام ــال، م ــن ح ــا ای ــتم. ب هس
ــا  ــته کالیفرنی ــت پس ــی از صنع ــش کوچک بخ

ــم.  ــح می ده ــما توضی ــرای ش ب
گیاهــی  پســته  می دانیــد  کــه  همان طــور 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــال آوری دارد؛ ب ــه س ــت ک اس
کــه بعــد از هــر ســال پربــار یــک ســال کــم بــار 
خواهــد آمــد. ســال 2019 کــه چندوقــت پیش 
ــا حجــم محصــول حــدود  ــان رســید ب ــه پای ب
340 هــزار تــن یــک ســال نــاآور بــرای پســته 
ــدود  ــا ح ــل از آن ب ــال قب ــود و س ــا ب کالیفرنی
ــود.  ــار ب ــن تولیــد یــک ســال پُرب 450 هــزار ت

ــم  مــن بســیار خرســند هســتم از اینکــه بگوی
صنعــت پســته کالیفرنیــا پارســال توانســت کل 
حجــم محصولــش را بفروشــد. بنابرایــن، حجــم 
ــیار  ــد بس ــال جدی ــه س ــی ب ــول انتقال محص
انــدک خواهدبــود. وقتــی کــه بــه محصول ســال 
جدیــد نــگاه می کنیــم، ســوال اصلــی این اســت 
کــه حجــم محصــول امســال چقــدر خواهدبود؟ 
مــا تــا زمــان برداشــت محصــول جدیــد، 
یعنــی اواســط تــا پایــان مــاه ســپتامبر، پاســخ 
مطمئنــی بــه ایــن ســوال نمی توانیــم بدهیــم. 
ــکان را  ــن ام ــه شــما ای ــه هم ــم ک ــن می دان م
نداریــد کــه از برداشــت پســته کالیفرنیــا بازدید 
ــداری  ــن، می خواهــم شــما را مق ــد، بنابرای کنی
ــنا  ــا آش ــته کالیفرنی ــت پس ــد برداش ــا فراین ب
کنــم. در فصــل پرمشــغله برداشــت پســته کــه 
از مــاه اوت تــا اکتبــر ادامــه می یابــد، برداشــت 
محصــول درختــان آجیلــی از صدهــا هــزار 
ــاورزی  ــق کش ــن مناط ــار از حاصلخیزتری هکت
ــن  ــه از ای ــن مرحل ــود. اولی ــام می ش ــا انج دنی
ــک  ــول ت ــی محص ــت مکانیک ــد، برداش فراین
تــک درختــان پســته توســط دســتگاه شــیکر 
ــه  ــچ دان ــت هی ــد برداش ــی فراین ــت. در ط اس
پســته ای روی زمیــن نمی افتــد و کلیــه دانه هــا 
ــده  ــع آوری کنن ــاِب جم ــک ق ــتفاده از ی ــا اس ب
ــه  ــول بالفاصل ــن محص ــوند. ای ــت می ش دریاف
ــه  ــه مرحل جهــت پوســت گیری و تمیزشــدن ب
ــد،  ــه بع ــوند. در مرحل ــل می ش ــراوری منتق ف
توســط  پســته  کــردن  خشــک  عملیــات 
ماشــین های خشــک کن انجــام می شــود و 

ــس از برداشــت، پســته  ــر از 24 ســاعت پ کمت
داخــل ســیلوهای هوادهــی انبــار می شــوند تــا 
بــرای رفتــن بــه مرحلــه فــراوری خشــک دچــار 

آلودگــی نشــوند. 
ــازه اش کــه نتیجــه  ــا به خاطــر مــزه ت پســته م
فــراوری منحصربه فــرد توســط دســتگاه های 
ــراوری اختصاصــی اســت، معــروف می باشــد.  ف
ــته  ــک، پس ــراوری خش ــه از ف ــن مرحل در اولی
ســایزبندی و دانه هــای دهــن بســت جــدا 
ــتگاه های  ــته ها وارد دس ــپس، پس ــوند. س می ش
ــت  ــا، کیفی ــزری می شــوند. در انته ــن لی جداک
پســته ها بــر روی نــوار کنتــرل توســط نیــروی 
ــرار می گیــرد و  کارگــری نیــز مــورد بررســی ق
پســته های وازد جــدا می شــوند. در مرحلــۀ 
ــته  ــتاندارد پس ــاس اس ــر اس ــته ها ب ــد، پس بع
ســرانجام  و  می شــوند  ســایزبندی  آمریــکا 
ــرا می رســد. ــه برشــته شــدن پســته ها ف مرحل
تأمیــن پســته یکــی از مولفه هــای کلیــدی 
ــت در  ــته باکیفی ــتمر پس ــم آوردن مس در فراه
ــا اســت. همچنیــن، شــرکت  صنعــت پســته م
ــون دالر  ــش از 500 میلی ــول بی ــته واندرف پس
ــرف  ــا مص ــاط ب ــا و ارتب ــک تقاض ــرای تحری ب
کننــده نهایــی ســرمایه گذاری کرده اســت. همــه 
ایــن فعالیت هــا بــه ارتقــای ارتبــاط بــا مصــرف 
ــت  ــی در جه ــش آگاه ــی و افزای ــده نهای کنن

ــت.  ــک کرده اس ــته کم ــرف پس مص
ســابقه فعالیــت 10 ســاله شــرکت پســته 
واندرفــول از ســال 2008 تــا 2018، شــامل 
ــته بندی  ــوع بس ــش از 50 ن ــته در بی ــه پس ارائ
ــون  ــات، 500 میلی ــت در تبلیغ ــوع، موفقی متن
بازاریابــی  بخــش  در  ســرمایه گذاری  دالر 
تلویزیونــی  نمایش هــای  از  بهره گیــری  و 
جهــت ارتقــای ســطح مصــرف پســته در دنیــا 

بوده اســت. 
بــا تشــکر از وقتــی کــه در اختیــار مــن 
ــه  ــدی ک ــر از تعه ــه مهم ت ــتید و از هم گذاش
نســبت بــه صنعــت پســته کالیفرنیــا داریــد. بــه 

ــید. ــدار باش ــالمت و پای ــدار، س ــد دی امی

گزارش مایک هومان، معاون اجرایی شرکت پسته واندرفول در اجالس چین

پسته کالیفرنیا از تولید تا بازاریابی جهانی
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 آقــای پابرجــا! لطفــاً ســاختار فعلــی بــازار 
پســته در هنــد را توصیــف کنیــد.

ــی مصــرف  ــناریوی کل ــا س ــد ب ــازه دهی ــدا اج ابت
ــن  ــا بزرگ تری ــم، م ــروع کن ــد ش ــل در هن آجی
ــان  ــادام در جه ــدی و ب ــادام هن ــده ب مصــرف کنن
هســتیم. پســته بــه دلیــل قیمــت بــاال، توزیــع نــه 
چنــدان خــوب و آگاهــی کــم جامعــه در مقایســه 
ــاص  ــک محصــول خ ــادام ی ــدی و ب ــادام هن ــا ب ب

محســوب می شــود.
پســته خشــک در پوســت بــا واســطه گری دو 
گــروه وارد هنــد می شــود: 1- بازرگانانــی کــه 
و  فراوری کننــدگان می فروشــند  بــه  را  پســته 
2-فراوری کنندگانــی کــه برنــد خودشــان را دارنــد.

مغــز پســته نیــز مســتقیماً بــه هنــد وارد می شــود 
کار  قنادی هــا  بــا  کــه  واســطه هایی  بــه  و 
می کننــد، کارخانجــات شــیرینی، کارگاه هایــی 
ــه  کــه بســته بندی مســتقیم انجــام می دهنــد و ب

ــود. ــه می ش ــتنی فروخت ــت بس صنع
ــه  ــد چگون ــته در هن ــرف پس ــوی مص  الگ

ــت؟  اس
عمــده مصــرف پســته در هنــد در منطقــه شــمال 
ایــن کشــور اســت کــه تقریبــاً ســهم 80 درصــدی 
ــاً در  ــرف عمدت ــان مص ــرف کل را دارد. زم از مص
زمســتان ها اســت و تقریبــا 70 درصــد از پســته در 
ایــن زمــان مصــرف می شــود. زمــان اصلــی فــروش 
ــود  ــروع می ش ــی ش ــن دیوال ــل از جش ــاه قب 2 م
ــه  ــان ب ــن زم ــا 50 درصــد از پســته در ای و تقریب
ــا  ــیاری از ازدواج ه ــپس بس ــد و س ــروش می رس ف
ــوند.  ــرف می ش ــش مص ــث افزای ــتان باع در زمس
تقاضــا بــرای مغــز پســته در فصل تابســتان بیشــتر 
اســت و در صنایــع بســتنی و نوشــیدنی های ســرد 

ــرد دارد. کارب
کانال هــای فــروش و توزیــع پســته در 
هنــد چــه هســتند و ســهم برندها در بــازار 

ــت؟ ــدر اس چق
ــه صــورت برشــته و  پســته خشــک در پوســت ب
شــور شــده تحــت برنــد و در بســته بندی کوچــک 
ــاً 80  ــی رود. تقریب ــروش م ــی ف 250 و 500 گرم

درصــد از محصــول تحــت برنــد فــروش مــی رود. 
ــان/ ــق بازرگان ــا واردات از طری ــروش ب ــره ف زنجی

فراوری کننــدگان شــروع می شــود و در ادامــه 
بــا فعالیــت فراوری کننــدگان )تحــت برنــد(، 
توزیع کننــدگان، عمــده فروشــان و خرده فروشــان 

ــد. ــی می رس ــدگان نهای ــت مصرف کنن ــه دس ب
مغــز پســته در بســته های کوچــک و تحــت برنــد 
ــداران  ــه خری ــاً ب ــرا عمدت ــه نمی شــود، زی فروخت
صنعتــی فروختــه می شــود و زنجیــره فــروش آن 
ــدگان  ــراوری کنن ــان /ف ــط بازرگان از واردات توس
آغــاز می شــود و بــا فعالیــت توزیع کننــدگان، 
ــت  ــه دس ــان ب ــرده فروش ــان و خ ــده فروش عم

مصــرف کننــدگان مغــز مــی رســد.
ــت  ــد کیفی ــی آی ــران م ــه از ای ــز پســته ای ک مغ
خیلــی خوبــی دارد و تحــت برنــد صــادر کننــدۀ 
آن خریــداری می شــود. همچنیــن مغــز پســته از 
افغانســتان وارد می شــود کــه کیفیــت آن کمــی 
ــران  ــه از ای ــت ک ــته ای اس ــز پس ــاوت از مغ متف
ــه  ــه و ن ــورت فل ــه ص ــا ب ــن مغزه ــد و ای می آی
ــروش می رســند. ــه ف ــدی ب ــای هن تحــت برنده

اخیــراً چــه عواملــی بــر تأمیــن و مصــرف 
ــد؟ ــر بوده ان ــد موث ــته در هن پس

ــته  ــه پس ــا از جمل ــه آجیل ه ــرای هم ــا ب تقاض
ــه  ــش یافت ــا کاه ــروس کرون ــیوع وی ــل ش به دلی
و قیمــت تمــام آجیل هــا در سراســر جهــان 
ــه اســت. پســته  ــاً 40 درصــد کاهــش یافت تقریب
ــرای آن  ــا ب ــت و تقاض ــاص اس ــل خ ــک آجی ی
در تابســتان امســال تقریبــاً 60 تــا 70 افــت 

کرده اســت.
ــه  ــد ســال 2020 از هم ــوع محصــول جدی مجم
کشــورهای تولیدکننــده بســیار زیــاد اســت و ایــن 
در حالــی اســت کــه فــروش 50 درصــد کاهــش 
دارد، بنابرایــن، بازارهــا بــه دلیــل فشــار محصــول 

ــاد و کنــدی تقاضــا پاییــن می ماننــد. زی
ــول  ــوار پ ــت دش ــر، پرداخ ــزرگ دیگ ــکل ب مش
چــه بــه صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه 
ــای  ــل تحریم ه ــه دلی ــی ب ــدگان ایران صادرکنن

ــت. ــران اس ــه ای ــکا علی ــده آمری ــاالت متح ای

حمــل و نقــل پســته از ایــران چقــدر طــول 
ــده  ــرف کنن ــت مص ــه دس ــا ب ــد ت می کش

نهایــی در هنــد برســد؟ 
حمــل و نقــل از ایــران 5 تــا 7 روز زمــان می بــرد. 
ــل  ــردن و حم ــش ک ــرک، آزمای ــص از گم ترخی
مجــدد 5 روز دیگــر زمــان الزم دارد و اگــر کاال برای 
نمونه گیــری تصادفــی و آزمایــش بــه اداره ایمنــی 
و اســتاندارد مــواد غذایــی هنــد )FASSAI( بــرود 

ــا 5 روز دیگــر زمــان اضافــه می شــود. 4 ت
 بــرای دقیق تــر شــدن روی ایــن موضــوع، 
بــه عنــوان مثــال، اگــر قــرار باشــد پســته 
ــگاه ها  ــی در فروش ــن دیوال ــل از جش قب
قــرار داده شــود، چــه مــدت طــول 
می کشــد تــا پســته از یــک مرکــز فــراوری 
ــد؟  ــگاه برس ــه فروش ــد ب ــع در هن و توزی

فــراوری و بســته بندی پســته در یــک جعبــه 
ــه فروشــگاه ها حــدود 8-5  ــارک دار و رســیدن ب م
روز زمــان می بــرد، البتــه ایــن موضــوع بســتگی بــه 
مســافت فروشــگاه ها نیــز دارد، زیــرا هنــد کشــوری 
بســیار گســترده اســت و بســته بندی اصلــی فقــط 

ــرد. ــی و بمبئــی صــورت می گی در دهل
 و تقریبــاً چــه مــدت طــول مــی کشــد تــا 
یــک ســفارش ثبــت شــده در ایــران آمــاده 

حمــل بــه هنــد باشــد؟
ــته بندی  ــردن و بس ــز ک ــراوری، گاز دادن، تمی  ف

ــد. ــول می کش ــه  3-5 روز ط محمول
ــوددارد  ــری وج ــه دیگ ــر نکت ــان اگ  در پای

ــد. ــح دهی ــاً توضی لطف
مشــکل اصلــی در پرداخت پــول به دالر و باواســطه 
ــه  ــگ ب ــی و هنگ کن ــتقر در دب ــرکت های مس ش
دلیــل تحریم هــا اســت. ایــن موضــوع بــه هزینــه و 
خطرنــاک بــودن آن می افزایــد. پرداخــت پــول بــه 
روپیــه هنــد مجــاز شــده بــود و پرداخــت آن نیــز 
خــوب بــود، امــا بانــک مرکــزی ایــران بــه خوبــی از 
ــه روپیــه پشــتیبانی نمی کنــد. خــوب  پرداخــت ب
ــک مرکــزی  ــران، بان اســت کــه انجمــن پســته ای
ــارت  ــه و تج ــول پرداخــت روپی ــه قب ــب ب را ترغی

مســتقیم کنــد.

گفت و گو با راجیو پابرجا، تاجر فعال در بازار هند

آشنایی با بازار هند
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بازرگانی

ســال محصولی 99-98 را پشــت ســر گذاشــتیم 
در حالــی کــه قیمــت پســته از اوج 8 دالر 
ــن،  ــن بی ــید. در ای ــم رس ــف 4 دالر ه ــه ک ب
ــر را  ــدگان یکدیگ ــداران و صادرکنن ــی باغ برخ
ــا  ــا ب ــوز خیلی ه ــا هن ــتند، ام ــر می دانس مقص
ــاً چــه  ــه واقع ــه رو هســتند ک ــن ســوال رو ب ای
ــم  ــه ســعی کرده ای ــن مقال ــاد؟ در ای ــی افت اتفاق
بــا اســتفاده از منطــق بــازار علــت افــت قیمــت 
پســته ایــران را تحلیــل کنیــم و بــه عواملــی که 
در ایــن دوازده مــاه بــر عرضــه و تقاضــای پســته، 

ــود بپردازیــم. ــر ب موث
عرضه و تقاضا

ایــران صــادر  پســتۀ  درصــد  از 80  بیــش 
ــع  ــوالً تاب ــی آن معم ــت داخل ــود و قیم می ش
ــی اســت. ســید  ــازار جهان عرضــه و تقاضــا در ب
محمــود ابطحــی، رئیــس ســابق انجمــن پســته 
ایــران مکانیســم عرضــه و تقاضــا در بــازار آزاد را 
ــازار آزاد رقابتــی،  ــه توضیــح می دهــد: »ب اینگون
بــازاری اســت کــه در آن تعــداد زیــادی عرضــه 
کننــده و خریــدار بــه راحتــی در دســترس 
هســتند و یــک کاالی خــاص را در آن داد و 
ســتد می کننــد. در چنیــن بــازاری هــرگاه 
ــورد،  ــم بخ ــا بره ــه و تقاض ــن عرض ــادل بی تع
قیمــت بــازار بــر اثــر یــک مکانیــزم خودجــوش 
ــادل  ــا مجــدداً تع ــد ت ــر می یاب ــه نحــوی تغیی ب
ــن،  ــود. بنابرای ــرار ش ــا برق ــه و تقاض ــن عرض بی
هیــچ گاه نمی تــوان یــک قیمــِت ثابــت، ایــده آل 
ــازار آزاد  ــک ب ــه ی ــرون ب ــتوری را از بی ــا دس ی

ــرد. ــل ک ــی تحمی رقابت
در چنیــن بــازاری، بــا فــرض ثابت بــودن عرضه، 
چنانچــه تقاضــا بنــا بــه دالیلــی ناگهــان افزایش 
پیــدا کنــد، قیمــت آن کاال آن قــدر بــاال مــی رود 
تــا تقاضــای مؤثــر کاهــش پیــدا کــرده و مجــدداً 
در بــازار تعــادل ایجــاد شــود. برعکــس آن هــم 
ــودن  ــت ب درســت اســت؛ یعنــی در صــورت ثاب
عرضــه، وقتــی تقاضــای یــک کاال کاهــش یابــد 
ــای  ــا تقاض ــد ت ــن می آی ــدر پایی ــت آن ق قیم
مؤثــر مجــدداً افزایــش یابــد. در بــازار آزاد و 

رقابتــی پســته هــم در نتیجــۀ برآینــد عرضــه و 
ــازار شــکل می گیــرد. تقاضــای پســته قیمــت ب
ــران  ــی ای ــه صادرات ــتۀ فل ــورد پس ــی در م وقت
ــه  ــد ک ــان باش ــد یادم ــم بای ــت می کنی صحب
ــه  ــادۀ اولی ــورت م ــاً بص ــول عمدت ــن محص ای
صــادر می شــود و در مقصــد مطابــق ذائقــۀ 
مصرف کننــدۀ نهایــی برشــته، بســته بندی و 
توزیــع می شــود. از ایــن منظــر، نوســانات قیمت 
عمــده فروشــی، تأثیــر زیــادی بــر بخــش توزیــع 
می گــذارد. بنابرایــن، افزایــش یــا کاهــش تقاضــا 
بــرای پســته، در درجــۀ اول بســتگی بــه میــزان 
ــع در  ــده و بخــش توزی ــزۀ واردکنن ســود و انگی

ــد دارد. ــور مقص کش
ــبد  ــه محصــول پســته در س ــر اینک ــه دیگ نکت
غذایــی مصــرف کننــدۀ نهایــی، کاالی اساســی 
یــا ضــروری محســوب نمی شــود و آنقــدر 
ــود  ــترس نب ــر در دس ــه اگ ــدارد ک ــت ن ارجحی
مصــرف کننــده بــرای بــه دســت آوردن آن صبر 
کنــد، اگــر پســته نبــود کاالی دیگــری را بــرای 
ــر  ــن، اگ ــرد. بنابرای ــد ک ــاب خواه ــد انتخ خری
پســته در یــک بــازار بــه هــر دلیلــی عرضه نشــد 
ســهم پســته در آن بــازار در آن مقطــع از دســت 

ــه اســت.« رفت
حــال بــه نقــش دو گــروه باغــدار و صادرکننــدۀ 
پســته در فرآینــد عرضــه و تقاضــا در ســال 
محصولــی 99-98 مــی پردازیــم. فراموش نکنیم 
ــدار و  ــن باغ ــل بی ــازار داخ ــته در ب ــی پس وقت
ــده در  ــود صادرکنن ــه می ش ــده مبادل صادرکنن
ــته را  ــی پس ــیند و وقت ــا می نش ــی تقاض صندل
در بــازار جهانــی می فروشــد در صندلــی عرضــه 
می نشــیند. معمــوالً، بــازار جهانــی پســتۀ ایــران 
را در ســه بــازۀ زمانــی در نظــر می گیرنــد؛ بــازۀ 
ــا و  ــه اوج تقاض ــت ک ــز اس ــۀ پایی ــه ماه اول س
ــن  ــود و در ای ــوب می ش ــته محس ــروش پس ف
ــاد  ــق ی ــر رون ــل پ ــوان فص ــه عن ــه از آن ب مقال
می کنیــم. بــازۀ دوم ســه ماهــۀ زمســتان اســت 
ــت.  ــادی اس ــروش در ســطح ع ــا و ف ــه تقاض ک
بــازۀ ســوم، شــش ماهــۀ بهــار و تابســتان اســت 

ــع آن فــروش هــم در  ــه تََب کــه تقاضــا کــم و ب
ســطح کــم انجــام می شــود و آن را فصــل کــم 
ــرای  ــم. ب ــران می نامی ــق صــادرات پســته ای رون
بررســی ســه ماهــۀ اوج تقاضــای پســتۀ ایــران، 
داســتان عرضــه و تقاضــا را در بــازار داخــل 

ــم؛ ــی می کنی بررس
بازۀ اول )فصل پاییز(

ــر ورود محصــول  ــز تحــت تأثی ــۀ پایی ســه ماه
جدیــد بــه بــازار اســت. همزمــان مناســبت هایی 
مثــل جشــن دیوالــی در هند، ســال نــوِی چینی 
و تعطیــالت کریســمس در اروپــا در پیش اســت 
کــه باعــث افزایــش تقاضــا در اغلــب بازارهــا می 
ــی  ــازۀ زمان ــن ب ــه در ای ــم ک ــه کنی ــود. توج ش
حجــم زیــادی از محصــول قابــل عرضــۀ ایــران 
ــازار شــرق دور صــادر می شــود. آمارهــای  ــه ب ب
انجمــن نشــان می دهــد کــه ابتــدای مهرمــاه 98 
یعنــی در شــروع فصــل اوج صــادرات، محصــول 
قابــل عرضــۀ ایــران نزدیــک بــه 217 هــزار تــن 
بــوده اســت. بــه نظــر مــی رســد انتظــار قیمتــی 
ــد  ــت، بیایی ــوده اس ــاال ب ــان ب ــدار در آن زم باغ
بــه چرایــِی شــکل گیــری ایــن انتظــار قیمتــی 
بپردازیــم. اواخــر تابســتان ســال 98 همــۀ 
ــرخ  ــش ن ــای اقتصــادی نشــان از افزای تحلیل ه
دالر داشــت و جــدای از انتظــار افزایــش قیمــت، 
باغــدار نگــران ایــن بــود کــه در صــورت فــروش 
پســته و تبدیــل آن بــه ریــال بــا کاهــش ارزش 
ریــال و تــورم در آینــده و رکــود اقتصــادی چــه 
کنــد. پســتۀ آمریکایــی هــم در ابتــدای فصــل 
بــا  قیمــت باالیــی وارد بــازار مــی شــود و انتظــار 
قیمتــی باغــدار ایرانــی را تحــت تاثیــر خــود قرار 
مــی دهــد. ورود نابهنــگام و اغواگرانــۀ بــورس بــه 
بــازار پســته و ایجــاد هیجانــات قیمتــی جهــت 
جــذب باغــدار و جــو رســانه ای پیرامــون آن نیــز 
ــرد. در نهایــت،  ــاال ب انتظــار قیمتــی باغــدار را ب
جمع بنــدی باغــدار بــه آنجــا رســید کــه عرضــۀ 
ــازار را کاهــش بدهــد. در  ــه ب محصــول خــود ب
نتیجــۀ ایــن کاهــش عرضــۀ محصــول، معادلــۀ 
ــت  ــش قیم ــمت افزای ــه س ــا ب ــه و تقاض عرض
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ــا جایــی کــه خریــداران چینــی  پیــش رفــت ت
تــالش کردنــد بــرای جــذب پســتۀ ایرانــی بــه 
ــه 8.5 دالر  ــک ب ــای نزدی ــی قیمت ه ــازار حت ب

هــم پیشــنهاد بدهنــد.
بــه طــرف دیگــر ایــن معادلــه می رســیم، یعنــی 
صادرکننــدۀ ایرانــی کــه در صندلــی تقاضــا 
ــک  ــه و ی ــای ظالمان ــت. تحریم ه ــته اس نشس
ــران  ــردم ای ــاد و م ــه اقتص ــکا علی ــۀ آمری جانب
باعــث شــد از یــک طــرف صادرکننــده بــا اثــرات 
ــه و  ــول، بیم ــال پ ــر انتق ــا ب ــتقیم تحریم ه مس
ــرف  ــد و از ط ــه باش ــل کاال مواج ــل و نق حم
ــات  ــا تصمیم ــود را ب ــت خ ــور اس ــر مجب دیگ
ــا  ــا تحریم ه ــه ب ــت مقابل ــه در جه ــی ک داخل
وضــع شــده وفــق دهــد. متأســفانه ایــن 
ــا تحریم هــا  تصمیمــات داخلــی بــرای مقابلــه ب
اثــرات غیــر قابــل جبرانــی بــر پیکــرۀ صــادرات 
ــران گذاشــته اســت؛ سیاســت های  غیرنفتــی ای
ارزِی انقباضــِی گســترده و خلق الســاعه از طــرف 
دولــت و بانــک مرکــزی بــر صــادرات محصوالت 
کشــاورزی از جملــه پســته اعمــال و باعــث 
ــۀ  ــل کار و هزین ــردی و تحمی ــویش، دلس تش
اضافــی بــه صادرکننــدگان شــد. بــا این شــرایط 
ــد  ــح می دادن ــدگان ترجی ــیاری از صادرکنن بس
فعالیــت خــود را کاهــش بدهنــد. محســن 
جالل پــور، صادرکننــدۀ بــا ســابقه و رئیــس 
اســبق انجمــن پســته ایــران احســاس دلســردی 
ــدگان  ــد: »صادرکنن ــف می کن ــه توصی را اینگون
واقعــی بــا توجــه بــه گرفتــاری کــه در بازگشــت 
ارز و گرفتاری هــای ناشــی از تحریــم وجــود 
دارد، خودشــان را درگیــر مســائلی مثــل متهــم 
ــری اقتصــادی  ــه قاچــاق ارز و اخالل گ شــدن ب
نمی کننــد. اشــکال اصلــی ایــن مســیر نادرســت 
ــام آن  ــی و به ن ــن اصل ــه فعالی ــت ک ــن اس ای

ــت«. ــد گرف ــاره خواهن ــم کن ــت کم ک صنع
ــان  ــود زم ــده ب ــث ش ــتی رانی باع ــم کش تحری
حمــل از 15 روز بــه 2 مــاه افزایــش پیــدا کنــد، 
ایــن مســئله شــرایط صــادرات و تأمیــن مالــی 
پســته بــرای بــازار شــرق دور کــه اتفاقــاً حاشــیه 
ــرد و  ــون ک ــی دگرگ ــی دارد را، بکل ــود پایین س
ــی  ــه حت ــد ک ــده ش ــدی پیچی ــه ح ــرایط ب ش
ــتقیماً  ــی مس ــتریان چین ــد مش ــنیده می ش ش
ــه  ــد پســته در داخــل کشــور ب ــه خری ــدام ب اق
ــی  ــت، عوامل ــد. در نهای ــی می کردن صــورت ریال
مثــل به عقــب افتــادن فصــل برداشــت محصول 
ــای  ــل محموله ه ــدت حم ــدن م ــی ش و طوالن
پســته بــه شــرق دور، فرصــت 90 روزۀ صــادرات 

بــه بــازار مناســبتِی جشــن ســال نــوی چینــی 
ــادرات  ــی در ص ــل توجه ــهم قاب ــاً س ــه اتفاق ک
پســته ایــران در ایــن بــازه زمانــی داشــت، را بــه 
ــای  45 روز کاهــش داد. تقاضــا در ســایر بازاره
پســتۀ ایــران هــم بــا تأثیــر پذیرفتن از شــرایطی 
ــه آنهــا اشــاره شــد، کاهــش پیــدا کــرد.  کــه ب
ــه  ــازار، زمین ــود در ب ــای موج ــدم اطمینان ه ع
را فراهــم کــرد تــا در بــازۀ زمانــی اوج تقاضــای 
پســته، پتانســیل صــادرات بالقــوۀ 75 هــزار تنی 
پســته در عمــل بــه 45 هــزار تــن کاهــش پیــدا 
کنــد. ایــن شــرایط در حالــی رقــم می خــورد که 
مانــده انبــار پســتۀ ایــران در پایــان آذرمــاه 157 
ــن مســاله  ــن تخمیــن زده می شــد و ای هــزار ت
اوضــاع صــادرات رو در ادامــۀ ســال تجــاری 

بکلــی دســتخوش تغییــر کــرد.
بازۀ دوم )فصل زمستان( 

در پایــان آذرمــاه، علی رغــم موجــودی 157 
هــزار تنــی دردســتَرس، عرضــۀ پســته همچنان 
محــدود بــود، چــرا که رونــد افزایشــی نــرخ دالر 
ــش قیمــت  ــه افزای ــدار را ب ــد باغ ــان امی همچن
ــن شــرایط  ــه می داشــت. در ای ــده نگ پســته زن
صادرکننــدۀ پســته در صندلــی عرضــه در بــازار 
ــه می کــرد.  ــی را تجرب ــی وضعیــت متفاوت جهان
ــه عنــوان ویــروس همــه گیــر جهانــی  ــا ب کرون
ــته  ــرف پس ــرایط مص ــد و ش ــد ش ــماً تایی رس
ــد  ــرد. حام ــون ک ــی دگرگ ــه کل ــان را ب در جه
رمضانــی، فعــال بــازار و رییــس کمیتــۀ بازرگانی 
ــا در  ــران تاثیــر ویــروس کرون انجمــن پســته ای
بازارهــای مختلــف را اینگونــه تحلیــل می کنــد: 
ــم  ــن و حاک ــا در چی ــروس کرون ــا شــیوع وی »ب
شــدن شــرایط قرنطینــه در شــهر ووهــان، 
ــر  ــم تحــت تأثی ــی ه ــوی چین ــال ن جشــن س
ــته  ــای پس ــت و تقاض ــرار گرف ــی ق ــن اپیدم ای
ــا  ــازار کاهــش داشــت. ام ــن ب ــه شــدت در ای ب
ــد از  ــکای شــمالی بع ــا و آمری در بازارهــای اروپ
اعمــال قرنطینه هــای سراســری مــا شــاهد 
افزایــش تقاضــا بــرای محصــوالت ســوپرمارکتی 
ــه تبــع آن میــزان فــروش پســته  بودیــم کــه ب
هــم در ایــن بازارهــا افزایــش چشــمگیری 

ــت«.  داش
ــه  ــال ب ــرد مبت ــن ف ــه اولی ــود ک در اســفندماه ب
کرونــا در ایــران شناســایی شــد. بــا اعــالم درگیر 
ــران و بســیاری از کشــورهای مقصــد  شــدن ای
بــه ایــن ویــروس، بالفاصلــه ایــن کشــورها 
اقــدام بــه بســتن مرزهایشــان کردنــد. بســیاری 
از محموله هــای صادراتــی از جملــه پســته 

ــد  ــا حمــل زمینــی در حــال انتقــال بودن کــه ب
ــر  ــدند. اکث ــف ش ــی متوق ــرکات خروج در گم
ــدند  ــی می ش ــل دریای ــه حم ــی ک محموله های
ــد  ــورهای مقص ــرکات ورودِی کش ــم در گم ه
بالتکلیــف ماندنــد. در پایــان اســفندماه برآوردها 
حاکــی از وجــود 97 هــزار تــن پســته )نزدیــک 
بــه نیمــی از محصــول تولیــدی ســال( در 
انبارهــای صادرکننده هــا و باغــداران بــود و ایــن 
ــرای  ــفند ب ــان اس ــار در پای ــده انب ــم از مان حج
صنعــت پســتۀ ایــران کم ســابقه و نگران کننــده 

ــود.  ب
بازۀ سوم )بهار و تابستان( 

ــران  ــتۀ ای ــادرات پس ــق ص ــل کم رون ــه فص ب
می رســیم. زمانــی کــه بــه طــور میانگیــن 
ــن  ــران پایی ــته ای ــرای پس ــی ب ــای جهان تقاض
اســت. حجــم نزدیــک بــه 100 هــزار تــن 
مانــدۀ محصــول در ابتــدای فصــل بهــارِ امســال 
ــتثنای  ــا اس ــود؛ ام ــتثنا ب ــک اس ــابقه و ی کم س

ــود. ــم در راه ب ــری ه دیگ
بــا تأخیــری کــه در تحویــل محموله هــا رخ داده 
بــود ایــن فرصــت بــرای خریــداران فراهــم شــد 
ــد و  ــاً بتواننــد جنــس را تحویــل نگیرن ــا قانون ت
شــروع بــه چانه زنــی کننــد، چــرا کــه مشــتریان 
پســته از وضعیت اقتصــادی ایــران و افزایش نرخ 
ارز اطــالع داشــتند و شــرایط را بــرای خریدهای 
ارزان تــر مهیــا می دیدنــد. در ایــن شــرایط، 
ــارداری،  ــاالی انب ــای ب ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ب
ــده  ــای مان ــود محموله ه ــور ب ــده مجب صادرکنن
در انبارهــای خارجــی را بفروشــد، بنابرایــن برای 
جــذب مشــتری و ایجــاد مزیــت رقابتــی، قیمت 
ــای خــود را کاهــش داد، چــرا  دالری محموله ه
کــه نــرخ دالر رو بــه افزایــش بــود و بــا کاهــش 
ــا  ــاز هــم صادرکننــده ب قیمــت دالری پســته ب
ضــرر ریالــی مواجــه نمی شــد. باغــدار نیــز کــه 
خیالــش از ســرمازدگِی محصــول جدیــد راحــت 
ــول  ــت محص ــی از وضعی ــود و دورنمای ــده ب ش
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ســال جدیــد هــم بدســت آورده بــود، نــا امیــد 
از افزایــش قابــل توجــه قیمــت پســته، چــاره ای 
ــد. در  ــازار نمی دی ــه ب ــول ب ــۀ محص ــز عرض ج
خردادمــاه بــود کــه باالخــره مرزهــای گمرکــی 
بــاز شــدند و صــادرات بــه ســیر طبیعــی  

برگشــت. 
محمــد صالحــی، صادرکننــدۀ باســابقه و رئیــس 
انجمــن پســته ایــران وضعیــت را اینگونــه شــرح 
ــه  ــود ک ــفندماه ب ــل اس ــاً اوای ــد: »دقیق می ده
کرونــا در ایــران اعــالم شــد و بالفاصلــه خیلــی 
ــه  ــه ک ــرز ترکی ــه م ــران، از جمل ــای ای از مرزه
ــی  ــای ایران ــی محموله ه ــت زمین ــیر ترانزی مس
ــا  ــدند. در آن روزه ــته ش ــت، بس ــا اس ــه اروپ ب
ــت  ــا درخواس ــر کرون ــی بخاط ــتریان چین مش
ــفارش ها  ــه س ــاً هم ــتند و تقریب ــی نداش آنچنان
از ســمت اروپــا و تعــدادی هــم از روســیه بــود. 
تعــداد بســیار زیــادی از محموله هــا پشــت مــرز 
ترکیــه مانــده بودنــد و آن روزهــا تنهــا راهــی که 
ــا برســانیم  ــه اروپ ــا را ب می توانســتیم محموله ه
ــان  ــاه زم ــم دو م ــه آن ه ــود ک ــی ب راه دریای
ــی  ــن خیل ــود، بنابرای ــاره ای نب ــا چ ــرد ام می ب
از بارهــا از مــرز ترکیــه بــه ســمت بندرعبــاس 
منتقــل شــدند کــه از ایــن مســیر حمــل شــوند. 
از محموله هایــی  از طرفــی، تعــداد زیــادی 
کــه قبــل از شــیوع کرونــا و بســته شــدن مــرز 
ــد  ــده بودن ــل ش ــا حم ــمت اروپ ــه س ــه ب ترکی
ــا  ــا اروپ ــیدند، ام ــد می رس ــه مقص ــه زودی ب ب
ــور  ــه ط ــا ب ــورهای دنی ــر کش ــل اکث ــم مث ه
ــورس  ــرایط ف ــود و ش ــده ب ــل ش ــل تعطی کام
ــدار  ــر خری ــود؛ اگ ــده ب ــالم ش ــم اع ــاژور ه م
ــنده  ــت فروش ــل نمی گرف ــالی را تحوی ــار ارس ب
ــی داشــته باشــد.  ــری قضای نمی توانســت پیگی

خریدارانــی کــه بارشــان بــه مقصــد رســیده بود 
دچــار دوگانگــی شــده بودنــد کــه اصــالً بــا ایــن 
ــر،  ــا خی ــد ی ــام بدهن ــت  را انج ــرایط پرداخ ش
ــا  ــاً نمی دانســتند وضعیــت کرون چــرا کــه واقع
چگونــه می شــود. خالصــه اوضــاع در اروپــا 
هــر روز بدتــر و بدتــر می شــد و تعــداد زیــادی 
محمولــۀ پســته در بنــادر اروپــا دپــو شــده بــود 
و کســی هــم جنس هــا را تحویــل نمی گرفــت. 
اردیبهشــت ماه  اواســط  در  طــرف،  آن  از 
ــمت  ــه س ــا ب ــق دری ــه از طری ــی ک جنس های
ــد  ــه مقص ــیدن ب ــال رس ــت در ح ــا می رف اروپ
ــر  ــال بزرگ ت ــز در ح ــته نی ــوی پس ــود و دپ ب
اواخــر  تقریبــاً  بعــد،  مدتــی  بــود.  شــدن 
ــا بهتــر  ــود کــه وضعیــت کرون اردیبهشــت ماه ب
ــود را  ــت خ ــا فعالی ــم کارخانه ه ــم ک ــد و ک ش
ــه  ــی از اینک ــداران اروپای ــد. خری ــر گرفتن از س
بعضــاً از تاریــخ قراردادهایشــان گذشــته بــود از 
ایــن موضــوع سوءاســتفاده کردنــد و از آنجــا که 
می دانســتند قیمــت یــورو در ایــران بــاال رفتــه 
خوســتار تخفیــف شــدند. فروشــندهها هــم بــه 
هــر صــورت مســتأصل بودنــد و مجبــور بودنــد 
تخفیــف بدهنــد و قیمت هــای مناســب تری 
ــود.  ــل ش ــئله ح ــه مس ــد ک ــنهاد بدهن پیش
ــی رود  ــاال م ــت ارز ب ــه قیم ــی ک ــاً وقت طبیعت
همزمــان بــا آن قیمــت پســته هــم باالتــر 
ــل  ــازار تعطی ــه ب ــی ک ــا در آن مدت ــی رود ام م
ــته ای  ــا پس ــت ام ــاال می رف ــت ب ــود دالر داش ب
معاملــه نمی شــد کــه قیمــت آن بــاال بــرود. در 
نتیجــه، قیمــت ریالــی پســته در همــان قیمــت 
قبــل از تعطیــالت باقــی مانــد و قیمــت دالری 

ــد«. ــن آم ــم پایی پســته ه
بــرای تحلیــل اتفاقــات غیرمنتظــرۀ فصــل بهــار 

و تابســتان، شــرایط باغــدار و صادرکننــده را 
ــدار  ــم. باغ ــی می کنی ــارج بررس ــل و خ در داخ
ــزودی محصــول  ــود؛ ب ــی ب ــن مال ــد تأمی نیازمن
جدیــد از راه می رســید در حالــی کــه محصــول 
ــد  ــا رون ــود و ب ــه ب ســال قبــل را هنــوز نفروخت
کاهشــی قیمــت دالری پســته هــم دیگــر 
امیــدی بــه افزایــش قیمــت پســته نداشــت. در 
نتیجــه در بهــار و تابســتان 99، باغــدار چــاره ای 
ــده  ــد. صادرکنن ــول نمی دی ــۀ محص ــز عرض ج
نیــز بــا نزدیــک شــدن نــرخ ارز آزاد بــه نــرخ ارز 
نیمایــی، مســیر صــادرات را هموارتــر می دیــد و 
از طــرف دیگــر، در بــازار جهانــی، افــت قیمــت 
ــدار  ــرای خری ــی ب ــدازۀ کاف ــه ان دالری پســته ب
خارجــی جذابیــت ایجــاد کــرده بــود. در نتیجــه، 
ــه  ــادرات، ب ــل ص ــن فص ــته در کم رونق تری پس
اوج فــروش خــود در مقایســه بــا ســال های قبــل 
رســید؛ بطوریکــه در بهــار و تابســتان نزدیــک به 

65 هــزار تــن پســته از ایــران صــادر شــد.
و اینگونــه بــود کــه روایــت یــک ســال تجــاری 
پســتۀ ایــران علی رغــم تحریم هــا و همــۀ 
فشــارهای داخلــی و خارجــی بــا ثبــت صــادرات 
164 هــزار تنــی در کارنامــۀ صنعت پســته ایران 
بــه پایــان رســید. هرچنــد قیمــت پســتۀ ایــران 
بــا وجــود همــۀ تلخی هــا، از اوج 8 دالر بــه کــف 
ــه  ــم ک ــوش نکنی ــا فرام ــم رســید، ام 4 دالر ه
ایــن افــت قیمــت منجــر بــه گشــایش بازارهــا 
شــد و نشــان داد کــه کشــش قیمتــی تقاضــا برا 
پســتۀ ایــران بســیار باالســت. و اکنــون در حالی 
امیــد بــه ســال تجــاری جدیــد داریــم کــه بــه 
همــت تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان ایرانی 
تنهــا 22 هــزار تــن از محصــول 217 هــزار تنــی 

ســال قبــل در انبارهــا باقــی مانــده اســت.

منبع: گمرك جمهوري اسالمي ايران
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1 در مــاه دوم ســال محصولــی جــاری، 

ــاژ پســته  ــام حیرت انگیــزی در تن شــاهد ارق
ــرکات  ــمی گم ــادی رس ــده از مب ــادر ش ص
کشــور بوده ایــم. میــزان صــادرات پســته 
ــاه  ــران در م ــت ای ــدون پوس ــت و ب ــا پوس ب
ــن  ــزار ت ــده 38 ه ــدد خیره کنن ــه ع ــان ب آب
ــن  ــزار ت ــا 19ه ــه ب ــه در مقایس ــید ک رس
ســال گذشــته در حــدود 100درصــد رشــد 

را نشــان می دهــد.
2 همچنیــن، آمــار صــادرات در دو مــاه اول 

ــر  ــغ ب ــد، بال ــان می ده ــی نش ــال محصول س
ــی  ــزان 64 هزارتن ــن از کل می ــزار ت 43 ه
صــادرات در ایــن دو مــاه بــه شــرق دور 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــادر ش ص
ــش  ــت فاح ــالف قیم ــل اخت ــه دلی ــه ب ک
ــا، مشــکالتی  ــی و کالیفرنی ــن پســته ایران بی
کــه جنــگ اقتصــادی چیــن و آمریــکا بــرای 
ــه  ــه چیــن ب ــی ب صــادرات پســته کالیفرنیای
ــن موجــودی  ــود آورده اســت، و همچنی وج
ــن،  ــای چی ــل در انباره ــال قب ــول س محص
ــا  ــزان صــادرات تجمعــی پســته کالیفرنی می
ــی  ــال محصول ــه س ــبت ب ــازار نس ــن ب در ای

ــت. ــته اس ــت داش ــد اُف ــته 10 درص گذش
3 بــازار اروپــا کمــاکان متأثــر از اپیدمــی 

ــث  ــی باع ــای پی درپ ــت و تعطیلی ه ــا اس کرون
ــد پســته  ــرای خری ــادی ب شده اســت کشــش زی
ــاز هــم عامــل  وجــود نداشــته باشــد. هرچنــد ب
قیمــت باعــث شده اســت کــه در برخــی بازارهــا 

کــه خریــد پســته ســوپرمارکتی ندارنــد، پســته 
ایرانــی جذابیــت بیشــتری داشــته باشــد. موضوع 
ــه  ــادرات ب ــار ص ــالی آم ــه در الب ــت ک ــا اهمی ب
اروپــا نهفتــه اســت، ایــن اســت کــه آمــار 
صــادرات پســته ناخنــدان، از پســته خنــدان 
بیشــتر شده اســت و ایــن می توانــد در بلنــد 
مــدت تهدیــدی بــرای فــروش مغــز پســته 
ــن اعــداد در مقایســه  ــا باشــد. ای ــی در اروپ ایران
بــا میــزان صــادرات مســتقیم مغــز بــه اروپــا 50 

ــت. ــد اس درص
4 بــازار پســته ایرانــی در شــبه قــاره هنــد، 

ــال های  ــد س ــه مانن ــی ب ــد معمول ــک رون ی
ــه  ــد ک ــرده اســت. هرچن ــه ک ــل را تجرب قب
پســته کالیفرنیــا هــم توانســته ســهم خوبــی 
را در ایــن بــازار از آن خــود کنــد. بایــد توجه 
داشــت کــه میــزان ســهم گیری پســته 
ــته در  ــور پیوس ــد به ط ــازار هن ــکا از ب آمری

حــال افزایــش اســت.
5 آمــار خیــره کننــده صــادرات در دو 

ــرای  ــادی را ب ــدواری زی ــته، امی ــه گذش ماه
بهبــود بازارهــای ســنتی و همچنیــن توســعه 
ــر  ــا از طــرف دیگ ــد. ام ــازار، ایجــاد می کن ب

عــدم اطــالع از میــزان پســته نافــروش صادر 
ــا و  ــا ام ــدواری را ب ــن امی ــد ای شــده می توان
ــه  ــا آنچ ــد. ام ــه رو کن ــادی روب ــای زی اگره
ــازار  ــادل ب ــت، تع ــمس اس ــن الش ــر م اظه
ــه  ــزان عرض ــط می ــازار آزاد توس ــم ب و تنظی
ــر  ــه اخی ــه در دو ماه ــت. آنچ ــا اس و تقاض
روی داد، ثابــت می کنــد کــه بــازار دارای 
ــت  ــادی اس ــان زی ــدا و پنه ــای پی متغیره
ــت  ــر تح ــه کمت ــعت دارد ک ــان وس و آنچن
ــه ظاهــر تأثیرگــذار حتــی  تأثیــر حواشــی ب

ــود. ــدت می ش ــاه م در کوت
ــی  ــریع تر از اپیدم ــروج س ــه خ ــد ب 6 امی

کرونــا، امیــد بــه بازگشــت بازارهــای مالــی و 
ســرمایه ای در همــه نقــاط جهــان را افزایــش 
داده اســت. میــزان مصــرف پســته در جهــان 
بــه خصــوص در اقتصادهــای نوظهــور رو بــه 
افزایــش اســت. هرچنــد کــه تعطیالت ســال 
ــا  ــادی در بازاره ــق زی ــالدی رون ــد می جدی
ــرای  ــدواری ب ــا امی ــاورد، ام ــود نی ــه وج ب
بازارهــا در ماه هــای  رونق گیــری مجــدد 
ــن( دور  ــفند و فروردی ــل )اس ــارس و آوری م

از ذهــن نیســت.

ماه حیرت انگیز فروش پسته ایران

کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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ــاورزی  ــای کش ــش پروانه ه ــا کاه آی
بــه عناویــن مختلــف )کاهــش درصدی 
یکســان از پروانــه بهره بــرداری چاه هــا 
هنــگام جابجایــی یــا کاهش بــه میزان 
آب قابــل برنامه ریــزی(  قانونــی اســت؟
همــه مــا کــم و بیــش بــا نحــوه تصــرف در 
امــوال اشــخاص در اجــرای برخــی طرح های 
عمرانــی و توســعه ای آشــنا هســتیم. در 
ــس  ــت پ ــا دول ــه طرح ه ــن گون ــرای ای اج
از پرداخــت خســارت و قیمــت کارشناســی 
ــه  ــد. ب ــت می کن ــلب مالکی ــخاص س از اش
عنــوان مثــال فــردی کــه ســال ها پیــش بــا 
خریــد زمیــن و بــه اعتبــار ســند و مجــوزی 
کــه گرفتــه اســت، اقــدام بــه ســرمایه گذاری 
در زمیــن خــود کــرده و آپارتمــان و یــا 
مغــازه ای ســاخته اســت. آیــا شــهرداری پس 
ــت  ــدون پرداخ ــد ب ــال می توان ــل س از چه
قیمــت آن قســمت زمیــن و اعیــان بــه بهانه 
ــا اجــرای طرح هــای توســعه ای  تعریــض و ی

در ایــن مــال تصــرف کنــد؟ آیــا می توانــد به 
صاحبــان ملــک بگویــد ایــن زمیــن در حــال 
ــه  ــاًل ب حاضــر ملکــی ارزشــمند اســت و قب
قیمــت ناچیــزی ســند گرفتــه شده اســت و 
در ایــن مــدت هــم شــما از آن بهــره کافــی 
ــس اســت و دیگــران  ــا دیگــر ب ــد، ام برده ای
نیــز بایــد از آن بهــره ببرنــد، دیگــر از این جا 
بــه بعــد بــه دلیــل ارزشــمندی آن حق شــما 

زایــل می شــود؟! 
ــرد  ــه آن ف ــد ک ــه بگوین ــد ک ــا می پذیری آی
ــما  ــه ش ــن را ب ــن زمی ــه ای ــی ک ــا ارگان ی
ــش از  ــت بی ــند داده اس ــرده و س ــذار ک واگ
ظرفیــت آن منطقــه و بــدون توجــه بــه نیــاز 
هــای آینــده داده اســت و حــال شــما بایــد 
درصــدی یــا نصــف ایــن زمیــن را کــه در آن 
ســرمایه گــذاری کــرده  ایــد را پــس بدهیــد؟ 
یــا اینکــه اگــر بــه شــما همــان ابتــدا گفتــه 
ــت اســت و  ــت شــما موق ــه مالکی ــد ک بودن
هــر لحظــه ممکــن اســت ایــن مــال از شــما 

ــد  ــذاری بلن ــرمایه گ ــا س ــود آی ــه ش گرفت
مــدت می کردیــد؟ مســلماً، نــه قانــون ایــن 
اجــازه را داده اســت، شــرع و عــرف نیــز  ایــن 

را نمی پذیــرد. 
امــا چــرا در کشــاورزی ایــن تبعیــض وجــود 
دارد؟ کشــاورزان بــه اعتبــار پروانه هــای 
بهره بــرداری آب کــه مجــوزی بــرای کاشــت 
ــد  ــزی کرده ان ــت باغ ری ــرمایه گذاری اس و س
حــاال بعــد از مدت هــا وزارت نیــرو می خواهــد 
ــارت  ــران خس ــدون جب ــا را ب ــن پروانه ه ای
ــراد و  کاهــش دهــد! مگــر حفــظ حقــوق اف
ــون  ــرع و قان ــه در ش ــت همیش ــق مالکی ح
ــواز  ــا ج ــت؟! آی ــوده اس ــرام نب ــورد احت م
ــت  ــدون پرداخ ــه ب ــود دارد ک ــی وج قانون
خســارت، »مــال مشــروع« افــراد مــورد 
ــوی  ــث نب ــا حدی ــرد؟ آی ــرار گی ــرف ق تص
ــه  ــه« ک ــۀ دم ــال المســلم کحرم ــۀ م »حرم
تصــرف و تجــاوز بــه اموال افــراد بــدون اذن و 
رضایــت آنهــا حــرام شــمرده، شــامل مالکیت 
ــر  ــت ب ــود؟ مالکی ــاورزان نمی ش ــی کش آب
ــزار  ــد ه ــابقه چن ــران س ــی در ای ــع آب مناب
ــه االن  ــا شــود ک ــر هــم ادع ســاله دارد و اگ
مالکیــت شــخصی وجــود نــدارد نبایــد 
ــت  ــن مالکی ــی و چطــور ای شــفاف شــود ک
ــر  ســلب شــده و چطــور حقــوق مالکیــت ب
منابــع آبــی اشــخاص جبــران شــده اســت؟
آیــا ســلب مالکیــت نبایــد بــر اســاس قانــون 
و در دادگاه صالحــه و بــا اثبــات »مــال 
نامشــروع« صــورت پذیــرد و چنانچــه وزارت  
ــروع  ــال مش ــادره م ــه مص ــد ب ــرو معتق نی
اســت آیــا نبایــد از مســیر شــفاف و قانونــی 
ایــن عمــل را انجــام دهــد تــا مصــادره پنهان 

ــی؟! و تدریج
آیــا نمی بایســت بــه کشــاورزان اطــالع داده 
می شــد کــه شــما هیــچ حــق و حقوقــی در 
برابــر برداشــت آب نداریــد و هــر آن ممکــن 
اســت تصمیــم دیگــری از ســوی وزارتخانــه 

بــرای آن گرفتــه شــود؟! 
ــال  ــه دنب ــه ب ــت ک ــت آن نشده اس ــا وق آی

ــیم؟ ــواالت باش ــن س ــرای ای ــخی ب پاس

اندکی درنگ

پای وزارت نیرو روی حقوق مالکیت 
 مریم حسنی سعدی
     پژوهشگر مسائل آب
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