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 انجمن پسته عهده دار مدیریت وبینار پسته؛ خبر وبینار بین المللی شورای جهانی خشکبار 
فرصتی مغتنم برای گفت و گو ؛ گزارش جلسه کمیته بازرگانی انجمن با صادرکنندگان پسته

شرایط رفع تعهد ارزی صادرات پسته تسهیل شود ؛ گزارش مطالبه انجمن در شورای گفت و گو 
پیشنهادات انجمن دربارۀ تسهیل شرایط رفع تعهد ارزی؛ گزارش جلسه با رئیس کل بانک مرکزی

درخواست تجدیدنظر در شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ متن نامه به دکتر پورابراهیمی 

پیوند طالیی و درختان تخم طال؛ تجربیات یک مدیر باغ
تحقیق روی آفات در مجموعه ای ارزشمند؛ گفت و گو با یک محقق

نکات کاربردی در مبارزه با علف هرز َمرغ؛ تجربیات یک مدیر باغ

در وبینار پسته چه گذشت؟ ؛ گزیده ای از  گفت وگوهای وبینار پسته
بازخوانی چالش ها و بررسی راهکارها ؛ گزارش جلسه مجازی انجمن، اتحادیه و صادرکنندگان

آشفته بازار؛ درِد با درمان؛ رابطه باغدار و تاجر- نظرات یک باغدار 
همۀ ما از خانواده های پسته ای هستیم؛  رابطه باغدار و تاجر- نظرات یک خریدار پسته 

وضعیت گلدهی درختان پسته در آمریکا؛ گزارش پسته آمریکا

چگونگی کاهش تقاضای آب؟  )قسمت اول( ؛ خالصه سیاستی برای مدیریت منابع آب کشور
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ــی انجمــن پســته  ــه بازرگان ــی کمیت ــه میزبان ــخ 24 اردیبهشــت 1399 جلســه ای ب در تاری
ــنجان و  ــان، رفس ــیرجان، کرم ــته از س ــدگان پس ــی از صادرکنن ــور جمع ــا حض ــران ب ای
تهــران در محــل اتــاق بازرگانــی کرمــان برگــزار شــد. موضــوع جلســه تحلیــل وضعیــت 
ــران و  ــی ای ــرایط کنون ــون ش ــی پیرام ــری و هم اندیش ــته و هم فک ــی پس ــای اصل بازاره
جهــان در دوران شــیوع ویــروس کرونــا بــود. در طــول جلســه عــده ای از تجــار پســته کــه 
بــه صــورت حضــوری و جمعــی بــه صــورت مجــازی از ایــران و ســایر کشــورها حضــور 
داشــتند نظــرات خــود را پیرامــون مســائل مختلــف بیــان کردنــد. در ایــن جلســه کــه بــا 
حضــور محمــد صالحــی رییــس هیئــت مدیــرۀ انجمــن برگــزار شــد بــه مســائلی از قبیــل 
ــد نظــر در برخــی رفتارهــای  ــۀ آمــار و اطالعــات، تجدی ــزوم دقــت و شــفافیت در ارائ ل
ــه،  ــارت بهین ــرای تج ــخص ب ــی مش ــام و چارچوب ــف نظ ــزوم تعری ــاری، ل ــول تج نامعق
ــف  ــان ســال تجــاری 99-98 و تعری ــا پای ــدۀ محصــول ت ــرای عرضــۀ مان ــزی ب برنامه ری
ــن  ــد ای ــر چن ــد. ه ــه ش ــران پرداخت ــای پســته ای ــظ بازاره ــرای حف ــای درســت ب ابزاره
جلســه نتیجــه ملمــوس و قابــل توجهــی در پــی نداشــت امــا بــه اذعــان شــرکت کننــدگان، 
فرصــت مغتنمــی بــرای بیــان دیــدگاه هــا راجــع بــه شــرایط امــروز بــازار و همفکــری در  

خصــوص مســائل و مشــکالت صــادرات پســته بــود.
 بســیاری از شــرکت کنندگان در ایــن جلســه از تکــرار ایــن قبیــل جلســات جهــت آشــنایی 

و هم اندیشــی بیشــتر در مــورد شــرایط بــازار اســتقبال کردنــد.

ــن اجــالس  ــا لغــو برگــزاری ســی و نهمی ب
ــال 1399  ــکبار در س ــی خش ــورای جهان ش
ــن  ــا، ای ــروس کرون ــیوع وی ــت ش ــه عل ب
ــی  ــزاری وبینارهای ــه برگ ــم ب ــورا تصمی ش

بــا هــدف بررســی آخریــن وضعیــت تولیــد 
ــت مغزیجــات و خشــکبار  و تجــارت صنع

ــت. گرف
ــی  ــورای جهان ــه ش ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــته،  ــار پس ــت وبین ــرای مدیری ــکبار ب خش
ــل  ــه عم ــوت ب ــران دع ــته ای ــن پس از انجم
ــی  ــوع »بررس ــا موض ــار ب ــن وبین آورد و ای
وضعیــت فعلــی و چشــم انــداز آینــدۀ 
تولیــد و مصــرف پســته« روز چهارشــنبه، 14 
خــرداد، ســاعت 5:30 بعدازظهــر بــه وقــت 

ــد.  ــزار ش ــران برگ ای
ــن  ــای انجم ــت امن ــو هیئ ــروز آگاه، عض به
ــن در  ــی انجم ــدۀ دائم ــران و نماین پســته ای
ــن  ــت ای ــکبار، مدیری ــی خش ــورای جهان ش
وبینــار را از محــل دفتــر انجمــن پســته 
ایــران بــر عهــده داشــت و پنلیســت ها آقایان 
مایــک هومن از شــرکت واندرفــول- آمریکا، 
ــا،  ــانا- ایتالی ــرکت بس ــی از ش ــو کالگان پین
ــی اچ کی-  ــرکت س ــی از ش ــگ هونگ ک چن
ــرکت  ــو از ش ــرکان گرگول ــگ و س هنگ کن
تیریاکــی- ترکیــه در وبینــار حضــور یافتنــد. 
ــای پســته  ــه دنی ــی ماهنام در بخــش بازرگان
خالصــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن 

شده اســت. آورده  وبینــار 

)INC( وبینار بین المللی شورای جهانی مغزجات و خشکبار

انجمن پسته عهده دار مدیریت وبینار پسته 
دبیرخانه انجمن پسته ایران

جلسه مشترک کمیته بازرگانی انجمن و جمعی از صادرکنندگان پسته 

فرصتی مغتنم برای گفت و گو
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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ــت و بخــش  جلســۀ شــورای گفت و گــوی دول
اســتاندار  فدایــی  ریاســت  بــه  خصوصــی 
رئیــس  زاده  بــا حضــور طبیــب  و  کرمــان 
ــع، معــادن و کشــاورزی  ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــده مــردم کرمــان و  کرمــان، پورابراهیمــی نماین
راور در مجلــس و مســئولین تشــکل ها روز 
ــاه 1399 در  ــورخ 25 اردیبهشــت م پنجشــنبه م
محــل اســتانداری کرمــان برگــزار شــد. دســتور 
ــه  ــده ب ــیب های واردش ــی آس ــه بررس کار جلس
ــروس  ــیوع وی ــت ش ــه عل بخــش کشــاورزی ب
ــران  ــدگان انجمــن پســته ای ــود. نماین ــا ب کورون
حاضــر در ایــن جلســه فرهــاد آگاه، عضــو 
هیئــت مدیــره، حامــد رمضانــی، رئیــس کمیتــۀ 
بازرگانــی و حســین رضایــی دبیــر کل انجمــن 
ــارِی  ــه آم ــن ارائ ــه ضم ــد ک ــران بودن پســته ای
ــه  ــران ب ــته ای ــد و صــادرات پس ــت تولی وضعی
ــع و پیشــنهادات انجمــن  ــان مشــکالت، موان بی
بــرای حــل مشــکالت موجــود پرداختنــد. 
نماینــدگان انجمــن ضمــن تشــریح دالیــل 
مختلــف کاهــش صــادرات، وضــع قانــون 
در  رکــود  اصلــی  علــت  را  ارزی«  »تعهــد 
ایــران برشــمردند و آن را  صــادرات پســته 
عامــل ممانعــت از اقتصــاد آزاد و تجــارت آزاد 

دانســتند.  بین المللــی 
نماینــدگان انجمــن بــا اســتناد بــه برخــی 
ــردن  ــتثنی ک ــتار مس ــی خواس ــتندات قانون مس
صــادرات محصــوالت کشــاورزی از قانــون 
تعهــد ارزی شــدند. انجمــن پســته ایــران ضمــن 
کشــاورزی  محصــوالت  اینکــه  بــه  اشــاره 
از کمتریــن کمــک و یارانــۀ دولتــی بهــره 
ــد  ــی تولی ــش خصوص ــط بخ ــد، توس می گیرن
آنهــا  از صــادرات  گره گشــایی  و  می شــوند 
می توانــد بــه رونــق و جهــش تولیــد در کشــور 

کمــک کنــد، مســتثنی شــدن صــادرات پســته از 
قانــون تعهــد ارزی را برابــر بــا برطــرف شــدن 
ــود  بســیاری از مشــکالت صــادرات پســته، بهب
وضعیــت کشــاورزان و باغدارهــا و فــروش 

ــت.  ــته دانس ــای پس ــده انباره مان
ــردم  ــده م ــی نماین ــه پورابراهیم ــن جلس در ای
ــت  ــه درخواس ــه ب ــن توج ــان و راور ضم کرم
ــوم پیمان ســپاری ارزی،  انجمــن و تشــریح مفه
ــن  ــرای تعیی ــالح روش اج ــرورت اص ــه ض ب
ــود  ــد نم ــادرات تأکی ــی از ص ــف ارز ناش تکلی
و از انجمــن پســته ایــران خواســت پیشــنهادات 
خــود را در زمینــه نحــوۀ ایفــاد تعهــد ارزی طــی 

ــه دهــد. ــه وی ارائ ــه ای ب نام
برگــزاری ایــن نشســت، مصوبــات ملــی و 
ــه آورده  ــه در ادام ــت ک ــی داش ــری در پ فراگی

ــد: ــده ان ش
   بــا توجــه بــه گزارشــی کــه در مــورد وضعیت 
ــر  ــر اث ــر آن ب پســته اســتان و خســارت وارده ب
کرونــا ویــروس و همچنیــن اثــرات منفــی رکود 
ــه و  ــته ارای ــت پس ــی صنع ــش بازرگان ــر بخ ب
ــع  ــش و رف ــتای کاه ــه در راس ــنهادهایی ک پیش
ایــن مشــکالت مطــرح شــد، از جملــه مســتثنی 
کــردن صــادرات محصــوالت کشــاورزی از 
مقــررات تعهــد ارزی، رایزنــی خارجــی جهــت 
بازشــدن هــر چــه ســریع تر مرزهــای گمرکــی 
ــی روش  ــاق بازرگان ــد ات ــرر گردی ــور مق کش
مــورد نظــر بــرای ایفــای تعهــدات ارزی را دقیقًا 
کارشناســی و تدویــن نمایــد تــا در جلســه ای با 
حضــور رئیــس محتــرم انجمــن پســته و آقایــان 
آگاه و رمضانــی، در بانــک مرکــزی بررســی 
ــرو  ــود. )پی ــری ش ــم گی ــورد آن تصمی و در م

جلســات 1398/09/14 و 1398/07/17(
ــه  ــالل در واردات و عرض ــه اخت ــه ب ــا توج   ب

ــی را  ــرات منف ــه اث ــاورزی ک ــای کش ــاده ه نه
ــته  ــته گذاش ــت پس ــی صنع ــش باغبان ــر بخ ب
اســت، پیشــنهاد شــد در ترخیــص نهــاده هــای 
کشــاورزی از گمــرکات کشــور تســهیل شــود.
ــی پســته  ــن مل ــزارش انجم ــه گ ــا توجــه ب   ب

ایــران در مــورد وضعیــت پســته اســتان و 
خســارت وارده بــر آن بــر اثــر کرونــا ویــروس 
و همچنیــن مشــکالت ناشــی از رکــود بــر 
جملــه  از  پســته  صنعــت  باغبانــی  بخــش 
ــد،  ــای تولی ــن هزینه ه ــی در تأمی مشــکالت مال
امهــال یکســاله بــرای تســهیالت  پیشــنهاد 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــا محوریــت 
محصــوالت تــره بــار )2 ســال( و خشــکبار )1 
ــاب  ــد جن ــرر ش ــد و مق ــرح گردی ــال( مط س
ــی الزم را  ــی هماهنگ ــر پورابراهیم ــای دکت آق
ــک  ــا بان ــترک ب ــه مش ــزاری جلس ــت برگ جه
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــور و صن ــاورزی کش کش
ــل  ــتانی به عم ــد اس ــران ارش ــور مدی ــا حض ب
ــا نــرخ مصــوب  آورنــد. همچنیــن تســهیالت ب
شــورای پــول و اعتبــار )11 درصــد( بــرای 
نظــر  صــادرات محصــوالت کشــاورزی در 

ــود. ــه ش گرفت
اخــذ  فراینــد  در  تســهیل  راســتای  در    

از  تســهیالت جهــت صــادرات و حمایــت 
صنــدوق  می شــود  پیشــنهاد  صادرکننــدگان 
ضمانــت صــادرات ایــران بیمــه نامه هــا و 
ــف  ــا تخفی ــی را ب ــای صادرات ــت نامه ه ضمان
ــی  ــار صادرات ــای اعتب ــق بیمه ه ــد ح 50 درص
و ضمانــت نامه هــای صادراتــی صــادر نماینــد.
 عرضــه و واردات محصــوالت کشــاورزی 

بــر  مالیــات  پرداخــت  از  نشــده  فــرآوری 
ــوالت  ــتند و محص ــاف هس ــزوده مع ارزش اف
ــات  ــمول مالی ــاورزی مش ــده کش ــرآوری ش ف
بــر ارزش افــزوده می باشــند. درصورتی کــه 
فــرآوری شــده  صادرکننــدگان محصــوالت 
ارز  برگشــت  بــر  دال  مدرکــی  کشــاورزی 
حاصــل از صــادرات خــود را بــه ســازمان امــور 
مالیاتــی ارایــه نماینــد، مالیــات بــر ارزش افزوده 
ــی  ــردد. پیشــنهاد م ــی گ اخــذ شــده مســترد م
شــود مالیــات بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان 
محصــوالت فرآوری شــده کشــاورزی بــدون در 
ــل از  ــت ارز حاص ــرط بازگش ــن ش ــر گرفت نظ

ــود. ــترداد ش ــادرات اس ص
  منظــور ایجــاد ثبــات در مرزهــای صادراتــی، 

ــرای  ــتی ب ــکل بهداش ــن پروت ــات تدوی مقدم
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــا هــر کــدام 
از بازارهــای هــدف، از طریــق تشــکیل کمیته ای 
متشــکل از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
بازرگانــی  اتــاق  وزارت جهــاد کشــاورزی، 
ــران و وزارت امــور خارجــه پیگیــری شــود. ای

مطالبه انجمن پسته ایران در جلسه شورای گفت و گو 

شرایط رفع تعهد ارزی صادرات پسته تسهیل شود
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پیــرو ارائــه گــزارش دبیــرکل انجمــن پســته ایــران 
بــه نمایندگــی از اتــاق بازرگانــی کرمــان در 
ــت و بخــش  ــر شــورای گفتگــوی دول نشســت اخی
خصوصــی اســتان کرمــان پیرامــون وضعیــت وخیــم 
کنونــی صنعــت پســته کشــور و پیشــنهاد اســتاندار 
محتــرم کرمــان و جنــاب آقــای دکتــر پــور 
ــان و راور  ــردم کرم ــرم م ــده محت ــی، نماین ابراهیم
در مجلــس شــورای اســامی، جهــت ارائــه راهــکار 
ــع  ــه منظــور اصــاح شــیوه رف از ســوی انجمــن ب
ــنبه  ــه ش ــدگان پســته، روز س ــد ارزی صادرکنن تعه
ــا  ــه ای ب ــاه 1399، جلس ــت م ــورخ 30 اردیبهش م
ــی،  ــور ابراهیم ــر پ ــی، دکت ــر فدای ــور دکت حض
ــت  ــی از اعضــای هیئ ــب زاده و جمع ــدس طبی مهن
ــت کل و  ــا ریاس ــران ب ــته ای ــن پس ــره انجم مدی
ــزی  ــک مرک ــران بان ــان و مدی ــد از معاون ــی چن تن
ایــران در محــل دفتــر ریاســت کل بانــک مرکــزی 
ایــران در تهــران برگــزار و نامــۀ حــاوی پیشــنهادات 
ــران در خصــوص اصــاح شــیوه  انجمــن پســته ای
رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان پســته بــه جلســه 

ــه شــد.  ارائ
ــط  ــده توس ــه ش ــنهادات ارائ ــرفصل پیش ــم س اه
ــرح  ــه ش ــه ب ــن جلس ــران در ای ــته ای ــن پس انجم

ــود: ــل ب ذی
 فصــل الخطــاب قــرار گرفتــن ثبــت تهاتــر 
ــع  ــامانۀ جام ــده در س ــده و واردکنن ارز صادرکنن

تجــارت بــا ارائــه  کوتاژهــای صادراتــی و وارداتــی 
بــرای رفــع تعهــد ارز حاصــل از صــادرات پســته و 
عــدم نیــاز بــه ارائــه ســند دیگــری منجملــه گواهــی 
انتقــال ارز از صادرکننــده بــه واردکننــده  یــا گواهی 
ــه صادرکننــده واریــز ریــال از ســوی واردکننــده ب
ــدگان  ــد ارزی صادرکنن ــل تعه ــع کام ــکان رف  ام

ــادرات ــل ص ــه روش واردات در مقاب ــته ب پس
 Fast Track ــد سریع الســیر  ایجــاد مســیر جدی
در ثبــت ســفارش و تخصیــص ارز واردات کاالهای 
مجــاز مشــروط بــر تأمیــن ارز آنهــا از محــل 

صــادرات پســته
الزم بــه ذکــر اســت کــه پــس از بحــث و بررســی 
ــران  ــون پیشــنهادات انجمــن پســته ای مفصــل پیرام
در جلســه مذکــور و حســن نیــت مقامــات محتــرم 
بانــک مرکــزی در کمــک بــه صادرکننــدگان کشــور 
ــنهادات  ــات پیش ــی، کلی ــر کنون ــرایط خطی در ش
انجمــن مــورد تأییــد ریاســت محتــرم بانــک مرکزی 
ــکل از  ــه ای متش ــد کمیت ــرر ش ــت و مق ــرار گرف ق
ــران و  ــزی ای ــک مرک ــادرات بان ــس اداره ص رئی
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی کرمــان و انجمــن پســته 
ایــران نســبت بــه تدویــن متــن تفاهــم نامــه مــورد 
نظــر بــر اســاس تصمیمــات متخــذه در ایــن جلســه 
ــا  ــب ب ــران متناس ــته ای ــن پس ــد. انجم ــدام نماین اق
پیشــرفت کار، صادرکننــدگان پســته را از تحــوالت 

ــه مطلــع خواهــد کــرد. ــن زمین بعــدی در ای

پیشنهادات انجمن پسته ایران دربارۀ تسهیل شرایط رفع تعهد ارزی
در جلسۀ مشترک انجمن پسته با رئیس کل بانک مرکزی
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به نام خدا

جناب آقای دکتر پورابراهیمی 
 نماینده محترم مردم

 کرمان و راور
 در مجلس شورای اسالمی

ــور و  ــته کش ــت پس ــم صنع ــت وخی ــوع: وضعی موض
ــد ارزی  ــع تعه ــیوه رف ــر در ش ــت تجدیدنظ درخواس

ــدگان صادرکنن

با سالم،
حســب مذاکــرات و مباحــث فی مابیــن در جلســه ی اخیــر 
شــورای گفــت و گــوی اســتان کرمــان پیرامــون وضعیــت 
وخیــم صنعــت پســته کشــور و نیــاز مبــرم بــه تجدیدنظــر 
در شــیوه رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان پســته بــه منظور 
برون رفــت از ایــن وضعیــت، انجمــن پســته ایــران ضمــن 
ــرم  ــتاندار محت ــی و اس ــر از پیشــنهاد حضرتعال تشــکر واف
ــرایط  ــایی از ش ــه گره گش ــک ب ــت کم ــان جه ــتان کرم اس
ــد اطــالع آن  ــت مزی ــر را جه ــکات زی ــج موجــود، ن بغرن

مقــام محتــرم بــه اســتحضار مــی رســاند.
ــران  ــداول حاشــیه ی ســود صــادرات پســته ی ای بطــور مت
باشــد.  مــی  درصــد  دو  از  کمتــر  بــرای صادرکننــده 
بنابرایــن، غالبــًا بالــغ بــر 98 درصــد درآمــد ارزی حاصــل 
ــرآوری  ــد، ف ــای خری ــرف هزینه ه ــادرات، ص ــن ص از ای
از 98  و صــدور پســته می شــود. حــدود 95 درصــد 
ــه  ــد ک ــی می باش ــای ریال ــهم هزینه ه ــور، س ــد مذک درص
ــد، فــرآوری و لجســتیک  جهــت پوشــش هزینه هــای خری
ــادرات  ــل از ص ــد ارز حاص ــته بای ــادرات پس ــی ص داخل
ــود.  ــال ش ــه ری ــل ب ــده تبدی ــیله ی صادرکنن ــته بوس پس
بنابرایــن صادرکننــده ی پســته ی ایــران، هیــچ تــوان و 
عالقــه ای بــه بازنگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات خــود 

ــود،  ــدن ارز خ ــدارد و در صــورت بازنگردان ــه کشــور ن ب
دیگــر قــادر بــه تــداوم کســب و کار خــود نخواهــد بــود. 
گــواه ایــن مطلــب، عملکــرد صادرکننــدگان پســته در تمــام 
ادوار و همچنیــن دریافــت وجــوه حاصــل از صــادرات در 
ــان  ــط ایش ــای کشــور توس ــک ه ــای ارزی بان حســاب ه
پیــش از شــرایط تحریمــی مــی باشــد. ضمنــًا بایــد توجــه 
ــته،  ــارت پس ــودن تج ــی ب ــل تخصص ــه دلی ــه ب ــت ک داش
صادرکننــده ی یکبــار مصــرف در صنعــت پســته ی کشــور 

ــم. ــته و نداری نداش
ــل از  ــدن ارز حاص ــور، بازگردان ــود کش ــرایط موج در ش
صــادرات پســته بــه کشــور بــه طرقــی کــه بانــک مرکــزی 
تعییــن کــرده، بــرای صادرکننــدگان قانونــی بســیار پرهزینــه 
و مشــکل اســت. ایــن وضعیــت، منجــر بــه کاهــش شــدید 
صــادرات پســته از کشــور، انباشــت حجــم بی ســابقه ای از 
پســته در انبارهــای داخــل کشــور، کاهش شــدید ارز آوری 
ایــن محصــول، افــت شــدید قیمــت پســته، ضــرر هنگفــت 
کشــاورزان پســتهکار در 2۶ اســتان کشــور بــا ســطح زیــر 
کشــت 500 هــزار هکتــار بــاغ پســته و متأثــر شــدن قریــب 
15 میلیــون نفــر از مــردم کشــور کــه معیشــت آنهــا بــه ایــن 
صنعــت وابســته  اســت، شــده اســت. بنابرایــن الزم اســت 
تــا جهــت گشــودن ایــن معضــل و پیشــگیری از فاجعــه ای 
قریبالوقــوع، چــاره ای توســط مســئولین امــر - باالخــص در 

دولــت محتــرم و بانــک مرکــزی - اندیشــیده شــود.
ــکل را  ــه ی مش ــدا ریش ــد ابت ــی کار، بای ــت چاره جوی جه

ــناخت: ش
1. بدلیــل شــرایط تحریــم  ظالمانــه ی خارجــی علیــه 
ــدگان  ــه صادرکنن ــت ک ــال اس ــر 10 س ــغ ب ــورمان، بال کش
ــه  ــده و البت ــی و پیچی ــبکه ای مویرگ ــاد ش ــا ایج ــته ب پس
ــل  ــول ارز حاص ــکان وص ــه، ام ــل توج ــه ی قاب ــا هزین ب
آن  بازگردانــدن  مشتریان شــان،  از  خــود  صــادرات  از 
ــد.  ــاد کرده ان ــال را ایج ــه ری ــل آن ب ــور و تبدی ــه کش ب
ــی و  ــی، غیرعلن ــبکه ی مویرگ ــن ش ــای ای ــتر بخش ه بیش

ــه  ــرار ب ــورت اص ــه در ص ــت ک ــمی اس غیررس
ــد  ــاز خواه ــود ب ــرد خ ــبکه از کارک ــدن آن، ش ــمی ش رس
ــن  ــزی، ضم ــک مرک ــه بان ــرد ک ــه ک ــد توج ــتاد. بای ایس
اطــالع از ایــن موضــوع، بدلیــل الزامــات کارکرد در شــرایط 
ــی از  ــه درســتی ممانعت ــش از ســال 97 ب ــا پی تحریمــی، ت
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کارکــرد ایــن شــبکه بــه عمــل نمــی آورد. در ایــن 
رابطــه بایــد بــه ایــن خصوصیــت مهــم و منحصر 
بــه فــرد صنعــت پســته نیــز توجــه کــرد کــه تنهــا 
ــی  ــد بین الملل ــته در بع ــده ی پس ــه کنن دو عرض
ــًا  ــکا. تقریب ــران و آمری ــد: ای ــا وجــود دارن در دنی
تمامــی مشــتریان پســته ی ایــران، همزمان مشــتری 
ــادی  ــکای زی ــتند و ات ــز هس ــکا نی ــته ی آمری پس
بــه رقیــب تجــاری پســته ی ایــران  یعنــی آمریــکا 
ــه ی  ــرس و واهم ــه ی ت ــن، درج ــد. بنابرای دارن
ــا  ــارت ب ــه تج ــکا علی ــای آمری ــا از تحریم ه آنه
ــران بســیار بیشــتر از تــرس و واهمــه ی ســایر  ای
مشــتریان خارجــی کاالهــا و خدمــات ایــران 
اســت. وســواس مشــتریان خارجــی پســته ی 
ایــران در مخفــی نگــه داشــتن مــراودات تجــاری 
ــای ایرانی شــان بســیار  ــا طرف ه ــی خــود ب و مال
ــا  ــراوده ی رســمی ب ــوع م ــوده و از هــر ن ــاد ب زی
ایــران گریزاننــد. در چنیــن شــرایطی، اغلــب 
صادرکننــدگان پســته ی کشــور، در 10 ســال اخیــر 
جهــت برگردانــدن ارز خــود بــه کشــور باالجبــار 
ــمی  ــای غیررس ــار و صرافی ه ــبکه ی تج ــه ش ب
ــران،  ــته ای ــت پس ــرای صنع ــده اند. ب ــل ش متوص
اصــرار بانــک مرکــزی بــه انجــام نقــل و انتقــاالت 
ــه  ــاز، ب ــای مج ــق صرافی ه ــًا از طری ارزی صرف
معنــای کاهــش شــدید صــادرات رســمی و 
قانونــی پســته از کشــور خواهــد بــود؛ ضایعــه ای 
کــه متأســفانه در دو ســال اخیــر اتفــاق افتــاده و 
منجــر بــه ســوق پیــدا کــردن صــادرات پســته بــه 
ــا  ــا تراکنش ه ــی و  ی ــیرهای غیرقانون ــمت مس س
ــارج  ــل و خ ــوری در داخ ــازی های ص و سندس

کشــور شــده اســت.
2. بدلیــل حاشــیه  ســود بســیار پاییــن صــادرات 
بــه  صادرکننــده  اجبــار  صــورت  در  پســته، 
عرضــه ارز حاصــل از صــادرات خــود در نرخــی 
پایین تــر از نــرخ ارز در بــازار آزاد، صادرکننــده ی 
قانونــی قــدرت رقابــت بــا صــادرات قاچــاق  یــا 
بازرگانــی اجــاره ای را  از طریــق کارت هــای 
ــا  ــل از دســت خواهــد داد. بعــالوه، ت بطــور کام

ــی کــه حاشــیه ی ســود صــادرات قاچــاق و  زمان
ــاره ای  ــی اج ــای بازرگان ــتفاده از کارت ه ــا اس ی
ــا  ــر ب ــه ی مؤث ــکان مقابل ــد، ام ــه باش ــل توج قاب
ــن،  ــده  وجــود نخواهــد شــد. بنابرای ــن دو پدی ای
الزم اســت تــا بــا اتخــاذ سیاســتی صحیــح، ســود 
ــن  ــرد. ای ــن ب ــا را از بی ــن روش ه ــه ای توصــل ب
ــرخ  ــه ن ــت ک ــد رف ــن خواه ــی از بی ــود وقت س
فــروش ارز صادرکننــده ی قانونــی پســته حداقــل 
ــازار آزاد باشــد. الزم  ــرخ ارز در ب ــدازه ی ن ــه ان ب
ــداری  ــرخ خری ــون ن ــه هم اکن ــر اســت ک ــه ذک ب
ــا  ارز حاصــل از صــادرات پســته نزدیــک 500 ت
800 تومــان کمتــر از نــرخ آزاد مــی باشــد. ایــن 
ــب 3  ــی قری ــه ی اضاف ــای هزین ــه معن ــاوت ب تف
الــی 5 درصــد روی فروشــی بــا حاشــیه ی ســود 

ــت! ــد اس 2 درص
اما راه چاره چیست؟

1. پیشــنهاد می شــود بانــک مرکــزی ضمــن 
حصــول اطمینــان از برگشــت ارز صادرکننــدگان، 
ــاالت ارزی و  ــل و انتق ــرل نق ــر کنت ــرار ب از اص
ریالــی مرتبــط بــا صــادرات پســته دســت بــردارد. 
ــده و  ــر ارز صادرکنن ــت تهات ــور، ثب ــن منظ بدی
واردکننــده در ســامانه ی جامــع تجارت بــا ارائه ی 
کوتاژهــای صادراتــی و وارداتــی بــرای رفــع تعهد 
ــی و فصل الخطــاب  ارز حاصــل از صــادرات کاف
ــات  ــت اثب ــری جه ــند دیگ ــه س ــاز ب ــد و نی باش
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه ی 
ــال ارز  ــه گواهــی انتق اقتصــادی کشــور - منجمل
ــا گواهــی واریــز  ــه واردکننــده  ی از صادرکننــده ب
ریــال از ســوی واردکننــده بــه صادرکننــده - 
ــه ذکــر اســت هم اکنــون نیــز ایــن  نباشــد. الزم ب
ــوند؛  ــم می ش ــوری تنظی ــورت ص ــا بص گواهی ه
ــده  ــوارد صادرکنن ــب م ــاًل در اغل ــه عم حال آنک
ــق  ــده از طری ــود و واردکنن ــراف خ ــق ص از طری
ــروش ارز  ــد و ف ــه خری ــدام ب ــود اق ــراف خ ص
می کننــد. چنانچــه آزادی عمــل واردکننــده و 
صادرکننــده در خریــد و فــروش ارز هر یــک 
بصــورت جداگانــه از طریــق صــراف خــود 
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ــوار  ــیار دش ــا بس ــود، کار آنه ــه ش ــا گرفت از آنه
ــا  ــه ب ــد؛ حال آنک ــد ش ــف خواه ــاًل متوق و عم
تهاتــر کوتاژهــا اطمینــان کامــل از اســتفاده از ارز 
صادراتــی جهــت واردات حاصــل شــده و نیــازی 

ــود. ــد ب ــه ســختگیری بیشــتر نخواه ب
ــت ارز  ــه ی قیم ــردن فاصل ــن ب ــت از بی 2. جه
ــایر  ــته و س ــادرات پس ــل از ص آزاد و ارز حاص
و  دســتی  صنایــع  کشــاورزی،  محصــوالت 
ــن  ــن و ارزان تری ــی، بهتری ــات فنی-مهندس خدم
کشــور،  و  مرکــزی  بانــک  بــرای  راهــکار 
ــر  ــازاد ب ــی م ــاز واردات ــای مج ــت تقاضاه هدای
ــه  ــیدی ب ــا سوبس ــی  ی ــاء دولت ــا منش ــای ب ارزه
ســمت ارز حاصــل از صــادرات کاالهــای مــورد 
ــود  ــنهاد می ش ــور پیش ــن منظ ــت. بدی ــاره اس اش

سیاســت های زیــر اتخــاذ گــردد:
 تصویــب امــکان رفــع کامــل تعهــد ارزی 
صادرکننــدگان کاالهــای کشــاورزی، صنایــع 
بــه روش  فنی-مهندســی  دســتی و خدمــات 

صــادرات مقابــل  در  واردات 
ــک  ــه ی بان ــدم مداخل ــاعته و ع  تســریع 48 س
مســیر جدیــد سریع الســیر )ایجــاد  مرکــزی 
Fast Track ( در ثبــت ســفارش و تخصیــص 
ارز واردات کاالهــای مجــاز مشــروط بــر تأمیــن 
ارز آنهــا از محــل صــادرات کاالهــای کشــاورزی، 

ــی ــات فنی-مهندس ــتی و خدم ــع دس صنای
ــالف  ــه برخ ــا ک ــت از آنج ــر اس ــه ذک الزم ب
پایــه ی  بــا  کشــور  صادراتــی  کاالهــای 
هیدروکربنــی و معدنــی، در تولیــد محصــوالت 
ــی- ــات فن ــتی و خدم ــع دس ــاورزی، صنای کش

ــیار  ــرژی بس ــت ان ــید و ران ــی از سوبس مهندس
ناچیــزی بهــره بــرده شــده اســت، تمایــز 
پیشــنهادی در امــکان نحــوه ی تهاتــر ارز حاصل 
ــای  ــایر کااله ــه س ــبت ب ــا نس ــادرات آنه از ص
صادراتــی، کمتریــن امتیــازی اســت کــه جهــت 
جبــران بخشــی از رانــت صنایــع انرژی بــر، 
می تــوان بــرای جهــش تولیــد و صــادرات 
کاالهــای کشــاورزی، صنایــع دســتی و خدمــات 

فنی-مهندســی قائــل شــد. جهــت تبییــن بیشــتر 
ــیمی  ــه ی پتروش ــک کارخان ــوع می توان ی موض
ــب  ــه ی دو رقی ــه مثاب ــته را ب ــاغ پس ــک ب و  ی
فــرض کــرد کــه هــر دو مشــغول تولیــد کاالی 
ــس از  ــه پ ــتند ک ــام »دالر« هس ــه ن ــدی ب واح
تولیــد آن )صــادرات محصــول خــود( در  یــک 
ــد.  ــازار رقابتــی کاالی خــود را عرضــه می کنن ب
ــیمی(  ــه  پتروش ــب کارخان ــی )صاح ــرای  یک ب
هــر واحــد از تولیــد ایــن کاالی مشــترک 
ــام شــده  ــه ی تم )دالر( حــدود 50 ســنت هزین
دربرداشــته و بــرای دیگــری )صادرکننــده ی 
پســته( 98 ســنت. حــال، بانــک مرکــزی بــه هــر 
ــروش  ــازار ف ــد و در ب ــه بروی ــد ک دو می گوی
ارز حاصــل از صــادرات بــا هــم رقابــت کنیــد. 
ــن  بدیهــی اســت در صــورت عــدم اصــالح ای
وضــع، نتیجــه ی کار چیــزی جز دســت کشــیدن 
ــتن وی  ــته و پیوس ــد پس ــته از تولی ــدار پس باغ
ــت  ــمه های ران ــه سرچش ــن ب ــل متصلی ــه خی ب

ــود. ــد ب ــور نخواه ــرژی در کش ان
امیــد اســت در شــرایط تحریــم هــای ظالمانه دو 
ســال اخیــر آمریــکا علیــه کشــورمان کــه باعــث 
ــروز ارزش  ــادرات ام ــک دالر ص ــر ی ــده ه ش
ــرای  ــل از آن را ب ــان قب ــج دالر صــادرات زم پن
ــن  ــع ای ــریع در رف ــد، تس ــته باش ــور داش کش
معضــل، بتوانــد زمینــه برداشــتن گامــی مهــم و 
درازمــدت در راســتای جهــش تولیــد و اقتصــاد 
ــه  ــور ب ــاد کش ــتگی اقتص ــش وابس ــی، کاه مل
ــدار  ــتغال پای ــمگیر اش ــد چش ــت و گاز، رش نف
در بخش هــای مولــد اقتصــاد و افزایــش درآمــد 
کارگــران و کشــاورزان ایــران را ایجــاد کنــد. در 
صــورت صالحدیــد، نماینــدگان انجمــن پســته 
ایــران آمادگــی دارنــد جهــت ادای توضیحــات 
ــذل  ــاپیش از ب ــوند. پیش ــرفیاب ش ــی ش تکمیل
دغدغــه  همــواره  کــه  حضرتعالــی  توجــه 
توســعه اقتصــادی جای جــای ایــن ســرزمین را 

داشــته اید سپاســگزارم.
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زمــان و مقــدار ســودآوری هــر درخــت پســته 
عملیــات  بــودن  موفقیت آمیــز  میــزان  بــا 
پیوندزنــی، نــوع پیونــد و ســابقه باردهــی 
ــود،  ــدا می ش ــدک از آن ج ــه پیون ــی ک درخت
ــی  ــه معرف ــه ب ــن رو، در ادام ــاط دارد. از ای ارتب
ــب  ــا و معای ــا، مزای ــد و شــکل آنه ــواع پیون ان
روش هــای مختلــف پیوندزنــی، نحــوه انتخــاب 
موفقیت آمیــز  در  مهــم  عوامــل  و  پیونــدک 

بــودن عملیــات پیوندزنــی پرداخته ایــم. 
معرفی انواع پیوند 

لولــه ای  پیونــد  شــامل:  پیوندهــا  انــواع 
)ماشــوله(، پیونــد بدنــی )خــال(، پیونــد تَرکــه 
ــکنه ای  ــد اس ــپ و پیون ــد چی ــی، پیون یخچال

هســتند.  
ــای  ــزو پیونده ــی ج ــی و بدن ــه ای ــد لول پیون
همــه  بیــش  و  کــم  کــه  هســتند  مرســوم 
ــت  ــد و جه ــنایی دارن ــا آش ــا آنه ــداران ب باغ
ــن  ــی شــدن بحــث، در ای ــری از طوالن جلوگی
مطلــب در مــورد ســایر روش هــا توضیــح داده 

 . می شــود
ــی  ــد بدن ــان پیون ــی هم ــه یخچال ــد ترک پیون
ــر آن همــراه  اســت کــه بخشــی از پوســت زی
بــا چشــمه جــدا شــده باشــد. ترکه هــا معمــوالً 
ــفندماه جــدا  ــان خــواب درخــت در اس در زم
ــت  ــلفون پیچی جه ــس از س ــوند و پ ــی ش م
ــر  ــای صف ــا دم ــال ب ــت در یخچ ــظ رطوب حف
ــوند  ــداری می ش ــانتی گراد نگه ــا 4 درجــه س ت
و پــس از مرحلــه متــورم شــدن جوانه هــا، 

ــود دارد. ــی وج ــکان پیوندزن ام
در پیونــد چیــپ ضمــن اینکــه بخشــی از 
پوســت زیــر پیونــدک جــدا می شــود، بخشــی 
از چــوب درخــت پیوندگیرنــده هــم بایــد 
ــل  ــد در آن مح ــدک بتوان ــا پیون ــود ت ــدا ش ج

ــردد.  ــتقر گ مس
در پیونــد اســکنه، شــاخه درخــت را از وســط 
ــک  ــد(. بعــد ی ــد )شــکاف می دهن ــاچ می کنن ق
ــه انتهایــی را جــدا نمــوده،  شــاخه دارای جوان
ــاد  ــکاف ایج ــل ش ــد و  داخ ــز می کنن آن را تی
ــم  ــس محک ــا نایلک ــد و ب ــای می دهن ــده ج ش

می بندنــد. 
مزایا و معایب روش  های پیوندزنی

ایــن  ماشــوله  پیونــد  مزیت هــای  از  یکــی 
ــل  اســت کــه اســتحکام خوبــی دارد و در مقاب
ــب  ــا عی ــکند. ام ــی نمی ش ــاد به راحت وزش ب
ایــن پیونــد ایــن اســت کــه مقــدار ضایعــات و 
ــدک  ــد پیون ــد، چــون بای ــری دارن تلفــات باالت
ــاب  ــوی انتخ ــه نح ــده ب ــه دریافت کنن ــا پای ب
ــند.  ــر متناســب باش ــه لحــاظ قط ــه ب شــوند ک
ــن روش شــاید از هــر ترکــه حــدود 50  در ای
ــرد و  ــدا ک ــوان ج ــا را بت ــد از پیوندک ه درص

ــوند.  ــف می ش ــی آن تل مابق
در تغییــر پیونــد درختــان مســن، روی پوســت 
ــت،  ــالم نیس ــت س ــه پوس ــی ک ــه و قدیم کهن

ــدارد. ــی وجــود ن ــد بدن ــکان زدن پیون ام
ــد  ــم پیون ــاه بخواهی ــرداد م ــط در خ ــر فق اگ
ــکی و  ــا، خش ــود گرم ــل وج ــه دلی ــم ب بزنی

فشــار کــم آبــی، نهایتــًا یــک مــاه وقــت 
داریــم. بنابرایــن، اگــر بخواهیــم از پیونــد 
ترکــه یخچالــی اســتفاده کنیــم، در ایــن روش، 
ــاه  ــه م ــدت س ــه م ــرداد ب ــا خ ــن ت از فروردی
ــدزدن وجــود دارد. هــوا در ایــن  فرصــت پیون
ــه روی  ــت ک ــراوان اس ــک و آب ف ــان خن زم
ــانی  ــروی انس ــر دارد. و نی ــد اث ــی پیون گیرای
بــرای اجــرای عملیــات پیوندزنــی هــم ارزان تر 
ــا  ــن ترکه ه ــان گرفت ــن در زم ــت. همچنی اس
ــه  ــداد ترک ــود دارد و تع ــادی وج ــت زی فرص
ــه دســت  ــوان ب ــربرداری ها می ت ــی از س فراوان

آورد. 
اگــر بنــا باشــد باغــی را در فرصــت یک ســاله 

پیوند طالیی و درختان تخم طال
علی کرمی زارع

مدیر باغ در منطقه رفسنجان و ارزوئیه

پیوندک و ترکه یخچالی پیوندک و پایه 
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پیونــد بزنیــم، تلفیقــی از روش هــای مختلــف 
ــدف  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــد در رس ــی می توان پیوندزن
خیلــی کارگشــا باشــد. یعنــی در ابتــدا روش 
پیونــد ترکــه یخچالــی بــه کار رود، ســپس فرصــت 
یک ماهــه ای بــرای زدن پیونــد بــا اســتفاده از 
ترکه هــای خردادمــاه وجــود دارد، در مهرمــاه 
هــم پیونــد خــواب را می تــوان زد. پیونــد خــواب 
روی پایــه ورا )اهلــی( خــوب بــوده و روی پایــه 
یوســی بــی وان هــم جــواب داده اســت. بــا تلفیــق 
ــاری  ــاغ 100 هکت ــک ب ــوان ی ــا می ت ــن روش ه ای

را در یک ســال پیونــد زد. 
ــت و  ــه در اردیبهش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــار اســت  ــان بســیار کمــی در اختی خــرداد، زم
و اســتفاده از روش مرســوم در ایــن ماه هــا 
بــرای پیونــد زدن تعــداد درختــان زیــاد خیلــی 
ــتفاده از روش  ــورت اس ــت. در ص ــر نیس موث
ــوددارد،  ــت وج ــاه فرص ــاًل یک م ــوم، عم مرس
ــت  امــکان دارد ترکه هــا شــیره زده باشــند، نوب
ــورد  ــد بخ ــد پیون ــه می خواه ــی ک ــاری باغ آبی
ــد از  ــا بع ــند و ی ــنه باش ــان تش ــد و درخت نباش
پیونــدزدن نتــوان آبیــاری انجــام داد. همچنیــن 
ــروز موج هــای شــدید گرمــا در تیرمــاه و  ــا ب ب
ــودن  ــرد ب ــازک و ت ــه ن ــا توجــه ب ــاه ب خردادم
ــدادی از  ــدن تع ــکان خشک ش ــا، ام پیوندک ه
ــاف  ــل انعط ــا در اول فص ــوددارد. ام ــا وج آنه
ــرای آبیــاری وجــود دارد و شــرایط  بیشــتری ب

ــر اســت.  ــی بهت ــی خیل ــرای پیوندزن ب
نحوه انتخاب پیوند مناسب

ترکــه ای خــوب اســت کــه از درختــی انتخــاب 
شــود کــه چنــد ســال قبــل از ســربرداری ایــن 
ــته اش را  ــد، پس ــده باش ــایی ش ــت شناس درخ
ــدار  ــیم و مق ــرده باش ــری ک ــده و وزن گی چی

ــس محصــول  ــم، اُن محصــول دهــی آن را بدانی
ــم  ــزان ســال آوری آن را بدانی ــم، می آن را بدانی
ــارت  ــه عب ــم. ب ــم پســته آن را بدانی ــوع رق و ن
ــه  ــی انتخــاب شــود ک ــه از درختان دیگــر، ترک
ــده  ــد ش ــده و تأیی ــناخته ش ــای آن ش ویژگی ه
باشــند و بــه اصطــالح از درختــان »تخــم طــال« 
ــد در بهمــن  ــان بای ــن درخت انتخــاب شــود. ای
مــاه ســربرداری شــوند تــا بتــوان در خــرداد از 
ــه  آنهــا ترکــه گرفــت، و تعــدادی از ترکه هــا ب
اســم ترکــه یخچالــی در بهمــن مــاه از درخــت 

ــم.  ــدا می کنی ج
ــه  ــری ترک ــکل دیگ ــه ش ــداران ب ــوالً باغ معم
ــر  ــه اگ ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد، ب ــاب می کنن انتخ
ترکــۀ پیونــد اکبــری بخواهنــد، بــه ســراغ 
ــف  ــدای ردی ــد و از ابت ــری می رون ــه اکب قطع
از  ترکــه  جداکــردن  بــه  می کنــد  شــروع 
ــت  ــن اس ــه ممک ــف، در حالی ک ــان مختل درخت
ترکــه از یــک درخــت اکبــری گرفتــه شــود کــه 

ــت.  ــوب نیس ــی اش خ ــار ده ب
ــت  ــن اس ــوب ای ــه خ ــی ترک ــرایط عموم ش
ــه  ــل از ترک ــه شــیره زده نباشــد، درخــت قب ک
گیــری کودهــای ازتــه نخــورده باشــد، خــوش 
ــۀ  ــای ترک ــمه ه ــام چش ــا از تم ــد، ت آب باش
ــوان  ــرد. به عن ــتفاده ک ــوان اس ــده بت ــه ش گرفت
مثــال، اگــر درخــت کــود ازتــه خــورده باشــد، 
ــه  ــت آن ب ــود و پوس ــی می ش ــاز رویش وارد ف

ــود.  ــدا نمی ش ــی ج خوب
ــودن  ــز ب ــم در موفقیت آمی ــل مه عوام

عملیــات پیوندزنــی
بــودن  آمیــز  موفقیــت  در  مهــم  عوامــل 
ــه:  ــت ک ــن اس ــد ای ــی پیون ــی و گیرای پیوندزن
ــب  ــوا مناس ــای ه ــد، دم ــر باش ــدزن ماه پیون

ــاغ تــازه آب باشــد، یک هفتــه بعــد از  باشــد، ب
ــاری وجودداشــته باشــد،  ــکان آبی ــی ام پیوندزن
بارندگــی حیــن عملیــات پیوندزنــی اول فصــل 
وجــود نداشــته باشــد، ترکــۀ پیونــد و درخــت 
ــد.  ــت زده نباش ــدک آف ــده پیون ــت کنن دریاف
ــدک  ــده پیون ــت کنن ــه دریاف ــوع پای ــوالً ن معم
هــم در گیرایــی پیونــد اثــر دارد، در تغییــر 
ــه  ــم کل ــه رق ــه میان پای ــی ک ــا در صورت پیونده
ــان  ــرد و می ــر می گی ــد کمت قوچــی باشــد، پیون
ــد  ــر پیون ــی بهت ــی و احمدآقای ــای فندق پایه ه

می خورنــد. 

پیوند شکمی )بدنی یا خال( 

پیوند اسکنه ای پیونده لوله ای 
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ــًا ایــن پیــام از ســوی افــراد در زمینــه  مرتب
تولیــد پســته شــنیده مــی شــود کــه 
ــات  ــام تحقیق ــه انج ــران ب ــد در ای می گوین
ــود.  ــده و نمی ش ــی داده نش ــه ای اهمیت پای
ایــن در حالــی اســت کــه تحقیقــات 
پایه ایــی آزمایشــگاهی جایــگاه ویــژه ای 
ــن  ــد. از ای ــردی دارن ــش کارب ــا دان در ارتق
ــریزدی  ــکری س ــم عس ــراغ قاس ــه س رو ب
ــکی  ــاه پزش ــری گی ــل دکت ــارغ التحصی ف
آفت کش هــا  سم شناســی  گرایــش  بــا 
ــا یکــی از مراکــز تحقیقاتــی و  ــا ب ــم ت رفتی
چالــش هــای پیــش روی آنهــا آشــنا شــویم. 
عســکری از ســال 1394 عضــو هیئــت 
علمــی بخــش تحقیــات گیاهپزشــکی مرکــز 
ــع  ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات و آم تحقیق
ــن از  ــزد می باشــد. همچنی ــتان ی ــی اس طبیع
ســال 1396 بــه عضویــت در انجمــن پســته 

ــت.   ــده اس ــران در آم ای

آقــای دکتــر! لطفــًا مجموعــه آزمایشــگاهی/
گلخانــه ای مرکــز تحقیقــات کشــاورزی یزد 
)کلکســیون حشــرات( را معرفــی فرماییــد. 

مجموعــه آزمایشــگاهی و گلخانــه ای کــه مــا به 
ــکتاریوم  ــا اینس ــرات ی ــیون حش ــوان کلکس عن
می کنیــم،  اســتفاده  آن  از  داریــم  حشــرات 
و  تحقیقــات  مرکــز  مرکــزی  ایســتگاه  در 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش کش آم
ــت.  ــع شده اس ــزد واق ــهر ی ــه ش ــزد، در حوم ی
ــار  ــاغ ان ــامل ب ــه ش ــن مجموع ــی، ای به طورکل
ــن  ــروری، زمی ــد دامپ ــدادی واح ــته، تع و پس
ــا شــرایط  ــه ای ب ــد واحــد گلخان زراعــی و چن
گلخانــه  یــک  جملــه  از  اســت؛  مختلــف 
شیشــه ای کــه بــرای پــرورش حشــرات و 
کارهــای آزمایشــگاهی دقیــق از آن اســتفاده 
می شــود. مضافــًا دارای مجموعــه آزمایشــگاهی 

متنوعــی نیــز می باشــد.
ــه  ــیون ب ــن کلکس ــع آوری ای ــه جم تاریخچ

ــردد؟ ــی برمی گ ــه زمان چ
ــت  ــته جه ــیل پس ــرورش پس ــتارت کار پ اس
تحقیــق روی آن از بهمــن ســال 1394 در ایــن 
مجموعــه زده شــد. بــرای تکثیــر گیــاه میزبــان 
ــداری  ــرایط نگه ــد و ش ــته باش ــان پس ــه هم ک
ــام  ــددی انج ــای متع ــون و خطاه ــیل، آزم پس
ــال  ــت س ــل اردیبهش ــًا در اوای ــده و تقریب ش
ــه وحشــی  ــت پســیل از بن ــن جمعی 1395 اولی

ــز،  ــه مهری ــراف منطق ــای اط ــود در کوه ه موج
ــابقه  ــه س ــاس ک ــت حس ــک جمعی ــوان ی به عن
ــه  ــع آوری و ب ــدارد، جم ــموم را ن ــرف س مص
ــرورش و  ــد. کار پ ــل ش ــه منتق ــن مجموع ای
ــدا  ــه پی ــت ادام ــن جمعی ــا ای آزمــون و خطــا ب
ایــن  پــرورش  تکنیک هــای  بــه  تــا  کــرد 
ــم و  ــدا کنی ــت پی ــوه دس ــورت انب ــت به ص آف
ــام  ــدد را روی آن انج ــم  آزمایشــات متع بتوانی
ــع شــرکت  ــم. خوشــبختانه، در همــان موق دهی
ــرای  ــی ب ــی مال ــک حام ــوان ی ــه عن ــر ب بای
ــه  ــن مجموع ــش ای ــی از پروژه های ــام یک انج
ــن  ــرد و ای ــی ک ــت مال ــدودی حمای ــا ح را ت
ــد از  ــرد. بع ــا بگی کلکســیون توانســت آنجــا پ
ــا  ــیل روی نهال ه ــت پس ــن جمعی ــه اولی آن ک
ــای کار  ــه ریزه کاری ه ــا ب ــدند و م ــتقر ش مس
ــم  ــه می توانی ــه چگون ــم ک ــدا کردی ــت پی دس
ایــن جمعیــت را در آزمایشــگاه مســتقر کنیــم. 
پــس از آن جمعیت هــای دیگــری از پســیل 
ــه  ــاط مختلــف کشــور جمــع آوری و ب را از نق
ــت  ــم. ســه جمعی ــه کردی ــه اضاف ــن مجموع ای
از اســتان کرمــان ) از شهرســتان های زرنــد، 
از  جمعیــت  ســه  ســیرجان(  و  رفســنجان 
ــض  ــت جــام، بردســکن و فی خراســان )از ترب
ــزد )از  ــتان ی ــم از اس ــت ه ــاد( و دو جمعی آب
ــع آوری  ــز( جم ــوه و مهری ــته  ابرک ــات پس باغ
و بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــدند. ایــن 
جمعیــت هــا در ایــن مجموعــه در قفس هــای 

ــدند. ــداری ش ــه نگه جداگان

ــیس  ــی تأس ــه هدف ــا چ ــیون ب ــن کلکس ای
شده اســت؟ و واضحــًا چــه کاربــردی دارد؟
شــروع کار ایــن مجموعــه بــا ایــن هــدف بــود 

ــژه در  ــق، به وی ــک کار دقی ــم ی ــا بتوانی ــه م ک
ــیم.  ــته داشته باش ــات پس ــی آف ــث سم شناس بح
پســیل  روی  سم شناســی  مطالعــات  قبــاًل، 
پســته فقــط بــه ارزیابــی کارایــی ســموم 
ــم  ــه آن را ه ــد، ک ــدود می ش ــه مح در مزرع
معمــوالً شــرکت های تولیــد کننــده و وارد 
کننــده ی آفت کش هــا، ســازمان حفــظ نباتــات 
ــموم  ــت س ــرای ثب ــی ب ــات تحقیقات و مؤسس
انجــام می دادنــد. هــر چنــد هــدف نهایــی 
ــت  ــاغ هس ــرایط ب ــا در ش ــرد آفت کش ه کارب
امــا آزمایشــات باغــی محدودیت هایــی ماننــد: 
تأثیــر فاکتورهــای متعــدد و غیــر قابــل کنتــرل 
ــی  ــت زمان محیطــی روی آزمایشــات، محدودی
انجــام آزمایشــات، ریســک آســیب بــه بــاغ در 
ــن  ــه چندی ــکان مطالع ــدم ام ــش، ع طــی آزمای
ترکیــب روی آفــات، عــدم امــکان انجــام 
برخــی مطالعــات ســم شناســی نظیــر مطالعــات 
ــرات جانبــی ســموم و همچنیــن  مقاومــت و اث
ــد.   ــی دارن ــات باغ ــتر آزمایش ــای بیش هزینه ه
ــوالً  ــگاهی معم ــات آزمایش ــه مطالع در حالی ک
ــری انجــام میشــود  ــرل شــده ت در شــرایط کنت
ــیاری از  ــکان بس ــد؛ ام ــری دارن ــت باالت و دق
ــد  ــم می کنن ــال فراه ــول س ــات را در  ط مطالع
در  کــه  مطالعــات  برخــی  انجــام  و حتــی 
مزرعــه مقــدور نیســت )مثــل مطالعــه مقاومــت 

گفت و گو با قاسم عسکری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد 

تحقیق روی آفات در مجموعه ای ارزشمند
ابوالفضل زارع نظری

سردبیر ماهنامه دنیای پسته
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بــه آفت کش هــا( را ممکــن می ســازد. ایــن 
ــد و  ــیس ش ــدف تأس ــن ه ــا ای ــیون ب کلکس
ــی  ــای تحقیقات ــرای کاره ــددی ب ــای متع ایده ه
ــن مجموعــه وجــود داشــت کــه  ــه ای در ای پای
ــا  ــیده، بعضی ه ــام رس ــه اتم ــا ب ــی از آنه بعض
ــورت  ــا به ص ــت و بعضی ه ــرا اس ــال اج در ح

ــد. ــی مانده ان ــد باق راک

ــن  ــه چنی ــا ک ــه ای در دنی ــچ نمون ــا هی آی
کلکســیونی بــرای آفــت پســیل پســته 

تأســیس کــرده باشــد، وجــود دارد؟
نگهــداری مجموعــه حشــرات زنــده یــا آفــات 
زنــده، بــه ویژه نگهــداری ســویه های حســاس، 
در دنیــا امــری متــداول اســت. در مراکــز 
ــرکت هاِی  ــی ش ــا حت ــگاه ها ی ــی، دانش تحقیقات
بــزرگ تولیدکننــده  آفت کش هــا، یکســری 
ــال در  ــال های س ــدی را س ــم و کلی ــات مه آف
ــی از  ــاًل، جمعیت ــد. مث آزمایشــگاه نگــه می دارن
ــش  ــک بی ــت بلژی ــگاه ِگن ــه در دانش ــت کن آف
از پنجــاه ســال اســت کــه در آزمایشــگاه 
نگهــداری می شــود؛ جمعیتــی از مگــس مینــوز 
جالیــز ســبزی کــه از ســال 1980 در دانشــگاه 
فلوریــدا و بــا حمایــت مالــی شــرکت ســینجنتا 
نگهــداری می شــود. بســیار متعــدد هســتند 
بهداشــتی دامپزشــکی و کشــاورزی  آفــات 
ــده  ــه زن ــک مجموع ــا به صــورت ی ــه در دنی ک
نگهــداری می شــوند و کارهــای تحقیقاتــی 
پایــه ای روی آنهــا انجــام می گیــرد. امــا در 
ــا  ــم دنی ــت مه ــن آف ــته، ای ــیل پس ــورد پس م
ــا و برخــی دیگــر  نیســت و مشــکل کشــور م
ــه  ــه خاورمیان ــز منطق ــته خی ــورهای پس از کش
اســت و تــا آنجایــی کــه مــن اطــالع دارم 
ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــایر مناطق ــا و س ــور م در کش
ــن کار را  ــس ای ــتند هیچ ک ــر هس ــت درگی آف
نمی کنــد  و حتــی در کشــور مــا خیلی هــا 

ــد ایــن کار شــدنی نیســت و یــک  اعتقــاد دارن
عــده هــم معتقــد هســتند کــه ضرورتــی بــرای 

ــدارد. ــود ن ــن کار وج ای

بــه نظــر شــما چقــدر ضــروری اســت کــه 
ــرکت های  ــعه ش ــق و توس ــای تحقی بخش ه
چنیــن  شــیمیایی  ســموم  تولیدکننــده 

ــند؟  ــته باش ــیونی داش کلکس
ــن  ــا ای ــن کلکســیون ی ــردی، ای ــه لحــاظ کارب ب
ــک  ــوان ی ــوان به عن ــه حشــرات را می ت مجموع
رفرنــس بــرای مطالعــات پایــه ای در زمینــه 
سم شناســی، بیولــوژی، رفتارشناســی، اکولــوژی 
ــوط  ــته مرب ــیل پس ــه پس ــه ب ــزی ک ــر چی و ه
ــات  ــی از مطالع ــت. خیل ــر گرف ــد، در نظ باش
دقیــق روی آفــات در بــاغ امــکان پذیــر نیســت 
ــن  ــاًل م ــد. قب ــده می خواه ــرل ش ــط کنت و محی
ــاغ  ــا را در ب ــن کاره ــردم بعضــی از ای ســعی ک
انجــام دهــم، ولــی موفــق نبــودم. ارزیابــی 
ــی  ــا، ارزیاب ــه آفت کش ه ــت ب ــات مقاوم مطالع
کنتــرل کیفــی ســموم، ارزیابــی فرموالســیون های 
ــات،  ــن آف ــد روی ای ــموم جدی ــا س ــد ی جدی
ــا  ــموم ی ــک و س ــل بیولوژی ــش عوام برهم ُکن
بــه اصطــالح کاربــرد توأمــان اینهــا، اســتفاده از 
مــواد غیرشــیمیایی در کنتــرل پســیل پســته و هر 
طرحــی در مــورد پســیل پســته کــه فکــرش را 
بکنیــد و در بــاغ قابــل انجــام اســت را می تــوان 
ــر  ــت باالت ــا دق ــر و ب ــه کمت ــا هزین ــا ب در اینج
ــل و در  ــارج از فص ــداوم در خ ــورت م و به ص

ــال انجــام داد. ــول س ط
جــدای از پســیل، تقریبــًا بــرای برخــی دیگــر از 
ــی  ــل ســن ها و دشــمنان طبیع ــات پســته مث آف
ــی در  ــا به راحت ــن کاره ــز ای ــته نی ــات پس آف

ایــن مجموعــه ممکــن اســت.

ــرکت های  ــه ش ــمومی را ک ــون س ــا تاکن آی

ــا پســیل  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــر بین الملل معتب
تولیــد کرده انــد، بــدون آزمایــش روی 
آفــات مقــاوم توســط ایــن شــرکت ها بــوده 
ــارت دیگــر ایــن شــرکت ها  ــه عب  اســت؟ ب

ــته اند؟ ــیونی نداش ــن کلکس چنی
ــوان  ــه عن ــق ب ــه تحقی ــا ک ــی از دنی در جاهای
ــتم های  ــرای سیس ــه ب ــعه، چ ــل توس ــک اص ی
دولتــی، چــه خصوصــی و چــه شــرکت ها 
ــه  ــد ک ــار ندارن ــی انتظ ــود، خیل ــف می ش تعری
ایــن کلکســیون ها هــر روز یــک خروجــی 
ــن  ــه ای ــا هزین ــد. در آنج ــردی داشته باش کارب
ســال های  و  می دهنــد  را  کلکســیون ها 
ــای  ــف و جنبه ه ــات مختل ــال روی موضوع س
ــد،  ــان اســت کار می کنن ــه مدنظرش ــی ک مختلف
نهایتــًا ایــده اولیــه یــا مطالعــات اولیــۀ تحقیقاتی 
ــا  ــول ی ــک محص ــه ی ــر ب ــر کار منج ــه آخ ک
ــن کلکســیون هایی  ــک روش می شــود از چنی ی
ــه  ــه ب ــن، تمــام کســانی ک ــه نظــر م ــد. ب می آی
ویــژه در بخــش تولیــد آفت کش هــا فعــال 
هســتند می تواننــد چنیــن کلکســیون هایی را 
ــل به صــورت غیرمســتقیم داشته باشــند و  حداق
ــرای  ــن کلکســیون ها ب ــد. ای ــتفاده کنن از آن اس
ــی  ــی کارای ــه ارزیاب ــه در زمین ــات اولی مطالع
کارایــی  ارزیابــی  بــرای  فرموالســیون ها، 
ترکیبــات جدیــد و هــر ایــده ای کــه در مــورد 
کنتــرل شــیمیایی آفــت وجــود دارد، می تواننــد 
ــرکت های  ــی ش ــروزه، حت ــود. ام ــتفاده  ش اس
ــه در کار  ــا ک ــازی دنی ــزرگ سم س ــق و ب موف
تولیــد آفت کش هــا هســتند دیگــر ســم را 
ــی  ــت کارای ــال تس ــه دنب ــد ب ــازند و بع نمی س
آن برونــد، بلکــه ابتدا در شــرایط آزمایشــگاهی، 
روی آفــت، روی سیســتم بــدن آفــت و شــکل 
می کننــد؛  کار  آفت کش هــا  عمــل  نحــوه  و 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــی را طراح ــاًل آفت کش های مث
بتوانــد یــک آنزیــم حیاتــی را در بــدن حشــره از 
کار بینــدازد و یــا حتــی یــک فعالیــت حیاتــی را 
در بــدن حشــره  مختــل کنــد. ، یــا حتــی امــروزه 
بحــث خاموشــی ژن مطــرح اســت و شــرکت ها 
آفت کش هایــی  توســعه  و  تحقیــق  در حــال 
ــای  ــان ژن ه ــدم بی ــه ع ــر ب ــه منج ــتند ک هس
ــاص در  ــای خ ــری پروتئین ه ــه یکس ــوط ب مرب
بــدن آن آفــت باشــد. در ایــن روش، عمــاًل 
آفــت پــس از اینکــه آن ژن هــا در آن بیــان نشــد، 
نابــود می شــود. در تمــام ایــن مطالعــات کارهــا 
اینســکتاریوم ها  و  آزمایشــگاهی  شــرایط  در 

انجــام می شــود. 
ــرای  ــرکت ها ب ــوالً ش ــم؛ معم ــم گفت ــاًل ه قب
ثبــت سموم شــان یکســری پیــش تســت ها 
ــد و بعــد یکســری  را خودشــان انجــام می دهن
نباتــات یــا  آزمایشــات را ســازمان حفــظ 
ــات  ــه تحقیق ــا مؤسس ــکی ی ــه گیاهپزش مؤسس
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ــا  ــک ی ــوالً در ی ــد و معم ــام می ده ــته انج پس
چنــد مزرعــه یــا چنــد بــاغ در سراســر کشــور، 
ــن رو،  ــت انجــام می شــود. از ای آزمایشــاِت ثب
ــه ســابقه مصــرف آفت کــش  دیگــر توجهــی ب
یــا وضعیــت مقاومــت آن جمعیتــی کــه مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفتــه، نمی شــود. تــا بــه حــال 
در مــورد پســیل پســته هــم وضــع همیــن بــوده 
ــرای  ــاًل ب ــه شــرکت ها مث ــن هســتم ک و مطمئ
ــن کار  ــی ای ــورت تخصص ــاوم به ص ــت مق آف
ــش را هــم  ــد و اصــاًل امکانات را انجــام نداده ان

نداشــته اند.

ــه  ــی ک ــود مبارزات ــا وج ــد ب ــر می کنی فک
علیــه پســیل پســته در ســال های اخیــر شــکل 
گرفته اســت، ماننــد اســتفاده از گوگــرد و 
ســایر روش هــای فیزیکــی بــدون اســتفاده از 
ــیونی  ــن کلکس ــظ چنی ــیمیایی، حف ــموم ش س

ــرا؟ ــد؟ چ ــادی داشته باش ــه اقتص توجی
در مــورد روش هــای جدیــدی کــه نــام بردیــد 
مثــل اســتفاده از گوگــرد، کــه البتــه یــک 
روش فیزیکــی نیســت و یــک روش شــیمیایی 
اســت، ترکیــب گوگــرد می توانــد معدنــی، 
ــًا  ــد. اتفاق ــزی باش ــر چی ــا ه ــگاهی ی پاالیش
همیــن اتفاقــی کــه بــرای ســایر ســموم ممکــن 
اســت بیافتــد بــرای گوگــرد هــم ممکــن اســت 
رخ دهــد و گوگــرد هــم از ایــن قاعده مســتثنی 
نیســت. چــه بســا کــه مــا گزارشــاتی شــنیدیم 
از اینکــه بعــد از دو، ســه ســال کاربــرد گوگــرد 
ــر  ــه دیگ ــق، آن نتیجــه اولی در بعضــی از مناط
مجموعــه  ایــن  مضافــًا،  نمی افتــد.  اتفــاق 
ــری  ــا و یکس ــد چالش ه ــگاهی می توان آزمایش
گره هایــی را کــه در مــورد گوگــرد وجــوددارد 
را مطالعــه و پیش بینــی کنــد. بــه عنــوان مثــال: 
ــا  ــد ی ــاق می افت ــرد اتف ــه گوگ ــت ب ــا مقاوم آی
ــد  ــول می کش ــدر ط ــد چق ــر می افت ــر؛ اگ خی

ایــن مقاومــت اتفــاق افتــد؛ احتمــال مقاومــت 
ــا  ــایر آفت کش ه ــا س ــرد ی ــن گوگ ــع بی تقاط
ــت  ــی جمعی ــدارد؛ اگــر جای ــا ن وجــود دارد ی
ــت  ــت مقاوم ــال برگش ــا احتم ــد آی ــاوم ش مق
ــیت  ــه جنس ــته ب ــت وابس ــا مقاوم ــت؛ آی هس
ــت  ــل مقاوم ــکان تحلی ــا ام ــت؛ آی ــره اس حش

ــود دارد. ــا وج ــن جمعیت ه بی
بایــد توجــه داشــت کــه عینــًا همــان اتفاقاتــی 
کــه بــرای ســموم ممکــن اســت بیافتــد، بــرای 
گوگــرد هــم ممکــن اســت. فقــط ممکن اســت 
ســرعتش متفــاوت باشــد. تصــور اینکــه مــا بــه 
ــت  ــرد دس ــام گوگ ــه ن ــی ب ــک روش نهای ی
پیــدا کرده ایــم، تصــور اشــتباهی اســت. چــون 
اولیــن مــورد مقاومــت بــه آفت کش هــا کــه در 
دنیــا گــزارش شــده، در ســال 1913، مقاومــت 
شپشــک ســن هــوزه در کالیفرنیــا بــه ترکیــب 
ــک  ــرد و آه ــی از گوگ ــه مخلوط ــی ک کالیفرن
ــزارش  ــن گ ــی اولی ــاده؛ یعن ــاق افت ــت، اتف اس
مکتــوب یــا بــه اصطــالح منتشــر شــدۀ رســمی 
ــوط  ــا مرب ــه آفت کش ه ــت ب ــورد مقاوم در م
ــل در  ــس حداق ــت. پ ــرد اس ــن گوگ ــه همی ب
ایــن زمینــه بــرای گوگــرد نمی توانیــم تفاوتــی 
ــًا اینکــه یکــی از راه هــای  ــل شــویم. مضاف قائ
ــا هــر  ــه اســتفاده از گوگــرد ی مطالعــه در زمین
ترکیــب معدنــی دیگــری، ارزیابــی کارایــی آن 
ــه آن روش از  ــیدن ب ــود بخش ــول و بهب محص
طریــق مطالعــات آزمایشــگاهی اســت. بنابراین، 
دســتیابی بــه یــک روش خــاص نیــاز مــا را بــه 

ــد. ــع نمی کن ــی مرتف ــن مجموعه های چنی

رونــد جمــع آوری و مقاوم ســازی حشــرات 
ــزد  ــات ی ــز تحقیق ــیون در مرک ــن کلکس ای
ــه  ــازی چگون ــد. مقاوم س ــح دهی را توضی
ــن  ــرات ای ــا حش ــت؟ و آی ــام شده اس انج
ــی  ــرات طبیع ــه حش ــبت ب ــیون نس کلکس
ــتند؟ ــر هس ــته مقاوم ت ــات پس ــل باغ داخ

ــای  ــدا جمعیت ه ــم، در ابت ــه گفت همان طــور ک
ــور  ــق کش ــته از مناط ــیل پس ــی از پس مختلف
بــا  بالفاصلــه  ســپس  شــد.  آوری  جمــع 
ــت  ــج در صنع ــموم خــاص و رای یکســری س
در  گرفتنــد.  قــرار  آزمایــش  مــورد  پســته 
آن  نشــد  دیــده  مقاومتــی  کــه  مــواردی 
در  و  شــدند  منهــدم  بعــداً  جمعیت هــا 
ــده شــد، مطالعــات  ــه مقاومــت دی ــواردی ک م
بیشــتر روی آن جمعیت هــا متمرکــز شــد. 
مــا در انجــام مطالعــات بعــدی و تکمیلــی کــه 
ــیمیایی و  ــات سینرژیســتی، بیوش ــامل مطالع ش
مولکولــی بــود، نیــاز بــه جمعیت هــای مقــاوم 
خالص تــری داشــتیم. بنابرایــن، وقتــی مقاومــت 
ــر  ــه ه ــا ب ــدام از جمعیت ه ــر ک ــورد ه در م
ترکیبــی دیــده شــد، جمعیــت تحــت فشــار آن 

ســم قــرار گرفــت؛ بــه نحــوی کــه به صــورت 
ــار  ــه ب ــا س ــی دو ی ــه ط ــاًل ماهیان ــب مث مرت
ــه  ــخصی ک ــا دوز مش ــش، ب ــان آفت ک ــا هم ب
ــد،  ــت می آم ــه دس ــی ب ــات قبل ــق آزمایش طب
سم پاشــی در قفــس چوبــی و قفســی کــه 
ــد  ــس از چن ــد. پ ــام می ش ــت انج ــور داش ت
نســل دوبــاره زیست ســنجی یــا آزمایــش 
سم شناســی روی آن انجــام می گرفــت. بــا 
ــم را  ــت، دوز س ــرفت مقاوم ــه پیش ــه ب توج
مرتــب بــاال می بردیــم، بــه نحــوی کــه بــا هــر 
بــار سم پاشــی بخشــی از جمعیــت حســاس را 
ــاوم را  ــای مق ــی ژن ه ــم و فراوان حــذف کردی

ــم. ــاال بردی ــت ب در جمعی
اولیــن بــار کــه ایــن جمعیت هــا از بــاغ 
ــی  ــاًل مقاومت ــان اص ــد، بعضی هایش ــده بودن آم
ــاوم  ــموم مق ــی از س ــه بعض ــا ب ــتند، ی نداش
نبودنــد، یــا بعضــًا مقاومــت خیلــی باالیــی بــه 
ــا را  ــا جمعیت ه ــا در اینج ــتند. م ــموم نداش س
ــوی  ــم، به نح ــاوم کردی ــم مق ــار س ــت فش تح
ــه  ــم کــه ب کــه امــروزه مــا جمعیت هایــی داری
مراتــب مقاوم تــر از جمعیت هایــی هســتند کــه 
در باغــات موجــود هســتند. مــا جمعیت هــای 
متعــددی را امــروزه در مــورد ایــن پســیل 

ــم. داری
ــه هیچ وقــت   یــک جمعیــت حســاس اســت ک
ــه  ــته و س ــا را نداش ــرف آفت کش ه ــابقه مص س
ــداری  ــا نگه ــه م ــه در مجموع ــت ک ــال اس س
می شــود. دو جمعیــت مختلــف مقــاوم بــه 
ــم  ــو( داری ــپیروتترامات )موونت ــره کش اس حش
کــه مــی توانیــم هــر هفتــه اون را بــا ســم موونتو 
25 در هــزار سم پاشــی  کنیــم، بــدون اینکــه 
ــت  ــک جمعی ــرود. ی ــن ب ــت از بی ــن جمعی ای
ــر  ــی نظی ــا )ترکیبات ــه نئونیکوتونوئید ه ــاوم ب مق
ایمیداکلوپریــد، اســتامی پریــد، تیامتوکســام، 
ــه بعضی هایشــان  ــوران(  ک ــد و دینوتف تیاکلوپری
تابه حــال در بــازار ایــران اســتفاده نشــده اند. 
ایــن جمعیــت مقاومــت بســیار باالیــی بــه ایــن 
گــروه از ســموم دارنــد و می توانــم بگویــم 
ــا دوز  ــوان ب ــموم را می ت ــن س ــه ای ــًا هم تقریب
ــاز  ــت پاشــید و ب ــن جمعی 40 در هــزار روی ای
ــت  ــک جمعی ــد! ی ــدار بمان ــت پای ــن جمعی ای
ــت.  ــا اس ــه پایریتروئیده ــاوم ب ــه مق ــم ک داری
ــتفاده  ــه اس ــموم ک ــروه از س ــن گ ــه ای مجموع
ــل  ــداول اســت، مث ــا در باغــات پســته مت از آنه
پرمتریــن، دلتامتریــن و فــن والریــت اســت. 
یــک جمعیــت مقــاوم بــه ســموم فســفره داریــم 
اســت.  کلروپایریفــوس  آنهــا  رأس  در  کــه 
یــک جمعیــت داریــم کــه بــه حشــره کش 
ــه وارد  ــت ک ــاوم اس ــیوانتو( مق ــوران )س دینوتف
صنعــت پســته نشــد. اخیــراً نیــز یــک جمعیــت 
ــای  ــی از گروه ه ــه انواع ــی ب ــاوم تقاطع ــا مق ب
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ــد  ــد، پایریتروئی ــفره، نئونیکوتینوئی ــموم )فس س
و ...( و یــک گــروه  تحــت فشــار گوگــرد 
ــه  ــت ب ــروز مقاوم ــکان ب ــی ام ــت ارزیاب جه
ایــن ترکیــب- در ایــن مجموعــه مســتقر شــدند 
ــردم  ــی میک ــه پیش بین ــور ک ــفانه همانط و متاس
نتایــج اولیــه در امــکان بــروز مقاومــت بــه 

ــت.  ــده اس ــران کنن ــی نگ ــرد کم گوگ

هزینــه ســاخت و آمــاده بــه کار کــردن 
ــروز  ــای ام ــه قیمت ه ــیونی ب ــن کلکس چنی
ــاالنه  ــاری س ــای ج ــت؟ هزینه ه ــدر اس چق
بــرای حفــظ و نگهــداری ایــن کلکســیون بــه 
ــت؟ ــدر اس ــًا چق ــروز تقریب ــای ام قیمت ه

ــداری  ــا نگه ــاخت ی ــای س ــاظ هزینه ه از لح
ــی  ــم دقیق ــدد و رق ــن ع ــیونی، م ــن کلکس چنی
گفــت  می تــوان  ولــی  بگویــم.  نمی توانــم 
ــک  ــده، ی ــودات زن ــیون موج ــک کلکس ــه ی ک
یــک  نیســت،  فــوالدی  بتنــی و  ســاختمان 
ماشــین نیســت، بلکــه یــک موجــود زنــده 
ــه  ــده همیش ــود زن ــداری از موج ــت و نگه اس
ــی  ــودش را دارد. اندک ــاص خ ــرهای خ دردس
ــد  ــد زحمــات چن غفلــت در نگهــداری می توان
ــا  ــن جمعیت ه ــاد دهــد. ای ــر ب ســاله شــما را ب
نســبت بــه دما، رطوبــت، نــور و گیاه میزبانشــان 
کــه مرتــب بایــد تأمین شــود، حســاس هســتند. 
اگــر ایــن شــرایط الزم برایشــان رعایــت نشــود، 
کلکســیون از دســت مــی رود، مخصوصــًا وقتــی 
قــرار باشــد ده جمعیــت از ایــن آفــت را داشــته 
باشــید، فصــل ســرما را داشــته باشــید کــه تأمین 
نهــال برایشــان ســخت اســت. ایــن کلکســیون 
ــاز  ــر نی ــین ماه ــا تکنیس ــانی ی ــروی انس ــه نی ب
دارد کــه ایــن کار را انجــام دهــد. جــدا از ایــن 
مــوارد، تقریبــًا می توانــم بگویــم مراقبــت شــبانه 
روزی می خواهــد. چــه بســا کــه بــرای مــا ایــن 
اتفــاق افتــاده کــه در زمســتان ســرد، در یک روز 

ــا  ــش خــراب شــده و م ــل سیســتم گرمای تعطی
خســارت شــدیدی ســر ایــن موضــوع دیدیــم. 
ــادی  ــان زی ــازی، زم ــث مقاوم س ــارغ از بح ف
هــم بایــد ســپری شــود. بــا توجــه بــه تجربــه ای 
کــه مــا داریــم، عمــاًل بــرای دســتیابی بــه چنیــن 
کلکســیونی حداقــل دو ســال زمــان نیــاز اســت. 
ــداری  ــی، نگه ــرایط فعل ــا ش ــم ب ــر می کن فک
همیــن کلکســیون، شــاید ســاالنه بیــش از صــد 
ــر  ــی اگ ــد. ول ــه داشته باش ــان هزین ــون توم میلی
ــد و  ــام دهی ــدد انج ــات متع ــد آزمایش بخواهی
ــه آن اضافــه کنیــد، آفــات  نمونه هــای جدیــد ب
ــد و در طــول فصــل  ــه کنی ــه آن اضاف ــد ب جدی
امــکان آزمایــش وجــود داشته باشــد، یعنــی 
همیشــه جمعیــت هــا را بــاال نگــه داریــد، ایــن 

ــود. ــه بیشــتر از اینهــا خواهــد ب هزین
منظــور از کلمــه طــول فصــل کــه چنــد جــای 
دیگــر هــم اســتفاده کــردم طــول ســال اســت، 
یعنــی مــا در ایــن مجموعــه االن امــکان آزمایش 
روی پســیل پســته را در هــر زمــان از ســال  از 
فروردیــن تــا اســفند داریــم. مــا بــا دســتکاری 
ــرایط  ــر ش ــور، تغیی ــرایط ن ــر ش ــط، تغیی محی
ــت   ــه همــۀ جمعی ــم ک ــی، اجــازه نمی دهی دمای
ــر  ــی اگ ــد. حت ــتان گذرانی برون ــه زمس ــت ب آف
ــتان گذرانی  ــه زمس ــا را ب ــی از آنه ــک بخش ی
امــکان را داریــم کــه زود  ایــن  بفرســتیم، 

ــم. ــام دهی ــم و کار را انج ــان کنی بیدارش

آیــا ممکــن اســت روزی حفــظ ایــن 
چالــش  آن  موســس  بــرای  کلکســیون 
برانگیــز باشــد؟ منشــأ ایــن چالش هــا چــه 
می توانــد باشــد؟ یعنــی ممکــن اســت 

ــود؟ ــی ارزش ش ب
متأســفانه چالش هــای متعــددی بــرای نگهداری 
ــا  ــود دارد. در رأس آنه ــی وج ــن ُکُلنی های چنی

نبــود منابــع مالــی اســت کــه بتوانــد هزینه هــای 
ــن  ــد. تأمی ــن کن ــه را تأمی ــن مجموع جــاری ای
اســت.  مــا  اول  بحــث  انســانی  نیــروی 
ــرق، گاز(  ــی )آب، ب ــرژی مصرف ــای ان هزینه ه
یــک هزینــه عمــده دیگــری دارد. روزانــه 25 تا 
30 نهــال پســته بــه عنــوان گیــاه میزبــان، نیــاز 
اســت کــه بــه نــرخ امــروز چیــزی نزدیــک 80 
ــن  ــود. ای ــان در روز می ش ــزار توم ــا 100 ه ت
ــرف را  ــل مص ــه حداق ــت ک ــرایطی اس در ش
ــن و  ــم، چــون جمعیت هــا را در حــد پایی داری
فقــط بــرای بقــا نگــه داشــته ایم. اگــر بخواهیــم 
ــا  ــد جمعیت ه ــم بای ــام دهی ــی انج کار آزمایش
زیــاد شــوند و ممکــن اســت روزانــه تــا صــد 
ــرخ  ــه ن ــی ب ــیم، یعن ــرف داشته باش ــال مص نه
ــان هــر  ــزی حــدود 300 هــزار توم ــروز چی ام
ــن  ــۀ ای ــم. مجموع ــال بدهی ــول نه ــد پ روز بای
مــوارد هزینــه بـَـر، ممکــن اســت کــه از طــرف 
ــًا  ــن نباشــد و در واقع ــل تأمی ــا قاب مجموعــه م
ــرایط کار  ــدارد و ش ــکان وجــود ن ــن ام االن ای
ــم  ــاید بگوی ــت. ش ــخت شده اس ــا س ــرای م ب
فقــط عالقــه و ســماجت بنــده اســت کــه ایــن 

ــت. ــه داشته اس ــکتاریوم را نگ اینس
 بــه لحــاظ بــاارزش بــودن یــا بــی ارزش شــدن، 
متأســفانه ایــن ُکُلنی هــا هــم می توانــد مثــل 
ــت  ــن مملک ــه در ای ــی ک ــا ارزش ــز ب ــر چی ه
بــی ارزش  می شــود،  داده  جلــوه  بــی ارزش 
ــوم  ــه مفه ــانی ک ــرای کس ــی ب ــود. ول ــی ش تلق
ــد  ــردن را می دانن ــی کار ک ــوم علم ــق، مفه تحقی
ــا ارزش  ــاده ب ــه فوق الع ــک مجموع ــد ی می توان
ــک  ــر روز ی ــه ه ــار ک ــن انتظ ــه ای ــد. البت باش
نســخه کاربــردی از ایــن مجموعــه بیــرون 
ــًا  ــی مطمئن ــد. ول ــود داشته باش ــد وج ــد نبای بیای
در طوالنــی مــدت، بــا انجــام مطالعــات پایــه ای 
شــرکت های  کمــک  بــه  می توانــد  دقیــق، 
ــع  ــزرگ، توزی ــده ســموم، کشــاورزان ب تولیدکنن
ــن  ــد. ای ــاورزی بیای ــای کش ــای نهاده ه کننده ه
امــکان وجــود دارد کــه متقاضیــان ترکیبــات 
مدنظرشــان را بــرای مجموعــه بفرســتند و مــورد 
ــده  ــد ش ــات تولی ــد؛ ترکیب ــرار دهن ــش ق آزمای
ــر از  ــد؛ اگ ــرار دهن ــش ق ــورد آزمای ــد را م جدی
ــه  ــان نتیج ــموم در باغات ش ــی س ــرد برخ کارب
ــت  ــی وضعی ــرای بررس ــد ب ــد می توانن نمی گیرن
مقاومــت آفــت بــه آن ســموم از ایــن مجموعــه 
ــه  ــوارد متعــدد دیگــری ک ــد و م کمــک بگیرن
ــاده  ــد در پی ــم می توان ــار ه ــا در کن ــه اینه هم
کــردن مدیریــت تلفیقــی آفــت بــه مــا کمــک 

ــم. ــتفاده نمایی ــد، اس کن
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مــا در ســطحی حــدود ۶00 هکتــار بــه مبــارزه 
ــن  ــم و در ای ــرغ پرداخته ای ــرز َم ــف ه ــا عل ب
کار موفــق بوده ایــم. از ایــن رو، تجربیــات 
شــخصی خــود را کــه در زمینــه مبــارزه بــا ایــن 
علــف هــرز ســمج و از طریــق آزمــون و خطــا 
ــت را  ــت آمده اس ــه دس ــان ب ــه خودم در منطق
ــت  ــه داش ــد توج ــذارم. بای ــتراک می گ ــه اش ب
کــه در راه مبــارزه بــا ایــن علــف هــرز، 
توجــه بــه یکســری از نــکات خــاص احتمــال 

ــد.  ــش می ده ــت را افزای موفقی
ویژگی های علف هرز َمرغ

ــز و  ــی هری ــای محل ــه نام ه ــه ب ــف ک ــن عل ای
ــن  ــزو مهم تری ــود، ج ــناخته می ش ــز ش ــور نی م
ــه در  ــت ک ــاله اس ــد س ــرز چن ــای ه علف ه
ــود.  ــت می ش ــور یاف ــته کش ــای پس ــر باغ ه اکث
ــا  ــق بنده ــریع از طری ــی س ــف خیل ــن عل ای
و  می کنــد  پیــدا  گســترش  ریشــه هایش  و 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب ــاغ را می گی ــطح ب س
باغ هایــی کــه جوی هــای آبرســانی، خاکــی 
ــورت  ــی ص ــه روش غرقاب ــاری ب ــند و آبی باش
ــه   گیــرد، مســیرهای آب و کرت هــای منتهــی ب
آنهــا مملــو از ایــن علــف می شــود. یــک َمثَــل 
قدیمــی می گویــد: کالغــی یــک ریشــه یــا بنــد 
هریــز بــه النــه اش بــرده و ایــن علــف دوبــاره 
از آنجــا گســترش پیــدا کــرده! یعنــی گســترش 
ــه شــدت در  ــرغ ب ــدر ســریع اســت. َم آن اینق
جــذب مــواد غذایــِی خــاک بــا درخــت رقابــت 
می کنــد. حتــی گفتــه می شــود ریشــه های 
ــد  ــراوش می کن ــف، ســمی از خــود ت ــن عل ای
کــه می توانــد روی درخــت پســته اثــر بگــذارد. 
معمــوالً، زیــر محــل رشــد ایــن علــف مــکان 
مناســبی بــرای النــه مــوش و جونده هــا اســت. 
یکــی از خطــرات وجــود ایــن علــف در بــاغ، 
قابلیــت اشــتعال بــاالی آن اســت. در فصل هــای 
پاییــز و زمســتان کــه انــدام هوایــی آن خشــک 
می شــود، اگــر بــه هــر دلیلــی جرقــه ای بــه آن 
ــد  ــه، می توان ــد دقیق ــدت چن ــرف م ــد، ظ برس
ــیع  ــه وس ــک منطق ــوزی در ی ــث آتش س باع

شــود.
بهترین روش مبارزه با علف هرز َمرغ

ــا  ــارزه ب ــن راه مب ــا و بهتری ــن تنه ــر م ــه نظ ب
ایــن علــف هــرز، مبــارزه شــیمیایی بــا اســتفاده 
از علف کش هــای سیســتمیک اســت؛ یعنــی 

ــه جــذب ریشــه شــود و  ــا ســمی ک ــارزه ب مب
ــد.  ــف را از ریشــه خشــک کن ــن عل ــد ای بتوان
علف کــش  از  اســتفاده  حاضــر،  حــال  در 

ــت. ــوم اس ــت مرس گالیفوزی
ــش  ــتفاده از علف ک ــدار اس ــه، مق ــق تجرب طب
سیســتمیک بایــد بیــن 1۶ تــا 18 لیتــر در هــزار 
لیتــر آب باشــد، چــون اوالً نمی تــوان خیلــی از 
کیفیــت علف کش هــا مطمئــن بــود و ثانیــًا ایــن 
علــف بســیار مقــاوم اســت. دیــده شــده کــه در 
ــود،  ــک می ش ــف خش ــر عل ــای پایین ت دوزه
ولــی در ســال بعــد دوبــاره از میــان علف هــای 
ــن،  ــد. بنابرای ــه رشــد می کن خشــک، شــروع ب
ــدار  ــه در مق ــن نکت ــه، مهم تری ــه تجرب ــا ب بن
مصــرف ســم ایــن اســت کــه ســعی کنیــم بــه 
ــی  ــش صرفه جوی ــوان در دوز علف ک ــچ عن هی
ــه  ــه ای ک ــن کار کل هزین ــا ای ــون ب ــم! چ نکنی
کرده ایــم بــر بــاد مــی رود و مجبــور بــه دوبــاره 
ــاط  ــی از نق ــا در بعض ــد. م ــم ش کاری خواهی
ــل گســتردگی ریشــه علــف هــرز  ــه دلی ــاغ ب ب
ــم و در  ــتفاده کردی ــزار اس ــرغ، دوز 20 در ه م

مبــارزه موفــق بودیــم.
ــش، آنچــه  ــتفاده از علف ک ــان اس ــورد زم در م
ــده، اســتفاده در  ــه دســت آم ــه ب ــه تجرب ــه ب ک
ــای  ــون در ماه ه ــت. چ ــاه اس ــهریور و مهرم ش
درگیــر  باغــداران  خــرداد  و  اردیبهشــت 
محلول پاشــی  و  آفــات  علیــه  سم پاشــی 
عناصــر غذایــی هســتند؛ وزش بــاد زیــاد اســت 
ــر  ــاه تبخی ــوا در خردادم ــدن ه ــرم ش ــا گ و ب

ــه شاخه هایشــان  ــی ک ــود و درختان ــاد می ش زی
پاییــن اســت دچــار آســیب ناشــی از بخــارات 
ســم می شــوند. امــا در اواخــر شــهریور و 
ــی رود،  ــدن م ــک ش ــه خن ــوا رو ب ــه ه ــر ک مه
علــف َمــرغ دوبــاره شــروع بــه رشــد رویشــی 
ــتفاده  ــان اس ــن زم ــان بهتری ــن زم ــد و ای می کن
ــر  ــارزه از منظ ــان مب ــت. زم ــش اس از علف ک
ــن  ــه ای ــی اســت ک ــف، زمان ــه رشــد عل مرحل
علــف شــاداب باشــد، چــون بایــد ریشــه ســم 
را جــذب کنــد. پــس اگــر پاشــیدن علف کــش 
بعــد از آبیــاری باشــد، ســریع تر جــذب ریشــه 
ــود. ــک می ش ــر خش ــف زودت ــود و عل می ش
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مبــارزه بــا ایــن 
علــف در مرحلــه گل خیلــی موثــر اســت، 
ــل  ــه دلی ــاد و ب ــطوح زی ــوالً در س ــی معم ول
سم پاشــی و محلول پاشــی در ایــن مرحلــه، 
ــش  ــرز پی ــای ه ــا علف ه ــارزه ب ــت مب فرص

یــد. نمی آ
پاراکــوات  مثــل  تماســی  علف کش هــای 
ــاله را حــذف  ــرز یکس ــای ه ــف ه ــریعًا عل س
مــی کننــد، امــا علف کش هــای سیســتمیک 
ــرغ  ــرز  َم ــف ه ــردن عل ــود ک ــرای ناب ــه ب ک
کاربــرد دارنــد بایــد جــذب ریشــه شــود، 

نکات کاربردی در مبارزه با علف هرز َمرغ
علیرضا خالقی 
مدیر باغ در منطقه زرند استان کرمان
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بنابرایــن یــک هفتــه تــا ده روز زمــان می بــرد تــا علــف خشــک گــردد.
ماحظات مبارزه با علف هرز َمرغ

• یکــی از اشــتباهات رایــج در بیــن کشــاورزان ایــن اســت کــه بــا ایــن 
ــا  ــا ب ــر کــردن ی ــا تیل ــی ب ــد؛ یعن ــارزه فیزیکــی انجــام می دهن علــف مب
ــر  ــه تکثی ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــا نکت ــد! ام ــف را می کنن ــن عل ــل ای بی
ایــن علــف بــه وســیله بندهــای ســاقه و ریشــه هایش اســت. در واقــع، 
ــد.   ــر می کنن ــف را تکثی ــن عل ــارزه فیزیکــی ای ــق مب کشــاورزان از طری

ــرغ  ــا علــف هــرز َم ــاغ علف هــای هــرز یک ســاله ب • اگــر در ســطح ب
بــه صــورت مخلــوط روییــده باشــند، خیلــی موثــر اســت کــه در اوایــل 
فصــل، یعنــی اواخــر فروردیــن و در طــول مــاه اردیبهشــت، بــا اســتفاده 
ــن  ــش پایی ــه دوز مصرف ــوات ک ــل پاراک ــی مث ــش  تماس ــک علف ک از ی
ــه،  ــود. در نتیج ــیده ش ــاغ پاش ــطح ب ــزار، س ــر در ه ــاًل 5 لیت ــت، مث اس
علف هــای  ولــی  می شــوند،  خشــک  یک ســاله  هــرز  علف هــای 
ــد  ــد می کنن ــاره رش ــد دوب ــاه بع ــک م ــرغ ی ــل َم ــاله مث ــد س ــرز چن ه
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــر می ت ــی بهت ــت خیل ــن حال ــوند. در ای ــبز می ش و س
ــده را  ــرغ روی ــف َم ــه عل ــی را ک ــتمیک، نقاط ــای سیس از علف کش ه
ــا اســتفاده  ــا علف هــای هــرز ب ــارزه ب لکه گیــری کــرد. ضمــن اینکــه مب
از یــک علف کــش سیســتمیک در شــرایطی کــه علف هــای هــرز 
ــتند،  ــود هس ــیع موج ــطح وس ــم در س ــا ه ــاله ب ــد س ــاله و چن یک س

ــی دارد. ــی در پ ــی باالی ــه خیل هزین
• پــس از اینکــه ایــن علــف بــه واســطه مبــارزه شــیمیایی خشــک شــد، 
ــد،  ــاغ خــارج گردن ــا از ب ــل شــوند و ی ــا پابی ــًا درو ی ــر اســت حتم بهت

ــوزی  ــث آتش س ــم باع ــردد و ه ــب گ ــوش تخری ــای م ــم النه ه ــا ه ت
نشــوند.  

ــکان  ــس ام ــر و الن ــا تانک ــاد ب ــطوح زی ــش در س ــتفاده از علف ک • اس
ــد  ــه پشــتی بای ــا ســمپاش کول ــا را ب ــی اطــراف نهال ه ــر اســت، ول پذی
ــرای در  ــوان ب ــود. می ت ــا نش ــه نهال ه ــارت ب ــث خس ــا باع ــید ت پاش
ــی  ــای پ ــرار دادن لوله ه ــش از ق ــیب علف ک ــا از آس ــودن نهال ه ــان ب ام
ــا  ــی وقت ه ــود. بعض ــتفاده نم ــا اس ــری روی نهال ه ــک مت ــی ی وی س
ــه از  ــت ک ــی اس ــال نهال های ــق انتق ــرز از طری ــای ه ــترش علف ه گس
باغ هــا و یــا نهالســتان های آلــوده می آینــد. بنابرایــن، در صــورت 
مشــاهده علــف هــرز پــس از انتقــال نهال هــا بایــد بــا آن مبــارزه نمــود.
• اگــر علف کــش سیســتمیک روی تنــه درخــت پاشــیده شــود، ممکــن 
اســت مقــدار آن بــه حــدی نباشــد کــه درخــت را خشــک کنــد، ولــی 
ــه  ــر ب ــان ضعیف ت ــرگ درخت ــد. ب ــوک می ده ــت ش ــه درخ ــًا ب مطمئن
شــکل درخــت زبــان گنجشــک در می آیــد و باریــک می شــود و 

ــود.  ــوک می ش ــر ش ــال درگی ــی، دو س ــت یک درخ
• اثــر علف کش هــای تماســی روی درخــت بــه شــکل ریــزش بــرگ بــروز 
می کنــد، ولــی ســال بعــد ایــن مشــکل رفــع مــی شــود. امــا علف کش هــای 
سیســتمیک از طریــق شــاخه و تنــه جــذب ریشــه می شــوند و در ســال بعــد 

هــم اثرشــان روی درخــت قابــل مشــاهده اســت.
ــول  ــاوی محل ــر ح ــه تانک ــوم ب ــولفات آمونی ــود س ــردن ک ــه ک • اضاف
ــر  ــی اث ــر آب، کارای ــزار لیت ــرم در ه ــدار 10 کیلوگ ــه مق ــش ب علف ک

می دهــد. افزایــش  را  علف کــش 
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ــکبار  ــی خش ــورای جهان ــته ش ــار پس وبین
)INC( کــه بهــروز آگاه بــه نمایندگــی 
ــت آن را  ــران مدیری ــته ای ــن پس از انجم
ــاه  ــخ 14 خردادم ــد در تاری ــده دار ش عه
امســال برگــزار گردیــد. دو موضوع بررســی 
ــته  ــرف پس ــد و مص ــی تولی ــت فعل وضعی
ــدۀ  ــم انداز آین ــی چش ــن بررس و همچنی
ــن  ــای ای ــته محوره ــرف پس ــد و مص تولی
گفت و گــو بودنــد. در ادامــه گزیده ایــی 
ــن از  ــک هوم ــروز آگاه، مای ــارات به از اظه
ــا، چنــگ  ــی از ایتالی ــو کالگان ــکا، پین آمری
ــو از  ــرکان گرگول ــن و س ــی از چی هونگ ک

ترکیــه، آورده شده اســت. 
1. بررسی وضعیت فعلی تولید و مصرف پسته 

بهروز آگاه )ایران(
- تخمیــن مانــدۀ انتقالــی از ســال محصولــی 99-

ــن  ــزار ت ــد 50 ه ــی جدی ــال محصول ــه س 98 ب
اســت.

- پیش بینــی اولیــۀ انجمــن پســته ایــران از میــزان 

محصــول ســال جدیــد،170 هــزار تــن می باشــد.
کنتــرل   افزایــش  و  ســخت گیرانه  مقــررات   -
ســخت گیر  بازارهــای  در  ســموم  باقیمانــدۀ 
ــزرگ  ــدگان ب ــی تولیدکنن ــش آگاه ــب افزای موج

شده اســت. ایــران  در  پســته 
ــتم  ــاه هش ــان م ــا پای ــران ت ــته ای ــادرات پس - ص
ــوده و  ــن ب ــزار ت تجــاری )اردیبهشــت ماه( 113 ه
کاهشــی 17 درصــدی نســبت بــه ســال محصولــی 

ــد. ــمار می آی ــه ش 97-96 ب
ــی  ــی افزایش ــته ایران ــز پس ــادرات مغ ــد ص - رون
ــن  ــزار ت ــت ماه 15 ه ــان اردیبهش ــا پای ــوده و ت ب

صــادر شده اســت.
مایک هومن )آمریکا(

- مانــدۀ انتقالــی از محصــول ســال 2019 آمریــکا 
بــه ســال محصولــی جدیــد ناچیــز اســت.

- پیش بینــی اولیــه از میــزان محصــول 2020 
ــکا بیــش 450  ــه عنــوان ســال آوِر آمری ــکا ب آمری

ــد. ــن می باش ــزار ت ه
ــش  ــث کاه ــی باع ــی در گلده ــدم هماهنگ - ع

انتظــارات از میــزان محصــول جدیــد آمریــکا 
شده اســت.

ــرل  ــت کنت ــف جه ــی مختل ــات احتیاط - اقدام
ــرآوری  ــد و ف ــز تولی ــد-19در مراک ــاری کوی بیم

ــت. ــان اس ــکا در جری آمری
ــمت  ــه س ــکا ب ــرف در آمری ــوی مص ــر الگ - تغیی

خریــد پرحجــم ســوپرمارکتی بوده اســت.
پینو کالگانی )ایتالیا(

- نســبت یــورو بــه دالر در دو ســال اخیــر حــدود 
واردکننــدگان  بوده اســت.  تــا 1.15 دالر   1.05
جلوگیــری  بــرای  اروپایــی  توزیع کننــدگان  و 
از نوســانات قیمتــی همیشــه ایــن تفــاوت 10 

درصــدی را در نظــر می گیرنــد.
چنگ هونگ کی )چین(

ــن  ــزار ت ــا 30 ه - در حــال حاضــر، حــدود 25 ت
پســتۀ ایرانــی و آمریکایــی فروختــه نشــده در 

ــت. ــود اس ــن موج چی
- الزم اســت بــرای انتقــال ایــن حجــم از موجودی 
ــده، تقاضــا  ــاه آین ــار م ــازار ظــرف ســه چه ــه ب ب

در وبینار پسته چه گذشت؟
 )INC( مروری بر گفت وگوهای وبینار پستۀ شورای جهانی خشکبار

سحر نخعی

دبیرکمیته بازرگانی و مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران
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بــرای مصــرف پســته در فســتیوال »مــون« چینــی 
ایجــاد شــود.

- ســهم فــروش ســال نــوی چینــی نســبت بــه کل 
مصــرف ســاالنه پســته در چیــن بیــن 60 تــا 70 

درصــد اســت.
-  ســال نــوی چینــی پرمصرف تریــن زمــان بــرای 

مصــرف پســته در چیــن محســوب می شــود.
ــدار و  ــن خواســتار، عرضــۀ پای ــازار پســتۀ چی - ب

ــران اســت. ــت از ســوی ای ــات در کیفی ثب
- در دو ســال اخیــر عرضــۀ محــدود رقــم پســتۀ 
ــازار  ــه ب ــه ب ــپ« ترکی ــت »آنت ــک در پوس خش

وجودداشته اســت. چیــن 
سرکان گرگولو )ترکیه(

ــش از 300  ــه، بی ــزان محصــول 2020 ترکی - می
ــود. ــرآورد می ش ــن ب ــزار ت ه

ــزار  ــه، 180 ه ــته ترکی ــت پس ــطح زیرکش -  س
ــرم در  ــان،1.800 کیلوگ ــرد درخت ــار و عملک هکت

ــار اســت. هکت
ــرف  ــد و مص ــدۀ تولی ــم انداز آین ــی چش 2. بررس

پســته
مایک هومن )آمریکا(

ــای  ــۀ آب ه ــری و هزین ــوق کارگ ــش حق - افزای
زیرزمینــی در آینــده منجــر بــه بــاال رفتــن هزینــۀ 

ــا خواهدشــد. تولیــد پســته در کالیفرنی
- صنعــت پســته آمریــکا بــا تأکیــد بــر خــواص و 
مزایــای پســته بــرای ســامتی، موفــق بــه تحریک 

تقاضــا و افزایــش مصــرف پســته شده اســت.
ــته؛  ــرف پس ــداوم مص ــش و ت ــای افزای - روش ه
ــس  ــاد ح ــت ایج ــته جه ــدار پس ــۀ پای 1. عرض
اطمینــان در مصرف کننــده از در دســترس بــودن 
پســته. 2. تــاش بــرای حفــظ یکنواختــی و ثبــات 

ــت اســت. در کیفی
ــه  ــته ب ــز پس ــرف مغ ــزون مص ــش روزاف - افزای
ــت  ــل 1. راح ــه دلی ــنک ب ــل و اس ــوان آجی عن
ــز. 2. قابلیــت راحــت برشــته کــردن  خــوردن مغ

ــت. ــون بوده اس ــای گوناگ ــم ه ــا طع ــز ب مغ
ــکا توانســته  ــول در داخــل آمری - شــرکت واندرف
ــد  ــای جدی ــا طعم ه ــز پســته ب ــق مغ عرضــۀ موف

ــه کنــد. را تجرب

پینو کالگانی )ایتالیا(
ــت.  ــش اس ــه افزای ــا رو ب ــته در اروپ ــد پس - تولی
ســطح زیــر کشــت پســته در اســپانیا از زیــر هــزار 
ــزار  ــش از 30 ه ــه بی ــال 2009 ب ــار در س هکت
ــار  ــت. انتظ ــیده اس ــال 2019 رس ــار در س هکت
مــی رود ســطح زیرکشــت پســته در ایتالیــا بــه 10 

ــن برســد. هــزار ت
- اروپــا از تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا بــر 
وضعیــت اقتصــادی نگــران اســت و ایــن موضــوع 
اثــر  مصرف کننــدگان  رفتــار  و  معیشــت  بــر 

رد. می گــذا
- الزم اســت کــه تعــادل بیــن قیمــت و مصــرِف 

پایــدار پســته ایجــاد گــردد.
- ترویــج پســته مســتلزم بازاریابــی خــوب و حفــظ 

کیفیــت بــرای تقویــت و افزایــش مصــرف اســت.
- چالــش اصلــی پیــش رو، ترویــج و افزایــش مصــرف 
پســته و تبدیــل آن از یــک آجیــل لوکــس بــه 

ــت. ــه اس ــی روزان ــده غذای ــی از وع بخش
- بــازار اروپــا یــک پتانســیل بــرای مصــرف روغــِن 

تمامــی مغزیجــات محســوب می شــود. 
چنگ هونگ کی )چین(

- بــازار پســته در چیــن ظرفیــت و پتانســیل باالیــی 
دارد و میانگیــن صــادرات پســته بــه ایــن منطقــه در 

ــن بوده اســت. ســال های اخیــر  100 هــزار ت
کیفیــت  در  ثبــات  و  منطقــی  قیمت هــای   -
می توانــد باعــث پتانســیل افزایــش 10 تــا 20 یــا 

ــود. ــن ش ــته در چی ــرف پس ــدی مص 30 درص
ــدگان  ــرای مصرف کنن ــته ب ــأ پس ــدأ و منش - مب
ــر  ــال حاض ــژه ای دارد. در ح ــت وی ــی اهمی چین
پســتۀ »ایرانــی« بــه انــدازه پســتۀ »آمریکایــی« در 

چیــن شــناخته شــده نیســت.
ــهم 95  ــل س ــورت آجی ــه ص ــته ب ــرف پس - مص
ــه  ــز ب ــازار دارد و ســهم مصــرف مغ درصــدی از ب
ــی در صنایــع غذایــی ناچیــز  عنــوان مــاده افزودن

ــش اســت. ــج در حــال افزای ــه تدری ــا ب ام
ــف  ــی مختل ــته در نواح ــرف پس ــای مص - الگوه

ــت. ــاوت اس ــن متف ــاور چی ــور پهن کش
سرکان گرگولو )ترکیه(

- بــا توجــه بــه افزایــش ســطح زیــر کشــت پســته 

در ترکیــه انتظــار آن مــی رود کــه تولیــد در ایــن 
کشــور بــه 500 هــزار تــن برســد.

- افزایــش عرضــۀ جهانــی پســته می توانــد باعــث 
جذابیــت در قیمت هــا و متعاقبــاً افزایــش مصــرف 

ســرانه پســته گــردد.
ــاده  ــوان م ــه عن ــته ب ــز پس ــرف مغ ــهم مص - س
ــر  ــال حاض ــی در ح ــای جهان ــی در بازاره افزودن
5 تــا 10 درصــد اســت و پتانســیل رشــد باالیــی 

دارد.
- مصــرف ســاالنه پســته در ترکیــه 150 هــزار تن 

ست. ا
بهروز آگاه )ایران(

- در ســال های اخیــر شــاهد بهبــود زنجیــرۀ 
تأمیــن )تولیــد، فــرآوری و تجــارت( بوده ایــم.

ــف  ــی کشــت پســته در مناطــق مختل - پراکندگ
ــش  ــداری و کاه ــث پای ــام، باع ــوع ارق ــران و تن ای
اُفــت شــدید تولیــد پســته ایــران شــده اســت. در 
حــال حاضــر  27 اســتان از مجمــوع 31 اســتان 

ایــران زیــر کشــت پســته اســت.
- رونــد تولیــد پســته ایــران طــی 10 ســال 
گذشــته، نشــان دهنــدۀ ثباتی اســت کــه در آینده 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی ادام
- رونــد رو بــه رشــد احــداث باغــات جدیــد، 
جوانســازی باغــات قدیمــی و تغییــر پیونــد از 
ــری(  ــی و اکب ــه کشــیده )احمدآقای ــرد ب ــام گ ارق
موجــب عرضــۀ بیشــتر محصــول و رقابتــی شــدن 

ــد. ــت خواهدش قیم
جمع بندی جلسه:

ــت  ــت و الزم اس ــش اس ــه افزای ــته رو ب ــد پس - تولی
تــاش بیشــتری بــرای افزایــش تقاضــا صــورت گیــرد.

ــج مصــرف محصــوالت جانبــی  - الزم اســت تروی
ــته و  ــیر پس ــل ش ــی مث ــع غذای ــته در صنای پس

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــته در دس ــن پس روغ
ــن  ــاش مشــترک بی ــی و ت - الزم اســت هم افزای
کشــورهای تولیدکننــدۀ پســته جهــت مواجهــه بــا 
ــت  ــدۀ صنع ــی و آین ــای فعل ــائل و چالش ه مس

مدنظــر قــرار گیــرد.
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ــت  ــه هیئ ــه جلس ــاس مصوب ــر اس ب
ــه  ــن 1399، ب ــورخ 26 فروردی ــره م مدی
ــری  ــتر و همفک ــکاری بیش ــور هم منظ
ــی  ــی داخل ــکالت بازرگان ــون مش پیرام
ــترکی  ــۀ مش ــته، جلس ــادرات پس و ص
اتحادیــه  و  پســته  انجمــن  بیــن 
ــران روز 15  ــکبار ای ــدگان خش صادرکنن
ــازی  ــورت مج ــه ص ــاه ب ــت م اردیبهش
ــس  ــی رئی ــد رمضان ــد. حام ــزار ش برگ
ــر  ــی دبی ــحر نخع ــی، س ــه بازرگان کمیت
ــی  ــین مهراب ــی و حس ــه بازرگان کمیت
ــته  ــن پس ــای انجم ــت امن ــو هیئ عض
ایــران، راهبــری ایــن جلســه را از 
محــل دفتــر انجمــن  پســته بــر عهــده 

ــتند.  داش
ــن  ــه مدعوی ــده ب ــالم ش ــتور کار اع دس
بررســی  شــامل:  جلســه  ایــن 
اتحادیــه  بــا  همــکاری  زمینه هــای 
خشــکبار، پرداختــن بــه مســائل و 
صــادرات  حاضــر  حــال  مشــکالت 
پســته، تعهــد ارزی، مشــکالت اقتصادی 
جهــان پــس از کورونــا و شــرایط ســخت 
ــی  ــن بررس ــته و همچنی ــارت پس تج
ــی و  ــای گمرک ــت مرزه ــن وضعی آخری
مســیرهای مراســالتی و راههــای پیــش 

ــود.  رو، ب
ــات  ــه در جزئی ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
مطــرح شــده، عــالوه بــر مــوارد دســتور 
ــر  ــل: اث ــائلی از قبی ــه مس ــه ب کار جلس
مانــده محصــول و پســته جدیــد آینــده 
ــی  ــت منف ــار رقاب ــکا، آث ــران و آمری ای
ــر  ــاره ای ب ــای اج ــر کارت ه ــی، اث قیمت
وضعیــت  بررســی  پســته،  تجــارت 
ــدۀ  ــی و ای ــل ریل ــل و نق ــا و حم مرزه
طــرح تجمیــع مدیریــت فــروش پســته 
ــب  ــن مطال ــم ای ــه اه ــد ک ــه ش پرداخت

گزینــش و آورده شده اســت.

مشکالت پیش رو در زمینۀ تعهد ارزی 
در ابتــدا، محمــد صالحــی رئیــس هیئــت 
ــراز  ــن اب ــران، ضم ــته ای ــن پس ــره انجم مدی
ــای  ــا اعض ــاط ب ــراری ارتب ــندی از برق خرس
ــر حفــظ  ــه صادرکننــدگان خشــکبار، ب اتحادی
تعامــل و تــداوم همــکاری فــی مابیــن تأکیــد 
نمــود. ســپس، وی در مــورد اختاف نظرهــای 
پیــش آمــده در زمینــه راهکارهــای ارائــه 
از  ارزی  پیمان ســپاری  مســئله  در  شــده 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــی ب ــش خصوص ــوی بخ س
ــه  ــن اینک ــی ضم ــرد. صالح ــوع ک ــرح موض ط
خواســتار هماهنگــی بیشــتر در ایــن خصــوص 
شــد، در نظــر داشــتن منافــع کل جامعــۀ 
پســته ای در ارائــه راهکارهــا را یــادآوری نمــود 
ــی  ــوی بعض ــه از س ــی ک ــزود: »راهکارهای و اف
صادرکننــدگان در پایتخــت کــه ارتباطــات 
بیشــتری بــا بانــک مرکــزی دارنــد ارائــه 
می شــود، گــره ای از مشــکات صادرکننــدگان 
مقیــم  اســتان ها  ســایر  در  کــه  پســته 
ــی  ــر صراف ــه ه ــا ب ــد. م ــاز نمی کن هســتند، ب
کــه بانــک مرکــزی معرفی کــرده، مراجعــه 
ارز  نمی توانیــم  مــا  می گوینــد  می کنیــم، 
ــم.  ــل بگیری ــا تحوی ــا اروپ ــگ ی را در هنگ کن
ــد،  ــکاری داری ــه راه ــن زمین ــر در ای ــاً اگ لطف

ــد.« ــی نمایی ــه را راهنمای ــد و هم بفرمایی
در ادامــه بهــرام آگاه عضــو هیئــت امنــای ایــن 
ــک از  ــچ ی ــا هی ــرد: »آی ــرح ک ــوال را مط س
شــما از یــک منبــع موثــق اطــاع داریــد کــه 
ــن  ــه قوانی ــته از روزی ک ــت پس در کل صنع
ارز  از  ارزی وضــع شــده اند، چقــدر  تعهــد 

ــده؟« ــویه ش ــته تس پس
صالحــی در پاســخ بــه ســوال آگاه گفــت: »من 
بــه نقــل از مســئولین بانــک مرکــزی شــنیده ام 
ــه حــدود 80 درصــد خشــکباری ها تســویه  ک
کرده انــد. ایــن مطلــب را آقایــان بازیــان، 
ســوی  از  کــه  فرشــچیان  و  یارمحمــدی 
ایــران  خشــکبار  صادرکننــدگان  اتحادیــه 
ــک مرکــزی هســتند،  ــا بان طــرف مذاکــرات ب

می تواننــد بیشــتر توضیــح دهنــد.«
ــه  ــره اتحادی ــان عضــو هیئــت مدی مجیــد بازی
ــل  ــران در تکمی ــکبار ای ــدگان خش صادرکنن
»هفتــۀ  نمــود:  عنــوان  صالحــی  توضیــح 
توســعه  ســازمان  مســئولین  از  گذشــته  
ــاون  ــای پناهــی، مع تجــارت شــنیدیم کــه آق
ارزی بانــک مرکــزی در جلســه ایی کــه در 
فروردیــن مــاه امســال برگــزار شــده بود و 
ــور  ــوه حض ــه ق ــران س ــر و س ــن وزی معاونی
ــویه ارزی در  ــن در تس ــد میانگی ــتند، ح داش
مختلــف  گروه هــای  صادرکننــدگان  بیــن 
کرده اســت،  اعــام  درصــد   70 را  کاالیــی 
ــکبار  ــت خش ــن در صنع ــور میانگی ــا به ط ام
ــه  ــده ک ــام ش ــویه انج ــد تس ــدود 80 درص ح
خیلــی خــوب بوده اســت. در آن جلســه آقــای 
کریمــی معــاون صادراتــی بانــک مرکــزی 
گفتنــد کــه دســتیابی بــه ایــن موفقیــت 
ــن  ــه بی ــوده ک ــی ب ــات خوب ــل تعام ــه دلی ب
صادرکننــدگان، اتحادیــه خشــکبار و بانــک 

داشته اســت.« وجــود  مرکــزی 
ــان  ــارات بازی ــه اظه ــش ب ــرام آگاه در واکن به
ــوردی  ــای م ــه صحبت ه ــه ب ــا توج ــت: »ب گف
ــان داشــتم، شــک  ــا برخــی از آقای کــه مــن ب
دارم کــه بیــش از 10 درصــد تســویه صــورت 
گرفتــه باشــد! آیــا ایــن تســویه بــه طرقــی کــه 
دولــت اعــام کــرده بــود، انجــام شده اســت؟«
بازیــان در ایــن خصــوص توضیــح داد: »بانــک 
مرکــزی هنــوز رویۀ مشــخصی در ایــن موضوع 
نــدارد. آنهــا ســرجمع صــادرات انجــام شــده و 
ــول  ــک فرم ــد و در ی ــتی را می گیرن ارز برگش
ــد و مــا از ایــن فرمــول و محاســبات  می گذارن

آن باخبــر نیســتیم.«
اتحادیــه  عضــو  فرشــچیان  محمدرضــا 
صادرکننــدگان خشــکبار ضمــن اینکــه ســوال 
ــاً  ــرام آگاه را اساس ــوی به ــده از س ــرح ش مط
ــه  ــت: »ب ــان داش ــود، بی ــی نم ــتباه ارزیاب اش
نظــر مــن، مــا اول بایــد بدانیــم بــه چــه 
ــه  ــوال چ ــن س ــیم و ای ــوال می پرس ــل س دلی
ــی  ــا آنجای ــد. ت ــاز می کن ــی از مشــکل ب گره ای
ــدگان  ــدۀ صادرکنن ــن اطــاع دارم، عم ــه م ک
پســته در اســتان های دیگــر و صادرکننــدگان 
پســتۀ مقیــم تهــران توانســته اند ارز خــود 
ــد  ــرده بودن ــز نک ــر واری ــد. اگ ــل کنن را منتق
اســامی آنهــا جــزو نفراتــی نبــود کــه از مالیات 
ــه  ــی ک ــد. از آنجای ــره برده ان ــر به ــب صف ضری
ــد از  ــدگان می توانن ــیاری از صادرکنن االن بس
ــه  ــد، ب مالیــات خــوش حســابی اســتفاده کنن
دلیــل تســویه کــردن ارزشــان اســت. بنابرایــن، 
ایــن مهــم نیســت و مشــکلی از مــا حــل 
ــا صــد  ــر درصــد ی ــم صف ــه بدانی ــد ک نمی کن

ــت.«   ــورت گرفته اس ــویه ص ــد تس درص

جلسه مشترک انجمن پسته ایران و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

بازخوانی چالش ها و بررسی راهکارها
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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وی در واکنــش بــه اظهــارات محمــد صالحــی 
در ارتبــاط بــا ارائــه راهکارهــا به بانــک مرکزی 
ــما  ــخ داد: »از ش ــان ارزی، پاس ــون پیم پیرام
ــزی  ــک مرک ــا بان ــم جلســه ب خواهــش می کن
ــتید را  ــور داش ــا حض ــما آنج ــه ش ــه هم را ک
ــزی  ــک مرک ــرای بان ــا ب ــد. م ــاد آوری ــه ی ب
ــم.  ــف نکرده ای ــی تعری ــط و خطوط ــچ خ هی
بنابرایــن، یکــی از اقدامــات اتحادیــه خشــکبار 
ــد  ــد از 100 درص ــه 44 درص ــوده ک ــن ب ای
ــه  ــم و ب ــد ارزی را کاهــش داده ای لیســت تعه
ــد  ــر 30 درص ــه اگ ــانده ایم ک ــد رس 56 درص
از 100 درصــد  بــر مبنــای 20 درصــد  را 
ــب  ــات ضری ــد از مالی ــد، بتوانی ــویه کردی تس
ــه ســه  صفــر بهــره ببریــد. دومیــن اقــدام ارائ
راهــکار از اتحادیــه بــه بانــک مرکــزی شــامل: 
1- واردات در مقابــل صــادرات، 2- انتقــال ارز 
ــه واردکننــده  و 3- دریافــت  از صادرکننــده ب
ــور  ــر کش ــا ه ــی و ی ــران، دب ــکناس در ته اس

ــوده اســت.   دیگــری، ب
مــورد ســوم ایــن بــوده کــه اتحادیــه بــه بانــک 
ــرخ  ــی ن ــرخ ارز نیمای ــه اســت ن ــزی گفت مرک
ــان  ــیرجان، کرم ــا در س ــت و م ــی نیس معقول
ــرخ  ــه ن ــته را ب ــم پس ــتان ها داری ــایر اس و س
ارز آزاد می خریــم. بنابرایــن، آنچــه را کــه 
ــی  ــچ ربط ــت هی ــنهاد داده اس ــه پیش اتحادی
بــه ایــن نــدارد کــه شــخص تهرانــی اســت یــا 
شهرســتانی، بلکــه یــک تصمیــم واحــد بــرای 
آیــا االن مــا می توانیــم  بوده اســت.  همــه 
ــت ارز  ــه قیم ــرایطی ک ــان را در ش ارز خودم
ــه وارد  ــازار اســت، ب ــر از ارز ب ــی پایین ت نیمای

ــم؟!« ــده بدهی کنن
ــه  ــره اتحادی ــت مدی ــار محمــدی عضــو هیئ ی
ایــران در تأییــد  صادرکننــدگان خشــکبار 
ــاط  ــچ ارتب ــت:» هی ــچیان گف ــخنان فرش س
خاصــی بیــن اتحادیــه و بانــک مرکــزی وجــود 
ــخص  ــر ش ــخصی را ب ــد ش ــه بخواه ــدارد ک ن
دیگــر ارجــح بدانــد. آقایــان در بانــک مرکــزی 
تعــدادی صــراف را بــه مــا معرفــی و مــا را بــه 
ــختی  ــه س ــا ب ــد و م ــا کرده ان ــدا ره ــان خ ام
توانســتیم ایــن ارزهــا را برگردانیــم. مــن کــه 
56 درصــد از تعهداتــم را ایفــاد کــرده ام، حدود 
700 میلیــون تومــان مابــه تفــاوت نــرخ ارز را 
از دســت داده ام. شــب عیــد، مــن بــا ســختی 
ــم  ــل ده ــا ارز تحوی ــه آنه ــتم ب ــراوان توانس ف
و 17 روز بعــد بــا پایین تریــن نــرخ بانــک 

ــد.«  ــل دادن ــال تحوی ــه مــن ری مرکــزی، ب
ــس  ــرد رئی ــمس ف ــن ش ــه محمدحس در ادام
ایــران  خشــکبار  صادرکننــدگان  اتحادیــه 
مقــدار  خصــوص  در  کــه  شــد  خواســتار 
مانــده  تاکنــون،  شــده  صــادر  محصــول 
ــش  ــده و پی ــال آین ــه س ــی ب ــول انتقال محص

ــی داده  ــد توضیحات ــال بع ــد در س ــی تولی بین
ــار  ــه آم ــاز ب ــزوم نی ــوص ل ــود. وی در خص ش
ــع  ــم وض ــد بدانی ــا بای ــت: »م ــته گف در پس
ــدر از محصــول  محصــول چطــور اســت و چق
ــک  ــون بان ــده؛ چ ــال باقیمان ــا امس ــال ت پارس
ــه  ــود ک ــته ب ــن خواس ــاری از م ــزی آم مرک
بایــد آن را تهیــه کنیــم. مــا ســال پیــش 
طبــق ایــن آمــار بــه تعهــد عمــل کردیــم. مــن 
ــارد دالر  ــدود 3 میلی ــه ح ــم ک ــا گفت ــه آنه ب
ــم از  ــر می کن ــم و االن فک تحویلشــان می دهی
ایــن مقــدار حــدود 2 میلیــارد و 700 میلیــون 
دالر را طبــق آمــاری کــه خودشــان دادنــد، بــه 

ــم.«  ــل داده ای ــا تحوی آنه
شــمس فــرد ضمــن اشــاره بــه اختــاف بیــن 
بانــک مرکــزی و وزارت دارایــی در مــورد 
در حــال  »مــا  کــرد:  تصریــح  معافیت هــا 
پیگیــری اعمــال معافیت هــا در ســال های 
98 و 99 مطابــق ســال 97 هســتیم و از بانــک 
به خاطــر  کــه  کردیــم  خواهــش  مرکــزی 
ــه  ــه اتحادی ــی دو ماه ــا و تعطیل شــیوع کورون
ــا آذر  ــان ی ــه آب ــا مهلــت برگشــت ارز را ب اروپ
ــا  ــه صادرکننده ه ــی ب ــا کمک ــد ت ــل کن منتق

ــود.«  ش
ــار  ــته اظه ــی پس ــورد ارزش صادرات وی در م
داشــت: »مــا روی نــرخ پســته ثبــت شــده در 
گمــرک اعتــراض داریــم، چــون نــرخ فعلــی 9 
دالر بــوده در صورتــی کــه صادرکننــده 7 دالر 
ــاورد.  ــد بی ــاوت را نمی توان ــن تف ــه و ای فروخت
ــه  ــش ماه ــن ش ــرخ ای ــتی ن ــن، بایس بنابرای
ــد،  ــته ش ــد گذاش ــب عی ــه ش ــی ک ــه نرخ ب

ــردد.« برگ
بررسی عرضه و تقاضای پسته 

ــترس در  ــتۀ در دس ــدار پس ــرد مق ــمس ف ش
اول ســال تجــاری بعــد را ایــن گونــه ارزیابــی 
ــرک  ــن از گم ــه م ــاری ک ــق آم ــرد: » طب ک
ــد  ــب عی ــا ش ــن ت ــزار ت ــدود 91 ه دارم، ح
ــن  ــزار ت ــدود 100 ه ــر ح ــده و اگ ــادر ش ص
ــد  ــی تولی ــا پیش بین ــد، ب ــود باش ــر موج دیگ
ــدود  ــال 99، ح ــول س ــن محص ــزار ت 250 ه
350 هــزار تــن در اول ســال تجــاری بعــد در 
ــن  ــا ای ــود کــه بایســتی ب دســترس خواهــد ب
ــود  ــا وج ــا و ب ــن تحریم ه ــا ای ــا، ب گرفتاری ه
ــش  ــه احتمال ــم ک ــادر کنی ــا آن را ص کورون
بــرای  نتیجــه  در  اســت.  ضعیــف  خیلــی 

ــم.« ــش کنی ــد کوش ــی بای ــش خیل صادرات
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــرام آگاه ب به
اســت وضعیــت  مطلــع  آقایــان  از  کســی 
فــروش پســته در کانال هــای ســوپرمارکتی در 
کشــور چیــن بعــد از اتفاقــات اخیــر و شــیوع 
ــح  ــه بوده اســت؟ توضی ــا چگون ــروس کورون وی
داد: » همزمــان بــا اتفاقــات اخیــر، در دو مــاه 

ــطح  ــا در س ــته در اروپ ــرف پس ــته، مص گذش
ســوپرمارکتی افزایــش داشته اســت.« 

فرشــچیان در تأییــد ســخنان آگاه تشــریح 
ــا  ــیوع کورون ــل ش ــه دلی ــا ب ــود: »در اروپ نم
ــاد،  ــاق افت ــن اتف ــه ای ــی ک ــان ماه های در هم
خشــکبار و مغزیجــات نایــاب شــد. چــون 
ــدگار اســت، مــردم  پســته جــزو کاالهــای مان
ــا االن  ــد. ام ــی می کردن ــوپرمارکت ها را خال س
ــکلی  ــتند و مش ــان هس ــای خودش ــا ج کااله
ــن اســت  ــه مهــم دیگــر ای ــدارد. نکت وجــود ن
ــرای پســته  ــاق ب ــن اتف ــا ای ــازار اروپ ــه در ب ک
آمریکایــی افتــاده، نــه ایرانــی! ضمنــاً، بــا 
ــا  ــم در دنی ــت توریس ــه صنع ــه اینک ــه ب توج
تعطیــل شــده و همچنیــن ســینماها و ســایر 
مکان هــای تفریحــی بســته هســتند، چــه 
ــورد  ــا در م ــورد؟! ام ــته بخ ــد پس ــی بای کس
ــدا توضیحــات  ــای شــمس اله ــن آق ــازار چی ب

می دهنــد.«  بیشــتری 
محمدرضــا شــمس الهــدا عضــو اتحادیــه 
ــح  ــران در توضی ــکبار ای ــدگان خش صادرکنن
وضعیــت بــازار چیــن گفــت: »پســته بــا تأخیر 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــد و عرضــه ش ــازار آم ــه ب ب
تأخیــر در رســیدن پســته بــه مقصــد چیــن و 
ــا، خیلــی از بارهــای چینــی هــا  شــیوع کورون
ــد، روی  ــده بودن ــی خری ــت باالی ــا قیم ــه ب ک
ــی  ــن خیل ــرف در چی ــده و مص ــان مان دستش
ــت  ــرایط، قیم ــن ش ــت. در ای ــن آمده اس پایی
پســته ایرانــی و آمریکایــی اُفت باالیــی دارد. در 
بــازار چیــن قیمــت پســته آمریکایــی حــدود 8 
دالر بوده اســت. االن مــا مــاه ژوئــن و جــوالی 
ــم کاری  ــر بخواهی ــه اگ ــم ک ــش داری را در پی
ــازار  ــن ب ــه ای ــی ب ــازار بکنیــم و توان ــن ب در ای
بدهیــم در ایــن دو مــاه اســت. امــا االن بــازار 
ــطح  ــرد. در س ــر می ب ــه س ــا ب ــن در کم چی
ســوپرمارکتی خیلــی مصرفــی وجــود نــدارد.«
وی در تشــریح وضعیــت بــازار روســیه گفــت: 
»در ایــن بــازار بــه احتمــال زیــاد زمــان 
تعطیلی هــا بــه دلیــل شــیوع ویــروس تمدیــد 
شــود و متأســفانه فکــر نمی کنــم روی تقاضــا 

ــرد.« ــوان حســاب ک از روســیه بت
صحبت هایــش  تکمیــل  در  آگاه  بهــرام 
ــه  ــه ب ــوک اولی ــک ش ــکا ی ــزود: »در آمری اف
وجــود آمــده و مصــرف مــردم در ســطح 
ســوپرمارکتی افزایــش داشته اســت، امــا همــه 
نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه آیــا بعــد از 
ایــن اتفاقــات، باتوجــه بــه وضعیــت اقتصــادی 
ــه  ــا، مصــرف ادام ــی و بیکاری ه ــر تعطیل در اث

ــر؟«  ــا خی ــد ی ــدا می کن پی
آگاه در ادامــه در خصــوص بــازار هنــد توضیــح 
ــی  ــای بین الملل ــون قیمت ه ــال چ داد: »امس
دائمــاً در حــال کاهــش بــود، هندی هــا خیلــی 
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خریــد نداشــتند و برنامه ایــی هــم بــرای 
ــور  ــل کش ــه داخ ــتند. البت ــاال نداش ــد ب خری
هنــد مســائلی وجــود داشــته کــه باعــث 
کاهــش مصــرف شده اســت و بارهایــی کــه از 
ــف  ــای مختل ــده اند در جاه ــادر ش ــفند ص اس
و در گمــرکات مانده انــد. تــا زمانــی کــه 
ــد،  ــود دارن ــد وج ــه در ورودی هن ــی ک بارهای
همیــن  مصــرف  شــوند، حتمــاً  ترخیــص 
ــرد.  ــان می ب ــاه زم ــک م ــدود ی ــته ها ح پس
ــد  ــداری خری ــتان مق ــن، در تابس ــر م ــه نظ ب
ــی انجــام خواهدشــد، امــا  ــرای جشــن دیوال ب
ــا آن زمــان نمی رســد.  ــران ت ــد ای پســته جدی
ــم  ــته رق ــه پس ــدود ب ــط مح ــازار فق ــن ب ای
احمدآقایــی اســت و تقاضــا در ایــن بــازار روی 
ــتم  ــن نیس ــدارد. مطمئ ــری ن ــام اث ــه ارق بقی
کــه خریــد امســال بــه خوبــی ســال های 
پرمحصــول اخیــر باشــد. امــا در تابســتان 

ــود.« ــد ب ــرف خواه ــداری مص ــاً مق حتم
آگاه  ســخنان  تکمیــل  در  الهــدا  شــمس 
افــزود:» جشــن دیوالــی امســال در تاریــخ 24 
ــر  ــا تأثی ــد هندی ه ــت و روی خری ــان اس آب
ــی 12  ــوی چین ــال ن ــد س ــذارد و  خری می گ

روز دیرتــر و در 5 بهمــن خواهدبــود.«
در ادامــه حامــد رمضانــی رئیــس کمیتــه 
بازرگانــی انجمــن پســته ایــران بــا طــرح 
ــه داد؛ او  ــه را ادام ــت جلس ــوال مدیری دو س
پرســید:» اگــر پاییــز مجــدداً شــیوع ویــروس 
ــا اتفــاق افتــد، چــه می شــود؟ و حجــم  کورون
پســته ایــران و آمریــکا در ســال تجــاری آینده 
ــه  ــد چ ــال بع ــه س ــی ب ــار انتقال ــده انب و مان

ــت؟« ــد گذاش ــا خواه ــر قیمت ه ــری ب تأثی
ــح  ــی تصری ــه رمضان ــخ ب ــچیان در پاس فرش
کــرد:» سیاســت کاهــش قیمــت جــواب 
نمی دهــد و بدتریــن اتفاقــی کــه اخیــراً افتــاد 
ــد  ــه گفتن ــود ک ــری ب ــی نظ ــای عل ــه آق نام
پســته 10 دالری دارد 5.5 دالر بــه فــروش 
ــورت  ــه ص ــد ب ــا نبای ــه نظره ــد! هم می رس
از طریــق  عمومــی منتشــر شــود، چــون 
روی  منفــی  اثــر  اجتماعــی  شــبکه های 

می گــذارد. پســته  فــروش 
درســت اســت کــه کورونــا وجــود دارد، امــا آیا 
پســته آمریکایــی بــه خفــت پســته مــا دچــار 
ــا اگــر شــما جــای خارجی هــا  شده اســت؟! آی
می خریدیــد؟!  ایــران  از  پســته  بودیــد، 
ــود  ــت گذاری ش ــد سیاس ــن، بای ــر م ــه نظ ب
ــم  ــران محک ــل ای ــته در داخ ــت پس ــه قیم ک
ــد. نظــر  ــر نیای ــن پایین ت شــود و قیمــت از ای
شــخصی مــن بــه دوســتانی کــه پسته شــان را 
ــی رود،  ــاال م ــت دالر ب ــه قیم ــال اینک ــه خی ب
نمی فروشــند، ایــن اســت کــه بــه دلیــل 
دالر  قیمــت  دارد،  بــورس  کــه  جذابیتــی 

ــون  ــت، چ ــد رف ــن نخواه ــر از ای ــی باالت خیل
دالرهــا و طاهــای خانگــی دارنــد در بــورس، 

ــوند.«  ــهام می ش ــد س ــرف خری ص
ــته در  ــت پس ــح قیم ــدا در توضی ــمس اله ش
ــر از  ــزود: » هــم اکنــون 135 کانتین چیــن اف
صادرکننــدگان مختلــف در بنــادری مثــل 
ــا  ــه م ــود دارد، اینک ــانگهای وج ــان و ش فوش
همه مــان از فــردا بــا هــم قیمــت را بــاال 
ببریــم جــواب نمی گیریــم. شــرایط بــازار 
بایــد جــا بیفتــد و بــا گــذر زمــان بــازار 
خــودش را پیــدا خواهــد کــرد. االن هــر 
ــن  ــد و ای ــروش کن ــه ف ــد شــروع ب کســی بای
مدیریــت فــروش بایــد پلکانــی انجــام شــود تــا 
کــم کــم وضــع بهبــود یابــد و بــازار خــودش را 

ــد.« ــکاوری کن ری
ــه فــروش  ــه اینکــه نســبت ب ــا اشــاره ب آگاه ب
طــی  محصــول  از  زیــادی  حجــم  رفتــن 
چندمــاه آینــده خــوش بیــن نیســت، دغدغــۀ 
خــود را ایــن چنیــن مطــرح کرد:»اگــر فــرض 
ــوب  ــده خ ــای آین ــروش ماه ه ــه ف ــم ک بگیری
پیــش نــرود و 70، 80 هــزار تــن پســته باقــی 
ــل  ــد منتق ــاری بع ــال تج ــه س ــه ب ــد ک بمان
شــود، اثــر ایــن باقی مانــده بــر روی محصــول 

ــود؟«  ــد چــه خواهــد ب جدی
ــرزی،  ــت م ــاره ای، وضعی ــای اج کارت ه
ــکالت  ــول و مش ــی محص ارزش صادرات

ــی ــل ریل ــل و نق حم
ــه  ــی ک ــوص اختاالت ــان در خص ــد بازی مجی
اجاره ایــی  یــا  مصــرف  یکبــار  کارت هــای 
 « داد:  توضیــح  کرده انــد  ایجــاد  بــازار  در 
ــرف  ــار مص ــای یکب ــه کارت ه ــی ک ــا زمان ت
ــده ای  ــت. ع ــن اس ــع همی ــد، وض ــود دارن وج
ــد  ــی می کنن ــد رایزن ــزی دارن ــک مرک در بان
ــا  کــه مشــکات را حــل کننــد، امــا برخــی ب
ــد کار  ــار مصــرف دارن ایــن کارت هــای یــک ب
صادرکننــدگان  بــا  واقــع  در  و  می کننــد 
ــن  ــت را پایی ــد و قیم ــت می کنن ــزرگ رقاب ب
می آورنــد. وقتــی کــه مــا در صنعــت بــه ایــن 
بزرگــی و بــا صادرکننــدگان بــه ایــن بزرگــی 
ــار  ــای یکب ــن کارت ه ــس ای ــم از پ نمی توانی
مصــرف برآییــم، نمی توانیــم 100 کانتینــر 
بفروشــیم در حالــی کــه شــخص مزاحــم 
ــما  ــر کار ش ــا 2 کانتین ــی رود و ب ــری م دیگ
ــن،  ــی، انجم ــاق بازرگان ــد. ات ــراب می کن را خ
اتحادیــه و صادرکننــدگان نمی تواننــد از پــس 
ایــن موجــودی کــه رخنــه کــرده و دارد کار را 

خــراب می کنــد برآینــد.«
ــارات  ــه اظه ــش ب ــش در واکن ــل کاربخ جلی
بانــک  مــاه  دی  »در  داد:  توضیــح  بازیــان 
مرکــزی یــک لیســت فرســتاده کــه بــه اتــاق 
ــاغ شــده و اخطــار  ــان هــم اب ــی کرم بازرگان

ــته اند  ــی داش ــه کارت اجاره ای ــانی ک داده کس
ــر  ــه نظ ــد. ب ــل نکرده ان ــان عم ــه تعهداتش ب
می رســیم  نقطــه ای  بــه  داریــم  می رســد 
ــذف  ــی ح ــه نوع ــاره ای ب ــای اج ــه کارت ه ک
ــان  ــاق کرم ــث در ات ــن بح ــد. همی خواهندش
ــا ایــن موضــوع  ــاق ایــران مطــرح شــده ب و ات
ــن  ــان ای ــرای متقاضی ــی ب ــه محدودیت های ک
کارت هــا وضــع شــود. بــا وجــود ایــن کارت ها، 
صادرکننــدگان بــزرگ و صاحــب برنــد از بــازار 

ــد.« ــذف خواهندش ح
وی ادامــه داد: » موضــوع دیگــری کــه مایلــم 
ــم  ــرح کن ــب و کار مط ــای کس ــورد فض در م
ایــن اســت کــه بایــد ارزش گمرکــی محصــول 
را تعییــن کنیــم کــه مــن آن را بــرای انجمــن 
در  دوســتان  نهایتــاً  فرســتاده ام.  پســته 
اتحادیــه یــک نــرخ ریالــی داده بودنــد و فکــر 
می کنــم 15 درصــد کاهــش نــرخ داشــته کــه 
ــن کاهــش  ــاغ شــده. االن ای در اســفندماه اب
ــتاده ام  ــن فرس ــه م ــته ایم و آنچ ارزش را داش
ــاره از ســوی  ــه. دوب ــرار گرفت ــاک عمــل ق م
صادرکننــدگان ایــن تقاضــا مطــرح شــده کــه 
مجــدداً کاهــش ارزش داشــته باشــیم. بــه 
نظــر شــما آیــا بایــد مجــدداً کاهــش ارزش را 

ــا خیــر؟!«  داشــته باشــیم ی
اظهــارات  بــا  رابطــه  در  صالحــی  محمــد 
ــراد کار  ــن اف ــت: »شناســایی ای کاربخــش گف
ــاد اســت  ســختی اســت و تعدادشــان هــم زی
ــت.  ــبی نیس ــی مناس ــکار خیل ــن کار راه و ای
االن قیمــت پســته بــه 6.5 دالر رســیده اســت 
ــچ  ــا هی ــت. ب ــا نیس ــت م ــل آن دس و راه ح
ــه کارت  ــانی ک ــا کس ــوان ب ــی نمی ت مکانیزم

اجاره ایــی دارنــد برخــورد کــرد.«
ــکان  ــت ام ــح داد:»در حقیق ــش توضی کاربخ
ــا  ــا م ــود دارد، ام ــراد وج ــن اف ــایی ای شناس

فعــًا بــه ایــن موضــوع ورود نکرده ایــم.«
همچنیــن کاربخــش بــه عنــوان یکــی از 
بازرگانــی  اتــاق  در  ارزی  کمیتــه  اعضــای 
ــه خشــکبار  ــران گفــت: »الزم اســت اتحادی ای
ــن  ــک انجم ــوان ی ــه عن ــته ب ــن پس و انجم
تخصصــی بــه بحــث ایفــاد تعهــدات ارزی ورود 
ــش  ــاد بی ــه ایف ــوند ک ــتار ش ــد و خواس کنن
از 50 درصــد تعهــدات ارزی در دســتور کار 
ــزرگ  بانــک مرکــزی نباشــد. چــون صنایــع ب
 50 از  بیشــتر  مــا  گفته انــد  پتروشــیمی 

نمی شــویم!«  متعهــد  را  درصــد 
ــن  ــان در مــورد وضعیــت مرزهــا ای مجیــد بازی
چنیــن گفــت:» مــرز بــازرگان االن دو ماه اســت 
ــن و  ــان در انجم ــت. آقای ــده اس ــته ش ــه بس ک
اتحادیــه! بایــد یــک کاری در ایــن رابطــه انجــام 
ــه  ــا ب ــار م ــم و االن ب ــکوت کردی ــم. س بدهی

ــد.« ــم می رس ــاه و نی ــد از دو م ــان بع آلم
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ــا  ــزود:» م ــان اف ــه بازی کاربخــش در پاســخ ب
مرتبــاً پیگیــر مســئله مرزهــا هســتیم. امــا تــا 
امــروز مــرز ترکیــه بــاز نشــده، اما در بازشــدن 
ــه  ــاده. ب ــاق افت ــی اتف ــا گشایش ــایر مرزه س
هرحــال نیــاز غذایــی مــردم کشــورها باعــث 

شــده کــه مرزهــا بــاز شــوند.«
ــی  ــل ریل ــل و نق ــا حم ــه ب ــی در رابط رمضان
پســته طــرح موضــوع کــرد و در ایــن زمینــه 
ــاق  ــا ات ــه ب ــی ک ــت های ــا صحب ــت:» ب گف
ــه  ــت ک ــنهاد شده اس ــتم، پیش ــی داش بازرگان
ــده و  ــپ ش ــورت پلم ــه ص ــی را ب کانتینرهای
طبــق خواســت اتحادیــه اروپــا از طریــق ریلی 
ــن  ــم. نظــر ســایر دوســتان در ای ارســال کنی
ــد روش  ــن روش می توان ــا ای ــه آی ــه ک زمین
ــری  ــا آن را پیگی ــد ت ــی باش خــوب و جایگزن

ــت؟« ــم، چیس کنی
اظهــار  خصــوص  ایــن  در  کاربخــش 
داشــت:»هزینه حمــل و نقــل در ایــن صــورت 
ــًا از  ــود و قب ــی می ش ــه زمین ــر از هزین کمت
طریــق راه آهــن احمدآبــاد رفســنجان انجــام 
مشــهد،  در  امــکان  ایــن  و  می شده اســت 
ســرخس و کرمــان هــم وجــود دارد. اگــر 
مشــکلی در ایــن عرصــه وجــود داشته باشــد، 
ــری  ــی پیگی ــان آمادگ ــی کرم ــاق بازرگان ات
امــکان  و می دانــم کــه  دارد  را  مشــکات 
ــازی  ــود دارد و نی ــم وج ــل ه ــد در مح بازدی
بــه بــاز کــردن کیســه ها و یــا میــل زدن آنهــا 

ــت.« ــن نیس در راه آه
طرح تجمیع مدیریت فروش پسته

صالحــی در پایــان جلســه طــرح تجمیــع 
ــریح  ــه تش ــته را اینگون ــروش پس ــت ف مدیری
ــرای نجــات  کرد:»یــک ایــده در ذهــن مــن ب
بــازار پســته وجــود دارد. آن ایــده ایــن اســت 
ــرکت  ــک ش ــه ی ــروز ب ــته ام ــازار پس ــه ب ک
ــده  ــده از 50 صادرکنن ــدرت، تشــکیل ش ابرق

برتــر کشــور تبدیــل شــود. بــه ایــن معنــا کــه 
هــر یــک از پنجــاه شــرکت، بــا خریــدن تنهــا 
ســهام یــک شــرکت، خودشــان از پســته کنــار 
برونــد و ایــن شــرکت بــا یــک مدیرعامــل کار 
را شــروع کنــد. فکــر می کنــم تنهــا راه حلــی 
کــه امــروز وجــود دارد کــه تــا حــدی بتوانیــم 
بــا شــرکت های آمریکایــی رقابــت کنیــم، 

همیــن اســت.«
شــمس فــرد در خصــوص طــرح صالحــی 
تعاونــی  شــرکت  »قبــًا  کــرد:  یــادآوری 
ــم  ــد ه ــت و بع ــنجان وجودداش ــته رفس پس
شــرکت های دیگــری را تأســیس کردنــد، ایــن 
ــن  ــد و از بی ــت را گرفتن ــول دول ــرکت ها پ ش
بردنــد. ایــن شــرکت ها پابرجــا نخواهــد بــود.«

صالحــی در دفــاع از طــرح خــود گفت:»یکــی 
از ایــن شــرکت ها دولتــی بــود و هیئــت 
مدیــره شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان هــم 
صادرکننــده نبودنــد. بــه نظــر مــن، اگــر پنجاه 
شــرکت بیاینــد و هیئــت مدیــره یــک شــرکت 
را ایجــاد کننــد، خیلــی می توانــد فــرق کنــد. 

البتــه طــرح مــن یــک رویــا اســت.«
ــاه  ــت: »ش ــوص گف ــن خص ــچیان در ای فرش
بیــت مشــکات پســته، شــرکت های کوچــک 
ــد در  ــرد می گوین ــمس ف ــای ش ــتند! آق هس
ــورد  ــد و می خ ــل می آی ــک مدیرعام ــده ی آین
ــت  ــن اس ــان ای ــای آگاه نظرش ــزد. آق و می ری
ــداد  ــه تع ــه هرچ ــد ک ــح می دهن ــه ترجی ک
صادرکننــده بیشــتر باشــد، بهتــر اســت. 
ــم  ــدی کنی ــف و امتیازبن ــا تعری ــر م ــی اگ ول
ــون دالر  ــه از 100 میلی ــه شــرکت هایی ک و ب
بیشــتر صــادر می کننــد، امتیــاز بدهیــم، 
باعــث می شــود کــه شــرکت ها ادغــام شــوند 
ــا  ــود. االن در دنی ــی ش ــم یک ــا ه ــع ب و مناف
بانک هــا،  و  می افتــد  دارد  اتفــاق  همیــن 
شــرکت های حمــل و نقــل و شــرکت های 

کوچــک بــا هــم یکــی می شــوند، چــون 
در  اســت.  شــدن  بــزرگ  در  منافعشــان 
ایــن ادغــام، صادرکننده هــا می تواننــد بــا 
ــه  ــان کاری ک ــوند، هم ــریک ش ــا ش باغداره
آقــای امیــن در رفســنجان پایلــوت کوچکــش 

را انجــام داد.«
بهــرام آگاه در نظــر مخالــف ایــن طــرح 
عنــوان کــرد: »دقیقــاً حــرف اصلــی اینجاســت 
ــور اساســی  ــا به ط ــت کشــاورزی م ــه صنع ک
ــا  ــرفته تر ی ــاورزی پیش ــع کش ــه صنای ــا بقی ب
ــط  ــئله فق ــاوت دارد. مس ــا تف ــر در دنی بزرگت
حجــم شــرکت یــا گــردش مالــی آن نیســت. 
بلکــه مــدل روابــط زنجیــرۀ تأمیــن در صنعــت 
پســته مــا بــه شــدت متناقــض اســت؛ یعنــی 
به طــور عمومــی منافــع تاجــر، باغــدار و 
فرآوری کننــدۀ پســتۀ ایــران عمــًا در بیشــتر 
مواقــع متناقــض اســت، نــه هــم جهــت. مــن 
شــخصاً اصــاح زنجیــرۀ تأمیــن را شــدنی تر و 
ــرکت  ــیس ش ــا تأس ــم ت ــر می دان واقع بینانه ت
بــزرگ. شــرکت بــزرگ حتــی اگــر خصوصــی 
باشــد، حتــی اگــر خیلــی هــم خــوب مدیریت 
شــود، تمــام ســاختار قانونــی و اجرایــی قانــون 
در ایــران علیــه آن اســت کــه مــن وارد 
ــدۀ  ــن ای ــوم. ای ــث نمی ش ــن بح ــات ای جزئی
ــران  ــار در ای ــد ب ــت و چن ــی اس ــی خوب خیل
ــرا  ــی در اج ــائل واقع ــی مس ــده، ول ــعی ش س

دارد.«
فرشــچیان ضمــن تأییــد ســخنان بهــرام آگاه 
گفــت: »بــه نظــر مــن صحبــت شــما در مــورد 
اصــاح زنجیــرۀ تأمیــن کامــًا منطقــی اســت. 
ــد و  ــوع کار کن ــن موض ــن روی ای ــر انجم اگ
ــرون  ــده ای بی ــف ش ــاً تعری ــوی واقع ــک الگ ی

بدهــد، خیلــی خــوب اســت.«
بهــرام آگاه در ایــن بــاره توضیــح داد: »مــا بــه 
ــن کار هســتیم.  ــان مشــغول ای ســبک خودم
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن کار زمــان 
ــاختارها،  ــن س ــاختن ای ــران س ــرد. در ای می  ب
ــش اســت!« گفتنــش آســان تر از انجــام دادن

رمضانــی کریــم در واکنــش بــه اظهــارت 
ــا  ــه آرزوه ــی ب ــرد: »خیل ــوان ک ــی عن صالح
ــن  ــه ای ــم ب ــر نمی کن ــون فک ــد چ دل نبندی
مشــکات  آن  بــرای  حلــی  راه  زودی هــا 
داشته باشــیم. مــن فکــر می کنــم در مباحثــی 
کــه االن بــا هــم داشــتیم، در دو بحــث، یکــی 
بحــث یافتــن راهــکاری بــرای کارت هــای 
ــی  ــر نرخ ــورد تغیی ــری در م ــاره ای و دیگ اج
اعامــی بــه گمــرک مــا می توانیــم یــک 
همکاری هایــی را بــا اتحادیــه شــروع کنیــم.«

ایــن جلســه مجــازی پــس از دو ســاعت بحــث 
و تبــادل نظــر بــا قدردانــی حامــد رمضانــی از 

حاضریــن بــه اتمــام رســید. 
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قیمــت پســته همیشــه و علــی الخصــوص ایــن 
ــن باغــدار و  ــراوان بی روزهــا موضــوع بحــث ف
تاجــر بــوده. ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد و 
تجــارت الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند. تعامــل 
ــروه متضمــن  ــر دو گ ــل توســط ه و درک متقاب
ــت و در  ــت اس ــک صنع ــت ی ــتمرار موفقی اس
ــه  ــم شــود ب ــل اگــر جــو بی اعتمــادی حاک مقاب
ــه  ــر ک ــه زی ــود. مقال ــد ب ــدام نخواه ــع هیچ ک نف
ــد   ــی باش ــب م ــخصی اینجان ــرات ش ــه نظ نقط
بــه بررســی موشــکافانه تنشــهای ناشــی از ایــن 
ارتبــاط و ارائــه راهکارهــای عملــی بــرای رفــع 

ــردازد.  ــع مــی پ موان
چندیــن دســته بندی بــرای فعــاالن عرصــه 

تأمیــن و بازرگانــی قابــل تعریــف اســت:
ــت  ــه صنع ــد ب ــث تعه ــته بندی اول بح دس
پســته اســت. فرهنــگ تاجــر و باغــدار از لحــاظ 
ــن،  ــش تأمی ــد.  در بخ ــان باش ــد یکس ــد بای تعه
چیــزی بــه نــام دغدغــه تعهــد بــه صنعــت پســته 
وجــود نــدارد. چــون باغــداری کــه نزدیــک 10 
ســال هزینه کــرده تــا بــه اولیــن فــروش یــا ســود 
ــد  ــم متعه ــرش ه ــه همس ــر ب ــی اگ ــد حت برس
ــه پســته متعهــد اســت! چــاره ای جــز  نباشــد، ب
تعهــد نــدارد. امــا تمــام فعــاالن بخــش بازرگانــی 
ــود و  ــاً س ــاً صرف ــد. بعض ــد را ندارن ــن تعه ای
ــه  ــدارد چ ــرق ن ــد، ف ــود را می بینن ــدف خ ه
ــارت  ــد و تج ــروش می کنن ــد و ف ــی خری کاالی
ــه  ــه اســت. ب ــک معامل ــا ًی پســته برایشــان صرف
این گــروه بایــد شــرایط و قیمــت را محکــم 
دیکتــه نمــود و اگــر مذاکــرات بــه جایــی نرســید 
حتــی االمــکان کانال هــای خریــد پســته توســط 
آنهــا را مســدود کــرد. پــر و بــال دادن به کســانی 
ــازار،  ــه اصطــالِح ب ــده و ب ــی را دی کــه ســود آن
اهــل نوســان گیری و کــم فروشــی هســتند، 
اشــتباه اســت و این گونــه افــراد در صنعــت 
ــوان راه  ــل می ت ــدگار نیســتند. در مقاب پســته مان
را بــرای بازرگانانــی کــه منافــع خــود را بــا منافع 
طوالنــی مــدت باغــدار گــره می زننــد و متعهــد 
بــه صنعــت پســته هســتند همــوار نمــود. تجــار 
ــتمرار  ــدت اس ــی م ــدگاه طوالن ــا دی ــد ب متعه
حیــات  اســتمرار  در  را  خودشــان  تجــارت 

می گوینــد  یعنــی  می بیننــد؛  پســته  صنعــت 
بقــای باغــدار متضمــن بقــای مــن اســت و تجار 
بــزرگ عمدتــاً بــه ایــن شــکل بــه قضیــه نــگاه 
می کننــد و بایــد از اینگونــه تجــار حمایــت 

کــرد.
اســت.  تبحــر  بحــث  دوم  دســته بندی 
باغــداری کــه نتوانــد عملکــرد در واحــد ســطح 
ــد از  ــظ کن ــول حف ــل قب ــود را در حــدی قاب خ
عرصــه تولیــد حــذف می شــود. در مقابــل 
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــع مال ــن مناب ــا راه تأمی تنه
محصولــش  فــروش  کشــاورز  هزینه هــای 
ــه  ــی می رســد کــه کشــاورز ب ــک زمان اســت. ی
ــود  ــور می ش ــه مجب ــود ک ــار می ش ــدی گرفت ح
جنــس اش را بــه هــر نرخــی کــه گفتند بفروشــد 
تــا چــک پــاس کنــد. متأســفانه مفــت فروشــی 
ــت و در  ــازار اس ــای ب ــع قیمت ه ــاورز تاب کش
ــار،  ــه ظــرف چه ــا اینک ــد. کم کل ضــرر می ده
پنــج ســال گذشــته کمتــر باغــداری دیده ایــم کــه 
امــوال اضافــه کنــد. برعکــس اموالــش را فروخته 
و هزینــه بــاغ کــرده! همیــن باغــدار تــا زمانــی که 
فکــر کنــد در قیمت گــذاری محصولــش نقشــی 
ــاف و  ــورد اجح ــه م ــد ک ــس می کن ــدارد، ح ن
غبــن واقــع شــده و همیشــه تــالش می کنــد کــه 
رأســاً وارد فــروش و صــادرات شــود. ولــی ورود 
مســتقیم باغــدار بــه عرصــه بازرگانــی اصــال بــه 
ــه  ــرای اینک ــت.  ب ــت نیس ــن صنع ــالح ای ص
ــک  ــه ی ــاز ب ــد نی ــن کار بکش ــت از ای ــدار دس باغ
اهــرم ایجــاد کننــده تــوازن در بــازار حــس می شــود. 
یــک تشــکل ســالم بایســتی همیشــه در بــازار وجود 
ــنتی و  ــارت س ــن تج ــی بی ــا توازن ــد ت ــته باش داش
سیســتم صنعتــی همیشــه برقــرار باشــد. وقتــی 
ــدار احســاس  ــورد باغ ــم می خ ــی به ه ــن توازن چنی
غبــن نمــوده و خــود وارد صــادرات می شــود و 
ــه قواعــد فــروش  ــاً چــون تبحــر و اشــراف ب طبیعت
ــی  ــارت بین الملل ــاً تج ــردازی و مخصوص و بازارپ
نــدارد معلــوم نیســت کــه چــه خطاهایــی مرتکــب 
ــکل  ــک تش ــر ی ــد. اگ ــار کن ــت را گرفت و کل صنع
حرفــه ای وجــود داشــت کــه باغــدار احســاس 
ــودش  ــز خ ــت هرگ ــش هس ــظ منافع ــرد حاف می ک

رأســاً وارد کار صــادرات نمی شــد. 

بخــش بازرگانــی هــم بایــد در بازارپــردازی 
تبحــر کافــی داشــته باشــد. صادرکننــدگان  ناشــی 
ــه  ــد ک ــروز می دهن ــی از خــود ب بعضــاً رفتارهای
ــا  ــام و ی ــور را بدن ــته کش ــت پس ــره صنع پیک
ــدی  ــد بدعه ــی مانن ــد. رفتارهای ــار می کن گرفت
یــا دامپینــگ یــا عدم تطابــق کاال بــا ســفارش یــا 
ــا ســایر تجــار و زیرفروشــی و  ــت منفــی ب رقاب
غیــره. برخــی تجــار از طریــق دســتکاری کیفیت 
ــالم  ــیوه های ناس ــری از ش ــا بهره گی ــته و ی پس
ــا  ــازی ب ــا ب ــت ی ــا ران ــد قاچــاق ی  تجــاری مانن
ســود حاصــل از ارز صادراتــی از طریــق واردات 
ــانات  ــا نوس ــایرین ی ــه س ــص ارز ب ــا تخصی ی
نــرخ ارز و غیــره بــه دنبــال افزایــش ســهم خــود 
ــانات  ــا نوس ــی هســتند. آی ــای صادرات در بازاره
ــرمایه  ــی، س ــای جهان ــی در بازاره ــدید قیمت ش
ــک  ــه ی ــل ب ــی را تبدی ــته ایران ــذاری در پس گ
امــر پرخطــر بــرای بنکــداران خارجــی نمیکنــد؟ 
آیــا مفــت فروشــی پســته  توســط برخــی تجــار 
ایرانــی باعــث رقابــت منفــی بــا صنعــت پســته 
ــکا  ــا صنعــت پســته آمری ــکا نمی شــود؟ آی آمری
ــش  ــش را کاه ــود قیمت های ــار نمی ش ــم ناچ ه
دهــد؟ یــک ســوال مهــم دیگــر، در شــرایطی کــه 
ــر  ــطح باالت ــد س ــرد در واح ــا عملک آمریکایی ه
ــا  ــد، آی ــا دارن ــر از م ــده کمت ــام ش ــت تم و قیم
واقعــا عاقالنــه اســت کــه برخــی تجــار، صنعــت 
مــا را وارد بــازی رقابــت منفــی بــا آمریکایی هــا 
ــج  ــر ل ــد س ــی بیفت ــب آمریکای ــر رقی ــد؟ اگ کنن
ــازار  ــا را از ب ــرد م ــم بگی ــه هرعلتــی تصمی ــا ب ی
ــی اش را  ــت جهان ــد قیم ــد، نمیتوان ــذف کن ح

نقطه نظرات یک باغدار

آشفته بازار؛ درِد با درمان
محمودرضا مهدوی اناری
باغدار منطقه انار استان کرمان
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بیــاورد روی قیمــت تمــام شــده مــا و تصمیمــش 
ــاال اگــر  ــا آن حاشــیه ســود ب ــد؟ ب را عملــی کن
ــد و  ــش دهن ــان را کاه ــداری قیمت ش ــط مق فق
دو ســال روی قیمــت تمــام شــده مــا بفروشــند، 
حداقــل هفتــاد درصــد باغــات پســته مــا از حیــز 
انتفــاع ســاقط می شــود. هــر تجارتــی کــه در دام 
ــا  ــه فن ــار شــود، محکــوم  ب ــی گرفت ــت منف رقاب
اســت.  همیشــه بــه یــاد داشــته باشــیم  کــه تاجــر 
ــن  ــه ای هرگــز ســر شــاخه نمی نشــیند و بُ حرف
ببــرد. صادرکننــده حرفــه  ای کــه اصــول و مبانــی 
ــا را  ــه عرف ه ــد، همیش ــد باش ــادرات را بل ص
رعایــت نمــوده و هرگــز بــا حــرکات غیرمتعارف 
بــازار را متالطــم نمی کنــد. شناســایی تجــار 
ــانی  ــات اطالع رس ــا امکان ــته ب ــر و کارکش متبح
امــروزی کار ســختی نیســت و بهتریــن راه بــرای 
کانالیــزه نمــودن جریــان دادوســتد از طریــق آنان 

می باشــد.
تــوان  مالــی  بــه  ســوم  دســته بندی 
برمی گــردد. باغــدار کــه تکلیفــش روشــن اســت 
ــد.  ــزاق میکن ــود ارت ــول خ ــروش محص و از ف
ولــی تاجــر پســته بایــد تــوان تأمیــن منابــع مالی 
ــه  ــار وزن ــاً تج ــد. بعض ــته باش ــنگین را داش س
ــی  ــد و مدت ــود برمی دارن ــوان خ ــنگین تر از ت س
ــا انــواع حربه هــا ماننــد ایــن کاله-آن کاله  هــم ب
و خریــِد گــراِن مــدت دار و فــروش نقــد ارزان و 
ــی  ــد، ول ــرا می کنن ــود را اج ــدات خ ــره تعه غی
ــد  ــش از ح ــه بی ــه وزن ــه ای ک ــره در نقط باالخ
ــته و  ــار شکس ــار فش ــر ب ــود زی ــنگین  می ش س
ــفانه  ــد. متأس ــود می کنن ــایرین را ناب ــود و س خ
اعتبارســنجی تجــار در سیســتم تجــارت ســنتی 
ــا راه، سیســتماتیک  ــری نشــدنی اســت  و تنه ام

ــت. ــودن کار اس  نم
پــس از دســته بنــدی صحیــح فعــاالن، هــر 
بــازاری را می تــوان مدیریــت نمــود. اول بــا 
روش هــای بازدارنــده و تنبیهــی کــه بیشــتر جنبــه 
ــا ایجــاد سیســتم کــه جنبــه  ُمســکن دارد. دوم ب
ــر  ــت و اگ ــم اس ــک عل ــروش ی ــان دارد. ف درم
ــرکات  ــای ح ــتم،  راه ه ــاد سیس ــا ایج ــوان ب بت
غیرحرفــه ای را بســت و چینِــش حلقه هــای 
ــود  ــی نم ــکلی طراح ــه ش ــن را ب ــره تأمی زنجی
ــام  ــود تم ــود خودبه خ ــفافیت ش ــث ش ــه باع ک

ــردد.  ــل می گ ــائل ح  مس
ــت  ــقف قیم ــا س ــف ی ــم ک ــر بخواهی ــاًل اگ مث
ــوان  ــم و نمی ت ــتم الزم داری ــیم سیس ــته باش داش

ــا شــرایطی در کشــور  ــرد. متأســفانه م ــه ک دیکت
داریــم کــه نــه بــازار آزاد بــه معنــای واقعی اســت 
ــن،  ــت! بنابرای ــتوری اس ــاًل دس ــازار کام ــه ب و ن
نــه کــف و نــه ســقف نمی توانیــم  تعریــف 
کنیــم. هیــچ کاری دســتوری نمی شــود. اگــر 
ــاًل  ــکا مث ــور آمری ــل کش ــا مث ــای م صادرکننده ه
چهارتــا، پنــج تــا، ده تــا بودنــد، می شــد مدیریــت 
ــت.  ــق مشــترک در دســت گرف ــا تواف ــازار را ب ب
حتــی می شــد بــا آمریکایی هــا هماهنــگ کار کــرد 
کــه همــه ســود ببریــم. منتهــی زمانــی کــه چنیــن 
ــن  ــم ای ــر تجــار را داری ــی نیســت و تکث وضعیت
وضعیــت پیــش می آیــد. چــون پــای منافــع هــم 
در میــان اســت در شــرایط غیــر رِنــج، خواســته ها 
ــد ایجــاد تعــادل  غیرمنطقــی می شــود کــه نیازمن
اســت. وقتــی بــازار کششــی اســت بخــش تأمین 
عرضــه و تقاضــا را بهانــه گران فروشــی می کنــد. 
وقتــی بازار فشــاری اســت خریــدار همیــن بال را 
ســر تأمیــن کننــده  مــی آورد. نتیجــه اینکــه تعادل 
ــای  ــر رقب ــا را در براب ــادل م ــدم تع ــت و ع نیس
خارجــی ناتــوان می کنــد. چــاره ای هــم بــه جــز 
مدیریــت بحــران نیســت یعنــی در شــرایط بــازار 
ــه تقاضــا از عرضــه بیشــتر اســت از  کششــی ک
تجــار حمایــت شــود و در شــرایط بــازار فشــاری 
ــدار  ــت از باغ ــتر اس ــا بیش ــه از تقاض ــه عرض ک
حمایــت شــود کــه حتــی االمــکان تعــادل ایجــاد 
شــود و هــردو بخــش ســرپا بایســتند. در شــرایط 

بــازار رنــج هــم فقــط بایــد تماشــاچی بــود.
اگــر مــا بتوانیــم بیــن حلقه هــای زنجیــره تأمیــن 
ــل و  ــه تداخ ــم ک ــود بیاوری ــه وج ــرایطی ب ش
ــه  ــس ب ــود و هرک ــع حــذف ش ــات در مناف مناف
کار خــودش برســد، ایــن سیســتم موفــق خواهــد 
بــود. ولــی اگر قــرار باشــد باغــدار خــودش بیاید 
و خــرده فروشــی هــم بکنــد، هــم از کار خــودش 
می مانــد و هــم در ایــن کار هیــچ ســر رشــته ای 
نــدارد. اگــر قــرار باشــد کــه بیایــد در کار خــرده 
فروشــی، سیســتم خــودش هــم بهــم مــی ریــزد. 
بایــد توجــه داشــت کــه باغــدار خــرده فــروش 
نیســت. تجــارت پســته بــه طــور کلی یک رشــته 
کامــاًل جــدا از تولیــد پســته اســت. اگــر باغــدار 
بخواهــد رأســاً وارد فــروش مســتقیم b2c شــود 
آن موقــع وضعیــت صــادرات غیرحرفــه ای تکــرار 
خواهــد شــد. یعنــی تکثــر فروشــندگان غیرحرفه 
ای را در بــازار داخلــی خواهیــم داشــت کــه 
ــد شــد و  ــی خواهن ــت منف ــار چرخــه رقاب گرفت

ــود. ــر می ش ــی بدت ــاع از االن خیل اوض
بــازرگان   بــه  کشــاورز می توانــد بالواســطه 
ــر  ــد، مشــروط ب ــی و خارجــی کاال بفروش داخل
اینکــه سیســتمی وجــود داشــته باشــد کــه این دو 
ــاخت هایی  ــر س ــد. زی ــک کن ــر لین ــا یکدیگ را ب
الزم دارد کــه شــاید تــا کنــون خیلــی نبــوده، ولی 
ــم  ــه داری ــال اســت ک ــد س ــا چن االن هســت. م
روی پــروژه b2b کار می کنیــم و اگــر قــرار 
باشــد کــه درســت انجــام شــود بایــد بــه جزئیات 
خیلــی زیــادی توجــه کــرد  و بــه اصطــالح 
باگ هــا را رفــع نمــود. مثــاًل شــاید درصــد 
ــرف  ــت مص ــوان جه ــد را بت ــری از تولی بزرگت
ــرای اینکــه مصــرف داخلــی  داخــل فروخــت. ب
افزایــش پیــدا کنــد قیمــت مصــرف کننــده بایــد 
کاهــش پیــدا کنــد. اگــر قیمــت مصــرف کننــده 
ــره  ــد در زنجی ــد، بای ــدا کن ــش پی ــد کاه بخواه
هزینه هــای  و  اضافــی  واســطه های  تأمیــن 
نــوع  دو  واســطه ها  یابــد.  مربوطــه  کاهــش 
هســتند. برخــی روی پســته عملیــات فــرآوری و 
ســورتینگ انجــام  می دهنــد کــه فعالیتشــان مفیــد 
ــطه ها  ــی از واس ــی گروه ــمند اســت. ول و ارزش
فقــط ارزان  می خرنــد و گران تــر می فروشــند 
ــازار  ــم ب ــترش حج ــه گس ــا ب ــذف اینه ــه ح ک
داخلــی کمــک می کنــد. اینــکار صرفــاً بــا وجــود 
یــک اســتارت آپ امــکان پذیــر اســت. طرحــش 
هــم همیــن االن آمــاده اســت و مشــغول اســتارت 
آن هســتیم. فکــر می کنــم اگــر دوســتان انجمــن 
ــترک  ــاری مش ــک کار تج ــد وارد ی ــم بخواهن ه
شــوند، ایــن کار خوبــی اســت و می توانیــم 

ــم. تعامــل کنی
بــه نظــر مــن امــر وزه در جهــان سیســتم های 
ــک  ــارت الکترونی ــب تج ــا ترکی ــز ب متمرک
ــه  ــی ک ــد. روش ــل کرده ان ــق عم خیلی موف
در تمــام جهــان جــواب داده در ایــران هــم 
ــا منفــک   جــواب خواهــد داد، چــون از دنی
نیســتیم. یعنــی ارتبــاط بیــن تأمیــن و عمــده 
ــمت  ــه س ــنت ب ــد از س ــته بای ــروش پس ف
شــاهد  آن صــورت  در  بــرود.   صنعــت 
حداقــل تقابــل و حداکثــر تعامــل بیــن 
ــود.  ــم ب ــروش خواهی ــن و ف دوبخــش تأمی
اگــر باغــدار و تاجــر هــردو متوجــه شــوند 
ــادل  ــات و تع ــا ثب ــط ب ــه کار فق ــه ادام ک
ــدت  ــی م ــت در طوالن ــر اس ــازار میس در ب

برنده ایــم.
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ــام دوره  ــد از اتم ــن زاده بع ــم امی عبدالکری
ــی هایی  ــا بررس ــال 1376، ب ــگاه در س دانش
ــد،  ــام می ده ــان انج ــه خراس ــه در منطق ک
ــطح  ــت س ــرار اس ــه ق ــود ک ــه می ش متوج
زیــر کشــت پســته در ایــن اســتان افزایــش 
ــاط  ــوان یکــی از نق ــده به عن ــد و در آین یاب
ــا  ــردد. وی ب ــرح گ ــران مط ــز ای ــته خی پس
ــه  ــه ک ــن نکت ــه ای ــن اطــاع و توجــه ب ای
ــته در  ــط پس ــه ضب ــی در زمین ــچ فعالیت هی
ــط  ــک ضب ــده، ی ــام نش ــه انج ــن منطق ای
راه   1376 ســال  همــان  در  را  کوچــک 
انــدازی می کنــد. امیــن زاده ســال بــه ســال 
ــته،  ــد پس ــته کاری و تولی ــش پس ــا افزای ب
ــد و از  ــترش می ده ــود را گس ــه خ مجموع
مقــدار خریــد 100 تــن پســته در ســال های 
اولیــه تأســیس ضبطــش بــه خریــد حــدود 
ــر می رســد.  ــن در ســال های اخی 5 هــزار ت
او مدعــی اســت کــه ســبک و شــیوه 
جدیــدی در خریــد پســته پایه گــذاری 
کــرده کــه بــا همــه جــای ایــران متفــاوت 
ــی  ــن خصــوص م ــن زاده در ای اســت. امی
گویــد: »آقــای مهــدی آگاه حــدود 10 ســال 
قبــل در بازدیــدی کــه بــه همــراه تعــدادی 
از اعضــای انجمــن از پســته خراســان 
ــد  ــه دادن ــا روحی ــه م ــی ب ــتند، خیل داش
ــبک و  ــن س ــه ای ــته ب ــد پس ــد خری و گفتن

ــت.« ــد اس ــیوه، جدی ش
ــه  ــوی حلق ــه نح ــن زاده ب ــم امی عبدالکری
ــت و در  ــر اس ــدار و تاج ــن باغ ــال بی اتص
ایــن بیــن ســخنان هــر دو طــرف را شــنیده 
ــن دارد.  ــورد طرفی ــوع برخ ــی از ن و تحلیل
ــا در  ــم ت ــراغ وی رفتی ــه س ــن رو ب از ای
مــورد بحــث قابــل توجهــی کــه امــروز در 
ــان  ــدار در جری ــر و باغ ــن تاج ــاط بی ارتب

ــویم. ــا ش ــرش را جوی ــت، نظ اس

ــن  ــه ای ــی ک ــن زاده! موضوع ــای امی آق
ــت  ــن اس ــت، ای ــش داغ اس ــا بحث روزه
ــا  ــد تجــار پســته م ــداران می گوین ــه باغ ک
ــن  ــًا چنی ــد. واقع ــت می خرن ــر قیم را زی

موضوعــی صحــت دارد؟ 
ــت  ــازار را تح ــام ب ــا تم ــث کورون ــًا بح واقع

ــتند و  ــته هس ــا بس ــرار داده، مرزه ــعاع ق الش
ــن  ــت. در ای ــی نیس ــرص و محکم ــدار ق خری
شــرایط صادرکننــده چطــور می توانــد تصمیــم 
ــی بخــرد؟! ــر قیمت ــه ه ــه پســته را ب ــرد ک بگی

ــاری  ــته ب ــال گذش ــر س ــن اواخ ــا در همی م
ــود،  ــادر ش ــه ص ــرز ترکی ــا از م ــتادیم ت فرس
ــا  ــد، ام ــا باش ــنبه آنج ــار چهارش ــود ب ــرار ب ق
ــتند و  ــا را بس ــید، مرزه ــنبه رس ــد و پنجش نش
ــار  ــد ب ــرک بای ــای ت ــه راننده ه ــد ک ــد گفتن بع

ــورد. ــک م ــن ی ــد. ای را ببرن
مــورد دیگــر اینکــه، می دانیــد بحــث برگشــت 
ــل و  ــًا ســخت اســت، مشــکل حم ــول واقع پ
نقــل وجــود دارد و از همــه مهم تــر اینکــه 
ــا  ــداران در اروپ ــداد خری ــر تع ــال حاض در ح
ــال های  ــت. در س ــم اس ــی ک ــن خیل و در چی
گذشــته، مجمــوع صــادرات پســته در ماه هــای 
ــن  ــزار ت ــا 30 ه ــزار ت ــفند 20 ه ــن و اس بهم
ــاری  ــال تج ــفند س ــن و اس ــا در بهم ــود. ام ب
ــده و  ــزی صــادر ش ــم ناچی ــی رق امســال خیل
ایــن یعنــی اینکــه خریــداری در دنیــا نیســت! 
ــه  ــکلی ک ــن مش ــم عمده تری ــر می کن ــن فک م
ــرای  ــا و عــدم تقاضــا ب ــم کورون ــا االن داری م

ــد اســت. خری
ــه  ــت؟ ب ــا چیس ــدم تقاض ــن ع ــأ ای منش
ــی  ــته آمریکای ــازار از پس ــدن ب ــل پرش دلی
اســت یــا اینکــه کًا تقاضــا بــرای پســته در 

ــم اســت؟ ــا ک دنی
کاًل تقاضا برای پسته کمتر است.

امــا اول ســال تجــاری یعنــی در مهــر 
ــود  ــا وج ــکل کورون ــه مش ــان 98 ک و آب
نداشــت، بــاز هــم حجــم صــادرات نســبت 
ــل  ــال قب ــال های نرم ــابه س ــدت مش ــه م ب

ــود. ــر ب کمت
ــزار  ــل 15 ه ــه حداق ــال ماهان ــه، در اول س بل
ــی  تــن پســته کــم و بیــش صــادر می شــد، ول
مــن ایــن آخــر ســالی را عــرض می کنــم 
ــت  ــازار اُف ــی ب ــه خیل ــر ک ــاه اخی ــه در دو م ک
ــن بیمــاری  ــن مســئله اش همی کــرده، عمده تری

کورونــا بوده اســت.
امــا به طورکلــی، کاهــش صــادرات نســبت بــه 
ــی  ــکالت بانک ــل مش ــه دلی ــل ب ــای قب دوره ه

ــول و تعهــد ارزی اســت.  ــرای برگشــت پ ب

ــا نیســت! حمــل و  ــا یکــی، دو ت مشــکالت م
ــات قیمــت دالر  ــدم ثب ــد ارزی و ع ــل، تعه نق
ــاه  ــی مهرم ــاری یعن ــال تج ــت. در اول س اس
ســال گذشــته، دالر یــک قیمتــی داشــته، بعــد 
ــن  ــت. همی ــان داشته اس ــان نوس ــزار توم 2 ه
ــرای  ــاال رفتن هــا و عــدم ثبــات قیمــت ارز ب ب

ــد. ــاد می کن ــکل ایج ــار مش تج
بیشــتر توضیــح می دهیــد کــه نوســان 
ــد؟ ــاد می کن ــه مشــکلی ایج ــت ارز چ قیم

ــرود  ــاال ب ــر قیمــت دالر ب ــد اگ ــراً می گوین اکث
ــزی  ــن چی ــاًل چنی ــت. اص ــار اس ــع تج ــه نف ب
نیســت! مثــاًل اول ســال قیمــت صادراتی پســته 
8 دالر بــوده و قیمــت دالر در آن مقطــع زمانــی 
12 هــزار تومــان بــوده، امــا وقتــی قیمــت دالر 
ــع  ــه نف ــان ب ــزار توم ــه و شــده 14 ه ــاال رفت ب
صادرکننــده نیســت، چــون بــرای صــدور بــار 
ــار  ــن تج ــی بی ــی قیمت ــت منف ــد، رقاب جدی
ــا ۶.5 دالر  شــکل می گیــرد و قیمــت روی 7 ی
ــود. ــراب می ش ــرف خ ــازار آن ط ــد و ب می آی

چــرا تجــار چنیــن کاری می کننــد؟ چــرا 
قیمــت 8 دالری قبلــی را پیشــنهاد نمی دهنــد؟
ــتری  ــتری بیش ــد مش ــه بتوانن ــر اینک ــه خاط ب
جــذب کننــد و بارشــان را بفروشــند. شــما االن 
برویــد و بگوییــد تجــاری کــه روی قیمــت ۶.5 

دالر فروختنــد، 8 دالر بفروشــند!
اگــر قیمــت کاهشــی شــود، ممکــن اســت 
ــت  ــوز قیم ــه هن ــال اینک ــه خی ــتری ب مش
و  نگــه  دارد  دســت  می آیــد،  پایین تــر 

ــت؟ ــور نیس ــا اینط ــد. آی ــد نکن خری
ــران کار  ــته ای ــا پس ــه ب ــتری هایی ک ــام مش تم
ــی  ــند. زمان ــران را می شناس ــازار ای ــد، ب می کنن
کــه دالر پاییــن می آیــد، آنهــا هــم ســریع 
نظرشــان را می آورنــد پایین تــر! ایــن عــدم 
ــد؛  ــته می زن ــه پس ــادی ب ــه زی ــات دالر لطم ثب
یعنــی خریــدار چینــی زمانــی کــه دالر 12 
هــزار تومــان اســت، پســته را بــه قیمــت 8 دالر 
ــت  ــد قیم ــه می بین ــض اینک ــه مح ــرد، ب می خ

نظر عبدالکریم امین زاده، ضباط منطقه خراسان درباره ارتباط تاجر و باغدار

همۀ ما از خانواده های پسته ای هستیم
ابوالفضل زارع نظری
سردبیر ماهنامه دنیای پسته 
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ــته  ــد پس ــده، می گوی ــان ش ــزار توم دالر 1۶ ه
ــا  ــی آنه ــم؛ یعن ــت ۶.5 دالر می خواه ــه قیم ب

ــد. ــبه می کنن ــم محاس ه
ــج از مشــکالت وجــود دارد  ــک پکی ــروز ی ام
ــد  ــن روز بیافت ــه ای ــته ب ــده پس ــث ش ــه باع ک
وگرنــه مــا همــه از خانواده هــای پســته ای 

ــتیم. هس
ــع  ــاورزان و قان ــه کش ــل ب ــن دالی ــن همی گفت
کــردن آنهــا کار خیلــی ســختی اســت. مــا هــم 
خیلــی دوســت داریــم کــه پســته را بــه 9 دالر 
و در قیمت هــای خــوب بفروشــیم کــه جلــوی 
ــه  ــی ک ــی زمان ــیم، ول ــرفراز باش ــاورز س کش
ــد، کشــاورز هــم  ــن مشــکالت وجــود دارن ای

ــد. ــن مســائل را درک کن ــد ای بای
مــن گاهــًا در جمــع کشــاورزها می گویــم 
دالر   9 و   8 قیمــت  در  پســته  کــه  روزی 
ــا  ــم ب ــر می توانی ــم بهت ــا ه ــرود م ــروش ب ف
یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــیم، چــون وقتــی 
ــی در  ــک بدبین ــد ی ــن می آی ــت پایی ــه قیم ک
کشــاورز ایجــاد می شــود و یــک عــده ای 
حق شــان  در  صادرکننــده  می کننــد  خیــال 

می کنــد. اجحــاف 
بــا یکــی از باغــداران کــه گفت و گــو 
می کــردم، معتقــد بــود کــه بعضــی از 
ایــن تجــار فقــط تاجرنــد و اینهــا دغدغــه 
آینــده پســته کشــور را ندارنــد. و اصــًا این 
ــد  ــته را می خرن ــط پس ــتند و فق کاره نیس
و صــادر می کننــد و از ســودش لــذت 
ــه  ــق ب ــا متعل ــام ناکامی ه ــد و تم می برن
باغــدار اســت! ارزیابــی شــما از ایــن 

چیســت؟ اســتدالل ها 
ــدارم!  ــه ایــن حرف هــا خیلــی اعتقــاد ن مــن ب
در پســته آمریــکا شانســی کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه تعــداد تولیدکننده هایشــان محــدود 
ــی  ــم خیل ــداد فروشنده هایشــان ه اســت و تع
ــن  ــر تعیی ــد نف ــی چن ــت؛ یعن ــر اس محدودت
کننــده قیمــت هســتند. امــا در ایــران بــا توجــه 
ــرد  ــاختار ُخ ــته و س ــن پس ــت زمی ــه مالکی ب
امــالک پســته، و اینکــه مالکیــت بســیاری 
از باغ هــا از یــک هکتــار پایین تــر اســت، 
ــت و  ــدنی نیس ــته ش ــذاری پس ــاًل قیمت گ اص
نمی تــوان تصــور کــرد کــه چنــد نفــر محــدود 
و به صــورت انحصــاری بیاینــد و پســته ایــران 

ــند. را بفروش
ــا  ــه صادرکننده ه ــم هم ــم بگویی ــا نمی خواهی م
بایــد نســبت بــه پســته ایرانــی تعصــب داشــته 
ــد  ــود دارن ــی وج ــه صادرکننده های ــند، بلک باش
کــه صرفــًا بــه دنبــال منفعــت شــخصی 
تمــام  در  آنچــه  مثــل  هســتند،  خودشــان 

دنیــا مرســوم اســت. صادرکننــده می بینــد 
ــر  ــد زی ــت دالر، می توان ــن قیم ــاال رفت ــا ب ب
قیمــت صادرکننده هــای دیگــر بفروشــد و 
ــرد،  ــدار از او بخ ــه خری ــود ک ــث ش ــن باع ای
از طــرف دیگــر خیلــی از کشــاورزها هــم 
زمــان زیــادی پســته را نگــه داشــته اند و 
ــردخانه  ــداری در س ــکان نگه ــان ام االن برایش
نیســت و مجبــور می شــوند بفروشــند. در 
ایــن شــرایط صادرکننــده می آیــد و بــه قیمــت 
ــی  ــی اســت. ول ــن طبیع ــرد، ای ــر می خ پایین ت
ــن  ــا ای ــه صادرکننده ه ــم هم ــم بگویی نمی توانی

طــور عمــل می کننــد.
ــی  ــرایط خاص ــی ش ــا خیل ــرایط م ــال ش امس
ــد درک  ــداران بای ــم باغ ــن، ه ــت. بنابرای اس
کننــد و هــم اینکــه صادرکننده هــا یــک مقــدار 
پســته ایرانــی را بــه قیمــت بهتــری بفروشــند. 
مــن اصــاًل اعتقــادی بــه ایــن نــدارم کــه 
را  هــم  قیمت هــای  بایــد  صادرکننده هــا 
ــی اصــاًل  ــد. ول ــر قیمــت بیاورن بشــکنند و زی
ــوان مقــرر کــرد کــه  ــچ مکانیزمــی را نمی ت هی

ــرد. ــن کار را بگی ــوی ای ــد جل بتوان
ــا  ــد ب ــه بای ــد ک ــکار می دهن ــی راه برخ
ــر  ــود! فک ــورد ش ــد برخ ــار بای ــن تج ای
می کنیــد عمــًا چنیــن چیــزی ممکــن 

ــت؟ اس
ــه  ــما چ ــرد. ش ــود ک ــچ کاری نمی ش ــداً هی اب
ــن  ــد تعیی ــی می توانی ــه مقررات ــزم و چ مکانی
ــر  ــود؟! مگ ــت می ش ــی ثب ــر جای ــد؟! مگ کنی
ــد  ــد بدهی ــی خواهی ــه م ــت سفارشــی ک در ثب
مقرراتــی  نمی شــود  می شــود؟!  مشــخص 
وضــع کــرد کــه آنهــا را از ایــن کار منــع کنیــم. 
اعــالم  مشــتری  بــه  ایمیلــش  در  طــرف 
ــت  ــن قیم ــه ای ــته ام را ب ــن پس ــه م ــد ک می کن
ــط  ــه هیــچ کــس هــم رب ــه شــما می دهــم، ب ب
نــدارد. ایــن واقعیــت وجــود دارد و شــاید مــن 
هــم ایــن را اصــاًل قبــول نداشــته باشــم! ولــی 
ــه  ــا موعظ ــد، ب ــن کار نکنی ــم ای ــه بگویی اینک
نمی شــود و یــک نفــر پیــدا می شــود کــه 

ســریعًا بــه قیمــت پایین تــر می فروشــد.
پس راه حل چیست؟

ــر، در  ــهریور و مه ــای ش ــم در ماه ه ــاًل ه قب
انجمــن بارهــا و بارهــا ایــن موضــوع را گفتــم 
ــه باغــداران اطــالع دهیــم کــه مــا  کــه بایــد ب
امســال محصــول زیــاد داریــم. عــالوه بــر این، 
اوج زمــان صــادرات یــک بــازه زمانــی خــاص 
اســت کــه اگــر از ایــن زمــان بگذریــم و پســته 
ــم. االن  ــکل برمی خوری ــه مش ــود ب ــادر نش ص
ــا  ــاد و کرون ــاق افت ــن اتف ــه همی ــم ک می بینی
ــل  ــن معض ــد و ای ــت آن آم ــاالی دس ــم ب ه

درســت شــد. اگــر در مهرمــاه انجمــن یــا اتــاق 
ــد، کشــاورز  ــه کشــاورزان می گفتن ــی ب بازرگان

ــت. ــته اش را می فروخ پس
البتــه یــک نکتــه دیگــر را هــم عــرض کنــم؛ به 
مشــکالتی کــه باعــث شــد کــه وضــع امــروز 
ایــن چنیــن باشــد، ایــن را هــم اضافــه کنیــد که 
در ســال تجــاری امســال پســته دیرتــر بــه بازار 
ــهریور  ــوالً از اواســط ش ــال معم ــر س ــد. ه آم
پســته وارد بــازار می شــد، امــا امســال پســته بــه 
دالیــل اقلیمــی و آب و هــوا یــک مــاه دیرتــر 
به دســت آمــد و از نیمــه مهرمــاه، عمــدۀ پســته 

وارد بــازار شــد.
و  شــفاف  اطاعــات  دادن  انجمــن  کار 
صحیــح و آمــوزش اســت و توصیــه ای 
نمی کنــد. افــراد در تحلیــل ایــن اطاعــات 
ــن  ــد انجم ــی فرمایی ــما م ــتند. ش آزاد هس
توصیــه کنــد کــه کشــاورزان بفروشــند یــا 

ــند؟! نفروش
ــال  ــول در اول س ــر محص ــن، اگ ــر م ــه نظ ب
ــدر  ــا اینق ــده انباره ــد و مان ــوب رد می ش خ
کشــاورزان  بــه  می توانســتید  نبــود،  زیــاد 
ــی  ــد کــه االن پســته تان را نفروشــید. ول بگویی
ــد  ــال بع ــه س ــار ب ــده انب ــاالً مان ــون احتم چ
ــن پســته باشــد و ســال  ــل 100 هــزار ت حداق
آینــده هــم ســال پــر بــاری اســت، همــه اینهــا 
ــن مشــکل  ــه دســت هــم داده کــه ای دســت ب

ــود. ــت ش درس
شــما در کار خودتــان چــه راهــکاری 
ــه  ــداران چگون ــا باغ ــان ب ــد و ارتباطت داری

ــت؟ اس
ســبک مــا کامــاًل بــا هــر جــای ایــران متفــاوت 
اســت. اوالً اینکــه مــا تــا االن حتــی یــک 
ــط  ــزدی ضب ــه صــورت کارم ــو پســته را ب کیل
ــه،  ــن منطق ــداران در ای ــون باغ ــم، چ نکرده ای
مشــتری ها  یعنــی  اســت؛  ُخــرد  ملکشــان 
ــا  ــرای م ــر ب ــتۀ تَ ــن پس ــک ت ــر از ی از کمت
ــم  ــا بخواهی ــر م ــن. اگ ــا 200 ت ــد ت می آورن
ــل  ــد تحوی ــم و بع ــط کنی ــم را ضب ــته ک پس
ــع  ــت. در واق ــر نیس ــاًل امکان پذی ــم، اص بدهی
راندمــان کار پاییــن می آیــد و از ســوی دیگــر 
کیفیــت پســته ضبــط شــده خــوب نمی شــود. 
ــر صــد درصــد کارشناســی  ــن، پســتۀ تَ بنابرای
و  می خریــم  کشــاورز  از  را  آن  و  می شــود 
بعــد یــک تعهــد پرداختــی نســبت بــه کشــاورز 

ــود. ــام می ش ــه آن انج ــم ک داری
مــا در ســال هایی کــه مقــدار پســته از ظرفیــت 
ــن  ــت را پایی ــوده قیم ــتر ب ــان بیش ــط م ضب
نیاوردیــم، چــون کشــاورز نســبت بــه مــا 
کالس هــای  در  مــا  می شده اســت.  بدبیــن 
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توجیهــی کــه برگــزار می کنیــم واقعیــت را بــه 
ــم  ــه کشــاورزان گفتی ــم. ب ــی گویی کشــاورز م
ــما  ــی از ش ــم حق ــه نمی خواهی ــچ وج ــه هی ب
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــود، ام ــع ش ضای
امســال بــه دلیــل تحریــم بانکــی برگشــت پــول 
ســخت تر اســت، وضــع حمــل و نقــل و تعهــد 
از  عــده ای  شده اســت.  ســاز  مشــکل  ارزی 
کشــاورزها فکــر می کردنــد کــه مــا پســته آنهــا 
را خیلــی ارزان خریدیــم، ولــی االن کــه مقایســه 
ــان  ــه خودش ــانی ک ــا کس ــد ب ــد می بینن می کنن
پسته شــان را ضبــط کرده انــد و فروخته انــد، 
ــی از  ــچ حق ــته و هی ــی نداش ــان تفاوت عایدیش

ــت. ــع نشده اس ــاورزی ضای ــچ کش هی
 مــا نمی آییــم یــک کالس توجیهــی بگذاریــم 
و بگوییــم امســال می خواهیــم پســته را از 
کشــاورز بخریــم و بعــد بــه جــای 100 هــزار 
تومــان، پســته را 70 هــزار تومــان بخریــم. اگــر 
ــای  ــام گفته ه ــم، تم ــام بدهی ــن کار را انج ای
ــد و  ــوه می کن ــاورز دروغ جل ــوی کش ــا جل م
ــم  ــته را ه ــو پس ــک کیل ــد ی ــال بع ــاید س ش
ــن  ــد. اینجــا اصطــکاک بی ــط نیاورن ــرای ضب ب
ــم و دوســتانه  ــده را نداری کشــاورز و صادرکنن

کار را پیــش می بریــم. 
ــا  ــود، م ــم ب ــی ک ــه پســته خیل در ســال 97 ک
خیلــی کــم پســته ضبــط کردیــم، یعنــی حــدود 
ــر  ــم اگ ــداران می گفت ــه باغ ــن ب ــن. م 1500 ت
خودتــان ضبــط کنیــد و بفروشــید بــه نفع تــان 
ــا آدم  ــم م ــم بگوی ــه بخواه ــه اینک ــت، ن اس
از  خوبــی هســتیم، بلکــه به عنــوان یکــی 
اصــول تجــارت ایــن را می گفتیــم. مــردم 
ــی  ــار 5 ســاعت در صــف م ــل ب ــرای تحوی ب
ایســتند تــا پســته را بــه مــا تحویــل بدهنــد، در 
ــای پســته  ــا در باغ ه ــای م ــه رقیب ه ــی ک حال

ــد.  ــته می گردن ــنده پس ــال فروش دنب
ــده  ــده و تولیدکنن ــن صادرکنن ــه بی ــر فاصل اگ
ــورد.  ــه می خ ــا لطم ــه م ــه هم ــود، ب ــر نش پ
کشــاورز پارســال بعــد از برداشــت محصــول 
گارد گرفــت و بعــد صادرکننــده و تولیدکننــده 
بــا هــم سرشــاخ شــدند و کار انجــام نشــد. اگر 
ــد  ــاورزان می گفتن ــه کش ــد و ب ــار می آمدن تج
ــا  ــم ی ــادر می کنی ــان ص ــرای خودت ــته را ب پس
قراردادهــای مشــارکتی می بندیــم، بخشــی 
از مشــکالت حــل می شــد. آن زمانــی کــه 
صادرکننده هــا جنــس الزم داشــتند، کشــاورزها 
نفروختنــد؛ حــاال کــه کشــاورزها می فروشــند، 

ــد.  ــد بکن ــده کاری نمی توان صادرکنن
بردیــد  نــام  کــه  مشــارکتی  قــرارداد 
چیســت، بیشــتر توضیــح مــی دهیــد؟ 
زمانــی کــه قیمــت دالر نوســان داشــت و 

ــان،  ــزار توم ــه 11 ه ــود ب ــیده ب ــت رس قیم
هــزار   17 دالر  اگــر  می گفــت  کشــاورز 
ــت  ــود، آنوق ــان بش ــزار توم ــا 25 ه ــان ی توم
چــه می شــود؟! بــه همیــن دلیــل مــا بــا 
ــه  ــک ســبک را ب ــکاری خــود کشــاورز ی هم
تازگــی شــروع کرده ایــم و بــا بعضــی از 
ــم.  ــورت دالری کار می کنی ــه ص ــاورزها ب کش
ــه  ــته ب ــروش پس ــر بحــث ف ــم اگ ــر می کن فک
ــکان عمــده اجــرا  ــن مال صــورت دالری در بی
شــود و بــاب شــود، فاصلــۀ بیــن تولیدکننــده و 

صادرکننــده کــم می شــود.
یعنی دالر به باغدار می دهید؟!

نــه! باغــدار پســته اش را بــه دالر بــه مــا 
در  و  دالر،   8 کیلویــی  مثــاًل  می فروشــد، 
ــد  ــه باش ــر چ ــت دالر ه ــید قیم ــر رس روز س
کارمــزدش کســر می شــود و مبلــغ ریالــی 
ــداد  ــا تع ــا ب ــود. م ــت می ش ــادل آن پرداخ مع
ــبک را  ــن س ــده ای ــکان عم ــدودی از مال مح
اجــرا کردیــم. در ایــن شــرایط اگــر دالر روی 
11 هــزار تومــان بــرود، طــرف نمی توانــد 
ــت دالر 18  ــر قیم ــد. اگ ــته باش ــی داش حرف
هــزار تومــان هــم شــود، مــا ادعایــی نداریــم. با 
ایــن شــیوه می شــود حساســیتی کــه کشــاورز 
دارد را از بیــن بــرد. در واقع ریســک نوســانات 
ــه  ــود ک ــل می ش ــدار منتق ــود باغ ــه خ دالر ب
بعــداً نتوانــد مــا را متهــم کنــد و ادعــا کنــد کــه 

داریــد پســته را ارزان می خریــد. 
ــام  ــی اع ــت باالی ــورس قیم ــال ب اول س
کــرده بــود، باغــداران نمی توانســتند پســته 

ــند؟  ــورس بفروش ــه ب ــر ب را گران ت
خــوب شــد اشــاره کردیــد! ســال گذشــته مــا 
یــک مشــکل دیگــری هــم داشــتیم و آن بحــث 
ــده ای  ــک ع ــود. ی ــورس ب ــته در ب ــاد پس نم
ــن 100  ــر م ــه از نظ ــت ک ــا نادرس ــت ی درس

درصــد نادرســت بــود، در روزی کــه صــادرات 
پســته داشــت خــوب انجــام می شــد و قیمــت 
روی 91 تــا 93 هــزار تومــان بــود و همچنیــن 
ــتاقانه  ــده مش ــود و صادرکنن ــوب ب ــا خ تقاض
ــد،  ــد کن ــا خری ــت ت ــته را می گرف ــراغ پس س
بحــث بــورس را عنــوان کردنــد. بــورس 
قیمــت پســته را کیلویــی 105 هــزار تومــان و 
ــی آن را روی  ــروش آت ــان و ف ــزار توم 107 ه
ــن کار  ــا ای ــرد. ب ــالم ک ــان اع ــزار توم 120 ه
ذهــن کشــاورز را خــراب کردنــد. ایــن مســئله 
بــورس خیلــی بــه پســته لطمــه زد. مــن فکــر 
ــل از برداشــت محصــول،  ــم، امســال قب می کن
ــه شــود کــه ورود پســته  ــد توجی کشــاورز بای
بــه بــورس یــک ســودی اســت بــرای عــده ای 
ــه  ــد ک ــام ببری ــما ده کشــاورز را ن خــاص. ش
رفتنــد پسته شــان را بــه قیمــت 105 هــزار 
ــد!  ــه انبارهــای بورســی تحویــل دادن تومــان ب
ــی  ــدارد. ول ــن مســئله ای وجــود ن اصــاًل چنی

ــورس اســم خیلــی بزرگــی اســت! اســم ب
ــا  ــد م ــه تولی ــد هزین ــداران می گوین باغ
ــا  ــد از م ــار دارن ــرا تج ــت، چ ــاال اس ب
ــتان  ــن داس ــد. در ای ــدر ارزان می خرن اینق

ــد؟ ــد بکن ــکار بای ــاورز چ کش
بهتــر اســت کشــاورز موقعیــت سیاســی ایــران، 
مشــکل تعهــد ارزی، تحریم هــای بانکــی و 
ــل  ــکالت حم ــول، مش ــت پ ــکالت برگش مش
و نقــل، نوســانات قیمــت دالر، مقــدار عرضــه 
ــا و  ــا، مشــکل کورون و تقاضــای پســته در دنی
ــی  ــت خیال ــالم قیم ــا، اع ــدن مرزه ــته ش بس
بــورس را در نظــر بگیــرد و یــک مقــدار 
ــوری  ــد. االن ط ــل کن ــته هایش را تعدی خواس
ــرم  ــته ج ــت پس ــن قیم ــن گفت ــه پایی ــده ک ش

محســوب می شــود!
بــا تشــکر از فرصتــی کــه در اختیــار 
ــر در  ــتید. اگ ــته گذاش ــای پس ــه دنی ماهنام

ــد. ــد بفرمایی ــی داری ــان صحبت پای
 مــن معتقــدم بــا توجــه بــه مانــده انبــاری کــه 
ــد  ــدار تولی ــد، مق ــده می مان ــال آین ــرای س ب
ســال آینــده ایــران و اینکــه گشایشــی هــم در 
ــن  ــاده و همچنی ــاق نیفت ــد اتف ــای مقص بازاره
ــان  ــد نمای ــه بع ــه از حــاال ب ــا ک ــات کرون تبع
ــا  ــداری در قیمت ه ــک مق ــد ی ــود، بای می ش
ــذاق  ــه م ــاید ب ــن ش ــرد و ای ــر ک ــد نظ تجدی
خیلــی از کشــاورزها خــوش نیایــد. مــن 
باشــد،  دالر   ۶ بایــد  قیمــت  نمی گویــم 
ــال  ــک س ــال را ی ــد امس ــاورزها بای ــی کش ول
ــال  ــر س ــت ه ــرار نیس ــد و ق ــتثنایی بدانن اس
ــد  ــاورزها بای ــال کش ــد. امس ــاق بیافت ــن اتف ای

ــد. ــان ده ــاف نش ــی انعط کم
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 در آمریکا درختان پسته وضعیت گلدهی
 سحر نخعی
 دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

اش هم تأخیر در است، نشانهتأمین نشدهسرمایی بسیاری از باغات پسته در ایالت کالیفرنیا  نیازشواهد حاکی از آن است که 
انداز درخت پسته دید که در صورت توان در سایهرا می« سرمای ناکافی»عالئم رایج  در خیلی از مناطق بوده است.تورم جوانه 

های نشانه 1تصویر شماره شود. تری نسبت به باالی درخت مشاهده میدهی کاملبروز این عالئم در قسمت پایین درخت برگ
است که در  سالۀ واریتۀ کرمان 9مربوط به باغ کنید مشاهده می  تصویر دهد. درختی که درجدی تر این موضوع را نشان می

 بیشتر نبود.در هکتار کیلو  200شد و عملکرد آن  محصول دچار خسارت شدید 2015سال 

 
بیشتری در سرتاسر باغات  یکنواختیامسال حداقل اما ، بدتر از امسال بود 2015در سال  تأمین نشدن نیاز سرمایی ظاهرا  

 «بیدار کردن»برای ولک استفاده از روغن  ،کند؛ یک تفاوتفرق می 2015امسال با سال  وضعیت . از جهاتیشودمشاهده می
روغن عالئم سرمای ناکافی را تا  استفاده از رسیدبود که به نظر می 2015 سالاسفند(  10بهمن تا  12)فوریۀ ماه درختان در 

ات عالئم م که باغداران امسال از روغن استفاده کرده باشند، برای همین است که خیلی از باغیاما نشنیده .کردحدی تشدید 
 اند.سرمای ناکافی بروز دادهکمتری از 

شــواهد حاکــی از آن اســت کــه نیــاز ســرمایی 
بســیاری از باغــات پســته در ایالــت کالیفرنیــا 
ــر  ــم تأخی ــانه اش ه ــت، نش ــن نشده اس تأمی
ــوده  ــق ب ــی از مناط ــه در خیل ــورم جوان در ت
اســت. عائــم رایــج »ســرمای ناکافــی« را 
ــد  ــته دی ــت پس ــایه انداز درخ ــوان در س می ت
کــه در صــورت بــروز ایــن عائــم در قســمت 
کامل تــری  برگ دهــی  درخــت  پاییــن 
نســبت بــه بــاالی درخــت مشــاهده می شــود. 
تصویــر شــماره 1 نشــانه های جــدی تــر ایــن 
ــه در  ــی ک ــد. درخت ــان می ده ــوع را نش موض
ــاغ  ــه ب ــوط ب ــد مرب ــر  مشــاهده می کنی تصوی
ــه در ســال  ــان اســت ک ــۀ کرم 9 ســالۀ واریت
2015 دچــار خســارت شــدید محصــول شــد 
ــتر  ــار بیش ــو در هکت ــرد آن 200 کیل و عملک

نبــود.
 تأمیــن نشــدن نیــاز ســرمایی ظاهــراً در 
ســال 2015 بدتــر از امســال بــود، امــا امســال 

حداقــل یکنواختــی بیشــتری در سرتاســر 
باغــات مشــاهده می شــود. از جهاتــی وضعیــت 
ــا ســال 2015 فــرق می کنــد؛ یــک  امســال ب
بــرای  ولــک  روغــن  از  اســتفاده  تفــاوت، 
»بیــدار کــردن« درختــان در مــاه فوریــۀ 
)12 بهمــن تــا 10 اســفند( ســال 2015 بــود 
ــن  ــتفاده از روغ ــید اس ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
عائــم ســرمای ناکافــی را تــا حــدی تشــدید 
کــرد. مــا نشــنیده ایم کــه باغــداران امســال از 
ــرای همیــن  روغــن اســتفاده کــرده باشــند، ب
اســت کــه خیلــی از باغــات عائــم کمتــری از 

ــد. ــروز داده ان ــی ب ســرمای ناکاف
ــه علــل تأمیــن نشــدن نیــاز  اگــر بخواهیــم ب
ــم  ــر اســت بگویی ــم، بهت ســرمایی اشــاره کنی
کــه اوالً زمســتان 2019/2020 خیلــی ســرد 
ــا 10 آذر(  ــان ت ــر 2019 )10 آب ــود. نوامب نب
ــته  ــال گذش ــر در 10 س ــاه نوامب ــن م گرم تری
ــتان  ــز و زمس ــه پایی ــد؛ دوم اینک ــناخته ش ش

ــه خورشــید  ــش روزان ــن تاب بیشــترین میانگی
را داشــتند. تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد 
ــت  ــه عل ــی ب ــم ســرمای ناکاف ــروز عائ ــه ب ک
کاهــش کربوهیــدراِت ذخیره شــده در درخــت 
اســت. وقتــی دمــا و میــزان تابــش خورشــید 
ــاال باشــد باعــث تعریــق درخــت می شــود و  ب
ــدرات از دســت می دهــد و در نتیجــه  کربوهی
عائــم ســرمای ناکافــی در درخــت بــروز 

می کنــد.
ــر  ــل دیگ ــی دالی ــرمای ناکاف ــم س ــروز عائ ب
هــم می توانــد داشــته باشــد. هــر عاملــی کــه 
جــذب کربوهیــدرات در فصــل خــواب درخــت 
را محــدود کنــد )مثــل حجــم بــاالی محصــول 
ــئله  ــن مس ــل ای ــد عام ــنتز( می توان و فوتوس
ــاک،  ــت خ ــاری، وضعی ــت آبی ــد. مدیری باش
پســتی و بلنــدی زمیــن و نزدیــک بــودن بــاغ 
بــه جــاده ظاهــراً بیشــترین تأثیــر را در بــروز 

ــد. ــی دارن ــم ســرمای ناکاف عائ
شــناخت علــت اصلــی بــروز عائــم »ســرمای 
ناکافــی« دشــوار اســت. می دانیــم کــه در 
ارتفاع هــای باالتــر فشــار کاهــش می یابــد 
کــه خــود باعــث آب رســانی کمتــر بــه درخــت 
ــدرات  ــع کربوهی ــنتز و تجم ــش فوتوس و کاه
می شــود.  پســته  بــاغ  زندگــی  طــول  در 
دمــای  باالتــر  ارتفاعــات  در  به طور کلــی 
ــر  ــه ه ــت. ب ــر اس ــم باالت ــتان ه ــل زمس فص
حــال در مــورد اینکــه چــرا درختــان امســال 
اینگونــه رفتــار کردنــد ســؤاالت زیــادی وجــود 
دارد کــه برایشــان پاســخ یــا فرضیه هــای 

ــم. ــادی نداری زی
در فصــل گل امســال شــاهد یــک پدیــدۀ دیگر 
هــم بودیــم و آن تأثیــر ســرمای زمســتان بــر 
گلدهــی بــود. گرمــای مــاه فوریــه باعــث شــد 
خیلــی از درختــان شــروع بــه بیدارشــدن 
کننــد، امــا ســرد شــدن هــوا و بارندگــی 
در اوایــل مــاه مــارس )11 اســفند تــا 11 
ــان را  ــدن درخت ــدار ش ــوی بی ــن( جل فروردی
گرفــت. در طــول مــاه مــارس تقریبــاً هــر روز 
ــر میانگیــن همیشــگی می رســید  ــه زی ــا ب دم
و ایــن موضــوع باعــث تأخیــر در بیــدار شــدن 

ــان شــد. درخت
به طور کلــی بــروز عائــم ســرمای ناکافــی 
روی تولیــد محصــول امســال کالیفرنیــا تأثیــر 
منفــی خواهــد گذاشــت، خصوصــاً باغــات 
ــن  ــا باالتری ــا )ب ــت کالیفرنی ــی ایال ــه غرب نیم
بیشــتر متضــرر  تولیــد پســته(  از  حجــم 
شــده اند و بــه احتمــال زیــاد عملکــرد تولیــد 
ایــن باغــات در هکتــار کاهــش خواهد داشــت.

جیمی نیکولز  در 18 اردیبهشت 1399 به روز رسانی کرد

وضعیت گلدهی درختان پسته در آمریکا
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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خالصه سیاستی
 برای مدیریت 
منابع آب کشور:

چگونگی کاهش تقاضای آب؟

)قسمت اول(
سروش طالبی اسکندری

تحلیلگر حوزه آب و توسعه و محقق اندیشکده تدبیر آب ایران

مسئله چیست و چگونه ایجاد شده  است؟
ــر  ــع و مصــارف تصوی ــن مناب ــادل بی ــوان در عــدم تع مســئله آب کشــور را می ت
کــرد کــه ناشــی از علــل متعــدد و در هــم پیچیــده ایســت. بــه گواهــی اطالعــات 
موجــود، اگرچــه بخشــی از ایــن کمبــود بــه کاهــش نــزوالت جــوی در ســال های 
اخیــر بــاز می گــردد، امــا عامــل اصلــی آن رشــد تقاضــای آب اســت کــه بــا تغییــر 
ــه  ــت جامع ــاه و امنی ــای رف ــدف ارتق ــا ه ــعه اقتصــادی ب ــی و توس ــبک زندگ س

شــکل گرفتــه اســت. افزایــش جمعیــت، رشــد تولیــدات کشــاورزی و اشــتغال در ایــن بخــش و توســعه شــهرها و صنایــع 
ــروز و  ــۀ دی ــده اند. جامع ــا ش ــد تقاض ــب رش ــی موج ــت همگ ــوراک و بهداش ــی در خ ــبک زندگ ــر س ــور تغیی و همین ط
امــروز درک متفاوتــی از امــکان تأمیــن منابــع آب دارنــد. جامعــه ای کــه در گذشــته محدودیت هــای فنــاوری و اقتصــادی 
ــع آب در دســترس بیاندیشــد و از  ــه افزایــش مناب ــرداری بیشــتر از آب داشــت، نمــی توانســت در ذهــن خــود ب در بهره ب
همیــن رو تقاضــای خــود را بــا امکانــات و ســطح منابــع آب موجــود وفــق مــی داد، امــا جامعــۀ امــروز بــه واســطۀ تصــور 
دسترســی بــه آب و حمایت هــای آشــکار و پنهــان مختلــف در تأمیــن آن، بــه مــرور زمــان مفهــوم محدودیــت منابــع آب را 

بــه دســت فراموشــی ســپرده اســت.
سیاســت های تأمیــن آب و ارائــۀ آن بــه صــورت ارزان طبیعتــاً موجــب رشــد تقاضــا می شــود و منطقــاً هــم نبایــد انتظــار 
توقــف رشــد تقاضــا را داشــت. امــا ایــن تصــور کــه تقاضــای جدیــد بــرای آب حــد و مــرز و ســقفی دارد و در صــورت 
تأمیــن آن تقاضــا، نیازهــای جامعــه بــه آب فروکشــت می کنــد، تصــور غلطــی اســت. در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک کــه 
بخــش وســیعی از پهنــه ســرزمین ایــران را پوشــش می دهــد، آب منجــر بــه خلــق ثــروت می شــود و عطــش بــرای دســتیابی 
بــه منابــع بیشــتر بــه راحتــی برطــرف نمی شــود. اگــر بــه گذشــتۀ نزدیــک نــگاه کنیــم بــا پیش فــرض رفــع نیازهــای جامعــه 

بــه آب و گــره زدن توســعه کشــور بــه تأمیــن آب، پروژه هــای تأمیــن آب متعــددی مانند سدســازی، 
احــداث شــبکه آبیــاری و انتقــال آب در بخــش  کشــاورزی و شــرب انجــام شده اســت. امــا گــذر 
ــا تأمیــن آب، تقاضــای جامعــه افزایــش پیــدا کرده اســت. لــذا  زمــان اثبــات کــرده کــه متناســب ب
ــه آب در  ــش عرض ــه روش افزای ــای آب( ب ــه و تقاض ــن عرض ــالف بی ــود آب )اخت ــواره کمب هم
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ــا  ــت؛ ام ــع شده اس ــدت مرتف ــاه م کوت
ایــن افزایــش عرضــه آن چنــان بی مهابــا 
و همــراه بــا شــعارهای بلندپروازانــه 
صــورت گرفتــه کــه توهمــات زیــادی از 
ــار آورده و  ــه ب ــز ب ــودن آب را نی ــا ب مهی
ــه صــورت  حتــی تقاضــا از آنچــه کــه ب
پایــدار قابــل تأمیــن باشــد، پیشــی گرفته 
اســت. طبیعتــاً در ایــن شــرایط، کاهــش 
بارندگــی عاملــی ثانویــه و تشــدیدکننده 
اســت و اگــر نخواهیــم نــگاه متوهمانه را 
رد کنیــم، تقصیرهــا را بــه گــردن کاهــش 

نــزوالت جــوی خواهیــم انداخــت. در مجمــوع، ایــن وضعیــت مشــابه ورشکســتگی یــک فــرد اســت کــه 
ــرای خــروج از ورشکســتگی  ــد ب ــون بای ــه کــرده و متعهــد شــده اســت و اکن ــع خــود هزین بیــش از مناب
تدبیــری بیاندیشــد. عــالوه بــر تجربــه شکســت آمیز گذشــته در اســتفاده از منابــع آب جدیــد بــرای رفــع 
ــع آب  ــن مناب ــرد تأمی ــه رویک ــز در ادام ــدی نی ــای جدی ــروز محدودیت ه ــود آب، ام ــکل کمب ــدار مش پای
جدیــد وجــود دارد. در گذشــته پروژه هــای تأمیــن آب کــه توجیــه اقتصــادی بیشــتری داشــته اند، در گوشــه 
ــارف  ــع آب غیرمتع ــتفاده از مناب ــا اس ــد و ی ــای جدی ــار آب ه ــون مه ــده اند و اکن ــار کشــور اجــرا ش و کن
بســیار محــدود، گــران و غیــر بهینــه هســتند و اکثــراً فشــار زیــادی بــر محیط زیســت نیــز وارد می کننــد. 
ــاز ذی نفعــان  ــد نی ــد هیــچ گاه نمی توان ــم تأمیــن آب جدی ــر ایــن مــوارد، در شــرایطی کــه پارادای عــالوه ب
مختلــف متقاضــی آب را بــر طــرف کنــد، ایــن کار بــه افزایــش احســاس بی عدالتــی در دســتیابی بــه آب 

ــود. ــد ب ــش زا خواه ــد و تن ــن می زن دام
بــه همیــن جهــت رویکــرد واقع بینانــه بــه مواجهــه بــا چالــش آب، ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و مصــارف 
و کاهــش در مصــارف آب اســت. مســئلۀ عــدم تعــادل بیــن منابــع و مصــارف موضــوع امــروز نیســت و 
البتــه از نــگاه متولیــان اداره امــور کشــور نیــز دور نبــوده و تدابیــر مختلفــی بــرای ایــن موضــوع اندیشــیده 
ــت های  ــوع در سیاس ــن موض ــتند. ای ــی الزم را نداش ــا اثربخش ــک از آنه ــچ ی ــاً هی ــه تقریب ــت ک شده اس
کالن آب کشــور )مصــوب 1379( و اســتراتژی های بلندمــدت آب )مصــوب 1383( مــورد توجــه 
ــی  ــالن منف ــوع بی ــم موض ــم و شش ــارم، پنج ــعه چه ــای توس ــور در برنامه ه ــت. همین ط ــرار داشته اس ق
آبخوان هــای کشــور مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. مصوبــه ضوابــط ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و مصــارف 

در ســال 1387 نمونــۀ دیگــری از ایــن تدابیــر هســتند. تشــکیل شــورای عالــی آب در ســال 
1381 بــه عنــوان مرجعــی بــرای هماهنگــی و سیاســت گذاری در زمینــه تأمیــن، توزیــع و 
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مصــرف آب کشــور، یــا همین طــور تشــکیل 
کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی در اواخــر 
ســال 139۶ بــا هــدف تعــادل منابــع و 
مصــارف را می تــوان تدابیــر دیگــری در ایــن 
ــی  ــای بزرگ ــی طرح ه ــت. حت ــه دانس زمین
تعادل بخشــی  و  احیــا  طــرح  همچــون 
منابــع آب زیرزمینــی یــا طــرح ســتاد احیــای 
ــق  ــوان مصادی ــز می ت ــه را نی ــه ارومی دریاچ
ــفانه  ــا متأس ــر برشــمرد. ام ــن تدابی دیگــر ای
تمامــی ایــن تدابیــر همگــی بــه مــرور زمــان 

کم رنــگ و محــو شــده اند.
لــزوم کاهــش مصــرف آب در حالــی مطــرح می شــود کــه بــا افزایــش جمعیــت و الزامــات توســعه صنعتــی، 
همچنــان تقاضاهــای جدیدتــری بــرای آب بــه وجــود می آیــد. کشــورهای جهــان پــس از گــذار از مرحلــه 
تأمیــن بیشــتر آب، در مواجهــه بــا کمبــود آب و افزایــش تقاضــای آن، دو مرحلــه دیگــر را دنبــال کرده انــد. 

مرحلــه اول صرفه جویــی و ارتقــا بهــره وری آب و مرحلــه دوم بازتخصیــص منابــع آب اســت.
هــدف از مرحلــه صرفه جویــی و ارتقــا بهــره وری آب اســتفاده بهتــر از منابــع آب در مصــارف موجود اســت. 
ــای  ــی آب، تکنولوژی ه ــهری، بازچرخان ــاورزی و ش ــبکه های آب کش ــت ش ــش هدررف ــال کاه ــرای مث ب
ــا از  ــدها و کانال ه ــت س ــود مدیری ــهمیه بندی و بهب ــذاری و س ــت های قیمت گ ــرف، سیاس ــش مص کاه
ــردن  ــال ک ــرای دنب ــی ب ــران ظرفیت های ــع آب ای ــت مناب ــی مدیری ــت کنون ــتند. در وضعی ــن دســت هس ای
ــت وجــود دارد. الگــوی مصــرف آب در بخــش  ــژه در بخــش شــرب و صنع ــه وی ــابه ب ــای مش راهکاره
شــرب متناســب بــا وضعیــت منابــع آب کشــوری خشــک ماننــد ایــران نیســت و بایــد ســرانه مصــرف بــه 
اســتانداردهای جهانــی نزدیــک شــود. بخــش صنعــت نیــز عمومــاً دغدغــه ای بــرای اســتفاده از تکنولــوژی 
جهــت کاهــش مصــارف نداشته اســت. امــا در بخــش کشــاورزی، بــه دلیــل توســعه بســیار زیــاد اراضــی آبی 
-کــه فراتــر از ظرفیــت منابــع آب اســت-، در اکثــر مناطــق کشــور محصــوالت کشــاورزی بــا کم آبیــاری 
مواجــه هســتند؛ بــه گونــه ای کــه آب کمتــر از نیــاز گیــاه تأمیــن می شــود. بنابرایــن، نمی تــوان بــه روش هــای 
مرســوم افزایــش بهــره وری، ماننــد آبیــاری تحــت فشــار بــرای مواجهــه بــا مســئله کمبــود آب خوش بیــن 
بــود. تجربــه اســتفاده از روش هــای آبیــاری تحــت فشــار در ایــران و ســایر مناطــق خشــک نشــان می دهــد 
ــای  ــه ج ــل ب ــد و در عم ــت نمی کنن ــری برداش ــاورزان آب کمت ــاری، کش ــتم آبی ــر سیس ــس از تغیی ــه پ ک
نفــوذ آب بــه زمیــن، آب بیشــتری را بــه محصــوالت خــود رســانده اند و در واقــع تبخیــر و تعــرق اراضــی 

        کشاورزی - و مصرف آب-افزایش هم پیدا می کند.
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