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در  منتشــر شــده  فراخــوان  آگهــی  پیــرو 
ــرداد  ــورخ 29 خ ــاد م ــای اقتص ــه دنی روزنام
مجمــع  جلســه  ســیزدهمین   ،1398 مــاه 
عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن پســته ایــران 
در ســاعت 15 روز شــانزدهم تیــر مــاه ســال 
ــی  ــاد کامیاب ــده ی ــالن زن ــاری در محــل س ج
اتــاق کرمــان و بــا مشــارکت 238 نفــر از 
تشــکیل شــد.  انجمــن  پیوســته  اعضــای 
حضــور 93 درصــدی اعضــا اعــم از اصالتــی 
و وکالتــی نشــانگر عالقمنــدی اعضــا بــه 

ــود. ــن ب ــت انجم سرنوش
پــس از رســمیت یافتــن جلســه محمــد 
وثوقــی بــه ســمت رئیــس، ســیدمحمدابراهیم 
ــمت  ــه س ــرد ب ــتی ف ــد بهش ــوی و محم عل
ــمت  ــه س ــژاد ب ــری ن ــه خض ــر و مهدی ناظ

ــدند. ــاب ش ــع انتخ ــه مجم ــی جلس منش
در ابتــدای جلســه، گــزارش عملکــرد هیئــت 
مدیــره توســط زهــرا مرتضــوی دبیــرکل 
ــد و در  ــت گردی ــران قرائ ــته ای ــن پس انجم
ــه دار گــزارش صورت هــای مالــی  ادامــه خزان
ــه  ــه پایــان اســفند 97 را ارائ و تــراز منتهــی ب
داد. ســپس گــزارش بــازرس قرائــت شــد. در 
نهایــت پــس از رأی گیــری، گــزارش عملکــرد 
اجرایــی و مالــی هیئــت مدیــره و تــراز منتهــی 
ــی 1397 توســط مجمــع  ــان ســال مال ــه پای ب

ــب رســید. ــه تصوی ب
در ادامــه برنامــه مجمــع، نوبــت بــه برگــزاری 
انجمــن  فعالیــت  چهــارم  دوره  انتخابــات 
ــا رســید  ــت امن ــن 45 عضــو هیئ جهــت تعیی
کــه ایــن ترکیــب شــامل 17 عضــو تولیدکننده، 
ــروه  ــده و 11 عضــو از گ 17 عضــو صادرکنن
خدمات دهنــدگان می باشــد. از بیــن اعضــا 
ــادرات 25  ــروه ص ــر، گ ــد 24 نف ــروه تولی گ
نفــر و گــروه خدمــات 14 نفــر نامــزد تصــدی 
کرســی هــای هیئــت امنــا انجمــن پســته 
ایــران شــدند. پــس از رأی گیــری و شــمارش 
آرا نتیجــه انتخابــات چهارمیــن دوره ی هیئــت 
ــر  ــه شــرح زی ــران ب ــن پســته ای ــای انجم امن

مشــخص شــد. 

پــس از مشــخص شــدن اعضــای هیئــت 
امنــای دوره چهــارم، اولیــن جلســه ی هیئــت 
اعضــا  تعییــن  به منظــور  جدیــد،  امنــای 
ــان روز  ــاعت 18:30 هم ــره از س ــت مدی هیئ
ــا  ــت امن ــر از اعضــای هیئ ــا حضــور 37 نف ب
ــدا،  ــت. در ابت ــمیت یاف ــد و رس ــکیل ش تش
طبــق اساســنامه انجمــن، رئیــس و نایــب 
انتخــاب  امنــا می بایســت  رئیــس هیئــت 
ــور و  ــالل پ ــن ج ــن رو، محس ــوند. از ای ش
علــی اکبــر نشــاط بــه ترتیــب به عنــوان 
ــرای  ــا ب ــت امن ــس هیئ ــب رئی ــس و نای رئی

یــک دوره چهارســاله انتخــاب شــدند.
ــان عضویــت در  ــام از متقاضی پــس از ثبــت ن
هیئــت مدیــره و اخــذ رأی کتبــی از اعضــای 
ــدل  ــی و علی الب ــای اصل ــا، اعض ــت امن هیئ
ــرای یــک دوره چهــار ســاله  هیئــت مدیــره ب

انتخــاب شــدند.
بــه ایــن ترتیــب از گــروه تولیــد: ســهیل 
شــریف، فرهــاد آگاه و محمدعلــی انجــم 
ــی قاســمعلی  ــروه صــادرات: عل ــعاع؛ از گ ش
زاده، محمــد صالحــی و حامــد رمضانــی 

عبدالکریــم  خدمــات:  گــروه  از  و  کریــم 
ــت  ــی هیئ ــوان اعضــای اصل ــه عن ــن زاده ب امی

ــدند. ــاب ش ــره انتخ مدی
ــه  ــز ب ــره نی اعضــای علــی البــدل هیئــت مدی
ایــن شــرح انتخــاب شــدند، از گــروه تولیــد: 
احمــد رضــوی؛ از گــروه صــادرات: علیرضــا 
محمــد  گــروه خدمــات:  از  و  دارچینیــان 

ــعیدی. س
و  اصلــی  بــازرس  درخصــوص  ســپس 
ــر  ــد و مظف ــام ش ــری انج ــدل رأی گی علی الب
محمــدی به عنــوان بــازرس اصلــی و حســین 
ــه  ــدل ب ــازرس علی الب ــوان ب ــه عن ــی ب مهراب

ــدند. ــاب ش ــال انتخ ــدت یکس م
در نهایــت، اولیــن جلســه هیئــت مدیــره 
به منظــور تعییــن ســمت اعضــا بالفاصلــه 
پــس از پایــان جلســه هیئــت امنــا برگزار شــد. 
ــوان  ــی به عن ــد صالح ــه محم ــن جلس در ای
ــمعلی زاده  ــی قاس ــره، عل ــت مدی ــس هیئ رئی
نــواب  به عنــوان  امیــن زاده  عبدالکریــم  و 
ــاد  ــه دار و فره ــریف خران ــهیل ش ــس، س رئی

ــدند . ــاب ش ــی انتخ ــمت منش ــه س آگاه ب

گزارش جلسه مجمع و انتخابات انجمن پسته ایران
مهرداد مشرفی
مسئول بخش عضویت انجمن پسته ایران
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ــای دوره  ــت امن ــت هیئ ــه فعالی ــن جلس آخری
ســوم انجمــن پســته ایــران در تاریــخ 16 تیرمــاه 
ســال 1398 رأس ســاعت 10:30 بــا حضور 41 
نفــر از اعضــای هیئــت امنــا در ســالن شــماره 2 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
کرمــان آغــاز گردیــد. در دســتور آخریــن 
ــت  ــوم فعالی ــای دوره س ــت امن ــه هیئش جلس
ــای  ــی صورت ه ــران، بررس ــته ای ــن پس انجم
ــوارد اصالحــی اساســنامه و  ــی ســال 97 ، م مال
پیشــنهادات اصالحــی هیئــت مدیــره راجــع بــه 

آییــن نامــه عضویــت وجــود داشــت.
در ابتــدای جلســه ســید محمــود ابطحــی 
رئیــس هیئــت مدیــره ضمــن خیــر مقــدم 
و  فعالیت هــا  اهــم  از  مختصــری  گــزارش 
عملکــرد چهــار ســاله دوره ســوم هیئــت 
ــه داد. ــا ارائ ــت امن ــه هیئ ــن را ب ــره انجم مدی
ــر  ــا، علــی اکب ســپس نایــب رئیــس هیئــت امن
ــازار  ــی ب ــت فعل ــوص وضعی ــاط، در خص نش

پســته شــرح مختصــری داد.

 97 ســال  مالــی  صورت هــای  ادامــه،  در 
انجمــن توســط ســهیل شــریف خزانــه دار 
هیئــت مدیــره دوره ســوم ارائــه شــد و وی بــه 
ــون مباحــث  ــات اعضــا پیرام ســواالت و ابهام
ــادل  ــث و تب ــس از بح ــخ داد.پ ــه پاس مطروح
ســال  مالــی  صورت هــای  پیرامــون  نظــر 
ــری  ــواد نظ ــن، ج ــی انجم ــازرس قانون 97، ب
ــود  ــد نم ــال 97 را تأیی ــی س ــای مال صورت ه
ــی انجمــن در ســال  و ســپس صورت هــای مال
97 بــه رأی گذاشــته شــد و بــا اکثریــت آرا بــه 

ــید. ــب رس تصوی
در خصــوص پیشــنهاد اصالحــی هیئــت مدیــره 
راجــع بــه مرکــز اصلــی انجمــن ایــن پیشــنهاد 

بــه شــرح زیــر ارائــه شــد:
»مرکــز اصلــی انجمــن شــهر کرمــان بــه آدرس 
بلــوار جمهــوری اســالمی، خیابــان شــهید الری 
نجفــی، کوچــه شــماره 2، پــالک 12 و حــوزه 
فعالیــت آن در ســطح کشــور اســت.« و پــس از 
بحــث و بررســی توســط حاضریــن بــا اکثریــت 

آرا بــه تصویــب  و تأییــد هیئــت امنــا رســید.
ــیوه  ــوص ش ــا در خص ــه، اعض ــه جلس در ادام
ــه  ــن ب ــانی انجم ــالع رس ــج و اط ــای تروی ه
ــد  ــرر ش ــد و مق ــر پرداختن ــادل نظ بحــث و تب
طــرح جامــع پیشــنهادی اطــالع رســانی انجمن 
توســط هیئــت مدیــره تدویــن و بــه هیئــت امنــا 

ارائــه گــردد.
از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن جلســه، 
بررســی پیشــنهاد افزایــش حــق عضویــت 
اعضــای وابســته بــود کــه اعضــای هیئــت امنــا 
پیرامــون ایــن موضــوع بــه بحــث و تبــادل نظــر 
ــش  ــا افزای ــن ب ــان حاضری ــد و در پای پرداختن
ــون  ــغ 3 میلی ــه مبل ــته ب ــت وابس ــق عضوی ح

ــد. ــت نمودن ــال موافق ری
در  حاضریــن  جلســه،  پایانــی  فرصــت  در 
خصــوص وظایــف هیئــت امنــا و هیئــت 

مدیــره بــه هــم اندیشــی پرداختنــد. 
بــه ایــن ترتیــب آخریــن جلســه هیئــت امنــای 

دور ســوم رأس ســاعت 13 بــه پایــان رســید.

گزارش آخرین جلسه هیئت امنای دوره سوم
دبیرخانه انجمن پسته ایران

من
نج
ا
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ــان  ــتان خراس ــون اس ــم اکن ــه ه ــی ک از آنجای
ــد آن  ــی دارد و امی ــل توجه ــته قاب ــد پس تولی
ــدار  ــد مق ــک بتوان ــده نزدی ــه در آین ــی رود ک م
تولیــد پســته کشــور را در ســطح فعلــی حفــظ 
ــران  ــته ای ــن پس ــد، انجم ــا ده ــا ارتق ــد ی کن
به منظــور افزایــش دانــش باغــداران اقــدام 
کارگاه  برگــزاری  جهــت  برنامه ریــزی  بــه 
ــاه  ــر م ــخ 30 تی ــک روزه در تاری ــی ی آموزش
ــن  ــتان قای ــم شهرس ــه معل ــل خان 1398 در مح
نمــود. شــایان ذکــر اســت تشــکیل ایــن کارگاه 
بــا همــکاری و هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده 
ــت  ــو هیئ ــن زاده عض ــم امی ــط عبدالکری توس
مدیــره و اجــرای ایــن برنامــه بــر عهــده 
ــی  ــه باغبان محمدعلــی انجم شــعاع رییــس کمیت
انجمــن پســته ایــران و مهــرداد مشــرفی مســئول 

ــود. ــن ب ــت انجم عضوی
ــن  ــاز مخاطبی ــه نی ــه ب ــا توج ــن کارگاه ب در ای
ــط  ــای ضــروری مرتب ــه بخش ه ــاش شــد ک ت
ــه،  ــات تغذی ــه موضوع ــداری از جمل ــا باغ ب
آفــات، فیزیولوژیکــی درختــان پســته و اصــاح 
خــاک، مدیریــت شــوری و آبیــاری ارائــه شــود 
ــخ و  ــش و پاس ــت پرس ــی جه ــت کاف و فرص
ــرار  ــن ق ــار مدعوی ــات در اختی ــادل اطاع تب

ــرد.    گی
ــت  ــو هیئ ــن زاده عض ــم امی ــدا عبدالکری در ابت
مدیــره انجمــن ضمــن خوشــامدگویی بــه 
حضــار اقــدام بــه معرفــی انجمــن پســته نمــود 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد ب ــت ک ــار درخواس و از حض
ــه کل  ــق ب ــران متعل ــته ای ــن پس ــه انجم اینک
ــد،  ــور می باش ــطح  کش ــته در س ــاالن پس فع
ــتفاده  ــات و اس ــش، اطاع ــادل دان ــت تب جه
ــت در  ــه عضوی ــبت ب ــا نس ــای اعض از ایده ه
انجمــن اقــدام نماینــد. ســپس حســین رضایــی، 
ــادی و  ــم آب ــین حک ــی، حس ــه زین الدین نجم
ــین کارگاه  ــوان مدرس ــه عن ــان ب ــد اردکانی وحی
ــداری  ــدی باغ ــکات کلی ــه ن ــه ارائ ــی ب آموزش

ــد. ــته پرداختن پس
اســتقبال باغــداران از ایــن کارگاه آموزشــی 
بــود  بینــی شــده  پیــش  همان طــور کــه 
ــداران  ــر از باغ ــش از 200 نف ــود و بی ــوب ب خ
و کارشناســان از مناطقــی از جملــه، قایــن، 
ــه  ــت حیدری ــاد و ترب ــرایان، گناب ــروئیه، س بش

ــتند.  ــور داش حض

برگزاری کارگاه آموزشی باغداری در قاین
دبیرخانه انجمن پسته ایران 

من
نج
ا



 
 

 یکشاورز یزاتادوات و تجه ی،آورگلخانه، فن یالمللینب یشگاهنما یننوزدهم

 (98آذر  9 یال 6) 2019نوامبر  30 یال 27: یبرگزار زمان
 یهترک یا،: آنتالیبرگزار مکان

 
 ی،کشاورز یزاتادوات و تجه ی،آورفن ی،دارگلخانه یهاینهفعال در زم یهاهر ساله با حضور شرکت نمایشگاهاین 

ها، کنترل کشسموم و آفت یاه،و حفاظت گ یهکاشت بذر، تغذ ی،آالت کشاورزینماش یاری،آب یهایستمس
کشور  30از دار غرفهشرکت  850 بیش از مسالشود. ایبرگزار م یهترک یایآنتال شهر در یو دامدار یطیمحیستز
 مختلف یاز کشورها یشگاهنمااین  یهایدکنندهد بازدتعدا شودیم ینیبیشها خواهند بود. پ یدکنندهبازد یزبانم

 هزار نفر باشد. 90 بیش از

در محل  یدکنندههزار بازد 83( و یالمللینشرکت ب 160دار )غرفه 544 یزبانم یشگاهنما ینا 2018در سال 
 هزار مترمربع بود.  50به مساحت  یاآنتال یهایشگاهنما یبرگزار

 یناز ا یدمند تور بازدعالقه یاعضا یبرا 98آذرماه  8 یال 4 یخدر نظر دارد از تار یرانپسته ا انجمن *
 برگزار کند. یشگاهنما

 .ییدتماس حاصل فرما پسته ایران  انجم یرخانهثبت نام با دبو  یشترکسب اطالعات ب جهت
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نوزدهمین نمایشگاه بین المللی
 گلخانه، فن آوری، ادوات و تجهیزات کشاورزی

انجمن پسته ایران برگزار می کند:

تور بازدید از نمایشگاه کشور ترکیه

زمان برگزاری: 
27 الی 30 نوامبر 2019 )6 الی 9 آذر 98(

مکان برگزاری: آنتالیا، ترکیه
ــرکت های  ــور ش ــا حض ــاله ب ــر س ــگاه ه ــن نمایش ای
فعــال در زمینه هــای گلخانــه داری، فــن آوری، ادوات 
آبیــاری،  سیســتم های  کشــاورزی،  تجهیــزات  و 
ماشــین آالت کشــاورزی، کاشــت بذر، تغذیــه و حفاظت 
ــت محیطی  ــرل زیس ــا، کنت ــموم و آفت کش ه ــاه، س گی
و دامــداری در شــهر آنتالیــای ترکیــه برگــزار می شــود. 
ــور  ــه دار از 30 کش ــرکت غرف ــش از 850 ش ــال بی امس
پیش بینــی  بــود.  خواهنــد  بازدیدکننده هــا  میزبــان 

می شــود تعــداد بازدیدکننده هــای ایــن نمایشــگاه از 
ــد. ــر باش ــزار نف ــش از 90 ه ــف بی ــورهای مختل کش

ــه دار  ــان 544 غرف ــگاه میزب ــن نمایش ــال 2018 ای در س
ــده در  ــی( و 83 هــزار بازدیدکنن )160 شــرکت بین الملل
محــل برگــزاری نمایشــگاه های آنتالیــا بــه مســاحت 50 

هــزار مترمربــع بــود. 
ــی  ــخ 4 ال ــر دارد از تاری ــران در نظ * انجمــن پســته ای
ــرای اعضــای عالقه منــد تــور بازدیــد از  8 آذرمــاه 98 ب

ایــن نمایشــگاه برگــزار کنــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و ثبــت نــام بــا دبیرخانه 

انجمــن  پســته ایــران تمــاس حاصــل فرمایید.
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باغبانــی 

ــًا تولیــد آفالتوکســین  جهــت اســتقرار اســپور قــارچ و رشــد آن و نهایت
ــبب  ــه س ــي ک ــن عامل ــود. مهم تری ــم ش ــب فراه ــرایط مناس ــتي ش بایس
نفــوذ قارچ هــا بــه درون میــوه پســته مي گــردد، شــکاف خــوردن 
ــر  ــده ب ــاد ش ــکاف هاي ایج ــد. ش ــته مي باش ــي پس ــبز روی ــت س پوس
روي پوســت رویــي پســته از لحــاظ وضعیــت شــکاف خوردگــي بــه دو 

ــدي مــي شــوند.  گــروه تقســیم بن
1- زودخندانــي: پســته هاي زودخنــدان پســته هاي غیرطبیعــي هســتند 
ــان در  ــور هم زم ــتخواني به ط ــت اس ــم پوس ــبز و ه ــت س ــم پوس ــه ه ک
ــارت دیگــر، شــکاف ایجــاد  ــه عب ــد. ب ــي شــکاف برمي دارن محــل خندان
شــده بــر روي پوســت ســبز دقیقــًا منطبــق بــا محــل خندانــي بــا پوســت 
اســتخواني بــوده به طوري کــه مغــز پســته قابــل مشــاهده اســت. در 
ــوه  ــي می ــل اینکــه قســمت خوراک ــه دلی ــي ب ــوع شــکاف خوردگ ــن ن ای
)مغــز( مســتقیمًا در معــرض هجــوم و اســتقرار اســپورهاي قارچ هــا قــرار 
ــمار  ــه ش ــاغ ب ــین در ب ــد آفالتوکس ــل تولی ــن عوام ــرد از مهم تری مي گی
ــدان  ــه خن ــتند ک ــي هس ــت غیرطبیع ــه آن عل ــته ها ب ــن پس ــد. ای مي رون
ــرد،  ــورت مي گی ــوغ ص ــل از بل ــتخواني( قب ــخت )اس ــت س ــدن پوس ش
ــتخواني.  ــت اس ــرم از پوس ــت ن ــان پوس ــدن آس ــدا ش ــل از ج ــي قب یعن
ــه پوســت اســتخواني چســبیده  ــرم ب ــت پوســت ن ــن حال ــن، در ای بنابرای
ــدان  ــا خن ــذا، ب ــت. ل ــوردار نیس ــري الزم برخ ــاف پذی ــت و از انعط اس
ــدان  ــل خن ــز از مح ــرم نی ــت ن ــخت، پوس ــت س ــگام پوس ــدن زودهن ش
شــدن پوســت ســخت شــکاف برمــي دارد؛ بــه ایــن عارضــه زودخندانــي 
ــک  ــتر از ی ــوه بیش ــیدن می ــل از رس ــوالً قب ــت معم ــن حال ــد. ای مي گوین
مــاه قبــل از برداشــت در باغــات قابــل مشــاهده اســت. بنابرایــن، فرصــت 
کافــي جهــت رشــد قارچ هــا و تولیــد آفالتوکســین در آنهــا وجــود دارد. 
ــر و  ــدي موث ــوان س ــبز به عن ــت س ــد، پوس ــه ش ــاًل گفت ــه قب همان طورک
ــده  ــر عه ــات ب ــا و آف ــه قارچ ه ــر حمل ــز را در براب ــوي حفاظــت از مغ ق
دارد. بنابرایــن، اجــازه نفــوذ قارچ هــا را بــه درون میــوه نمي دهــد. 
ــن ســد  ــردارد ای ــل شــکاف ب ــر دلی ــه ه ــبز ب ــر پوســت س به هرحــال اگ

ــود.  ــي مي ش ــتعد آلودگ ــوه مس ــده و می ــته ش شکس

عکس 1- پسته هاي زود خندان با پوست نرم و صاف

2- شــکاف خوردگــي نامنظــم پوســت ســبز: حالتــي کــه در آن 
ــي  ــا زودخندان ــي دارد ب ــکاف برم ــم ش ــورت نامنظ ــبز به ص ــت س پوس
ــًا محــل شــکاف  ــي دقیق در پســته متفــاوت اســت. در عارضــه زودخندان
ــر محــل خنــدان شــدن پوســت  ــرم مشــخص اســت و دقیقــًا ب پوســت ن
ســخت منطبــق اســت. از ایــن رو، بــه آن شــکاف منظــم نیــز مي گوینــد، 
ــف  ــات مختل ــبز در جه ــت س ــم پوس ــي نامنظ ــکاف خوردگ ــي در ش ول
میــوه به صــورت نامنظــم شــکاف برمــي دارد کــه محــل شــکاف خوردگــي 
ــکاف  ــه آن ش ــن ب ــت، بنابرای ــاوت اس ــر متف ــوه دیگ ــه می ــوه اي ب از می

ــد. ــم مي گوین ــي نامنظ خوردگ

عکس 2- پسته هاي شکاف خورده نامنظم با پوست نرم و صاف 
ــد از  ــوه و بع ــیدگي می ــد از رس ــم بع ــن شــکاف هاي نامنظ ــر ای ــالوه ب ع
ــوند.  ــاد می ش ــخت ایج ــت س ــرم از پوس ــت ن ــان پوس ــدن آس ــدا ش ج
ــان برداشــت اســت.  ــک زم ــن شــکاف ها نزدی ــان ایجــاد ای ــن، زم بنابرای
ــل اینکــه در شــکاف خوردگي نامنظــم مغــز مســتقیمًا در معــرض  ــه دلی ب
هجــوم و اســتقرار قارچ هــا قــرار نگرفتــه و نیــز فرصــت کوتاهــي جهــت 
اســتقرار و رشــد و نمــود و تولیــد زهرابــه تــا زمــان برداشــت وجــود دارد. 
ایــن گونــه پســته ها در مقایســه بــا پســته هاي زودخنــدان آلودگــي بســیار 
ــه  ــدان ک ــته هاي زودخن ــد. پس ــین دارن ــا و آفالتوکس ــه قارچ ه ــري ب کمت
ــل  ــود را از مح ــت خ ــج رطوب ــه تدری ــوند ب ــکیل مي ش ــاغ تش زود در ب
شــکاف خوردگي از دســت مي دهنــد و در زمــان برداشــت ظاهــري 

ــد. چروکیــده و خشــک دارن
البتــه حالــت از دســت دادن رطوبــت در پســته هاي داراي شــکاف نامنظــم 
ــرد،  ــورت گی ــر ص ــا تأخی ــته ب ــت پس ــر برداش ــود. اگ ــده مي ش ــز دی نی
میــزان پســته هاي بــا پوســت شــکاف خــورده نامنظــم بــه دلیــل زیادرســي 
و کاهــش اســتحکام ســلول هاي پوســت نــرم بــه ســرعت افزایــش یافتــه و 
نیــز فرصــت بیشــتري بــراي رشــد و نمــو قارچ هــا و تولیــد آفالتوکســین 
هــم در پســته هاي زودخنــدان و هــم در پســته هاي شــکاف خــوردۀ 

ــود. ــا مي ش ــم مهی نامنظ

آفالتوکسین در باغ
علي تاج آبادي پور
عضو هیئت علمي پژوهشكده پسته 

 آفالتوكسين در باغ
 علي تاج آبادي پور
 عضو هيئت علمي پژوهشكده پسته 

 
تورين وكسين بايستي شرايط مناسب فراهم شوود  مهمتتوليد آفال جهت استقرار اسپور قارچ و رشد آن و نهايتاً

 باشود گردد، شكاف خوردن پوست سبز رويوي پسوته ميها به درون ميوه پسته ميعاملي كه سبب نفوذ قارچ
هاي ايجاد شده بر روي پوست رويي پسته از لحاظ وضعيت شكاف خوردگي به دو گروه تقسيم بنودي شكاف

 مي شوند  
هاي غيرطبيعي هستند كه هم پوسوت سوبز و هوم پوسوت هاي زودخندان پستهپسته زودخنداني: -1

اد شده بور شكاف ايج ،دارند  به عبارت ديگرزمان در محل خنداني شكاف برميطور همهاستخواني ب
كه مغز پسوته قابول طوريهروي پوست سبز دقيقاً منطبق با محل خنداني با پوست استخواني بوده ب

مسوتقيماً در  (مت خووراكي ميووه غمغوزسمشاهده است  در اين نوع شكاف خوردگي به دليل اينكه ق
آفالتوكسين در باغ امل توليد وترين عگيرد از مهمها قرار ميمعرض هجوم و استقرار اسپورهاي قارچ

ها بوه آن علوت غيرطبيعوي هسوتند كوه خنودان شودن پوسوت سوخت روند  اين پستهبه شمار مي
يعنوي قبول از جودا شودن آسوان پوسوت نورم از پوسوت  ،گيوردغاستخواني( قبل از بلوغ صورت مي

يري در اين حالت پوست نرم به پوست استخواني چسبيده است و از انعطواف پو  ،استخواني  بنابراين
با خندان شدن زودهنگام پوست سخت، پوست نورم نيوز از محول خنودان  ،نيست  ل ا رالزم برخوردا

قبول از  گويند  اين حالت معموالًبه اين عارضه زودخنداني مي ؛داردشدن پوست سخت شكاف برمي
افي فرصوت كو ،رسيدن ميوه بيشتر از يك ماه قبل از برداشت در باغات قابل مشاهده است  بنابراين

پوسوت سوبز  ،قبالً گفته شد طوركهها و توليد آفالتوكسين در آنها وجود دارد  همانجهت رشد قارچ
 ،ها و آفات بور عهوده دارد  بنوابراينعنوان سدي موثر و قوي حفاظت از مغز را در برابر حمله قارچهب

ر دليل شكاف بردارد اين هرحال اگر پوست سبز به ههدهد  بها را به درون ميوه نمياجازه نفوذ قارچ
 شود  آلودگي مي شكسته شده و ميوه مستعد دس

 

 
 پسته هاي زود خندان با پوست نرم و صاف -1عكس 

 

صورت نوامنمم شوكاف هحالتي كه در آن پوست سبز ب :شكاف خوردگي نامنظم پوست سبز -2
محل شكاف پوست نورم برمي دارد با زودخنداني در پسته متفاوت است  در عارضه زودخنداني دقيقاً 
بوه آن شوكاف  از ايون رو،  مشخص است و دقيقاً بر محل خندان شدن پوست سخت منطبق اسوت

صوورت هولي در شكاف خوردگي نامنمم پوست سبز در جهات مختلو  ميووه ب ،گويندمنمم نيز مي
براين به بنا ،اي به ميوه ديگر متفاوت استدارد كه محل شكاف خوردگي از ميوهنامنمم شكاف برمي

 گويند آن شكاف خوردگي نامنمم مي

  پسته هاي شكاف خورده نامنمم با پوست نرم و صاف -2عكس   
 

بعد از جدا شدن آسان پوست نرم از پوست سخت و هاي نامنمم بعد از رسيدگي ميوه عالوه بر اين شكاف
نزديوك زموان برداشوت اسوت  بوه دليول اينكوه در  هازمان ايجاد اين شوكاف ،بنابراين شوند ميايجاد 
ها قرار نگرفته و نيز فرصت كوتاهي در معرض هجوم و استقرار قارچخوردگي نامنمم مغز مستقيماً شكاف

ها در مقايسوه بوا اين گونه پسوته  جهت استقرار و رشد و نمود و توليد زهرابه تا زمان برداشت وجود دارد
هاي زودخندان كه زود در ها و آفالتوكسين دارند  پستهسيار كمتري به قارچهاي زودخندان آلودگي بپسته

دهنود و در زموان خوردگي از دسوت ميشوند به تدريج رطوبت خوود را از محول شوكافباغ تشكيل مي
 .دارندبرداشت ظاهري چروكيده و خشك 
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عکس 3- پسته زود خندان با پوست چروکیده و خشک

عکس 4- پسته هاي شکاف خورده نامنظم 
با پوست چروکیده و خشک

 میــزان بیشــتري از پســته هاي زودخنــدان و شــکاف خــورده 
نامنظــم بــه دلیــل در معــرض قــرار گرفتــن ســطح میــوه بــا 
هــوا بــه تدریــج رطوبــت خــود را از دســت داده و چروکیــده 

و خشــک خواهنــد شــد. 
رابطــه زودخندانــي و شــکاف خوردگــي نامنظــم 

بــا میــزان آفالتوکســین
ــه مســتقیمي  ــه رابط ــدد نشــان داده اســت ک ــات متع تحقیق
بیــن پســته هاي زودخنــدان و آفالتوکســین وجــود دارد.  
ــا  ــدان ب ــته هاي زودخن ــات، پس ــج تحقیق ــاس نتای ــر اس ب
پوســت چروکیــده و خشــک بیشــترین مقــدار آفالتوکســین 
ــا پوســت  ــد. اگرچــه میــزان پســته هاي زودخنــدان ب را دارن
ــوده پســته بســیار کــم مي باشــد،  ــده و خشــک در ت چروکی
ــان  ــوده نش ــته را آل ــي از پس ــوده بزرگ ــد ت ــي مي توانن ول
ــدار  ــک عــدد پســته داراي مق ــه وجــود ی ــد. به طوري ک دهن
ــی  ــه 4.5 کیلوگرم ــک محمول آفالتوکســین ppb 6000 در ی
پســته کامــاًل عــاري از آفالتوکســین، مي توانــد مقــدار 
آفالتوکســین کل آن را تــا ppb 20 بــاال ببــرد. مقــدار 
ــدان  ــته هاي زودخن ــده در پس ــري ش ــین اندازه گی آفالتوکس
بــا پوســت چروکیــده و خشــک 8 برابــر میــزان آفالتوکســین 
در پســته هاي زودخنــدان بــا پوســت نــرم اســت. همچنیــن، 
ــر  ــه براب ــته ها س ــن پس ــا در ای ــه قارچ ه ــي ب ــیوع آلودگ ش
ــه  ــدان ب ــته هاي زودخن ــي پس ــزان آلودگ ــت. می ــتر اس بیش
ــا پوســت شــکاف خوردگــي  مراتــب بیشــتر از پســته هاي ب
ــا  ــدان ب ــته هاي زودخن ــزان در پس ــن می ــت، ای ــم اس نامنظ
پوســت چرکیــده و خشــک دو برابــر پســته هاي بــا شــکاف 
خوردگــي نامنظــم بــود. پســته هاي شــکاف خــورده نامنظــم 
ــه  ــد. به طوریک ــین ندارن ــد آفالتوکس ــي در تولی ــش مهم نق
ــده و  ــت چروکی ــا پوس ــم ب ــکاف خورده نامنظ ــته هاي ش پس
ــا  ــم ب ــورده نامنظ ــکاف خ ــته هاي ش ــر پس خشــک 8.6 براب
پوســت نــرم آفالتوکســین دارنــد. به هرحــال اگــر برداشــت 
محصــول بــراي مــدت زیــادي بــه تأخیــر اُفتــد آلودگــي بــه 
ــل  ــز قاب ــه پســته ها نی ــن گون ــا و آفالتوکســین در ای کپک ه
ــد  ــالم فاق ــت س ــا پوس ــته هاي ب ــود. پس ــد ب ــه خواه توج

ــتند.  آفالتوکســین هس
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پســته  محصــول  اقتصــادی  جاذبه هــای 
باعــث شــده ســطح زیــر کشــت باغ هــای 
پســته کشــور در چنــد دهــه اخیــر مخصوصــًا 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی رشــد 
ــع  ــه از مناب ســریعی داشــته و برداشــت بی روی
آب زیرزمینــی موجــب شــده کــه میــزان 
ــیاری از  ــاورزی در بس ــای کش ــی چاه ه آبده
دشــت های کشــور کاهــش و دور آبیــاری 
ــع،  ــه تب ــد. ب ــش یاب ــی( افزای ــنتی )غرقاب س
ــم  ــای احــداث شــده در رژی بســیاری از باغ ه
ــای  ــار تنش ه ــته و دچ ــاری قرارداش ــم آبی ک
خشــکی و اُفــت کیفیــت و کمیــت محصــول، 
ــه از  ــی خشــک شــوند. لذا،اســتفاده بهین و حت
ــی  ــور اصل ــوان مح ــود به عن ــی موج ــع آب مناب
ــت  ــر اس ــاب ناپذی ــاورزی اجتن ــعه کش توس
 .)1387 وهمــکاران  محمدآبــادی  )اکبــری 
ــاری  ــان آبی ــه راندم ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ســطحی باغــات بــه دلیــل تبخیــر بــاال و اتالف 
ــان 2011(.  ــد )ابراهیمی ــن می باش ــی، پایی عمق
لــذا طراحــی و بکارگیــری سیســتم های نویــن 
ــار در  ــت فش ــی تح ــرو و موضع ــاری میک آبی
ــت  ــی داشته اس ــت خاص ــر اهمی ــد ده اخی چن
)علیــزاده 1384(. در آبیــاری قطــره ای، آب 
ــق  ــرل )فشــار( از طری ــا کنت ــم و ب ــی ک ــا دب ب
ــاه  ــاورت گی ــکان و در مج ــی قطره چ خروج
ــاه  ــی گی ــاز آب ــا نی ــود ت ــن داده می ش ــه زمی ب
ــوذ  ــزان نف ــن می ــذا از کمتری ــود و ل ــن ش تامی
عمقــی و روان آب ســطحی برخــوردار اســت. 
قــرار  خــاک  ســطح  در  قطره چــکان  اگــر 
ــاری قطــره ای ســطحی  داشــته باشــد آن را آبی
از خــاک مدفــون  اگــر در عمقــی  )DI( و 
زیرســطحی  قطــره ای  آبیــاری  را  باشــدآن 
)SDI( گویند.هریــک از ایــن دو روش دارای 
مزایــا و معایبــی نســبت بــه دیگــری می باشــند 
عیــب  قطره چکان هــا  گرفتگــی  مشــکل  و 
ــکاران  ــان و هم ــا اســت )محمدی مشــترک آنه

1395(. در روش ســطحی گرفتگــی ناشــی 
ــی  ــوده در حال ــدن ب ــه ش ــوب و کلوخ از رس
و  ریشــه  نفــوذ  زیرســطحی  در روش  کــه 
ــند.گرفتگی  ــل می باش ــز دخی ــاک نی ــالح خ ام
را  آبیــاری  یکنواختــی  قطره چکان هــا 
ــه  ــی 1385( هرچندک ــد )زراع ــش می ده کاه
روش  آب  شــیمیایی  اصــالح  و  تصفیــه 
به طــور  می باشد)حشــمتی1396(.  موثــری 
ــتفاده  ــا اس ــیدی و ی ــول اس ــق محل مثال،تزری
از علف کــش ترفــالن می توانــد تــا حــدی 
راهــکار مشــکل آبیــاری قطــره ای زیرســطحی 
ــطحی در  ــره ای س ــاری قط ــامانه آبی ــد. س باش
ــی  ــات باغبان ــم عملی ــاب و مزاح ــرض آفت مع
بــوده و نیــز اســتهالک آن نســبت بــه روش زیر 
ســطحی بیشــتر اســت. تأثیــر ایــن روش هــای 
ــات  ــر شــوری خــاک  و کاهــش آف ــاری ب آبی
ــکاران 1395  ــری وهم ــت )طاه ــاوت اس متف
و چراغــی و همــکاران 2018(.از آنجــا کــه 
در ســامانه آبیــاری زیرســطحی آب مــورد 
ــه  ــان در عمــق مناســبی و در منطق ــاز درخت نی
تبخیــر ســطحی  داده می شــودمیزان  ریشــه 
ــکار  ــه و راه ــش یافت ــاداری کاه ــور معن به ط
ــکاران  ــتورانی وهم ــد )دس ــب تر می باش مناس
ــه  ــطحی ب ــاری زیرس ــای آبی 1387(. روش  ه
لحــاظ هیدرولیــک و آبدهــی متفــاوت هســتند 
ــا  ــا، روش ه ــر نوآوری ه ــه اخی ــد ده ودر چن
ــاری  ــه آبی ــددی در زمین ــای متع و پژوهش ه
زیرســطحی انجــام شــده اســت )باســتانی 
ــطحی  ــر س ــره ای زی ــه قط ــه نمون 1396(، ک
ــطح   ــوده و در س ــایع ترین ب ــار ش ــت فش تح
ــه  ــکار رفت ــز ب ــته نی ــای پس ــیعی از باغ ه وس
اســت ) اکبری محمدآبــادی وهمــکاران  1387، 
ــنی زاده و  ــکاران 1391 ، حس ــی و هم صداقت
ــه  ــی، از آنجــا ک همــکاران 1386(. به طــور کل
ســامانه های قطــره ای تحــت فشــار یکپارچــه، 
ــیون و  ــه فیلتراس ــتم های پرهزین ــد سیس نیازمن

پمپــاژ آب می باشــندو از طرفــی مدیریــت 
سیســتم کنتــرل مرکــزی فشــار، اعمــال برنامــه 
صحیــح آبیــاری، بازدیــد و نگهــداری از شــبکه 
ــوی  ــد و شستش ــه، بازدی ــع آب در مزرع توزی
مشــکالت  از  چکان هــا  قطــره  و  فیلترهــا، 
ایــن ســامانه ها می باشــد کــه بهره بــرداران 
ــرده  ــب خ ــذا مناس ــتند، ل ــنا نیس ــا آش ــا آنه ب
ــورکه  ــداران کش ــده باغ ــش عم ــن )بخ مالکی
ــرداران مقــدار  ــن بهره ب ــن بی نســبت آب و زمی
ثابتــی نیســت( نمی باشــد )میرکاظمــی 1387(. 
ســطحی،  زیــر  تــراوای  لولــه  از  اســتفاده 
ایده آل تریــن روش می باشــد،ولی لوله هــای 
ــفنجی  ــی )اس ــازار جهان ــراوای موجــود در ب ت
الســتیکی( نیزراهــکار مشــکل نمی باشــند. 
پیچیدگی هایــی کــه در طراحــی و بهره بــرداری 
از آنهــا وجــود دارد، کاربرد را برای کشــاورزان 
ــد  ــد نخواهن ــا مفی غیرممکــن می ســازدو نه تنه
بــود، بلکــه موجــب هــدر رفــت ســرمایه 

باغــداران می شــود )ســهرابی 1386(. 
در روش آبیــای زیرســطحی لولــه تــراوای 
بومــی، آب مــورد نیــاز درختــان از طریــق 
)ســوراخ دار(   مشــبک  پلیــکای  لوله هــای 
پوشــیده بــا پارچــه پالســتیکی و مدفــون 
ــه  ــار ریش ــتقیمًا در اختی ــنی، مس ــتر ش در بس
درخــت  قــرار می- گیــرد. ایــن سیســتم شــبیه 
می باشــد  پوشــش دار  زهکــش  لوله هــای 
)حشــمتی 1396(، ولــی جهــت جریــان آب در 
ــه خــاک( می باشــد.  آن معکــوس )از شــبکه ب
ــراوای  ــه ت ــطحی لول ــاری زیر س ــتم آبی سیس
بومــی ابتــدا در یــک پالت آزمایشــی )در ســال 
1373( و ســپس در یــک پالت تحقیقاتی پســته 
ــا  ــه رفســنجان و ب ــاد کهن ــاج آب در روســتای ت
حمایــت معاونــت پژوهشــی دانشــگاه یــزد )در 
ــن روش،  ــت. در ای ــرا شده اس ــال 1382(اج س
لوله هــای تــراوا )بــه قطــر حــد اکثــر 63 
میلیمتــر پوشــیده بــا آســتینی از جنــس چتایــی( 

آبیاری زیرسطحی کم فشار با لوله تراوای بومی 
محمد علی صادق زاده 

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد 
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باغبانــی  در ترانشــه هایی کــه بــه عمــق 40-50 ســانتی متر و بــه عــرض مناســب  
ــه فاصلــه 70- 100 ســانتیمتری  کــه در دو طــرف ردیــف درختــان و ب
ــا،  ــال آنه ــس ازاتص ــد و پ ــرار می گیرن ــده ق ــر ش ــان حف ــه درخت از تن
ترجیحــًا  بــا الیــه ای از ماســه و یــا شــن نــرم پوشــیده و ســپس ترانشــه 
ــه داخــل  ــی ب ــان آب از شــبکه اصل ــر می شــود. جری ــاغ پ ــا خــاک ب ب
لولــه تــراوا وارد و از ســوراخ ها بــه اطــراف آن و از پوشــش پارچــه ای 
ــًا منطقــه  ــراوش کــرده( وارد بســتر شــنی شــده و نهایت ــور کــرده )ت عب
ــام جــذب ریشــه می شــود  ــرور ای ــه م ــد و ب ریشــه را مرطــوب می کن
ــه ایجــاد  )دســتورانی وهمــکاران 2010(. ســوراخ ها در چهارطــرف لول
ــور و پوشــش پارچــه  ــه مذک ــه لول ــر نمون شــده اند. در شــکل 1 تصوی
ــت  ــکل 2 وضعی ــت. در ش ــان داده شده اس ــی( آن نش ــتیکی )چتای پالس
قرارگیــری لولــه تــراوا در مجــاورت ردیــف درختــان به طــور شــماتیک 
ــت. در  ــان داده شده اس ــرای آن نش ــه اج ــر نمون ــکل 3 تصوی و در ش
ــون در دو طــرف  ــراوای مدف ــای ت ــاری، لوله ه ــن آبی ــن سیســتم نوی ای
ردیــف درختــان، مســتقیمًا بــه شــیر )قطــع و وصــل( و نهایتــاً بــه لولــه 
ــی  ــداد ردیف های ــان و تع ــوند.مدت زم ــل می ش ــان متص ــی آبرس اصل
ــاک،  ــس خ ــع، جن ــی آب منب ــه دب ــوند ب ــاری می ش ــان آبی ــه هم زم ک
طــول ردیــف درختــان و دور آبیــاری بســتگی دارد )صــادق زاده 1397(. 
کاهــش میــزان آب مصرفــی ناشــی از کاهــش میــزان تلفــات عمقــی و 
ــامانه  ــن س ــرد ای ــای منحصــر به ف ــد.  ویژگی ه ــر ســطحی می باش تبخی

ــد از: ــاری عبارتن ــن آبی نوی
1- تکنولوژی کاماًل بومی آن

2- مناســب بــا هــر مــدت آبیــاری  و هــر دبــی آب و هــر مقــدار بــاغ 
)خــرده مالکیــن و عمــده مالکیــن( 

3- عدم نیاز به سیستم پمپاژ آب و سیستم های فیلتراسیون
4- امــکان اتصــال مســتقیم سیســتم بــه شــبکه اصلــی آبرســان )بــا شــیر 

قطــع و وصــل(
5- امکان آبیاری سطحی )آبشویی( زمستانه

6- عدم نیاز به کنترل و تنظیم و تعمیر سیستم
7- امکان کودآبیاری محلول هنگام آبیاری

ــوازات  ــه م ــاورت وب ــتانه در مج ــود زمس ــه ک ــرای چال ــکان اج 8- ام
ــطحی ــه زیرس ــط لول خ

بدیهــی اســت کــه کــه آب صرفــه جویــی شــده در هــر نوبــت آبیــاری 
ــد.  ــد ش ــاری خواه ــم آبی ــران ک ــاری و جب ــش دور آبی ــب کاه موج
همچنیــن ویژگــی »کــم فشــار بــودن« ایــن ســامانه آبیــاری و عــدم نیــاز 
ــاری ســطحی  ــا سیســتم آبی ــن ســامانه ب ــی ای ــاژ آب و هم خوان ــه پمپ ب
موجــود از مزایــای ایــن راهــکار بــرای حفــظ باغــات پســته در شــرایط 

کــم آبــی می-باشــد. 
الزم بــه توضیــح اســت ایــن سیســتم آبیــاری در چنــد ســال اخیــر مــورد 
ــای  ــار از باغ ه ــا هکت ــه و در ده ه ــرار گرفت ــته ق ــداران پس ــرش باغ پذی
ــه  ــا توجــه ب ــد و ســیرجان اجــرا شده اســت و ب پســته رفســنجان، زرن

ارزیابــی موسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی 
ــامانه های  ــعه س ــرح توس ــری ط ــاورزی، مج کش
نویــن آبیــاری وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اجرای 
ــات پســته  ــاری باغ ــا 5 هکت ــای ت آن در پایلوت ه

ــت کــرده اســت. موافقــت و از باغــداران متقاضــی حمای

شکل1تصویر نمونه لوله تراوا و پوشش پارچه پاستیکی اطراف آن

شکل2. نمایی از وضعیت لوله تراوای زیرسطحی در مجاورت
 ردیف درختان.

 
شکل 3 . تصویر وضعیت قرارگیری لوله تراوا در ترانشه های حفر شده در 

دو طرف ردیف درختان.

 های فیلتراسیونسیستم و سیستم پمپاژ آب عدم نیاز به -3
 به شبکه اصلی آبرسان )با شیر قطع و وصل(اتصال مستقیم سیستم امکان  -4
 امکان آبیاری سطحی )آبشویی( زمستانه -5
 ستمسی و تعمیر عدم نیاز به کنترل و تنظیم -6
 امکان کودآبیاری محلول هنگام آبیاری -7
 خط لوله زیرسطحی به موازات و چاله کود زمستانه در مجاورت اجرای امکان -8

بدیهی است که که آب صرفه جویی شده در هر نوبت آبیاری موجب کاهش دور آبیاری و جبران کم آبیاری 
خوانی این عدم نیاز به پمپاژ آب و هماین سامانه آبیاری و  "کم فشار بودن"ویژگی خواهد شد. همچنین 

سامانه با سیستم آبیاری سطحی موجود از مزایای این راهکار برای حفظ باغات پسته در شرایط کم آبی 
 . باشدمی

ها این سیستم آبیاری در چند سال اخیر مورد پذیرش باغداران پسته قرار گرفته و در ده الزم به توضیح است
با توجه به ارزیابی موسسه تحقیقات فنی و است و ، زرند و سیرجان اجرا شدهفسنجانر هکتار از باغات پسته

د کشاورزی با اجرای آن در های نوین آبیاری وزارت جهامهندسی کشاورزی، مجری طرح توسعه سامانه
 حمایت کرده است. ن متقاضیهکتاری باغات پسته موافقت و از باغدارا 5تا های پایلوت

 

 
 اطراف آن نمونه لوله تراوا و پوشش پارچه پالستیکیتصویر  1شکل

 

 
 ان.تدر مجاورت ردیف درخ ی زیرسطحی. نمایی از وضعیت لوله تراوا2لشک

 
 .طرفین ردیف درختانهای حفر شده در ترانشهلوله تراوا در  قرارگیریضعیت . تصویر و 3شکل 

 
 ان.تدر مجاورت ردیف درخ ی زیرسطحی. نمایی از وضعیت لوله تراوا2لشک

 
 .طرفین ردیف درختانهای حفر شده در ترانشهلوله تراوا در  قرارگیریضعیت . تصویر و 3شکل 



سال چهارم - مردادماه 1398 - شماره 1639

باغبانــی 

بهــار زندرضــوی - حســین هرناشــکی مختــرع و 
ــئولیت در  ــابقه مس ــال س ــت س ــا هش ــر ب صنعتگ
اتحادیــه ماشــین ســازی و فلــز تراشــی شهرســتان 
ــرای  ــي ب ــزن هیدرولیک ــتگاه هم ــنجان دس رفس
یکنواخــت نمــودن ســموم و مــواد شــیمیایی 
ــه  ــه بهان ــت. ب ــراع کرده اس ــت اخت ــا آب را ثب ب
ــتیم  ــو نشس ــه گفت و گ ــا وی ب ــتگاه ب ــن دس ای
تــا بــا بخشــی از دغدغه هــای صنعتگــران و 

انگیزه هایشــان آشــنا شــویم.
اولیــن جرقــه ورود بــه ایــن حرفــه و ســاخت 
ــی  ــا در زندگ ــتگاه را از کج ــوع دس ــن ن ای

خــود مــی دانیــد؟
کار حرفــه ای ام را در زمینــه هیدرولیک 20 ســال 
ــوز  ــش آم ــرده ام .  ســال 54 ، دان اســت شــروع ک
ــک کارگاه  ــودم و در ی ــی ب ــارم ابتدای ــال چه س
ــاگردی  ــیکلتی ش ــین و موتورس ــی ماش مکانیک
می کــردم. آن زمــان اســباب بازی هــای متحرکــی 
بــا کنتــرل از راه دور وجــود نداشــت. شــبکه های 
اجتماعــی هــم نبــود کــه یــاد دهــد کــه چــه طور 
ــرای خــودم  ــن ب ــان م ــوند. آن زم ــاخته می ش س
ــک  ــازی ی ــباب ب ــک اس ــر و ی ــک آرمیچ ــا ی ب
ماشــین ســاختم کــه بــا جــا بــه جــا کــردن فــاز 
ــی شــد.  ــو عقــب م ــی ماشــین جل ــت و منف مثب
ایــن خاطــره را خیلــی دوســت دارم چــون همــان 
دوران بــه خاطــر ســاخت ایــن اســباب بــازی از 
مدرســه و وزارت فرهنــگ خیلــی تشــویق شــدم 
و لــوح تقدیــر گرفتــم. شــاید همیــن باعــث شــد 
بــا شــور و شــوق مســیر ایــن نــوع فعالیت هــا را 

ادامــه دهــم. 
ــه  ــما چگون ــا ش ــیر ب ــن مس ــواده در ای خان

ــد؟ ــورد کردن برخ
خانــواده مــا اطالعــات فنــی خاصــی نداشــت که 
بگویــم مــرا بــه لحــاظ علمــی در مســیر حمایــت 
ــی داشــت  ــدر مــن یــک اخــالق خوب ــد. پ کردن
کــه همیشــه بــه مــا بهــا مــی داد. مثــال اگــر از او 
مــی خواســتیم کــه پولــی در اختیــار مــا بگــذارد 
چــون مــی خواهیــم چیــزی بســازیم. هیــچ وقت 
ــد  ــال بگوی ــه مث ــت ک ــی گرف ــا را نم ــوی م جل
شــما نمی توانیــد کاری را انجــام دهیــد یــا شــما 
حتمــاً مــی توانیــد کاری را انجــام دهیــد. پــدرم 

همیشــه مشــوق خوبــی بــرای مــا بــود. 
شهرســتان مــا شهرســتانی تــک محصولــی اســت 
کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا کشــاورزی دارد در 
منطقــه  کشــاورزی  ادوات  تولیــد  در  نتیجــه 
ــه  ــی ب ــویم و حت ــی ش ــوب م ــرفته ای محس پیش
کشــوری کــه بــه نســبت مــا پیشــرفته اســت یعنی 
ــم. ــراوری داری ــه، صــادرات ماشــین آالت ف ترکی
دســتگاه هایــی کــه در منطقــه تولیــد شــده کلــش 
ــروع  ــی کاری ش ــت و از کپ ــوده اس ــوآوری ب ن
ــازی کــه در منطقــه  ــه خاطــر نی ــا ب ــم. م نکرده ای
وجــود داشــت بــه تولید ماشــین آالت کشــاورزی 
ــت خــود جــوش  ــن خالقی ــم و ای روی آورده ای
براســاس نیــاز منطقــه شــکل گرفتــه اســت.  بایــد 
بــه ایــن نبوغــی کــه در این منطقــه برای ســاخت 
ماشــین آالت شــکل گرفتــه اســت افتخــار کنیــم.

شــما بــه عنــوان مســئول صنــف بــرای حفــظ 
و تقویــت ایــن نبــوغ چــه تاشــی کرده ایــد؟

ســال گذشــته محصــول کــم بــود و در خواســت 
ــش  ــین آالت کاه ــی از ادوات و ماش ــرای خیل ب
پیــدا کــرد. از طریــق اتحادیــه بــا نماینــده شــهر 
جنــاب انارکــی و مهنــدس محمــدی رئیــس 
اداره صنعــت و معــدن و آقــای احمــدي رئیــس 
شــرکت مــس طــرح مشــترکی را شــروع کردیــم 
ــاخت  ــازی س ــی س ــرح بوم ــن ط ــدف از ای و ه
قطعــات مــورد نیــاز شــرکت مــس اســت. بــا این 
کــه اولیــن بــار بــود کــه ایــن طــرح در شهرســتان 
رفســنجان انجــام مــی شــد، طــرح موفقــی از آب 
ــس  ــین شــرکت م ــه مهندس ــی ک ــد. درحال درآم
ــه  ــه اتحادی ــد ک ــدوار نبودن ــاًل امی ــدا اص از ابت
ماشــین آالت و ادوات کشــاورزی رفســنجان 
چنیــن توانــی داشــته باشــد. امــا مســئله مســافت 
ــرای  ــات ب ــه بســیاری از قطع ــان، هزین ــا اصفه ت
شــرکت مــس را بــاال بــرده بــود. در نتیجــه توجــه 
ــنجان  ــل رفس ــد در داخ ــه تولی ــس ب ــرکت م ش
جلــب شــد و خوشــبختانه اتحادیــه مــا تــا امــروز 

از ایــن مســئله ســربلند بیــرون آمــده اســت.  
چــه مشــکاتی بــر ســر راه خاقیــت و تولیــد 

بــا کیفیــت وجــود دارد؟
ــام  حضــرت آقــا، امســال را ســال رونــق ملــی ن
ــب اســت کــه دشــمنان  ــد و جال گــذاری کرده ان

ــزات  ــاخت تجهی ــا در س ــی ب ــی نظام از توانای
انگشــت بــه دهــان هســتند. مــن تجربــه 30 مــاه 
ــته ام،  ــژه غواصــان را داش ــردان وی ــت در گ خدم
در گردهمایــی گــردان 410 کــه همــان بچــه های 
گــردان ویــژه غواصــان هســتند بــه خاطــر ســابقه 
کاری و شــناختی کــه از مــن داشــتند، خواســتند 
کــه روی کامیــون911 دولــول ضدهوایــی نصــب 
کنــم کــه 360 درجــه بچرخــد و حداقــل10 
ــن شــکل  ــه ای ــاًل ب ــن کار قب ــد. ای ــرش را بزن مت
ــب  ــد عق ــه بای ــی ک ــود. دولول ــده ب ــام نش انج
کامیــون 911 بســته می شــد در همیــن مغــازه دم 
همیــن کارگاه ســوارش کــردم. االن ایــن سیســتم 
در منطقــه میرجــاوه داره خودنمایــی می کنــد. 

هرچنــد کــه کســی از مــن نامــی نمــی بــرد.
بــه نظــر مــن چیــزی کــه باعــث مــی شــود مــا در 
قــدرت نظامــی پیشــرفت کنیــم ولــی در صنعــت 
ــی  ــور ب ــت. در کش ــم اس ــم نظ ــرفت نکنی پیش
نظمــی حاکــم اســت. مثــال آن همیــن تعطیــالت 
ــی مــورد در کشــور اســت. هــر روز تعطیلــی،  ب
ســه روزِ کاری مــا را می گیــرد و باعــث افزایــش 
ــول  ــه محص ــود در نتیج ــی ش ــد م ــت تولی قیم
نهایــی مقــرون بــه صرفــه و قابــل رقابت نیســت. 
ــت  ــه هشــت ســاعت کار ثب ــا روزان درکشــور م
مــی شــود ولــی شــاید دو ســاعت آن واقعــا مفیــد 
ــم  ــه مســئولین پیشــنهاد می ده باشــد. همیشــه ب
بــه جــای ایــن وضعیــت تعطیــالت را کــم 
کنیــد،15 درصــد حقــوق را افزایــش دهیــد تــا در 

تولیــد اثــرش را ببینیــد.
مخاطبــان صنــف شــما ماننــد کشــاورزان در 

ایــن وضعیــت چــه نقشــی دارنــد؟
ــای  ــگاه ه ــد در بن ــای  تولی ــی ه ــی از خوب یک
کوچــک محلــی ایــن اســت کــه وقتــی دســتگاه 
جــواب نــداد بــه ســرعت تولیــد کننــده بازخــورد 
ــی  ــدات محل ــاز اســتفاده از تولی ــرد. امتی ــی گی م
ــن  ــردم ای ــراع ک ــن اخت ــه م ــتگاهی ک ــل دس مث
ــد  ــی اســت و تولی ــت آن واقع ــه ضمان اســت ک
ــت.  ــه اس ــاورزان منطق ــترس کش ــده در دس کنن
ــن  ــه ای ــد ک ــه می کنن ــاورزان مراجع ــاًل کش مث
دســتگاه جــواب نــداد یا مــا از تجربیــات یکدیگر 
ــک  ــم ی ــی خواهی ــی م ــم و وقت ــتفاده می کنی اس

گفت و گو با حسین هرناشکی، سازنده ادوات کشاورزی:

دغدغه یک صنعتگر
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باغبانــی  ــم  ــانیم دور ه ــرداری برس ــه بهره ب ــی را ب کاالی
ــاط  ــم. ارتب جمــع می شــویم، همفکــری مــی کنی
ــاورزی و  ــاد کش ــه، جه ــن اتحادی ــی بی تنگاتنگ
ــرار اســت.  ــه طــور بلقــوه برق انجمــن پســته ب

دغدغــه شــما بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده 
نســبت بــه کپــی اختراعــات چیســت؟

در دنیــا اگــر یــک دکمــه پیراهــن را ثبــت اختــراع 
دهیــد، هیــچ کــس بــدون اجــازه شــما نمی توانــد 
ــه ایــن مســئله  آن را کپــی کنــد. در کشــور مــا ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــود. ب ــی ش ــی داده نم ــچ بهای هی
تولیــد کننــده بــا بیشــترین صــرف هزینــه و وقت 
ــی در ســوی دیگــر  دســتگاهی را می ســازید. ول
یــک دالل بــا ســرمایه  بــاال بــا جوشــکار شــریک 
مــی شــود تــا دســتگاه را کپــی کــرده و بــه جــاي 

آهــن از اســتیل معمولــي اســتفاده مي کنــد.
بــا ایــن کــه ایــن دســتگاه را ثبــت اختــراع کردیم 
ــد آهــن زده  ــی کردن ــد دســتگاه را کپ ــی آمدن ول
ــنجان  ــی در رفس ــرای کس ــش ب ــی پی ــد. مدت ان
دســتگاه زدیــم، دیدیــم رفــت خبــری نشــد. بعــد 
ــی  ــتگاه اول ــی دس ــه فالن ــگ زد ک ــی زن از مدت
کــه زدی خیلــی خــوب بــود ایــن بعــدی اصــال 
مثــل قبلــی نشــد. مــن هــم درجــواب  گفتــم کــه 
مهنــدس مــن اصــاًل دســتگاه بعــدی بــرای شــما 
نصــب نکــردم. ایــن مــوارد بــرای مــن کــه یــک 
ــی  ــت دوم ــی ثب ــرده ام و در پ ــت ک ــتگاه ثب دس

هســتم واقعــاً دلســرد کننــده اســت.
ــه شــما  ــد ب ــن فراین ــزی در طــی ای چــه چی

ــی دهــد؟ ــزه م انگی
دســتگاهی کــه ســاختم بــرای  یکنواخــت 
ــی  ــه کار م ــیمیایی ب ــواد ش ــموم و م ــردن س ک
رود. سیســتم بــه گونــه طراحــی شــده کــه برای 
ــات  ــا اطالع ــم ب ــی کنی ــه نصــب م هرکــس ک
کامــل مصــرف کننــده، مــکان و زمانــش ثبــت 
مــی شــود و پیگیــر کیفیت دســتگاه هســتیم. در 
نتیجــه تمــاس مــی گیریــم و مــی پرســیم چــه 
ــی در پاســخ مصــرف  ــد. وقت ــده ای ــرادی دی ای
ــرون  ــت راضــی اســت و از مق ــده، از کیفی کنن
بــه صرفــه بــودن آن ابــزار خوشــحالی می کنــد، 
از هــر درآمــدی بــرای مــن لــذت بخــش تــر و 
ــدا  ــی پی ــور و حال ــت، ش ــر اس ــرم کننده ت دلگ
ــی  ــه دســتگاه دیگــری بســازم. خیل ــم ک می کن
ــا 50 درصــد  ــن دســتگاه ت ــه ای ــن ک ــا از  ای ه
ــتقبال  ــت اس ــش داده اس ــم را کاه ــرف س مص
ــدم در  ــه تولی ــن ک ــرای م ــن ب ــد و ای ــی کنن م

گــرو کاهــش هزینــه هــای کشــاورز و محصول 
ــود.  ــوب می ش ــویق محس ــت، تش ــوب اوس خ
ــد ادوات  ــد تولی ــا فراین ــه شــخصه ب ــن ب م
ــه  ــد ب ــن فراین کشــاورزی آشــنا نیســتم. ای

چــه شــکل اســت؟
ســازنده کارش تیمــی اســت. وقتــی یــک 
ــار اختــراع کنــی،  ــرای اولیــن ب دســتگاهی را ب
ــا 10 کارگــر مــی گــذاری پشــت دســتگاه  5 ت
مــی گویــی شــما کــه متخصــص ایــن قســمت 
گــروه  و  بســاز  را  قســمت  ایــن  هســتی، 
ــری  ــمت دیگ ــاخت قس ــرای س ــری را ب دیگ
مــی گــذاری. درنتیجــه یــک کار تیمــی انجــام 
مــی شــود. وقتــی یــک کار گروهــی مــی 
شــود، تعــداد تولیــد کننــده هــم بــاال مــی رود. 
ــر   ــت. ه ــده فرداس ــد کنن ــروز، تولی ــر ام کارگ
ــی  ــر داشــته باشــد یعن ــر 5 کارگ کارگاهــی اگ
فــردا 5 کارگاه خواهیــد داشــت. وقتــی کارگــر 
کار کنــد، هزینــه ی زندگــی اش را  مــی دهــد و 
باعــث رونــق همیــن شــهر مــی شــود. درحالــی 
کــه بــا مالیــات هــای ســنگین بــه کارگاه هــای 
کوچــک بســتن، تولیــد را از رمــق مــی اندازنــد 
ــه ای  ــچ هزین ــه هی ــی ک ــرای دالالن ــا را ب و ج
بــاز  نمی کننــد،  اختــراع  و  کارگاه  صــرف 
می کننــد. اگــر مســئولین حمایــت مــی کردنــد 
ــی را  ــرفت خوب ــتان پیش ــن شهرس ــا در همی م

ــم.  ــی دیدی م
بــه نظــر شــما وضعیــت تولیــد کارگاه هــای 
ــه یــک  صنعتــی کوچــک در همــه ایــران ب

شــکل اســت؟
ــور  ــن ط ــاً ای ــد دقیق ــی گوی ــن م ــه م تجرب
ــد.  ــر بگیری ــیرجان را در نظ ــاًل س ــت. مث نیس
شــاید ده ســال پیــش بــه ایــن شــکل نبــود ولی 
امــروز زمیــن در اختیــار کارگاه هــای کوچــک 
ــی  ــد. وقت ــی دهن ــا وام م ــه آنه ــد، ب می گذارن
ــی  ــت کن ــم دریاف ــک ه ــای کوچ ــت ه حمای
ــی  ــی توان ــه م ــری ک ــی گی ــی م ــی وام و بدان
پــس بدهــی، حتمــاً بــه دنبــال کاری مــی روی. 
چــون انســانی ذوقــی دارد کــه بــه دنبــال تعالــی 

اســت. 
یــا در مثــال دیگــری در رفســنجان 200هکتــار 
ــر  ــا حاض ــد ام ــرده ان ــداث ک ــتان اح آرامس
ــن  از  ــار زمی ــاص 20 هکت ــا اختص ــتند ب نیس
کارگاه هــای صنعتــی کوچــک حمایــت کننــد و 
ــت  ــد. همیشــه شــعار حمای ــا دهن ــا به ــه آنه ب

از صنعــت مــی دهنــد ولــی بــا فشــار مالیــات، 
بیمــه کارگاه صنعتــی  عــوارض شــهری و 
کوچــک را نابــود مــی کننــد در حالــی کــه هــر 
صنعــت بزرگــی بــر دوش کارگاه هــای صنعتــی 

ــی شــود.  ــا م کوچــک بن
سیســتم مــا نمی خواهــد حمایتگــر باشــد، مــی 
ــات ارزش  ــد. مالی ــر باش ــات بگی ــد مالی خواه
ــت.  ــت اس ــد راه صنع ــن س ــزوده بزرگتری اف
هــر کاالیــی کــه مــا بخواهیــم مــواد اولیــه آن را 
بخریــم از گمــرک کــه خــارج می شــود، ارزش 
ــنده  ــرد. از فروش ــق می گی ــه آن تعل ــزوده ب اف
کــه خریــداری شــود؛ یــک مالیــات دیگــر روی 
آن اضافــه می شــود. وقتــی بــه دســت مــا مــی 
ــزوده روی  ــات ارزش اف رســد 27 درصــد مالی
آن اســت. وقتــی هــم آن را مــی فروشــم تــا 40 
درصــد ایــن مالیــات افزایــش پیــدا می کنــد. در 
نتیجــه اساســاً بــا آن طــرف مــرز قابــل رقابــت 
ــد،  ــش تولی ــا کاه ــه ب ــاً ک ــت. مخصوص نیس
ــت  ــه کیفی ــد در نتیج ــی آی ــن م ــه پایی تجرب

محصــوالت هــم از دســت مــی رود. 
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مهنــدس حســنی قائــم مقــام شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان در 
گفتگــوی اختصاصــی از تــاش شــرکت در خصــوص راه انــدازی 
کاســهای ترویجــی بــه منظــور  ارتقــا کیفیــت وکمیــت محصــول 
ــه منظــور افزایــش ســطح مهارتــی  ــر داد: ایــن کالس هــا ب پســته خب
و آموزشــی کشــاورزان و در نهایــت افزایــش عملکــرد جهــت کســب 
ــان  ــاتید وکارشناس ــا حضــور اس ــور مســتمر وب ــه ط ــد بیشــتر، ب درآم
برجســته جهــاد کشــاورزی ،پژوهشــکده پســته، دانشــگاه ولیعصر)عــج( 
ودانشــگاه آزاد اســالمی رفســنجان برگــزار مــی شــود. مهنــدس حســنی 
ــث  ــته  باع ــول پس ــد محص ــر تولی ــود در ام ــکالت موج ــزود: مش اف
کاهــش چشــمگیر تولیــد در اســتان کرمــان گردیــده کــه ناشــی از نحوه 
و انتخــاب زمــان نامناســب کود دهــی و سم پاشــی، تغییــر شــرایط آب 
وهــوا و کاهــش کمیــت و کیفیــت آب آبیــاری اســت کــه مســئله بســیار 
مهمــی مــی باشــد زیــرا مســتقیماً موضــوع مدیریــت تغذیــه باغــات را 
تحــت الشــعاع قــرار داده اســت. همچنیــن کیفیــت آب عالوه بر مســئله 
مهــم آبیــاری باغــات پســته در محلــول پاشــی ها و ســم پاشــی ها نیــز 
بســیار حائــز اهمیــت اســت و بدیــن منظــور شــرکت تعاونی با تشــکیل 
تیــم مشــاوره کشــاورزی و تشــکیل کالس هــای آموزشــی کــه تاکنــون 
7 جلســه آن برگزارگردیــده  تــالش نمــوده تــا بــا آمــوزش صحیــح و 
مشــاوره بــه کشــاورزان جهــت کمــک بــه مدیریــت باغــات پســته اعــم 
از نحــوه و زمــان مناســب ســم پاشــی بــرای کنتــرل آفــات و بیماری هــا 
و مصــرف بــه موقــع انــواع کــود جهــت مدیریــت تغذیــه باغــات پســته 
گام هــای اساســی در راه تبدیــل باغــداری ســنتی بــه باغــداری مــدرن و 
پیشــرفته بــردارد. وی افــزود: ایــن تیــم زیــر نظــر کارشناســان برجســته 
جهــاد کشــاورزی و پژوهشــکده پســته و اســاتید دانشــگاهی فعالیــت 

مــی کنــد و هــم اکنــون نیــز در حــال اجــرای طرحهــای کاربــردی  و 
طرحهــای تحقیقاتــی در خصــوص کنتــرل آفــات خصوصاً آفــت اصلی 
ــا شــیره خشــک، بیماری هــا و تغذیــه درختــان  همــان پســیل پســته ی

پســته مــی باشــد. 
ــا پیرامــون کــود و  ــگار م ــه ســوال خبرن مهنــدس حســنی در پاســخ ب
ســم هــای مصرفــی بی کیفیــت وگاهــاً زیــان آور اظهــار داشــت: کیفیت 
کــود و ســم مصرفــی در باغــات دارای اهمیــت بســیار زیــادی اســت  
ــه  ــد از دوجنب ــاه می توان ــی در گی ــای مصرف ــودن کوده ــت ب و بی کیفی
حائــز اهمیــت باشــد کــه عبارتنــد از 1 - عــدم تأمین مــواد غذایــی مورد 
نیــاز گیــاه 2 - مســمومیت و ســوختگی ناشــی از عناصــر غیــر مجــاز و 
ــه  ــات شــیمیایی ک ــودن ســموم و ســایر ترکیب ــت ب ــن  بی کیفی همچنی
باعــث آلودگی هــای زیســت محیطــی و از بیــن رفتــن دشــمنان طبیعــی 
آفــات و عــدم کنتــرل مناســب آفــات و بیماری هــا و در نتیجــه کاهــش 
عملکــرد محصــول  در باغــات پســته خواهــد شــد. لــذا کشــاورزان باید 
از کیفیــت کــود وســمی کــه در باغــات مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد 

اطمینــان کامــل داشــته باشــند 
ــتای  ــنجان در راس ــته رفس ــدگان پس ــی تولیدکنن ــرکت تعاون ــذا ش  ل
ــن نهاده هــای کشــاورزی از  ــه تأمی ــدام ب حمایــت از اعضــای خــود اق
ــا کیفیــت مناســب  ــا اســتاندارد و ب قبیــل کــود، ســم و دیگــر ادوات ب
ــه صــورت مســاعده در  ــژه ب ــا شــرایط وی ــن نهاده هــا را ب نمــوده و ای
ــای   ــوده اعض ــت نم ــرکت موافق ــت و ش ــرار داده اس ــا ق ــار اعض اختی
بهــای کاالهــای فــوق الذکــر را بعــد از فصــل برداشــت محصــول، بــا 

ــد.  ــل دادن محصــول پســته خــود تســویه نماین تحوی
ــل  ــار پرداخــت کام ــدام در کن ــن اق ــادآور شــد: ای ــدس حســنی ی مهن
ــه  ــه اعضــا، در شــرایطی ک ــا کلی ــی ب ــب کشــاورزان و تســویه مال طل
ــل نامســاعد محیطــی )گرمازدگــی،  ــل عوام ــه دلی عمــده کشــاورزان ب
ــال  ــی( س ــانات دمای ــرمایی و نوس ــاز س ــن نی ــدم تامی ــرمازدگی، ع س
ــل مالحظــه ای در  ــرار داشــتند کمــک قاب ــی ق ــه مال گذشــته در مضیق
رفــع گرفتــاری آنهــا محســوب گردیــده. همچنین بیــان نمودند شــرکت 
تعاونــی موفــق بــه دریافــت عاملیت فــروش کودهــای یارانــه ای  وزارت 
ــای  ــه کوده ــه عرض ــادر ب ــس ق ــن پ ــده و از ای ــاورزی ش ــاد کش جه
یارانــه ای نیــز بــه اعضــای خــود بــا شــرایط مســاعده و قیمــت دولتــی 

مــی باشــد. 
قائــم مقــام شــرکت تعاونــی تولیــد کننــدگان پســته رفســنجان در پایــان 
مصاحبــه  بــه کشــاورزان عزیــز توصیــه نمــود کــه از مصــرف بــی رویــه 
ــا کارشناســان  ــه کــود وســم حتمــاً ب ــرای تهی کــود وســم خــودداری و ب
ــم  ــان حک ــرای درخت ــم ب ــود و س ــرا ک ــد، زی ــاوره نماین ــاورزی مش کش
ــد کــرد: کشــاورزان ســطح آگاهــی خــود را  دارو و غــذا را دارد. وی تأکی
افزایــش دهنــد، زیــرا بــه نســبت بــاال رفتــن آگاهــی و اطالعات کشــاورزان 

عملکــرد آنهــا نیــز بــاال رفتــه و رضایــت بیشــتری خواهنــد داشــت.

تالش شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان 
جهت افزایش تولیِد با کیفیت برای کسب د رآ     مد بیشتر کشاورزان

رپرتاژ آگهی



ــدگان  ــدادی از نماین ــا حضــور تع جلســه ای ب
ــان در مجلــس شــورای اســالمی  ــرم کرم محت
و  مدیــره  هیئــت  اعضــای  از  جمعــی  و 
فعالیــن عضــو انجمــن پســته ایــران در محــل 
ــنبه 13  ــان در روز یکش ــی کرم ــاق بازرگان ات
مــرداد 98، برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
فعالیــن عضــو انجمــن نگرانی هــای خــود 
ــته،  ــادرات پس ــت ص ــوص وضعی را در خص
ــایر مشــکالت صــادرات  ــدات ارزی و س تعه
ــن  ــت در ای ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــراز کردن اب
حســن پور  آقــای  پیشــنهاد  بــه  جلســه 
ــرر  ــیرجان مق ــتان س ــرم شهرس ــده محت نماین
شــد جلســه  دیگــری بــا حضــور آقــای دکتــر 
ــئولین  ــان و مس ــرم کرم ــتاندار محت ــی اس فدائ
اجرایــی اســتان ترتیــب داده شــود تــا بــا طــرح 
ــدی  ــا ح ــوان ت ــری بت ــائل و همفک ــن مس ای
مشــکالت را قبــل از آغــاز فصــل جدید پســته 
ــتاد  ــه س ــور جلس ــن منظ ــرد. بدی ــرف ک برط
ــم  ــر اعظ ــالن پیامب ــته کشــور در س ــی پس عال
ــر  ــای دکت ــور آق ــا حض ــان ب ــتانداری کرم اس
ــی  ــئولین اجرای ــان، مس ــتاندار کرم ــی اس فدائ

ــته و  ــت پس ــن صنع ــی از فعالی ــتان، جمع اس
ــران  ــره انجمــن پســته ای ــت مدی اعضــای هیئ
روز چهارشــنبه 16 مــرداد 1398 برگــزار شــد.
عضــو  علــوی،  آرش  نشســت  ایــن  در 
ــان  ــی کرم ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین هیئ
ــده داشــت. جلســه  ــت جلســه را برعه مدیری
بــا خوشــامدگویی ریاســت محتــرم اتــاق 
ــاز  ــب زاده آغ ــدی طبی ــان، مه ــی کرم بازرگان
ــت  ــن صنع ــی از فعالی ــه جمع ــد. در ادام ش
ــره  ــت مدی ــای هیئ ــدادی از اعض ــته و تع پس
در خصــوص  خــود  دغدغه هــای  انجمــن 
بحــث پیمــان ســپاری ارزی و اثــرات زیان بــار 
آن بــر صنعــت پســته را شــرح دادنــد. جلســه 
ــس،  ــرم مجل ــدگان محت ــخنرانی نماین ــا س ب
اســتاندار محتــرم و ســایر مســئولین ادامــه پیــدا 
ــید.در  ــدی رس ــه جمع بن ــت ب ــرد و در نهای ک
ادامــه بــه جزئیــات مســائل مطــرح شــده 

شده اســت. پرداختــه 
مهــدی طبیــب زاده- ســپاس از حضــور 
ــی  ــه در پ ــن جلس ــته. ای ــت پس ــن صنع فعالی
ــرم  ــن محت ــت فعالی ــه و درخواس ــراز عالق اب

پســته برگــزار شــد و هــدف هــم پرداختــن بــه 
موضــوع پســته در ســال جــاری اســت. بعــد 
ــد پســته در ســال  از وضعیــت نامطلــوب تولی
گذشــته و وضعیــت نامطلوب تــر تجــارت 
ــه فصــل  آن در ســال جــاری قبــل از اینکــه ب
برداشــت برســیم دور هــم جمــع شــده ایم تــا 
ــه  ــم. ب ــدام کنی ــکالت اق ــع مش ــت رف در جه
ــدم  ــی خیرمق ــر پورابراهیم ــای دکت ــاب آق جن
ــران  ــئله بح ــا مس ــه ب ــه در رابط ــم ک می گویی
ــیده اند. ــت کش ــی زحم ــون خیل ــا کن ارزی ت

در  کــه  جلســه ای  در  علــوی-  آرش 
ــور  ــن پ ــی و حس ــان پورابراهیم ــت آقای خدم
ــه  ــد دغدغ ــرح ش ــه مط ــی ک ــم موضوع بودی
همــه فعالیــن اســت و آن تأثیــر زیان بــار 
ــادرات  ــر ص ــزی ب ــک مرک ــنامه های بان بخش
پســته در ســال گذشــته بوده اســت. ســال 
ــود.  ــی ب ــم محصول ــیار ک ــال بس ــته س گذش
بــا وجــود کــم محصــول بــودن ســال، میــزان 
پســته ای کــه در حــال حاضــر در انبارهــا 
مانــده قابــل مقایســه بــا ســال های قبــل 
باعــث  بخشــنامه ها  ایــن  یعنــی  نیســت؛ 

با حضور استاندار و نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسامی بررسی شد

راهکار انجمن در عبور از دست انداز ارزی

19 سال چهارم - مردادماه 1398 - شماره 39

بازرگانی



سال چهارم - مردادماه 1398 - شماره 2039

بوجــود آمــدن تــرس و دلهــره در صادرکننــدگان بازرگانی
شــده اند. ایــن وضعیــت ظاهــراً ادامــه دار اســت و 
ــت.  ــدا کرده اس ــم پی ــاورزی تعمی ــش کش ــه بخ ب
ــدا  ــه پی ــاق ادام ــن اتف ــر ای ــر اگ ــال حاض در ح
ــن  ــی انجم ــود دارد. پیش بین ــا وج ــدید قیمت ه ــت ش ــر اُف ــد خط کن
ــًا  ــن تقریب ــت. ای ــن اس ــزار ت ــته 220 ه ــال پس ــد امس ــزان تولی از می
ــده  ــه بوجــود آم ــر شــرایطی ک ــل اســت. اگ ــر ســال قب حــدود 4 براب
ــرد؟  ــد ک ــاد محصــول امســال چــه بای ــا عرضــه زی ــح نشــود ب تصحی
قطعــًا معضــل بزرگــی خواهیــم داشــت. تبعــات ایــن موضــوع فقــط بــه 
صادرکننــدگان محــدود نمی شــود، بلکــه باغــداران و تمــام کســانی کــه 
ــرر  ــم متض ــود ه ــن می ش ــته تأمی ــت پس ــق صنع ــان از طری معیشت ش
می شــوند. دو نفــر از دوســتان حاضــر در ایــن جمــع از دیــدگاه 
ــدگاه  ــز از دی ــر نی ــر دیگ ــه نف ــد. س ــت می کنن ــته صحب ــداران پس باغ
ــا  ــن بخش ه ــر ای ــن معضــل ب ــه ای ــری ک ــات و صــادرات و تأثی خدم
ــد کــرد. گزارشــی کــه انجمــن پســته  گذاشــته اســت صحبــت خواهن
ــد و صــادرات ســال گذشــته  ــا تولی ــد مقایســه ای ب ــه می کن ــران ارائ ای
ــروز داشته باشــیم.  ــت ام ــری از وضعی ــر بهت ــرای اینکــه تصوی اســت ب
پیشــنهادات  انجمــن نیــز در پایــان گــزارش مطــرح خواهــد شــد. یکــی 
از پیشــنهادات انجمــن تســهیل نحــوه برگشــت ارز برای انســداد نشــدن 
اســت. مشــکل دیگــر رفــع تعهــدات ســال گذشــته اســت. در همیــن دو 

ــرد. ــد ک ــرح خواهن ــی را مط ــتان موضوعات ــب دوس قال
احمــد خانــی- کاش مــن کشــاورز نشــده بــودم! ســال های متوالــی 
ــا اخــذ سیاســت های اشــتباه نــرخ دالر را بــه زور  اســت کــه دولــت ب
ــاورزان  ــا کش ــان م ــرر و زی ــث ض ــن باع ــه ای ــته ک ــه داش ــن نگ پایی
ــی رود.  ــر م ــه س ــر ب ــًا س ــا تقریب ــای م ــا و درآمده شده اســت. هزینه ه
ــا هــم خوشــحال  ــود، م ــن ب ــه باالرفت ــا حــدی رو ب در مقطعــی دالر ت
بودیــم کــه اوضــاع رو بــه بهبــود اســت. پارســال برای پســته رفســنجان 
ــاال  و کرمــان ســال شــدیداً کــم محصولــی بــود، امــا دالر تــا حــدی ب
ــی 40  ــراً 30 ال ــود. اخی ــی ب ــًا منطق ــته تقریب ــت پس ــود و قیم ــه ب رفت
هــزار تومــان قیمــت پســته اُفــت داشــته اســت، در صورتی کــه قیمــت 
پمــپ آب جنــس چینــی کــه مــن قبولــش هــم نــدارم 500 هــزار تومــان 
بــوده و االن 3 میلیــون تومــان مــن کشــاورز بایــد بخــرم. بــا اخــذ ایــن 
ــوز  ــم پارســال هن ــش از نیمــی از محصــول ک ــتباه بی سیاســت های اش
در انبارهــا مانده اســت. بــا حجــم زیــاد پســته امســال چــه می خواهنــد 
بکننــد؟ تجــار رغبتــی بــه صــادرات ندارنــد، امــا هرچــه کــه صــادرات 
ــیده  ــری اندیش ــد تدبی ــت. بای ــاورزان اس ــرر کش ــه ض ــود ب ــام نش انج
ــا ارز  ــای کشــاورزی  ضــروری را ب ــام نهاده ه ــم تم ــا مجبوری شــود. م
ــت کرده اســت. ــا قیمــت پســته اُف ــه ام ــاال رفت ــم، هزینه هــا ب آزاد بخری

ــتم.  ــاورز هس ــه کش ــر خان ــده دبی ــی- بن ــیف الدین ــدی س مه
حــرف اصلــی مــا ایــن اســت کــه اوج زمــان عرضــه محصــول پســته در 
ماه هــای 7 و 8 اســت. بازارهــای صادراتــی از دســت رفتــه اســت. یــک 

ــه  ــد ک ــی می طلب ــک همــت مضاعف ــد انجــام شــود. ی ــادی بای کار جه
ــر  ــران صــادر شــود. اگ ــا برطــرف شــود و پســته ای ــن محدودیت ه ای
بانــک مرکــزی شمشــیر بــر گلــوی صادرکننــده بگــذارد آن شمشــیر را 
صادرکننــده بــا یــک خنجــر دولبــه بــر گلــوی مــِن کشــاورز می گــذارد. 

ــرا می گــذارم بیــخ گلــوی کارگــرم! مــن کشــاورز نیــز آن
ــران هســتم.  ــره انجمــن پســته ای ــت مدی ــاد آگاه- عضــو هیئ فره
ممنــون از فرصتــی کــه آقــای اســتاندار و نماینــدگان عزیــز در اختیــار ما 
قــرار داده انــد. از طــرف انجمــن گزارشــی آمــاده کرده ایــم کــه بتوانیــم 
ــم و در  ــه کنی ــام را ارائ ــاری اعــداد و ارق ــه صــورت آم مســتدل تر و ب
پایــان پیشــنهاد انجمــن پســته ایــران را خدمــت اســتاندار محتــرم ارائــه 
دهیــم. در واقــع درخواســت مــا از مقامــات اســتان کرمــان ایــن اســت 
ــزی،  ــک مرک ــوش بان ــه گ ــته را ب ــت پس ــدای صنع ــران ص ــه در ته ک
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــوری و وزارت صنع ــت جمه ــت ریاس معاون
و ســایر ارگان هــای متولــی مقررات گــذاری بــرای امــر صــادرات 
برســانند. مــا می خواهیــم صــدای مــا را بشــنوند و پشــتیبان مــا باشــند 
تــا صنعــت پســته ایــران بــه طــور کل و صنعــت پســته اســتان کرمــان 
ــال  ــی دو س ــول یک ــه در ط ــی ک ــرر و زیان های ــد ض ــص بتوان ــور اخ ــه ط ب
گذشــته دیــده و تمــام چشــم امیــدش بــه پســته امســال اســت را جبــران کنــد.

مقایسه تولید سال گذشته و محصول سال جدید

 
ــا پیش بینــی  در بخــش اول، تولیــد و موجــودی اول دوره ســال قبــل ب
ــران از  ــته ای ــن پس ــن انجم ــود. تخمی ــه می ش ــال مقایس محصــول امس
ــده محصــول از ســال  تولیــد پســته ســال گذشــته 52 هــزار تــن و مان
ــه  ــا توجــه ب ــود؛ چــرا کــه ب ــرآورد شــده ب ــن ب ــل هــم 35 هــزار ت قب
خســارت زیــادی کــه محصــول دیــده بــود خیلــی از باغدارهــا، پســته 
ــد  ــران کنن ــه هزینه هایشــان را جب ــد ک ــل را نگــه داشــته بودن ســال قب
ــرآورد شــد کــه در  ــن، ب ــد. بنابرای ــن کنن ــازار را تأمی ــد بعــداً ب و بتوانن
مجمــوع 87 هــزار تــن محصــول در دســترس در ابتــدای ســال تجــاری 
قبــل موجــود بــود. پیــش بینــی انجمــن بــرای امســال ایــن اســت کــه 
کشــور بــا یــک محصــول 220 هــزار تنــی مواجــه اســت و علــی رغــم 
ــن آن  ــزار ت ــت 30 ه ــوده اس ــال ب ــه پارس ــی ک ــی کم ــول خیل محص
ــوع  ــود و در مجم ــل بش ــده منتق ــال آین ــه س ــت ب ــرار اس ــده و ق مان

معاونت ریاست  ،بانک مرکزی را به گوش صنعت پستهصدای  تهراناین است که در  کرمان ما از مقامات استان
ما گذاری برای امر صادرات برسانند. راتمتولی مقرهای عدن و تجارت و سایر ارگانم ،جمهوری و وزارت صنعت

صنعت پسته ایران به طور کل و صنعت پسته استان کرمان  تابشنوند و پشتیبان ما باشند صدای ما را خواهیم می
و تمام چشم امیدش به پسته امسال  دیدهیکی دو سال گذشته که در طول هایی و زیان ضرر بتواندبه طور اخص 

 .کندجبران را  ستا

 سال گذشته و محصول سال جدید مقایسه تولید

 
. تخمین انجمن شودمی مقایسه بینی محصول امسالموجودی اول دوره سال قبل با پیش در بخش اول تولید و

برآورد شده بود هزار تن  35مانده محصول از سال قبل هم  وهزار تن  52پسته ایران از تولید پسته سال گذشته 
ند که ه بودرا نگه داشت سال قبل پسته ،خیلی از باغدارهابا توجه به خسارت زیادی که محصول دیده بود  چرا که
هزار تن  87 در مجموع برآورد شد که ،هایشان را جبران کنند و بتوانند بعداً بازار را تأمین کنند. بنابراینهزینه

برای امسال این است که کشور با  انجمن پیش بینیمحصول در دسترس در ابتدای سال تجاری قبل موجود بود. 
 آنهزار تن  30هزار تنی مواجه است و علی رغم محصول خیلی کمی که پارسال بوده است  220یک محصول 

هزار تن پسته از  250ته ایران باید بتواند صنعت پسدر مجموع  منتقل بشود وبه سال آینده قرار است مانده و 
 .دشواری است بسیار کارآمده با وضعیت پیشبه بازارها عرضه کند که  99امسال تا شهریور سال  ماهمهر

 

 

 با سال های گذشته مقایسه صادرات



ــاه  ــته از مهرم ــن پس ــزار ت ــد 250 ه ــد بتوان ــران بای ــته ای ــت پس صنع
امســال تــا شــهریور ســال 99 بــه بازارهــا عرضــه کنــد کــه بــا وضعیــت 

ــت. ــواری اس ــیار دش ــده کار بس پیش آم
مقایسه صادرات با سال های گذشته

 
ــن  ــاه 45 هــزار ت ــان شــهریور م ــا پای ــن اســت کــه ت ــا ای ــی م پیش بین
از موجــودی 87 هــزار تنــی اول ســال گذشــته صــرف صــادرات شــده 
باشــد. بــا توجــه بــه پتانســیل صادراتــی پســته ایــران در ســال آینــده، 
تمــام پســته کاران چشــم امیدشــان بــه ایــن اســت کــه تجــار مــا موفــق 
ــزار  ــدود 200 ه ــته ح ــودی پس ــن کل موج ــزار ت ــوند از 250 ه ش
ــا  ــد ت ــادر کنن ــال( را ص ــودی اول س ــد از موج ــته )80 درص ــن پس ت
بتواننــد ضــرر و زیان هــای ســال گذشــته را جبــران کننــد و هزینه هــای 
ســال آینــده را هــم پوشــش بدهنــد. اگــر صنعــت پســته موفــق شــود از 
شــهریور 98 تــا مهــر 99 حــدود 200 هــزار تــن پســته صــادر کنــد، یعنــی 
بــه ارزش یــک میلیــارد و 600 میلیــون دالر پســته صــادر کــرده اســت و 
ارزش ایــن دالر بــرای مملکــت در شــرایط ســخت فعلــی دوران تحریــم 

شــاید بــه انــدازه 10 میلیــارد دالر دوران قبــل از تحریــم باشــد.
اثر اعمال مقررات پیمان سپاری ارزی 

 
ــدای  ــررات پیمــان ســپاری ارزی را از ابت ــر اعمــال مق ــرای اینکــه اث ب
ســال 97 تــا کنــون بــر صنعــت و صــادرات پســته بدانیــم بایــد بدانیــم 
کــه بــه طــور متوســط از مهرمــاه هــر ســال زراعــی تــا پایــان خردادمــاه 
آن ســال، بطــور متوســط 60 درصــد از موجــودی اول دوره آن ســال 
صــادر شــده اســت. مقــررات ارزی کــه دولــت از ابتــدای ســال 97 تــا 
االن وضــع کــرده و مرتــب هــم تغییــر داده باعــث شــده کــه حداقــل 
22 درصــد ایــن مقــدار اُفــت بکنــد و توجــه کنیــد کــه در یــک ســال 
خیلــی کــم محصــول ایــن اتفــاق افتاده اســت. نمــودار نشــان می دهــد 
کــه در ســال های کــم محصــول بــه طــور متوســط از مهرمــاه تــا پایــان 
ــم  ــا می بینی ــت، ام ــوده اس ــد ب ــاالی 60 درص ــادرات ب ــاه ص خردادم
ــه  ــه صدمــه ب ــا 30 درصــد منجــر ب کــه مقــررات ارزی حــدود 25 ت
ــررات ارزی  صــادرات و کاهــش شــدید آن شده اســت. متأســفانه مق

ــت. ــته شده اس ــادرات پس ــابقه ای در ص ــود بی س ــه رک ــر ب منج
ــن  ــتان ای ــدگان اس ــی و نماین ــر فدای ــای دکت ــا از آق ــت م درخواس

ــران  ــه صــدای صنعــت پســته را در ته اســت ک
ــان  ــه مقرراتش ــه ک ــئولین مربوط ــوش مس ــه گ ب
منجــر بــه ایــن اوضــاع شــده برســانند و کمکــی 
بکننــد بــه بخــش کشــاورزی صنعــت پســته کــه 
تخمیــن می زنیــم حداقــل حــدود 2 میلیــون 

نفــر در ایــران بــه نوعــی بــه گــردش مالــی ناشــی از ایــن بخــش در 
ــته اند. ــته وابس ــت پس صنع

راهکارهاي خروج از بن بست صادراتی
1. صــدور مجــوز رفــع 100 درصــد تعهــد ارزي صادرکننــدگان پســته 
و ســایر کاالهــاي کشــاورزي بــه روش »واردات در مقابــل صــادرات«

مقــررات فعلــی حداکثــر 50 درصــد مجــوز ایــن کار را می دهــد، الزم 
اســت بــه 100 درصــد برســد تــا بخشــی از گــره کار صادرکننــدگان 

بــاز شــود.
انجــام  بــه  واردکننــدگان  و  صادرکننــدگان  نکــردن  مقیــد   .2
ــدات ارزي در  ــع تعه ــه رف ــوط ب ــی مرب ــاي ارزي و ریال تراکنش ه
ســامانه هــاي دولتــی. بــا توجــه بــه اینکــه محدودیــت هــا و تحریــم 
هــاي بانکــی و تجــاري ظالمانــه بین المللــی امــکان ایــن کار را ســلب 

ــرده اســت. ک
قبــل از ســال 97 کــه ایــن اتفاق هــا بیفتــد در ســال 95 و 96 
ــق  ــًا از طری ــه لزوم ــد ک ــد نبودن ــدگان متعه ــدگان و واردکنن صادرکنن
مجــاری رســمی تراکنش هــای خودشــان را انجــام دهنــد. االن 
ــن  ــه ای ــر اینک ــت ب ــه اصــرار دول ــن اســت ک ــاده ای ــه افت ــی ک اتفاق
کار از طریــق مجــاری رســمی انجــام شــود منجــر بــه ایــن شــده کــه 
صادرکننــدگان اصــاًل امــکان صــادرات برایشــان فراهــم نباشــد، چــون 
بــه دلیــل قضیــه FATF و تحریم هــای آمریــکا و فشــاری کــه آمریــکا 
ــاب هایی  ــام حس ــت تم ــته اس ــی گذاش ــای خارج ــام بانک ه ــر تم ب
ــران هســتند مســدود می شــوند  ــا ای کــه طــرف حســاب معامــالت ب
و اگــر اصــرار باشــد کــه ایــن مــراودات از طریــق مجــاری رســمی 
انجــام شــود، تمــام شــبکه مویرگــی بیــن تجــار و صرافــان غیررســمی 
کــه صنعــت پســته در طــول 50 ســال اخیــر بــرای خــودش ســاخته 
ــته  ــادرات پس ــر ص ــی در براب ــد محکم ــود و س ــت می ش بالخاصی

ــود. ــاد می ش ــران ایج ای
ــته  ــن پس ــره انجم ــت مدی ــس هی ــی رئی ــد صالح محم
ایــران- وقتــی مــی گوینــد صادرکننــده بــا مقــررات وضــع شــده 
دولــت مخالــف اســت بــه اشــتباه برداشــت می شــود کــه صادرکننــده 
می خواهــد ســود بیشــتری بکنــد و دالری کــه برمیگردانــد را گرانتــر 
ــه از  ــا کســی ک ــده پســته ب ــدارد. صادرکنن ــن صحــت ن بفروشــد. ای
ــارج  ــته را خ ــاره ای پس ــای اج ــا کارت ه ــا ب ــی ی ــای غیرقانون راه ه
ــال  ــه امس ــم ک ــی زنی ــن م ــا تخمی ــدارد. م ــت ن ــوان رقاب ــد ت می کن
عــالوه بــر اینکــه از کارت هــای اجــاره ای اســتفاده شــده اســت حــدود 
25 هــزار تــن پســته توســط کســانی قاچــاق شــده اســت کــه هیــچ 

ــد.  ــه برگشــت ارز ندارن تعهــدی هــم ب

 
صرف هزار تنی اول سال گذشته  87 موجودیهزار تن از  45 تا پایان شهریور ماه بینی ما این است کهپیش

 اینامیدشان به  چشم کارانتمام پستهصادراتی پسته ایران در سال آینده پتانسیل با توجه به  .شده باشدصادرات 
درصد از موجودی  80هزار تن پسته ) 200 حدود هزار تن کل موجودی پسته 250از تجار ما موفق شوند است که 

ینده را هم های سال آسال گذشته را جبران کنند و هزینههای ضرر و زیان تواننداول سال( را صادر کنند تا ب
صادر کند؛ یعنی هزار تن پسته  200حدود  99تا مهر  98اگر صنعت پسته موفق شود از شهریور پوشش بدهند. 

رایط سخت میلیون دالر پسته صادر کرده است و ارزش این دالر برای مملکت در ش 600به ارزش یک میلیارد و 
 میلیارد دالر دوران قبل از تحریم باشد. 10فعلی دوران تحریم شاید به اندازه 

 اثر اعمال مقررات پیمان سپاری ارزی 

 
بدانیم پسته  و صادرات بر صنعتتا کنون  97از ابتدای سال پیمان سپاری ارزی را برای اینکه اثر اعمال مقررات 
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موضــوع دیگــر خطــر از بازرگانی
ــای  ــت دادن بازاره دس
اســت.  صادراتی مــان 
گذشــته  ســال های  در 
ــا  ــا چینی ه ــع قراردادهایمــان را ب ــن موق همی
ــت؟!  ــه اس ــال چگون ــا امس ــم. ام ــته بودی بس
بــازار اصلــی پســته ایــران چیــن اســت، 
ــی  ــد خیل ــن می آی ــمت چی ــه از س ــی ک پول
ســایر  از  الوصول تــر  ســهل  و  راحت تــر 
هــم  چینی هــا  خریــد  و  اســت  مقاصــد 
ــئله  ــر، مس ــال حاض ــت. در ح ــر اس راحت ت
اصلــی کــه چینی هــا دارنــد ایــن اســت 
ــرارداد  ــای ق ــی پ ــده ایران ــه چــرا صادرکنن ک
ــته  ــته پس ــال گذش ــد س نمی آیــد؟ می گوین
نداشــتید، امــا امســال کــه داریــد چــرا 
ــه  ــت ک ــلم اس ــد؟ مس ــرارداد نمی آیی ــای ق پ
ــد و  ــع موجودن ــران وض ــدگان نگ صادرکنن
نمی تواننــد بــا توجــه بــه مقــررات ارزی 
طبیعتــًا  و  ببندنــد  قــرارداد  شــده  وضــع 
ــه  ــد ب ــم روی می آورن ــی ه ــداران چین خری

ــی. ــته آمریکای پس
در مــورد بحــث ارزی دوســتان توضیــح 
الزم را دادنــد مــن فقــط پیشــنهادی کــه 
ــول  ــرم قب ــت محت ــه دول ــت ک ــن اس دارم ای
ــر  ــتی و در نظ ــم و کاس ــچ ک ــدون هی ــد ب کن
گرفتــن اینکــه مــا پســته را بــه چــه کســی و 
ــد و  ــت کن ــیم مدیری ــم می فروش ــد داری چن
واردکننده هــا و کاالهایــی را کــه کشــور نیــاز 
دارد بــه مــا معرفــی کنــد. اگــر مــا بتوانیــم بــه 
آن واردکننــده ارزمــان را بفروشــیم و دولــت 
ــا  ــد م ــته باش ــی نداش ــت ارز نظارت روی قیم
ــا  ــت داشــته باشــیم ب ــدرت رقاب ــم ق می توانی
ــر  ــس اگ ــرد. پ ــاق می ب ــه دارد قاچ ــی ک کس
ــال  ــادرات را در قب ــد ص ــف کن ــت لط دول
ــت ارز  ــن قیم ــر گرفت ــدون در نظ واردات ب
ــکالت  ــم مش ــر می کن ــن فک ــذارد م آزاد بگ

ــوند. ــل می ش ــود ح ــودی خ ــه خ ب
ــته  ــن پس ــو انجم ــری عض ــا نظ رض
ــرآوری  ــده، ف ــک تولیدکنن ــن ی ــران- م ای
ــای  ــتم. آق ــته هس ــده پس ــده و صادرکنن کنن
ــع  ــکالت رف ــه مش ــع ب ــی راج ــر فدای دکت

بانــک  قبــاًل صحبــت شده اســت.  تعهــد 
مرکــزی بــرای رفــع تعهــد یــک ســری 
ــز  ــچ چی ــفانه هی ــا متأس ــرده، ام ــی ک اقدامات
ــت.  ــالغ نشده اس ــنامه اب ــورت بخش ــه ص ب
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــا داری ــه م ــه ای ک دغدغ
آیــا بایــد اعتمــاد کنیــم بــه یــک ســری 
ابتــدای  صحبت هــای صرفــًا شــفاهی؟ از 
ســال 97 صــادرات انجــام دادیــم، صادرکننده 
نمونــه هــم شــناخته شــدیم، امــا حــاال شــدیم 
ــرمان  ــه س ــه ب ــم چ ــی ارز! نمی دانی قاچاقچ
ــه خشــکبار  ــد. در جلســه اتحادی ــد آم خواه
ــزی  ــک مرک ــئولین بان ــور مس ــا حض ــه ب ک
ــما  ــه ش ــد ک ــول دادن ــد ایشــان ق ــزار ش برگ
ــد  ــام دهی ــادرات انج ــد ص ــه می خواهی هرچ
و اگــر ارز حاصــل از آن را بــه صرافــان مــورد 
تأییــد بانــک مرکــزی واریــز کنیــد مــا کل آن 
را برایتــان رفــع تعهــد می کنیــم. از آن تاریــخ 
تــا کنــون کــه حــدود 2 مــاه می گــذرد، 
ــا  ــه م ــد ک ــنامه دهی ــم بخش ــه می گویی هرچ
ــم  ــام دهی ــن کار را انج ــت ای ــال راح ــا خی ب
ــن اســت.  ــا همی ــری نیســت. تقاضــای م خب
ــم  ــده می دان ــک تولیدکنن ــوان ی ــه عن ــن ب م
گزافــی روی دوش  هزینه هــای  کــه چــه 
ــرای  ــا اگــر فکــری ب ــد پســته اســت، ام تولی
عرضــه ایــن همــه محصــول نکنیــم روی 
دســت کشــاورز بــاد می کنــد و مجبــور اســت 
قیمــت را پاییــن بیــاورد! پیشــنهاد بنــده ایــن 
اســت، عزمــی جــزم شــود کــه پیشــنهاد اخیــر 
بانــک مرکــزی کــه بــه نظــر خــوب می رســد 
ــدا  ــه بخشــنامه شــود و رســمیت پی ــل ب تبدی

ــد. کن
هیئــت  عضــو  کاربخــش  جلیــل 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی کرمــان- 
ــا  ــر م ــاه ســال 97 از منظ ــن م در 22 فروردی
بانــک مرکــزی غیرقانونــی وارد ایــن کار 
ــادرات  ــررات ص ــون مق ــه قان ــرا ک ــد، چ ش
ــر  ــی ام ــه متول ــد ک و واردات کشــور می گوی
صــادرات و واردات کشــور، وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســت، نــه بانــک مرکــزی. 
در  را  دغدغه هــای خــود  مرکــزی  بانــک 
حــوزه بازگشــت ارز وارد مقــررات صــادرات 

ــون  ــالف قان ــن خ ــت، ای و واردات کرده اس
برنامــه ششــم و خــالف قانــون مقــررات 
صــادرات و واردات کشــور اســت. طبــق 
ــپاری ارزی  ــان س ــم پیم ــه شش ــون برنام قان
نبایــد صــورت بگیــرد، امــا متأســفانه صــورت 
گرفتــه اســت! ما ایــن موضوع را در جلســات 
ــه 16  ــده تجرب ــم. بن ــرح کرده ای ــف مط مختل
ــی را  ــاق بازرگان ــق ات ــری از طری ــه پیگی ماه
دارم. دو بــار مــا ایــن مطلــب را بــه شــورای 
ــا  ــا متأســفانه ت ــم، ام گفتگــوی کشــور برده ای
ــًا  ــروز نتیجــه ای حاصــل نشده اســت. نهایت ام
ــده ایــن اســت، باالتریــن مقامــی  پیشــنهاد بن
پســته می توانــد تصمیــم  کــه در حــوزه 
بگیــرد ســتاد عالــی پســته کشــور اســت کــه 
ــر وزرا  ــت. اگ ــر اس ــار وزی ــکل از چه متش
باشــند مســئولین بانــک مرکــزی هــم باشــند 
بایــد در جلســه ای همــان قولــی کــه داده انــد 
ــالغ  ــمی اب ــنامه ای رس ــورت بخش ــه ص را ب

ــد. کنن
ــده  ــی نماین ــور ابراهیم ــا پ محمدرض
مــردم کرمــان و راور در مجلس شــورای 
اســالمی- 2 موضــوع مهــم دربــاره مباحــث 
ــث  ــوع بح ــک موض ــت؛ ی ــرح اس ارزی مط
وضعیــت تســویه ســال گذشــته صادرکنندگان 
اســت. االن کســانی کــه صــادرات داشــتند و 
تســویه ارزی انجــام ندادنــد از نحــوه مواجهــه 
بانــک مرکــزی بــه شــدت نگرانــی دارنــد. مــا 
ــد نگرانی هــای صادرکننــدگان را برطــرف  بای
کنیــم. در خصــوص ایــن موضــوع اگــر چــه 
بانــک مرکــزی راهکارهــای ارائــه داده اســت، 
ــی  ــی در پ ــنامه های پ ــل بخش ــه دلی ــی ب ول
و بعضــًا متناقــض )بیــش از 32 بخــش نامــه 
ــرح  ــادرات مط ــوزه ص ــته در ح ــال گذش س
شــده اســت( چــه در حــوزه صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی چــه در محصــوالت 
صنعتــی، کــه ایــن بــرای صادرکننــدگان 

ــت. ــاد کرده اس ــردرگمی ایج س
بــرای  تصمیم گیــری  موضــوع  دومیــن 
صــادرات از مهرمــاه امســال تــا شــهریور 
ســال آینــده اســت. آن چیــزی کــه در حــال 
ــک  ــه بان ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــر وج حاض



مرکــزی بــه هــر دلیلــی کــه خــودش می دانــد 
نگــران عــدم بازگشــت ارز بــه کشــور اســت. 
ــه االن  ــا ب ــی ت ــاق بازرگان ــه ات ــی ک موضع
گرفتــه بــا موضــع مجلــس بــا موضــع بخــش 
بازرگانــی خارجــی وزارت صنعــت، معــدن و 
ــادرات و  ــور ص ــی ام ــی قانون ــارت )متول تج
ــم  ــه االن مه ــت. آنچ ــی بوده اس واردات( یک
اســت ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی در 
راســتای مأموریت هــا و وظایــف خــود  بایــد 
بــه نحــوی عمــل کنــد کــه هــم دغدغــه ناشــی 
از عــدم برگشــت ارز باقــی نمانــد و هــم 
ــته  ــنوات گذش ــه روال س ــته ب ــادرات پس ص
ــرایط  ــا در ش ــه م ــن اینک ــود، ضم ــام ش انج
تحریــم هــم هســتیم. اگــر در شــرایط عــادی 
بودیــم بــه روش هــای عــادی اتــکا می کردیــم، 
ــا محدودیت هــای شــدید نقــل و  امــا وقتــی ب
ــًا  انتقــاالت بانکــی هــم مواجــه هســتیم طبیعت

ــم.  ــرار دهی ــد نظــر ق ــد م ــن را هــم بای ای
بنابرایــن، دو الــی ســه اقــدام را االن بایــد 
ــال  ــدات س ــش اول تعه ــم؛ بخ ــری بکنی پیگی
گذشــته و دوم صــادرات پســته را تســهیل 

ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــی ک ــم، وقت کنی
چنــد برابــر پســته داریــم. یکــی از موضوعــات 
مهمــی کــه قبــل از برداشــت و فــرآوری 
پســته و آمــاده شــدن آن بــرای صــادرات 
ــه  ــوری جلس ــکیل ف ــم تش ــری کنی ــد پیگی بای
شــورای ســتاد عالــی پســته در کشــور بــا 
حضــور شــخص وزرا اســت. ایــن شــورا 
یــک جایــگاه قانونــی دارد و مصوباتــش کامــاًل 
مشــخص اســت. خوشــبختانه حــوزه تخصــص 
ــر جهــاد کشــاورزی هــم همیــن مباحثــی  وزی
ــث  ــه آن بح ــع ب ــم راج ــا داری ــه م ــت ک اس
ــه مغایــرت  ــا امــروز مــا هیــچ گون می کنیــم. ت
تصمیم گیــری بــا وزارت صنعــت و معــدن 
و جهــاد کشــاورزی نداشــته ایم. همچنیــن 
حضــور  و  مجلــس  نماینــدگان  حضــور 
ــته  ــده پس ــد کنن ــتان های تولی ــدگان اس نماین

ــت. ــروری اس ــز ض نی
ســتاد عالــی می توانــد در همــان جــا بــا حضور 
ــه ای  ــک مصوب ــزی ی ــک مرک ــس کل بان رئی
داشــته باشــد و مــا موضــوع بحــث »واردات در 
ــا ضریــب 100 درصــد  ــل صــادرات« را ب مقاب

انجمــن  پیشــنهاد  کــه 
را  هســت  هــم  پســته 
ارائــه دهیــم. اگــر بخــش 
اول تحقــق پیــدا کنــد 

محدویت هایــی کــه آقــای آگاه عنــوان کردنــد 
خودبه خــود برطــرف خواهنــد شــد.

می توانــد  انجمــن  پیشــنهادی  راهــکار 
پیشــنهاد جامعــی باشــد چــرا کــه 1.موضــوع 
نــرخ مــا بــه تفــاوت ســامانه نیمــا بــا ســنا )که 
اصلی تریــن دغدغــه مــا بــوده اســت و فشــار 
زیــادی بــه تولیدکننــده و صادرکننــده آورده( 
را نخواهــد داشــت. 2. بحــث تراکنــش بانکی 
را نیــاز نــدارد و 3. بــه راحتــی می توانــد 
بخشــی از نیــاز کشــور را در مقابــل وارداتــی 
ــده  ــد و صادرکنن ــش ده ــاز دارد پوش ــه نی ک
ــود را  ــت خ ــیر حرک ــی مس ــه راحت ــد ب بتوان
تعریــف کنــد. از منابــع ارزی در هــر کشــوری 
کــه دارد حوالــه اش را تقدیــم واردکننــده کنــد 
و خــود بــه خــود رصــد دولتــی هــم تحقــق 
پیــدا نخواهــد کــرد و مبادلــه تنهــا بیــن افــراد 

ــود. خواهــد ب
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امســال حامــد رمضانــی کریــم نماینــده انجمن 
ــی  ــواری جهان ــاس ش ــران در اج ــته ای پس
ــون  ــوکا رات ــهر ب ــه در ش ــود ک ــکبار ب خش
آمریــکا برگــزار شــد. در حاشــیه ایــن اجــاس 
ــی  ــا رمضان ــده ت ــش آم ــی پی ــت مغتنم فرص
ــک شــرکت پســته  ــن مال ــی امی ــا عل ــم ب کری
ــده  ــوص آین ــی در خص ــس گفت و گوی پرایمک
تولیــد پســته در آمریــکا داشته باشــد. در ادامــه 

ــت. ــو آمده اس ــن گفت و گ ــات ای جزئی
ــا را  ــات پســته کالیفرنی ــروز باغ شــرایط ام

ــد؟  ــه می بینی چگون
ســال گذشــته بــه عنــوان ســالی پــر محصــول 
در کل کالیفرنیــا، از هــر هکتــار حــدود 4 تــن 
پســته خشــک برداشــت شــد. 2019 ســال کــم 
محصولــی محســوب می شــود. معمــوالً در 
ــن و  ــل 2.6 ت ــول حداق ــم محص ــال های ک س
حداکثــر 3.2 تــن پســته خشــک از هــر هکتــار 
برداشــت می شــود. هرچنــد امســال گــرده 
افشــانی خیلــی خــوب بــود، نیــاز ســرمایی در 
زمســتان بــه انــدازه کافــی تأمیــن شــد و در کل 

ــود. شــرایط خــوب ب
یعنــی شــما امســال را ســال کــم محصــول 

ــد؟ ــکا نمی دانی آمری
ــول  ــم محص ــال ک ــک س ــوان ی ــه عن ــرا، ب چ

ــت. ــوب اس ــت خ وضعی
ــد  ــه می گویی ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــس ب پ
میــزان پوکــی هــم احتمــاالً کــم خواهــد 
ــن  ــی تأمی ــدازه کاف ــه ان ــرما ب ــون س ــود، چ ب

شده اســت.
ــم  ــال ک ــت. س ــاعد بوده اس ــرایط مس ــه، ش بل
ــد 30 درصــد کــم محصــول  محصــول می توان
ــد  ــن تولی ــزار ت ــاًل 300 ه ــی مث ــد؛ یعن باش
ــال  ــرایط امس ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــد، ول باش
ــم  ــن ه ــزار ت ــش از 350 ه ــال دارد بی احتم

ــیم. ــته باش ــته داش پس
تولیــد  میــزان  می گوینــد  بعضی هــا 
پســته آمریــکا را بایــد در یــک دوره 8 
ــه  ــرا ک ــنجید، چ ــرد و س ــاله مقایســه ک س
ــال  ــال دو س ــن 8 س ــت در ای ــن اس ممک
خیلــی کــم محصــول باشــد. بــا توجــه بــه 

ــاعدی  ــرایط مس ــد و ش ــای جدی باغریزی ه
کــه پســته آمریــکا در دو ســال اخیر داشــته 

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــما در ای ــر ش نظ
تحقیقــات علمــی نشــان می دهــد درخــت 
ــروژن را  ــد نیت ــال می توان ــار س ــا چه ــته ت پس
ــه  ــر س ــی اگ ــس حت ــتر. پ ــه بیش ــه دارد، ن نگ
ــت  ــد درخ ــب نباش ــرایط مناس ــم ش ــال ه س
دارد.  تولیــد  تــوان  و  انــرژی  هــم  هنــوز 
بنابرایــن، بــرای داشــتن دیــد دراز مــدت بهتــر 
اســت متوســط تولیــد چهــار ســاله را در نظــر 

ــتری دارد. ــات بیش ــون ثب ــم، چ بگیری
ــد پســته  ــزان تولی ــه می ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــه ســال در حــال افزایــش  ــکا ســال ب آمری
اســت و تخمیــن زده انــد تــا ســال 2030 بــه 
ــن  ــد، میانگی ــن برس ــزار ت ــش از 900 ه بی
توســعه باغریــزی در ســال های اخیــر چنــد 

ــت؟ ــار بوده اس هکت
میانگیــن باغریــزی قبــاًل 4 الــی 5 هــزار هکتــار 
ــار در  ــزار هکت ــه 12 ه ــود، االن ب ــال ب در س
ســال هــم رسیده اســت. قبــاًل خــود کشــاورزها 
ــن  ــر ای ــال حاض ــد، در ح ــزی می کردن باغری
کــه  هســتند  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
ــرا  ــد، چ ــام می دهن ــزرگ انج ــای ب باغریزی ه
ــه  ــال ب ــان در س ــه سرمایه گذاری ش ــه نتیج ک
حداقــل 15درصــد و حداکثــر 30 درصــد 
ــهام  ــر روی س ــما اگ ــاًل ش ــد. مث ــم می رس ه
ــم  ــک ه ــازه ریس ــه ت ــد ک ــرمایه گذاری کنی س
دارد، ســود بیشــتر از 12 درصــد عایدتــان 

نمی شــود.
ــته در  ــت پس ــت صنع ــود گف ــس می ش پ
ــا  ــد ب ــه رش ــت رو ب ــک صنع ــکا ی آمری
پاییــن  خیلــی  ســرمایه گذاری  ریســک 
ــد  ــد رش ــاس رون ــن اس ــر همی ــت. ب اس
ــته  ــرف پس ــدن مص ــر ش ــت و فراگیرت قیم
بــه عنــوان یــک آجیــل ســالم در ســال های 
ــه بــوده اســت؟ و ایــن رونــد  اخیــر چگون
چگونــه ادامــه پیــدا خواهــد کــرد؟ بــه نظر 
شــما ایــن میــزان افزایــش تولیــد، ریســک 
ــده را  ــال آین ــه س ــته ب ــده پس ــش مان افزای

بیشــتر نمی کنــد؟

ــک ســال  ــد از ی ــه شــما می توانی ــر، اوالً ک خی
پــر محصــول مقــداری موجــودی بــرای ســال 
کــم محصــول نگــه داریــد، ولــی از یــک 
ســال کــم محصــول نمی توانیــد موجــودی 
بــرای ســال پــر محصــول بعــدی نگــه داریــد، 
ــد شــد  ــر خواهن ــیلوها پ ــد س ــال بع چــون س
و ظرفیــت کافــی نخواهنــد داشــت. دومــًا 
ــد  ــرف نمی کن ــادی ص ــاظ اقتص ــه از لح اینک
ــد.  ــه داری ــال نگ ــتر از 2 س ــته را بیش ــه پس ک
در پاســخ بــه ایــن ســوال مشــتری ها کــه 
ــود  ــی ش ــدت م ــه م ــته را چ ــند پس می پرس
نگــه داشــت؟ پاســخ مــن ایــن اســت کــه اول 
ــس  ــته! پ ــد پس ــوید، بع ــراب می ش ــما خ ش
ــی  ــرار نیســت محصــول را خیل ــچ کــس ق هی
ــی  ــرار باشــد محصــول خیل ــر ق نگــه دارد. اگ
ــد،  ــته باش ــش نداش ــازار کش ــد و ب ــاد باش زی
ــی  ــا م ــا م ــد، ام ــن می آی ــته پایی ــت پس قیم
دانیــم کــه ایــن منحنــی عرضــه و تقاضــا بــرای 
ــادی  ــیب زی ــته، ش ــوص پس ــه خص ــل ب آجی
دارد و کشــش پذیــر اســت؛ یعنــی وقتــی 
عرضــه محصــول خیلــی زیــاد باشــد و قیمــت 
پاییــن بــرود، مصــرف افزایــش پیــدا مــی کنــد. 
ــاال  ــی ب ــت خیل ــر قیم ــم اگ ــرف ه از آن ط
ــش  ــد، کاه ــدا می کن ــش پی ــرف کاه رود مص

در گفت و گو با علی امین مالک شرکت پسته پرایمکس آمریکا مطرح شد

آینده پسته آمریکا؛ از تولید تا تجارت



مصــرف هــم بــه تدریــج باعــث می شــود کــه 
ــد. ــن بیای ــت پایی قیم

مــن از حــدود 38 ســال قبــل کــه کار پســته را 
ــرده ام؛  ــن کار را ک ــردم همیشــه همی ــروع ک ش
ــازار  ــوداده قیمــت ب ــرای پســته ب ــاًل ب یعنــی مث
را بــا فــروش حملــی مقایســه می کــردم و 
می دیــدم هــر وقــت قیمــت بــاالی 2 دالر 
می رفتــه فــروش کــم می شــده، یعنــی مصــرف 
کــم می شــده و مثــاًل اگــر قیمــت بــاالی 2 دالر 
ــدید  ــی ش ــروش خیل ــت ف ــنت می رف و 40 س
کــه  را  ســال هایی  اســت  یــادم  می افتــاد. 
ــود و کشــاورزها  محصــول خیلــی کــم شــده ب
ــد  ــاًل 2 دالر و 70 ســنت زده بودن قیمــت را مث
ــاد هــم آمــد،  و همــان تولیــد کــم، آخــرش زی
ــرد،  ــت ک ــی اُف ــه خاطــر اینکــه مصــرف خیل ب
یعنــی مصــرف بیشــتر از آنچــه فکــر می کردنــد 
کاهــش داشــت. امــروزه آن 2 دالر شــده 4 دالر! 
ــی  ــدود 17 ال ــع ح ــد آن موق ــه تولی ــا اینک ب
ــت 450  ــده اس ــود و االن ش ــن ب ــزار ت 18 ه
هــزار تــن. معمــوالً وقتــی تولیــد مــی رود بــاال 
ــت  ــًا قیم ــد طبیعت ــود بای ــاد می ش ــه زی و عرض
بیافتــد، ولــی برعکــس شده اســت و نهایتــًا 
بــاالی 4 دالر و 50 ســنت مصــرف شــروع بــه 
ــد، یعنــی ایــن منحنــی یــک پلــه  ــادن می کن افت

ــت.  ــاال رفته اس ــی 2 دالر ب ــه یعن ــاال رفت ب
دلیل این تحوالت چیست؟

در واقــع ارزشــی کــه مصــرف کننــده بــر روی 
ــت.  ــش یافته اس ــذارد افزای ــس می گ ــن جن ای
40 ســال قبــل شــما اگــر می رفتیــد دکتــر و او 
تشــخیص مــی داد کــه فشــار خــون یا کلســترول 
شــما بــاال اســت یــک لیســت بــه شــما مــی داد 
و می گفــت از مصــرف ایــن لیســت پرهیــز 
ــود!  ــل ب ــوارد آن لیســت آجی ــد. یکــی از م کنی
ــان  ــن دارد. آن زم ــد روغ ــه می گفتن ــرای اینک ب
ــد  ــن ب ــوب و روغ ــن خ ــن روغ ــخیص بی تش
ــه  ــه و ب ــه رفت ــا رفت ــوز وجــود نداشــت. ام هن
تدریــج ایــن آگاهــی پیــدا شــد و مثــاًل در آغــاز 
صنعــت گــردو بــود کــه پایــه گــذار تحقیقــات 
بســیار زیــادی بــود و باعــث افزایــش آگاهی در 
ــه  ــم ب ــا ه ــم بادامی ه ــم ک ــه شــد، ک ــن زمین ای
دنبــال تحقیقــات در ایــن زمینــه رفتنــد و بعــد 
پســته ای ها هــم بــه ایــن جمــع اضافــه شــدند. 
ــی  ــی از فعالیت های ــر یک ــال حاض ــاًل در ح مث
می کنــد  آمریــکا  پســته کاران  انجمــن  کــه 

ــای  ــت ها و کنفرانس ه ــال در نشس ــور فع حض
ــا  ــت و در آنج ــکی اس ــی و پزش ــی غذای علم
ــن  ــان آخری ــراد را در جری ــد اف ــعی می کنن س
نتایــج تحقیقاتــی فوایــد و مزایــای پســته بــرای 
ســالمتی بگذارنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــن  ــکان و متخصصی ــه پزش ــًا هم ــروزه تقریب ام
ــد  ــه می کنن ــد و توصی ــر دارن ــاق نظ ــه اتف تغذی
کــه اتفاقــًا آجیــل بخوریــد، چــون بــرای 
ســالمتی بســیار خــوب اســت. حتــی بعضی هــا 
ــات و  ــاده مغزج ــواص خارق الع ــل خ ــه دلی ب
ــه  ــی ب ــوق غذای ــب محصــوالت ف ــا لق آجیل ه
ــد. همیــن مســائل اســت کــه باعــث  آنهــا دادن
ــرای  ــتری ب ــده ارزش بیش ــرف کنن ــده مص ش
ــما  ــروزه ش ــود. ام ــل ش ــوالت قائ ــن محص ای
ــن  ــرص ویتامی ــته ق ــک بس ــد ی ــر بخواهی اگ
ــا  ــت، ام ــدوداً 20 دالر اس ــش ح ــد قیمت بخری
ــد 11 دالر  ــد بخری ــته می توانی ــته پس ــک بس ی
کــه هــم کلــی ویتامیــن و مــواد مغــذی دارد و 

ــود.  ــدن می ش ــذب ب ــم کل آن ج ه
ــاال رفتــن مصــرف،  پــس یکــی از دالیــل ب
ــی از  ــده نهای ــرف کنن ــتر مص ــی بیش آگاه
ــه از مصــرف  ــدی اســت ک خــواص و فوای
ــه  ــت اینک ــود. عل ــدش می ش مغزجــات عای
ــته  ــکا نتوانس ــته آمری ــا پس ــران ی ــته ای پس
ــل  ــای مث ــدی وارد بازاره ــورت ج ــه ص ب
اندونــزی، فیلیپیــن، تایلنــد )بــا وجــود 
شــود،  بازارهــا(  ایــن  بــودن  پولــدار 

ــت؟  چیس
کــه  دارنــد  اصطالحــی  یــک  انگلیســی ها 
یعنــی  درخــت؛  پاییــن  میــوۀ  می گوینــد: 

ــن  ــه راحت تری ــوه ای ک می
دسترســی بــه آن را داریــد. 
بنابرایــن، تمــام صنایــع 
مغزجــات چــه بــادام چــه 
پســته همــه اول رفتنــد 

ــه  ــر و چــون آنجــا ب ــای راحت ت ــال بازاره دنب
انــدازه کافــی رشــد داشــته و بــزرگ بوده اســت 
خیلــی دنبــال بازارهــای مشــکل نرفته انــد. 
یــک دلیلــش ایــن اســت کــه آمریــکای جنوبــی 
ــوب و  ــق مرط ــزی مناط ــا اندون ــن ی ــا فیلیپی ی
ــردم  ــی م ــور طبیع ــه ط ــه ب ــتند ک ــی هس گرم
آنجــا میــل زیــادی بــرای خــوردن آجیــل 
ــع  ــای پخــش و توزی ــد، دوم اینکــه زیربن ندارن
در ایــن کشــورها مناســب نیســت، ســوم اینکــه 
ــرک  ــاظ گم ــورها از لح ــن کش ــای ای دولت ه
و ایــن مســائل مشــکالت زیــادی دارنــد و 
ــم  ــم ک ــا هــم از قدی ــن بازاره چــون حجــم ای
بــوده اســت خــرج هایشــان بــاال اســت و 
ــل  ــاًل در برزی ــن، مث ــد. بنابرای ــرف نمی کن ص
ــک  ــرای ی ــد و ب ــازه می روی ــک مغ ــه ی شــما ب
ــدی 25 دالر  ــد پون ــت بای ــی بی کیفی کاالی خیل
پــول بدهیــد، امــا در آمریــکا مثــاًل بــه کاســکو 
می رویــد و پونــدی 6 دالر یــک کاالی باکیفیــت 
می خریــد. امــروزه در دنیــا مصــرف هنــوز جــا 

ــد. ــد کن ــه رش ــا عرض ــان ب ــه هم زم دارد ک
پیوندهــای پســته در  پایــه و  در مــورد 

می دهیــد؟  توضیــح  آمریــکا 
ــوم  ــد PG1( 1( مرس ــر گل ــه پایونی ــابقًا پای س
ــام  ــه ن ــد ب ــد دارن ــه جدی ــک پای ــود. االن ی ب
ــل  ــم در مقاب ــه ه ــی وان )UCB1( ک ــی ب یوس
ــل شــوری.  ــر اســت هــم در مقاب ســرما مقاوم ت
ــد  ــاب کردن ــان را انتخ ــد کرم ــه پیون ــی ک زمان
ــه  ــد، االن ک ــت نمی دادن ــزه اهمی ــه م ــی ب خیل
فهمیده انــد مــزه هــم خیلــی مهــم اســت، 
دنبــال پیوندهــای جدیــد رفته انــد. از ســال 
ــی  ــه را یوســی ب ــدگان پای ــر تولیدکنن 2012 اکث
وان و پیونــد را گلــدن هیلــز انتخــاب کرده انــد 
و عــده کمــی هــم از پیونــد الســت هیلــز 
ــال  ــا س ــی رود ت ــار م ــد. انتظ ــتفاده کرده ان اس
ــول  ــد از محص ــب 50 درص ــد غال 2030 پیون

ــد. ــز باش ــدن هیل ــکا گل ــته آمری پس
ــکا  ــته آمری ــت پس ــم صنع ــر می کن ــن فک م
عــاوه بــر افزایــش تولیــدی کــه هــر 
ســاله دارد، روی فاکتورهــای دیگــری نظیــر 
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ــت، طعــم محصول بازرگانی کیفی
شــدن  رقابت پذیــر  و 
هــم کار مــی کنــد. 
ــی  ــته آمریکای ــًا پس مث
ــته  ــا پس ــد ب ــازار هن ــد در ب ــاش می کن ت
احمدآقایــی ایرانــی کــه در ایــن بــازار 
ــن  ــا ای ــد. آی ــت کن ــت، رقاب ــوب اس محب

ــت؟ ــت اس ــن درس ــت م برداش
ــاًل  ــا قب ــی ه ــاًل آمریکای ــم. مث ــی کن ــر نم فک
ــته  ــد پس ــه هن ــد ک ــخیص نمی دادن ــاًل تش اص
ــرکت  ــت دارد. ش ــتر دوس ــی بیش ــد آقای احم
ــه  ــت ب ــش رف ــال پی ــد س ــه چن ــول ک واندرف
ــازار ارزان  ــا یــک ب ــازار هنــد فکــر می کــرد ب ب
ــی  ــن کل ــرای همی ــت ب ــرف اس ــغال ط و آش
محصــول بی کیفیــت بــار کــرد و بــه آنجــا بــرد 
ــازه  ــه ت ــًا شکســت خــورد. از آن تجرب و متعاقب
ــازار خوبــی اســت و جنــس  فهمیده انــد هنــد ب
ــد،  ــم می ده ــش را ه ــد و پول ــوب می خواه خ
ــه  ــی دارد ک ــده آجیل ــه مصــرف کنن ــی طبق یعن
ــند.  ــته را می شناس ــش پس ــال پی ــزاران س از ه
ــته  ــر پس ــد اگ ــا گفته ان ــال هندی ه ــاًل امس مث
گلــدن هیلــز را بتوانیــد جــدا بــه مــا بفروشــید 
ــم  ــتر ه ــا 300 دالر بیش ــی 200 ت ــم تن حاضری
برایــش بپردازیــم، امــا مشــکل ایــن اســت کــه 
گلــدن هیلــز هنــوز حجــم قابــل توجهــی نــدارد 
و ترمینال هــای ضبــط در آمریــکا بــا حجــم 
ــه در  ــد جداگان ــد و نمی توانن ــاد کار می کنن زی

ــد. ــن کار کنن ــم پایی حج
پس این اتفاق دارد می اُفتد. 

بلــه، از حــدود بیســت ســال پیــش کــه شــروع 
ــد  ــای جدی ــردن روی پیونده ــه کار ک ــد ب کردن
بــه فکــر کار کــردن روی طعــم هــم بودنــد. اول 
حــدود صــد پیونــد مختلــف از مناطــق مختلــف 
ــد و بعــد در  جمــع آوری کــرده و کاشــته بودن
ــی روی آن  ــات گوناگون ــال ها آزمایش ــول س ط
پیوندهــا انجــام می دادنــد تــا خصوصیــات 
ــد  ــم، درص ــد )طع ــدا کنن ــا را پی ــف آنه مختل
پوکــی، درصــد خندانــی، میــزان لکــه روی 
پوســت تــازه و غیــره( و باالخــره بعــد از 
ــد  ــان آن ص ــق از می ــش و تحقی ــال ها آزمای س
ــز و  ــدن هیل ــای گل ــت پیونده ــد، در نهای پیون
ــاًل راجــع  ــد. مث ــز را انتخــاب کردن الســت هیل
بــه پیونــد گلــدن هیلــز می گوینــد میــزان 
بازدهیــش بیشــتر و درصــد دهــن بســتش کمتــر 

ــان 20  ــم کرم ــه رق ــال ک ــاًل، پارس ــت. مث اس
درصــد دهــن بســت داشــت، رقــم گلــدن هیلــز 

ــود. ــر 5 درصــد ب زی
شرایط آبی کالیفرنیا چگونه است؟ 

یــک قانونــی گذاشــتند کــه بــر اســاس آن همــه 
منطقه هــای آبــی مختلــف بایــد تحقیقاتــی 
بکننــد و اعــالم کننــد کــه چقــدر آب هــر 
ــه  ــاران و بــرف ب ــارش ب ســال دارد از طریــق ب
ــی اضافــه می شــود و چقــدر ســاالنه  ــر آب ذخای
ــه  ــه منطق ــدی ک ــر درص ــود. ه ــت می ش برداش
ــان درصــد  ــه هم ــته باشــد ب ــود داش شــما کمب
ــق  ــی مناط ــد. بعض ــم کنی ــرف را ک ــد مص بای
ــد کــه آب را  ــی را جــدا می کنن ــد زمین های دارن
ــن  ــد، بنابرای ــره کنن ــارش ذخی در ســال های پرب
بــه ایــن شــکل کمبودشــان را در ســال های 
ــروز  ــورت ب ــد. در ص ــران کنن ــارش جب ــم ب ک
کمبودهــای آبــی شــدید، اول زمین هایــی کــه در 
آنهــا یونجــه، ذرت، گوجــه، کاهــو یــا هندوانــه 
مــی کارنــد کنــار می رونــد بعــد پســته و بــادام. 
چــون پســته ای هــا و بادامی هــا مــی تواننــد آب 

ــر.  ــا ســایر محصــوالت خی ــد، ام گــران بخرن
ــد  ــه تولی ــکا هزین ــر در آمری ــال حاض در ح

ــت؟ ــد دالر اس ــار چن ــته در هکت پس
بســتگی بــه خــاک و آب دارد. خــاک اگــر 
خــوب نباشــد هکتــاری 300 تــا 400 دالر 
بایــد ســالی بــرای اصــالح خــاک هزینــه کــرد. 
ــت دارد؛  ــه موقعی ــم بســتگی ب ــورد آب ه در م
از هکتــاری 100 دالر شــروع می شــود و تــا 
هکتــاری 700 دالر مــی رود. مثــاًل در یــک ســال 
ــا کمبــود آب مواجــه بودیــم  خشکســالی کــه ب

ــاغ 450 هکتــاری  ــرای یــک ب مجبــور شــدیم ب
ــم. ــون دالر آب بخری ــدوداً 3 میلی ح

این اتفاق برای چند سال می اُفتد؟
مرتبــه.  یــک  ســال   7 الــی   6 هــر  فعــاًل 
ــر  ــت، آب ارزان ت ــالی هس ــه ترس ــال هایی ک س
ــا  ــه م ــی ک ــی از مناطق ــاًل، در یک ــود. مث می ش
ــن کار  ــرای ای ــی ب ــتم بانک ــک سیس ــتیم ی هس
وجــود دارد. یعنــی زیرســاخت الزم وجــود دارد 
کــه آب اضافــی را کــه مــا می توانیــم بــه مشــاع 
آب مــان بدهیــم بــه زیــر زمیــن نشــر بدهیــم. در 
ایــن سیســتم بانکــی هرکــس حســاِب آب دارد. 
یعنــی مثــاًل می گوینــد موجــودی حســاب شــما 
2000 ایکــر فیــت آب اســت. در زمان هــای 
خشکســالی مــا می توانیــم آن آب اضافــی را 
ــرای  ــه ب ــم. البت ــتفاده کنی ــیم و اس ــرون بکش بی
اینکــه چــه حجمــی برداشــت شــود محدودیــت 
ســال های  در  چــون  گذاشــته اند،  هایــی 
خشکســالی همــه می خواهنــد آب برداشــت 
ــا محــدود اســت.  ــت پمپ ه ــی ظرفی ــد، ول کنن
ــای خشکســالی بخشــی از  ــن، در زمان ه بنابرای
کمبودمــان را از آن طریــق جبــران می کنیــم. در 
ــم و در  ــره می کنی ــالی آب ذخی ــای ترس زمان ه
ــک  ــه ی ــیم. البت ــالی آب می کش ــان خشکس زم
ــه اش را  ــرد، بقی ــت ک ــود برداش ــداری می ش مق

ــد. ــد خری بای
رویــه قیمــت گــذاری آب در کالیفرنیــا بــه 
چــه شــکل اســت؟ در چــه فصلــی قیمــت 

ــود؟ ــذاری می ش گ
ــارش  ــر دوره ب ــارت( آب از اواخ ــه )تج مبادل
یعنــی حــدوداً اوایــل مــاه مــارس شــروع 
ــهم  ــص س ــزان تخصی ــان می ــود. آن زم می ش

ــود. ــی ش ــالم م ــه اع ــر منطق ــی ه آب
ــه در  ــت ک ــران نیس ــل ای ــا مث ــوالً اینج معم
ــا  ــد. اینج ــات آب بدهن ــه باغ ــم ب ــتان ه زمس
بعــد از برداشــت محصــول شــاید آبیــاری 
ــار  ــا به ــد ت ــی دهن ــر آب نم ــد دیگ ــد، بع کنن
چــون اصــاًل الزم نیســت در زمســتان آب 
بدهنــد. در ایــران بــرای اینکــه نمــی خواهنــد 
چــاه را خامــوش کننــد مجبورنــد در زمســتان 
ــتان  ــاًل در اوج تابس ــد مث ــد. بع ــم آب بدهن ه
میــزان  بــه  راجــع  کــه  تحقیقاتــی  طبــق 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــال می کنن ــول آن س محص
بیشــترین حــدی کــه ریشــه می توانــد آب 

بکشــد، آبیــاری انجــام می دهنــد.



میــا کوهــن مدیــر اجرایــی شــرکت ِســتُن  آمریکا 
ــی  ــورای جهان ــاس ش ــته در اج ــل پس در پن
خشــکبار امســال بــود. حامــد رمضانــی نماینــده 
انجمــن پســته ایــران در حاشــیه ایــن اجــاس بــا 
وی گفت و گویــی ترتیــب داده اســت کــه خوانــدن 

جزئیــات آن خالــی از لطــف نیســت. 
خانــم کوهــن! چشــم انــداز آینــده تولید پســته 

ــکا چگونه اســت؟ در آمری
مــا در حــال تجربــه افزایــش تولید در صنعت پســته 
هســتیم. در حــال حاضــر حــدود 107هــزار هکتــار 
بــاغ مثمــر داریــم و مقــدار 3 2هــزار هکتار بــاغ هم 
ــاس  ــر اس ــیده اند و ب ــی نرس ــر ده ــه ثم ــوز ب هن
محاســبات انجــام شــده 6 ســال از زمــان کاشــت، 
بــه ثمردهــی می رســند. ایــن رونــد باغ ریــزی هــر 
ــور  ــد. همان ط ــی می کن ــودی ط ــد صع ــال رون س
کــه در پنــل گفتــه شــد، امســال ســال کــم محصول 
ــن 280  ــه بی ــم ک ــی می کنی ــت و پیش بین آمریکاس
ــیم.  ــول داشته باش ــن محص ــزار ت ــا 320 ه ــزار ت ه
انتظــار مــا این اســت کــه در ســال آینــده محصولی 

بالــغ بــر 400 هــزار تــن را داشته باشــیم.   
 نظــر شــما در مــورد رونــد باغ ریــزی در 

ــت؟ ــا چیس کالیفرنی
ــزان  ــت و می ــر اس ــال متغی ــر س ــد در ه ــن رون ای
مشــخصی را دنبــال نمی کنــد. عوامــل بســیار ماننــد 
زمین هــای کشــاورزی در دســترس، کیفیــت آب و 
خــاک زمین هــا در ایــن رونــد بســیار موثــر اســت.
بســیاری از کشــاورزان کالیفرنیایــی تمرکــز خــود را 
بــر کیفیــت دارنــد، مولفــه ای کــه بســیار در تولیــد 
و کیفیــت محصــول آینــده موثــر اســت. در نهایــت 
ــر  ــدد زی ــزی از ع ــزان باغ ری ــه می ــم ک ــد بگوی بای

500 تــا چنــد هــزار هکتــار متغیــر اســت.
ــدی  ــته تولی ــرای پس ــور ب ــو ظه ــای ن  بازاره

ــتند. ــدام هس ــا ک کالیفرنی
یکــی از بازارهــای نوظهــور بــرای پســته کالیفرنیــا، 
کشــور هنــد می باشــد. مــا بــه دلیــل تولیــد کاهــش 
شــما در ایــران، فرصت هــای خیلــی خوبــی را برای 
ورود بــه ایــن بــازار و افزایــش فــروش بــه دســت 
آوردیــم. همچنیــن مــا همچنــان در حــال بررســی 
بــازار خاورمیانــه نیــز هســتیم.  و در نهایــت تمرکــز 

مــا بــر بازارهــای درجــه اول خودمــان اســت.   
آیــا شــما بــر روی واریتــه خــاص یــا محصــول 
خاصــی بــرای ورود بــه بازارهایــی ماننــد هنــد، 

ــد؟ ــز کرده ای تمرک
مــا در کالیفرنیــا، بــر واریتــه خاصــی تمرکــز نداریم. 
همــه محصــوالت مــا بــا هــم هســتند. بــا در نظــر 
ــازار نوظهــور مــا قصــد  گرفتــن اینکــه در کــدام ب
فــروش داریــم، ممکــن اســت سیاســت ها و عرضه 
مــا متفــارت باشــد. به طــور مثــال، مغــز در برخــی 
بازارهــا تقاضــای زیــادی دارد، مصرف کننــدگان آن 
را بیشــتر و بیشــتر بــه عنــوان وعــده ســبک غذایــی 
یــا بــه عنــوان مــواد اولیــه اســتفاده می کننــد. 
ــرکت ها  ــیاری از ش ــه بس ــتیم ک ــاهد هس ــا ش م
محصــوالت بــدون پوســت پســته را به کشــورهای 
مختلــف صــادر می کننــد، چیــزی کــه در گذشــته 
چــه در داخــل و چــه در خــارج از آمریــکا ســابقه 
نداشــت. بــرای بازارهــای دیگــر ماننــد کشــورهای 
آمریــکای جنوبــی، مــا ترجیــح می دهیــم کــه فعــاًل 

بــر بازارهــای کنونــی تمرکــز داشــته باشــیم.
ــت  ــی صنع ــه زمینه های ــما، در چ ــر ش ــه نظ ب
پســته ایــران و آمریــکا می تواننــد باهــم 

داشته باشــند؟ همــکاری 
نشســت های  و  ســمینارها  در  می توانیــم  مــا 
همکاری هایــی  ســی  ان  آی  مثــل  این چنینــی 
ــت  ــک صنع ــا در ی ــه م ــر اینک ــیم. بخاط داشته باش
قــرار داریــم و نقــاط مشــترک فراوانــی نســبت بــه 
ــاس  ــر اس ــم ب ــه می توانی ــم ک ــراق داری ــاط افت نق
ــر  ــن نظ ــیم. م ــته باش ــکاری داش ــم هم ــا باه آنه
ــم.  ــته باش ــم داش ــه نمی توان ــن زمین ــی در ای خاص
ــده  ــد ای ــترک بتوان ــن مش ــک انجم ــده ی ــاید ای ش

ــد.  ــی باش خوب
ــرکت های  ــراً ش ــه اخی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــازار  ــه ب ــتری ب ــه بیش ــا، عاق ــته کالیفرنی پس
ــح  ــد توضی ــا می توانی ــد. آی ــدا کرده ان ــز پی مغ
دهیــد کــه رونــد بــازار چگونــه اســت و شــما 
چــه مزایایــی را در بــازار مغــز پســته مشــاهده 

می کنیــد؟
ــته  ــرف پس ــزان مص ــه می ــم ک ــر می کن ــن فک م
ــن  در حــال رشــد بیشــتر و بیشــتر اســت و در ای
ــته  ــز پس ــد از مغ ــته می توان ــت پس ــت صنع حال
بــرای توســعه بازار و کســب مشــتریان بیشــتری که 
مصــرف بیشــتر را درپــی خواهنــد داشــت اســتفاده 
کنــد. چیــزی کــه راه هــای مصــرف بســیار زیادتری 
نســبت بــه محصــول پســته داخــل پوســت کــه بــه 
ــته  ــود، داش ــتفاده می ش ــبک اس ــده س ــوان وع عن

باشــد. مغــز پســته راه هــای مصــرف متنوع تــری از 
خــوردن بــه عنــوان یــک وعــده ســبک گرفتــه تــا 
ــه عنــوان یــک مــاده غدایــی را شــامل می شــود.  ب
ــیار  ــه بس ــران تجرب ــما در ای ــه ش ــم ک ــد بگوی بای
ــز  ــا نی ــد. شــرکت م ــا داری ــه م بیشــتری نســبت ب
بــر همیــن موضــوع تأکیــد دارد و مــا مغــز پســته 
ــانیم.  ــروش می رس ــه ف ــورت ب ــر دو ص ــه ه را ب
ــتریان  ــت و مش ــد اس ــال رش ــت در ح ــن صنع ای
ــد،  ــتری می خواهن ــته بیش ــه پس ــال ک ــن ح در عی
ــور  ــد. همین ط ــب می کنن ــم طل ــتری ه ــز بیش مغ
ــد و فــروش  ــا امــکان تولی یکــی از دالیلــی کــه م
بیشــتر در مغــز پســته را داریــم، همــان تولید بیشــتر 
ــم،  ــادی داری ــد زی ــا تولی ــه م ــی ک اســت. از آنجای
ــز  ــروش مغ ــرای ف ــتری ب ــز بیش ــم تمرک می توانی

ــیم. ــته داشته باش پس
ــزان  ــد کــه می برخــی مطالعــات نشــان می دهن
تولیــد پســته در کالیفرنیــا تــا ســال 2026 
ــر  ــر رود. ب ــن فرات ــزار ت ــد از 700 ه می توان
ــدگان  ــن تولیدکنن ــه انجم ــاس، برنام ــن اس ای
ــزان تقاضــای پســته چــه  ــکا در مــورد می آمری
ــد کــه توقعــات  ــود؟ و فکــر می کنی خواهــد ب
مشــتریان در یــک بــازه زمانــی 8 ســاله نســبت 

ــود؟ ــه پســته چــه خواهــد ب ب
ــت را  ــات صنع ــام جزیی ــه تم ــل اینک ــه دلی ــن ب م
نمی دانــم و در مقــام مســئول انجمــن تولیدکنندگان 
پســته آمریــکا نیســتم، واقعــاً نمی توانــم از جانــب 
ــا چالــش تخمیــن  آن صحبــت کنــم. مــا اکنــون ب
ــس  ــتیم. پ ــر هس ــال درگی ــن امس ــول همی محص
ــا  ــد در کالیفرنی ــزان تولی ــه می ــم ک ــاً نمی دان واقع
ــا در  ــود. ام ــد ب ــدار خواه ــه مق ــال 2026 چ در س
مــورد رونــد مصــرف می توانــم بگویــم کــه رونــد 
ــاالی  ــی ب ــل ارزش غذای ــه دلی ــه رشــدی را ب رو ب
ــم  ــر می کن ــن فک ــود. م ــم ب ــاهد خواهی ــته ش پس
یکــی از بزرگتریــن وظایــف مــا چــه در آمریــکا یــا 
ایــران و یــا ترکیــه ایــن اســت کــه در ســمینارهای 
علمــی و یــا میزگردهــای این چنینــی، بــه آمــوزش 
مصــرف کننــدگان در مــورد مزایــای عالــی مصرف 
ــم  ــر می کن ــن فک ــه م ــرا ک ــم، زی ــته بپردازی پس
مصرف کننــدگان بایــد ایــن مــوارد را بداننــد. 
همانطــور کــه دکتــر آز گفــت: ایــن یــک چالــش 
واقعــی، ولــی عالــی اســت، زیــرا کــه علــم نیــز از 

ــد.          ــد می کن ــته را تأیی ــای پس ــن مزای ای

میا کوهن مدیر اجرایی شرکت پسته ِسُتن آمریکا در اجاس جهانی خشکبار مدعی شد

هند، بازار نوظهور پسته آمریکا
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