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ــرۀ ارزش در پســته، فــراز و فرودهــا و تحــوالت  زنجی
ــت.  ــود دیده اس ــه خ ــخ ب ــول تاری ــی را در ط فراوان
قصــد بــر ایــن نیســت کــه تحــوالت گذشــته را تحلیل 
ــته  ــا در گذش ــدون ارادۀ م ــه ب ــًا آنچ ــا یقین ــم، ام نمای
ــم در  ــم زده ای ــان رق ــت خودم ــا دس ــا ب رخ داده و ی
شــکل گیری آنچــه امــروز بــا آن مواجهیــم نقــش دارد.

ــت  ــکل گیری اس ــال ش ــی در ح ــا تحوالت ــروز ام ام
ــر باشــد،  ــده پســته کشــور موث ــر آین ــد ب ــه می توان ک
ــروز آبســتن چــه  ــه ام ــن اســت ک ســوال اساســی ای

ــت؟   ــده اس ــرای آین ــی ب رویدادهای

همــه واقــف هســتیم کــه تحوالتــی در بــازار پســته رخ 
داده اســت؛ در ایــن شــرایط عــده ای فقــط ناراحتنــد و 
ــراه  ــد و بی ــان ب ــن و زم ــه زمی ــد و ب ــد می کنن غرولن
می گوینــد، امــا برخــی دیگــر عوامــل موثــر بــر جریــان 
ــرای  ــا، ب ــایی درده ــن شناس ــد و ضم ــل می کنن را تحلی

ــد.  ــنهاد می دهن ــان پیش ــده راه درم ــش آم ــائل پی مس

آنچــه مشــخص اســت مــا بــا یکســری از ایــن مســائل 
در گذشــته نیــز درگیــر بوده ایــم کــه تــا حــدی بــرای 
ــت  ــد ارزی، رقاب ــئله تعه ــل مس ــتند، مث ــنا هس ــا آش م
منفــی برخــی تجــار و وضــع بــد اقتصــاد جهــان. امــا 
آنچــه بــرای مــا صــورت آشــنایی نــدارد، پیشــی گرفتن 
ــی، شــیوع  ــازار جهان ــر تقاضــای پســته در ب عرضــه ب
بیمــاری کورونــا، بــورس پســته و صــدور کارت هــای 

اجــاره ای هســتند.

ــنا  ــا آش ــرای م ــم ب ــا ه ــا و نام ه ــری از راهکاره یکس
ــنجان و  ــته رفس ــی پس ــرکت تعاون ــه ش ــتند. تجرب هس

ــه شــده اند.  ــتراکی پســته تجرب ــروش اش ــرآوری و ف ف
ــنایی  ــام آش ــی ن ــیوم صادرات ــکیل کنسرس ــث تش بح
نیســت، امــا ظاهــراً شــکل تکامــل یافته تری از شــرکت 

ــت. ــه نشده اس ــال تجرب ــه هرح ــت، ب ــی اس تعاون

ــته،  ــت پس ــر قیم ــر ب ــل موث ــداد عوام ــًا تع واقع
متغیرهــا و راهکارهــا در ایــن بــاره بــه حــدی زیــاد و 
در پــاره ای از مــوارد ناآشــنا و تجربــه نشــده هســتند 
ــی  ــه قاض ــه ب ــک طرف ــا ی ــت م ــی اس ــه بی انصاف ک
برویــم و انگشــت اتهاممــان مــدام دراز باشــد! بــدون 
ــورد  ــن م ــی در ای ــح و منطق ــکار واض ــه راه اینک

داشته باشــیم.

ــش  ــوالت پی ــر تح ــر ب ــل موث ــی عوام ــت بررس  جه
آمــده و ارائــه  تحلیــل در مــورد ســناریوهای ممکــن، 
ــنا،  ــام آش ــار ن ــداران و تج ــدادی از باغ ــراغ تع س
ــه  ــم، دو مقال ــور رفت ــته کش ــه کار پس ــرو و کهن پیش
نیــز بــا تلخیــص از روزنامــه دنیــای اقتصــاد انتخــاب 
نمــودم کــه بــا مســائل پســته کشــور در ارتبــاط اســت 

ــد. ــن می کن ــاد آن را روش ــی از ابع و برخ

ــران  ــته ای ــن پس ــای انجم ــانه ه ــن رس ــن بی در ای
صرفــًا فضایــی بــرای تعامــل و بــه اشــتراک گذاشــتن 
اطالعــات و تجربیــات شــخصی در این زمینه هســتند. 
از ایــن رو الزم اســت کــه هــر یــک  از فعــاالن پســته 
ــای  ــات، شــرایط و دیدگاه ه کشــور براســاس  تجربی
شــخصی خــود ادعاهــا و اطالعــات مطــرح شــده را 
ــد  ــد و در صــورت صالحدی ــل نماین بررســی و تحلی

ــد. ــت دهن ــود دخال ــای خ ــری ه در تصمیم گی
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تجربــه رشــد و توســعه کشــورهای جهــان در همــه ســال های پــس 
ــرد  ــه راهب ــورهایی ک ــد کش ــان می ده ــی نش ــگ دوم جهان از جن
ــته اند از  ــادی داش ــت گذاری اقتص ــون سیاس ــی را در کان برون گرای
ابعــاد گوناگــون نســبت بــه کشــورهای درون گــرا کامیاب تــر بــوده 
ــتان بیشــتری در  ــز دوس ــرده و نی ــه ک ــی را تجرب و رشــدهای باالی

جهــان دارنــد. 
ــد  ــور صنعتی ان ــورهای نوظه ــه کش ــه از جمل ــی و ترکی کره جنوب
ــد  ــف ۲۰ کشــور قدرتمن ــپری شــده در ردی ــازه س ــه ت ــه در ده ک
نمونه هــای  نیــز  ژاپــن  و  آلمــان  گرفته انــد.  قــرار  اقتصــادی 
ــزو  ــه ج ــوند ک ــوب می ش ــرا محس ــورهای برون گ ــر کش قدیمی ت

ــد. ــاب می آین ــه حس ــان ب ــدرت اول جه ۵ ق
رشــد و توســعه تجــارت شــامل توســعه صــادرات و آزادی 
واردات راه را بــرای افزایــش اشــتغال و تولیــد در داخــل نیــز 
همــوار می کنــد. اقتصــاد ایــران شــاید درحــرف و شــاید در 
ــت  ــی شده اس ــرا معرف ــاد درون گ ــک اقتص ــت مداران ی ــزد سیاس ن
ــی در آن  ــارت خارج ــه تج ــود دارد ک ــدی وج ــل نیرومن و تمای
کمتریــن ســهم را داشته باشــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــران 
در کمتــر اتحادیــه تجــاری در جهــان عضویــت دارد. بــا ایــن همــه 
ــدون تجــارت خارجــی راه نفــس کشــیدنش  ــران ب ــا اقتصــاد ای ام

تنــگ می شــود و راه برون رفــت آن نیــز همچنیــن.
اقتصــاد ایــران بــه دلیــل وابســتگی قبلــی بــه نفــت و مــدل اقتصــادِ 
نفتــی آن، اگــر نتوانــد نفــت بفروشــد کــه االن هــم چنیــن وضعیتــی 

دارد، بایــد از طریــق راه حل هــای دیگــر اقــدام کنــد.
از طرفــی کشــور بــدون واردات مــواد اولیــه و کاالهــای ســرمایه ای 
ــی را  ــاورزی باالی ــد کش ــی تولی ــی و حت ــد صنعت ــد تولی نمی توان

تجربــه کنــد.
ــه  ــی دارد ک ــده الزام های ــق و پیش رون ــاری موف ــت تج ــا سیاس ام
ــن  ــی از ای ــدارد. برخ ــد وجودن ــش و رش ــکان زای ــا ام ــدون آنه ب
الزام هــا بــه سیاســت خارجــی متعامــل و صلح جویانــه برمی گــردد 
ــته اند.  ــادی وابس ــای اقتص ــه متغیره ــز ب ــا نی ــماری از الزام ه و ش
ــت های  ــارت، سیاس ــعه تج ــکان توس ــوک پی ــد در ن ــدون تردی ب

ــرار دارد. ــدرن ق ــات و م ــد، ســازگار و باثب ارزی کارآم
سیاســت های ارزی از ۶ دهــه پیــش در کانــون توجــه کارشناســان و 
محــل مناقشــه بوده اســت. نظــام ارزی شــناور، نظــام ارزی ثابــت بــا 
نرخ هــای میخکوب شــده در دو ســر طیــف سیاســت های ارزی 

قــرار دارنــد. 

ــی  ــت مداران ایران ــد سیاس ــان می ده ــاه نش ــد کوت ــی هرچن بررس
ــه  ــی و هم ــازار آزاد واقع ــرخ ارز در ب ــد ن ــازه نداده ان ــز اج هرگ
ســویه خــودش را پیــدا کنــد. ایــن سیاســت ارزی در ایــران 
سرچشــمه گرفتاری هــای اقتصــادی در اندازه هــای گوناگــون و 
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــوده و یک ــاد ب ــازی و فس ــل رانت س از عوام
ــی  ــران ایران ــدگان و صنعت گ ــان و تولیدکنن ــتی ناپذیری بازرگان آش

ــت. ــت بوده اس ــا دول ب
مناقشه امروز

در ایــن هفته هــای اخیــر و پــس از آنکــه راه هــای صــادرات بســته 
ــد،  ــع ش ــز قط ــت نی ــد ارزی حاصــل از صــادرات نف ــد و درآم ش
بانــک مرکــزی و دولــت به جــای اینکــه سیاســت های ارزی 
تــازه ای را اتخــاذ کننــد و اجــازه دهنــد نــرخ ارز در نقطــه تعــادل 
ــل  ــرخ تبدی ــه ن ــد ک ــل کردن ــه ای عم ــرد، به گون ــرار گی ــی ق واقع

ــت. ــه شده اس ــش مواج ــا جه ــر ب ــای معتب ارزه
ــران  ــرای جب ــت ب ــردرگمی های دول ــد س ــر می رس ــون به نظ اکن
کســری بودجــه نیــز مزیــد بــر علــت شــده و نــرخ ارز نیــز از ایــن 

ــد. ــت می کن ــتان تبعی داس
ــای  ــه واقعیت ه ــای اینک ــفانه به ج ــزی متأس ــک مرک ــت و بان  دول
کالن اقتصــادی را مســبب آشــفتگی نــرخ ارز بــه شــهروندان معرفی 
کننــد، تــوپ را بــه زمیــن صادرکننــدگان انداخته انــد و بــدون دادن 
ــده  اطالعــات دقیــق و تفکیک هــا کــه کــدام گــروه ارز را برنگردان

نیــروی تخریبــی علیــه بخــش خصوصــی بــه راه انداخته انــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه نــرخ ارز را نبایــد بــا ســالیق و تمایــالت 

سیاســی و جناحــی  مرتبــط کــرد.
ــرخ  ــرای همیشــه ن ــار ب ــم یک ب ــت دوازده ــود دول ــنهاد می ش پیش
ــر  ــود. اگ ــن ش ــی تعیی ــرخ واقع ــد ن ــازه ده ــد و اج ارز را آزاد کن
تقاضــای واقعــی در نرخ هــای بــاال وجــود داشــت کــه دولــت بــه 
ــل  ــد از مح ــب درآم ــن کس ــد ضم ــد و می توان ــش می رس هدف
ــر  ــد. اگ ــک کن ــز کم ــه نی ــت تر جامع ــای تهی دس ــه گروه ه آن ب
ــا  ــرد نرخ ه ــکل نگی ــاالی ارز ش ــای ب ــر در نرخ ه ــای موث تقاض
ــش  ــن گرای ــه ســوی پایی ــد ب ــر و ببن ــدون بگی ــدون دردســر و ب ب

ــد داشــت. خواه
در ایــن صــورت نــرخ ارز یگانــه راه هــای فســاد را از بیــن می بــرد و 
صادرکننــدگان اصیــل در بــازار صادراتــی می ماننــد و صادرکننــدگان 
قالبــی از بــازار خــارج می شــوند. در ایــن صــورت افــرادی کــه بــا 
حوصلــه در صــف دریافــت ارز نیمایــی کــه معمــوالً تــا ۲۵ درصــد 
زیــر قیمــت ارز آزاد اســت می ایســتند، نیــز راه خــود را می کشــند 

و می رونــد و تقاضــای کاذب نخواهیــم داشــت.
در ایــن شــکل اســت کــه صادرکننــده نیــز بــدون اینکــه احســاس 
کنــد دولــت زورگویــی می کنــد و ارز را زیــر قیمــت بــازار 

می خــرد، بــا شــتاب ارز را بــه بــازار برمی گردانــد.

سیاست ارزی و نیاموختن ها
حمیدرضا صالحی 
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
با تلخیص از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4928 
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ــا چــه  ــای م ــور! در بازاره ــای جالل پ آق
اتفاقــی افتــاده کــه تجــار پســته را نســبت 
پایین تــر  قیمت هــای  بــا  قبــل  بــه 

می فروشــند؟ 
آنچــه کــه امســال در صنعــت پســته اتفــاق 
افتــاده 3 تفــاوت اساســی بــا ســال های 
ــه  ــته دارد ک ــال گذش ــول 4۰ س ــل در ط قب
ــی می توانســته  ــه تنهای ــا ب ــدام از اینه ــر ک ه

مسئله ســاز باشــد.
اولیــن اتفــاق کــه بــه نظــرم بیشــترین تأثیــر 
را در بــازار دارد ایــن اســت کــه میــزان تولید 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــته در دنی ــده پس و مان
ــی  ــت؛ یعن ــرف اس ــی مص ــش از پیش بین بی
ــط  ــدا فق ــه ابت در طــول 4۰ ســال گذشــته ک
ایــران تولیدکننــده و صادرکننــده بــزرگ 
بــوده، بعــد ایــران اول و آمریــکا دوم بــوده و 
از ســال 1394 تــا 1399 آمریــکا تولیدکننــده 
و فروشــنده بــزرگ و ایــران دوم بوده اســت، 
مــا ســالی نداشــتیم کــه ایــن نگرانــی وجــود 
ــزان  ــزان مصــرف از می ــه می داشــته باشــد ک
ــفانه  ــال، متأس ــا امس ــر اســت. ام ــد کمت تولی
ایــن نگرانــی جــدی اســت؛ چــرا کــه 
ــدود  ــکا ح ــه آمری ــت ک ــن اس ــرآورد ای ب

ــران حــدود  ــن پســته دارد و ای ــزار ت 4۰۰ ه
۲۰۰ هــزار تــن. بنابرایــن، حــدود ۶۰۰ هــزار 
تــن محصــول جدیــد قــرار اســت بــه بــازار 
ــول  ــدار محص ــه از مق ــرآوردی ک ــد و ب بیای
کهنــه ایــران و آمریــکا کــه بــه ســال تجــاری 
دارد،  وجــود  می شــود  منتقــل  پیــش رو 
ــًا  ــه جمع ــت ک ــن اس ــزار ت ــدود 3۰۰ ه ح
ــود  ــد می ش ــول جدی ــد محص ــدد تولی ــا ع ب
9۰۰ هــزار تــن. همچنیــن، بــرای اولیــن 
ــه اعــالم کــرده اســت کــه حــدود  ــار ترکی ب
۲۰۰ هــزار تــن پســته دارد؛ البتــه دقــت کنیــد 
ــا پوســت خشــک  ــه پســته اش را ب ــه ترکی ک
ــن،  ــزار ت ــد ۲۰۰ ه ــی می گوی ــد و وقت می کن
عمــاًل پســته ای کــه از ایــن مقــدار درمی آیــد، 
حــدود 8۰ تــا 1۰۰ هزار تــن اســت. بنابراین، 
در ســال پیــش رو حــدود یــک میلیــون تــن 
پســته در بــازار وجودخواهدداشــت. ایــن در 
ــال ها و در  ــن س ــه در بهتری ــت ک ــی اس حال
بهتریــن شــرایط ۶۰۰ تــا ۶۵۰ هــزار تن پســته 

ــت.  ــروش رسیده اس ــه ف ــا ب در بازاره
اتفــاق بــزرگ دوم کــه بخشــی از اتفــاق اول 
هــم ناشــی از آن اســت، کوروناســت. از عیــد 
چینی هــا در ســال گذشــته مــا گرفتــار کورونــا 

شــدیم. در شــرایط کورونــا ایــن اتفــاق افتــاد 
ــته و صــادرات  ــه پس ــر آنچــه در زمین ــه ه ک
ــه  ــد. ب ــکال ش ــار اش ــت دچ ــود داش آن وج
ــه شــدت  ــه اواًل: مصــرف پســته ب نحــوی ک
کاهــش پیــدا کــرد، چــون بیشــترین مصــرف 
ــمس  ــا و در کریس ــد چینی ه ــته را در عی پس
ــا  ــان کورون ــار جری داشــتیم کــه هــر دو گرفت
شــدند و هــر دو مصــرف کــم شــد. چینی هــا 
ــه  ــد؛ ب کــه حتــی عیــد را هــم برگــزار نکردن
دلیــل مشــکالتی کــه در شــهر »ووهــان« 
داشــتند و بعــد کل چیــن درگیــر آن شــد. در 
اروپــا نیــز بــه همیــن دلیــل مصــرف کــم شــد. 
ثانیــًا: حمــل و نقــل و ترانســفر دچار اشــکال 
شــد، چــون خیلی هــا نگــران ایــن بودنــد کــه 
ــذا و  ــق غ ــذا و از طری ــه غ ــروس ب ــن وی ای
ــته  ــق پس ــل و از طری ــل و نق ــق حم از طری
ــز ممکــن اســت انتقــال  و کاالهــای دیگــر نی
ــًا: فروشــگاه ها بســته شــدند،  ــد. ثالث ــدا کن پی
بــه دلیــل اینکــه گفتنــد بایــد قرنطینــه حاکــم 
ــد  ــدند. بع ــته ش ــگاه ها بس ــد و کل فروش باش
ــته بندی  ــته کنی و بس ــای برش از آن کارخانه ه
ــرف  ــا روی مص ــه اینه ــدند. هم ــل ش تعطی
پســته اثــر گذاشــت. بنابرایــن، بخــش زیــادی 
ــال  ــول س ــا و محص ــال 98 م ــول س از محص
ــکا،  ــل، در آمری ــن دلی ــه همی ــکا ب ۲۰19 آمری

ــا مصــرف نشــد.  ــن و در اروپ در چی
اتفــاق ســوم که فعــاًل مــا درگیــر آن هســتیم، 
ــور و  ــانات ارزی کش ــرایط و نوس ــئلۀ ش مس
اتفاقاتــی اســت کــه در اثــر تحریــم و در اثــر 
ــط  ــات غل ــای اقتصــادی و تصمیم گرفتاری ه
اقتصــادی در یکــی، دو ســال گذشــته در 

ــت. ــش آمده اس ــور پی کش

گفت و گو با محسن جالل پور، صادرکننده پسته و عضو هیئت مؤسس انجمن پسته ایران

پای سیاست های غلط روی گردن تجار واقعی

صحبــت از قیمــت پســته کــه می شــود، انــگار تمــام دردهــا بــه ســخن می آینــد، 
از تصمیمــات خلــق الســاعه دولــت گرفتــه، تــا کمبــود آب و بهــره وری پاییــن 
ــازی  ــد؛ ذهنیت س ــان می ده ــاال نش ــدۀ ب ــام ش ــت تم ــودش را در قیم ــه خ ک
ــم  ــخت تر ه ــچ، کار را س ــه هی ــذارد ک ــر آالم نمی گ ــی ب ــته مرهم ــورس پس ب
ــتی های  ــزو کاس ــی را ج ــکل های حام ــتن تش ــیاری نداش ــه بس ــد. البت می کن

ــد.  ــور می دانن ــته کش پس
از ایــن رو، بــا محســن جالل پــور، تاجــر باســابقه و فعــال پســته، رئیــس ســابق 
اتــاق بازرگانــی ایــران و کرمــان و عضــو هیئــت مؤســس انجمــن پســته ایــران به 
گفت و گــو نشســتیم تــا بــا جزئیــات ایــن موضوعــات آشــنا شــویم. صحبت هــای 
جــالل پــور شــفاف، تعجــب برانگیــز و الهــام بخــش هســتند، ضمنــًا بخشــی از 
ــه درازا  ــته ب ــف پس ــاد مختل ــاره ابع ــخن درب ــده و س ــه ش ــفاهی گفت ــخ ش تاری
ــن گفــت و گــو در ســه قســمت مجــزا آورده شــده؛  ــن، ای کشیده اســت. بنابرای
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــته م ــت پس ــر قیم ــر ب ــل موث ــمت اول عوام در قس
ــاره بــورس اوراق بهــادار،  اســت. قســمت دوم، نقطــه نظــرات جــالل پــور درب
بــورس کاال و پســته اســت و در قســمت آخــر بــه راه حــل ارائــه شــده از ســوی 
وی بــرای تســهیل مشــکالت عرضــه و کاهــش قیمــت پســته ایــران اختصــاص 

دارد.  
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تصمیمات غلط اقتصادی چه شرایطی را ایجاد کرده؟
ــا  ــی ب ــای واقع ــه صادرکننده ه ــده اند ک ــث ش ــات باع ــن تصمیم  ای
ــای  ــت ارز و گرفتاری ه ــه االن در بازگش ــاری ک ــه گرفت ــه ب توج
ــان را  ــم، خودش ــا داری ــا در دنی ــه م ــم و مســائلی ک ناشــی از تحری
درگیــر مســئله ای به نــام قاچاقچــی ارز و اخالل گــر اقتصــادی 
نمی کننــد. بــه جهــت اینکــه فکــر می کننــد فــردا ممکــن اســت بــه 
ــازار اخــالل ایجــاد کردنــد. در ایــن  هــر دلیلــی بگوینــد اینهــا در ب
ــه می شــود، اشــکال  ــم نادرســتی گرفت ــی تصمی مســیر همیشــه وقت
ــخص آن  ــدار و مش ــی، نام ــن اصل ــه فعالی ــود ک ــن می ش ــی ای اصل
ــدی وارد می شــوند.  ــراد جدی ــد و اف ــاره می گیرن صنعــت کم کــم کن
ــرف،  ــار مص ــای یک ب ــوان کارت ه ــدی به عن ــراد جدی ــن، اف بنابرای
به عنــوان کارت هــای نــو وارد شــدند و شــروع بــه صــادرات کردنــد. 
رئیــس ســابق ســازمان توســعه تجــارت، آقــای مــودودی گفتنــد مــا 
حــدود 8 هــزار کارت جدیــد صــادر کردیــم. درحالی کــه، در طــول 
ــال  ــزار کارت فع ــخ صــادرات پســته و صــادرات کشــور، 8 ه تاری
ــال  ــط در س ــزار کارت، فق ــن 8 ه ــته ایم و ای ــرای صــادرات نداش ب
ــارد دالر و  ــاالی ۵ میلی ــد ب ــان گفتن ــده اند. ایش ــادر ش 97 و 98 ص
بعــداً گفتنــد بــاالی 1۵ تــا ۲۰ میلیــارد دالر از صــادرات توســط ایــن 
ــه  ــان از آن دارد ک ــوع نش ــن موض ــت. ای ــام شده اس ــا انج کارت ه

بــازار دچــار یــک اختــالل جــدی اســت.
صادرکننــده ای کــه دلــش بــرای جنســش می ســوزد، قیمــت 
ــازار برایــش مهــم اســت، کیفیــت برایــش  برایــش مهــم اســت، ب
مهــم اســت، ســابقه و برنــد و تجربــه برایــش مهــم اســت، رفتــه و 
ــدام  ــه هیچ ک ــده ک ــده ای آم ــای آن صادرکنن ــته و به ج ــار نشس کن
ــه  ــت ک ــم اس ــش مه ــه برای ــدارد! بلک ــت ن ــش اهمی ــا برای از اینه
ــدارد، ارز  ــم ن ــدی ه ــون تعه ــرف! چ ــرد آن ط ــی را بب ــک جنس ی
خــود را بــه قاچاقچــی کــه به صــورت غیررســمی کاال وارد کشــور 
می کنــد، می دهــد یــا بــه خــروج ســرمایه می دهــد، یــا بــه 
ــه  ــاند و ب ــت می رس ــی نیس ــرف قانون ــه مص ــری ک ــرف دیگ مص
قیمــت باالتــر می فروشــد. بنابرایــن، ایــن صادرکننــدگان چــون ارز 
را بــه قیمــت بــاال و شــرایط بهتــر می تواننــد رد کننــد، عمــاًل بــازار 
ــاره ای  ــا کارت اج ــه ب ــی ک ــن، صادرکنندگان ــد. همچنی را می گیرن
ــی و  ــده واقع ــا صادرکنن ــت ب ــد، در رقاب ــادر می کنن ــته را ص پس
ــنایی  ــی و س ــت نیمای ــه قیم ــاورد و ب ــد ارز را بی ــه بای ــت ک درس
بدهــد و آن همــه مســائل و مشــکالت در تبدیــل ارز بــه ارز نیمایــی 

ــوند.  ــروز می ش ــنایی دارد، پی و س
در ایــن بــازار نابســامان اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت کــه عــده ای 
ــه  ــه ن ــتند ک ــده هس ــو برن ــز و جل ــر، برنامه ری ــازار تصمیم گی در ب
ــده  ــک صادرکنن ــد. ی ــی کنن ــگاه م ــده ن ــه آین ــه ب ــته و ن ــه گذش ب
ــان  ــد زم ــه بُع ــه س ــرد، ب ــم بگی ــد تصمی ــی می خواه ــی وقت واقع
ــه  ــگاه ب ــم ن ــد، ه ــته می کن ــه گذش ــگاه ب ــم ن ــد، ه ــگاه می کن ن
ــد  ــگاه می کن ــته ن ــه گذش ــده. ب ــه آین ــگاه ب ــم ن ــد، ه ــال می کن ح
ــابقه  ــدش، س ــابقه برن ــش، س ــابقه تجارت ــودش، س ــابقه خ ــا س ت
اســمش، ســابقه بــازارش را طــوری حفــظ کنــد کــه بتوانــد ادامــه 
دهــد. نــگاه بــه حــال می کنــد تــا بتوانــد بــا قیمــت روز، بــا شــرایط 
ــود دارد  ــازار وج ــه در ب ــی ک ــا امکان ــت روز و ب ــا وضعی روز، ب
ــه  ــگاه ب ــد. ن ــد کاال را صــادر کن ــد و بتوان ــق ده خــودش را تطبی
ــوی  ــده جواب گ ــد در آین ــه بای ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــده می کن آین
ــه  ــوی هم ــی، جواب گ ــای بازرگان ــوی اتاق ه ــت، جواب گ حاکمی
ــت  ــرو و حیثی ــوی آب ــر جوابگ ــه مهم ت ــور و از هم ــن کش قوانی

خــودش باشــد.
ــگاه  ــه آن ن ــی ب ــده واقع ــک صادرکنن ــه ی ــی ک ــه آیتم ــن س از ای
می کنــد،  حفــظ  را  بــازار  و  می گیــرد  تصمیــم  و  می کنــد 
صادرکننــدۀ مصنوعــی بــه دو مــورد از اینهــا نــگاه نمی کنــد، 
چــون نــه گذشــته ای دارد و نــه قــرار اســت آینــده ای را جواب گــو 
باشــند؛ آنهــا فقــط نــگاه بــه حــال و جیبشــان می کننــد. بنابرایــن، 
ــه هــر  ــی و در هــر شــرایطی و ب ــد و در هــر قیمت پســته را می برن

ــد.  ــه می کنن ــا عرض ــی در بازاره کیفیت
کیفیــت برایشــان مهــم نیســت چــون برنــد ندارنــد، قیمــت برایشــان 
مهــم نیســت چــون قــرار نیســت تعهــدی را بپردازنــد، هیــچ ارزشــی 
و هیــچ اعتبــاری هــم بــرای کار صــادرات قائــل نیســتند، بلکــه فقــط 

جیبشــان، لحظه شــان و گــذر از ایــن زمــان برایشــان اهمیــت دارد.
ــی  ــن معن ــه ای ــو ب ــازار بلبش ــود. ب ــو می ش ــازار بلبش ــن، ب بنابرای
ــای  ــه ظرفیت ه ــک هم ــا کم ــا ب ــه م ــته ای را ک ــه پس ــت ک اس
ــه زحمــت از ۲ دالر در  کشــور و خصوصــًا کمــک آمریکایی هــا ب
ــه شــدت  ــروز در خــارج ب ــاندیم، ام ــه 11 دالر رس ــال 137۲ ب س
ــته  ــم پس ــال های ک ــخصًا در س ــت. ش ــش یافته اس ــش کاه قیمت
هــر کیلوگــرم پســته رقــم فندقــی را بــه قیمــت 11 دالر فروختــم. 
ــا  ــن در اروپ ــه م ــن پســته ای ک در شــروع امســال )مهــر 98(، اولی
فروختــم 9.۲ یــورو فاکتــور دارم و در آخــر ســال کــه االن باشــد، 
صحبــت از 4.۶ یــورو اســت، یعنــی بــه نصــف تقلیــل پیــدا کــرده!

ــدن  ــی ش ــی رقابت ــه معن ــر ب ــد مگ ــدگان جدی ورود صادرکنن
ــده  ــته ش ــک پس ــه مال ــری ک ــرا تاج ــت؟ و چ ــازار نیس ب
ــه هــر قیمتــی کــه دوســت دارد بفروشــد؟  ــد آن را ب نمی توان
کامــاًل حرفتــان درســت اســت، امــا در بــازار رقابتــی چنــد 
ــًا،  ــن ســالم و شــفاف باشــند؛ ثانی ــز شــرط اســت: اواًل، قوانی چی
ــرام  ــا احت ــه آنه ــود و ب ــظ ش ــی حف ــازار رقابت ــت و ب ــد رقاب قواع
ــًا، مــوردی کــه از دو مــورد گفتــه شــده مهمتــر  گذاشته شــود؛ ثالث
ــه  ــه در ذات قضی ــت ک ــزی اس ــه آن چی ــی ب ــد اخالق ــت، تعه اس

ــوددارد. وج
ــورد  ــم. در م ــان روشــن می کن ــال برایت ــک مث ــا ی ــه شــرط را ب ــن س ای
پســته هــم ایــن موضــوع مصــداق دارد کــه خدمتتــان توضیــح می دهــم.
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بفرمایید.
در دورانــی کــه مــن رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ــد و  ــاجی آمدن ــه نس ــودم از اتحادی ــران ب ای
ــن  ــان ای ــل حرفش ــتند. اص ــه ای گذاش جلس
بــود کــه آنقــدر وضــع مــا در تولیــد تریکــو 
و نســاجی خــراب شــده کــه حتــی قیمــت 
کاالهــای نســاجی تــرک در ایــران ارزان تر از 
ترکیــه اســت. مــن اول فکــر کــردم اینهــا بــا 
دالرهــای متفــاوت ایــن را می ســنجند، چون 
اگــر یادتــان باشــد آن زمــان دالر مبادلــه ای، 
رقابتــی، ترجیحــی و دالرهــای متفاوتــی 
ــر  ــوع به خاط ــن موض ــاً ای ــم حتم ــود. گفت ب
قیمــت اســت. گفتنــد نــه، اصــاًل شــما دالر 
را بــه قیمــت روز کــه باالتریــن قیمــت 
ــاز کاالی ترکــی در  ــد، ب اســت حســاب کنی
ــوری  ــت! به ط ــه اس ــر از ترکی ــران ارزان ت ای
ــاجی های  ــو و نس ــدگان تریک ــه تولیدکنن ک
ترکــی می آینــد بــه ایــران و کاالی خودشــان 

برمی گرداننــد! و  می خرنــد  را 
ــب  ــن عجی ــرای م ــوع ب ــن موض ــی ای خیل
ــی را  ــک گروه ــا ی ــه همان ج ــود. بالفاصل ب
مســئول کــردم و گفتــم شــما یــک بررســی 
ــن  ــه م ــی ب ــزارش کامل ــد و گ ــع کنی جام
ــن  ــت، ای ــان چیس ــم جری ــا ببینی ــد ت بدهی

ــت. ــدی اس ــی ج ــئله خیل مس
ــد  ــردم، گفتن ــت ک ــا صحب ــای طیب نی ــا آق ب
مــن اصــاًل نمی توانــم راجــع بــه ایــن 
موضــوع نظــری بدهــم، ایــن اصــاًل منطقــی 

ــت. نیس
ــع  ــر صنای ــه وزی ــت زاده ک ــای نعم ــا آق ب
ــم  ــردم، ایشــان ه ــت ک ــد صحب ــت بودن وق
ــن  ــت و م ــی نیس ــن منطق ــاًل ای ــد اص گفتن
هــم شــنیده ام. حتــی اگــر قاچــاق هــم 
بیاورنــد، پــول ارز آن را بایــد بدهنــد، حتــی 

هزینــه کوله بــری را بایــد بدهنــد.
ــور  ــه مأم ــی ک ــه گروه ــار هفت ــد از چه بع
ــد  ــم گفتن ــوع کرده بودی ــن موض ــی ای بررس
بلــه، آقایــون درســت می گوینــد! گفتیــم 
ــی رود تریکــو  ــی کســی م ــی چــه؟! یعن یعن
وارد می کنــد و ضــرر می دهــد؟! گفتنــد 
نــه، کســانی کــه دارنــد ایــن کاالهــای 
ــد  ــرف دارن ــد، از این ط ــاجی را می آورن نس
در  چــون  می کننــد!  قاچــاق  ســوخت 
قاچــاق ســوخت، ســود یک بــه 1۰ داشــتند. 
آن موقــع بنزیــن لیتــری هــزار تومــان بــود و 
آنجــا 1۰ هــزار تومــان می فروختنــد. کســانی  
ــد  ــد، می رون ــول بیاورن ــد پ ــی توانن ــه نم ک

آنجــا و کاالهــای ســبک مثــل کاالهــای 
و  می دهنــد  کوله برهــا  بــه  را  نســاجی 
بــه  تبدیــل  بعــد  این طــرف،  می آورنــد 
ــد،  ــویی می کنن ــم پولش ــد؛ ه ــال می کنن ری
ــد و هــم سودشــان  هــم پولشــان را می گیرن
را می برنــد. ایــن یــک مثــال خیلــی ســاده ای 
ــان  ــا هم ــد از اینج ــا می آمدن ــود. ترک ه ب
کاالی خودشــان را می خریدنــد و دوبــاره 
ــر  ــد ارزان ت ــون می دیدن ــد؛ چ برمی گرداندن

ــت. اس
بــازار  می گذاریــد  را  ایــن  اســم  شــما 
رقابتــی؟! ایــن رقابتــی نیســت. چــرا رقابتــی 
نیســت؟ چــون تصمیمــی کــه سیاســت گذار 
گرفتــه و روی انــرژی یارانــه می دهــد و 
ــر  ــز امکان پذی ــور نی ــای کش ــرل مرزه کنت

ــد. ــاق بیفت ــن اتف ــده ای ــث ش ــت، باع نیس
کمــا اینکــه شــما دیدیــد در جنــوب کشــور 
انداختــه بودنــد و  از زیرزمیــن  شــیلنگ 
ــد و بنزیــن قاچــاق  ــه کشــی کــرده بودن لول
اتفــاق  می کردنــد. در خوزســتان همیــن 

ــود. ــاده ب افت
بنابرایــن، وقتــی یــک سیاســت گذار بــر 
خــالف مصالــح و منافــع کشــور و بر اســاس 
ــه صــورت خلق الســاعه  ــان و ب گذشــت زم
و بــا ایــن دیــد کــه فعــاًل از ایــن ســتون بــه 
ــرد،  ــم می گی ــت تصمی ــرج اس ــتون ف آن س

ــود. ــن می ش ــه ای نتیج
سیســتم  فقــط  کشــور  در  سیاســت گذار 
توزیــع را بلــد اســت، سیســتم تولیــد و 
خلــق ثــروت را در ایــن ســال ها اصــاًل 
بــه کار نبرده ایــم و فقــط توزیــع ثــروت 
ــرژی  ــه روی کاال و ان ــم یاران ــتیم؛ آمدی داش

ــم. دادی
چه طــور  شــما  فضــا  ایــن  در  حــاال 
ــظ  ــم حف ــه گفت ــد ســه آیتمــی را ک می توانی
کنیــد؟! قانــون، قانــون غلطــی اســت. قواعد، 
قواعــد نادرســتی اســت و اخالقــًا هم کســی 
ــرد  ــران می ب متعهــد نیســت. جنســی را از ای

ــی آورد. ــاق م ــرف قاچ و از آن ط
ــته  ــورد پس ــان در م ــد از تجربه ت بفرمایی

ــد. بگویی
مــن در ســال 139۶ وقتــی کــه کســالتم رفــع 
ــر  ــن دیگ ــم م ــودم گفت ــا خ ــود، ب ــده ب ش
مســئولیت اجتماعــی و حضــور در اتــاق 
بازرگانــی کرمــان و ایــران نــدارم، پــس 
ــه پســته بیشــتر  ــم را در زمین مقــداری فعالیت
کنــم. از ایــن رو، حرکــت کــردم بــه ســمت 
ــی در  ــه بازارهای ــد، از جمل ــای جدی بازاره
آمریــکای جنوبــی کــه تــا حــاال بــاز نشــده 

ــود. ب
ــرای  ــردم، ب ــفر ک ــور س ــه کش ــه دو، س ب
بــازاری  می توانــم  آیــا  ببینــم  اینکــه 
ــه  ــود ک ــب ب ــن عجی ــرای م ــم. ب ــدا کن پی
اینجــا  در  کــه  قیمتــی  بــا  نمی توانســتم 
هســت و بــا شــرایط صــادرات آن موقــع کــه 
ــم در اوج  ــود و ه ــان ارزی ب ــه پیم ــوز ن هن
برجــام بودیــم، پســته را آنجــا بفروشــیم! در 
ــام  ــزرگ و به ن ــار ب ــی از تج ــا یک ــادا ب کان
ــا  ــت آنج ــال ها اس ــه س ــته ک ــت پس صنع
ــال  ــه 3۰ س ــک ب ــد و نزدی ــی می کن زندگ
ــتم.  ــات گذاش ــرار مالق ــر دارد، ق اســت دفت
ســوال مــن ایــن بــود کــه شــرایط چه طــور 
ــه  ــته مان را ن ــم پس ــا نمی توانی ــه م ــت ک اس
در کانــادا و نــه در کشــورهای آمریــکای 
جنوبــی بفروشــیم؟ ایشــان پاســخ دادنــد کــه 
ــارت  ــر تج ــته را به خاط ــی پس ــا کس اینج
ــر  ــته به خاط ــًا پس ــا عمدت ــی آورد. اینج نم
ــد  ــه دادن ــد. و ادام ــرمایه می آی ــروج س خ
ــد،  ــته می آورن ــه پس ــانی ک ــه کس ــه هم ک
چــون مشــکل دارنــد و خریــد ارز برایشــان 
دشــوار اســت، ترانســفر کــردن مشــکل 
می شــود،  حســاب  پولشــویی  و  اســت 
پســته را در ایــران می خرنــد و می آورنــد 
ــول  ــان پ ــا و حساب هایش ــا در بانک ه اینج
ــادرات را  ــت ص ــز باب ــه و تمی ــته ُرفت شس
وارد می کننــد و برنمی گرداننــد. بنابرایــن، 
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ــک  ــد، ی ــرر کنن ــم ض ــان ه ــا ۵۰۰ توم ــر دالی 1۰۰ ت ــر روی ه اگ
ــک جلویشــان  ــه بان ــه ای در حسابشــان اســت ک ــول شســته و رفت پ

نمی گیــرد. را 
این موضوع از کجا ناشی می شود؟ 

ــۀ آن  ــد و مجموع ــن و قواع ــا قوانی ــه م از اینجــا ناشــی می شــود ک
ــا  ــی در دنی ــای بانک ــتم ها و کالس ه ــوان سیس ــه عن ــه ب ــواردی ک م
ــرخ ارز و  ــادرات، ن ــم و در ص ــظ نمی کنی ــور حف ــتند را در کش هس

ــم. ــاری داری ــرمایه گذاری گرفت ــت س امنی
ــازاری، دیگــر رقابــت معنــا نمی دهــد. شــما نمی توانیــد  در چنیــن ب
ــد و تیک هــای  ــی را برداری ــی تیک هــای اصل ــان رقابت ــک جری در ی

دیگــر را بگذاریــد و بگوییــد بایــد رقابتــی باشــد.
شما چطور به تعهدات ارزی خودتان عمل می کنید؟

ــد  ــه می توانی ــت ک ــرکتی اس ــج ش ــا پن ــار ی ــزو چه ــا ج ــرکت م ش
برویــد در ســایت ببینیــد کــه صــد درصــد تعهــدات ســال 97 و 98 

را انجــام داده اســت.
ــی  ــا کس ــام داده ام ت ــم را انج ــد تعهدات ــد درص ــن ص ــه م ــی ک وقت
نگویــد محســن جالل پــور کــه یــک عمــری رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ــاق  ــس ات ــوده و ریی ــران ب ــته ای ــن پس ــس انجم ــوده، رئی ــران ب ای
ــداده و خــروج ارز و  ــوده، تعهــدش را انجــام ن ــان ب ــی کرم بازرگان
ــا ارز را آزاد فروختــه، چــه اتفاقــی برایــم افتــاده؟!  ســرمایه کــرده ی
اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت کــه در ســال 97 و 98 دفاتــرم صــد 
درصــد دارد نشــان می دهــد، ولــی ســال 99 همیــن اتفــاق بــا یــک 
ضــرر هنگفتــی می افتــد! فقــط تنهــا کاری کــه کــردم ایــن بــوده کــه 
بــازارم را حفــظ کــردم، مشــتریم را حفــظ کــردم و از جــان و مــال 
ــی  ــازار باشــم، ول ــم در ب ــا بتوان ــه گذاشــتم ت و زندگــی خــودم مای

آبرویــم را داشته باشــم.
امــا صادرکننــده ای کــه در ســال97، 98 و االن که در ســال 99 هســتیم 
بــا کارت دیگــری یــا بــا کارت خــودش محصولــی را صــادر کــرده و 

ارزی برنگردانــده در بــازار حضــور دارد و فعالیــت می کنــد.
طبــق آمــاری کــه مــن دیــدم، تقریبــًا چیــزی نزدیــک بــه 9۰ درصــد 
ــد از  ــد؛ 4، ۵ درص ــل نکرده ان ــان عم ــه تعهدش ــاًل ب ــرکت ها اص ش
ــد؛  ــل کرده ان ــان را عم ــد از تعهدش ــا 3۵ درص ــه 3۰ ت ــرکت ها ب ش
ــه تمــام  ــاالی ۵۰ درصــد و فقــط ۰.۵ درصــد ب 3، 4 درصــد هــم ب

ــد. ــل کرده ان ــان عم تعهدش
مــن می گویــم ایــن سیســتم، ایــن روال و ایــن رونــد اشــتباه 
اســت و مــن کــه تعهــدم را پرداخــت کــرده ام، نــه بــه دلیــل اینکــه 
ــروی خــودم،  ــل اینکــه آب ــه دلی نمی دانســتم اشــتباه اســت، بلکــه ب
شــخصیت خــودم، اســم خــودم، برنــد خــودم را در طــول 4۰ ســال 
گذشــته نمی خواســتم زیــر ســوال ببــرم، بــا ضــرر ایــن کار را کــردم 
ــس  ــد از رئی ــه می خواه ــر آنک ــت. ه ــوم اس ــم معل ــرم ه و در دفات
ــر  ــع و معــادن، وزی ــر صنای ــر اقتصــاد، وزی ــک مرکــزی، وزی کل بان
کشــاورزی و اســتاندار بیاینــد و دفاتــر مــن را ببیننــد! ببیننــد کــه در 
دو ســال گذشــته ضــرر و زیــان مــا بــه دلیــل اینکــه قوانیــن آنهــا را 
ــد میلیون هــا و  ــوده و در عیــن حــال برون ــم چقــدر ب رعایــت کردی
میلیاردهــا تومانــی کــه بابــت اختــالف نــرخ ارز بیــن ســامانه و بــازار 

بــه جیــب عــده ای ســرازیر شــده را ببیننــد! 
مــن بایــد بــا کســی رقابــت کنــم کــه روی پســته 8 دالری، حداقــل 

ــزار  ــو پســته 3۲ ه ــر کیل ــی ه ــوده، یعن ــش ب ــان تفاوت ــزار توم 4 ه
ــر  ــم؟! غی ــادر کن ــتم ص ــور می توانس ــد، چه ط ــاوت می کن ــان تف توم
از اینکــه همــه هزینه هــا را بــه حداقــل برســانم، میــزان صادراتــم را 

بــه حداقــل برســانم و کــف بــازارم را بــا ضــرر حفــظ کنــم.
بنابرایــن ایــن رقابــت، رقابــت درســتی نیســت و اگــر مــا می گوییــم 
رقابــت، بایــد بســتر هــم رقابتــی باشــد، نــه اینکــه رانــت بــه وجــود 
ــم  ــا ه ــا ب ــد. اینه ــت کنی ــم رقاب ــت بگویی ــار ران ــم و در کن بیاوری

ســازگار نیســت.
ــت  پــس شــما بیشــتر تصمیمــات و قواعــدی کــه توســط دول
کــه  تاجــری  تــا  می کنیــد  مذمــت  را  می شــود  گرفتــه 

ــد؟ ــادر کن ــزه ای ص ــر انگی ــه ه ــته را ب ــد پس می خواه
مــن صــد درصــد بــه ایــن امــر معتقــدم؛ نــه تنهــا در مــورد پســته، 
بلکــه در مــورد ســایر محصــوالت نیــز نظــرم همیــن اســت. زمانــی 
ــم  ــا می گفت ــودم، در مصاحبه ه ــئول ب ــی مس ــاق بازرگان ــه در ات ک
هــر فســاد و هــر رانتــی از جایــی ناشــی می شــود کــه یــک تصمیــم 
غلــط گرفتــه شده اســت. اگــر تصمیــم درســت و سیاســت درســت 
ــیدند  ــن می پرس ــود. از م ــاد نمی ش ــاد ایج ــت و فس ــود، ران گرفته ش
ــش  ــم علت ــط چیســت؟! می گفت ــات غل ــن تصمیم ــن ای ــت گرفت عل

پــول اضافــی اســت.
یــک کشــور ثروتمنــِد پرمایــه و پــر پولــی داریــم و میلیاردهــا پــول 
ــع  ــع نفتــی و گازی، مناب ــم، مناب ــن برمی داری ــر زمی را از زمیــن و زی
معدنــی، منابــع آبــی، منابــع مرتــع و جنــگل و منابــع بیــن نســلی کــه 
ــم  ــود، همــه را داری ــه قبــل و امــروز و بعــد از خودمــان ب متعلــق ب
مصــرف می کنیــم. یــک سیســتم توزیــع بــه وجــود آورده ایــم و یــک 
ــط  ــن غل ــن سیســتم و از قوانی ــم نشســته اند دور ای ــادی ه ــده زی ع
و از اشــتباهات و تصمیم گیــری و از سیاســت گذاری های غلــط 

ــد. ــت می کنن ــاد ران ــا ایج ــد و اینه ــع کالن می برن مناف
اگــر تصمیــم درســت باشــد، بعــد از آن، کار در مســیر درســت پیــش 
ــط باشــد از هــر گوشــه اش  ــم غل ــی سرچشــمۀ تصمی ــی رود، وقت م
هــر کســی یــک تکــه ای را می بــرد. چــون اصــل قضیــه غلــط اســت، 
ــهام دار  ــند و س ــهیم باش ــودن س ــط ب ــن غل ــد در ای ــه می توانن هم
باشــند و در ایــن جریــان، منفعــت غیــر واقعــی و غیــر عــرف ببرنــد. 
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ــه  ــد؟! ب ــاق بیافت ــالس اتف ــدر اخت ــد اینق ــا نمی توان ــرا در اروپ چ
اینکــه تصمیمــات و سیاســت گذاری ها درســت اســت.  دلیــل 
ــه  ــت ک ــن اس ــاوت ای ــت؟ تف ــت اس ــت گذاری ها درس ــرا سیاس چ
ــل  ــد، مث ــم دارن ــر ه ــا اگ ــد، ی ــدادادی ندارن ــع خ ــا مناب اروپایی ه
ــی  ــروژ حت ــد در ن ــته اند. می دانی ــی گذاش ــک صندوق ــروژ در ی ن
یــک درصــد از پــول نفــت  را خــرج نمی کننــد، فقــط ســود پــول را 
ــدوق  ــد. صن ــط ســرمایه گذاری می کنن ــم فق ــد و آن ه خــرج می کنن
ــول  ــا پ ــد ب ــت! و دارن ــون دالر اس ــک تریلی ــدود ی ــروژ ح ارزی ن
مالیــات و پولــی کــه از مــردم و از شــرکت ها می گیرنــد کشورشــان 
ــد و کشــور را اداره  ــردم می گیرن ــول از م ــد. چــون پ را اداره می کنن
ــد. ــد، جواب گــو هســتند و قوانیــن را هــم درســت می گذارن می کنن

ــم،  ــع برمی داری ــول از مناب ــم، پ ــل می کنی ــس عم ــون برعک ــا چ م
توزیــع می کنیــم، ماشــاء اهلل گردن مــان ســیخ اســت و در عیــن حــال 

ــد! ــود می آین ــا به وج ــن رانت ه ــتند و ای ــط هس ــم غل ــن ه قوانی
 پــس دولــت به طــور مســتقیم و مســتقاًل در اتخــاذ تصمیمــات 

و وضــع قوانیــن و قواعــد نقشــی نــدارد.
ــر  ــال دیگ ــک مث ــم. ی ــما می گوی ــه ش ــی دارد را ب ــه دلیل ــه چ  اینک

ــد. ــی دارد می افت ــه اتفاق ــوید چ ــه ش ــا متوج ــم ت می زن
ــازی  ــام خصوصی س ــه ن ــتیم ب ــی داش ــک بحث ــال 1384 ی ــا از س م
کــه مقــام معظــم رهبــری ابــالغ کردنــد و گفتنــد ایــن تغییــر ریــل 
اقتصــاد کشــور اســت. امــا در اجــرای ایــن قانــون همــه گفتنــد کــه 
ــش از 9۰  ــم و بی ــی کردی ــی ط ــیر غلط ــال ها مس ــن س ــول ای در ط
ــی  ــور واقع ــت. به ط ــی نبوده اس ــازی واقع ــن خصوصی س ــد ای درص
ــه  ــت ک ــب اس ــده و جال ــازی ش ــد خصوصی س ــر از 1۰ درص کمت
ــود  ــش در دادگاه موج ــم پرونده های ــد ه ــر از 1۰ درص ــان کمت هم

اســت و همــه درگیــر هســتند.
ــه  ــود ک ــرایطی ب ــرد و ش ــدا ک ــاز پی ــول نی ــه پ ــت ب ــراً دول  اخی
همــان  بــه  شــد  متوســل  بفروشــد،  را  ســهامی  می خواســت 
ــون  ــد قان ــا بای ــه م ــح ک ــن توضی ــا ای ــازی، ب ــون خصوصی س قان
خصوصی ســازی را اجــرا کنیــم و امــوال دولتــی را بایــد بفروشــیم. 
ــس  ــت، پ ــرکت ها اس ــوال ش ــی، ام ــوال دولت ــی از ام ــد یک گفتن
گرفتنــد  تصمیــم  چــرا  می اندازیــم؛  راه  را   ETF صندوق هــای 
ــه آن  ــت ک ــن اس ــش ای ــد؟ دلیل ــای ETF را راه بیاندازن صندوق ه
ــگاه  ــه در جای ــه در کرســی وزارت نشســته و آن کســی ک کســی ک
تصمیم گیــری و سیاســت گذاری نشســته، ایــن راه هــا را پیــدا 
ــی دارد، پــول  ــاز مال می کنــد و می خواهــد در شــرایط فعلــی کــه نی
ــًا مدیریــت و کرســی مدیریــت را و  ــی ضمن ــرد، ول را از مــردم بگی
ایــن ســر قلمــی کــه بــا آن مدیــران را تعییــن می کنــد و شــبکه ای را 

ــد. ــت نده ــد از دس ــت می کن ــودش درس ــرای خ ــه ب ک
اگــر آمــده بودنــد و شــرکت ها را واگــذار کرده بودنــد، مــردم 
ــکیل  ــع تش ــان مجم ــردم خودش ــرکت ها، م ــب ش ــدند صاح می ش
می دادنــد و خودشــان هــم عمــاًل مدیــر انتخــاب می کردنــد. 
ــی در  ــوال دولت ــد ام ــر، گفتن ــن ام ــری از ای ــرای جلوگی ــن، ب بنابرای
قالــب صندوق هــای ETF ارائــه شــود و خــود دولــت هــم در رأس 
ــدون  ــد، ب ــردم گرفتن ــول را از م ــه پ ــی هم ــت. یعن ــرار گرف کار ق
ــه انتخــاب  ــدون اینک ــد، ب ــت بدهن ــار مدیری ــردم اختی ــه م ــه ب اینک
یکــی از ایــن مدیرهــا از دستشــان ســاقط شــود. چــرا آن طــرف ایــن 

ــتند. ــبکه اش هس ــا ش ــون اینه ــاز دارد؟! چ ــا را نی مدیره
متأســفانه مــا در کشــور بــه دلیــل همیــن سیاســت های ۶۰، 7۰ ســاله 
ــی  ــای بروکراس ــوری بن ــاه، ط ــان ش ــه زم ــردد ب ــه برمی گ ــر ک اخی
کشــور گذاشــته شــده کــه همــه مســئولین قــدرت خودشــان را در 
شبکه ســازی دیده انــد و شبکه ســازی هــم بــا ســر قلــم مدیــر 
تعییــن کــردن، پرداخــت حقــوق، پرداخــت مزایــا و برگشــت پــول 
ــد  ــد »شــصتا« را ســهامی کنن ــی می خواهن ــن، وقت بوده اســت. بنابرای
زیرمجموعه هایــش را در بــورس نیاوردنــد، بلکــه خــود شــصتا 
ــد،  ــه را می آوردن ــرکت های زیرمجموع ــر ش ــون اگ ــد. چ را آوردن
ــاری  ــر اختی ــت دیگ ــت و دول ــروش می رف ــان ف ــرکت ها سهام ش ش
ــد  ــد در مجمــع انتخــاب می شــد. منتهــی گفتن ــر بای نداشــت و مدی
ایــن شــرکت ها متعلــق بــه یــک مجموعــه ای بــه نــام شــصتا هســتند 
و اگــر 1۰ درصــد از ســهام شــصتا بــه آن عظمــت را بفروشــیم، 9۰ 
درصــدش متعلــق بــه خودمــان اســت. بنابرایــن، تــا هــر میــزان کــه 

ــد. ــری دارن ــدرت تصمیم گی ــاز ق ــند، ب بفروش
ــد  ــما چن ــیدم ش ــت شــصتا پرس ــل وق ــک روزی از مدیرعام ــن ی م
نفــر مدیــر انتخــاب می کنیــد؟! گفــت 8۰۰ نفــر! ایــن 8۰۰ نفــر تنهــا 

بخشــی از ســرقفلی وزارت کار هســتند. 
ــی و اینکــه  ــه قدرت خواه ــبکه، ب ــه آن ش ــردد ب ــل برمی گ ــس دلی پ
ــس  ــد؛ پ ــازه نمی دهن ــن اج ــد؛ بنابرای ــاز کنن ــان را ب ــای خودش ج
ــند؛  ــور داشته باش ــا حض ــه اینه ــد ک ــوری باش ــد ط ــت ها بای سیاس
ــا  ــق ب ــت ها مواف ــد سیاس ــند بای ــور داشته باش ــد حض ــا بخواهن اینه
ــویم  ــن، می ش ــد. بنابرای ــم وصلن ــه ه ــا ب ــد. اینه ــا باش ــور اینه حض

ــروز وجــود دارد. ــه ام ــزی ک چی
پــس رفتــن بــه ســمت بــورس قدمی بــه ســمت خصوصی ســازی 

؟ نبوده
ــارد  ــزار میلی ــدود 4۰ ه ــا االن ح ــوده! ت ــی ب ــن مال ــط تأمی ــه، فق  ن
تومــان از امــوال دولــت را فروخته انــد، بــدون اینکــه اختیــار تعییــن 
حتــی یــک مدیــر یــا یــک آبدارچــی را بــه مــردم بدهنــد. فقــط پــول 
ــد،  ــم دارن ــی ها را ه ــد، کرس ــم دارن ــت را ه ــد، مدیری را گرفته ان

شــبکه را هــم دارنــد.
از ایــن بحــث بگذریــم! شــما کورونــا، تصمیمــات غلــط ارزی 
ــرف،  ــار مص ــک ب ــای ی ــد ارزی و کارت ه ــث تعه ــل بح مث
ــازار و حجــم زیــاد عرضــه را  ــه ب دیــر عرضــه شــدن پســته ب
ــا  ــد. آی ــف کردی ــر قیمــت پســته توصی ــر ب ــل موث جــزو عوام
می شــود بــه اینهــا وزن بدهیــد کــه اثرگــذاری هریــک چقــدر 

بوده اســت؟
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ــی  ــن کار را نکــرده ام. ول ــت ای ــن هیچ وق ــی م می شــود وزن داد، ول
اگــر بخواهــم اولویــت بدهــم، اولیــن و بزرگتریــن مســئله  کــه مــا در 
ســال گذشــته داشــتیم، دیــر بــه بــازار آمــدن پســته و عــدم عرضــه 
توســط باغــداران و تولیدکننــدگان در اول فصــل بــود. ایــن دو مــورد 
ــورس  ــای ب ــرف و حدیث ه ــی ح ــد و از طرف ــراه ش ــم هم ــا ه ب
ــا  ــل دوم کورون ــد. عام ــا ش ــه در اوج تقاض ــف عرض ــث توق باع

اســت. و ســومین مســئله از نظــر مــن مســائل ارزی اســت.
مــن یــک بــار بــه دوســتان در انجمــن پســته عــرض کــردم کــه اگــر 
ــن ســومی حــل شــود  آن دو موضــوع اول حــل نشــود، چنانچــه ای
کمکــی بــه پســته نمی کنــد، چــه بســا کــه مشــکل هــم ایجــاد کنــد.

 چه مشکلی ایجاد می کند؟ 
اگــر نتوانیــم بــازار را در عرضــه و تقاضــا مدیریــت کنیــم و اگــر نتوانیــم 
شــرایط طبیعــی و رقابــت صحیــح را بــه وجــود بیاوریــم، صادرکنندگان 
ــا  ــند ت ــارج بفروش ــی در خ ــه قیمت ــه چ ــه ب ــی از اینک ــرس و نگران ت
بتواننــد بــه تعهــد ارزی  عمــل کننــد هــم از رویشــان برداشــته می شــود 
ــت،  ــن اولوی ــا ای ــان ب ــم. هم زم ــتیم بازمی مانی ــروز هس ــه ام و از آنچ

بایــد آن مســائل را حــل کنیــم.
ــی  ــم و آگاه ــاق و فه ــده وف ــدار و صادرکنن ــن باغ ــد بی ــی اول بای یعن
ــل  ــه دلی ــا ب ــد مســئله مصــرف را در دنی ــم. بعــد بای ــه وجــود بیاوری ب
کورونــا دنبــال کنیــم تــا بتوانیــم بــازار خودمــان را داشــته باشــیم. حتــی 
ــان  ــر جری ــا س ــا آمریکایی ه ــم ب ــه بروی ــوده ک ــن ب ــن ای ــنهاد م پیش
بازارهــا مذاکــره کنیــم. نگوییــم آمریــکا رقیــب ســر ســخت مــا اســت 
ــا آنهــا  و ممکــن اســت در سیاســت یــا در مســائل امنیتــی و نظامــی ب
مشــکل داشــته باشــیم، بلکــه در رابطــه بــا اقتصــاد بایــد فکــر کنیــم کــه 
یــک عــده زیــادی در اینجــا زندگیشــان بــه پســته وصــل اســت و اگــر 

ــار می شــوند. ــادی گرفت ــت زی ــم جمعی ــال بکنی ــا کوتاهــی و اهم م
عرضــه نادرســت و نامتــوازن، دیــر آمــدن پســته بــه بــازار، کــم شــدن 
ــا  ــل شــیوع کورون ــه دلی مصــرف و ایجــاد مشــکل در حمــل و نقــل ب

ــت. ــته شده اس ــدن پس ــث مان باع
ــش  ــا کاه ــل کورون ــه دلی ــته ب ــرف پس ــد مص ــه می فرمایی اینک
ــا اینکــه  ــی و بهداشــت اســت ی ــاده غذای ــه، چــون بحــث  م یافت
ــد  ــادی نمی توانن ــع اقتص ــکاری و وض ــر بی ــا به خاط ــردم دنی م

ــد؟ ــته بخرن پس
ــا  ــر از همــه ایــن اســت کــه شــرایط دنی پنــج دلیــل دارد. اول و مهمت
در مصــرف همــه چیــز عــوض شده اســت. شــما امــروز دیگــر آن همــه 
لبــاس، غــذا، رفــت و آمــد و وســایل را کــه تــا قبــل از کورونــا اســتفاده 
می کردیــد، نیــاز نداریــد. مــن حداقــل در مــاه پنــج بــار لبــاس عــوض 
می کــردم و بــه خشکشــویی مــی دادم، االن دو مــاه اســت کــه در ایــران 
ــوض  ــم ع ــلوار ه ــت و ش ــت ک ــدت، یک دس ــن م ــتم و در ای هس
نکــرده ام؛ چــون همــه کارهــا در منــزل و پشــت ویدئــو کنفرانــس انجــام 
می شــود. کفــش، لبــاس و مصــرف همــه چیزهــا از جملــه غــذا، تحــت 
ــتم، االن  ــان داش ــا مهم ــب اینج ــر ش ــن ه ــت. م ــرار گرفته اس ــر ق تأثی
هیــچ مهمــان و رفــت و آمــدی نیســت. بنابرایــن، نــه آجیلــی خــورده 
می شــود و نــه مصرفــی دارد. پــس عامــل اول ایــن اســت کــه مصــرف 
در دنیــا بــه دلیــل کورونــا و خانه نشــینی ناشــی از آن و عــدم برگــزاری 

ــت. ــم شده اس ــیار ک ــا بس ــم ها و مهمانی ه ــی ها، مراس عروس
دو، در وضــع زندگــی و معیشــت مــردم تغییــر ایجــاد شــده و درآمدهــا 

کاهــش یافتــه و امــکان خریــد تنقــالت وجــود نــدارد.
ســه، حمــل و نقــل تأثیــر پذیرفتــه اســت. وقتــی در جریــان لجســتیک 
و رفــت و آمــد بیــن کشــورها در دنیــا مشــکل داریــد، چیــن نمی توانــد 
بارهــا را تخلیــه کنــد، مســئله پــورت دارد، مســئله کارگــر دارد و مســئله 

ــز متوقف می شــود. ــار دارد. پــس عمــاًل همــه چی ــه ب تخلی
ــت  ــر وق ــن، ه ــل از ای ــردم قب ــده اند. م ــته ش ــگاه ها بس ــار، فروش چه
اراده می کردنــد می توانســتند بــرای خریــد اقــدام کننــد، امــا االن 
خریدکــردن نوبتــی اســت و فروشــگاه ها هفتــه ای یــک روز بــاز 

ــد. ــدی دارن ــئلۀ ج ــتند و مس هس
ــا،  ــیوع کورون ــی از ش ــر ناش ــرگ و می ــرس از م ــل ت ــه دلی ــج، ب پن
ــاًل در ادارات  ــاد. قب ــاق افت ــورها اتف ــا در کش ــه ای از تعطیلی ه مجموع
ــک  ــخص ی ــز ش ــی، روی می ــادی و فرهنگ ــای اقتص و در مجموعه ه
ظــرف آجیــل وجودداشــت. یــا فــرد در کیــف مدرســۀ بچــه اش یــک 
ــا در  ــًا کورون ــه عنــوان میــان وعــده می گذاشــت. اتفاق ظــرف آجیــل ب

ــت. ــر داشته اس ــی تأثی ــز خیل ــه چی ــرف هم مص
ــد  ــرف می کنن ــته مص ــا پس ــه در دنی ــری ک ــنیده ام آن قش ــن ش  م
خیلــی از نظــر مالــی مســئله ای ندارنــد و ایــن طــور نیســت کــه 
بیــکار شــده باشــند و توانایــی مالــی بــرای خریــد آجیــل نداشــته 

باشــند. 
همــه جــا این طــور نیســت. مثــاًل در روســیه، عمدتــًا کســانی کــه پســته 
ــک  ــراد ی ــن اف ــد. ای ــروب می خورن ــا مش ــد، آن را ب ــرف می کنن مص
ــادام زمینــی می خورنــد،  ــد. االن دارنــد کنــارش ب بودجــه خاصــی دارن
در حالــی کــه قبــاًل جــای آن پســته بــود. البتــه خیلــی از جاهــا مشــکل 

مالــی بــرای خریــد پســته ندارنــد.
قیمت آجیل های دیگر چه تغییری کرده؟

ــش  ــی قیمت ــن االن خیل ــی چی ــادام زمین ــاًل ب ــده، مث ــن آم ــی پایی خیل
ــان را  ــا تولیدش ــه آنه ــم ک ــت. می دان ــا اس ــته م ــت پس ــر از قیم پایین ت
ــی  ــت قیمت ــک اُف ــد. همــۀ آجیل هــا ی ــر فروختن ــه قیمت هــای پایین ت ب

داشــته اند.
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ــه  ــی ک ــازار و نقش ــوع ب ــا موض ــه ب در رابط
ــد  ــند چن ــد داشته باش ــدگان می توانن تولیدکنن

ــد. ــن می رس ــن م ــه ذه ــه ب نکت
ــم وضــع  مــن از منظــر تولیدکننــدگان می توان
بــازار را این گونــه ببینــم کــه باغــداران پســته، 
ــا 3  ــزار ت ــن ۲ ه ــط بی ــور متوس ــاالنه به ط س
ــان  ــار در باغش ــر هکت ــه ازای ه ــزار دالر ب ه
ــای  ــای هزینه ه ــه منه ــد- البت ــه می کنن هزین
ــای  ــاس نرخ ه ــر اس ــه ب ــرمایه گذاری- ک س
ــان در  ــون توم ــا ۶۰ میلی ــروز حــدود 4۰ ت ام
ســال می شــود. از ســوی دیگــر، متوســط 
باغــات  از  بســیاری  در  پســته  برداشــت 
کرمــان، رفســنجان و حتــی ســیرجان در بــازه 
زمانــی 1۰ ســاله در حــدود ۵۰۰ کیلوگــرم در 

ــار اســت. هکت
ــدد  ــته و ع ــرم پس ــت ۵۰۰ کیلوگ ــر برداش اگ
ــر  ــه در ه ــزار و ۵۰۰ دالر هزین ــن ۲ ه میانگی
هکتــار را در نظــر بگیریــم، از تقســیم کــردن 
۲ هــزار و ۵۰۰ دالر بــر ۵۰۰ کیلوگــرم، هزینــه 
ــود.  ــته ۵ دالر می ش ــرم پس ــر کیلوگ ــد ه تولی
از ســوی دیگــر، وقتــی متوســط قیمــت 
ــت  ــن بس ــی، ده ــای روآب ــته ه ــوع پس مجم
ــرود،  ــروش ب ــم ۵ دالر ف ــی روی ه ــه آب و ت
بســیاری از باغــداران عمــاًل چیــزی گیرشــان 
نیامــده و بیــش از هزینه شــان نتوانســته اند 

ــد. برداشــت کنن
ــور  ــک کش ــا ی ــور م ــه، کش ــه دوم اینک نکت
ــه در  ــاه و چ ــه در دوران ش ــت، چ ــی اس نفت
ــیار  ــع بس ــی از مناب ــالمی، یک ــوری اس جمه
مهــم حکومــت هــا، نفــت اســت. حکومت هــا 
ــای خودشــان  ــظ بق ــی حف در کشــورهای نفت
ــه،  ــت. در نتیج ــت اس ــر و در اولوی ــد نظ م
ــه  ــتند ک ــورها نیس ــایر کش ــروژ و س ــل ن مث
ــت  ــه نف ــد، بلک ــره کنن ــت را ذخی ــد نف درآم
اقتصــاد کشــور می کننــد.  را وارد چرخــه 
وقتــی نفــت کــه بــا یــک قیمــت تمــام شــده 
بســیار پاییــن تولیــد می شــود و مقــدار قابــل 
ــا دارد را وارد  ــرای دولت ه ــود ب ــی س توجه

ــرخ  ــد ن ــد، می توانن ــاد می کنن ــه اقتص چرخ
ارز را بــه صــورت مصنوعــی ثابــت نگــه 
ــم- از  ــا دیدی ــا و باره ــد- چنانچــه باره دارن
ســوی دیگــر، بــه دالیــل دیگــری کــه بحثــش 
مفصــل اســت، نمی تواننــد ســودهای صــوری 
ــورم  ــع آن ت ــه تب ــپرده ها و ب ــه س ــا ب بانک ه
را کاهــش دهنــد، در نتیجــه مــا همیشــه یــک 
تــورم حداقــل ۲۰ درصــدی خواهیــم داشــت. 
قیمــت  تــورم ســاالنه، خود به خــود  ایــن 
ــه  ــرد، ب ــد ب ــاال خواه ــام شــده پســته را ب تم
ــزار و ۵۰۰ دالر  ــه ۲ ه ــه هزین ــا ک ــن معن ای
هــزار  و 4  در هکتــار کم کــم می شــود 3 
دالر و در ایــن شــرایط اگــر مــا بهــروری 
ــه در  ــم - ک ــش ندهی ــب افزای ــان را متناس م
ــه  ــود ب ــد موج ــن رون ــه یافت ــورت ادام ص
ــم-  ــش دهی ــم افزای ــاد نمی توانی ــال زی احتم
معنایــش ایــن اســت کــه قیمــت تمــام شــده 
ــم  ــر ه ــته از ۵ دالر باالت ــرم پس ــر کیلوگ ه
مــی رود. درحالی کــه، قیمــت تمــام شــده 
ــه  ــدون هزین ــی ب ــته کاران آمریکای ــرای پس ب
برداشــت و فــراوری حــدود ۲ دالر اســت 
)هزینــه برداشــت و فــرآوری توســط فــرآوری 
ــروش را  ــئولیت ف ــه مس ــه البت ــدگان - ک کنن
ــود  ــت می ش ــتند- پرداخ ــده دار هس ــم عه ه
ــت  ــردد(. قیم ــر می گ ــروش کس ــغ ف و از مبل
تولیدکننــدگان  پســتۀ  پاییــن  تمــام شــدۀ 
ــوب  ــاک خ ــدد دارد، خ ــل متع ــکا دالی آمری
و پایــه و پیونــد کامــاًل مناســب، اقلیــم و 
ــن  ــا ۵ ت ــت 3 ت ــًا برداش ــیرین و نتیجت آب ش
پســته خشــک از هــر هکتــار در ایــن موضــوع 

ــد.  موثرن
ــی  ــح داده شــد - یعن ــه توضی ــرایطی ک در ش
ثبــات نــرخ ارز و ادامــه یافتــن اقتصــاد تورمی 
ــته ایم -  ــته داش ــال گذش ــه در ۵۰ - ۶۰ س ک
ــود  ــا می ش ــار م ــزار دالر در هکت ــه 3 ه هزین
ــه احتمــال  ــزار دالر )ک ــزار دالر و ۵ ه 4 ه
ــا ۵، ۶ ســال  ایــن وجــوددارد کــه نــرخ ارز ت
ــان  ــزار توم ــن ۲۵، ۲۶ ه ــد همی ــده در ح آین

ثابــت بمانــد(. در چنیــن شــرایطی اگــر یــک 
تــن پســته هــم از هــر هکتــار برداشــت کنیــم، 

ــود. ــان نمی ش ــودی نصیبم ــر س دیگ
بنابرایــن، دو موضوعــی کــه در حــال حاضــر 
ــدا  ــت پی ــت اهمی ــاورزان بی نهای ــرای کش ب

ــد: ــن قرارن ــد، از ای می کن
1- چگونــه مــا می توانیــم برداشــت ۵۰۰ 
ــر  ــه مقادی ــار را ب ــن در هکت ــک ت ــو و ی کیل

ــانیم؟ ــر برس باالت
2- چگونــه مــا کشــاورزها می توانیــم قیمــت 
دالری پســته را از ۵ دالر فعلــی بــه حــدود 9 

ــانیم؟ ــش برس ــال پی و 1۰ دالر یک س
ــاورزی  ــچ کش ــت، هی ــلم اس ــه مس ــه ک آنچ
ــا را انجــام  ــن کاره ــد ای ــی نمی توان ــه تنهای ب

ــد. ده
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه مــا یــک 
ــه  ــم ک ــی در پســته داری فرصــت بســیار جالب
ایــن فرصــت را هیــچ محصــول دیگــری 
ــانات  ــد و نوس ــای تولی ــر نموداره ــدارد. اگ ن
ــم،  ــردو را ببینی ــادام و گ وحشــتناک قیمــت ب
متوجــه می شــویم کــه چقــدر نوســانات 
زیــادی دارنــد. وقتــی تولیــد ایــن محصــوالت 
ــه  ــیده، ب ــن رس ــون ت ــک میلی ــدود ی ــه ح ب
در  بســیاری  تولیدکننــدگان  اینکــه  دلیــل 
و  دارنــد  حضــور  مختلــف  کشــورهای 
هماهنگــی بیــن آنهــا امکان پذیــر نیســت، 
ــدید  ــوالت ش ــی در آن محص ــانات قیمت نوس
اســت. مثــاًل قیمــت بــادام از ۲ دالر تــا ۶ دالر 
ــه  ــرده ک ــان ک ــاله نوس ــک دوره چندس در ی
ــع  ــه تب ــده و ب ــرای تولیدکنن ــن نوســانات ب ای

هماهنگی تولیدکنندگان؛ راه نجات پسته کشور
علی نظری

باغدار پسته و عضو هیئت مؤسس انجمن پسته ایران
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اســت. عــذاب آور  توزیع کننــدگان  آن 
ولــی در مــورد پســته وضعیــت چگونــه 
نوچــه  پســته  باغ هــای  اگــر  اســت؟! 
ــا 3، 4 ســال  آمریــکا روی کار بیاینــد، آنهــا ت
آینــده حــدود ۶۰۰ هــزار تــن محصــول 
احــداث  بــا  ترکیــه  در  خواهندداشــت. 
ــن ســال پیــش  ــورک کــه چندی ســدهای آتات
در منطقــه پســته خیز ترکیــه زده شــده و شــبکه 
کانال هــای آبرســانی کــه در آنجا وجــوددارد و 
ــج  ــند، به تدری ــل می رس ــرداری کام ــه بهره ب ب
ــه روش آبــی تغییــر  روش پســته کاری دیــم ب
می کنــد و در ایــن صــورت محصول شــان 
خیلــی افزایــش خواهــد یافــت. مقــدار تولیــد 
اکنــون پســته ترکیــه تقریبــًا هــر ۲ ســال 
ــی  ــد، ول ــن می رس ــزار ت ــه ۲۰۰ ه ــار ب یک ب
کم کــم می تواننــد ایــن ۲۰۰ هــزار تــن را 
بــا تغییــر روش آبیــاری در چنــد ســال آینــده 
ثابــت نگــه دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ترک هــا مدعــی هســتند امســال 3۰۰ هزارتــن 
محصــول دارنــد و در ســال هــای نــه چنــدان 
هزارتــن   ۵۰۰ بــه  تولیدشــان  میــزان  دور 
مــی رســد. مجمــوع کشــورهای دیگــری 
ــد  ــران و اســترالیا هــم دارن ــل اســپانیا و ای مث
ــد.  ــه می کنن ــته را اضاف ــت پس ــطح زیرکش س
ــون  ــک میلی ــد ی ــه تولی ــم ب ــن، داری بنابرای
ــا  ــویم. ام ــک می ش ــا نزدی ــته در دنی ــن پس ت
شــرکت واندرفــول )پارامونــت ســابق( در 
آمریــکا بــا در اختیــار داشــتن 3۰۰ هــزار تــن 

ــر  ــراه 8 نف ــه هم ــد، ب ــن تولی ــزار ت از ۶۰۰ ه
دیگــر از صادرکننــدگان آمریکایی-کــه مثاًل ده 
ــن  ــزار ت ــرای ۶۰۰ ه ــده ب ــرکت عرضه کنن ش
ــری  ــد رهب بســیار اســتثنائی اســت - می توانن
ــی در پســته ایجــاد کننــد  و ثبــات بســیار عال
ــادام و  کــه ایــن بــرای بقیــه خشــکبار مثــل ب

ــت. ــر نیس ــردو امکان پذی ــدق و گ فن
ــوب  ــت خ ــن موقعی ــم از ای ــر بخواهی ــا اگ م
پســته  قیمــت  یعنــی  کنیــم؛  بهره بــرداری 
آمریــکا - به دلیــل حجــم تولیــد چنــد برابــری 
منحصــر  ویژگــی  و  تولیدکننــدگان  بقیــه 
ــان در  ــدود - همچن ــندگان مح ــرد فروش به ف
ســطح ســال گذشــته حفــظ شــود و مــا بتوانیــم 
پســته خودمــان را همــراه پســته آمریــکا و هــم 
قیمــت آنهــا بفروشــیم، بســیار امکان پذیــر 
ــته اش را از 8  ــت پس ــکا قیم ــت. االن آمری اس
ــا قیمــت پســته مان  ــاورده و م ــر نی دالر پایین ت
البتــه  رســانده ایم.  دالر   ۵ حــدود  بــه  را 
ــدم  ــل ع ــی به دلی ــرایط فعل ــئله در ش ــن مس ای
وجــود یــک عرضــه کننــده بــزرگ و بــه تبــع 
آن عــدم وجــود یــک هدایتگــر مــورد اعتمــاد 
در بــازار پســته ایــران، و از طــرف دیگــر 
اتفاقــات همزمــان ســرمازدگی ســال گذشــته و 
ــل در  ــدی حمــل و نق مشــکالت ناشــی از کن
ــل شــیوع  ــم و کاهــش تقاضــا به دلی ــر تحری اث
ــچ  ــون  به هی ــاد. اکن ــاق افت ــا اتف بیمــاری کورون
وجــه نمی توانیــم از صادر کننــدگان انتظــار 
ــت  ــی قیم ــد به تنهای ــه بتوانن ــیم ک ــته باش داش

ــطوح  ــه س ــی ب ــران را از ۵ دالر فعل ــته ای پس
باالتــر برســانند. چــرا کــه هیــچ صادرکننــده ای 
ــد روی قیمــت  ــده دیگــر نمی توان ــا صادرکنن ب
هماهنــگ شــود، ولــی مــا تولیدکننــدگان 

می توانیــم هماهنــگ شــویم.
هماهنگــی مــا ســبب می شــود تــا ایــن امــکان 
ــکا  ــی آمری ــه وقت ــم ک ــم کنی ــازار فراه را در ب
نگــه  دالر   8 روی  را  پســته اش  می خواهــد 
ــت  ــا قیم ــراه آنه ــم هم ــم بتوانی ــا ه دارد، م
پســته مان را روی 8 دالر نگــه داریــم. امــا 
ــن  ــد ای ــی نمی توان ــه تنهای ــچ کشــاورزی ب هی
ــه  ــی ک ــا راه ــن، تنه ــر م ــد. به نظ کار را بکن
وجــود دارد ایــن اســت کــه کل تولیدکننــدگان 
ــرکت  ــد ش ــق چن ــان را از طری ــته، پسته ش پس
بفروشــند. بهتــر اســت بگویــم چنــد شــرکت، 

ــاورزان. ــوم کش ــکل از عم متش
ــه  ــی ک ــت تفرق ــته از حال ــروش پس ــد ف بای
ناهماهنــگ  عرضه کننــدۀ  هــزاران  دســت 
دربیایــد.  می شــود،  عرضــه  بــازار  بــه 
ــوم  ــکل از عم ــدود، متش ــدگان مح عرضه کنن
 تولیدکننــدگان،  می تواننــد بــازار را همــراه 
ــد  ــم کنن ــه وجــود دارد، تنظی ــی ک ــا تقاضای ب
ــدا  ــدیدی پی ــان  ش ــا نوس ــد قیمت ه و نگذارن
ــزار بســیار مرســوم اســت و در  ــن اب ــد. ای کن
ــا تســت شده اســت.  بســیار از کشــورها باره
بــا موضــوع دوم کــه چطــور  رابطــه  در 
ــم  ــش دهی ــرم را افزای ــره وری ۵۰۰ کیلوگ به
ــات  ــق تحقیق ــز از طری ــی ج ــچ راه ــم هی ه
تولید کننــدگان وجــود  ترویجــی مشــترک 
طریــق  از  بایــد  هــم  کار  ایــن  نــدارد. 
ــوند،  ــراه می ش ــم هم ــا ه ــه ب ــاورزانی ک کش
ــم  ــا ه ــد ب ــاورزان بای ــرد. کش ــورت بگی ص
ــا هــم تحقیقــات مشــترک  همــراه شــوند و ب
انجــام دهنــد و تحقیقــات مشــترک را بــا 
ــینرژی  ــن س ــد. ای ــتراک بگذارن ــه اش ــم ب ه
هــم  بــا  را  همــه  می شــود،  ایجــاد  کــه 
را  مســئولیت  ایــن  البتــه  می بــرد.  بــاال 
مدیریــت  مســئولیت  کــه  شــرکت هایی 
می گیرنــد  به عهــده  را  تقاضــا  و  عرضــه 
ــن  ــی ای ــوند. یعن ــده دار ش ــد عه ــز می توانن نی
ــد،  ــرل می کنن ــه را کنت ــم عرض ــرکت ها ه ش
ــد  ــه کشــاورزان می دهن ــی ب ــات فن هــم خدم

کــه بهــره وری را افزایــش دهنــد.

نمودار نوسانات قیمت بادام )برحسب دالر به ازای هر تن(
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آقــای عســگراوالدی! رونــد قیمــت دالری و 
ریالــی پســته از اول ســال تجــاری امســال 

ــه بوده اســت؟ ــون چگون ــا کن ت
بــرای بــازار پســته ســه بــازه زمانــی دیــده 
ــا  ــه اوج تقاض ــز ک ــه پایی ــه ماه ــود؛ اول: س می ش
ــروش پســته اســت )High Season(، دوم:  و ف
شــش ماهــه زمســتان و بهــار  کــه تقاضــا و فــروش 
 ،)Normal Season( ــت ــادی اس ــطح ع در س
ــم و  ــه تقاضــا ک ــه تابســتان ک ــوم: ســه ماه س
متعاقبــاً فــروش در ســطح کمــی انجــام می شــود 

.)Low Season(
متأســفانه قیمــت دالری پســته ایران در بــازۀ اول 
گــران بــود و فصــل اصلــی صادراتــی از دســت 
ــادرات  ــه ص ــد ک ــان می ده ــا نش ــت. آماره رف
ــر از  ــن کمت ــزار ت ــاً ۵۰ ه ــازه تقریب ــن ب در ای
ســنوات گذشــته رقــم خــورده و دلیــل اصلــی، 
گــران بــودن پســته در بــازه اول را عرضــۀ کمتــر 

ــم. پســته توســط کشــاورزان می دان
ــه تناســب  ــا را ب ــن کاهــش عرضــه قیمت ه ای
دالر آن روز بــاال نگــه داشــت. در آن ســه 
ماهــه پاییــز، قیمــت برابــری دالر در کانــال 11 
ــد  ــرار داشــت و کشــاورزان اُمی هــزار تومــان ق
ــت  ــاال رود و قیم ــت دالر ب ــه قیم ــتند ک داش
ــه  ــی ب ــذا رغبت ــد، ل ــدا کن ــش پی ــته افزای پس
ــد، ویروســی  ــن اُمی ــروش پســته نداشــتند. ای ف
ــن  ــت و همی ــته انداخ ــارت پس ــان تج ــه ج ب
وضعیتــی کــه می بینیــد پیــش آمــد. اگــر 
کشــاورزان به جــای نگه داشــتن پســته، آن را 
ــول آن در باغاتشــان  ــا پ ــد و ب عرضــه می کردن
)ســرمایه گذاری دراز مــدت( و یــا دالر، بــورس 
ــاه  ــرمایه گذاری کوت ــک )س ــال و مل ــهام، ط س
یــا میــان مــدت( می کردنــد، آن ویــروس 
ــع  ــان موق ــاد. در هم ــته نمی افت ــان پس ــه ج ب
ــه را  ــن نکت ــه ای ای ــدگان حرف ــب صادرکنن اغل
ــا  ــد، ام ــرح می کردن ــی مط ــات عموم در جلس
کشــاورزان باورشــان نمی آمــد کــه منافــع 
همــگان در عرضــه پســته بیشــتر، در بــازۀ 
زمانــی اول بــود. در بــازۀ دوم هــم کــه متأســفانه 

ویــروس کورونــا بــه صحنــه آمــد و معــادالت 
ــت.  ــم ریخ ــه ه ــا را ب ــاری دنی تج

عوامــل موثــر بــر ایــن رونــد قیمــت دالری 
و ریالــی چــه بــوده و شــما مهم تریــن 

ــد؟ ــه می دانی ــل را چ عوام
عوامــل تأثیرگــذار بــر بــازار را بایــد در ســطح 
درصــد   8۰ از  بیــش  زیــرا  دیــد،  جهانــی 
بــه  ایــران  پســته  شــده  تولیــد  محصــول 
کــه  می شــود  ارائــه  بین المللــی  بازارهــای 
اســاس آن عرضــه و تقاضــا در داخــل و خــارج 
اســت. ایــن موضــوع مســئله ای بســیار پیجیــده 
اســت؛ مثــاًل صادرکننــده بــرای کشــاورز تقاضــا 
بــه شــمار مــی رود، امــا همــان صادرکننــده برای 
ــاب  ــه حس ــه ب ــی عرض ــدگان خارج واردکنن
ــن بحــث مفصلــی اســت. بعــد از  ــد و ای می آی
ــا  ــا و تقاضا ه ــام عرضه ه ــواع و اقس ــه ان اینک
را از هــم تفکیــک کردیــم، می بایســت بــه 
می گــذارد  تأثیــر  آنهــا  روی  کــه  عواملــی 
ــواع مشــکالت اقتصــادی  ــل ان ــم؛ مث ــر کنی فک
ــکا  ــای آمری ــرخ دالر و تحریم ه ــی و ن و سیاس
کــه شــدیداً بــر بزرگ تریــن بــازار پســته ایــران 
در چیــن اثــر گذاشــته اســت و متأســفانه امســال 
ــم  ــا ه ــتی کورون ــی بهداش ــکل جهان ــه مش ب
برخورده ایــم. تحلیــل یــا پیش بینــی کــردن 
برآینــد ایــن نیروهــا کار بســیار ســختی اســت 

ــد. ــی می طلب ــه مفصل و تجرب
ــت  ــه قیم ــود ک ــی ش ــه م ــون گفت ــم اکن ه
ریالــی پســته از افزایــش قیمــت دالر تبعیــت 
نمی کنــد و همــگام بــا آن بــاال نرفتــه 
ــد  ــه می دانی ــر را چ ــن ام ــل ای ــت. دلی اس
ــارت و  ــری در تج ــوع اث ــن موض ــا ای و آی

ــد؟ ــته باش ــد داش ــته می توان ــد پس تولی
عوامــل تأثیرگــذار در قیمــت پســته متعــدد 
ــه  ــن نیروهاســت. بل ــد ای ــازار، برآین اســت و ب
ــن  ــی از ای ــرخ دالر یک ــه ن ــت ک ــت اس درس
نیروهاســت ولــی اشــتباه اســت کــه ایــن عامــل 
را مطلــق بدانیــم و متأســفانه ایــن تابــوی مطلــق 
بــودن نیــروی دالر، اکثریــت را بــه اشــتباه 
ــار و  ــدگان و تج ــب صادرکنن ــت و اغل انداخ

ــواب  ــن، ج ــدند. بنابرای ــرر ش ــاورزان متض کش
ســوال شــما ایــن اســت کــه عوامــل مهم تــری 
بــرای عرضــه و تقاضــا وجــود داشــته کــه اثــر 
ــا  ــرده و ب ــی ک ــت دالر را خنث ــن قیم ــاال رفت ب
ادامــه وضعیــت کنونــی کشــور، بعیــد می دانــم 
ــی  ــه ایــن زودی هــا تابعیــت قیمــت ریال کــه ب
ــرد.   ــا افزایــش قیمــت دالر شــکل بپذی پســته ب
لطفــًا توضیحــی راجــع بــه موضــوع تعهــد 
ارزی بفرماییــد و از دیــد شــما اثــرات آن بــر 

تجــارت و بــازار پســته چیســت؟
صادرکننــده ناگزیــر بــه برگردانــدن ارز صادراتی 
به کشــور اســت، زیــرا هم بایــد تعهــدات ریالی 
خــود را بــا تأمیــن کنندگانــش انجام دهــد و هم 
می خواهــد مجــدداً خریــد کنــد و بــه صــادرات 
ــکار  ــادرات راه ــاًل ص ــد. اص ــه ده ــود ادام خ
صحیحــی بــرای خــروج ســرمایه نیســت. 
کســی کــه می خواهــد ســرمایه خــود را خــارج 
کنــد بــه آســانی از صرافــی ارز می خــرد و 
ــدارد  ــی ن ــد و لزوم ــل می نمای ــارج منتق ــه خ ب
ــی  ــدت طوالن ــه از مســیر صــادرات، طــی م ک
ــن کار را  ــاری ای ــاد تج ــک های زی ــا ریس و ب
انجــام دهــد. گرفتــن تعهــد ارزی از صادرکننــده 
صرفــاً ایجــاد یــک تشــویش و کار اضافــی بــر 
صادرکننــده اســت کــه فقــط موجــب دلســردی 
صادرکننــده می شــود. نهایتــاً هــر چــه فشــارها 
ــر صادرکننــده زیادتــر شــود کار صادراتــی او  ب

ــود.  ــر می ش کمت
بــازار آزاد، قیمت هــای ارز را بــه خــودِی خــود 
ــازار  ــه ارز در ب ــه ارائ ــر چ ــد؛ ه ــم می کن تنظی
ــت  ــرد، قیم ــورت پذی ــتر ص ــر و بیش ارز بهت
ــه  ــود، ن ــرل می ش ــی کنت ــورت طبیع ارز به ص
ــد و  ــازار را ندهن ــه ب ــه ارز ب ــازه ارائ ــه اج اینک
ــم  ــول داری ــه قب ــد. هم ــش دهن ــه را کاه عرض
ــرای ارز جهــت خــروج ســرمایه  ــه تقاضــا ب ک
و یــا واردات قاچــاق در بــازار وجــود دارد، 

گفت و گو با امیرعلی عسگراوالدی، صادرکننده پسته

تعهد ارزی عامل تشویش و دلسردی
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ولــی بــا کــم شــدن عرضــه ارز در بــازار، صرفــًا 
ــه  ــی ب ــی کمک ــود، ول ــران می ش ــت ارز گ قیم
کــم شــدن خــروج ســرمایه و واردات قاچــاق 
ــط  ــل فق ــن دو معض ــردن ای ــل ک ــد. ح نمی کن
از راه پایــداری سیاســی و تغییــر قوانیــن واردات 
ــام خودشــان  ــت و نظ ــرد. دول صــورت می پذی
ــل  ــه دلی ــش ارز ب ــکل افزای ــه مش ــد ک می دانن
خالــی بــودن خزانــه اســت و فشــار آوردن بــه 
ــد. ــر می کن ــه را خالی ت ــن خزان ــده ای صادرکنن

در ماه هــای باقیمانــده از ســال تجــاری، 
وضعیــت قیمــت دالری و ریالــی پســته 
ــن  ــی در ای ــا تقاضای ــود؟ آی چــه خواهــد ب
بــازه زمانــی بــرای پســته وجــود دارد؟ آیــا 
پیشــنهادی در رابطــه بــا عرضــه و یــا عــدم 

ــد؟ ــداران داری ــط باغ ــه توس عرض
ــم  ــته ک ــرای پس ــتان تقاضــا ب ــه در تابس همیش
اســت و لــذا بــازار صادراتــی بســیار آرام اســت. 
ــاورزان از  ــه کش ــت ک ــن اس ــن ای ــر م کاًل نظ
پســته بــه عنــوان کاالی ســرمایه ای بــرای حفــظ 
ــای آن از  ــد و به ج ــتفاده نکنن ــول اس ارزش پ
بهره بــرداری  دیگــری  ســرمایه گذاری های 
نگــه  کــه  می کنــم  فکــر  همیشــه  کننــد. 
داشــتن پســته توســط کشــاورزان کار اشــتباهی 
ــت  ــش قیم ــد افزای ــه امی ــا ب ــر آنه ــت و اگ اس
دست رنجشــان هســتند، بهتــر اســت آن را 
ــرای  بفروشــند و ســرمایه گذاری های دیگــری ب
افزایــش ارزش مالشــان انجــام دهنــد کــه البتــه 
توســعه کشــاورزی بهتریــن ســرمایه گذاری 

ــدت اســت. ــد م بلن
بــا رســیدن محصــول جدیــد ایــران و آمریکا 
ــناریوهای  ــر، س ــورهای دیگ ــی کش و برخ
ــال  ــش رو در س ــی و دالری پی ــی ریال قیمت

جدیــد چــه خواهنــد بــود؟
ــا قیمــت دالری  ــی پســته ب رابطــه قیمــت ریال
رابطــه بــه شــکل خطــی نیســت و طی 3۵ ســال 
گذشــته از ســال 13۶4 تاکنــون کــه در تجــارت 
ــده ام  ــا دی ــوده ام، باره ــال ب ــول فع ــن محص ای
ــت،  ــرار نبوده اس ــی برق ــه خط ــن رابط ــه ای ک
ــته  ــت پس ــر قیم ــترده ای ب ــل گس ــرا عوام زی
ــاوری  ــه پهن ــازار پســته ب ــذار اســت و ب تأثیرگ
جهانــی اســت. ســال زراعــی پیــش رو، اکثریت 
ــذا  ــد، ل ــی دارن ــد باالی ــی تولی ــکبار جهان خش
عرضــه زیــاد اســت و از طرفــی وجــود کورونــا 
ــد،  ــف تقاضــا را کاهــش می ده ــل مختل به دالی

ــرای  ــاال ب ــه قیمت هــای ب ــی ب ــد چندان ــذا امی ل
پســته دیــده نمی شــود و باالخــص  شــکل 
ــا قیمــت  ــی پســته ب رابطــه خطــی قیمــت ریال
دالر را در محصــول جدیــد محتمــل نمی بینــم.

ــای  ــی از راه ه ــد یک ــار می گوین ــی تج برخ
تحریــک تقاضــا روی قیمت هــای باالتــر در 
ــران، استانداردســازی پســته  مــورد پســته ای
مــا و نزدیــک کــردن قیمت هــا بــه صــورت 
پلــه ای تــا حــد قیمــت پســته آمریکاســت. 

نظــر شــما در ایــن مــورد چیســت؟
نــکات  فرمودیــد  کــه  نکتــه ای  دو  هــر 
برجســته ای بــرای رونــق دادن بــه تجــارت 
پســته اســت، ولــی در عمــل ایــن اتفــاق 
ــق  ــاال رون ــه ب ــازار رو ب ــه ب ــد! همیش نمی افت
ــش  ــته آرام ــازی پس ــی دارد و استانداردس خوب
ــه  ــه دغدغ ــد ک ــداران می ده ــه خری ــی ب مطلوب
ــه  ــه اینک ــد، ن ــته باش ــارت پس ــط تج ــا فق آنه
هنــوز ناپایــداری کیفــی را در محصــول ببیننــد 
ــر  ــود. ه ــم ش ــران ک ــته ای ــه پس ــان ب و رغبتش
ــادی  ــدار اقتص ــرایط پای ــل در ش ــن عوام دو ای
ــرای  ــرد دارد و ب ــی کارب ــی و سیاس و اجتماع
ــدان  ــد چن ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــت فعل وضعی

ــند. ــری باش ــل موث عام
چنانچــه مایلیــد مطلبــی را اضافــه بفرماییــد، 

لطفــًا توضیــح دهیــد.
ــته  ــر پس ــود را تاج ــاًل خ ــا عم ــاورزان م کش
ــه  ــته را ب ــاری پس ــک های تج ــد و ریس کرده ان
جــان خــود خریــده و مشــغول فکــر کــردن بــه 
ــه از  ــد ک ــار دارن ــده و انتظ ــازار ش ــات ب جزئی

ایــن راه منفعــت بیشــتری نصیــب ایشــان شــود، 
ــه ســر منــزل مقصــود رســیدن  درصورتی کــه ب
از ایــن راه بســیار دشــوار اســت. مــن پیشــنهاد 
ــن  ــاورزان وارد ای ــه کش ــای اینک ــم به ج می کن
ــود را  ــته های خ ــوند، پس ــی ش ــه بازرگان معرک
بفروشــند و تمــام انــرژی خــود را بــرای تولیــد 
بیشــتر هــم از نظــر کیفــی و هــم از نظــر کمــی 
ــدت  ــاً در دراز م ــق، قطع ــن طری ــد. از ای بنماین
ــر  ــود. اگ ــان می ش ــتری نصیب ش ــت بیش منفع
کشــاورزان بــه هــدف بهره بــرداری ۵ تــن پســته 
ــا در  ــار برنامه ریــزی کننــد و ی خشــک در هکت
فکــر احــداث باغــات جدیــد در مناطق مناســب 
باشــند و دیدگاهشــان ایــن باشــد که تولیدشــان 
را اضافــه کننــد و هزینه هــای خــود را بــا 
هرچــه مکانیــزه کــردن و بــزرگ کــردن باغــات و 
ــی  محصوالت شــان سرشــکن کننــد، منافــع خوب
عایدشــان می شــود. اکیــداً بــه کشــاورزان توصیــه 
ــای  ــود را به ج ــرمایه گذاری خ ــه س ــم ک می کن
ــه ســمت  ــر روی کاالیشــان ب معطــوف کــردن ب
ــا  ــده شــدِن کشــاورزاِن م ــد. برن باغات شــان ببرن
در معرکــۀ رقابــت بــا کشــاورزان جهانــی پســته 
ــر بدســت  ــه کمت ــد بیشــتر و هزین ــا تولی فقــط ب
می آیــد. همیــن کاری کــه رقیــب آمریکایــی مــا 
در حــال انجــام اســت و طــی یــک دیــدگاه بلنــد 
ــه  ــان را ب ــه تولیدش ــته اند ک ــز برداش ــدت خی م

یــک میلیــون تــن در ســال برســانند. 
دو نمــودار 1 و۲  وضعیــت تولیــد و ســطح زیــر 
کشــت پســته آمریــکا را در بازه ۲۰ ســاله نشــان 

ــد: می ده

 .دهید توضیح لطفاً بفرمایید، اضافه را مطلبی مایلید چنانچه

 یاتئجز به کردن فکر مشفول و خریده خود جان به را پسته تجاری هایریسک و اندکرده پسته تاجر را خود عمالً  ما کشاورزان
 راه این از رسیدن مقصود منزل سر به کهصورتیدر شود، ایشان نصیب بیشتری منفعت راه این از که دارند انتظار و شده بازار

 و بفروشند را خود هایپسته ،شوند بازرگانی معرکه این وارد کشاورزان اینکه جایهب کنممی پیشنهاد من است. دشوار بسیار
 تعمنف مدت دراز در قطعاً طریق این از .بنمایند کمی نظر از هم و کیفی نظر از هم بیشتر یدلتو برای را خود انرژی تمام

 فکر در یا و کنند ریزیبرنامه هکتار در خشک پسته تن 5 برداریبهره هدف به کشاورزان اگر شود.می شاننصیب بیشتری
 هرچه با را خود هایهزینه و کنند اضافه را تولیدشان که باشد این دیدگاهشان و باشند مناسب مناطق در جدید باغات احداث

 توصیه کشاورزان به اکیداً شود.می عایدشان خوبی منافع ،کنند سرشکن شانمحصوالت و باغات کردن بزرگ و کردن مکانیزه
 ما کشاورزان شدن برنده ببرند. شانباغات سمت به کاالیشان روی بر کردن معطوف جایهب را خود اریذگسرمایه که کنممی
 آمریکایی رقیب که کاری همین آید.می بدست کمتر هزینه و بیشتر تولید با فقط پسته جهانی کشاورزان با رقابت معرکه در
  برسانند. سال در تن میلیون یک به را تولیدشان که اندبرداشته خیز مدت بلند دیدگاه یک طی و است انجام حال در ما
 
 دهد:می نشان ساله ۲0 بازه در را آمریکا پسته کشت زیر سطح و تولید وضعیت زیر نمودار دو

 
 ۲0۳0 سال در تولید بینیپیش تا ۲010 سال از آمریکا خشک پسته تولید صعود -1نمودار

 

مجموع تولید )برحسب تن، پسته خشک در پوست(
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 ۲0۳0 سال بینیپیش تا ۲010 سال از آمریکا پسته کشت زیر سطح افزایشی روند -۲ نمودار

 
 دهدمی نشان ساله ۲0 بازه در را ایران پسته کشت زیر سطح و تولید وضعیت که ۴ و ۳ نمودار دو با را ۲ و 1 نمودار دو حال

 .ایمزده درجا تولید در چقدر ما سفانهأمت و استکرده تولید افزایش برای ریزیبرنامه چه رقیب که ببینید و کنید مقایسه را
 
 
 
 
 

 
 ۲0۳0 سال در تولید بینیپیش تا ۲010 سال از ایران خشک پسته تولید ثابت نسبتاً روند -۳نمودار

 

 
 ۲0۳0بینی سال تا پیش ۲010ایران از سال روند ثابت ماندن سطح زیرکشت پسته  -۴نمودار

حــال دو نمــودار 1 و ۲ را بــا دو نمــودار 3 و 4 کــه وضعیــت تولیــد و ســطح زیــر کشــت پســته ایــران را در بــازه ۲۰ ســاله نشــان می دهــد 
را مقایســه کنیــد و ببینیــد کــه رقیــب چــه برنامه ریــزی بــرای افزایــش تولیــد کرده اســت و متأســفانه مــا چقــدر در تولیــد درجــا زده ایــم!

مجموع سطح زیرکشت )برحسب هکتار(

مجموع تولید )برحسب تن، پسته خشک در پوست(

سطح زیرکشت بارور )برحسب هکتار(
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ــه  ــاده ک ــی افت ــه اتفاق ــای آگاه! چ آق
قیمــت پســته ایــران کاهــش یافتــه 

اســت؟
سیاســت های غلــط ارزی دولــت باعــث 
ــدای ســال  ــا پســته ای را کــه در ابت شــده م
ــروز  ــم ام ــتیم 1۰، 11 دالر می فروختی داش
بــه قیمــت ۵ دالر بفروشــیم. مــا در اول 
ــن  ســال تجــاری 98، حــدود ۲۲۰ هــزار ت
پســته داشــتیم، تــا االن معــادل حــدود 1۶۰ 
هــزار تــن آن صــادر یــا مصــرف شــده کــه 
ــتیم  ــه داش ــی ک ــرات قیمت ــد تغیی ــا رون ب
ــرر  ــون دالر روی آن ض ــر ۵۰۰ میلی ــغ ب بال
کردیــم و روی مابقــی پســته مان کــه در 
ــون  ــدود 3۵۰ میلی ــز ح ــده نی ــا مان انباره
دالر دیگــر ضــرر می کنیــم. ایــن یعنــی 
اینکــه یــک صنعــت کــه می بایســت ۲ 
ــت  ــرای مملک ــد ارزی ب ــارد دالر درآم میلی
میلیــون   8۵۰ حــدود  داشته باشــد،  مــا 
ــر  ــوع به خاط ــن موض ــده! ای دالر از آن پری
سیاســت های غلــط دولتــی در زمینــه تعهــد 
ارزی صادرکننــدگان اتفــاق افتاده اســت.

حــاال کــه بــه ایــن نقطــه رســیده ایم، 
ــت؟! و  ــی اس ــه کس ــر چ ــند تقصی می پرس
پاســخ می دهنــد کــه کشــاورزها پســته کــم 
برمی دارنــد و صادرکننده هــا خــوب کار 

نمی کننــد.
ــی دارد،  ــم برم ــته ک ــا پس ــاورزِ م ــه! کش بل
ــم  ــا ه ــًا ب ــم بعض ــا ه ــای م صادرکننده ه
رقابــت منفــی می کننــد، ولــی اصــل مطلــب 
و اینکــه ایــن بحــران از کجــا آمــده و چــرا 
مشــتری ها پســتۀ مــا را کــه االن 4 دالر 
زیــر قیمــت پســته آمریکایی هــا اســت 
ارزی  سیاســت های  نتیجــۀ  نمی خرنــد، 

ــت. ــان اس ــت خودم ــط دول غل
ــًا  ــده دقیق ــث ش ــت ها باع ــن سیاس ای

ــد؟ ــی بیافت ــه اتفاق چ
باعــث اختــالل در رونــد طبیعــی صــادرات 
ــران و  ــته ای ــرای پس ــی ب ــای جهان و تقاض
در نتیجــه فاجعــۀ قیمتــی کــه قبــاًل توضیــح 

دادم شــده اســت.

یعنــی ایــن سیاســت ها رونــد عرضــه را 
ُکنــد کــرد؟

نــه! رونــد تقاضــا را کنــد کــرد. ایــن رونــد 
کــه تاجــر پســته را بخــرد و صــادر نمایــد 
را ُکنــد کــرد. بــرای اینکــه تاجــر را در 
یــک موقعیتــی قــرار داد کــه نمــی توانســت 
ــه  ــانی ک ــا کس ــد. تنه ــود را برگردان ارز خ
تجــاری  برگرداننــد،  را  ارز  می توانســتند 
بودنــد کــه می رفتنــد بــا کســانی کــه کارت  
بازرگانــی اجــاره ای در اختیــار ســایرین 
روی  و  می گرفتنــد  تمــاس  می گذاشــتند 
می کردنــد.  صــادر  پســته  آنهــا  کارت 
انجــام  نمی توانســتیم  واقعــی  صــادرات 
ایــران  پســته  مثــال،  به عنــوان  دهیــم. 
در اروپــا یــک مشــتری دارد کــه ارزش 
شــرکتش حــدود یــک و نیــم میلیــارد یــورو 
ــول را  ــن پ ــد ای ــد شــما بای اســت. می گوین
ــامانه  ــد. س ــا برگردانی ــامانه ارزی نیم در س
ــدادی  ــی تع ــه؟! یعن ــی چ ــا یعن ارزی نیم
ــد  ــک مرکــزی آنهــا را تأیی صــراف کــه بان
می کنــد. اگــر یکــی از ایــن صراف هــا 
از نظــر دولــت آمریــکا یــک ذره خطــا 
ــه  ــی ک ــرکت اروپای ــد و آن ش ــرده باش ک
ــی از  ــا یک ــت ب ــران اس ــته ای ــتری پس مش
آمریکایی هــا  کنــد،  کار  ایــن صراف هــا 
ــد  ــن خواهن ــی را از بی ــن شــرکت اروپای ای
بــرد. بنابرایــن، چــرا شــرکت اروپایــی بایــد 
ــد؟! مــی رود  ــا کار کن ــا م ــد و ب ریســک کن

پســته آمریکایــی می خــرد.
ــت  ــز اقتصــادی دول ــه پشــت می کســانی ک
در  کــه  آقایانــی  ایــن  نشســته اند،  مــا 
ــی  ــر متول ــای دیگ ــا جاه ــزی ی ــک مرک بان
ــوع را  ــا موض ــتند، ی ــات هس ــن تصمیم ای
ــذی  ــاد مناف ــال ایج ــا به دنب ــد و ی نمی فهمن
ــا گروهــی  ــن منافــع شــخصی ی ــرای تأمی ب
خــود هســتند. کارمنــد دولــت، برایــش 
فرقــی نمی کنــد کــه مــن یــا شــما یــا 
خــرده مالــک مــا، بدبخــت شــویم، یــا ایــن 
پســته صــادر بشــود یــا نشــود. چــه چیــزی 
ــان  ــون توم ــت!؟ ۵ میلی ــم اس ــش مه برای
حقــوق خــودش مهــم اســت و اینکــه چــه 

ــا  ــد ت ــش می کن ــن کمک ــن بی ــی در ای کس
ــر  ــش را بهت ــاه هزینه های ــد در آخــر م بتوان
ــد. ــک رأی ده ــع او ی ــه نف ــا ب ــد، ت بگذران

ــه 8۰  ــیمی ک ــرکت های پتروش ــه ش چگون
ــد  ــا را تشــکیل می دهن درصــد صــادرات م
ــته ای ها  ــه پس ــائلی ک ــن مس ــک ذره از ای ی

ــد؟! ــر هســتند را ندارن ــا آن درگی ب
 پارســال کشــاورزی ۵ درصــد کل صادرات 
را تشــکیل مــی داده، نــه فقــط پســته، بلکــه 
کل کشــاورزی ۵ درصــد بــوده کــه از کنــار 
ــا  ــم ی ــورت دائ ــر به ص ــون نف آن، 4۰ میلی
ــد. اگــر کســی یــک  ــان می خورن مقطعــی ن
ذره عقــل داشــت، می فهمیــد کــه بایــد 
هــوای ایــن 4۰ میلیــون نفر را داشــته باشــد. 
۵ درصــد عــددی نیســت، امــا می توانســتند 
بــه تمامــی صادرکننده هــا بگوینــد شــما بــه 
ازای هــر دالر از کاالی تــان کــه می خواهــد 
ــخص  ــغ مش ــک مبل ــد ی ــود بای ــادر ش ص

بپردازیــد. 
ضــرر  کــه  نیســت  پســته  فقــط  االن 
ــات،  ــا، مرکب ــر، خرم ــران، انجی ــرده، زعف ک
صیفی جــات، محصــوالت گلخانــه ای و هــر 
چیــز دیگــری کــه از ایــن مملکــت صــادر 
می شــده، همــه اینهــا شــامل همیــن قانــون 

می شــوند.

گفت و گو با بهروز آگاه، باغدار پسته

سیاست های غلط ارزی دولت، عامل تخریب بازار پسته
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ــود  ــی می ش ــته کاهش ــت پس ــی قیم وقت
بســیاری می گوینــد مــا تشــکل نداریــم، 
برویــم تشــکل درســت کنیــم، باغدارهــا 
برونــد شــرکت تعاونــی تشــکیل دهنــد، 
ــته  ــی داش ــیوم صادرات ــد کنسرس ــا بای ی
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــا راه ح ــیم، ی باش
پســته را بــه بــورس ببریــم. به نظــر شــما 
ــتند؟ ــی هس ــدر منطق ــا چق ــن حرف ه ای
بــورس همــه اش خیــال  می دانیــد کــه 
باطــل اســت! یــک اقتصــاد ســالم بــر 
اســاس عرضــه و تقاضــا در مکانیــزم بــازار 
ــی  ــک کاالی ــد ی ــا بای ــد. م آزاد کار می کن
ــد.  ــا باش ــش تقاض ــا برای ــیم ت ــته باش داش
ــار  ــروی قم ــه ب ــی اینک ــازی یعن ــورس ب ب
کنــی! کســانی کــه در بــورس مــا دارنــد کار 
ــن  ــه، م ــد قمارخان ــر می رفتن ــد، اگ می کنن
ــردم؛ چــون  ــح می ک ــان را تقبی ــر کارش کمت

ــت. ــا اس ــار بی انته ــک قم ــورس ی ب
معلــوم  قمارخانــه،  بــه  می رفتنــد  اگــر 
ــدر  ــدر در جیبشــان هســت و چق ــود چق ب
ــورس  ــا ب ــد، ام ــا ببرن ــد ی ــد ببازن می توانن
یــک چیــز بی انتهایــی اســت کــه می توانــی 
خانــه و زندگــی ات را هــم رویــش بدهــی. 
ایــن موضــوع به طــور کلــی در مــورد 

ــت. ــورس اس ب
ــل  ــال باط ــاًل خی ــته کام ــورس پس ــی ب ول
اســت. از آنجــا کــه قیمــت هــر بهــر پســته  
بــا توجــه بــه خصوصیــات کیفــی منحصــر 
به فــرد قابــل رؤیــت و غیرقابــل رؤیــت آن 
نســبت بــه هــر بهــر پســتۀ دیگــری متفاوت 
تعییــن می شــود، معاملــه پســته اصــاًل قابــل 

استانداردســازی و بورســی شــدن نیســت.
تجربه تعاونی چطور بود؟

ــه همــه نــوع تشــکلی را داریــم. در  مــا تجرب
مملکــت مــا، 11 بازیکــن تیــم فوتبالمــان تــا 
یــک مربــی خارجــی خــوب بــاالی سرشــان 
ــد.  ــاس نمی دهن ــم پ ــه ه ــت ب ــد درس نباش
ــت  ــکلی درس ــد تش ــما می خواهی ــال، ش ح
کنیــد کــه در ایــن تشــکل ۵۰۰ نفــر بنشــینند 
ــد  ــم بگیرن ــک تصمی ــم ی ــا ه ــم و ب ــار ه کن
ــه  ــد؟! تشــکل اقتصــادی ب ــک کاری بکنن و ی
ایــن شــکل معنــی نــدارد! امــا مــا بایــد چــه 
ــده مان در  ــام ش ــه تم ــد هزین ــم؟! بای کار کنی
ــو  ــا ۵۰۰ کیل ــد. ب ــش یاب ــته کاه ــد پس تولی
تولیــد در هــر هکتــار، هزینــه تمــام شــده مــا 
زیــاد اســت. اگــر مــا می خواهیــم بــا صنعــت 
ــه  ــد هزین ــم بای ــت کنی ــکا رقاب ــته آمری پس

ــد. ــم باش ــته مان ک ــد پس ــده در تولی ــام ش تم
کــه  رفســنجان  پســته  جنگل هــای  در 
همیشــه ُشــش پســته اســتان کرمــان بــوده، 
4۰ هــزار هکتــار بــاغ وجــود دارد کــه هــر 
وقــت محصــول داشــته، اســتان کرمــان 
 4  ،3 االن  مــا  داشته اســت.  پســته  هــم 
ــتیم  ــته ای نداش ــچ پس ــه هی ــت ک ــال اس س
ــتیم؛  ــم داش ــی ک ــم خیل ــال ه ــک س و ی
ــر چــه محصــول از  ــرای اینکــه ه چــرا؟ ب
ایــن باغــات برداشــتیم، صــرف خرج هــای 
و  مــن، کشــاورزان  بیهــوده شده اســت. 
ــم  ــی می شناس ــی کم ــکان خیل ــرده مال خ
کــه ایــن پــول را صــرف تعمیــرات باغشــان 
ــان  ــده پولش ــداران، عم ــند. باغ ــرده باش ک
ــه، عروســی، ســفر  را صــرف ســاخت خان
ــول  ــن پ ــداری از ای ــک مق ــد. ی و ... کردن
ــن  ــر ای می بایســت برگــردد و صــرف تعمی
ــی  ــد و سمپاش ــود بخرن ــود؛ ک ــات بش باغ
ــل از  ــا قب ــه ت ــد. البت را درســت انجــام دهن
ــم  ــی ه ــرد، ســم خوب مرســوم شــدن گوگ

ــتیم. نداش
بعضــی معتقدنــد کــه بایــد تعــداد 
ــکا،  ــل آمری ــان محــدود باشــد مث تجارم
ــم و  ــرل کنی ــه را کنت ــم عرض ــا بتوانی ت
ایــن تجــار مشــخص و پاســخگو باشــند.
اگــر اقتصــادِ آزاد اســت، هیــچ محدودیتــی 
ــدارد. یــک خــرده  ــز وجــود ن در هیــچ چی
مالــک مــا کــه یــک هکتــار بــاغ دارد، وقتــی 
ــتد،  ــن می فرس ــه چی ــته ب ــر پس ــک کانتین ی
اســمش می شــود صادرکننــده. ایــن آدم 
ــده باشــد و  دوســت دارد اســمش صادرکنن
ــزار  ــر 1۰ ه ــت روی آن کانتین ــر اس حاض
دالر ضــرر هــم بدهــد کــه ایــن بــازار 
ــم  ــا نمی توانی ــی م ــت، ول ــن اس ــراب ک خ
ــما  ــم ش ــم و بگویی ــی را بگیری ــوی کس جل
آزاد  اقتصــاد  ایــن  کنیــد.  نیاییــد صــادر 
ــی  ــما و فالن ــط ش ــم فق ــر گفتی ــا اگ ــت. م نیس
ــود  ــاره می ش ــن دوب ــد، ای ــادر کنی ــد ص می توانی
ــاال  ــا ح ــه ت ــتی ک ــتم سوسیالیستی -کمونیس سیس

داشــتیم. اشــکال مــا ایــن اســت کــه طــرز تفکــر 
دولتی هــای مــا کــه هیــچ، بخــش خصوصی مــان 
هــم، سوسیالیستی-کمونیســتی اســت؛ هیچ کــس 
اقتصــاد آزاد را متوجــه نمی شــود. آقــای 
ــران  ــهیر ای ــاددان ش ــژاد، اقتص ــر غنی ن دکت
یــک جملــۀ طالیــی دارد، می گویــد: حــزب 
ــاًل  ــی عم ــت، ول ــن رف ــران از بی ــوده در ای ت

ــروز شــد! پی
ــد  ــه بای ــن اســت ک ــان ای ــس منظورت پ

ــد؟ ــت باش رقاب
در  وقتــی  باشــد.  رقابــت  بایــد  بلــه، 
تجــارت رقابــت باشــد خــرده مالکــی کــه 
ــد  ــده باشــد، می توان می خواهــد صــادر کنن
ــی  ــن صادرات ــه چنی ــا دو دفع ــه ی ــک دفع ی
ــی رود.  ــار م ــرانجام کن ــی س ــد، ول ــام ده انج
ایــن باعــث می شــود کــه ایــن رونــد ســالم تر 
ــد و  ــد بیاین ــا می توانن ــدادی از اینه ــود. تع ش
ضــرر کننــد و برونــد، نهایتــًا یــک جایــی ایــن 
رونــد متوقــف می شــود و کســی کــه بــر 
اســاس اصــول دارد صــادرات انجــام می دهــد، 
ــد،  ــرر کن ــد ض ــد. او نمی خواه ــی می مان باق
بــرای همیــن کاری نمی کنــد کــه بــه خــودش 
ــا کشــاورز  ضــرر برســاند. او ســعی می کنــد ب
یــک قــرارداد درســت ببنــدد و آن طــرف هــم با 
مشــتری خارجــی یــک قــرارداد درســت ببندد، 
ــق  ــد موف ــادرات می توان ــی در ص ــون کس چ

ــدد. ــرارداد ببن ــد ق ــًا بتوان شــود کــه نهایت
خیلــی از تجــار مــا آن طــرف قــرارداد 
ــان و  ــر قراردادش ــد زی ــد و می زنن می بندن
ــرارداد  ــا ق ــا آنه مشــتری خارجــی دیگــر ب
ــد  ــا بای ــدۀ م ــر عم ــک تاج ــدد. ی نمی بن
ــه  ــدد ک ــرارداد ببن ــن ق ــزار ت ــد ۵ ه بتوان

ــد. ــادر کن ــته ص پس
ــاًل همیــن  ــد؟! مث ــا آمریکایی هــا چــه کار می کنن ام
ــزار  ــتری 3۰ ه ــک مش ــا ی ــول ب ــرکت واندرف ش
ــل  ــم تحوی ــس را ه ــدد و جن ــرارداد می بن ــن ق ت
می دهــد، چــه قیمــت بیافتــد، چــه بــاال بــرود. مــا 
ــم اگــر قیمــت  ــرارداد می بندی هــزار تــن جنــس ق

ــم. ــل نمی دهی ــر تحوی ــرود دیگ ــاال ب ب
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ــه  ــی ک ــا رقابت ــازار آزاد ی ــن ب ــر ای مگ
شــما مــی فرماییــد تحــت یــک قواعدی 
ــد در آن  ــاًل بای ــد؟ مث ــدا نمی کن ــا پی معن

شــفافیت وجــود داشــته باشــد.
ــرد  ــد عملک ــاًل بای ــت! مث ــت اس ــه، درس بل
ــان  ــا مشــتری خارجی ش ــه ب ــرکت هایی ک ش
زیــر  دارنــد  و  می کننــد  بدرفتــاری 
ــد  ــد، منعکــس شــود. بای قراردادشــان می زنن
دادگاهــی وجــود داشته باشــد تــا وقتــی 
ــا  ــرکت م ــی از ش ــرکت خارج ــک ش ــه ی ک
شــکایت دارد و در قــراردادش نوشــته، هــزار 
ــرود  ــن شــود، ب ــن جنــس می بایســت تأمی ت
بــه ایــن دادگاه صادراتــی و دادگاه، متخلــف 

ــد. ــررش را بده ــا ض ــد ت ــف کن را مکل
ــر ایــن باورنــد، افــرادی پســته  برخــی ب
را بــا ضــرر صــادر می کننــد و بــه دلیــل 
عــدم شــفافیت در بــازار از ســوی دیگــر 
ــن  ــد و در چنی ــود می برن ــاق س ــا قاچ ب

شــرایطی فضــای رقابتــی معنــا نــدارد.
او آزاد اســت. می خواهــد پســته را بفروشــد 
ــاورد و در  ــری بی ــرف کاالی دیگ و از آن ط
آن ســودش را بکنــد. شــما نمی توانیــد 
جلویــش را بگیریــد کــه صــادر نکنــد. ولــی 

اینهــا حــد و حــدود دارد.
ــته  ــت پس ــا روی قیم ــای آگاه! کورون آق

ــری داشــته؟ تأثی
صددرصــد تأثیــر داشــته. معلــوم اســت کــه 
ــا در تمــام دنیــا اثــر گذاشــته اســت.  کورون
ولــی اشــکال مــا از سیســتم اقتصــادی 
متوجــه  مــا  دولــت  اســت.  خودمــان 
نیســت کــه در اقتصــاد چــه کار کنــد و تیــم 
اقتصــادی مــا نمی فهمــد کــه اشــکال از 

می آیــد. اینجــا 
ــد چــه  ــده فکــر می کنی ــرای ســال آین ب

ســناریوی قیمتــی پیــش رو باشــد؟
حماقت هــای  بــه  بســتگی  همــه اش 
اقتصــادی دولــت مــا دارد. مــن هیــچ 
ــا  ــون اینه ــم، چ ــم بکن ــی نمی توان پیش بین
ــوم نیســت  ــد معل ــه می خوابن ــر شــب ک ه
صبــح کــه بیــدار می شــوند چــه تصمیمــی 
بگیرنــد. همین طــور کــه در ایــن چنــد 

ــد. ــان دیدی ــته خودت ــت گذش وق
برخــی معتقدنــد کــه اگــر دولــت تعهــد 
ــته  ــت پس ــود، قیم ــته ب ارزی را نگذاش
اُفــت بیشــتری می کــرد، آیــا ایــن 

ــت؟  ــت اس درس
ــته  ــس نتوانس ــت هیچ ک ــه، اصــاًل. هیچ وق ن

در ایــن مملکــت جلــوی خــروج ارز را 
بگیــرد. هــر وقــت کــه خواســتند ایــن کار 

ــود. ــتر می ش ــروج ارز بیش ــد، خ را بکنن
دلیل آن چیست؟

بــرای اینکــه بشــر حریــص اســت و وقتــی 
ــد  ــد می خواه ــش می کنن ــک کاری منع از ی
بیشــتر انجامــش بدهــد. احســاس اطمینــان 
ــد.  ــر می کن ــاس خط ــه احس ــد، بلک نمی کن
ولــی وقتــی دولــت بگویــد هــر کــس 
می خواهــد پولــش را بــردارد و از مملکــت 
ــع  ــود؟! آن موق ــه می ش ــع چ ــرود، آن موق ب
ــوی  ــِت ق ــک دول ــن ی ــد ای ــه می گوین هم
ــه خــارج  اســت. دیگــر اینجــا احتیاجــی ب
کــردن ارز نیســت، چــون کســی احســاس 
ــد از  ــد بع ــگاه کنی ــد. شــما ن ــر نمی کن خط
پیــروزی انقــالب در ایــن 4۲ ســال گذشــته، 
چندیــن بــار عنــوان تعهــد ارزی آمــده، امــا 
ــوی  ــته جل ــت توانس ــی دول ــه مقطع در چ
خیــال  بگیــرد؟!  را  ارز  شــدن  خــارج 
ــا ایــن ۲ میلیــارد دالر صــادرات  می کنیــد ب
کشــاورزی کــه پارســال انجــام شــد، چقــدر 
ارز خــارج شــد؟ فــرض کنیــد 1۰۰ میلیــون 
دالر! در حالــی کــه مــا االن فقــط روی 
پســته اش - نــه بقیــه محصوالت کشــاورزی 
ــون دالر  ــدود 8۵۰ میلی ــده - ح ــادر ش ص
ــل؟! به خاطــر  ــه چــه دلی ــم. ب ضــرر کرده ای

ــه. ــای احمقان ــن تصمیم ه ای
ــا  ــه م ــده ک ــث ش ــم باع ــن تصمی ای
ــم؟ ــت بدهی ــم از دس ــان را ه بازارهایم
بلــه، معلــوم اســت کــه آمریکایی هــا دارنــد 
بازارهــای مــا را می گیرنــد. آنهــا خودشــان 
هــر ســال تولیــِد اضافــه دارنــد و نمی داننــد 
ــه  ــک ب ــن کم ــد. بزرگ تری ــه کارش کنن چ
صنعــت پســته آمریــکا را دولــت اقتصــادی 
آقــای روحانــی کــرده اســت. زمــان آقــای 
احمــدی نــژاد کــه آقــای رحیمــی صــادرات 
ــردم  ــر نمی ک ــرد، فک ــف ک ــته را متوق پس
ــه  ــن ب ــتر از ای ــه بیش ــود ک ــدا ش ــی پی کس
صنعــت پســته آمریــکا خدمــت کنــد؛ ولــی 

االن پیــدا شــده!
ــا  ــال م ــول امس ــد محص ــه می گوین اینک
ــاد  ــم زی ــا ه ــت، آمریکایی ه ــاد اس زی
ــد  ــا می کنن ــم ادع ــا ه ــد، تُرک ه دارن
مــا پســته داریــم. آیــا عرضــه زیــاد هــم 

ــر دارد؟ ــت اث روی قیم
ــن  ــم قیمــت را پایی ــن ه ــوم اســت، ای معل
مــی آورد. چیــزی کــه جــان مــا کشــاورزها 

قیمــت  رفتــن  بــاال  می دهــد  نجــات  را 
دالر اســت. هــر چــه دالر باالتــر بــرود، 
هزینه هایمــان را پوشــش می دهــد. فــرض 
ــا  ــود و م ــان ب ــزار توم ــر دالر 3 ه ــد، اگ کنی
داشــتیم پســته را کیلویــی ۵ دالر می فروختیــم، 
وقتــی  ولــی  تومــان،  هــزار   1۵ می شــد 
ــی  ــا کیلوی ــان و م ــزار توم ــود 3۰ ه دالر بش
هــزار   1۵۰ می شــود  بفروشــیم،  دالر   ۵
تومــان. در ایــن شــرایط اســت کــه مــا زنــده 
ــت از اقشــار  ــح حمای ــیوه صحی ــم. ش می مانی
ــرخ  ــی ن ــرل تصنع ــای کنت ــتضعف، به ج مس
ــرژی  دالر و پرداخــت یارانه هــای هنگفــت ان
ــود،  ــه می ش ــه مرف ــب طبق ــًا نصی ــه عمدت ک
ــد و  ــتغال در تولی ــاد اش ــه اول، ایج در درج
ــور در  ــه کش ــی ک ــش خصوص ــات بخ خدم
آن مزیــت رقابتــی دارد و در درجــه دوم، 
ــوزش و  ــل آم ــتقیم، از قبی ــای مس حمایت ه
بهداشــت رایــگان، خدمــات تأمیــن اجتماعــی 
و در صــورت لــزوم پرداخــت یارانه هــای 

ــت. ــتقیم اس مس
ــته  ــی وابس ــر مملکت ــالم در ه ــاد س اقتص
بــه تولیــد و صــادرات اســت. اقتصــاد 
ــد  ــت. بای ــی اس ــه واردات متک ــض ب مری
ــرایطی  ــک ش ــان ی ــادی دولتم ــم اقتص تی
ــاورد کــه اینجــا  ــه وجــود بی در مملکــت ب
ــد و صــرف  ــد و صــادرات صــرف کن تولی
نکنــد مــا از چیــن کفــش بیاوریــم، صــرف 
ــش  ــد کف ــه تولی ــا کارخان ــا اینج ــد م کن
ــد و  ــی کار کن ــر ایران ــیم، کارگ ــته باش داش

ــود. ــادر ش ــی ص ــش ایران کف
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ــت قیمــت  ــروز وضعی ــای صالحــی! ام آق
ــی  ــش خیل ــه دو ســال پی پســته نســبت ب
کاهــش داشته اســت. چــه اتفاقــی افتــاده؟
در ســال تجــاری قبــل )مهــر 97 تــا مهــر 98( 
ــته در  ــت  پس ــن قیم ــود، بنابرای ــم ب ــته ک پس
ــا حــدود 1۲۰  ــت و ت ــاال رف ــي ب ــواع فندق ان
هــزار تومــان رســید. در اواخر مردادمــاه 98 به 
علــت کمبــود شــدید پســته دیگــر معاملــه ای 
ــن  ــک همی ــا نزدی ــد و قیمت ه ــام نمی ش انج
عــدد ثابــت شــده بود. در مردادمــاه، کنفرانــس 
بین المللــی آجیــل و خشــکبار کــه هــر ســال 
در یکــی از شــهرهای چیــن برگــزار می شــود 
ــان«  ــتان »هن ــع در اس ــژو« واق ــهر »ژنگ در ش
ــرای  برگــزار شــد. از آنجایــی کــه پســته ای ب
معاملــه شــدن موجــود نبــود و محصــول ۲۲۰ 
هــزار تنــی ســال 98 را پیــِش رو داشــتیم، 
کنفرانــس  آن  در  کــه  تجــار  از  تعــدادي 
ــدود 7  ــی ح ــنهاد قیمت ــتند پیش ــور داش حض
هــزار و ۵۰۰ دالر بــرای هــر تــن پســته را بــه 
مشــتریان چینــی دادنــد. از طرفــی قیمــت دالر 
ــه حــدود 11  هــم داشــت پاییــن می آمــد و ب
هــزار و ۵۰۰ تومــان رســیده بود. در واقــع، 
اگــر پســته فندقــی را بــه عنــوان پایــه در نظــر 
ــی هــر کیلوگــرم پســته  ــم، قیمــت ریال بگیری
بــه قیمــت 7.۵ دالر و بــا دالر 11 هــزار و ۵۰۰ 

ــان. ــزار توم ــدود 8۶ ه ــد ح ــی می ش تومان
ایــن موضــوع بــرای چینی هــا هــم شــوک آور 
ــي را  ــاي پایین ــن قیمت ه ــار چنی ــود و انتظ ب
نداشــتند؛ چــون قیمــت هــر کیلوگــرم پســته 
در ســالی کــه کمبــود پســته بــود، بیــن 9 تــا 
1۰ دالر قــرار داشــت. البتــه قیمــت دالر هــم 
نوســان داشــت و تــا 18 هــزار تومــان رفــت، 
ــت.  ــان برگش ــزار توم ــه 14 ه ــدداً ب ــا مج ام
امــا در شــرایطی کــه قیمــت دالر پاییــن آمــده 
ــن پســته را  ــر ت ــود و تجــار هــم قیمــت ه ب
7 هــزار و ۵۰۰ دالر پیشــنهاد داده بودنــد، 
کشــاورزها شــاکی و ناراحــت شــدند و حــق 
هــم داشــتند. حــرف کشــاورزها ایــن بــود کــه 
چــرا بایــد پســته نســبت بــه شــرایط کمبــود، 
ــته  ــت داش ــش قیم ــزار دالر کاه ــدود ۲ ه ح

باشــد.

ــن  ــر ت ــرای ه ــی قیمــت پیشــنهادی ب یعن
ــزار و 500 دالر  ــد 7 ه ــول جدی از محص

ــود؟ ب
بلــه! برداشــت کــه شــروع شــد، کم کــم 
ــدود  ــن ح ــا همی ــهد ب ــار از مش ــری ب یکس
اســتان  در  امــا  شــد،  معاملــه  قیمت هــا 
کرمــان ســال عقــب بــود و برداشــت دیرتــر 
از روال همیشــگي شــروع شــد و مــا تــا 
بیســتم مهرمــاه آن چنــان پســته ای کــه بــه درد 
صــادرات بخــورد در اســتان کرمــان نداشــتیم. 
بــود  ایــن  پیش بینی مــان  حالی کــه،  در 
ــته  ــان، پس ــهریور در کرم ــر ش ــا اواخ ــه ت ک
می توانــم  داشته باشــیم.  صــادرات  بــرای 
بگویــم ایــن مــورد هــم مقــدار زیــادي روی 

قیمت هــا تأثیــر گذاشــت.
ــا  ــری روی قیمت ه ــه تأثی ــوع چ ــن موض ای

داشــت؟
باعــث شــد کــه چینی هــا  تأخیــر  ایــن 
قیمت هــا  از  ایرانی هــا  کننــد  فکــر 
ــن  ــا ای ناراضــي هســتند و حاضــر نیســتند ب
ــًا  ــند و واقع ــته باش ــي داش ــا فروش قیمت ه
ــن  ــا ای ــتند ب ــت نداش ــاورزها دوس ــم کش ه
هــم  حــق  و  بفروشــند  پســته  قیمت هــا 
ــن پســته از  ــن، قیمــت هــر ت داشــتند. بنابرای
ــن  ــاال رفت ــه ب ــروع ب ــزار و ۵۰۰ دالر ش 7 ه
کــرد  و بــا نزدیــک شــدن بــه عیــد چینی هــا 
و کریســمس، قیمــت پســته بــه مقصــد چیــن 
ــه حــدود 8 هــزار و ۶۰۰ دالر رســید. ایــن  ب
تجربــه بــه مــا نشــان مي دهــد اگــر بــه موقــع 
ارائــه کنیــم خریــدار حاضــر اســت بــا همــان 
قیمت هــاي باالتــر هــم خریــد کنــد. بــا ایــن 
قیمــت، پســتۀ نســبتًا زیــادی فــروش رفــت، 
امــا جــا داشــت کــه در همــان روزهــا شــاید 
ــود،  ــادرات نم ــر ص ــن دیگ ــزار ت ــا 4۰ ه ت
ــود  ــا ب ــاورزان از قیمت ه ــي کش ــا نارضایت ام
ــیدن  ــا رس ــزد. ب ــم ن ــاق را رق ــن اتف ــه ای ک
بــه کریســمس، سفارشــات از کشــورهای 
ــه  ــم ب ــا ه ــد. چینی ه ــم ش ــین ک مسیحی نش
علــت نزدیــک شــدن بــه عیدشــان و بــا 
ــود  ــتیرانی ب ــه در کش ــری ک ــه تأخی ــه ب توج
ــید  ــول می کش ــاه ط ــا ۲ م ــن 4۵ روز ت و بی

تــا بــار بــه آنجــا برســد، از آذرمــاه 98 تقریبــًا 
ــی  ــس از مدت ــد و پ ــم کردن ــان را ک خریدش

ــد. ــف ش ــان متوق کاًل خریدش
یعنــی تقریبــًا از همــان نیمه هــای آذر پســته ای 
معاملــه نمی شــد تــا وارد مــاه دی شــدیم. در 
اوایــل دی مــاه تعطیــالت کریســمس بــود و 
پــس از دهــم دی مــاه، مقــداری پســته خریــد 
و فــروش شــد تــا اینکــه کم کــم خبــر شــروع 
ــاد و  ــا افت ــر زبان ه ــر س ــن ب ــا در چی کورون
بــازار پســته مثــل بســیاري از کاالهــاي دیگــر 

وارد بحــران جــدي شــد.
بعضی هــا می گوینــد کورونــا تأثیــری 

ــدارد. ــته ن ــت پس ــرف و قیم روی مص
ــی  ــد، خیل ــروع ش ــا ش ــه کورون ــان ک آن زم
فکــر  مــردم  و  نمی شــد  گرفتــه  جــدی 
باشــد.  این صــورت  بــه  کــه  نمی کردنــد 
ــان«  ــهر »ووه ــان ش ــد در هم ــر می کردن فک
ــه  ــد ب ــیده ش ــم کش ــا کم ک ــد، ام ــن باش چی
ــرد. ــدا ک ــترش پی ــر و گس ــورهای دیگ کش
ــود کــه بعــد  ــه ایــن صــورت ب ــا ب ــر کورون اث
از جشــن کریســمس کــه مــردم در کشــورهای 
مسیحی نشــین کار خــود را شــروع کردنــد، 
سفارشــات زیــادی بــرای پســته آمــد و بــرای 
ــد. بارهــای  ســه مــاه آینده شــان ســفارش دادن
ــًا  ــد. دقیق ــل مي ش ــاده و حم ــتی آم درخواس
ــا  ــود کــه کورون روزهــای اول و دوم اســفند ب
در ایــران اعــالم شــد و بالفاصلــه مــرز ترکیــه 
بســته شــد و کلیــه ســفارش هایي کــه بــا 
ــد  ــل بودن ــا در حــال حم ــرای اروپ ــون ب کامی
ــد،  ــم بودن ــادی ه ــی زی ــفارش هاي خیل و س

متوقــف شــدند.
بنابرایــن، بارهــا بــه مقصــد اروپــا در تبریــز و 
ــدند.  ــال نش ــد و ارس ــرکت ها ماندن ــار ش انب
ــد.  ــه کردن ــتیرانی ها مراجع ــه کش ــا ب خیلی ه

محمد صالحی، صادرکننده پسته و رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران

فراز و فرود قیمت پسته 
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کشــتیرانی ها هــم زمــان دو ماهــه اعــالم کردنــد 
ــای  ــل محموله ه ــه حم ــروع ب ــا ش و بعضی ه
پســته کردنــد. ایــن محموله هــا می بایســت 
کراس ســافت دبــی شــوند و مشــکالت خیلــی 
ــي  ــت. از طرف ــود داش ــادی وج ــاص و زی خ
تاریــخ قراردادهــا هــم در حــال گذشــتن بــود. 
مقــدار محــدودی بــار بــه ایــن شــکل از طریق 
راه دریایــی بــه اروپــا رفــت. شــما فکــر کنیــد 
کــه قــرار بــود از ابتــدا تــا پایــان اســفند بارهــا 
ــد.  ــن نش ــا چنی ــود، ام ــل ش ــل و تحوی حم
ــا نتوانســتند  ــه خاطــر کورون پســته هایی کــه ب
ارســال شــوند، روی هــم جمــع شــدند و 
ــره  ــود. باالخ ــده ب ــرف مان ــاي آن ط قرارداده
اردیبهشــت  اوایــل  و  فروردیــن  پایــان  در 
ــد  ــه مقص ــه ب ــي ک ــم بارهای ــه کم ک ــود ک ب
ــیدن  ــال رس ــد در ح ــده بودن ــل ش ــا حم اروپ
ــه  ــي ب ــا رغبت ــفانه خریداره ــا متأس ــد، ام بودن
ــور  ــتند و همان ط ــا نداش ــن باره تحویل گرفت
ــه  ــا ب ــخ قرارداده ــتن تاری ــم گذش ــه گفت ک
ــًا  ــه قانون ــي داد ک ــق را م ــن ح ــداران ای خری
ــد. از طرفــي  ــل نگیرن ــد جنــس را تحوی بتوانن
ــه  ــد و هم ــالم ش ــاژور اع ــورس م ــا ف در دنی
قراردادهــای تجــاری مخصوصــاً صــادرات 
بــه اروپــا شــامل فــورس مــاژور شــدند. 
بنابرایــن، از کســی کــه بــاری را خریــده بــود، 
خیلــی حمایــت می کردنــد، در حالــی کــه 
ــن  ــد. در ای ــم نمی گرفتن ــل ه ــا را تحوی باره
شــرایط، یکســری بارهــا کــه بــا کشــتي حمــل 
ــد  ــیده بودن ــد رس ــه مقص ــد و ب ــده بودن ش
ــل کاال، دو  ــداران از تحوی ــتنکاف خری ــا اس ب
طــرف وارد مذاکــره شــدند و در ایــن شــرایط 
خریــداران درخواســت تخفیــف مي کردنــد. از 
طرفــي قیمــت دالر در ایــران شــروع کــرده بود 
بــه بــاال رفتــن و تخفیفــي را کــه خریــداران از 
ــرد.  ــران مي ک فروشــندگان مي خواســتند را جب
دقیقــاً همیــن موضــوع  بــالي جــان قیمت هــا 

شــد و هــر روز کــه اجنــاس بــه بنــادر مختلف 
مي رســیدند به عنــوان یــک عــادت، خریــداران 
ــي  ــندگان راه ــتند و فروش ــف مي خواس تخفی
ــد.  ــود نمي دیدن ــو راه خ ــن را در جل ــز ای ج
ضمنــاً ادامــه رونــد صعــودي قیمــت دالر هــم 
ــه  ــرد. به نحــوی ک ــه ســهمگین را وارد ک ضرب
فروشــنده ها هــر قــدر تخفیــف مي دادنــد، 
ــد  ــرارداد م ــع بســتن ق ــي کــه در موق ــه ریال ب
ــن  ــفانه ای ــیدند. متأس ــوده، مي رس ــان ب نظرش
ــاي  ــه قیمت ه ــه ب ــت ک ــه داش ــتان ادام داس

ــیدیم. ــن رس ــتناک پایی وحش
آن زمــان قیمــت دالر چنــد بــود و آیــا ایــن 
ــته  ــت دالری پس ــری روی قیم ــر اث تأخی

داشــت؟
ایــن اتفــاق کــه افتــاد قیمــت دالر شــروع کــرد 
ــان  ــزار و ۵۰۰ توم ــن و از 11 ه ــاال رفت ــه ب ب
ــه حــدود 1۶  ــا اردیبهشــت ب شــروع شــد و ت

هــزار تومــان رســید.
ــه  ــی معامل ــزار تومان ــوروی 14 ه ــا ی ــر ب تاج
ــه مقصــد و  ــود ب ــار رســیده ب ــود و ب ــرده ب ک
یــورو شــده بــود 1۶ هــزار تومــان و بــار هــم 
ــت  ــدار می گف ــود و خری ــیده ب ــر رس ــا تأخی ب
بــه ایــن تاریــخ بایــد بــار می رســیده و 
ــار را نمی خواهــم. نرســیده، االن مــن دیگــر ب
ــار  ــری ب ــد، یکس ــاز ش ــه راه ب ــد از اینک  بع
ــی  ــه لیتوان ــیه ب ــت و از روس ــیه رف ــه روس ب
ــیر  ــد. مس ــا ش ــیرها وارد اروپ ــن مس و از ای
ــا  ــت، ام ــار رف ــی ب ــد کل ــاز ش ــه ب ــه ک ترکی
ــرداد کاًل  ــه خ ــا نیم ــی ت ــای اروپای خریداره
تعطیــل بودنــد و مجــدداً تــا آخــر خــرداد ایــن 
ــد.  ــا تمدیدکردن ــر کورون ــه خاط ــی را ب تعطیل
ــود،  ــده ب ــرک آم ــه گم ــته ب ــای پس محموله ه
ــه ایــن  امــا مشــتری ها تحویــل نمی گرفتنــد؛ ب
دلیــل کــه خودشــان تعطیــل بودنــد و آنهــا هم 

ــتند.  ــرای پســته نداش مشــتری ب
می شــود ماجــرای تخفیــف دادن تجــار 

ــد؟ ــاز کنی ــتر ب ــی را بیش ایران
تعــدادی از تجــار ایرانــی هــم شــروع کردنــد 
بــه تخفیــف دادن تــا بتواننــد بــار را بفروشــند. 
ــون  ــود، چ ــن ب ــم ای ــان ه ــت تخفیف ش عل
ــود  آن موقــع قیمــت یــورو 14 هــزار تومــان ب
و حــاال 1۶ هــزار تومــان شــده بــود، اگــر 1۰ 
درصــد هــم تخفیــف می دادنــد بــاز هــم بــه آن 
مبلــغ ریالــی کــه مدنظرشــان بــود می رســیدند. 
ایــن تخفیــف دادن در تمــام دنیــا بــاب شــد و 
ــا  ــد ت ــد از 1۰ درص ــروع کردن ــا ش خارجی ه
ــی  ــن و تجــار ایران ــف گرفت ۲۰ درصــد تخفی
چــون ضــرر نمی کردنــد بــه راحتــی تخفیــف 
ــتان  ــد و داس ــان را بگیرن ــا پولش ــد ت می دادن
تمــام شــود و بــار رد شــود. خارجی هــا 
ــا  ــرا ایرانی ه ــه چ ــد ک ــت را فهمیده بودن عل
ــد و  ــف می دهن ــا تخفی ــه م ــت ب ــدر راح اینق
می گفتنــد چــون کــه قیمــت یــورو و دالر دارد 
بــاال مــی رود بایــد تخفیــف بدهنــد. از ایــن رو، 
قیمــت هــر دالر ۲۰ هــزار تومــان و قیمــت هر 

کیلــو پســته ۵.۵ دالر شــد!
ــتند و  ــته داش ــان پس ــا در انبارهایش خریداره
ــد  ــروش فشــار آورده بودن ــرای ف کشــاورزها ب
ــد  ــون می دیدن ــم چ ــی ه ــداران خارج و خری
ــال  ــود دنب ــی ارزش می ش ــران دارد ب ــول ای پ
ــد و  ــف بخرن ــت ک ــه قیم ــه ب ــد ک ــن بودن ای
متأســفانه تــا امــروز هــم ایــن قیمــت کــف بــه 

ــده اســت. وجــود نیام
چرا قیمت کف به وجود نیامده؟

مــن بــه ایــن اعتقــاد هســتم کــه قطعــًا 
ــد و  ــد آم ــر نخواه ــن پایین ت ــا از ای قیمت ه
ــد بخــورد  ــه کلی ــن قیمــت ک ــاال رفت ــد ب رون
شــدن  صعــودي  بــه  باتوجــه  خریــداران 
ــتر  ــد بیش ــه خری ــروع ب ــاً ش ــا حتم قیمت ه
خواهنــد کــرد و ایــن باعــث هــر چــه باالتــر 

رفتــن قیمت هــا خواهــد  شــد.
ــه پاســخ ســوال شــما؛ علــت  ــم ب ــا برگردی ام
ایــن بــود کــه بــاال رفتــن قیمــت هــر روزه دالر 
ــاز  ــف دادن ب ــه جــای تخفی باعــث مي شــد ک

شــود.
ــو پســته  ــد، قیمــت هــر کیل شــما تصــور کنی
ــروز  ــوده، ام ــان ب ــدود 9۲هزارتوم ــی ح فندق
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــت. علت ــان اس ــم هم ه
ــا  ــد ت ــف دهن ــدند تخفی ــور مي ش ــار مجب تج
بلکــه بتواننــد جنسشــان را بفروشــند، امــا ایــن 
ــه  ــد ک ــن نمي ش ــث ای ــا باع ــه تنه موضــوع ن
بتواننــد فــروش بهتــري داشــته باشــند، بلکــه 
ــر  ــد و منتظ ــم می ترس ــتری ه ــس مش برعک
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کــف بــازار مي شــد و خریــد نمي کــرد و 
ــد ۲1  ــروز دالر ش ــت ام ــودش می گف ــا خ ب
هــزار تومــان و دارنــد پســته را بــه مــن ۵ دالر 
می فروشــند، چــه معلــوم، شــاید فــردا قیمــت 
دالر بشــود ۲۵ هــزار تومــان و بــه مــن قیمــت 
ــرا  ــس چ ــد! پ ــنهاد بدهن دالري را 4 دالر پیش
ــائلی  ــرم؟! کل مس ــردا بخ ــه  ف ــم ک ــر نکن صب
را کــه گفتــم باعــث شــده تــا امــروز بــه ایــن 

نقطــه برســیم.
ــدن  ــر آم ــد، دی ــما گفتی ــه ش ــور ک آن ط
ــازار، نوســانات و افزایــش  ــه ب محصــول ب
قیمــت ارز و نفروختــن باغــداران، کاهــش 
پایــان  به خاطــر  مشــتری ها  تقاضــای 
همه گیــر  و  جشــن ها  و  مناســبت ها 
ــد  ــائلی بودن ــه مس ــا مجموع ــدن کورون ش
ــا  ــته م ــت پس ــارت و قیم ــه روی تج ک
تأثیــر گذاشــته اند. امــا شــاید باغــدار 
روی کاهــش قیمــت دالری پســته بــه دلیــل 
ــع نشــود؛  ــران قان ــرخ ارز در ای ــش ن افزای
ــای  ــل ارزه ــر تبدی ــالوه ب ــر ع ــون تاج چ
ــدار  ــه باغ ــال و دادن آن ب ــه ری خارجــی ب
ــد و  ــل کن ــم عم ــد ارزی را ه ــد تعه بای
ــد و یــک ســرمایه  خــودش هــم ســود کن
در گــردش داشــته باشــد تــا بتوانــد پســته 
ــدر  ــد پســته را اینق بخــرد؛ چطــور می توان

ــد؟! ــن بفروش ــت پایی ــه قیم ب
موضــوع صادرکننــده ای اســت کــه نــه جنــس 
شــده!  تحویــل  جنــس  نــه  و  دارد  راه  در 
امــروز دارنــد پســته را بــه او 9۰ هــزار تومــان 
می فروشــند و یــک مــاه تــا 4۰ روز بــه او 
موعــد می دهنــد. کشــاورزها دارنــد بــه او 
ــاره ای  ــدا چ ــدگان خ ــون بن ــند، چ می فروش
ندارنــد. تاجــر بــه ایــن موضــوع کار نــدارد که 
ارزش پــول دارد می افتــد. می گویــد امــروز 
ــی 9۰  ــد کیلوی ــن می دهن ــه م ــته ب ــد پس دارن
ــرم،  ــن 4۵ روزه آن را می خ ــان، م ــزار توم ه
هــر تنــش بــرای مــن ۵ هــزار دالر می شــود و 

می فروشــم ۵ هــزار و 3۰۰ دالر!
ایــن  بــا  مــا  صادرکننده هــای  متأســفانه 
ــته را  ــدر پس ــد و پ ــت دادن ــد قیم ــد رفتن دی

درآوردنــد.
آقــای صالحــی! وضعیــت آینــده را چطــور 

می بینیــد؟
ــه  ــتگی ب ــاً بس ــده قطع ــا در آین ــت م وضعی
ــه دارد.  ــدار عرض ــان مق ــت دالر و همزم قیم
مــن می توانــم بگویــم مقــدار زیــادي بســتگی 
بــه وضعیــت دالر دارد کــه مــن هیــچ ایــده ای 

روی آن نــدارم و نمی توانــم بگویــم چــه 
اتفاقــی بــرای آن می افتــد، چــون اصــاًل بحــث 
تجــاری نیســت تــا یکســری اِلِمان هــا را 
کنــار هــم بگذاریــم و یــک قیمتــی بــه دســت 
ــک  ــا ی ــور م ــوع دالر در کش ــم. موض بیاوری
ــا  ــه م موضــوع سیاســی- اقتصــادی اســت ک
ــاًل همیــن  ــه آن دسترســی نداریــم. مث اصــاًل ب
ــور  ــس جمه ــه رئی ــود ک ــا ب ــروز در خبره ام
می گویــد آمریــکا و عربســتان و اســرائیل 
دارنــد در بــازار طــال و ارز مــا اغتشــاش 
موضــوع  یعنــی،  ایــن  می کننــد!  ایجــاد 
سیاســی اســت و مــن کــه یــک آدم اقتصــادی 
ــروز  ــه دی ــم دالری ک ــم بفهم ــتم نمی توان هس
ــت،  ــان اس ــروز ۲۲ توم ــوده و ام ــان ب ۲1 توم
ــن،  ــت. بنابرای ــی خواهدداش ــه قیمت ــردا چ ف
نمی دانــم و نمی توانــم بــرای آینــده پســته 

ــم. ــری بده نظ
پس چه باید کرد؟

ــد  ــا بای ــه م ــه هم ــم ک ــن را می دان ــط ای فق
ــه  ــته ای ک ــدار پس ــن مق ــا ای ــم ت ــالش کنی ت
ــاد  ــدارش زی ــت و مق ــود اس ــور موج در کش
نیســت و مشــتری خــودش را دارد، صــادر 
کنیــم. مــا در خــرداد مــاه 1۰ هــزار تــن صــادر 
ــن.  ــاه حــدود 1۵ هــزار ت ــر م ــم و در تی کردی
مــا در بدتریــن شــرایط داریــم پســته را صــادر 

می کنیــم.
ــرج  ــه خ ــت ب ــزي درای ــک مرک ــدوارم بان امی
ــادرات  ــراي ص ــل ب ــل قب ــاره مث ــد و دوب ده
بــه  و  نیــاورد  به وجــود  مزاحمــت  پســته 
مصوبــات جلســه 3۰ اردیبهشــت پایبند باشــد.

در ســال آینــده وضعیــت صــادرات ماهانــه 
ــد؟ ــی می کنی ــه پیش بین را چگون

در مجمــوع ســه مــاه مهــر، آبــان و آذر بــرای 
7۰ هــزار تــن محصــول مشــتری داریــم. بــرای 
ــرای 1۰  ــاه ب ــر م ــل ه ــم حداق ــد ه ــاه بع 9 م
ــاً 1۶۰  ــه جمع ــم ک ــتری داری ــن مش ــزار ت ه
ــن هــم  ــن می شــود. اگــر 4۰ هــزار ت هــزار ت
بمانــد، جمعــاً می شــود ۲۰۰ هــزار تــن کــه 1۰ 
تــا ۲۰ درصــدش بــه مصــرف داخــل می رســد 

ــه ســال بعــد منتقــل می شــود. و مقــداری ب
مــا هیــچ نگرانــی در فــروش محصــول نداریــم 
ــط  ــم. فق ــش کنی ــد خــوب مدیریت ــط بای و فق
بایــد قــدری روی قیمت هایمــان ثبــات باشــد 
ــد و بخــرد.  ــدار راحــت جــرأت کن ــه خری ک
متأســفانه االن ثبــات وجــود نــدارد. ان شــاء اهلل 
ــت دالر  ــیم و قیم ــات برس ــه ثب ــا آن روز ب ت

ثابــت شــود.

ــته  ــدر پس ــا چق ــت آمریکایی ه ــم نیس مه
ــد؟ دارن

نمی توانیــم  پیش بینــی  هیــچ  االن  مــا 
مــا  بگویــم  می توانــم  امــا  داشته باشــیم، 
مشــتری پســته مان را داریــم. اگــر آمریــکا 8۰۰ 
هــزار تــن هــم داشته باشــد مــا کاری بــه آنهــا 
نداریــم. مــا ۲۰۰ هــزار تــن پســته داریــم کــه 
مشــتری اش را داریــم و نبایــد نگــران باشــیم.
اینکــه قیمــت دالر دارد بــاال مــی رود، ولــی 
قیمــت دالری پســته دچــار اُفــت شــده بــه 

دلیــل عرضــه زیــاد نیســت؟
ــم.  عرضــه و تقاضــا را نمی توانیــم کتمــان کنی
ــا پســته نداشــتیم، عرضــه کــم  در ســال 97 م
بــود و تقاضــا زیــاد؛ پــس وقتــی قیمــت دالر 
بــاال می رفــت، قیمــت پســته هــم همــراه بــاال 
رفتــن قیمــت دالر افزایــش می یافــت و قیمــت 
پســته از ۲۵ هــزار تومــان بــه 1۲۵ هــزار تومان 
ــا اینکــه قیمــت دالری پســته از 8  رســید. کم

دالر شــد 9 دالر، چــون عرضــه کــم بــود.
ــم  ــاد و تقاضــا ک ــروز عرضــه زی متأســفانه ام
اســت. ایــن تقاضــای کــم باعــث می شــود کــه 
قیمــت دالری پســته پاییــن بیاید. همیــن امروز 
اگــر پســته در دنیــا کــم بــود، مثــاًل می گفتنــد 
ایــران 1۵۰ هــزار تــن و آمریــکا ۲۵۰ هــزار تن 
محصــول دارنــد، مســلماً بــا تقاضــای موجــود، 
قیمــت دالری رشــد می کــرد و بــا قیمــت 
ــته 18۰  ــو پس ــر کیل ــان ه ــزار توم دالر ۲3 ه
هــزار تومــان قیمــت می خــورد. چــون امــروز 
عرضــه بیــش از تقاضــا اســت، قیمــت دالری 

ــد. ــن می آی ــم دارد پایی ه
آقــای امیــن زاده در خراســان گفتــه بودنــد 
کــه ســال پیــش پســته را دالری از باغــدار 
خریدیــم. فکــر می کنیــد چنیــن کاری 

ــری دارد؟ ــه اث ــت و چ ــی اس عمل
ببینیــد! ایــن کار چــه ُحســنی دارد و چــه 
ــد؟! ــد بیفت ــم می خواه ــن تصمی ــا ای ــی ب اتفاق
کشــاورز منتقــد اســت و می گویــد در حــق 
ــور در  ــود؛ این ط ــاف می ش ــن دارد اجح م

ریســک نوســانات دالر شــریک می شــود!
ــود؟!  ــوب ب ــان خ ــه زم ــرای چ ــورد ب ــن م ای
فــرض کنیــد در ســال گذشــته کــه دالر شــروع 
کــرده بــود بــه بــاال رفتــن و کشــاورزها دســت 
نگــه داشــتند و نمی فروختنــد ایــن کار خــوب 
ــای  ــد آق ــع می گفتن ــار آن موق ــت. تج بوده اس
ــده 8 دالر و  ــا ب ــه م ــته ات را ب ــاورز پس کش
روزی کــه خواســتیم بــا شــما تســویه کنیــم بــه 
ــاید  ــم. ش ــال می دهی ــه شــما ری قیمــت روز ب
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آن موقــع به خاطــر اینکــه عرضــه را زیــاد کننــد 
چنیــن پیشــنهادی ســازنده بــود.

امــروز کــه عرضــه زیــاد اســت و مــن می بینــم 
ــد  ــه مــن می دهن ــی ب ــد پســته را ریال کــه دارن
ــه  ــد، چ ــش را می خواهن ــر پول ــاه دیگ و ۲ م
دلیلــی دارد کــه مــن بــه عنــوان خریــدار بیایــم 
ــان  ــد؟! خودش ــن بدهی ــه م ــم دالری ب بگوی

ــد. ــی می دهن ــن ریال ــه م ــد ب دارن
فکــر می کنیــد در پاییــز و زمســتان مســئله 
ــذار  ــد اثرگ ــدداً بتوان ــا مج ــیوع کورون ش
ــد  ــا بیای ــدی کورون ــوج بع ــر م باشــد؟ اگ

ــود؟ ــه می ش چ
اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت کــه اگــر مــردم در 
ــرف  ــی مص ــواد غذای ــتر م ــند، بیش ــه باش خان
می کننــد، امیــدوارم خریــد پسته شــان هــم 
بیشــتر شــود. البتــه در مهمانی هــا، رســتوران ها 

ــد. ــش می یاب ــرف کاه ــمات مص و مراس
منظور من بسته شدن مرزها است.

بعیــد می دانــم کــه مرزهــا را ببندنــد. االن 
پروتکل هــا را گذاشــته اند و وقتــی راننــده 
می خواهــد بــرود، بایــد آزمایــش را داده باشــد 
و از ســالمتش اطمینــان داشته باشــند. ان شــاء اهلل 
ــا  ــع، دنی ــن وض ــا ای ــود. ب ــته نش ــرزی بس م
ــئوالن در  ــن مس ــود؛ بنابرای ــل می ش دارد تعطی
ــردم  ــر م ــد اگ ــا می گوین ــه کشــورهای دنی هم
ــا بگیرنــد هــم اشــکال نــدارد،  بیمــاری کورون
البتــه کم کــم بگیرنــد و مصونیــت ایجــاد شــود 
و توصیه شــان ایــن اســت کــه همــه یک دفعــه 
نگیرنــد، چــون امکانــات پزشــکی کــم اســت.
وضــع تولیــد و عرضــه آمریکایی هــا چگونــه 
در  آمریکایی هــا  می کنیــد  فکــر  اســت؟ 
بــازار چیــن و اروپــا کــه از بازارهــای بــزرگ 

ــد؟ ــا را گرفته ان ــتند جــای م ــا هس م
ســخت تر  را  مــا  کار  بگویــم  می توانــم 
ــم  ــان را داری ــا جــای خودم ــی م ــد، ول کرده ان
ــی از  ــط نگران ــیم. فق ــته مان را می فروش و پس

ــه چــه قیمتــی می  فروشــیم. ایــن اســت کــه ب
در ســال آینــده حتمــاً مــا پســته را می فروشــیم 
ــا  ــدارد. ام ــود ن ــروش وج ــرای ف ــی ب و نگران
ــول  ــه پ ــیم ک ــی می فروش ــه قیمت ــا ب ــا م آی
تــا  بــه دســت کشــاورز بدهیــم  خوبــی 
کشــاورز بتوانــد باغــش را تعمیــر کنــد و ســال 
ــا  ــردارد ی ــی ب ــته خوب ــد پس ــم بتوان ــده ه آین
می خواهیــم همــان کیلویــی 7۰، 8۰ هــزار 

ــم؟! ــاورز بخری ــان از کش توم
ــتقیمًا  ــته مس ــت پس ــا قیم ــازی ب ــس ب پ

ــت؟ ــار اس ــه تج متوج
ــد؟! تاجــر پســته  ــد بکن تاجــر چــه کار می توان
در ســطح جهانــی در یک سیســتم اقتصــاد آزاد 
ــودم  ــن خ ــروز م ــن ام ــد. همی ــت می کن فعالی
دیــدم کــه مغــز پســته ای کــه 1۰.۵ دالر قیمــت 
ــد!  ــت دادن ــنهاد قیم ــت را 8.۵ دالر پیش داش
ــه  ــن ک ــکاران م ــا هم ــن ی ــرایط م ــن ش در ای
ــر اعتقــاد داریــم، چــه کار  ــه قیمت هــای باالت ب
ــد  ــدار می گوی ــی خری ــم؟! وقت ــم بکنی می توانی
ــا ایــن قیمــت می دهــد  ــه مــن ب ــی دارد ب فالن
ــن از  ــم خــوب اســت، چــرا م و پســته اش ه

او نخــرم؟!
ــن  ــا ای ــت را ب ــز باکیفی ــار مغ ــور تج چط
ــد؟! ــرر نمی کنن ــند و ض ــت می فروش قیم

تاجــر پســته دهــن بســت را 8۰ هــزار تومــان 
می خــرد، قیمــت مغــزش می شــود 1۶۰ هــزار 
تومــان، حداکثــر 1۰ هــزار تومــان برایــش 
هزینــه دارد، پــس قیمتــش می شــود 17۰ هــزار 
ــی اســت.  ــم عال ــزش ه ــت مغ ــان و کیفی توم
ــس  ــت، پ ــان اس ــزار توم ــت دالر ۲1 ه قیم
ــرای خــودش تمــام می شــود.  حــدود 8 دالر ب
ایــن مغــز را بــه مشــتری می فروشــد کیلویــی 

ــورد. ــم می خ ــان ه ــن ن 8.۵ دالر و روی ای
در واقــع، اینجــا کشــاورزها بایــد بــا عرضــۀ به 
موقــع پســته و دولــت بــا ثبــات ارزي، کنتــرل 
بــازار را در دســت بگیرنــد. وگرنــه، بي تعــارف 
بگویــم، تاجــر پســته را بــه هــر قیمتــي کــه بــه 
ــا یــک ســود کــم یــا زیــاد  دســتش بدهنــد، ب

مي فروشــد.
پــس افزایــش قیمــت دالر باعــث شکســته 

شــدن قیمــت دالری پســته شــده.
دقیقــاً! آن طــرف تقاضــا بــرای پســته مــا 
ــروس  ــت وی ــی باب خــوب اســت، پروتکل های
ــم  ــه احتمــال نمی دهی ــا وضــع شــده ک کورون
مرزهایمــان بســته شــوند و آمریــکا هــم 

ــرد. ــا را بگی ــای م ــته بازاره نتوانس
اساســاً دغدغــه مــا افزایــش قیمــت دالر اســت 

ــه  ــه ب ــذارد ک ــاز مي گ ــر را ب ــت تاج ــه دس ک
ــد  ــود داشته باش ــش س ــه برای ــي ک ــر قیمت ه
جنســش را ارائــه کنــد و اینجاســت کــه 
تجــار قیمت هــای دالری را می شــکنند؛ نــه 
ــت  ــی قیم ــه حت ــا ک ــت آمریکایی ه ــا قیم تنه
خودمــان را هــم مــی شــکنیم. خودمــان داریــم 

خودمــان را خــراب می کنیــم.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمائید.

اینکــه مــن می گویــم آمریــکا نمی توانــد بــرای 
ــد، این طــور نیســت  ــا مزاحمــت ایجــاد کنن م
ــته مان  ــرای پس ــا ب ــی م ــد. ول ــاً نتوان ــه قطع ک
ــا  ــت آمریکایی ه ــن اس ــم. ممک ــتری داری مش
نســبت بــه قبــل بــه انــدازه 1۰ درصــد جــای 
ــد  ــن 1۰ درص ــم ای ــا بروی ــد و م ــا را بگیرن م
را در هنــد، چیــن یــا عــراق بفروشــیم. در 
ــا حــدود ۲۰ کشــور مقصــد  ــر صــورت، م ه
ــته  ــوب پس ــاً خ ــه واقع ــم ک ــادرات داری ص

مصــرف می کننــد.
اگــر مــا در ســه ماهــه اول، در هــر مــاه حــدود 
۲۰ تــا ۲۵ هــزار تــن پســته بــرای مصــرف در 
ــم، در  ــا و کریســمس صــادر کنی ــد چینی ه عی
ــاه  ــن 3 م ــن در ای ــزار ت ــوع ۶۰، 7۰ ه مجم
ــدود 4۰  ــم ح ــال ه ــن امس ــیم. همی می فروش
هــزار تــن در ســه مــاه اول صــادر شــد. ولــی 
ــاً به خاطــر اینکــه کشــاورزها فروشــنده  عمدت
ــا کاهــش صــادرات مواجــه شــدیم،  ــد ب نبودن
ســال  در  داشــتیم.  را  مشــتری اش  وگرنــه 
ــکا کار را  ــته آمری ــاد پس ــم زی ــش رو، حج پی
امســال  ببینیــم  بایــد  می کنــد.  ســخت تر 
عکــس العمل شــان چیســت کــه احتمــاالً 
پاییــن  خیلــی  را  قیمت شــان  آمریکایی هــا 
ــران و  ــته ای ــش پس ــاید علت ــه ش ــد ک می آورن
ــراي  ترکیــه باشــد و در ایــن صــورت کار را ب

مــا ســخت تر می کننــد.
ــا تمــام  ــه ب ــاور هســتم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــا م ام
ــا ایجــاد  ــرای م ــا ب ــه آمریکایی ه ــی ک مزاحمت
ــزار  ــن 1۶۰، 17۰ ه ــدازه ای ــه ان ــد، ب می کنن
تنــی کــه پســته داریــم، مشــتری هــم داریــم و 

ــدارد. ــی ن ــا نگران ــرای م اصــاًل ب
نگرانــی مــا آنجاســت کــه مــا چــه پولی دســت 
کشــاورزمان می دهیــم و آیــا ایــن پــول خوبــی 
اســت کــه کشــاورز بتوانــد خــرج زندگیــش را 
دربیــاورد و بقیــه اش را بــرای تعمیــر باغاتــش 
بگــذارد؟ اگــر پــول خوبــی بدهیــم کــه خــوب 
ــت  ــن اس ــی از ای ــم نگران ــر ندهی ــت، اگ اس
ــته ای  ــه پس ــاورز چ ــر کش ــال دیگ ــه 3 س ک

ــد. ــا بده ــد دســت م می خواه
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اقتصــاد  از پدیده هــای جالــب توجــه حــال حاضــر  یکــی 
ــق  ــی بــازار ســرمایه و رکــود عمی ــران، همزمانــی بیش  فعال ای
ــه دو  ــی اســت ک ــا( آن اســت. مدت ــی از عمیق ترین ه ــاید یک )ش
ــد.  ــی می کن ــران جلوه نمای ــاد ای ــاب اقتص ــاد در ق ــر متض تصوی
ــات،  ــات و مم ــالی حی ــادی در تق ــای اقتص ــه بنگاه ه در حالی ک
فشــارهای کمرشــکنی را تحمــل می کننــد و آینــده روشــنی بــرای 
خــود نمی بیننــد، ارزش ســهام آ نهــا بــه صــورت جهشــی افزایــش 
پیــدا می کنــد. در یــک طــرف رشــدهای »ســاالنه« صفــر یــا منفــی 
تولیــد و رشــدهای منفــی بــزرگ ســرمایه گذاری قــرار دارد و در 
طــرف دیگــر رشــدهای »روزانــه« بــاال و مثبــت ارزش ســهام آنهــا! 
ــزاج  ــت و م ــی اس ــا بلغم ــزاج بنگاه ه ــرا م ــت؟ چ ــتان چیس داس

ــورس صفــراوی؟ ب
ــا  ــد نه تنه ــور می کنن ــه تص ــر اینک ــه خاط ــحالند ب ــی خوش گروه
ــر کشــیده شــده، بلکــه حتــی  ــه زنجی غــول ســرکش نقدینگــی ب
عرصــه هدایــت بــه پــول هــم تســری پیــدا کــرده و آن نیــز ســر 
ــرمایه  ــازار س ــگاه، ب ــوع ن ــن ن ــاس ای ــت. براس ــده اس ــه راه ش ب
می توانــد »منزلــگاه« مطلــوب نقدینگــی باشــد، بــا ایــن امیــد کــه 
بتوانــد تولیــد را از تلــه کمبــود منابــع مالــی خــارج کنــد. ســال ها 
اســت ایــن اشــتباه بــزرگ ترویــج می شــود کــه خلــق نقدینگــی 
ــه  ــک ب ــی کم ــاد، یعن ــی اقتص ــد طبیع ــر از رش ــی فرات در مقیاس
ــن برداشــت نادرســت،  ــد و ســرمایه گذاری. ای ــی تولی ــن مال تامی
ــد. تصــور می شــود  ــت نقدینگــی می بین ضعــف را فقــط در هدای
ــرف  ــی را از مص ــگاه نقدینگ ــوان منزل ــه بت ــود دارد ک ــی وج راه
بــه تولیــد تغییــر داد. در ایــن تصــور متوهمانــه، هــم مشــکل تــورم 
ــای  ــی بنگاه ه ــع مال ــود مناب ــکل کمب ــم مش ــود، ه ــل می ش ح
اقتصــادی. در نوشــته حاضــر، بــه ایــن مطلــب پرداختــه می شــود 
کــه آیــا بــازار ســرمایه »منزلــی« بــرای اســتقرار نقدینگــی اســت 

یــا »پلــی« بــرای عبــور بــه تــورم؟
ــم  ــدد مه ــد ع ــه چن ــی، توجــه ب ــه موضــوع اصل ــل از ورود ب قب
مفیــد خواهــد بــود. حجــم نقدینگــی در حالی کــه در پایــان ســال 
ــوده،  ــان ب ــارد توم ــون و ۵۰۰ هــزار میلی 139۶، حــدود یــک میلی
ــه  ــال 1399 ب ــان س ــل از پای ــا قب ــت، ت ــن حال در خوش بینانه تری
ــن  ــی ای ــید. معن ــد رس ــان خواه ــارد توم ــون میلی ــش از 3 میلی بی
ــدن  ــج ش ــدای رای ــه از ابت ــدار ک ــر مق ــه ه ــت ک ــارت آن اس عب
ــول  ــم پ ــه حج ــال 139۶ ب ــان س ــا پای ــران ت ــاد ای ــول در اقتص پ
ــال،  ــز امس ــدود پایی ــا ح ــال 1397 ت ــدای س ــده، از ابت ــه ش اضاف

ــال  ــی دو س ــد. ط ــد ش ــه خواه ــه آن اضاف ــزان ب ــان می ــه هم ب
ــم  ــه حج ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــش از 9۰۰ ه 1397 و 1398، بی
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از ۶۰۰ ه ــه بی ــه شــده ک نقدینگــی اضاف
ــی اســت در  ــاده اســت. بدیه ــاق افت ــا در ســال 1398 اتف آن، تنه
هیــچ ســناریویی میــزان افزایــش نقدینگــی در ســال 1399 کمتــر 
از ۶۰۰ هــزار میلیــارد تومــان نخواهــد بــود. توجــه داشــته باشــید 
کــه بــرای ایــن میــزان افزایــش در حجــم نقدینگــی، بــرای آنکــه 
تــورم شــتاب نگیــرد، الزم بــوده اســت کــه تولیــد از رشــد بســیار 
ــرف دو  ــه ظ ــم ک ــه می دانی ــا هم ــد. ام ــوردار باش ــی برخ باالی
ســال گذشــته تولیــد ناخالــص داخلــی- برحســب منابــع مختلــف 
آمــاری- بــه انــدازه 1۰.۵ تــا 11.۵ درصــد کوچک تــر هــم شــده 
ــه  ــت ک ــدن آن اس ــر ش ــن کوچک ت ــر ای ــی ملموس ت ــت. معن اس
ــزوده  ــی ســال 139۶، ارزش اف ــص داخل ــد ناخال ــر از کل تولی اگ
ــذف  ــل ح ــور کام ــه ط ــاختمان را ب ــاورزی و س ــش کش دو بخ
کنیــم، بــه میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی پایــان 1398 می رســیم! 
ــزرگ مواجــه هســتیم. در حالی کــه  ــه ب ــا یــک نامعادل ــا ب پــس م
تولیــد حــدود 11 درصــد کاهــش پیــدا کــرده،  نقدینگــی با شــدتی 
ــه فقــط  ــن نامعادل ــدا کــرده اســت. ای ــده افزایــش پی ــاال و فزاین ب
ــادل  ــه تع ــا ب ــی قیمت ه ــطح عموم ــه س ــل توج ــش قاب ــا افزای ب
ــان داشــته ایم  ــا 1۰ هــزار توم ــه م ــن اســت ک ــد ای می رســد. مانن
و ۵ عــدد ســیب. حــاال ۲۰ هــزار تومــان داریــم و 4 عــدد ســیب. 
بدیهــی اســت در نتیجــه ایــن دو تغییــر، قیمــت هــر عــدد ســیب 
از ۲ هــزار تومــان بــه ۵ هــزار تومــان افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
ــرار دارد و در  ــی ق ــاالی نقدینگ ــد ب ــرف رش ــک ط ــس در ی پ
طــرف دیگــر حجــم کاهنــده کاال و خدمــات. وقتــی چنیــن درکــی 
ــش  ــی اســت واکن ــرد، طبیع ــان نقدینگــی شــکل می گی در صاحب
ــه مغــازه مراجعــه  ــود کــه ب ــدا ایــن نخواهــد ب آنهــا در نقطــه ابت
ــا  ــه آنه ــد، بلک ــتر بخرن ــرغ بیش ــیر و تخم م ــت و ش ــد و ماس کنن
در تــالش خواهنــد بــود کــه در گام اول، از ارزش دارایی هایشــان 
ــراغ  ــس س ــد. پ ــت کنن ــار محافظ ــورد انتظ ــورم م ــل ت در مقاب
ــی  ــوم نقدینگ ــا هج ــی ب ــازار دارای ــد. ب ــی می رون ــازار دارای ب
ــرد.  ــکل می گی ــازار ش ــن ب ــا در ای ــود و جهش ه ــه می ش مواج
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ــی  ــای پول ــی، پس اندازه ــواع دارای ــت ان ــتر قیم ــش بیش ــا افزای ب
ــوند.  ــرازیر می ش ــمت س ــن س ــه ای ــم ب ــان ه ــک و ترس کوچ
وقتــی قیمــت انــواع دارایــی افزایــش پیــدا می کنــد، در گام 
بعــدی، صاحبــان کوچــک و بــزرگ ایــن دارایی هــای قیمتــی، بــه 
فکــر می افتنــد کــه بخشــی از ایــن منابــع افزایش یافتــه را تبدیــل 
ــه کاالهــای مصرفــی زندگــی خــود کننــد. بنابرایــن، بخشــی از  ب
ــا  ــی ب ــای مصرف ــراغ کااله ــند و س ــا را می فروش ــن دارایی ه ای
دوام و کــم دوام می رونــد. پــس جهش هــای قیمتــی در بــازار 
ــد قیمت هــا  ــل، افزایــش جدی ــل می شــود و در مقاب ــی تعدی دارای
بــه معنــی تــورم، در بــازار کاال و خدمــات شــکل می گیــرد. 
ــک  ــوان ی ــد به عن ــت پرای ــه قیم ــک مرحل ــال، در ی ــوان مث به عن
ــود  ــث می ش ــن باع ــد. ای ــدا می کن ــی پی ــش جهش ــی، افزای دارای
ارزش پرایــد دســت دوم کســی کــه مالــک آن اســت در مقایســه 
بــا ســطح درآمــد آن فــرد، افزایــش پیــدا کنــد. او بــه فکــر می افتــد 
کــه بخشــی از ایــن ارزش جدیــد را تبدیــل بــه منابــع مالــی کند و 
کاال و خدمــات مــورد نیــاز خــود را فراهــم کنــد. چراکــه او دیگــر 
پرایــد بــا قیمــت جدیــد را نامتناســب بــا ســطح زندگــی جدیــد 
ــه  ــد. پــس ایــن پرایــد دســت دوم را می فروشــد و ب خــود می یاب
ــاوت  ــد مابه التف ــا بتوان ــرد ت ــیکلت می خ ــک موتورس ــای آن ی ج
را صــرف رفــع نیازهــای غذایــی روزانــه خــود و خانــواده کنــد. 
اینجاســت کــه افزایــش قیمــت دارایــی بــه افزایــش قیمــت 
کاال و خدمــات تبدیــل  می شــود. مشــاهده می کنیــم کــه 
ــرد و  ــاد ک ــی زی ــوان دارای ــد را به عن ــدا قیمــت پرای نقدینگــی ابت
ــورد قیمــت  ــن ســازوکار در م ــورم شــد. همی ــه ت ــل ب ــد تبدی بع
ــل  ــال تبدی ــه یکــی از دو کان ــن البت ــرار اســت. ای ســهام هــم برق
نقدینگــی بــه تــورم در شــرایط حاضــر اقتصــاد ایــران اســت کــه از 
مســیر بــازار دارایــی عبــور می کنــد. منزلــگاه نهایــی نقدینگــی در 
هــر صــورت، کاالهــا و خدمــات مصرفــی و تــورم اســت. بــازار 
دارایــی »پلــی« اســت بــرای عبــور ایــن نقدینگــی بــرای رســیدن 

بــه مقصــد نهایــی.
وقتــی حجــم پــول در زمانــی کوتــاه، بــه میــزان زیــادی افزایــش 
پیــدا می کنــد ماننــد مقــدار زیــاد محلولــی اســت کــه می خواهــد 
از طریــق تزریــق بــا ســرعت بــاال از رگ بیمــار عبــور کنــد. اگــر 
ــاد باشــد، ایــن محلــول در بیــرون رگ و زیــر  شــدت تزریــق زی
پوســت او جمــع می شــود. دلیــل ایــن اتفــاق آن اســت کــه کشــش 
محلــول توســط رگ بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد. بــا تزریق حجم 
عظیمــی از نقدینگــی بــه اقتصــاد، بــرای آنکــه تــورم متناســب بــا 
ایــن حجــم جدیــد شــکل بگیــرد، مدتــی زمــان مــورد نیــاز اســت. 
قیمــت کاال و خدمــات برخــالف قیمــت دارایــی، کمتــر ماهیــت 
جهشــی دارد. مــا وقتــی مشــاهده می کنیــم کــه تــورم یک مــاه از ۲ 
درصــد عبــور می کنــد، نگــران می شــویم. در حالــی کــه افزایــش 
ــد.  ــد بارهــا اتفــاق بیفت ــازار دارایــی می توان روزی ۲ درصــد در ب

ــا  ــش قیمت ه ــتر افزای ــرعت بیش ــا س ــت ت ــان الزم اس ــی زم مدت
در مبــادالت شــکل بگیــرد. بنابرایــن، پیش قراول هایــی بــرای 
ــا براســاس  ــن پیش قراول ه ــد. ای ــه وجــود می آین ــد ب ــورم جدی ت
ــالف کاال  ــه برخ ــتند ک ــی هس ــازار دارای ــاد، ب ــم اقتص ــی عل مبان
ــی  ــد. وقت و خدمــات، هیــچ محدودیتــی در جهــش قیمــت ندارن
نقدینگــی جدیــد وارد اقتصــاد می شــود در حالی کــه هنــوز ســطح 
ــزان  ــن می ــت، ای ــرده اس ــدا نک ــب پی ــش متناس ــا افزای قیمت ه
نقدینگــی جدیــد بــه شــکل افزایــش قــدرت خریــد جدیــد ظاهــر 
ــادالت کاال  ــا در مب ــد ی ــد می توان ــدرت خری ــن ق ــود. ای می ش
ــای ســوداگرانه.  ــا در فعالیت ه ــه شــود ی ــه کار گرفت ــات ب و خدم
اگــر اقتصــاد در شــرایط رکــودی باشــد )ماننــد شــرایط دو ســال 
اخیــر اقتصــاد مــا(، حجــم نقدینگــی جدیــد، بــرای دســتیابی بــه 
ــا  ــن دارایی ه ــود. ای ــال می ش ــی فع ــازار دارای ــتر، در ب ــازده بیش ب
ــد  ــادوام مانن ــای ب ــکن و کااله ــال، مس ــهام، ارز، ط ــد س می توانن
خــودرو و لــوازم خانگــی باشــند. مهــم ایــن نیســت کــه نقدینگــی 
بــه کــدام بــازار نــرود و بــه کــدام بــازار بــرود؛ چراکــه در نهایــت 

بــه تــورم تبدیــل خواهــد شــد.
ــه دو  ــران نشــان می دهــد ک ــر اقتصــاد ای عملکــرد ســال های اخی
اتفــاق مهــم در آن شــکل گرفتــه اســت. اتفــاق اول، افزایــش قابل 
ــر  ــرای دو براب ــان الزم ب ــرخ رشــد نقدینگــی اســت. زم توجــه ن
شــدن نقدینگــی از 3.۵ ســال بــه کمتــر از ۲.۵ ســال کاهــش پیــدا 
ــاق دوم  ــد و اتف ــدا کن کــرده و چــه بســا بیشــتر هــم کاهــش پی
آنکــه بــا کاهــش قابل توجــه درآمدهــای ارزی نفتــی، رابطــه بیــن 
ــده  ــر ش ــی آن، کوتاه ت ــه زمان ــر و فاصل ــورم قوی ت ــی و ت نقدینگ
اســت. عــدم توجــه بــه ایــن دو اتفــاق مهــم توســط سیاســت گذار 
ــر  ــن، اگ ــد. بنابرای ــاک باش ــد خطرن ــود می توان ــرایط موج در ش
بپذیریــم کــه ایــن دو اتفــاق، خطــر جــدی تــورم بــاال را گوشــزد 
می کننــد، الزم خواهــد بــود کــه در مواجهــه بــا تبعــات نقدینگــی 
ــویم  ــتی نش ــای سیاس ــار خط ــه دچ ــوان آب ریخت ــود به عن موج
ــام  ــوان نظ ــام ت ــًا تم ــم، ثانی ــش نگیری ــر را در پی ــرد مض و راه نب
سیاســی و سیاســت گذاری را صــرف اهتمــام بــه هرچــه محدودتــر 
کــردن عوامــل موثــر در خلــق نقدینگــی جدیــد کنیــم. توجــه بــه 
ــن  ــران، مهم تری ــاد ای ــه در اقتص ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ای
ــل  ــت. عام ــی اس ــی، نقدینگ ــاد سیاس ــر اقتص ــن متغی و اصلی تری
اصلــی افزایــش نقدینگــی، کســری بودجــه دولــت اســت کــه بــه 
نظــر نگارنــده، نحــوه مدیریــت آن، در ســال 1399 نــه تنهــا ماننــد 
همیشــه بــه عاملــی مهــم، بلکــه بــه عاملــی سرنوشت ســاز تبدیــل 
ــم  ــردی دارد ه ــد راهب ــم بع ــن مشــکل، ه ــده اســت. حــل ای ش
بعــد سیاســتی کــه الزم اســت هــر دو مــورد توجــه جــدی قــرار 
ــل  ــح از عوام ــی صحی ــت آوردن درک ــا گام اول، به دس ــرد. ام گی
به وجودآورنــده معمــای موجــود رونــق بــورس و رکــود اقتصــاد 

اســت کــه یــک کانــال آن در ایــن نوشــته توضیــح داده شــد. 
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آقــای جالل پــور! به طــور کلــی بــورس 
ایــران را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟

انــرژی  بــورس  عمدتــاً  ایــران  بــورس  اوالً، 
ــد  ــالم کنن ــروز اع ــن ام ــر همی ــی اگ ــت؛ یعن اس
قیمــت انــرژی واقعــی اســت، ارزش ســهام همــۀ 
شــرکت های بــزرگ ریــزش می کنــد. همیــن 
ــه  ــرژی را ب ــت ان ــد قیم ــالم کنن ــر اع ــروز اگ ام
ــد  ــم، 9۰ درص ــم بدهی ــی می خواهی ــت جهان قیم
مجموعــه  ســیمان،  پتروشــیمی،  شــرکت های 
فلــزات آهــن، فــوالد و آلومینیــوم کــه یارانــه انرژی 
بســیار زیــادی می گیرنــد، ضــررده می شــوند. 
یــادم هســت یــک زمانــی قیمــت هــر مترمکعــب 
ــود،  ــنت ب ــیمی ها ۲.۵ س ــه پتروش ــی ب گاز طبیع
درحالی کــه همــان موقــع داشــتیم بــه ترک هــا بــه 
قیمــت 4۵ ســنت می فروختیــم! بنابرایــن، اصلــش 
ایــن اســت کــه اگــر ایــن یارانــه عظیــم برداشــته 
شــود، کل صنعــت ایــران دچــار اشــکال می شــود.

ــت ارز  ــط قیم ــران فق ــورس ای ــای ب ــاً، مبن ثانی
اســت. شــما حســاب کنیــد در ســال 139۰ قیمــت 
ارز هــزار تومــان بــوده، امــروز قیمــت ارز ۲4 هــزار 
تومــان اســت، شــاخص بورس هــم از ســال 139۰ 
تــا االن ۲4 برابــر شده اســت. یــک زمانــی بــورس 
جلــو افتــاده، ارز عقــب بــوده و در دوره ای دیگــر 
ارز جلــو افتــاده و بــورس عقــب مانــده، االن اینهــا 
ــد،  ــد. هرچن ــاال می آین ــد ب ــم دارن ــا ه ــوازن ب مت
ــا در  ــه م ــل اینک ــه دلی ــر ب ــال اخی ــه س در دو، س
ســال های قبــل در بــورس افزایــش نداشــتیم، ولــی 
در قیمــت ارز افزایــش داشــتیم، جهــش در بــورس 
ــورس  ــن، عمــاًل ب بیشــتر از ارز شده اســت. بنابرای
ــرژی اســت و قیمت گــذاری  ــه ان ــران وابســته ب ای

آن بــر اســاس قیمــت ارز اســت. 
ــاده ای  ــارق الع ــاق خ ــورس اتف ــوع در ب در مجم
نمی افتــد. کل کشــور تحــت یــک شــرایط خــاص 
دارد جلــو مــی رود. امــا آیــا در کشــور هــر آنچه که 
دارد اتفــاق می افتــد یــک اقتصــاد واقعــی اســت؟! 
ــم  ــک سیســتم اقتصــاد توزیعــی داری ــا ی ــر. م خی
کــه در پنجــاه، شــصت ســال اخیــر مرتــب منابــع 
ــع  ــی، مناب ــع آب ــت و گاز، مناب ــم از نف ــور اع کش
طبیعــی و مراتــع و جنگل هــا را داریــم بــه شــدت 
انــدازی  دســت  کم کــم  و  می کنیــم   مصــرف 
ــه بانک هــا و صندوق هــای بازنشســتگی  ــم ب کردی
ــروز  ــتند. ام ــته هس ــان ورشکس ــه االن همه ش ک

ــه  ــرمایه ای ک ــه س ــم ب ــت اندازی می کنی ــم دس ه
ــم  ــده و می آوری ــع ش ــرکت ها جم ــال ها در ش س
در بــورس می فروشــیم، پولــش را می گیریــم و 
مدیریتــش را تحویــل نمی دهیــم؛ بنابرایــن بــا 
ــت  ــم، توکل ــو می روی ــم جل ــان داری ــان فرم هم
علــی اهلل! حــاال مــا تــا چــه زمانــی ایــن منابــع را 

داشته باشــیم، خــدا می دانــد!
هــر وقــت کشــور یــک جهــش، یــک چرخــش، 
ــد بدهــد و  ــه تولی ــع ب ــی از توزی ــر ریل ــک تغیی ی
از دســت اندازی بــه منابــع و تقســیم کــردن 
دســت برداریــم و بــه گرفتــن از مجموعــه فعالیــن 
ــع  ــم، آن موق ــردن رو بیاوری ــه ک ــادی و هزین اقتص
ــالم  ــاد س ــک اقتص ــا ی ــم م ــم بگویی ــاید بتوانی ش

ــم. داری
ــم  ــه اســمش عل ــه آنچــه ک ــا ب ــه م ــی ک وقت
ــب آن  ــم و در قال ــاور نداری ــت ب ــاد اس اقتص
ــل  ــته عم ــر توانس ــه بهت ــادی ک ــب اقتص مکت
کنــد و بــرای مردمــش رفــاه بــه ارمغان بیــاورد 
ــن بســتر  نیســتیم، هــر کاری هــم کــه در چنی
اقتصــادی تعریــف شــود، مشــکالت مــا بیشــتر 
می شــود؛ مثــاًل بــورس، درســت متوجــه 

شــدم؟
ــورس را روی  ــه ب ــما کلم ــال ش ــر ح ــه ه ــه! ب بل
زبــان  بــورس در  بــازار معمولــی شــنیده اید. 
فارســی دو اصطــالح دارد یکــی بــورس بــه معنای 
بــازار ســرمایه و بــورس کاال و بــورس پســته 
ــه  ــد ک ــی هــم شــما دیده ای ــک جای ــا ی اســت. ام
ــد  ــین بخری ــک ماش ــد ی ــی می خواهی ــاً وقت فرض
ــرو!  ــن و ب ــا ک ــا را ره ــد اینج ــتتان می گوی دوس
اینجــا بــورس بــازی اســت؛ یــا مثــاًل می خواهیــد 
برویــد زمینــی بخریــد طــرف می گویــد االن زمیــن 
افتــاده در بــورس بــازی فعــاًل صبرکــن! بــورس بــه 
معنــای دوم یعنــی یــک چیزهایــی را در آن تلقیــن 
ــک شــرکت،  ــروز، ی ــاًل ام ــد! مث ــل می کنن و تحمی
ســهام خــودش را بــا نــام خــودش عرضــه می کنــد 
و بــا نــام دیگــری ایــن ســهام را بــه قیمــت 
باالتــری می خــرد! بــه هــر حــال کســی در بــورس 
ــه  ــهام را ب ــن س ــرا داری ای ــد چ ــد بگوی نمی توان

ــری. ــت می خ ــن قیم ای
بنابرایــن، یــک جاهایــی هوشــیاری و دقــت 
ــی  ــاختار بروکراس ــن س ــر م ــه نظ ــد. ب می خواه
بــورس، سیســتم و ســاختار غلطــی نیســت و 

ــا کاال و ســهامی  ــا نیســت، ام ــورس دنی خــالف ب
کــه در آن دارد فــروش مــی رود بــه آن دلیلــی کــه 
عــرض کــردم بــا شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور ما 
ــا شــرایط واقعــی و ســالم  هماهنــگ اســت، نــه ب
اقتصــادی، بلکه نشــأت گرفتــه از همیــن جریاناتی 

ــم! ــا در کشــور داری ــه م اســت ک
ــه در  ــورس ک ــد، ب ــما فرمودی ــق آنچــه ش طب
ــت  ــط در مملک ــِی غل ــتر اقتصادی-سیاس بس
ایجــاد شــده منطقــاً نمی توانــد درســت باشــد. 
آیــا عرضه شــدن پســته در بــورس کاالی ایران 

ــت؟! ــت اس درس
ــران و  ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــن رئی ــه م ــی ک زمان
ــتان از  ــودم، دوس ــران ب ــته ای ــن پس ــس انجم رئی
بــورس چندیــن بــار بــه کرمــان آمدنــد و جلســه 
ــک  ــم ی ــورس کاال ه ــس ب ــاً رئی ــتند. اتفاق گذاش
کرمانــی بســیار کرمان دوســت و عالقمنــد بــه نــام 
آقــای ســلطانی هســتند. ایجــاد بــورس پســته هــم 
ناشــی از نــگاه دلســوزانه بــه ایــن صنعــت اســت. 
ــن صنعــت  ــرای ای ــه ســرانجام ب ــن فکــر ک ــا ای ب
یــک بــازار درســت شــکل بگیــرد. عــده ای 
فکــر می کننــد کــه شــرایط خریــد و فــروش 
ــی  ــت، منطق ــم اس ــه االن حاک ــطه گری ک و واس
ــک  ــرود و ی ــورس ب ــه ب ــته ب ــر پس ــت و اگ نیس
ــتندی  ــوب و مس ــدون، مکت ــخص، م ــازار مش ب

داشته باشــد، بهتــر اســت.
مــن همان جــا خدمــت دوســتان عــرض کــردم کــه 
آمــدن پســته بــه بــورس خــوب اســت، امــا راهکار 
و چگونگــی آمــدن پســته در بورس خیلی ســخت 
اســت. برایشــان توضیــح دادم کــه مشــکالت ورود 
ــه بــورس ایــن اســت کــه پســته کاالیــی  پســته ب
اســت بــا واریته هــای متنــوع و مصــارف مختلــف 
ــود؛  ــادر می ش ــف ص ــورهای مختل ــه کش ــه ب ک
ــر  ــی رود از نظ ــروش م ــن ف ــه در چی ــته ای ک پس
کیفیــت، از نظــر انــس و از نظــر قیمــت با پســته ای 
ــاوت  ــاًل متف ــی رود کام ــروش م ــا ف ــه در اروپ ک
ــیه  ــه در روس ــته ای ک ــا پس ــته ب ــن پس ــت؛ ای اس
فــروش مــی رود متفــاوت اســت و بــا پســته ای کــه 
در کویــت فــروش مــی رود هــم متفــاوت اســت؛ 
پســته جــزو معــدود محصوالتــی اســت کــه وقتــی 
ــه بعضــی از کشــورها صــادر کنیــد  می خواهیــد ب
بایــد چهــار گواهــی برایــش بگیریــد، یــک گواهی 
فیزیکــی بایــد بگیرید کــه از نظــر انــس و رؤیت و 
عــدم وجــود کــرم زنــده مهــم اســت، یــک گواهی 
شــیمیایی بایــد بگیریــد که آفالتوکســین و مســائل 
ــک  ــد، ی ــن می کن ــته را تعیی ــل پس ــیمیایی داخ ش
گواهــی میکروبــی بایــد بگیریــد کــه نشــان دهــد 
ــه ســالمونال و ایکــوالی نیســت و  ــوده ب پســته آل

گفت و گو با محسن جالل پور

بورس پسته یک ذهنیت غلط ایجاد کرد
قسمت دوم
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ــه یکــی  ــده ســموم ک ــراً عــدم وجــود باقیمان اخی
از اساســی ترین مســائل اســت هــم گواهــی 

می خواهــد.
بحــث  در  فقــط  دادم،  توضیــح  ایشــان  بــه 
ــه  ــی ک ــر ۲۵  تن ــک کانتین افالتوکســین اگــر در ی
تقریبــاً شــامل ۲۵ میلیــون دانــه پســته اســت، یــک 
دانــه پســتۀ آلــوده باشــد و اتفاقــاً ایــن یــک دانــه 
ــون  ــرای آزم ــه ب ــه ای ک ــرود داخــل نمون پســته ب
ــان  ــود، کل محموله ت ــیاب می ش ــین آس افالتوکس
بــا مشــکل مواجــه می شــود. اگــر شــما بخواهیــد 
ــه ۲۵  ــه محمول ــد ک ــت کنی ــاری ثاب ــر آم از نظ
تنی تــان آلــوده نیســت، بایــد ۲۲ تــن از ایــن پســته 

ــد! ــیاب کنی را آس
ــه  ــالی ک ــن 3۰ س ــن در ای ــاید م ــد ش ــاور کنی ب
ــن  ــی از مطمئن تری ــترین ریجکت ــرده ام  بیش کار ک
وقت هــا  خیلــی  و  بــوده  محموله هایــم 
محموله هایــی کــه بــا شــک و شــبه، ولــی از روی 
ــار کــردم، پــاس شده اســت. یــک چنیــن  اجبــار ب

ــم؟!  ــورس ببری ــه ب ــوری ب ــی را چط محصول
ــد  ــا صــادر کن ــه اروپ ــته ب ــد پس ــرف می خواه ط
ــر  ــد، اگ ــته اش را بدان ــی پس ــد آلودگ و می خواه
مــا در بــورس بگوییــم آلودگــی ایــن پســته صفــر 
اســت، امــا فــردا آن را بیــرون بیــاورد و آزمایــش 
کنــد و آلودگیــش ۵۰ شــود، در حالــی کــه نبایــد از 

4 بیشــتر باشــد، آن وقــت چــه بایــد کــرد؟! 
عــرض کــردم کــه اگــر می خواهیــد شــروع کنیــد 
بایــد از یــک مقطعــی، در یــک نقطــه ای و آن هــم 
ــا یــک نمونــه آزمایشــی، نــه در همــه کشــور و  ب
خیلــی آرام آرام ایــن مراحــل و ایــن پیچ هــا و ایــن 
گرفتاری هــا را رفــع کنیــد و کم کــم جلــو برویــد.

ــته  ــورس پس ــه ب ــد ک ــاد دارن ــا اعتق خیلی ه
ــه زد. ــته صدم ــه پس ــته ب ــال گذش س

ــه  ــای اینک ــه ج ــی ب ــود، یعن ــب ب ــال عق اوالً، س
در شــهریور پســته را برداشــت کنیــم در مهــر مــاه 

آمــاده شــد.
دومــاً، بــا مســائل کورونــا درگیــر شــدیم. شــاید 
اگــر کورونــا نبــود بــورس اینقــدر صدمــه نمــی  زد.

ــا  ــه آمریکایی ه ــد ک ــش آم ــرایطی پی ــوماً، ش س
موقعیــت بهتــری پیــدا کردنــد. بــا اینکــه دســت ما 
در دعــوای چیــن و آمریــکا باالتــر بــود، ولــی بــه 
ــود  ــورس به وج ــی ب ــای تبلیغات ــه فض ــل اینک دلی
آمــد و پســته در آذر مــاه 11۲ هــزار تومــان پیــش 
فــروش شــد، درحالی کــه قیمــت روز پســته 
98 تومــان بــود، عرضــه متوقــف شــد. همــه 
تصورشــان ایــن بــود کــه بــورس اشــتباه نمی کنــد 
و قیمــت ســیر صعــودی خواهدداشــت، بنابرایــن 
ــم و  ــه می داری ــته را نگ ــا پس ــد م ــود گفتن ــا خ ب

ــوع  ــن موض ــیم. ای ــده می فروش ــاه آین ــد م در چن
باعــث شــد کــه بهتریــن زمــان کــه نــه خبــری از 
کورونــا بــود و نــه چیــن می توانســت بــا آمریــکا 
کار کنــد و مــا می توانســتیم بــازار را تغذیــه کنیــم، 

پســته ای نداشــتیم.
ــی از  ــا یک ــه در آن روزه ــت ک ــادم اس ــت ی درس
صادرکننده هــای پســته بــه مــن زنــگ زد و گفــت 
۵ کانتینــر پســته در اروپــا قــرارداد دارم و هیــچ کار 
ــما  ــد، ش ــرم نمی آی ــته گی ــم و پس ــم بکن نمی توان
ــد  ــن باش ــا مطمئ ــرای اروپ ــه ب ــی ک ــته امانت پس
داریــد بــه مــا بدهیــد و هــر وقــت خواســتید پولی 

می کنیــم و قیمــت می گذاریــم.
اینقــدر ایــن فضــا در ذهن هــا بــه وجــود آمــده بود 
کــه قــرار اســت دالر فــالن شــود و بــورس بهمــان 
شــود و همــان موقــع ســیر صعــودی بورس ســهام 

ــاال می رفــت. ــز داشــت شــروع می شــد و ب نی
را  پســته  زمــان  بهتریــن  در  عــده ای  یــک   
نفروختنــد. پــس ایــن موضــوع درســت اســت و 
ــدن  ــی از مان ــه بخش ــم ک ــد می کن ــم تأیی ــن ه م
پســته بــه ایــن دلیــل بــود کــه عــده ای بــه بــورس 
خوش بیــن بودنــد و فکــر می کردنــد بــورس 
قیمــت پســته را تــا 1۲۰ هــزار تومــان می رســاند، 
ــو 98  ــر کیل ــت ه ــا قیم ــه آن روزه ــی ک در حال

ــود. ــان ب ــزار توم ه
شــخصاً از شــفافیتی کــه در بحــث بــورس اســت، 
ــت  ــکارش درس ــد راه ــا بای ــم، ام ــتقبال می کن اس

باشــد. 
امــروز محصــول آمریــکا کــه باالی ســر ما نشســته 
ــتش در  ــزان برداش ــا اســت، می ــد م ــر از تولی باالت
هکتــار 4 یــا ۵ برابــر و در بعضــی جاهــا 8 برابــر ما 
اســت، سیاســت های صادراتیــش بســیار روان تــر از 
ماســت، نفــوذ جهانیــش بســیار بیشــتر از ما اســت، 
امــکان حمــل و نقــل و همــه ظرفیت هایش بســیار 
بــا مــا فاصلــه دارد و از مــا جلوتــر اســت. امــا مــا 
ــی و 1۵۰ هــزار  ــک محصــول ۲۰۰ هــزار تن ــا ی ب
ــت در  ــزان برداش ــم. می ــر و کار داری ــدار س باغ
هکتارمــان رســیده بــه کمتــر از ۶۰۰ کیلوگــرم. بــا 
ایــن شــرایط بدبختــی و گرفتــاری و اشــتغال و آب 

و تجهیــزات خیلــی عقــب هســتیم.
ــورس، کشــاورزان را در یــک فضایــی انداخــت  ب
ــا  ــود را از آنه ــت موج ــک موقعی ــاًل ی ــه عم ک
گرفــت و جریــان روان صادراتــی و بــازار را ســلب 

کــرد.
ســال 1384 کــه انجمــن پســته را تشــکیل دادیــم، 
در همــان ســال های اول بــرآورد کردیــم کــه 
ــدر  ــران چق ــته ای ــت پس ــرمایه گذاری در صنع س
ــود کــه در کل صنعــت  ــن ب ــان ای اســت. برآوردم

ــراوری و  ــز ف ــا، مراک ــم از باغ ه ــران اع ــته ای پس
ــرمایه گذاری  ــارد دالر س ــدود ۶ میلی ــش ح تجارت
شده اســت. هــر وقــت مــا در جلســه ای صحبــت 
ــن ۶  ــد ای ــای آگاه می گفتن ــدی آق ــم مه می کردی
میلیــارد دالر ثــروت پســته نیســت، اشــتباه نکنیــد، 
ثــروت پســته آن 1.۵ میلیــارد دالر بــازارش اســت. 

ــارد دالر ارزش دارد. ــن ۶ میلی ــد ای ــر آن باش اگ
مــا 1.۵ میلیــارد دالر بــازار در دنیــا داشــتیم. حفــظ 
ــی  ــفانه ط ــا متأس ــم اســت، ام ــا مه ــرای م ــن ب ای
ســه ســال گذشــته بــا تصمیمــات و سیاســت های 
غلــط، بهــره وری پاییــن باغ هــا، کمبــود آب و 
تصمیماتــی مثــل بــورس کم کــم داریــم بازارمــان 

ــم. را از دســت بدهی
طبــق صحبت هــای شــما بــورس بــازی 
ــته  ــه پس ــت، هم ــاک اس ــته خطرن ــرای پس ب
ــر نیســت و فقــط ایــن مــدل را  ــا بورس پذی م
بــرای بازارهــای خاصــی می تــوان پیــاده کــرد 
ــق افزایــش انتظــارات  ــورس پســته از طری و ب
قیمتــی می توانــد عرضــه را خیلــی کنــد 

ــت؟ ــت اس ــد. درس نمای
ــن  ــرای انجــام ای ــوازم و بســتر الزم را ب ــورس ل ب
ــن  ــود ای کار فراهــم نکرده اســت. آنچــه معقــول ب
بــود کــه بــورس یــک پیش بینــی از مقــداری کــه 
ــرایط  ــد و ش ــته باش ــد داش ــد کار کن ــی خواه م
ــازار پســته، بحــث آزمایــش  مــورد نظــر پســته، ب
شــیمیایی، آزمایــش فیزیکــی، آزمایــش میکروبــی، 
آزمایــش باقیمانــده ســموم و بحــث نگهــداری آن 
را در نظــر بگیــرد و خیلــی آرام و بــدون اینکــه در 
بــازار تنــش و هیجــان ایجــاد کنــد، حرکــت کنــد.
اینکــه بــورس یــک تبلیغــات کالن کنــد و بــدون 
ــد،  ــاد کن ــته ایج ــی در پس ــک ذهنیت ــتر الزم ی بس
اشــتباه اســت. مــن بارهــا خدمــت آقایــون عــرض 
کــردم کــه برویــد و گــزارش دهیــد، جلســه 
بگذاریــد، آگاهــی دهیــد و در صــدا و ســیما 

واقعیت هــای بــورس را اطــالع دهیــد.
بورس پســته بســتر و شــرایط الزم و امکانــات الزم 

خطر
لطفا بیرون بایستید
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را نداشــت، انبارهــای الزم را نداشــت، تدابیــر الزم را نداشــت، راهکارهای الزم 
را نداشــت، ولــی در قبــال آنچــه نداشــت، نمایــش و تبلیغــات زیــادی داشــت 

و یــک ذهنیــت غلــط را ایجــاد کردنــد.
ظرفیت انبارهای بورس چقدر است؟ 

آنچــه مــن خبــر دارم، ســه یــا چهــار انبــار بیشــتر نیســت و فکــر نمی کنــم 
بیــش از چهــار، پنــج هــزار تــن ظرفیــت داشــته باشــند.

ــدک،  ــم ان ــن حج ــا ای ــر ب ــت. اگ ــم اس ــی ک ــار خیل ــم انب ــن حج ای
ــورس پســته شــود، باعــث نمی شــود  ــی وارد ب ــی بزرگ ــای خیل پول ه

ــرود؟ ــاال ب قیمــت پســته خیلــی ب
اگــر جریــان درســت و شــرایط الزم فراهــم شــود شــاید در آینــده بــا همیــن 
پیش بینــی کــه شــما می کنیــد پــول زیــادی بیایــد. مــا خودمــان هــم خوشــبین 
ــدوق  ــم کــه صن ــن بودی ــال ای ــای نظــری دنب ــی آق ــن و عل ــی م ــم. حت بودی
پســته را راه انــدازی کنیــم تــا پــول کالنــی در صنعــت تزریــق شــود و بحــث 
نقدینگــی و مســئله صــادرات را کــه مــا گرفتــارش هســتیم، حــل کنــد. امــا 

همــه اینهــا مســتلزم زیــر ســاخت و بســتر الزم اســت.
فــرض کنیــم بــورس پســته محقــق شــده و بــا آمــدن پول هــای کالن 
ــد  ــازی قیمــت هــر کیلــو پســته فندقــی در صــف خری ــورس ب و ب
300 هــزار تومــان باشــد. اگــر قیمــت دالر امــروز 23 هــزار تومــان 
باشــد، قیمــت هــر کیلــو از ایــن پســته 13 دالر می شــود! چــه کســی 

می خواهــد ایــن پســته را بخــرد و بــه چیــن صــادر کنــد؟!
اگــر ســاز و کار درســت باشــد کار در مســیری کــه شــما می گوییــد پیــش 
ــن مســیری  ــروز باشــد، همی ــل شــرایط ام ــاز و کار مث ــر س نمــی رود. اگ
کــه شــما می گوییــد پیــش مــی رود. ســاز و کار درســت ایــن اســت کــه 
ــه در ایــن  ــازار بــورس پســته اش را تهیــه  کنــد، ن ــاً در ب صادرکننــده نهایت

ــازی کــه االن وجــود دارد. ــورس ب ب
ــدم  ــرای گن ــاًل ب ــی از محصــوالت کشــاورزی مث ــرای خیل ــا ب ــا در دنی م
ــی  ــم بیشــتر از پســته اســت. حت ــدش ه ــم. مصــرف و تولی ــورس داری ب
ــا  ــه دری ــه آن را ب ــتر اســت ک ــد از مصــرف بیش ــال ها تولی در بعضــی س

می ریزنــد!
عــرض مــن ایــن اســت کــه هــر چــه را کــه در دنیــا تجربــه شــده، الزم 

نیســت مــا دوبــاره خودمــان تجربــه کنیــم.
بــرای بــورس پســته بهتــر اســت که مــا برویــم بــورس کاالهای کشــاورزی 

در دنیــا و نــوع و ســاز و کارش را ببینیــم و بعــد بیاییــم اینجا پیــاده کنیم.
در مورد گندم یک تجربه خوبی دارم که برایتان تعریف می کنم.

در ســال ۲۰۰۰ مــا بــا یــک هیئــت کشــاورزی از ایــران بــرای خریــد گنــدم 
بــه کانــادا رفتیــم. آن موقــع روابــط ایــران و کانــادا خیلــی خــوب بــود. فکر 
ــن  ــرای اولی ــا ب ــور وآلبرت ــا، اونتاری ــک، مونیتاب ِ ــای کِب ــم از ایالت ه می کن
بــار بازدیــد کردیــم و چیزهایــی را آنجــا دیــدم کــه هیچ وقــت از خاطــرم 
ــی  ــاق بازرگان ــه ات ــازه ب ــودم و ت ــاله ب ــن 3۶ س ــال م ــی رود. در آن س نم
آمــده بــودم. یکــی از بهتریــن کارهــا کــه در زمینــه صــادرات آنجــا دیــدم 
و یــاد گرفتــم ایــن بــود کــه آنهــا قبــل از اینکــه هــر قــراردادی ببندنــد و 
قبــل از اینکــه هــر صحبتــی راجــع بــه محصولشــان بکننــد، مــا را بردنــد و 
از صفــر تــا صــد تولیــد و بســته بندی گنــدم را کامــل بــه مــا نشــان دادنــد؛ 
ــته بندی،  ــای بس ــگاه ها، کارخانه ه ــین آالت، آزمایش ــه، ماش ــم از مزرع اع
ــز  ــر می ــم س ــد رفتی ــد، بع ــان دادن ــا نش ــه م ــا را ب ــا و بارگیری ه پورت ه

مذاکــره.
در کانــادا هــر ایالتــی بــرای خودش نخســت وزیــر و وزیر کشــاورزی دارد. 

ــه ای  ــک صبحان ــد و ی ــر کشاورزیشــان می آم ــا وزی ــن ایالت ه در همــه ای
ــک روز  ــم. ی ــد می کردی ــم بازدی ــد می رفتی ــرد و بع ــان می ک ــا را مهم م
بــه یــک ســاختمانی کــه فکــر می کنــم چهــارده طبقــه بــود، رفتیــم. همــه 
ــا صــد  ــر ت ــود و از صف ــدم ب ــن ســاختمان، آزمایشــگاه کشــاورزی گن ای
ــر  ــاه نف ــل، پنج ــاید چه ــد و ش ــش می کردن ــتند آزمای ــدم را داش ــن گن ای
ــی  ــن ســاختمان دولت ــردم ای ــد. اول فکــر ک ــن کار بودن ــر مســئول ای دکت
اســت، چــون بــر اســاس ایــران قضــاوت کــردم. گفتنــد نــه، اصــاًل اینجــا 
ــام انجمــن  ــه ن ــه انجمنــی اســت ب ــوط ب ــدارد و مرب ــت ن ــه دول ربطــی ب
تولیدکننــدگان گنــدم و هــر تولیدکننــده ای در هر ســال نســبت بــه تولیدش 
هزینــه ای بــرای نــوع بــذر، کاشــت، داشــت، فــرآوری، برداشــت و حتــی 
بــازار می پــردازد. جالــب اینکــه، اینهــا خودشــان خــارج از دولــت نماینــده 
ــه  ــی ک ــد گندم ــا ببینن ــا ت ــزد خریداره ــتند ن ــده را می فرس ــد و نماین دارن
طــرف خریــده مــورد تأییــدش بــوده و مشــکلی نداشــته! و اگــر مشــکلی 
ــات  ــری تنبیه ــش یکس ــد و برای ــده را فرامی خوانن ــد، صادرکنن داشته باش

می گذارنــد.
در پســته مــا چــرا چنیــن اتفاقــی نمی افتــد، چــون از اول تــا آخــرش یــا 
ــا  ــر بایــد تصمیــم بگیــرد، ی ــا معــاون وزی ــر بایــد تصمیــم بگیــرد، ی وزی
اســتاندار تصمیــم بگیــرد یــا رئیــس بهداشــت تصمیــم بگیــرد یــا رئیــس 

ــم. ــروز می بینی ــه ام ــه ک ــود آنچ ــه می ش ــتاندارد و نتیج اس
اگــر کار در بســتر خــودش جلــو بــرود، مســیر صحیحــی طــی می شــود. 
همیــن انجمــن پســته را بــرای چــه شــکل دادیــم؟ یکــی از دیدگاه هــای 
ــا و  ــاز و کاره ــام س ــا تم ــه م ــود ک ــن ب ــته ای ــن پس ــرای انجم ــن ب م
ــان  ــه هم ــم، ب ــن بیاوری ــه انجم ــته را ب ــه پس ــع ب ــای راج تصمیم گیری ه

ــت. ــی بوده اس ــش خصوص ــم در بخ ــاًل ه ــه قب ــکلی ک ش
مگــر مــا در دوره کریــدور ســبز چــه کار کردیــم؟!  در کریــدور ســبز، اداره 
ــود  ــار و خ ــتیم کن ــت را گذاش ــار، اداره بهداش ــتیم کن ــتاندارد را گذاش اس
ــه کار را  ــت و هم ــگاه گذاش ــت، آزمایش ــازرس گذاش ــته ب ــۀ پس مجموع
خودمــان کردیــم. 93 درصــد از پســته هایی کــه مــا از طریــق کریــدور ســبز 
ــا فرســتادیم قبــول شــد. ولــی پســته هایی کــه از آزمایشــگاه های  ــه اروپ ب

ــد. ــم ریجکــت می ش ــان ه ــا ۶۰ درصدش ــت ت اینجــا می رف
بنابرایــن، بــورس ســاز و کار دارد. مــن مطمئــن هســتم که اگر ســاز و کاری 
ــورس کاالهــای کشــاورزی  ــورس نخــود و در ب ــدم، ب ــورس گن کــه در ب
وجــود دارد را بیاوریــم و در پســته ایجــاد کنیــم، همچنیــن شــرایط و امکان 
ــاًل در  ــت. اص ــی اس ــم، کار خوب ــاده کنی ــاختش را آم ــر س ــتر و زی و بس
ــای  ــه کاره ــل هم ــا مث ــی م ــن موضــوع شــکی نیســت. منته ــتی ای درس
دیگرمــان از هــر چیــزی فقــط ظاهــر را حفــظ می کنیــم، ولــی عمقــش را 

ــی روح داســتان منتقــل نشده اســت. ــم. جســمش هســت، ول نداری
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آقــای حســنی! االن وضــع بــازار چطور اســت و 
ارزیابی تــان نســبت بــه گذشــته چگونــه اســت؟ 
زیــاد  خیلــی  دســت  پســته  تجــارت  در  االن 
شده اســت. امــا به نظر مــن، پســته صنعــت بــا 
خیــر و برکتــی اســت و همــه نــان خوردنــد. همــه 
ــزرگ شــدند.  ــن پســته ب ــد و از همی اســتفاده کردن
ــازار  ــن ب ــه ای ــن ب ــود، م ــان ب ــی دالر 1۰۰ توم وقت
ــم  ــم و رس ــدری اس ــته ق ــه پس ــرای اینک ــدم، ب آم
داشــت، خیلی هــا عالقــه داشــتند کــه وارد ایــن کار 
ــرد. ــود ک ــرد، س ــت کار ک ــس درس ــوند و هرک ش

دقیقــاً حضــور ذهــن نــدارم، ولــی تــا آنجایــی کــه 
یــادم هســت شــرکت هــای بســیار بــزرگ و معتبری 
وجــود داشــتند کــه حجــم زیــادی از پســته را صادر 
ــاد  ــت زی ــروز دس ــل ام ــدر مث ــد و اینق ــی کردن م
ــادی  ــه حجــم زی ــد ک ــا بودن ــا قدیمی ه ــود. اینه نب
کار  بودنــد، ولــی خــوب  کار می کردنــد. کــم 

می کردنــد.
ــار  ــم تج ــاورزها و ه ــم کش ــن، االن ه ــه نظر م ب
یــک  ایــن روزهــا  ناشــکری می کننــد. قطعــاً 
ــته را  ــوند و پس ــازار می ش ــد وارد ب ــده ای می آین ع
ــه آن طــرف می فرســتند، امــا تــوان مالــی ندارنــد،  ب
ــته را  ــاًل پس ــد، مث ــان نمی کن ــم حمایت ش کســی ه
ــوند آن  ــور می ش ــد ۲۰ روزه و مجب ــدت می خرن م
ــان  ــه تعهدش ــرف ب ــا این ط ــند ت ــر بفروش را ارزا ن ت
نمی خواهــد  دلــش  هیچ کــس  کننــد.  عمــل 
زندگــی اش را بــه آب و آتــش بزنــد، ولــی مجبــور 
می شــوند، ۲۰۰، 3۰۰ دالر ارزان تــر بفروشــند. اینهــا 
اشــتباه می کننــد کــه بیشــتر از ظرفیت شــان کار 
ــن دارد. ــاال و پایی ــازار ب ــازار اســت و ب ــد. ب می کنن
 کشــاورز هــم حــق دارد. کشــاورز وقتی پســته را به 
ــد،  ــاب می کن ــش حس ــد روی پول ــر می فروش تاج
نهایتــاً ۲۰ روز می توانــد صبــر کنــد، بعــد از آن 
تحملــش تمــام می شــود. مــا توقــع داریــم کشــاورز 
بیشــتر صبــر کنــد، امــا او بــه انــدازه خودش مســائل 
ــه نظر مــن، ایــن توقــع اضافــی  و مشــکالت دارد. ب
تجــار اســت کــه می گوینــد کشــاورزها فشــار 
می آورنــد و پولشــان را می خواهنــد و حقشــان 

اســت.
شــما کــه صادرکننــده هســتی بــه انــدازه توانــت کار 
کــن! یــک نفــر تاجــر بــه بــازار می آیــد کــه تــوان 
مالیــش بــه انــدازه 4 تــا کانتینــر پســته هــم نیســت، 
ــد.  ــر پســته را صادرکن ــا کانتین امــا می خواهــد 1۰ ت
پســته ها را می بــرد آن طــرف، ســر رســیدهایش 
هــم می رســند. بــازار را خــراب می کنــد. نــه 
ــت  ــور اس ــد، مجب ــن کار را بکن ــداً ای ــه او عم اینک
بفروشــد و پــول مــردم را بدهــد. کســی کــه بــرای 

خریــد پســته در خــارج از کشــور نشســته نیــز تاجر 
اســت، وقتــی می بینــد بــازار خــراب اســت و آقــای 
ــد  ــگ می زن ــر روز زن ــت و ه ــر اس ــنده گی فروش
ــت را  ــد، قیم ــول می خواه ــی آورد و پ ــار م و فش

پاییــن مــی آورد.
اکثــر کشــاورزها از ایــن موضــوع نگــران 
ــته را از  ــد پس ــار دارن ــرا تج ــه چ ــتند ک هس
ــارج ارزان  ــازار خ ــد و در ب ــا ارزان می خرن م
می فروشــند. یــا اینکــه شــاید از مــا ارزان 
ــا  ــند، ام ــران می فروش ــرف گ ــد و آن ط می خرن

ــد.  ــا نمی رس ــه م ــودی ب س
عــدم  بــه  مربــوط  موضــوع  ایــن  به نظرمــن، 
اطالعــات کشــاورزها اســت. اوالً، االن مــا بــا 
ــه  ــا مواج ــطح دنی ــادی در س ــران اقتص ــک بح ی
ــد  ــن را بدانن ــد ای ــاورزها بای ــاً، کش ــتیم. ثانی هس
ــرای ۵  ــود ب ــدر ش ــته هرق ــت دالری پس ــه قیم ک
درصــد جمعیــت دنیــا فرقــی نمی کنــد، اینهــا 
در هــر شــرایطی پسته شــان را می خورنــد. امــا 
ــاس مصــرف  ــر اس ــت را ب ــم قیم ــا بخواهی ــر م اگ
۵ درصــد جمعیــت دنیــا تنظیــم کنیــم، پســته روی 
ــه  ــم ب ــته را بدهی ــد پس ــا بای ــد. م ــتمان می مان دس
قشــر متوســط جامعــه. 9۵ درصــد جامعــه ضعیــف 
ــد و  ــگاه کنی ــران ن ــا متوســط هســتند، چــه در ای ی
چــه در خــارج از کشــور وضــع همیــن اســت. اگــر 
ــد،  ــی هــم بروی ــی و آمریکای ــه کشــورهای اروپای ب
ــت  ــد مل ــم ۵۰ درص ــه بگویی ــت ک ــور نیس این ط
وضعشــان خــوب اســت. بــرای ۵ درصــد از جامعــۀ  
آنهــا هــم اگــر قیمــت هــر کیلــو پســته ۵ دالر شــود 
می خورنــد، 1۰ دالر شــود می خورنــد، ۲۰ دالر 
ــش از ۵  ــا روی بی ــس م ــد. پ ــود می خورن ــم ش ه
ــته  ــرف کل پس ــرای مص ــا ب ــت دنی ــد جمعی درص

ــم. ــاب کنی ــم حس ــده نمی توانی تولیدش
ــد  ــا تولی ــه در دنی ــته ای ک ــم پس ــی حج یعن
می شــود بــه حــدی اســت کــه وقتــی تقاضــای 
ایــن 5 درصــد از جمعیــت دنیــا بــرآورده شــود، 
ــد؟ ــا باقی می مان ــداری پســته روی دســت م ــاز مق ب

ــد. ۵  ــری نمی کن ــن ۵ درصــد اث اصــاًل تقاضــای ای
ــد.  ــا پولدارن ــه در دنی ــتند ک ــی هس ــد آدم های درص
حتــی این هــا هــر ماشــینی دلشــان بخواهــد ســوار 
می شــوند و در هــر خانــه ای دلشــان بخواهــد 
ــد؟!  ــه کار می کنن ــد چ ــی 9۵ درص ــینند. ول می نش
ــه   ــط جامع ــا متوس ــف ی ــر ضعی ــد از قش 9۵ درص
ــد.  ــگاه می کنن ــه جیبشــان ن ــن اقشــار ب هســتند. ای
ــد. پســته  ــی پســته ارزان باشــد، بیشــتر می خرن وقت

ــد. ــد، نمی خرن ــران باش گ
مصــرف داخلــی خودمــان هــم همین طــور هســت. 

شــما برویــد در بــازار تهــران و ببینیــد مثــاًل وقتــی 
قیمــت هــر کیلــو پســته بیــش از ۲۰۰ هــزار 
ــان اســت کســی نمی خــرد، فقــط کســانی کــه  توم
ــت  ــر قیم ــی اگ ــد، ول ــد می خرن ــان می رس وسعش
ــد،  کمتــر از ۲۰۰ هــزار تومــان باشــد همــه می خرن

ــی ضعیــف هســتند. ــردم از نظــر مال چــون م
االن در ایــران تــورم اســت. قشــر متوســط و ضعیف 
ــم  ــا ه ــوند. در دنی ــر می ش ــد ضعیف ت ــه دارن جامع
ــاب  ــا حس ــه در دنی ــی االن هم ــت؛ یعن ــود اس رک
می کننــد.  کاری  محافظــه  و  دارنــد  را  جیبشــان 
ــته  ــد داش ــاه درآم ــزار دالر در م ــی 3 ه ــر کس اگ
باشــد، ترجیــح می دهــد پــس انــداز کوچکــی 
ــا روی  ــرس از کورون ــن، ت ــه نظــر م داشته باشــد. ب
اقتصــاد و زندگــی تمــام دنیــا اثــر کرده اســت. پســته 
ــرف  ــد ط ــب باش ــاً واج ــه حتم ــت ک ــزی نیس چی
بخــورد، دارو هــم کــه نیســت، یــک چیــز تجمالتی 
ــی  ــرف خیل ــته، مص ــرف پس ــا مص ــه تنه ــت. ن اس
ــات  ــی اوق ــرده و خیل ــت ک ــا اُف ــا در دنی از کااله
ــه اســت.  ــم قیمت هایشــان هــم کاهــش یافت می بینی
ــد.  ــن می آی ــته دارد پایی ــرف پس ــا مص االن در دنی
ــر  ــا قش ــد ت ــن بیاورن ــد پایی ــم بای ــا را ه قیمت ه

ــد. ــط بخرن متوس
کشــاورز در ایــران می گویــد مــن هزینــه تمــام 
ــت و  ــاال اس ــی ب ــورم خیل ــر ت ــده ام به خاط ش
ــما  ــخ ش ــوم. پاس ــته می ش ــور ورشکس ــن ط ای

بــه آنهــا چیســت؟ 
ــور، خــاک  ــا آب ش ــه ب ــن، پســته ای ک ــر م ــه نظ ب
ــزده  ــن، ده، پان ــرق جبی ــر، ع ــای کوی ــور، گرم ش
ــه کــف دســت، به دســت  ــوب و آبل ــر ای ســال صب

می آیــد راه خــودش را هــم بــاز می کنــد.
ــت.  ــن رزق اس ــه ای ــت ک ــن اس ــن ای ــاد م اعتق
ــر  ــه فک ــی ک ــر صنف ــاورز، ه ــر و کش ــای تاج منه
کنیــد از پســته ذینفــع هســتند. از راننــده کامیــون و 
از کارگــر گرفتــه تــا نانــوا و مغــازه دار همــه ذینفــع 
هســتند. اتفاقــی نمی افتــد. پســته راه خــودش را بــاز 
ــد.  ــدا می کن ــم پی ــودش را ه ــازار خ ــد و ب می کن
ــچ  ــن هی ــر م ــه نظ ــود و ب ــوب می ش ــاء اهلل خ ان ش
جــای نگرانــی نیســت. باالخــره مــا داریــم در ایــران 
ــم  ــا را نمی توانی ــی چیزه ــم و خیل ــی می کنی زندگ
بــر اســاس آنچــه در دنیــا وجــود دارد مقایســه کنیم. 
مــا بایــد در همیــن ایــران خودمــان مقایســه کنیــم.
ــت  ــتند. دول ــار هس ــت فش ــم تح ــا ه صادرکننده ه

حمید حسنی، صادرکننده  و باغدار پسته

صادرکننده؛ سرباز انقالب یا قاچاقچی ارز؟
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یک دفعــه می آیــد بــه صادرکننده هــا می گویــد 
شــما ســربازان انقــالب هســتید و هــر کــس صــادر 
کــرد ۲ درصــد بــه او تشــویقی می دهیــم. خــود مــا 
یــک زمانــی تشــویقی می گرفتیــم. یــک وقــت هــم 

ــه، اینهــا قاچاقچــی ارز هســتند! ــد ن می گوی
ــش  ــه جیب ــم ب ــدارد. او ه ــری ن ــم تقصی ــت ه دول
نــگاه می کنــد، وقتــی پولــدار اســت بــه مــا 
تشــویقی می دهــد، وقتــی کــه بی پــول اســت 

بدهیــد. ارز  بایــد  می گویــد 
 بــه کشــاورز هــم حــق می دهیــم، باالخــره دولــت 
ــد  ــود نبای ــم و ک ــل س ــی مث ــک چیزهای از روی ی
سوبســیدش را بــردارد، چــون کشــاورز ضــرر کنــد.

ــه  ــه ب ــت ک ــی هس ــت راه های ــرای دول ــره ب باالخ
ایــن قضیــه کمــک کنــد، ولــی متأســفانه االن همــه 

ــت. ــراب اس ــان خ وضعش
ــت  ــد از دول ــه می ش ــود ک ــوری ب ــع ط ــر وض اگ
انتظــار داشــت تــا کاری بکنــد، شــرایط خوبــی بود، 
ــوان  ــم نمی ت ــت ه ــروز از دول ــفانه ام ــی متأس ول
ــه  ــد ک ــه نشــان می ده ــر قضی ــار داشــت. ظاه انتظ

ــد. ــم نمی توان ــت ه دول
وقتــی کــه قیمــت پســته نســبت بــه یــک دوره 
ــد  ــن می زن ــه ذه ــر ب ــن فک ــد ای ــن می آی پایی
کــه برویــم یــک تشــکل مثــل شــرکت تعاونــی 
درســت کنیــم. نظــر شــما در ایــن بــاره 

ــت؟ چیس
ــر  ــک نف ــم. ی ــف کن ــان تعری ــت برایت ــک حکای ی
ــک  ــد ی ــود؛ دزد آم ــده ب ــه اش خوابی ــب در خان ش
قالــی بــزرگ را لولــه کرد و گذاشــت روی شــانه اش 
ــد و  ــدار ش ــواب بی ــه از خ ــرد. صاحب خان ــا بب ت
دیــد دارنــد قالــی اش را می برنــد. ســرایدار را صــدا 
ــر!  ــد، دزد را بگی ــی را می برن ــد قال ــه دارن ــرد ک ک
ســرایدار هــم صــد متــر دنبــال دزد دویــد و دســت 
خالــی برگشــت. صاحب خانــه بــه ســرایدار گفــت 
دزد را گرفتــی؟ ســرایدار گفــت نــه؛ گفــت قالــی را 
گرفتــی؟ گفــت نــه؛ گفــت پــس چــه کار کــردی؟ 
چــه شــد، او بــا قالــی بــود، امــا تو بــه او نرســیدی؟ 
ســرایدار پاســخ داد، اربــاب! او بــرای خــودش 

ــدم! ــما می دوی ــرای ش ــن ب ــا م ــد، ام می دوی
ــا تشــکل  ــی ی ــک تعاون ــن، اگــر ی ــه نظــر م ب
هــم ایجــاد شــود، بــه انــدازه ای کــه یــک تاجــر 
ــی دل  ــه کس ــوزد، در آن مجموع ــش می س دل
ــروز همــه ســعی خــودم  ــن ام نمی ســوزاند. م
ــم و  ــدا کردن ــازار پی ــرای ب ــم، ب ــرای منافع را ب
ــی  ــرم. ول ــه کار می گی ــم ب ــود بردن ــرای س ب
ــند،  ــریکم باش ــر ش ــد 1۰ نف ــرار باش ــر ق اگ
ــًا  ــوم. مخصوص ــت می ش ــداری سس ــک مق ی
ــا  ــی رود. ام ــش نم ــی پی ــران کار گروه در ای
خیلی هــا اعتقــاد دارنــد اگــر مجموعــۀ بزرگــی 
ــر  ــد، بهت ــع کن ــته را جم ــد پس ــد و بتوان باش

اســت.

به نظر شما، چکار باید کرد؟
ــد،  ــع می کردن ــان را جم ــاورزها حواسش ــر کش اگ
وضــع این طــور نمی شــد. یــک عیبــی کشــاورزهای 
مــا دارنــد کــه البتــه خــود مــن هــم ایــن عیــب را 
ــح بدهــی داشــته باشــم  ــن اگــر صب دارم، اینکــه م
ــم  ــی ه ــم. وقت ــته هایم را نمی فروش ــح پس ــا صب ت
ــازار پاییــن اســت. مــن  کــه می خواهــم بفروشــم ب
بــا کشــاورزها ســر و کار دارم، می گوینــد مــا 
وقتــی پســته هایمان را می فروشــیم، بعــد از آن 
ــرایط  ــن ش ــا در بدتری ــود و م ــوب می ش ــازار خ ب
می فروشــیم. به نظر مــن، کشــاورز همیشــه بایــد 
ــر  ــاًل اگ ــد. مث ــو باش ــتش جل ــاه دس ــی، دو م یک
کشــاورز دو مــاه آینــده بدهــی دارد، نگویــد همــان 
ــاه  ــد از دو م ــه بای ــم. بلک ــته ام را می فروش روز پس
قبــل پیش بیــن کارش باشــد. وقتــی می گوییــم 
ــد  ــد و می خواهن ــار می آورن ــه فش ــم، هم نمی خری
ــم،  ــم بخری ــم می خواهی ــی می گویی ــند، وقت بفروش

نمی فروشــد. هیچ کــس 
مــن نمی خواهــم کســی را محکــوم کنــم، امــا 
کشــاورزها  بــه  غلــط  اطالعــات  بعضی هــا 
را  واقعیت هــا  شــاید  عــده ای  می دهنــد. 
نمی نویســند. اگــر کشــاورز اطالعاتــش بیشــتر 
باشــد، بهتــر اســت. هیچ کــس نمی خواهــد بــه 
ــد  ــان می خواه ــه دلش ــد، هم ــه بزن ــودش ضرب خ
ــه  ــود. ب ــظ ش ــان حف ــند و منافعش ــع داشته باش مناف
نظــر مــن، دلســوزتر از کشــاورز بــا خــودش، کــس 
ــش،  ــرای باغ ــش ب ــاورز دل ــم. کش ــری نداری دیگ

آبــش و زمینــش می ســوزد.
ــه ای  ــد اتحادی ــاورزها بیاین ــم کش ــم بگویی نمی توان
ــد و  ــا بگذارن ــان را اینج ــد و پسته ش ــکیل دهن تش
خودشــان مدیریــت کننــد، خودشــان هــم بفروشــند. 
چنیــن چیــزی امکانــش نیســت. امــا قطعــاً می دانــم 
ــتر  ــرکت بیش ــک ش ــی، ی ــش خصوص ــه در بخ ک
ــال کار  ــه ح ــودش و ب ــع خ ــال مناف ــه ح ــش ب دل
خــودش می ســوزد. مــا وقتــی می خواهیــم پســته ای 
ــته ای  ــه پس ــم ک ــت می کنی ــدر دق ــیم اینق را بفروش
بــه اروپــا مــی رود، برگشــت نخــورد. وقتــی چنیــن 
تشــکل هایی درســت شــود، نمی دانــم چــه اتفاقــی 

می افتــد.
ــی پســته  بســیاری امــروز غبطــه شــرکت تعاون
رفســنجان را می خورنــد کــه یــک زمانــی 
بــازار را در دســت داشــت. نظــر شــما در مــورد 

ــت؟ آن چیس
شــرکت تعاونــی آن زمــان خــوب بــود، ولــی قدرت 
هــم داشــت. نمی دانــم چقــدر از قدرتــش سیاســی 
ــع  ــته را جم ــن پس ــزار ت ــی ۵۰ ه ــی وقت ــود، ول ب
ــی داد. آن  ــم م ــش را ه ــواب بدهی های ــرد، ج می  ک

ــود. ــرکت ب ــرای ش ــی ب ــال های خوب ــال ها، س س
ــه شــرکت  ــان پســته ب ــا خودم ــود. م دســت کــم ب
می دادیــم، تــا می رفتیــم پولــش را می گرفتیــم، 

امــروز کــه  برابــر می شــد. ولــی  قیمتــش دو 
ایــن حــال  بــا  می گوینــد پســته ارزان شــده، 
ــود  ــته می ش ــن پس ــت؛۲۰۰ ت ــم هس ــردار ه پول ب
8 کانتینــر کــه ۲۰ میلیــارد تومــان ارزش دارد! یــک 
ــم  ــم رفســنجان، گفت ــا پســرم می رفت ــتم ب روز داش
ایــن شــرکت تعاونــی یــک زمانــی 3 کیلومتــر صف 
داشــت. امــروز شــما حســاب کنیــد، ســه کیلومتــر 

ــد! ــول می خواه ــدر پ ــف چق ص
ــزرگ  ــم ب ــا ه ــه دنی ــده، البت ــاد ش ــت زی االن دس
ــا  ــاد شــده، پســته خوره ــش هــم زی شــده، جمعیت
ــه  ــی رود ب هــم بیشــتر شــده اند. ان شــاء اهلل پســته م
ــت پســته را  ــن جمعی ــا ای ــا ب ــر هندی ه ــد و اگ هن
بشناســند، مصــرف خیلــی بــاال خواهــد رفــت. اگــر 
واقع بیــن باشــیم، هنــوز آنقــدر پســته بــه چیــن بــا 
ــد.  ــا آم ــرود، کورون ــد ب ــا آم ــه. ت ــت نرفت آن جمعی
ــازار  ــاره ب ــردن درب ــر ک ــار نظ ــن، االن اظه به نظرم
ــش  ــدار از کاه ــک مق ــت، ی ــی نیس ــت واقع و قیم

ــا اســت. ــه خاطــر کورون مصــرف و قیمــت ب
ــت دالری و  ــت قیم ــاره وضعی ــما درب ــر ش نظ

ــت؟ ــا االن چیس ــال ت ــر پارس ــی از مه ریال
را  پســته  تومــان،  هــزار  بــود 1۲  دالر  زمانــی 
می خریدیــم 9۰ تــا 1۰۰ هــزار تومــان. االن دالر 
شــده ۲۲، ۲3 هــزار تومــان، پســته همــان حــول و 
ــر دالر  ــت. اگ ــان مانده اس ــزار توم ــوش 1۰۰ ه ح
ــزار  ــته االن روی ۶۰، 7۰ ه ــود، پس ــه ب ــاال نرفت ب

ــود. ــان ب توم
چرا؟

چــون مصــرف پســته افتــاده. اگــر هــر کیلــو پســته 
ــان  ــزار توم ــت دالر 1۲ ه ــد و قیم االن ۶ دالر باش
می مانــد، قیمــت ریالــی هــر کیلــو پســته حــدود 7۰ 
هــزار تومــان می شــد. تنهــا چیــزی کــه االن قیمــت 

ریالــی پســته را نگــه داشــته، قیمــت دالر اســت.
االن قیمــت پســته بــه دلیــل شــیوع کورونــا و رکــود 
ــا پایین تــر از قبــل از عیــد اســت.  اقتصــادی در دنی
بــا ایــن حــال، به نظــر مــن، دوبــاره صــادرات رونق 
می خرنــد.  بیشــتر  مشــتری ها  و  می کنــد  پیــدا 
اخیــراً شــنیده ام، پســته بــه عــراق و پاکســتان می رود 
ــر  ــن به خاط ــتند. ای ــدی هس ــای جدی ــه بازاره ک
ارزانیــش اســت. فقــط پســته در دنیــا پاییــن نیامــده، 

همــه چیــز در دنیــا پاییــن آمــده. 
در ایــران کــه همــه چیــز دارد گــران می شــود. 
ــود  ــر روز دارد صع ــران ه ــورس در ای ــهام ب س

می کنــد!
ــد  ــا 8۰ درص ــا ت ــی بورس ه ــاید بعض ــا ش در دنی
اُفــت را تجربــه کردنــد. ولــی بــورس ایــران دو، ســه 
برابــر شده اســت! در دنیــا همــه چیــز اُفــت کــرده، 
امــا در ایــران همــه چیــز دارد بــاال مــی رود. دلیلــش 
هــم ایــن اســت کــه اقتصادمــان بیمــار اســت. اگــر 
ــود،  ــت ب ــا ثاب ــر دالر م ــود، اگ ــار نب ــاد بیم اقتص
ــات  ــن اتفاق ــود، ای ــز ســر جایــش ب اگــر همــه چی
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نمی افتــاد.
ــم  ــی نمی توان ــائل جهان ــورد مس ــی در م ــن خیل م
ــتان و  ــه از دوس ــی ک ــی اطالعات ــم، ول ــت کن صحب
ــت  ــز اُف ــا همــه چی ــازارِ دنی ــم، در ب ــان گرفت اطرافی
کــرده، بنابرایــن مصــرف و قیمــت پســته هــم 

می افتــد. 
ــدارد،  ــت ن ــی اُف ــی خیل ــته آمریکای ــت پس قیم

ــت؟ ــت اس درس
فکــر  ولــی  کــرد.  پیش بینــی  نمی تــوان  االن 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــال ب ــاالً امس ــم احتم می کن
دنیــا آنهــا هــم در قیمتشــان تجدیدنظــر کننــد. آنهــا 

معمــوالً در شــهریور قیمــت می زننــد.
شــاید امســال آمریــکا دو برابــر ما پســته داشته باشــد. 
ــرای قیمت گــذاری پســته خــودش  قطعــاً آمریــکا ب
بــه ایــن نــگاه نمی کنــد کــه ایــران بــه چــه قیمتــی 
ــکا  ــته آمری ــت پس ــد. سیاس ــته اش را می فروش پس
بــر اســاس جنس هایــی کــه مــا می فروشــیم و 
ــن  ــم، تعیی ــخص می کنی ــا مش ــه م ــازاری ک ــا ب ی
ــگاه می کنــد کــه وضعیــت  ــه ایــن ن نمی شــود. او ب
مصــرف در دنیــا چطــور اســت و چگونــه می توانــد 
ــاس  ــن اس ــر ای ــکا ب ــد. آمری ــته اش را بفروش پس
نــه بــر اســاس  پســته اش را قیمــت می زنــد، 

ــا. تصمیمــات م
ــا روی  ــش رو تقاض ــال پی ــد در س ــر می کنی فک

ــود؟ ــر می ش ــران بهت ــته ای پس
ــن  ــت پایی ــون قیم ــود. چ ــر ش ــد بهت ــاً بای  قطع
اســت. اصــوالً کســانی کــه پســته بــرای کریســمس 
بخواهنــد از مــرداد و شــهریور شــروع می کننــد بــه 
خریــد کــردن تــا آبــان و آذر جنس هایشــان برســد 
و بتواننــد مصــرف کننــد. بــه نظرمــن، امســال اگــر 
یــک مقــدار مســئله کورونــا حــل شــود در شــهریور 
و مهــر و آبــان پســته خیلــی صــادر می شــود. 
امســال هیــچ پســته ای روی زمیــن نمی مانــد و 
ــت  ــن اس ــی ممک ــدارد. ول ــم ن ــی ه ــای نگران ج

ــن باشــد. ــش پایی قیمت
تجربــه ای کــه مــن دارم ایــن اســت کــه هــر وقــت 
جنــس ارزان باشــد، مشــتری زیــاد دارد، وقتــی 

ــود. ــم می ش ــتریش ک ــود مش ــران می ش گ
ــر  ــا ه ــدر ارزان؟ آمریکایی ه ــی چق ارزان! یعن

ــد.  ــم بردن ــا 12 دالر ه ــته را ت ــو پس کیل
ــر  ــم دالر زی ــک و نی ــا ی ــک دالر ت ــا ی ــه م همیش

ــتیم. ــکا هس ــته آمری ــت پس قیم
به خاطر اُنس مان؟

نــه! به خاطــر اینکــه آن پســته، مــارک آمریــکا 
ــه  ــد، ب ــی می روی ــه فروش ــه پارچ ــما ب ــت. ش اس
پارچــه ایرانــی کــه نــگاه می کنیــد، لــذت می بریــد، 
ولــی افــراد متقاضــی پارچه ترکیــه ای هســتند، چون 
ــا  ــکا در دنی ــی اســت! آمری ــد اســمش ترک می گوین
ــته  ــد روی بس ــرف می بین ــی ط ــت. وقت ــد اس برن
ــه دارد آن را بخــرد.  نوشــته پســته واندرفــول، عالق

را  دنیــا  آدم هــای  یکی یکــی  برویــم  نمی شــود 
جمــع کنیــم و بــه آنهــا بگوییــم کــه مــزۀ پســته مــا 

ــر اســت. بهت
ــت  ــرا قیم ــد چ ــاورزها می گوین ــی از کش بعض
از کشــور  پســته در فروشــگاه های خــارج 
ــه  ــت ک ــته ای اس ــت پس ــتر از قیم ــی بیش خیل
ــرار  ــالک ق ــد؟! و آن را م ــا می خرن ــار از م تج
می دهنــد و می گوینــد تجــار پســته مــا را ارزان 

می خرنــد یــا در دنیــا ارزان می فروشــند.
خــود مــن پســته بــردم بــه کانــادا، در آنجــا قیمــت 
ــود.  ــا 3۰ دالر ب ــی ۲۵ ت ــگاه کیلوی ــته در فروش پس
پســته را در فروشــگاه های کانــادا زیــر ۲۵ دالر 
نمی توانســتید بخریــد. مــن چنــد ســال آنجــا بــودم 
ــه  ــت 1۰ دالر ب ــه قیم ــتم ب ــته ام را نمی توانس و پس
آنهــا بفروشــم. بــرای مــن ســوال بــود کــه چطــور 

ــد. ــر می فروش ــگاه دارد ۲.۵ براب فروش
ــه یــک مغــازه ای کــه فروشــنده اش ایرانــی  رفتــم ب
بــود، صحبــت کــردم و گفتــم من پســته را مــی آورم 
ــودم  ــا خ ــم. ب ــاره می کن ــه اج ــا قفس ــا و 1۰ ت اینج
ــد،  ــم ببرن ــن پســته ه ــک ت ــه ای ی ــر هفت ــم اگ گفت
ــید،  ــما بفروش ــه ش ــنهاد دادم ک خــوب اســت. پیش
ــن را  ــول م ــد پ ــد و بع ــان را برداری ــود خودت س

ــد. بدهی
شــما فکــر می کنیــد یــک ســوپرمارکت در تورنتــو 
ــن  ــه م ــی ب ــد؟! وقت ــته می فروش ــدر پس روزی چق
گفــت تعجــب کــردم. گفــت مــن هفتــه ای ۲۰ کیلــو 
پســته می فروشــم. بنابرایــن، کســی کــه پســته 
را روزانــه صــد گــرم، صــد گــرم می فروشــد، 
ــم دالر  ــرد-آن ه ــتر از 1۰ دالر بخ ــد بیش نمی توان
ــی را  ــر 1۰ دالر کانادای ــکا- اگ ــه دالر آمری ــادا ن کان
ــم، می شــود 7  ــل کنی ــی تبدی ــه آمریکای ــم ب بخواهی

دالر.
ــکا و از  ــا آمری ــا ی ــه اروپ ــی رود ب ــرف م ــه ط اینک
بســته های پســته عکــس می گیــرد و می گویــد 
و  می فروشــند  دالر   ۲۰ را  پســته  دارنــد  اینجــا 
تجــار دارنــد از مــا ۶، 7 دالر می خرنــد، واقعــًا 
این طــوری نیســت. مــا کــه نمی توانیــم برویــم 
ــه تاجــر  ــد ب ــا بای ــم، م ــه مغــازه دار بدهی پســته را ب
ــد، ســورت  ــه می کن ــم. تاجــر هــم کلــی هزین بدهی
ــد. او  ــته بندی می کن ــد، بس ــته می کن ــد، برش می کن
ــه عمــده  ــد ب ــه مغــازه بدهــد، بای ــد ب هــم نمی توان
فــروش بدهــد. عمــده فــروش بایــد توزیــع کنــد و 
ایــن پســته بایــد چنــد دســت بچرخــد و همــه اینهــا 

ــد. هــم بایــد ســود کنن
ــک  ــازه و ی ــد درب مغ ــما رفته ای ــت ش ــچ وق هی
کیلــو گوجــه را پنــج هــزار تومــان بخریــد و بگویید 
چقــدر از ایــن پــول گیــر کشــاورزش آمــده؟! واقعــًا 
هــزار تومــان هــم گیــر کشــاورز نیامــده، یعنــی یــک 
پنجــم. اســتدالل هایی کــه االن وجــود دارد و تجــار 

را محکــوم می کننــد، مســائل منفــی اســت.

پس شما نسبت به آینده خیلی خوش بین هستید؟
ــه آفالتوکســین  ــالی ک ــه ای دارم از آن س ــن تجرب م
مطــرح شــد و اروپــا پســته ایــران را تحریــم کــرد. 
مــا گفتیــم ای وای پســته را چــه کار کنیــم و همــه 
نگــران بودنــد. آن ســال نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاد 
کــه ترک هــا آمدنــد و تــه انبارهــا را جــارو کردنــد و 
همــۀ پســته را بردنــد. مــن از همــان ســال می گویــم 
ایــن رزق و روزی اســت. اصــاًل روی زمیــن نبایــد 
ــا پســته  ــه ســالی کــه اروپ ــم ب ــد. اگــر برگردی بمان
ــر  ــی س ــه اتفاق ــد چ ــرد و ببینی ــم ک ــران را تحری ای
پســته افتــاد، آخــر ســال اصــاًل پســته گیــر نمی آمــد؛ 

چــون بــازار چیــن بــاز شــد.
خیلی هــا شــاید مطالــب مــن را قبــول نداشــته 
باشــند. مــن هــم از دیــد کشــاورزی صحبــت 
ــدری  ــن ق ــش، همی ــد تجاری ــم از دی ــم و ه می کن

ــردم. ــودم و کار ک ــازار ب ــه در ب ک
ــدر  ــته چق ــت پس ــت روی قیم ــات دول تصمیم

ــر دارد؟ اث
ــده  ــه نشــان صادرکنن ــه از آن هویجــی ک ــت! ن دول
ــد.  ــش می زن ــه روی ــی ک ــه از آن چوب ــد و ن می ده
اگــر دولــت کاری می کــرد کــه دســت و بــال 
صادرکننــده یــک مقــدار بازتــر باشــد و بابــت تعهــد 
ــت  ارزی فشــار نمــی آورد و روی کشــاورزها از باب
ــرد،  ــاد نمی ک ــکل ایج ــم مش ــیمیایی و س ــود ش ک

خیلــی بهتــر بــود.
ــر قیمــت پســته  ــه نظــر شــما چــه عواملــی ب ب

ــر اســت؟ موث
مــن اعتقــاد دارم عرضــه و تقاضــا بــر قیمــت پســته 
اثــر مــی گــذارد. اگــر هــر کــس ادعــا کنــد کــه مــن 
قیمــت پســته را بــاال یــا پاییــن آوردم، بــه نظــر مــن 

کــذب اســت.
اگــر مشــترِی پســته در دنیــا زیاد شــود، قیمت پســته 
بــاال مــی رود. اگــر مشــتری کــم شــود، قیمــت پایین 
می آیــد. امــروز بــرای پســته  تقاضــا کــم اســت، امــا 
از ایــن بــه بعــد تقاضــا بیشــتر می شــود. مــن حــس 
ــتر  ــا بیش ــته تقاض ــت روز گذش ــی بیس ــم ط می کن
شــده، بــازار قوی تــر اســت و خریــدار هــم بیشــتر 
اســت. ایــن اتفــاق به خاطــر عرضــه اســت و بــازار 

ــد. دارد خــودش را باالنــس می کن
ــد  ــا بای ــته م ــد پس ــار می گوین ــی از تج بعض
را  قیمت مــان  مــا  و  استانداردســازی شــود 
ــکا  ــه قیمــت پســته آمری ــه ای ب ــه صــورت پل ب
ــن  ــد چنی ــر می کنی ــما فک ــم. ش ــک کنی نزدی

چیــزی امکان پذیــر اســت؟
ــم  ــتیم. می توانی ــری بفرس ــته بهت ــم پس ــا می توانی م
ــی اینکــه  ــم، ول ــت بکنی ــی جاهــا ادعــای کیفی خیل
ــم  ــت کنی ــکا رقاب ــا آمری ــم ب ــا می خواهی ــم م بگویی
ــی  ــانیم، خیل ــا برس ــت آنه ــه قیم ــان را ب و قیمت م
ســخت اســت. به نظرمــن، االن تجــار بهتــر شــده اند 
و مثــل قبــل نیســتند. اینکــه مــا پســته  را تمیزتــر و 
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ــی جــا دارد. ــه خیل ــم، بل ــر کنی پاک ت
متأســفانه، در بعضــی از ســال ها کــه تاجرهــای 
ــد  ــد، نمی گوین ــته می خرن ــا پس ــی از ایرانی ه چین
ــات  ــت و خصوصی ــا چــه کیفی ــن پســته را ب ــا ای م
ــط  ــی فق ــر چین ــه تاج ــم، بلک مشــخصی می خواهی

ــی اســت. ــر کیفیت ــا ه ــدن ب ــال ارزان خری دنب
هیــچ پیشــنهادی در رابطــه بــا عرضــه یــا عــدم 

عرضــه توســط باغدارهــا داریــد؟
اگــر باغــدار همــه پســته اش را در اول فصــل 
بفروشــد و یــا برعکــس همــه را نگــه دارد و 
نفروشــد، ممکــن اســت در طــول ســال بــازار بــاال 
ــور  ــت و دلخ ــع آدم ناراح ــود، آن موق ــن ش و پایی
ــا  ــودم ی ــه ب ــکی نفروخت ــد کاش ــود و می گوی می ش

ــودم. ــه ب ــکی فروخت کاش
قدیمی هــا می گفتنــد مقــداری پســته در شــب 
عیــد در انبــارت باشــد، بعــد از عیــد یــا بــر صحــرا 
ــا  ــرما ی ــر س ــارد. اگ ــارت می ب ــر انب ــا ب ــارد ی می ب
ــرا  ــر صح ــود، اگ ــران می ش ــته ها گ ــا زد، پس گرم
خــوب شــد، مــی روی و پســته هایت را می فروشــی، 

ــته هایت را داری. ــم پس ــرا را داری و ه ــم صح ه
خــود مــن اگــر بخواهــم بــه یــک کشــاورز 
ــم پــس از برداشــت، حــدود  ــم، می گوی ــه کن توصی
4۰ درصــد پســته تان را بفروشــید تــا ایــن 4۰ 
ــا و  ــا و اروپایی ه ــای چینی ه ــرای عیده ــد ب درص
ــته را در  ــد پس ــرود. 3۰ درص ــر ب ــورهای دیگ کش
ماه هــای دی، بهمــن و اســفند بفروشــند. 3۰ درصــد 
ــد  ــد و بع ــه دارن ــار نگ ــم در انب ــان را ه از پسته ش
ــورت  ــن مش ــی از م ــر کس ــند. اگ ــد بفروش از عی
ــور،  ــت. خیراالم ــن اس ــه ام ای ــن توصی ــد م بخواه

ــطها. اوس
فکــر می کنیــد آمریکایی هــا چقــدر پــا در 

کفــش مــا کرده انــد؟
ــازار پســته خــراب  ــن نیســتندکه ب ــال ای ــا به دنب آنه
شــود. اگــر آنهــا بخواهنــد از مــا بــازاری را بگیرنــد، 
ــر  ــم و زی ــا بگیری ــازاری را از آنه ــم ب ــا می روی م
ــد  ــا نمی رون ــی آنه ــم، ول ــی می دهی قیمــت آمریکای

ــم. ــی می دهی ــر قیمــت پســته ایران ــا زی ــد م بگوین
ــه تعهدات مــان خــوب  وقتــی بعضــی اوقــات مــا ب
ــت،  ــی نیس ــا راض ــتری از م ــم، مش ــل نمی کنی عم
جنــس بــد دادیــم، بــه موقــع هــم ندادیم، مشــتری را 
از دســت می دهیــم. یکســری اشــکاالت در تجــارت 
ــت.  ــکا نیس ــارت آمری ــه در تج ــود دارد ک ــا وج م
ــد،  ــدت می بندن ــرارداد درازم ــا ق اصــوالً آمریکایی ه
بــه تاریــخ و جنســی کــه فروختنــد متعهــد هســتند. 
در تاریــِخ تحویــِل جنــس بــه مشــتری یــک مقــدار 
ــی  ــات وقت ــی اوق ــم و بعض ــکل داری ــان مش خودم
ــه را  ــک نمون ــواب ی ــت ج ــم از بهداش می خواهی
ــت  ــک وق ــد. ی ــول می کش ــه ط ــم، دو هفت بگیری
ــد  ــی از مقاص ــرای یک ــر ب ــک کانتین ــم ی می خواهی
صادراتــی  بگیریــم هــزار مســئله و مشــکل داخلــی 

ــت دو،  ــه قصدداش ــم ک ــی را می شناس ــم. کس داری
ــتد و  ــا بفرس ــه اروپ ــال دار ب ــر یخچ ــا کانتین ــه ت س
ــر  ــر اســت. اصــاًل کانتین ــاه اســت کــه گی االن دو م
ــه  ــده دو ، س ــر ش ــی حاض ــد. حت ــرش نمی آی گی

هــزار دالر هــم بیشــتر بدهــد.
شــرایط  و  خودمــان  شــرایط  خاطــر  بــه  مــا 
ــع  ــه موق ــم ب ــات نمی توانی ــی اوق ــان خیل داخلی م
تعهدات مــان را انجــام دهیــم و اینکــه ممکــن اســت 
نتوانیــم توقــع مشــتری را هــم بــه جــا بیاوریــم. اگــر 
ــر  ــه س ــی ک ــد کن ــی تعه ــتری بتوان ــک مش ــه ی ب
موقــع پســته اش را تحویــل بدهــی و قیمــت را هــم 
ــا  ــی می خــرد ت ــاً از ایران ــی، قطع ــن نکن ــاال و پایی ب

ــی. آمریکای
ــد، مشــتری خارجــی  بعضــی از تجــار می گوین
بــه دلیــل افزایــش نــرخ دالر در ایــران، قیمــت 

ــن مــی آورد.  دالری را پایی
ــر  ــه عرضــه و تقاضــا ب ــم ک ــم می گوی ــاز ه ــن ب م
ــه  ــگاه ب ــم ن ــی ه ــر اســت. تاجــر ایران قیمــت موث
قیمــت پســته می کنــد، اگــر قیمــت را پاییــن بیــاورد 
ــد.  ــد، می فروش ــه باش ــه صرف ــرون ب ــش مق و برای

ــد. ــد، نمی فروش ــرف نکن ــر ص اگ
ــر  ــته از نظ ــه پس ــتند ک ــی هس ــداران مدع باغ
ــت،  ــا هس ــت م ــه دس ــی ک ــا زمان ــت ت کیفی
کیفیتــش خــوب اســت. تجــار پســته ها را 
قاطــی و خــراب می کننــد. ایــن حــرف چقــدر 

ــت؟  ــت اس درس
ــم ۵۰  ــر بگویی ــتند. اگ ــور نیس ــار این ط ــه تج هم
ــتند، ۵۰ درصــد  ــی مقصــر هس ــر ایران درصــد تاج
ــن  ــد م ــه می گوی ــت ک ــر اس ــدار مقص ــم خری ه
جنــس بــه ایــن مبلــغ می خواهــم و کیفیــت و 
اســتاندارد برایــش مهــم نیســت. بســیاری از تجــار 
متعهدنــد و پســته را پــاک و تمیــز می کننــد. کســانی 
کــه پســتۀ کــم کیفیــت صــادر می کننــد، تعدادشــان 
ــاید  ــوند، ش ــار می ش ــاید ناچ ــاً ش ــت. گاه ــم اس ک
ــن اســاس  ــر ای ــا مشتریشــان ب ــد و ی ضــرر می کنن
ــم  ــود دارد، کاری ه ــوارد وج ــن م ــد. ای می خواه
نمی شــود کــرد. اگــر مــا بخواهیــم طبــق اســتاندارد 

ــم، اصــاًل شــدنی نیســت. عمــل کنی
آیــا شــما بــه ورشکســته شــدن تولیدکننــده هــم 

معتقــد هســتید یــا خیــر؟
خیــر. مــن می گویــم رزق اســت و هــر جــا باشــد 
ــه اینکــه  ــادی ب ــن اعتق ــد. م کار خــودش را می کن
ــر  ــدارم و فک ــود ن ــت می ش ــده ورشکس تولیدکنن
نمی کنــم کســانی کــه ۵۰۰، ۶۰۰ کیلــو از هــر 

ــوند. ــذف ش ــازار ح ــد از ب ــار برمی دارن هکت
ــه ۵  ــرد ک ــک کشــاورز ُخ ــش ی ــال پی ــن س چندی
هکتــار بــاغ داشــت، از فــروش پســته اش ماشــین و 
ــد  ــش ازدواج می کردن ــد و بچه های ــه می خری خان
و خیلــی وضعــش خــوب بــود. شــاید االن دیگــر 
ــت  ــی ورشکس ــد، ول ــا را بکن ــن کاره ــد ای نتوان

نمی شــود.
ــاورزی را  ــت کش ــه دول ــد ک ــاً می طلب ــی واقع ول
حمایــت کنــد. ســه میلیــون نفر فقــط از کشــاورزی 

ــد. ــان می خورن ــد ن پســته دارن
شما با بحث تعهد ارزی مشکلی ندارید؟ 

مــا داریــم طبــق همــان سیســتمی کــه دولــت اعالم 
ــکالت  ــی از مش ــم. یک ــد می کنی ــع تعه ــرده رف ک
اصلــی ایــن اســت کــه زمانــی کــه داشــتیم پســته را 
ــت  ــم، می بایس ــی می خریدی ــا دالر 14، 1۵ تومان ب
ــنا!  ــا س ــا ی ــه نیم ــم ب ــان بدهی دالر را 1۲، 13 توم

دولــت در اینجــا بایــد کمــک کنــد. 
خدمت تــان عــرض کــردم یــک روز بــه مــا 
تشــویقی  و  انقــالب  ســربازان  می گوینــد 
هــم می دهنــد، امــا روز دیگــر چیــز دیگــری 
می گوینــد. به نظــر مــن، یــک مقــدار اقتصــاد 
ــکالت از  ــائل و مش ــت و مس ــار اس ــان بیم خودم

خودمــان اســت. 
امــا معتقــدم کــه تحریــم و مشــکالت ارزی نبایــد 
بــه کشــاورزی ضربــه بزنــد و بــرق و آب و 
خیلی چیزهــا را گــران کننــد. کشــاورزها زورشــان 

نمی رســد. 
در پایــان اگــر صحبتــی باقــی مانــده بفرماییــد 

توضیــح دهیــد.
مــن اِرق ملــی دارم. شــاید خیلــی صحبت هایــم از 
روی اِرق ملــی باشــد. شــهرم و کشــورم را دوســت 
ــن  ــر ای ــم. اگ ــد بگوی دارم. حاضــر نیســتم از آن ب
معــادن و ایــن نفــت و ایــن گاز و ایــن تشــکیالتی 
ــود  ــا ب ــای دنی ــر کج ــت، ه ــران هس ــه در ای ک

ــرد. ــا می ک ــاًل غوغ ــد؛ اص ــت بودن ــش راح مردم
ــکار  ــاورز چ ــم کش ــینیم بگویی ــد بنش ــروز بای ام
ــر  ــت. اگ ــاورز اس ــار روی کش ــاً فش ــد. قطع بکن
در  میلیــاردی  وام هــای  همیــن  بگیریــد  آمــار 
مملکــت متعلــق بــه ۵ درصــد مردمــی اســت کــه 
وضعشــان خــوب اســت. ولــی اگــر یــک کشــاورز 

بخواهــد ۲۰ میلیــون وام بگیــرد، نمی توانــد. 
ــی کشــند، یکســال انتظــار  کشــاورزها زحمــت م
می کشــند و همــه زندگیشــان همیــن اســت، 
ــا آورده  ــه ج ــان ب ــه توقعاتش ــت ک ــان هس حقش
ــد  ــم بای ــاورزها ه ــد. کش ــان کنن ــود و کمکش ش
ــته دارد  ــر پس ــک کانتین ــر کســی ی ــه اگ ــد ک بدانن
صــادر می کنــد، او هــم دارد خدمــت می کنــد. 
صادرکننــده هــم تــالش خــودش را می کنــد. همــه 
ــته و  ــتیم. کشــاورزی پس ــک کشــتی هس ــا در ی م
ــد همــه  صــادرات الزم و ملــزوم هــم هســتند. بای
ــرای تاجــر پیــش  ــا هــم باشــیم. اگــر مشــکلی ب ب
ــرای  ــد. ب ــش می آی ــم پی ــرای کشــاورز ه ــد، ب بیای
ــرای تاجــر هــم  کشــاورز مشــکلی پیــش بیایــد، ب
ــه دســت هــم  ــد. اگــر همــه دســت ب پیــش می آی

ــود.  ــل می ش ــکل ح ــره مش ــد، باالخ بدهن
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ــروش  ــت ف ــال وضعی ــفی! امس ــای یوس آق
ــت؟ ــور بوده اس ــن چط ــران در چی ــته ای پس

ــا  ــای م ــن تاجره ــفند و فروردی ــای اس در ماه ه
درگیــر بســتن حســاب های پایــان سالشــان بودند 
و صادراتــی بــه اینجــا نداشــتند. مــا در ایــن زمان 
ــم.  ــی فروختی ــت خوب ــه قیم ــی را ب ــته ایران پس
ولــی متأســفانه از زمانــی کــه بــازار ایــران شــروع 
بــه کار کــرد، تاجرهــای مــا قیمــت دالری پســته 
پاییــن  قیمت هــای  بــه  آوردنــد و  پاییــن  را 

ــد. فروختن
دلیل این موضوع را چه می دانید؟

مــن فکــر می کنــم یکســری رقابت هــای ناســالم 
به وجودآمــد و دلیــل دیگــر بــه شــرایط ویــروس 
ــود  ــردد. می ش ــن برمی گ ــازار چی ــا در ب کورون
گفــت کــه بــازار اینجــا یــک توقــف کلــی 
کرده بــود و ایــن توقــف باعــث شــد یکســری از 
ــد  کاالهــا قبــل از عیــد چینی هــا در انبارهــا بمان
ــراوری  ــان را ف ــه جنس هایش ــانی ک ــی کس و حت
بفروشــند.  بــازار  در  نتوانســتند  کرده بودنــد، 
ــده را  ــه نش ــای فروخت ــوپرمارکت ها جنس ه س
عــودت دادنــد و روی کیفیت هــا خیلــی حســاس 
ــی و  ــته آمریکای ــورد پس ــه درم ــده بودند -چ ش
چــه در مــورد پســته ایرانــی - فقــط افــرادی کــه 
ــه  ــا کیفیــت خــوب کار می کردنــد، توانســتند ب ب
ــند. ــروش داشته باش ــد و ف ــه دهن ــود ادام کار خ

ــازار شــروع  ــن ب ــاه ای خوشــبختانه، در خــرداد م
ــور شــده بودیم  ــه مجب ــا ک ــه حرکــت نمــود. م ب
ــا  ــته را در انباره ــن پس ــزار ت ــدود ه ــاً ح تقریب
ــته را  ــرد پس ــا خرخ ــق تقاض ــر طب ــم، ب نگه داری
بــه بــازار ارائــه دادیــم. مســلماً بعــد از تعطیــالت 
عیــد نــوروز، بــه لحــاظ قیمت هــای پایینــی کــه 
ــا  ــالف ارز پیشــنهاد داده شــد، م ــای اخت ــر مبن ب
دچــار ضــرر و زیــان  شــدیم؛ بــه ایــن علــت کــه 
مــا پســته را از قبــل بــا ارز خارجــی خریده بودیــم 
و بــا آن نــرخ تبــادل ارز، قیمــت بــرای مــا باالتــر 
تمــام شــده بود. ایــن موضــوع بــرای اغلــب 

ــد. ــود آم ــم به وج ــی ه ــداران چین خری
بــه هــر حــال، ایــن مســئله گذشــت و مــا 
ــم  ــور بودی ــم و الجــرم مجب پســته مان را فروختی
قیمت هــا را تعدیــل کنیــم تــا هزینه هــای ســربار 
نداشته باشــیم. تالشــی کــه مــا در آن مــدت 
کردیــم، ایــن بــود کــه یــک حرکتــی روی 

کیفیــت پســته ایرانــی انجــام دهیــم و عمــاًل ایــن 
پیــام را بــه ایــران هــم رســاندیم، کمــا اینکــه االن 
می بینیــد مشــتری ها خیلــی دنبــال خریــدن 
پســته های  و  باالتــر  کیفیــت  بــا  پســته های 

ــتند. ــیده هس ــت و کش درش
 نکتــه خیلــی مهــم اینجاســت، مــن تــا بــه حــال 
ــی و  ــته ایران ــت پس ــن قیم ــالف بی ــدر اخت اینق
آمریکایــی را در ســابقه کاری خــودم ندیــده بودم 
ــی  ــب و نگران ــث تعج ــی باع ــن خیل ــرای م و ب

اســت.
درســت اســت کــه انبارهایــی از پســته آمریکایــی 
ــا  ــی از صادرکننده ه ــود و بعض ــگ ب در هنگ کن
یــا تولیدکننده هــای جــزء پســتۀ آمریکایــی یــک 
ــه  ــی ن ــد، ول ــام دادن ــان انج ــل در قیمت ش تعدی
بــه آن مقــداری کــه ایرانی هــا قیمــت پســته تنــی 
8 تــا 9 هــزار دالر را بیاورنــد برســانند بــه ۵ تــا ۶ 
هــزار دالر! در حــال حاضــر، اطالعاتــی به دســتم 
رســیده کــه شــاید ایــن عــدد بــر اســاس کیفیــت 

پســته بــه زیــر ۵ دالرهــم برســد.
مــا بحث مــان در پســته ایــن اســت کــه دوســتان 
کننــد،  کار  کیفیــت  روی  بایــد  صادرکننــده 
به جــای اینکــه قیمــت را پاییــن بیاورنــد. بــا ایــن 
ــه  ــد لطم ــان دارن ــع خودش ــه مناف ــم ب وضــع، ه

ــاورز. ــع کش ــه مناف ــم ب ــد و ه می زنن
ــه  ــان لطم ــع خودش ــه مناف ــور ب ــار چط تج

ننــد؟ می ز
ــاورزها  ــار روی دوش کش ــال ها ب ــی از س بعض
و بعضــی از ســال ها روی دوش صادرکننده هــا 
ــان  ــا خودم ــه م ــت ک ــر آن اس ــی بهت ــت، ول اس
و  تولیدکننــده  مجموعــه  یــک  عنــوان  بــه 
ــر  ــب را در نظ ــام جوان ــی، تم ــده ایران صادرکنن
بگیریــم و حافــظ منافــع ملی مــان باشــیم. آنچــه 
پیداســت، بزرگتریــن بــازار دنیــا بــرای خشــکبار 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــن اس ــک چی ــوه خش و می
سیاســت هایی کــه وجــوددارد و بــا شــرایطی کــه 
چیــن بــا آمریــکا پیــدا کــرده، بــازار بســتر خوبــی 
ــرای تولیــدات ایرانــی دارد و از طرفــی دولــت  ب
ــش  ــد ارتباط ــوان نمی خواه ــچ عن ــه هی ــن ب چی
ــد. حفــظ نکــردن کیفیــت  ــران قطــع کن ــا ای را ب
عرضــه  و  قیمت گــذاری  در  نوســانات  کاال، 
ــت  ــری قیم ــن و تأثیرپذی ــازار چی ــه ب ــته ب پس
ــه  ــن لطم ــرخ ارز بزرگ تری ــانات ن پســته از نوس

بــه تجــار و تولیدکننــده اســت. ولــی مشــکالتی 
جلــوی پــای صادرکننده هــا در برگردانــدن و 
ــرایطی  ــت. ش ــان به وجودآمده اس ــت پولش دریاف
ــراً پیــش آمــده ایــن اســت کــه بعضــی  کــه اخی
ــتفاده  ــه اس ــای متفرق ــا از کارت ه از صادرکننده ه
بازرگانــی  کارت هــای  از  حتــی  یــا  کردنــد 
خودشــان اســتفاده کردنــد، ولــی بــه تعهــد ارزی 
ــم  ــاد نمی دان ــن زی ــم م ــد و االن ه ــل نکردن عم
ــته  ــه گذاش ــن رابط ــه در ای ــاتی ک ــه جلس نتیج
ــکالت  ــن مش ــت. ای ــا رسیده اس ــه کج ــد ب بودن
ــد. ــود می آورن ــد و به وج ــا دارن را صادرکننده ه

ــل  ــی مث ــده محصوالت ــم تولیدکنن ــی ه از طرف
کــود، ســم و ادوات کشــاورزی را بایــد خریداری 
کنــد کــه بعضــاً اینهــا هــم وارداتــی هســتند یــا 
بخشــی از آن وارداتــی اســت و از نــرخ ارز تأثیــر 

می پذیرنــد.
در مجمــوع مــا می توانیــم یک دســت باشــیم 
ــذاری  ــت گ ــت و قیم ــتاندارد ثاب ــک اس ــا ی و ب
روبــه بــاال، جــای پســته ایرانــی را به عنــوان کاال 
ــل اعتمــاد در کشــور چیــن  و ســرمایه گذاری قاب

بــاز کنیــم.
در رابطــه بــا صحبت هــای شــما ســه ســوال 
ــته  ــرای پس ــوان ب ــی ت ــه م دارم: 1- چگون
ــال  ــخص اعم ــتاندارد مش ــک اس ــی ی ایران
ــاد اســت،  کــرد؟ 2- وقتــی تعــداد تجــار زی
ــه  ــا ب ــت ت ــه گف ــه هم ــوان ب ــور می ت چط
ــت  ــن اس ــند؟ 3- ممک ــاال بفروش ــت ب قیم
ــته را  ــول پس ــه پ ــود ک ــی ش ــری مدع تاج
داده ام و آزادم کــه بــه هــر قیمتــی بفروشــم، 

ــت؟ ــما چیس ــخ ش پاس
ــه  ــن اســت ک ــوال اول ای ــه س ــن ب ــواب م ج

گفت و گو با رامین یوسفی، تاجر پسته مقیم چین

قیمت باال در گروی استانداردسازی پسته
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ــرایط  ــا ش ــرای صادرکننده ه ــا ب ــت م ــی دول وقت
می گــذارد کــه بایــد دالرشــان را برگرداننــد، 
ــل  ــرل کام ــتاندارد کاال کنت ــد روی اس ــس بای پ
خاصــی  کار  استانداردســازی  داشته باشــد. 
نیســت. مــن خــودم االن یــک تولیدکننــده، 
هســتم؛  کاال  فروشــنده  هــم  و  صادرکننــده  
ــه  ــی هم ــت را دارم. وقت ــه موقعی ــر س ــی ه یعن
ــوان  ــه عن ــم ب ــذارم، می بین ــم می گ ــار ه را در کن
یــک تولیدکننــده می توانــم اســتاندارد را تعریــف 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــتانداردهای بین الملل ــم. اس کن
پســته کــه رقیــب مــا تعریــف کــرده و کاالیــش 
آن  هــم  مــا  هســتند؟!  چــه  می فروشــد،  را 
اســتانداردها را دنبــال کنیــم و بــه همــان تناســب 
ــت  ــن فرص ــم. بهتری ــالم نمایی ــان را اع قیمت م
ــن  ــه بی ــی ک ــالف قیمت ــن اخت ــا ای ــه ب ــت ک اس
پســته ایرانــی و آمریکایــی پیــش آمــده، مــا روی 

ــم. ــان کار کنی ــته خودم ــازی پس استانداردس
ــتاندارد  ــن اس ــف دارد. م ــازی تعری استانداردس
ــا  ــر م ــع اگ ــت. در واق ــرم اس ــد نظ ــی م فیزیک
بخواهیــم اســتاندارد شــیمیایی را روی پســته 
ــادرات  ــین و ص ــث افالتوکس ــم، بح ــرح کنی مط
ــه بحــث دیگــری اســت. ــا می شــود ک ــه اروپ ب
ــِی  ــته آجیل ــم پس ــی می گویی ــورت کل ــا به ص م
ــویم و  ــات ش ــر وارد جزئی ــی اگ ــی، ول صادرات
مقــدار گــرم مغــز پســته و درصــد طبیعــی خندان 
بــودن آن را اعــالم کنیــم، فاکتــور خیلــی مهمــی 
ــرد.  ــاال می ب ــا را ب ــازی م ــه استانداردس اســت ک
ــت را  ــن بس ــودو و ده ــد نخ ــه درص دوم اینک
ــک  ــف ی ــا تعری ــع م ــم. در واق ــخص کنی مش
اســتاندارد بســیار ســاده را خواهیــم داشــت کــه 

ــد. ــوع را می دانن ــن موض ــتان ای ــام دوس تم
پاســخ ســوال دوم ایــن اســت کــه مســلماً تمــام 
ــر  ــه ه ــد دالر را ب ــا مجبورن ــای م صادرکننده ه
شــکل بــه ایــران برگرداننــد. اینجــا یــک مشــکل 
اســت. بعضــی از دوســتان تعهــد ارزی خودشــان 
را عمــل نمی کننــد. ولــی عمــاًل دالرشــان را بــه 
ــد.  ــل و وجــه کشــاورز را می پردازن ــان تبدی توم
مــا کشــاورزی نداریــم کــه بتوانــد بــا دالر پــول 
ــال  ــر از کان ــن ام کارگــر را بدهــد. پــس اگــر ای
ــرد، از آن طــرف  مشــخص و واحــد صــورت گی
ــو  ــم جل ــاً روی نظ ــا دقیق ــادرات م ــتم ص سیس

ــی رود.  م
دولــت یــک محبتــی داشــته و دارد و بــه صادرات 
ــوی  ــع را از جل ــرده و موان ــک می ک ــی کم خیل
کارشــان  تــا  برمی داشــته  صادراتچــی   پــای 
ســریع تر انجــام شــود. در صورتــی کــه اگــر ایــن 
کارهــا دقیــق و منظــم، بــه شــکل فعلــی کــه روی 
ــد، روی صــادرات  ــد انجــام می دهن واردات دارن
اعمــال و کنتــرل شــود، بعضــاً روی کیفیــت کاال 

ــام  ــت تم ــود و روی قیم ــد ب ــذار خواه تأثیرگ
شــده تأثیــر خواهــد گذاشــت. صادرکننــده بایــد 
منافــع ببــرد، تولیدکننــده بایــد منافــع ببــرد و یک 

موازنــه ای بیــن اینهــا پیــش خواهدآمــد.
شــرایط فعلــی را نمی تــوان مبنــای کار صــادرات، 
ــژه  ــرایط وی ــک ش ــم. ی ــد و واردات بگذاری تولی
ــع  ــم. در واق ــانات ارزی داری ــر نوس ــت تأثی تح
ــی  ــی رود و ناگهان ــاال م قیمــت ارز وحشــتناک ب
در مقطعــی پاییــن می آیــد؛ در ســال گذشــته 
ــه 18  ــت دالر ب ــه قیم ــتیم ک ــابقه اش را داش س
ــن برگشــت.  ــاره پایی ــان رســید و دوب هــزار توم
برنامــه  بــا  و  کنترل هــا درســت  ایــن  اگــر 
از  واقعــی  انجــام شــود، صادرکننــده   هــای 
کارت خودشــان اســتفاده می کننــد و متعاقبــًا 
کارتشــان بــرای واردات اســتفاده می کننــد و 
ــه واردکننده هــای  ــاژ صادراتــی خودشــان را ب ُکت
واقعــی می دهنــد. عمــاًل ایــن چرخــه روی یــک 
نظــام مشــخص می افتــد و صادرکننــدگان محتــرم 
ــذاری در  ــرای قیمت گ ــائل را ب ــن مس ــه ای هم

نظــر می گیرنــد.
جــواب ســوال آخرتــان ایــن اســت کــه هیــچ 
ــا  ــچ تاجــری در دنی ــا و هی ــای م ــک از تاجره ی
ــک راه  ــال ی ــه دنب ــد و ب ــرر کار نمی کن ــه ض ب
حلــی نمی گــردد کــه قیمتــش را پاییــن بیــاورد، 
ــد دوام  ــد هیچ کســی نمی توان ــور باش ــر این ط اگ
بیــاورد. اگــر دریــا هــم کــه باشــد، آبــش خشــک 

می شــود!
ــرر  ــم ض ــن می خواه ــه م ــق ک ــن منط ــس ای پ
ــول نیســت. شــاید  ــل قب ــن قاب ــم، از نظــر م ده
مالــی  تعهــدات  افــراد  برخــی  مقطعــی  در 
داشته باشــند، شــاید یــک معاملــه بهتــری در پیش 
ــش  ــد از تراکن ــن، 1۰ درص ــند. بنابرای داشته باش
ــی  ــن قیمت هــای خــاص می شــود، ول شــامل ای
بیشــتر از ایــن نخواهــد بــود و ایــن 1۰ درصد در 
بــازار هــم بــه چشــم نخواهــد آمــد و برای بــازار 
ــرایطی  ــن در ش ــاًل م ــود. مث ــد ب ــی نخواه مالک
احتیــاج بــه پــول دارم، بــه دوســتم یــا بــه 
ــن  ــم ای ــم و می گوی ــگ می زن ــم زن مشــتری ثابت
یــک کانتینــر را از مــن بــه ایــن مقــدار پایین تــر 
بخــر و صدایــش را هــم درنیــاور! پــس این طــور 
نیســت کــه بگوییــم پســته متعلــق بــه خودمــان 
هســت و می خواهیــم بــه هــر قیمتــی بفروشــیم. 
ــام  ــد. تم ــه نمی زن ــودش ضرب ــه خ ــس ب هیچ ک
ــع  ــا مناف ــتند و ب ــع هس ــال مناف ــا دنب مجموعه ه

ــد. ــه دارن ــون هزین ــد، چ زنده ان
ــک  ــل ی ــرای حم ــط ب ــر فق ــال حاض ــا در ح م
کانتینــر بایــد چیــزی حــول و حــوش ۲۰ تــا 3۰ 
میلیــون تومــان هزینــه کنیــم. وقتــی هزینه هــا را 
حســاب می کنیــم، بــا ایــن تورمــی کــه به وجــود 

آمــده و بــا افزایــش نــرخ ارز، هزینه هــای کمــی 
ــا نبایــد خودمــان را گــول بزنیــم کــه  نیســت. م
داریــم از اختــالف ارز یــک منافعــی می بریــم، در 
صورتــی کــه ایــن منافــع، یــک منافــع تــو خالــی 
ــان  ــک نوس ــا ی ــت و ب ــاب اس ــل حب ــت، مث اس

معکــوس از بیــن مــی رود. 
ــال  ــد امس ــتان می گوین ــی دوس ــرایط فعل در ش
محصــول زیــاد اســت، محصــول از گذشــته 
ــان  ــه پسته ش ــد ک ــن دارن ــرس از ای ــم و ت داری
فــروش نــرود. مــن از بــازاری کــه ســالیان ســال 
در آن کار می کنــم بــرای شــما صحبــت می کنــم. 
بایــد توجــه کنیــم کــه ایــن بــازار جهتــش را بــه 
ســمت پســته ایرانــی عــوض می کنــد. مــا بایــد از 
ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم و اســتاندارد، کیفیت 
ــا ایــن اختــالف  ــاال ببریــم. ب و ســرویس مان را ب
قیمتــی کــه بــه وجــود آمــده، جایــی بــاز کنیــم و 
ــه قیمــت خــوب بفروشــیم. جنس مــان را هــم ب

چرا جهت بازار دارد عوض می شود؟
عــوض شــدن جهــت بــازار بــه دلیــل ایــن اســت 
ــا هــم  کــه 1- دولــت آمریــکا و دولــت چیــن ب
علنــاً جنــگ اقتصــادی دارنــد. دولــت چیــن برای 
واردات پســته ایرانــی و واردات مــواد خــام اولیــه 
سوبســید ویــژه ای گذاشــته کــه آمریکایی هــا 

بایــد حداقــل 4 برابــرش را پرداخــت کننــد. 
ــواد  ــه م ــاج ب ــت خشــکبار اینجــا احتی 2- صنع
ــازار  ــده. ب ــته ش ــواد برش ــه م ــه ب ــام دارد، ن خ
ــواد  ــد م ــه ســمت خری ــش ب ــن بیشــتر جهت چی
خــام هســت -چــه پســته و چــه خشــکبار خــام 
ــت را دارد.  ــن فرص ــران ای ــته ای ــر-  و پس دیگ
پســته ایــران یــک تعرفــه خــاص دارد و از طرفــی 
ــرای واردات  ــن ب ــت چی ــای شــدید دول کنترل ه
و بســتن مبــادی ورودی غیرمتعــارف باعث شــده 
کــه تمامــی واردکننده هــا بــه یــک ســمت و ســو 
برونــد تــا بــه صــورت قانونــی کارشــان را انجــام 

دهنــد.
ــن  ــن چی ــادالت تجــاری ســاالنه بی ارزش مب
ــی  ــت، ول ــارد دالر اس ــکا 700 میلی و آمری
بیــن ایــران و چیــن شــاید حــدود 14 میلیــارد 
ــًا  ــد کــه واقع دالر باشــد، شــما فکــر می کنی
ایــن جنــگ تجــاری قــرار اســت بــه نفــع مــا 

تمــام شــود؟
مــا اصــاًل دنبــال ایــن نیســتیم کــه بفهمیــم جنــگ 
تجــاری بــه نفــع مــا تمــام می شــود یــا بــه نفــع 
ــه چیــزی کــه محقــق  مــا تمــام نمی شــود. مــا ب
ــه  ــا ب ــم. م ــه می کنی ــود دارد توج ــده و وج ش
ایــن موضــوع نــگاه می کنیــم کــه تعرفــه ورودی 
ــزوده  ــت، ارزش اف ــد اس ــی ۵ درص ــته ایران پس

بــرای همــه نــوع پســته  خــام 9 درصــد اســت.
ــت های  ــه سیاس ــم ک ــگاه می کنی ــن ن ــه ای دوم ب
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ــته،  ــرای پس ــا ب ــه تنه ــن ن ــت چی ــی دول کنترل
بلکــه بــرای کلیــه کاالهــای وارداتــی ایــن بــوده 
کــه جلــوی مبــادی غیرمتعــارف و غیرقانونــی را 
بگیرنــد. کمــا اینکــه تعــدادی از تجــارِ مــا ضربــه 
ــی  ــه دوســتان چین ــد؛ ب ــن موضــوع را خوردن ای
اعتمــاد کردنــد، جنــس فروختنــد و ایــن دوســتان 
بعــداً مشــکل قانونــی در کشــور خودشــان پیــدا 
کردنــد و ایــن دوســتان ایرانــی مــا دچــار ضــرر و 
زیــان شــدند و مطالباتشــان را نتوانســتند بگیرنــد، 

چــون کســی وجــود نداشــته کــه از او بگیرنــد.
و  کنتــرل  واردات  روی  کــه  می بینیــم  االن 
ــن تمــام  ــات چی ســخت گیری هســت. اداره مالی
مبــادی ورودی را کنتــرل می کنــد. پرداخــت پــول 
دیگــر مثــل قدیــم نیســت. شــما اگــر بخواهیــد 
پولــی از چیــن بــه بیــرون حوالــه کنیــد، بایــد از 
طریــق سیســتم بانکــی ایــن کار را انجــام بدهید و 
تراکنــش حســاب های شــخصی  هــم مقــدارش 

ــرل اســت. محدودشــده و همــه تحــت کنت
شــما گفتیــد محصولــی کــه مربــوط بــه ســال 
ــی  ــک مقطع ــوده را در ی ــال ب ــاری امس تج
ــید. اوج  ــی بفروش ــت باالی ــا قیم ــتید ب توانس
ــورد  ــوده؟ و در م ــدر ب ــن چق ــت در چی قیم

ــوده؟ ــوع پســته ای ب چــه ن
ایــن بحــث خیلــی وارد جزئیــات شــدن اســت، 
امــا مــن به طورکلــی می توانــم بــه شــما جــواب 
ــک  ــا پی ــی را ت ــن پســته ایران ــر ت ــا ه ــم. م بده
ــزار  ــا 9 ه ــزار و ۲۰۰ ت ــن 8 ه ــزار دالر، بی 9 ه
ــه  ــته ب ــا بس ــد چینی ه ــل از عی و ۲۰۰ دالر، قب
ــته،  ــه داش ــتانداردی ک ــتی و اس ــزی و درش ری
ــه در همــه جــای  ــا ک ــم. شــرایط کورون فروختی
ــت  ــه اُف ــم ک ــا فکــر می کردی ــد م ــا پیــش آم دنی
حداقــل هــزار دالری خواهیــم داشــت، ولــی نــه 
افتــی کــه پســته ایرانــی بخواهــد بیایــد روی مــرز 

ــه شــود! ۵ دالر معامل
ــا  ــته را ت ــد پس ــده می توان ــور صادرکنن چط

ــد؟ ــن حــد ارزان بده ای
ــوال  ــم س ــن ه ــود م ــرای خ ــوع ب ــن موض ای
ــد، از ۲8  ــاور نکنی بزرگــی اســت! شــاید شــما ب
فروردیــن تــا اوایــل خــرداد مــن خیلــی عــذاب 
ــم پســته ها  ــدر بتوان ــم اینق ــول کن ــا قب کشــیدم ت

بــا چشــمم  قراردادهایــی  بفروشــم.  ارزان  را 
دیــدم کــه خیلــی تعجــب برانگیــز بودنــد. 
ــتان  ــه دوس ــت هم ــت قیم ــی لیس ــتری چین مش
را می گــذارد جلــوی مــا و قیمت هایــی کــه 

می بینیــم.  را  می شــود  داده  پیشــنهاد 
متأســفانه صادرکننــده بــه امیــد اینکه قیمــت دالر 
بــاال مــی رود، راضــی می شــود ایــن کار را انجــام 
ــو  ــه ازی هــر کیل ــی ب ــد هــزار تومان دهــد و چن
پســته بــه دلیــل صعــود قیمــت ارز منافــع ببــرد! 
ــرمان  ــی دارد س ــه بالی ــتیم چ ــه نیس ــا متوج م

می آیــد.
شــنیدم کیفیــت پســته عرضــه شــده بــا ایــن 

قیمــت خیلــی هــم بــد نبــوده اســت.
کیفیت هــا نســبت بــه کیفیتــی کــه خــودم اینجــا 
فروختــم و حتــی بعضــی از دوســتان برایــم 
ــاال نبوده اســت. کیفیــت خــوب را  فرســتاده اند، ب

ــند.  ــر بفروش ــد پایین ت ــاً نمی توانن واقع
مگــر کیفیــت پســته صادراتــی بــه چیــن بــر 

اســاس تقاضــای مشــتری چینــی نیســت؟ 
از نظــر مــن در هــر صنــف خریــدار از فروشــنده 
یــا تأمیــن کننــده کاال، کیفیــت و اســتاندارد 
تقاضــا می کنــد و بعضــاً بــرای تأمین کننــده نــوع 
کیفیــت و اســتاندارد را مشــخص می کنــد. آن یــک 
بحــث جدایــی اســت، ولــی بحــث قیمت گــذاری و 

پاییــن آوردن قیمــت یــک بحــث دیگــر اســت.
ــر  ــا را ب ــر مبن ــت. اگ ــم اس ــا حاک ــه و تقاض عرض
اســاس کیفیــت پســتۀ خــوب بگذاریــم و قیمت مــان 
ــه  ــت نگ ــتاندارد ثاب ــوب و اس ــت خ را روی کیفی

ــیم.  ــته را بفروش ــم پس ــر می توانی ــم، بهت داری
ــی  ــته ایران ــدگان پس ــدد صادرکنن ــت تع ــه عل ب
ــداران  ــه خری ــاوت ب ــی متف ــنهادات قیمت و پیش
چینی-بــه طــور مثــال بــا ارســال یــک پیــام، بــا 
یــک تمــاس تلفنــی، بــا ده درصــد بیعانــه، بعضــًا 
ــای  ــر مبن ــه ب ــت ک ــه قیم ــه و ارائ ــدون بیعان ب
ــدگان در  ــت- صادرکنن ــخص نیس ــتادارد مش اس
ــد. در حــال  پاییــن آوردن قیمــت رقابــت می کنن
حاضــر، حرفــی کــه تجــار چینــی عنــوان می کنند 
ایــن اســت کــه قیمــت پســته ایــران رو بــه پاییــن 
ــه  ــن و ب ــد پایی ــم بیای ــر می کنی ــا صب ــت، م اس
ــد و  ــون چینــی تحمــل می کنن کــف برســد. آقای

ــداری  ــد، مق ــع می کنن ــان را جم ــرد بارش خردخ
ــاره صبــر می کننــد،  خریــد انجــام می دهنــد، دوب

قیمــت پایین تــر می آیــد، دوبــاره می خرنــد.
مــا اگــر یــک مــاه، پانــزده روز از ایــران بارگیــری 
نداشــته باشــیم، بــه شــما قــول می دهــم حداقــل 
ــاال  ــش ب ــی دویســت دالر قیمت ــی تن پســته ایران

بــرود. 
مــن نــه می توانــم قانــون تعییــن کنــم، نــه 
ــن  ــم و اگــر ای ــی بزن ــون حرف ــه آقای ــم ب می توان
ــی را  ــاً گزارش ــم دارم صرف ــا را می کن صحبت ه
ــازاری  ــدگان از ب ــدگان و تولیدکنن ــه صادرکنن ب
ــازار هســتم و ســالیان ســال  کــه خــودم در آن ب
ــری از  ــالف یکس ــر خ ــم و ب ــا آن کار می کن ب
دوســتان هیچ گونــه ارق مالکیتــی بــه ایــن بــازار 
ــازار را  ــن ب ــدارم، می دهــم. چــون هیچ کــس ای ن
ــد تأمیــن کنــد و مــن فقــط  ــه تنهایــی نمی توان ب

ــم.  ــح می ده ــرایط را توضی ش
ــا  ــی م ــرایط فعل ــم، در ش ــاده بگوی ــی س خیل
ــاال  ــتانداردمان را ب ــه اس ــم ک ــا داری ــی ج خیل
ببریــم، کیفیت مــان را خــوب کنیــم و بــه کیفیــت 
پســته آمریکایــی نزدیــک کنیــم و هم قیمــت 

ــیم. ــی را بفروش ــته ایران ــی، پس ــته آمریکای پس
در  را  ایرانــی  پســته  می توانیــم  هــم  مــا 
قیمت هــای باالتــر بفروشــیم. پســته ایرانــی 
ــر  ــی راحت ت ــته ایران ــت، پس ــر اس ــزه اش بهت م
برشــته می شــود و مــواد معدنیــش بیشــتر اســت. 
اگــر روی کیفیــت کار کنیــم، رنــگ و زیبایــی اش 

ــود.  ــر می ش ــم بهت ه
ــن  ــته پایی ــت دالری پس ــه قیم ــی ک ــا زمان ت
ــد ارزی داغ  ــی بحــث تعه ــود، خیل ــده ب نیام
ــت و  ــه ســمت دول ــام ب ــود و انگشــت اته ب

ــود. ــد ارزی ب تعه
باقــی  خــودش  جــای  ســر  ارزی  تعهــد   
ــد تعهــد ارزی ســر  اســت. اگــر شــما فکــر کنی
ــور  ــش ج ــاًل منطق ــد، اص ــودش نباش ــای خ ج
مالیــات  صادرکننــده  از  دولــت  درنمی آیــد. 
نمی گیــرد، ولــی در قبالــش می گویــد دالرت را 
برگــردان. مــا هــم بایــد دالر را برگردانیــم! در واقــع، 
ــا برگشــت ایــن دالر  دولــت مبــادی ورودی کاال را ب
ــق  ــوع را ح ــن موض ــن ای ــد. م ــرل کن ــد کنت می توان
ــیم  ــن را داشته باش ــی ای ــد توانای ــا بای ــا ی ــم. م می ده
ــک  ــا ی ــم، ی ــا بدهی ــه واردکننده ه ــان را ب ــه ارزم ک
شــرکت واردکننــده باشــیم کــه کاال بیاوریــم، یــا بایــد 
در یکســری از ایــن ســایت ها یــا مراکــز، دالرمــان را 

ــیم. ــم و بفروش ــه کنی عرض
پــس الجــرم بایــد ایــن را در نظــر بگیریــم کــه 
ــای ارزی  ــر مبن ــته مان را ب ــت پس ــد قیم ــا بای م
ــته شــده  ــه گذاش ــی ک ــم و قیمت ــه برمی گردانی ک

تنظیــم کنیــم.

استاندارد 
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ــی  ــت ریال ــه روی قیم ــی ک ــروار عوامل تیت
ــد؟  ــذارد را می گویی ــر می گ ــران اث ــته ای پس
1- عرضــه و تقاضــا ۲- تعهــدات ارزی کــه برای 
صادرکننــده می گذارنــد 3- شــرایط برگشــت 
پــول 4- وضعیــت حمــل و نقــل پســته از ایــران 
ــذاری دالری  ــف ۵- قیمت گ ــد مختل ــه مقاص ب

پســته در بــازار هــدف 
ــا  ــم باغداره ــرخ ارز روی تصمی ــانات ن نوس

ــری دارد؟ ــه اث ــته چ ــروش پس ــرای ف ب
ــرخ ارز باعــث شــده کــه قیمــت  ــی ن یــک زمان
پســته یک دفعــه جهشــی شــود. از آن طــرف هــم 
ــا  ــرای باغداره ــا ب ــی هزینه ه ــه خیل ــم ک می دانی
ــی بحــث اینجــا  ــرخ ارز اســت، ول ــا ن ــط ب مرتب
ــی  ــد در طوالن ــت ارز نمی توان ــه قیم ــت ک اس
مــدت روی ایــن عــدد بمانــد و حتمــاً قیمــت ارز 

ریــزش خواهــد کــرد.
ــت  ــه قیم ــت ک ــن اس ــاورزها ای ــرف کش ح
ــور  ــارج از کش ــگاه های خ ــته در فروش پس
خیلــی بــاال اســت، چــرا تجــار دارنــد پســته 

ــد. ــت می خرن ــن قیم ــه ای ــا ب را از م
ــه های  ــه قفس ــد ب ــته برس ــه پس ــی ک هزینه های
ســوپرمارکت ها، حداقــل حــول و حــوش 8۰ تــا 
1۰۰ درصــد قیمتــی اســت کــه عرضــه می شــود. 
ریســک های ســرمایه گذاری و شــرایط برگشــت 
کاال را هــم در نظــر بگیریــد، پســته شــور شــده 
دیگــر بــه درد کســی نمی خــورد و بــه هــر 
ــام  ــته خ ــا پس ــود، ب ــه ش ــد فروخت ــکل بای ش
ــه  ــردخانه نگ ــرد و در س ــود ک ــه کار می ش هم
داشــت تــا قیمــت بــاال بــرود و در هــر شــرایطی 
امــکان فروشــش خیلــی زیــاد اســت. هزینه هــای 
ترخیــص، برشــته کــردن، بســته بنــدی، پخــش، 
کارگــری بــه عــالوه هزینــه تبلیغــات را هــم در 
ــی  ــرای ســوپرمارکت ها خیل ــد کــه ب نظــر بگیری

ــه دارد. هزین
ــی  ــرار داد، ول ــالک ق ــود م ــت را نمی ش آن قیم
ــای  ــام رقب ــته خ ــروش پس ــت ف ــود قیم می ش

ــرار داد. ــالک ق ــر را م دیگ
ــن  ــر ای ــی ب ــود دارد مبن ــی وج االن خبرهای
ــد  ــران می خواه ــگ در ای ــرکت گلرن ــه ش ک
بــه بحــث خریــد و تجــارت پســته ورود کنــد 
و از آن طــرف واردات انجــام دهــد شــما ایــن 

ــنیده اید؟ ــر را ش خب
ــم  ــن را می دان ــی ای ــدارم، ول ــر ن ــن خب ــه م ن
ــه  ــکل ک ــن ش ــا ای ــد ب ــی بتوان ــر کس ــه ه ک
ــن صنعــت شــود و پســته را  ــد وارد ای می فرمایی
ــه  بگیــرد و استانداردســازی کنــد و قیمتــش را ب

ــوم. ــحال می ش ــن خوش ــاند، م ــات برس ثب
ــته  ــورس پس ــورد ب ــان در م ــس االن نظرت پ

ــد. ــت باش ــد مثب ــران بای ای

مــن نــه در ایــران و نــه در خــارج از ایــران 
بــا ایــن بخــش اقتصــادی آشــنایی نــدارم و 
ــی  ــه چــه جهت ــران ب ــورس پســته ای ــم ب نمی دان
مــی رود. امــا بــه نظرمــن، در حــال حاضــر اگــر 
ــت  ــه باالس ــه رو ب ــران ک ــورس ای ــته وارد ب پس
ــرمایه گذاری  ــم در آن س ــون ه ــی از آقای و خیل
ــد  ــته را بای ــه پس ــاً فاتح ــود، واقع ــد بش کرده ان

ــد. خوان
ــد  ــی دارد می افت ــه اتفاق ــورس چ ــر در ب مگ

کــه فاتحــه پســته را بایــد خوانــد؟
از نظــر مــن بــاال رفتــن بــورس بــه ایــن شــکل 
ــه  ــر ب ــدارد. اگ ــادی ن ــه اقتص ــران توجی در ای
بــورس جهانــی نــگاه کنیــم، چنیــن چیــزی کــه 
در شــرایط فعلــی در بــورس ایــران  پیــش آمــده 
را نمی بینیــم. بــا اقتصــاد ضعیــف ممکلــت، 
بــورس هــم جواب گــو نیســت. ایــن مثــل یــک 

ــاب اســت. حب
ــش درســت  ــر جهت ــورس در پســته اگ بحــث ب
باشــد بــرای استانداردســازی خــوب اســت. 
ــه  ــورس شــود ک ــران وارد ب ــر پســته ای ــی اگ ول
وســیله ای شــود بــرای افــرادی کــه ســرمایه های 
ــان  ــد از سرمایه هایش ــد و می خواهن ــاکن دارن س
ــتند،  ــن کار نیس ــارت ای ــد و در تج ــتفاده کنن اس
ــد و  ــی بگذارن ــردا یــک قیمت ــد و ف ــروز بخرن ام
دوبــاره آن را بفروشــند، ایــن کار پســته ایــران را 
نابــود خواهــد کــرد و اجــازه صــادرات بــه پســته 

ــد داد. ــران نخواه ای
ــت  ــی اس ــک کاالی ــته ی ــه پس ــه اینک ــه اضاف  ب
ــروز نســبت  ــخ مصــرف دارد. پســته ام ــه تاری ک
بــه دیــروز اُفــت وزن دارد، جابــه جاییــش اُفــت 
وزن دارد، گذشــت زمــان بــر روی مولکول هــای 
چربــی پســته تأثیــر می گــذارد، نگهــداری پســته 

کار ســاده ای نیســت.
ــور  ــه منظ ــر ب ــه اگ ــی اســت ک ــک بحث ــن ی  ای
مشــخص  تعرفــه  باشــد،  استانداردســازی 
ــار  ــان نگــه داشــتن پســته در انب داشته باشــد، زم
ــد، از بحــث بروکراســی  ــت و مشــخص باش ثاب
ــرای  ــا کاغــذ معاملــه نشــود و ب خــارج شــود، ب
پســته در انبــار زمــان بگذارنــد، ایــن بــورس کار 
همــه را راحــت می کنــد. کشــاورز تکلیفــش 
ــن  ــش روش ــده تکلیف ــت، صادرکنن ــن اس روش

ــت.  ــن اس ــش روش ــدار تکلیف ــت، خری اس
ــی  ــتری اروپای ــد مش ــی می گوین ــار ایران تج
ــران  ــت دالر در ای ــد قیم ــی می گوی ــا چین ی
ــا  ــه م ــد ب ــن، بای ــی رود. بنابرای ــاال م دارد ب

ــد.  ــف بدهی تخفی
ایــن حــرف اصــاًل توجیــه نــدارد. پــس چــرا ارز 
ایــران را در ایــن صنعــت رایــج نمی کننــد؟! چــرا 
ــران حســاب  ــد در ای ــه می توانن ــی ک تجــار چین

ــر  ــد؟ اگ ــه نمی کنن ــا معامل ــا ارز م ــد ب ــاز کنن ب
ــد  ــان بخرن ــا توم ــا ب ــد از م ــف می خواهن تخفی
ــج  ــد. ریســک چن ــج کنن ــد چن و خودشــان برون
کــردن و همــه ایــن مســائل را مــا نداشــته باشــیم، 

جنســمان را هــم ارزان ندهیــم. 
ــازار را  ــت ب ــد وضعی ــول جدی ــرای محص ب

چطــور می بینیــد؟ 
ــان  ــم و قیمت م ــت کار کنی ــد روی کیفی ــا بای م
ــه به خاطــر  ــم. درســت اســت ک ــن نیاوری را پایی
خــورده  لطمــه  اقتصــاد  کورونــا  ویــروس 
مثــل  اقتصــادی  و وضــع  و ضعیــف شــده 
ــه  ــوری ک ــی کش ــت، ول ــته نیس ــال های گذش س
ــرعت دارد خــودش را  ــه س ــی ب ــرایط فعل در ش

ریــکاور می کنــد، کشــور چیــن اســت.
ــم. احســاس  ــی نمی بین ــک آنچنان ــق تاری ــن اف م
ــرایط  ــا در ش ــر م ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ــن ب م
ــم  ــیم، می توانی ــی هم صــدا و یک دســت باش فعل
ــی  ــرای پســته ایران ــی خــوب ب ــک بســتر خیل ی
داشته باشــیم و در فصــل جدیــد کــه مقــدار 
ــف  ــل نص ــم حداق ــم داری ــی ه ــول خوب محص

ــم. ــادر کنی ــی ص ــه راحت ــته مان را ب پس
در پایان اگر صحبت دیگری دارید بفرمایید.

بــه عنــوان یــک واحــد تولیــدی کــه بــه مشــتریان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــم و ب ــرویس می ده ــار س و تج
صادرکننــده کوچــک، مــن ایــن انعطــاف را بیــن 
ــوان  ــه می ت ــان دارم ک ــم و اطمین ــان می بین خودم
یــک قانــون متشــکل و مصــوب در مقابــل 

ــم. ــا بگذاری خریداره
ــزار و ۵۰۰ دالر  ــی را ۶ ه ــته آمریکای ــر پس اگ
ــا ۶ هــزار و 3۰۰ دالر  ــا ایرانی ه می فروشــند، م
ــه  می فروشــیم. وقتــی دیدیــم انبارهایمــان رو ب
خالــی شــدن اســت، قیمــت را ۶ هــزار و ۵۰۰ 
آمریکایی هــا  بدهیــم  اجــازه  می زنیــم.  دالر 
ــه  ــه اینک ــد، ن ــا بمانن ــز م ــراغ قرم ــت چ پش
ــیم  ــزار و ۵۰۰ دالر بفروش ــد ۵ ه ــم بای بگویی
آمریکایی هــا همــان ۶ هــزار و ۵۰۰ دالر  و 

ــند. بفروش

کیفیت 
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ــا االن  ــل ت ــه راه ح ــود س ــی می ش ــته کاهش ــت پس ــه قیم ــی ک وقت
مطــرح شــده، یکــی بحــث تشــکیل کنسرســیوم های صادراتــی اســت، 
ــد و  ــی راه بیاندازن ــد شــرکت تعاون ــا برون یکــی اینکــه تولیدکننده ه
ــأ  ــد منش ــر می رس ــود. به نظ ــورس  ش ــته وارد ب ــه پس ــری اینک دیگ
ــد در  ــس می کن ــاورز ح ــه کش ــت ک ــوع اس ــن موض ــا ای ــه اینه هم

ــور اســت؟ ــا این ط ــده، آی ــش اجحــاف ش حق
متأســفانه ایــن موضــوع هــم مثــل خیلــی از مســائل دیگــر در کشــور مــا 
یــک ســوء تفاهــم و ســوء برداشــت اســت. مــن اگــر از ســال 13۶۰ کــه 
ــا مرحــوم پــدرم کار می کــردم حســاب کنــم، االن نزدیــک بــه 4۰ ســال  ب
ــی 4۰  ــم ط ــما می گوی ــه ش ــرأت ب ــه ج ــم. ب ــته می کن ــه کار پس ــت ک اس
ســال گذشــته، مگــر در مقاطعــی کوتــاه کــه یــک جهــش در یــک شــرایط 
ــاًل ارز 3۰۰  ــاده- مث ــاق افت ــور اتف ــادی کش ــات اقتص ــاص در جریان خ
تومانــی، ظــرف یــک مــاه شــده 7۰۰ تومــان یــا ارز هــزار و ۲۰۰ تومانــی 
ــده  ــد صادرکنن ــان - درآم ــزار توم ــده 3 ه ــاه ش ــرف ۲ م ــال 91 ظ در س
بیــش از آن چیــزی بــوده کــه بــه باغــدار داده اســت. بنــده بــه عنــوان یــک 
تولیدکننــده، صادرکننــده و یــک آدم منصــف عــرض می کنــم کــه در بقیــه 
ــه قیمــت پســته در اینجــا و در خــارج  ــوده ک ــور ب ــوارد همیشــه این ط م
ــرای صادرکننــده بیــش از همــان ۲، 3  ــوازن داشــته و ب از کشــور کامــاًل ت
ــی نمانده اســت.  ــه در صنعــت پســته عــرف اســت باق درصــد منافعــی ک
هیــچ زمانــی نبــوده کــه در یــک دوره طوالنــی مــدت یــک صادرکننــده 1۰ 
یــا 1۵ درصــد روی پســته منافــع داشته باشــد، در حالی کــه در محصــوالت 

دیگــر ایــن ســودها وجــود دارد.
همیــن امســال در اواخــر آبــان مــن بــه منطقــه ارزوئیــه رفتــم و از باغــات 
پرتقــال بازدیــد داشــتم. بــاور کنیــد در خــود بــاغ قیمــت هــر کیلــو پرتقــال 
ــدان  ــال در می ــن پرتق ــود! همی ــی ب ــاور نکردن ــاًل ب ــود و اص ــان ب 8۰ توم
تهــران در همــان روز کیلویــی حــدود 1۲ هــزار تومــان فــروش می رفــت. 
حســاب کنیــد 8۰ تومــان تــا 1۲ هــزار تومــان چنــد برابــر می شــود؟! 1۵۰ 

برابــر!
ولــی هیــچ زمانــی نبــوده کــه قیمــت پســته از باغــدار تــا مصــرف کننــده 
بیــش از ۲ برابــر باشــد. تقریبــاً قیمتــی کــه مــا بــه عنــوان صادرکننــده در 
بازارهــای جهانــی می فروشــیم نصــف قیمتــی اســت کــه در ســوپرمارکت 
فــروش مــی رود؛ چــون ایــن پســته بایــد فــرآوری شــود، بســته بندی شــود، 
حمــل و نقــل شــود و درآمــد ســوپرمارکت ها هــم در نظــر گرفتــه شــود. 
مثــاًل وقتــی مــا پســته را 9 دالر می فروشــیم و در ســوپرمارکت قیمــت آن 
ــه  ــن اســت ک ــاًل منطــق دارد. منطقــش ای ــن 9 دالر کام 18 دالر اســت، ای
شــما وقتــی از اینجــا پســته را مــی فرســتی، آنجــا مشــتری ۵۰ کیلو از شــما 
می خــرد و از داخــل آن ۵ کیلــو بــه عنــوان آشــغال، جنــس بــد و نادرســت 
ــد، بعــد  ــد، بعــد برشــته می کن ــرد ســورت می کن ــد، بعــد می ب جــدا می کن
ــول  ــا و پ ــا و قیمت ه ــا خرج ه ــپس ب ــد و س ــک می کن ــته بندی کوچ بس
کارگــری آنجــا، توزیــع می کنــد. شــاید ایــن پســته یــک مــاه، دو مــاه در 
ســوپرمارکت بمانــد و برخــی از اینهــا تاریخــش می گــذرد، برمی گــردد و 

معــدوم می شــود. بنابرایــن، قیمتــی کــه صادرکننــده در خــارج می فروختــه 
هیــچ وقــت قیمتــی نبــوده کــه در طــول ســال بــه طــور عمومــی نســبت بــه 
ــه وجــود  ــرای باغــدار ب ــن ذهنیــت ب ــا ای ــی شده باشــد، ام باغــدار اجحاف
آمــده ؛ چــون فقــط قیمــت ســوپرمارکت و قیمــت خــودش را دیــده و آنچه 

در ایــن بیــن وجــود داشــته از چشــم افتاده اســت.
پس بحث درست کردن تشکل  برای صادرات پسته چیست؟

ایــن مطلبــی کــه شــما می گوییــد درســت اســت، امــا نــه بــه دلیــل اینکــه 
باغــدار فکــر می کنــد در حقــش اجحــاف می شــود، بلکــه بــه ایــن دلیــل 
کــه امــروز صادرکننــده مــا بــه ۲ علــت نمی توانــد بــا دنیــا رقابــت کنــد؛ 
ــه  ــدارد، در حالی ک ــه ای ن ــع یافت ــا تجم ــک ج ــول ی ــه، محص ــی اینک یک
ــک شــرکت اســت و  ــه ی ــق ب ــا ۶۰ درصــد محصولشــان متعل آمریکایی ه
4۰ درصــدش را هــم پنــج شــرکت در اختیــار دارد. مــا اینجــا محصول مــان 
ــر  ــازرگان و تاج ــده و ب ــده، فرآوری کنن ــر تولیدکنن ــزار نف ــت ۲۰۰ ه دس
اســت. دوم اینکــه، مــا متوســط مالکیت مــان کمتــر از ۲ هکتــار اســت، آنهــا 
ــان در  ــا تولیدم ــار اســت، م ــاالی 1۰۰ هکت ــت باغاتشــان ب متوســط مالکی

مقایســه بــه آنهــا یــک هشــتم در هکتــار و نســبت بــه آب اســت.
وقتــی همــه اینهــا را کــه نــگاه کنیــم، نیــاز اســت کــه مــا یــک مجموعــه ای 
بــه اســم کنسرســیوم یــا شــرکت تعاونــی یــا هــر چیــزی کــه اســمش را 
ــوالً اول  ــه معم ــه ک ــان عرض ــد و در زم ــا بیای ــیم ت ــد، داشته باش بگذاری
ــد و  ــو کن ــع و دپ ــول را جم ــن محص ــادی از ای ــدار زی ــت مق ــل اس فص
ــن  ــل موازی ــت کام ــا رعای ــد ب ــه می کن ــودش تعبی ــه خ ــی ک در انبارهای
بهداشــتی، نگهــداری نمایــد. ســپس، در طــول مــدت ســال - چــون عمدتــًا 
ــد. در یــک مــاه  عرضــه یــک مــاه و تقاضــا 1۲ مــاه اســت- عرضــه نمای
اول، خصوصــاً خــرده مالک هــا اگــر همــه پسته شــان را نفروشــند، حتمــًا 
ــازار  ــه ب ــد بفروشــند و ایــن هجومــی کــه ب ۵۰ درصــد از آن را می خواهن
ــته،  ــم پس ــن حج ــرای ای ــادرات ب ــکان ص ــدم ام ــی و ع ــد و بی پول می آی
ــن  ــم در ای ــا بتوانی ــر م ــن، اگ ــکند. بنابرای ــازار بش ــه ب ــود ک ــث می ش باع
ــرد،  ــال های اول می ک ــی در س ــرکت تعاون ــه ش ــان کاری را ک ــان هم زم
انجــام دهیــم، کار بســیار درســتی اســت. اگــر همــان روال ادامــه یافته بــود ، 
هــم بــه نفــع صنعــت پســته بــود، هــم بــه نفــع تعاونــی بــود، هــم بــه نفــع 
ــی مســیر  ــک جای ــود، منتهــی از ی ــدار ب ــع خری ــه نف ــود، هــم ب باغــدار ب
غلــط شــد و تعاونــی وارد کار صــادرات شــد و انحصــار پیــش آورد و شــد 

چیــزی کــه االن هســت!
ــا  ــگاه ی ــن بن ــه چنی ــن اســت ک ــاز اساســی پســته اســت ای االن آنچــه نی
کنسرســیومی بتوانــد اول فصــل پســته های خــرد را بگیــرد، انبــار کنــد و بــا 
صادرکننــده قــرارداد ببنــدد. صادرکننــده بــر ایــن اســاس مــی رود در خــارج 
و پســته را می فروشــد و دســتش بــاز اســت تــا 1۰ محمولــه را در 1۰ مــاه 
بفروشــد. االن مــا نمی توانیــم ایــن کار بکنیــم، چــون نمی دانیــم مــاه آینــده 

گفت و گو با محسن جالل پور

تشکیل کنسرسیوم و وفاق در پسته
قسمت سوم
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می توانیــم پســته بخریــم یــا نمی توانیــم. یــا ایــن مجموعــه می توانــد یــک 
نقدینگــی از منابــع بانکــی و یــا ســرمایه های مــردم جــذب و ســپس بــه 
ــش برمی گــردد،  ــده پول ــی کــه صادرکنن ــا مدت ــد ت ــق کن کشــاورز تزری

کشــاورز بتوانــد از پــس هزینــه هــای زندگــی و کارش برآیــد.
آیــا ایــن کنسرســیوم افزایــش قیمــت پســته بــه دلیــل افزایــش دالر 

ــرد؟ را هــم در نظــر می گی
ــا  ــد قــرارداد پســته را ب ــد کمــک کنــد. کشــاورز می توان خیلــی می توان
خریــدار بــه صــورت ارزی توافــق کنــد. اگــر قیمــت دالر نوســان کنــد، 
هــم صادرکننــده و باغــدار را »هــج« می کنــد، یــک جایــی ممکــن اســت 

صادرکننــده روی نوســان دالر ضــرر کنــد و یــک جایــی هــم باغــدار. 
یــادم هســت در همایــش مشــهد کــه انجمــن پســته برگــزار کــرد، مــن 
هــم ســخنران بــودم. آن روز قیمــت دالر 14 هــزار و ۲۰۰ تومــان بــود و 
مــن توضیــح دادم کــه دالر در چنــد مــاه آینــده چنــدان افزایــش قیمتــی 
ــک  ــود ی ــته ب ــل نشس ــه در پن ــی ک ــی از بزرگواران ــت. یک نخواهدداش
کاغــذی بــه عنــوان یادداشــت بــرای مــن نوشــت کــه آقــای جــالل پور! 
ارز تــا آخــر خــرداد بــه 17 هــزار تومــان می رســد. مــن هــم ایــن کاغــذ 
را گذاشــتم در جیبــم و از آن جلســه بیــرون آمدیــم. آخــر خــرداد قیمــت 
ــان  ــزار توم ــه 11 ه ــهریور ب ــر ش ــا آخ ــان و ت ــزار توم ــد 1۲ ه ارز ش
ــزار  ــت دالر 17 ه ــرد قیم ــر می ک ــه فک ــده ای ک ــید. آن صادرکنن رس

ــد.  ــان داشــت پســته می خری ــود، روی 14 هــزار توم ــان خواهدب توم
ــی پســته رفســنجان  ــر کار شــرکت تعاون ــی کــه ب  یکــی از عیوب
ــنیدم  ــواران ش ــا بعضــی از بزرگ ــو ب ــن در گفت و گ ــد و م می گیرن
ایــن اســت کــه شــرکت تعاونــی دلــش بــرای پســته نســوخته بــود 
و ســاختار انبــارداری پســته در شــرکت خیلــی مســئله دار بــود و 
همچنیــن بــه هــر تاجــری کــه دلش مــی خواســت پســته مــی داد و 
ــه  ــیومی ک ــا کنسرس ــته نمی فروخــت. آی ــا اصــاًل پس ــه بعضی ه ب

ــود؟ ــار ش ــات دچ ــن آف ــه ای ــد ب ــد نمی توان ــما می فرمایی ش
ــک  ــه ی ــن اســت ک ــن کاری کــه می شــود کــرد ای ــن بهتری ــه نظــر م ب
کنسرســیوم از تولیدکننده هــا تشــکیل شــود و عمــاًل تولیدکننده هــا پســته 
را در یــک مجموعــه به صــورت امانــی بــرای خودشــان بگذارنــد، ولــی 
ــم از پســته های  ــد. کنسرســیوم ه ــه کنسرســیوم بدهن ــروش ب اجــازه ف
مالــکان نگهــداری می کنــد و هزینــه  انبــارداری و کار را از آنهــا 
ــته  ــد پس ــیوم می توان ــه کنسرس ــه اینک ــه ب ــا توج ــپس، ب ــرد. س می گی
ــا آنهــا قــرارداد ببنــدد، درصــدی از  را زیــر کلیــد بانک هــا بگــذارد و ب
ــا خــرج اولیــه اش بگــذرد. پســته در  بی پولــی کشــاورز را حــل کنــد ت
مجموعــه دپــو می شــود و از هجــوم اول فصــل جلوگیــری می شــود و 
تــوازن ارزی، ریالــی و وزنــی را در بــازار ایجــاد می کنــد. ســپس، ایــن 
ــد.  ــده می فروش ــه صادرکنن ــازار ب ــته را در ب ــع پس ــه موق ــیوم ب کنسرس
امــا، یکــی از آفــات اصلــی ایــن کنسرســیوم مــی توانــد ایــن باشــد کــه 

خــودش بــه صــادرات ورود کنــد.
ایــن کنسرســیوم چــه تفاوتــی بــا شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان 

دارد؟
ــرکت  ــه ش ــت، ن ــه ۶۰ اس ــی ده ــرکت تعاون ــم ش ــن می گوی ــه م آنچ
ــاد  ــش ی ــه ۶۰ فیل ــر ده ــی از اواخ ــرکت تعاون ــه 7۰! ش ــی ده تعاون

ــرود صادرکننــده شــود. از آنجــا راه را  هندوســتان کــرد کــه خــودش ب
ــت. ــتباه رف اش

اگــر صادرکننــده ای همــان موقــع پــول بدهــد، مســلم اســت و شــکی در 
بــازار رقابتــی نیســت کــه بهتــر می توانــد نســبت بــه کســی کــه دو مــاه 
ــت و  ــازار اس ــای ب ــا واقعیت ه ــد. اینه ــن کن ــازش را تأمی ــرد، نی می خ
کســی انکارشــان نمی کنــد. امــا اگــر خــود تعاونــی یــا کنسرســیوم بیایــد 
رقابــت کنــد و بخواهــد صــادر کنــد و بگویــد جنــس مــال خودم اســت 
ــن  ــت و از ای ــر اس ــتم بازت ــا دس ــم و آنج ــادر می کن ــم ص ــودم ه و خ
صادرکننده هــا ارزان تــر می دهــم یــا بــه مشــتری آنهــا می فروشــم، ایــن 
می شــود آنچــه بعدهــا در شــرکت تعاونــی پیــش آمــد. اشــکال شــرکت 
ــت در انحصــار و می خواســت  ــه خــودش رف ــود ک ــن ب ــی در ای تعاون

خــودش کل کار را بکنــد.
ــا  ــد ب ــاورز می توان ــرف کش ــیوم این ط ــود کنسرس ــا وج ــی ب  یعن
خیــال راحــت پســته اش را عرضــه کنــد و از آن طــرف یــک جریــان 
تســهیل شــده صادراتــی بــا احجــام مختلــف بــرای تأمیــن بــازار و 

پاســخ بــه تقاضــا وجــود خواهدداشــت.
لطفًا اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید توضیح دهید.

مــن فقــط یــک کالم می خواهــم بگویــم و آن اینکــه در صنعــت پســته 
ــال  ــی، دو س ــاً در یک ــود دارد. خصوص ــکل وج ــی مش ــدازه کاف ــه ان ب
پیــش رو واقعــاً مشــکل داریــم. تنهــا چیــزی کــه ممکــن اســت در ایــن 
ــت  ــان را مدیری ــم جری ــا بتوانی ــک آرامــش بدهــد ت ــا ی ــه م صنعــت ب
کنیــم، اعتمــاد بــه بــزرگان ایــن صنعــت و پرهیــز از شــایعه، ســوء ظــن 
و ســوء تفاهــم و خدایــی ناکــرده هم انــدازی و زیــر پــا خالــی کــردن و 

تخریــب دیگــران اســت.
 اگــر یــک توافــق، تعامــل، دوســتی و دلســوزی در مجموعــه باشــد مــا 
حتمــاً می توانیــم از ایــن گردنــه عبــور کنیــم. ولــی اگــر هــر کســی بــه 
نفــع خــودش، بــرای خــودش، از ظــن خــودش و از فکر خــودش بعضی 
ــد، گرفتاری هایمــان روز  ــاء کن ــازار الق از دیدگاه هــای نادرســت را در ب
بــه روز بیشــتر می شــود. امــروز صنعــت پســته بیــش از هــر چیــز نیــاز 
بــه یــک وفــاق و اعتمــاد بــه یــک مجموعــه دلســوز دارد کــه بتوانــد این 
مســیر را همــوار کنــد و بقیــه پشــت او حرکــت کننــد. وگرنــه، تفرقــه، 
تــک تــک رفتــن، حــرف و حدیــث درســت کــردن، حاشــیه درســت 
ــی کــردن، تهدیــد و تنبیــه کــردن مزیــد  کــردن، زیــر پــای هــم را خال
بــر علــت می شــود و مــا گرفتــار یــک فضایــی می شــویم کــه متأســفانه 

آینــده خوبــی برایمــان نــدارد.
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