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گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس؛ در  28مرداد  99منتشر شد
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انجمن پسته ایران در قبال صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در آگهی ها ،هیچگونه مسئولیتی ندارد.
استفاده از مطالب با ذکر مأخذ مجاز است.

بهروز آگاه عضو هیئت امنای انجمن پسته

سفیر جدید شورای جهانی خشکبار در ایران

سحر نخعی

مسئول روابط بینالملل انجمن پسته ایران

هیئــت مدیــرۀ شــورای جهانــی خشــکبار در آخریــن جلســۀ خــود،

در ایــن نهــاد بینالمللــی گردیــد .ایشــان تــا زمــان درگذشتشــان

عنــوان ســفیر جدیــد خــود در ایــران انتخــاب نمــود .ایــن خبــر

انجمــن پســته ایــران از ســال  2013عضــو شــورای جهانــی

بهــروز آگاه  -عضــو هیئــت امنــای انجمــن پســته ایــران  -را بــه
در تاریــخ  27تیرمــاه  17( 1399جــوالی  )2020از طریــق ایمیــل

توســط گورتــی گــواش ،دبیــرکل ایــن شــورا ،بــه ایشــان و دبیرخانه
انجمــن اعــام شــد.

شــورای جهانــی خشــكبار ()International Nut and Dried Fruit Council

خشــکبار اســت و مرجــع آمــار و اطالعــات مربــوط بــه پســتۀ
ایــران در ایــن شــورا محســوب میشــود .بــه دعــوت انجمــن
پســته ایــران در ســال  ،1394پینــو کالگانــی  -عضــو هیئــت مدیــره

و رئیــس کمیتههــای تحقیقــات و آمــار  - INCســخنران افتخــاری

معــروف بــه  INCبــا گــرد هــم آمــدن تعــدادی از شــرکتهای

پنــل بازرگانــی گردهمایــی اعضــای انجمــن در جزیــره کیــش بــود.
پــس از آن ،در ســی و هفتمیــن اجــاس ســاالنۀ شــورای جهانــی
خشــکبار کــه در ســال  2018در شــهر ِســویل اســپانیا برگــزار شــد،

در حــال حاضــر ،ایــن نهــاد رســمی بینالمللــی پــس از گذشــت

ایــران در میزگــرد پســتۀ ایــن اجــاس شــرکت کــرد .همچنیــن،

فعالیتهــای اصلــی ایــن شــورای جهانــی میتــوان بــه ترویــج

آمریــکا برگــزار شــد ،حامــد رمضانــی ،نمایندگــی انجمــن پســته

معتبــر فعــال در صنعــت مغزجــات آجیلــی بــا هــدف
استانداردســازی ،توســعۀ فعالیتهــای تجــاری و دفــاع از منافــع

مشــترك ایــن صنعــت در ژانویــۀ ســال  1983پایــه گــذاری شــد.

بهــروز آگاه بــه نمایندگــی از طــرف انجمــن ،بــه عنــوان ســخنگوی

 37ســال فعالیــت 800 ،عضــو از  80کشــور جهــان دارد .از جملــه

در اجــاس ســال  2019ایــن شــورا کــه در ایالــت فلوریــدای

مصــرف مغزجــات ،حمایــت از طرحهــای تحقیقاتــی ،ارائــۀ

ایــران را در پنــل جهانــی پســته ایــن اجــاس بهعهــده داشــت .در

گمرکــی و موانــع تجــاری ،همگنســازی اســتانداردهای کیفــی در

آگاه ،نماینــده دائــم انجمــن پســته ایــران در ایــن شــورا ،دعــوت

آخریــن وقایــع و تحــوالت تجــاری بــه اعضــا اشــاره کــرد.

بــه عهــده گیــرد کــه گــزارش مفصــل ایــن رویــداد در شــمارههای

اطالعــات آمــاری ،نظــارت بــر مســائل روز امنیــت غذایــی ،قوانیــن

خردادمــاه امســال هــم مجــدداً ،شــورای جهانــی خشــکبار از بهــروز

چارچــوب نهادهــای ملــی و بینالمللــی و مشــاوره و اطالعرســانی

کــرد تــا مدیریــت میزگــرد مجــازی پســته اجــاس ســاالنه  INCرا

ســابقۀ حضــور ایــران در شــورای جهانــی خشــكبار بــه ســال

قبــل ماهنامــه از نظــر مخاطبــان عزیــز گذشــت.

 1992برمیگــردد ،زمانــی کــه حمیــد معــاون از شــرکت تعاونــی

تولیدکننــدگان پســته رفســنجان ،بــه عنــوان ســخنگوی کارگــروه
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در ســال  ،2019عهــدهدار ســمتهای ذکــر شــده بودنــد.

انجمــن پســته ایــران انتخــاب بهــروز آگاه بــه عنــوان ســفیر شــورای
جهانــی خشــکبار در ایــران را بــه ایشــان ،تمامــی اعضــای محتــرم و

پســتۀ ایــن شــورا انتخــاب شــد .همچنیــن ،معــاون از ســال 1999

کلیــه فعــاالن صنعــت پســته کشــور تبریــک میگویــد .امیــد اســت

ســال  2007نیــز ،اســداهلل عســگراوالدی در مقــام عضــو هیئــت امنــا

قبــل در راســتای تأمیــن منافــع طوالنــی مــدت صنعــت پســته ایــران

تــا  ،2007عضــو هیئــت مدیــره شــورای جهانــی خشــکبار بــود .از

بــا اســتفاده از ایــن موقعیــت بینالمللــی ،بتــوان بیشــتر و بهتــر از

و ســفیر ایــن شــورا در ایــران باعــث تثبیــت و تحکیــم جایــگاه ایران

گام برداشــت.
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دبیرخانه انجمن پسته ایران

جلســه ســتاد عالــی پســته جهــت بررســی
مســائل و مشــکالت پســته و ارائــه راهکارهــا
و پیشــنهادات در تاریــخ  5مردادمــاه امســال در
محــل ســاختمان وزارت جهــاد کشــاورزی در
تهــران برگــزار شــد .در ایــن جلســه محمــد
صالحــی رئیــس هیئــت مدیــره و حســین رضایی
دبیــرکل ایــن انجمــن حضــور داشــتند .عمــده
مدعویــن ایــن جلســه از مقامــات وزارت جهــاد
کشــاورزی ،نماینــدگان مجلــس ،اســتانداری
کرمــان ،اتــاق بازرگانــی کرمــان ،بانــک مرکــزی،
ســازمان غــذا و دارو ،ســازمان اســتاندارد و
اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار بودنــد.
در ابتــدا کاظــم خــاوازی وزیــر کشــاورزی بــر
اهمیــت صــادرات و ارزآوری و زنجیــره ارزش
پســته در شــرایط تحریــم اشــاره نمــود و در
ادامــه ،مشــکالت پســته در بخشهــای دیگــر بــه
غیــر از صــادرات ،از جملــه مشــکل پدیدههــای
نوظهــور بــه مــوازات مشــکالت اقلیمــی ،شــیوع
آفــات و بیماریهــا را برشــمرد .همچنیــن وی
بــر ضــرورت برنامهریــزی در زمینــه گســترش
توســعه کشــت پســته در اســتانهای کشــور بــا
رعایــت شــاخص هــای الگــوی کشــت ،نیــاز
بــه نقدینگــی و تســهیالت بــا هــدف حمایــت
از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان پســته،
توســعه صنایــع مرتبــط ،برنامهریــزی مطلــوب
بــرای بــازار داخلــی و صادراتــی پســته و نیــز
لــزوم برگــزاری مــداوم ســتاد پســته تأکیــد
کــرد .خــاوازی حمایــت از صادرکننــدگان و
تولیدکننــدگان و پایــداری تولیــد پســته را جــزو
مهمتریــن اهــداف دولــت مطــرح نمــود.
در ادامــه محمدجــواد فدایــی اســتاندار کرمــان
نیــز بــر لــزوم بهــره بــرداری از صــد درصــد
ارز حاصــل از صــادرات بــرای واردات
محصــوالت اشــاره نمــود و پیشــنهاد داد تــا
جلســهای بــا عبدالناصــر همتــی رئیــس کل
بانــک مرکــزی بــرای رفــع مشــکالت حــوزه
تولیــد و صــادرات پســته برگــزار گــردد .پــس
از آن عفــت شــریعتی نماینــده مــردم زرنــد و
کوهبنــان در مجلــس و شــهباز حســن پــور
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی در خصــوص تعییــن و تکلیف
وضعیــت مالکیــت باغــداران پســته ،رفــع

مشــکالت انتقــال آب چاههــا ،تأمیــن و اســتفاده
از تســهیالت کــم بهــره مطالبــی را ارائــه نمودند.
ســپس ،محمدرضــا فرشــچیان نماینــده اتحادیــه
صادرکننــدگان خشــکبار و علــی شــریعتی مقــدم
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی
ایــران گزارشــی در خصــوص مشــکالت حــوزه
بــازار و صادرات پســته ،مشــکالت برگشــت ارز
حاصــل از صــادرات ،درخواســت بــازه زمانــی
بیشــتر برگشــت ارز ،مشــکالت کارتهــای
بازرگانــی یکبــار مصــرف را ارائــه داشــتند .در
ادامــه جلســه ،عبــاس ســعیدی و محمدرضــا
اورانــی روســای ســازما ن جهــاد کشــاورزی در
اســتانهای کرمــان و خراســان رضــوی ،محمــود
بــازاری مدیــرکل دفتــر صــادرات کشــاورزی و

صنایــع تبدیلــی ســازمان توســعه تجــارت،
جلیــل کاربخــش نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی
کرمــان ،هومــن فتحــی مدیــرکل دفتــر امــور
بیــن الملــل وزارت متبــوع ،ارســان قاســمی
رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنایــع غذایــی
اتــاق تعــاون ایــران و نماینــدگان بانــک مرکــزی
و ســازمان غــذا و دارو نیــز بــه بیــان مســائل
مرتبــط بــا دســتگاه ذیربــط خــود اشــاره نمودند.
همچنیــن داراب حســنی مدیــرکل دفتــر امــور
میــوه هــای سردســیری و خشــک معاونــت امــور
باغبانــی و آرش علــوی نماینــده اتــاق بازرگانــی
کرمــان گزارشــی را در خصــوص وضعیــت
ســطح زیر کشــت ،تولیــد ،عملکــرد و صــادرات
پســته در ســطح ایــران و جهــان و پیشــنهادات
الزم جهــت رفــع مســائل و مشــکالت پســته
ارائــه نمودنــد.
در پایــان پــس از بحــث و تبــادل نظــر ،مــواردی
بــه عنــوان تصمیمــات جلســه اتخــاذ گردیدنــد
کــه در جــدول آورده شدهاســت:

شرح تصمیمات جلسه
ردیف

عنوان

1

جلســه ای بــا حضــور مقــام عالــی وزارت ،اســتانداران کرمــان
و خراســان رضــوی و جنــاب آقــای همتــی در محــل بانــک
مرکــزی در خصــوص رفــع مســائل و مشــکالت بانکــی و ارزی
برگــزار شــود.

زمان

پیگیری کننده

یک ماه

استانداری کرمان

2

مکاتبــه بــا آقــای اکبــری و آقــای حــاج رســولی هــا در خصــوص
انتقــال آب زیــر حــوزه ای چــاه ها(چــاه هــای دارای زمیــن هــای
شــور و شــن زار) انجــام شــود.

یک ماه

معاونت امور باغبانی

3

کارگــروه هــای مرتبــط بــا صــادرات پســته و هــم افزایــی بیــن
وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان توســعه تجــارت در میــز
صــادرات پســته در خصــوص حــل مســائل و مشــکالت پســته
فعــال شــوند.

یک ماه

معاونــت توســعه صنایــع تبدیلــی
و کســب و کارهــای کشــاورزی و
ســازمان توســعه تجــارت

4

مقــرر گردیــد مــدت زمــان خــروج محمولــه هــای صادراتــی
پســته از یــک مــاه بــه دو مــاه افزایــش یابــد.

یک هفته

معاونت امور باغبانی

5

مقــرر شــد در خصــوص تأمیــن ســرمایه در گــردش باغــداران
و صادرکننــدگان جلســه ای بــا حضــور معــاون توســعه صنایــع
تبدیلــی و کســب و کارهــای کشــاورزی و نماینــدگان بانــک
کشــاورزی و صنــدوق توســعه ملــی برگــزار گــردد.

یک هفته

معاونــت توســعه صنایــع تبدیلــی
و کســب و کارهــای کشــاورزی

6

مقــرر شــد در خصــوص وضعیــت مالکیــت باغــداران پســته
اســتان کرمــان پیگیــری الزم از طریــق ســازمان امــور اراضــی و
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان انجــام گیــرد.

یک ماه

سازمان جهاد کشاورزی کرمان

7

مقــرر شــد بــرای مرتفــع شــدن مشــکالت مربــوط بــه مســائل
زیســت محیطــی باغــداران اســتان ،جلســه ای بــا حضــور
همــکاران ســازمان محیــط زیســت و ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان خراســان رضــوی برگــزار شــود.

یک ماه

سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی
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9

پیشبینی تولید محصول سال 1399
دبیرخانه انجمن پسته ایران

امســال بهدلیــل شــیوع ویــروس کورونــا
جلســه حضــوری کمیتــه باغبانــی
انجمــن پســته ایــران برگــزار نشــد و
دبیرخانــۀ کمیتــه باغبانــی در تاریــخ
دهــم تیرمــاه اقــدام بــه جمعبنــدی
آمــار و اطالعــات دریافتــی از کلیــه
مناطــق پســتهخیز کشــور نمــود.
بــر اســاس جمعبنــدی دبیرخانــه ایــن
کمیتــه انتظــار مــیرود میــزان تولیــد
محصــول پســته خشــک کشــور در ســال
 1399بــه عــدد  180هــزار تــن برســد.
ســال محصولــی جــاری در حالــی
ســال کمبــار پســته ایــران محســوب
میشــود کــه بهنظــر میرســد
پرا َکنــش تولیــد پســته ایــران در ســایر
مناطــق و وجــود تنــوع در ارقــام پســته،
فاصلــه بیــن ســالهای کمبــار و پُربــار
را کاهــش دادهاســت.
بــر اســاس اطالعــات دریافتــی،
امســال بــرای کشــاورزان شهرســتان
رفســنجان ســال امیــدوار کننــدهای
اســت و پــس از دو ســال پیاپــی کــم
محصــول یــا بیمحصــول امیــد بــه
برداشــت حجــم قابــل قبولــی پســته
وجــوددارد .همچنیــن ،کشــاورزا ِن
اســتانهای خراســان جنوبــی ،مرکــزی،
ســمنان و تهــران نیــز امســال برداشــت
حجــم محصــول خوبــی را انتظــار
دارنــد .علیرغــم اینکــه در اســتان
خراســان رضــوی ســال گذشــته ســال
پرمحصولــی بــوده ،در ســال جــاری
نیــز انتظــار برداشــت قابــل قبولــی
وجــوددارد .ایــن در حالــی اســت کــه
در ســایر مناطــق پســتهکاری کشــور ،بــا
10
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توجــه بــه برداشــت محصــول مناســب
در ســال گذشــته ،اغلــب بــا کاهــش
تولیــد مواجــه هســتند.
در مــورد وضعیــت آفــات میتــوان
گفــت کــه امســال تــا ایــن مقطــع
زمانــی از نظــر طغیــان آفــت کلیــدی
پســیل پســته وضعیــت آرام بــوده ،هــر
چنــد گزارشــاتی مبنــی بــر طغیــان آفت
ســن در بســیاری از مناطــق پســتهخیز
وجــوددارد .همچنــان امیدواریــم کــه تــا
پایــان فصــل ،محصــول ســال جــاری
از گزنــد آفــات و بالیــای طبیعــی در
امــان باشــد و بــا همــت صادرکننــدگان
کشــور شــاهد لبخنــد رضایــت در
بخــش تولیــد پســته کشــور باشــیم.
در جــدول پیــش رو میــزان پیشبینــی
تولیــد پســته در ســال محصولــی  99بــه
تفکیــک اســتانها و مناطــق مختلــف
پســتهخیز اســتان کرمــان ارائــه
شد هاســت.
در مــورد آمــار منتشــره توجــه بــه چنــد
نکتــه ضــروری اســت:
 هــر ســاله مقــداری از پســته تــر،
عمدتــ ًا محصــول اســتانهای خراســان
رضــوی و ســمنان ،صــرف تَرخــوری
بهصــورت میــوه تــازه میشــود کــه در
مقادیــر منــدرج در جــدول فــوق منظور
نشد هاســت.
 بــرآورد فــوق صرفـ ًا نمایانگــر مقــدار

پیشبینــی دبیرخانــه کمیتــه باغبانــی
انجمــن پســته ایــران طبــق گزارشــات
دریافتــی از مناطــق پســتهخیز کشــور
بــوده و احتمــال خطــا نســبت مقــدار
واقعــی وجــوددارد.

منطقه

پیش بینی تولید (تن)

رفسنجان

60,000

انار

10،000

سیرجان

12,000

کرمان

5,500

زرند

4،500

شهربابک

3،000

راور

1,500

راین

1،000

سایر

500

جمع استان کرمان

98,000

خراسان رضوی

28,000

خراسان جنوبی

13,000

یزد

10,000

فارس

7,500

مرکزی

5,000

سمنان

5,000

تهران

4,500

اصفهان

2،500

قم

2،500

سیستان و بلوچستان

2،000

قزوین

1,500

سایر

500

جمع سایر استانها

82،000

جمع کل کشور

180,000

برآورد تولید پسته در گذر زمان
سیدمحمودابطحی
فعال بازار پسته

مــن در ســال  1365کارمنــد شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان بــودم.
در آنزمــان آقــای حمیــد معــاون بــه عنــوان نماینــده فــروش شــرکت
تعاونــی پســته رفســنجان در انگلیــس انتخــاب شــدند .ایشــان نماینــدۀ
ایــران در شــورای جهانــی خشــکبار ( )INCنیــز بودنــد .معــاون،
پرزیدنــت پســته بــود؛ چــون آمریکاییهــا بــا محصــو ِل خیلــی کــم
از ســال  1355تــازه وارد بــازار شــدهبودند و در ســال  1365هنــوز
در بــازار خیلــی کوچــک بودنــد و همچنیــن تولیــد پســته در ایــران در
خــارج از اســتان کرمــان خیلــی کــم بــود.
از آن ســال بــه بعــد ،هــر ســال آقــای معــاون یــک گــزارش از مــن
میخواســت ،بــا ایــن ســوال کــه امســال چقــدر پســته در ایــران
موجودخواهدبــود؟ در اینبــاره مــن از اشــخاص مختلــف اعــم از
کشــاورزان و کارشناســان قــوی مثــل آقــای مهنــدس صامــت و آقــای
برخــورداری کــه از منطقــه خبــر داشــتند ،ســوال میکــردم .گاهــی
اوقــات آقــای مهــدی آگاه بــه تعاونــی میآمدنــد؛ از ایشــان نیــز
میپرســیدم .مــن فکــر میکنــم آقــای آگاه خودشــان مســتق ً
ال آن زمــان
یــک کارهایــی در ایــن خصــوص انجــام میدادنــد .از آن ســالها بــه
بعــد بــه واســطه بــرآورد تولیــد پســته یــک ارتبــاط بــا آقــای آگاه برقرار
شــد و مــن هرســال از ایشــان ســوال میکــردم.
ایــن وضعیــت ادامــه داشــت تــا ســال  80 ،79شمســی کــه آقــای
معــاون از شــورای جهانــی خشــکبار رفــت و مــن هــم در ســال 1382
از شــرکت تعاونــی بیــرون آمــدم .از آنموقــع بــه بعــد ارتباطــم بــا آقــای
آگاه روی بــرآورد مقــدار پســته بیشــتر و جدیتــر شــد .ضمــن اینکــه
تولیــد پســتۀ باغهــای جاهــای دیگــر مثــل خراســان هــم بــه بــازار آمــد.
از ایــن زمــان آقــای آگاه بیشــتر بــه مــن میگفتنــد کــه شــما دنبــال
ایــن کار برویــد و مــن را در ایــن زمینــه راهنمایــی و کمــک میکردنــد.
ایــن قضیــه ادامــه داشــت تــا زمانــی کــه انجمــن تأســیس شــد و فکــر
میکنــم از ســال دوم تشــکیل انجمــن بــه بعــد ،مــا ایــن بــرآورد
محصــول را بــه شــکل یــک گــزارش ســاالنه منتشــر کردیــم .بعــد آقــای
فرهــاد آگاه در قالــب کمیتــه باغبانــی انجمــن بــه کمــک مــا آمدنــد .از
خراســان آقــای علیرضــا پناهنــده پیــش قــدم شــدند و مــن ســواالت
خراســان را از آقــای پناهنــده میپرســیدم و بعــد کمیتــه باغبانــی انجمــن
رأس ـ ًا عهــدهدار ایــن کار شــد.
مــن در رفســنجان ســعی میکــردم از  30نفــر در مــورد بــرآورد مقــدار
محصــول بپرســم ،کمیتــه باغبانــی نیــز همیــن کار را در جاهــای دیگــر
شــروع کــرد .االن حــدود پنــج ،شــش ســال اســت کــه در رفســنجان
یــک نیــروی جــوان و پــر انــرژی بــه اســم آقــای احمــد رضــوی ایــن
کار را دنبــال میکننــد و کار بــه جایــی رســیده کــه فکــر میکنــم در

سراســر ایــران شــاید در هــر بــار در ایــن زمینــه از چندصــد نفر پرســیده
میشــود .بنابرایــن ،مــا در تخمیــن مقــدار تولیــد ،نمونــۀ آمــاری بزرگــی
داریــم و اعدادمــان بــا افــرادی کــه نســبت بــه منطقــه دیــد دارنــد چــک
میشــوند و ایــن احتمــال خطــا را کاهــش میدهــد.
جزئیات چگونگی برآورد مقدار تولید پسته
بایــد توجــه داشــت کــه در بحــث آمــار مربــوط بــه تولیــد و تجــارت
پســته تنهــا عــدد قابــل اتــکا ،آمــار صــادرات اســت .بــا اســتفاده از
آمــار صــادرات و تخمیــن میــزان مصــرف ســاالنه در داخــل کشــور و
مانــده پایــان ســال ،بــرآورد تولیــد بهصــورت ســاالنه چــک و کنتــرل
میشــود .معادلــه اســتفاده شــده بــرای کنتــرل بــه ایــن شــرح اســت:
موجودی اول دوره  +برآورد تولید = صادرات  +مصرف داخل  +موجودی پایان دوره

در ایــن معادلــه عــدد مربــوط بــه صــادرات دقیــق اســت .مقــدار مصرف
داخــل و موجــودی اول و آخــر دوره را نیــز بــا تقریــب قابــل قبولــی
تخمیــن زده میشــود .بنابرایــن ،اگــر تولیــد را خیلــی پَــرت بــرآورد
کــرده باشــیم ،معادلــه برقــرار نخواهــد شــد و متوجــه خطــای بــرآورد
میشــویم.
راجــع بــه اینکــه در اول فصــل چه ســوالی از کشــاورزان بــرای پیشبینی
اولیــه مقــدار محصــول بپرســیم ،خیلــی بــا آقــای آگاه مشــورت کردیــم.
مــا ایــن را میدانســتیم کــه اگــر از کشــاورز ســوال شــود کــه چقــدر
پســته داری بــه مــا جــواب درســتی نخواهــد داد .در ایــن مــورد بــا آقای
آگاه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه در زمــان ســوال پرســیدن ،یــک ســال
را بــه عنــوان ســال مبنــا در نظــر بگیریــم؛ بنابرایــن ســال  1380بــه دلیــل
اینکــه مانــده پایــان دوره در ایــن ســال نزدیــک بــه صفــر بــود انتخــاب
شــد .مقــرر شــد آن ســال را مبنــا بگیریــم و بعــد از کشــاورز بپرســیم
نســبت بــه آن ســال چقــدر پســته داری .االن هــم اگــر بــه کشــاورز
بگوییــم شــما امســال چقــدر پســته داری و یــا پارســال چقــدر پســته
داشــتی ،جــواب پراکنــده میدهــد و خوشــش نمیآیــد.
نکتــه دیگــری کــه بــه آن رســیدیم ایــن بــود کــه میدانســتیم اگــر از
کشــاورز بپرســیم امســال چقــدر پســته داری ،بالفاصلــه ســراغ توضیــح
مقــدار تولیــد در منطقــه و در اســتان م ـیرود .بنابرایــن ،ســعی کردیــم
ســوال را طــوری بپرســیم کــه فقــط در مــورد وضــع تولیــد پســته
خــودش بگویــد.
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همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
ســالها از یــک کشــاورز بپرســیم و ســعی
کنیــم کشــاورزهایمان عــوض نشــوند ،کمــا
اینکــه در مــورد رفســنجان تقریبـ ًا در  20ســال
گذشــته کســانی هســتند کــه بــه طــور ثابــت
از آنهــا میپرســیم .ســوال مــا ایــن اســت کــه
شــما امســال نســبت بــه ســال گذشــته یا ســال
ماقبــل آن چقــدر پســته داشــتید و جوابــی هــم
کــه میگیریــم درســت اســت.
آمریکاییها در برآوردشــان دو ،ســه بــار یک اصالح
کلــی انجــام دادنــد .آمریکاییهــا اول پیشبینــی
میکردنــد .پیشبینیهایشــان درســت درنیامــد؛
بــا وجــود اینکــه کســی را میفرســتادند
کــه باغــات را دیــد میکــرد (گمانــه زنــی
میکــرد) .مــن اطالعــی نــدارم پیشبینــی
تولیــد پســته آمریکاییهــا از چــه روشــی
اســت؛ ولــی چنــد نوبــت خطــای فاحــش
داشــتند .ولــی آنهــا بعــد از برداشــت ،آمارشــان
قطعــی و دقیــق اســت .در حالــی کــه آمــار مــا
هیچوقــت قطعــی و دقیــق نیســت.
نکتــه دیگــر اینکــه ،برآوردهایــی کــه موسســه
تحقیقــات یــا اداره کشــاورزی در ایــران ارائــه
میدادنــد ،درســت نبودنــد؛ چــون اوالً آنهــا
بــه نحــوی خودشــان را متولــی تولیــد پســته
میدانســتند و ثانیــ ًا بــا اســتفاده از معادلــهای
کــه پیشتــر گفتــه شــد ،بــرآورد آنهــا منجــر

12

سال پنجم -شهریور  - 99شماره ()50

بــه افزایــش مــداوم مانــده انتقالــی از یــک
ســال بــه ســال بعــد میشــود کــه غیرواقعــی
اســت .چــون طبــق ایــن معادلــه و برآوردهــای
دولتــی مــا االن میبایســت یــک میلیــون تــن
موجــودی پســته در انبارهــا داشــته باشــیم!
در یــک دوره بــا آقــای مهــدی آگاه آمارمــان را
چــک کردیــم و بــا بــرآوردی کــه از مصــرف
داخــل و صــادرات داشــتیم بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم کاری کــه داریــم انجــام میدهیــم
تــا حــد زیــادی درســت و قابــل قبــول
اســت .مــا دیــد (گمانــه) خبرههــای محلــی
را میگرفتیــم .مــا در بــرآورد مقــدار تولیــد
پســته کشــور برخــاف آمریکاییهـا خودمــان
خیلــی دیــد نکردیــم ،بلکــه از روی همیــن کار
آمــاری و بــا پرســیدن از شـ ِ
ـخص کشــاورز بــه
نتیجــه رســیدیم.
نمونههایــی کــه انتخــاب کردیــم کامــ ً
ا
تصادفــی بودنــد و االن معلــوم شــده کــه نمونه
انتخــاب شــده از هــر منطق ـ ه را نیــز درســت
انتخــاب کردهایــم .در انتخــاب تعــداد نمونــه
بــه لحــاظ آمــاری ســی میشــود بــه اضافــه
بینهایــت؛ یعنــی اگــر ســی نمونــه را بــه
صــورت تصادفــی انتخــاب کنیــم ،کامــ ً
ا
جــواب جامعــه آمــاری را میدهــد؛ مثــ ً
ا
در رفســنجان گفتیــم چنــد تــا نمونــه از نــوق
باشــد ،چنــد نمونــه از انــار باشــد ،چنــد تــا از

کشــکوئیه ،چنــد تــا از حومه شــرقی و غربی و
چنــد تــا از کبوترخــان باشــد؟ و تعییــن تعــداد
نمونههــا از هــر منطقــه نســبت بــه محصــول
و ســطح زیــر کشــت بــود .ایــن طــور نبــود که
تعــداد هــر ســی نمونــه از انــار باشــند.
بعــدا ً ترمینالدارهــا هــم بــه کمــک مــا آمدنــد،
البتــه نــه همهشــان .آقــای بهــروز آگاه ،آقــای
قاس ـمعلیزاده ،آقــای امیــن زاده ،آقــای هنــری
و آقــای شــهریاری کمــک کردنــد .آمــار را تــا
حــدودی چــک میکردیــم کــه آیــا درصــد
افزایــش یــا کاهــش محصــول نســبت بــه ســال
قبــل را کــه بــه دســت آوردهایــم ،ترمینالدارهــا
هــم همیــن را میگوینــد یــا خیــر.
البتــه احتمــاالً بــرآورد آمریکاییهــا در مرحلــه
پــس از برداشــت خیلــی دقیــق اســت؛ چــون
چنــد ترمینــال مشــخص دارنــد و پســته را وزن
میکننــد.
مصرف داخلی پسته
در کتــاب اقتصــاد پســته در مــورد مصــرف
داخلــی پســته توضیحــات مفصلــی دادهام.
در گذشــته دو بــار دربــاره مقــدار مصــرف
داخلــی اظهــار نظــر شــده اســت .در مــورد اول
در ســال  1340مرحــوم مهنــدس عزمــی کــه
فــرد دقیقــی بــوده اینــکار را بــر پایــه محاســبه
و بــرآورد تولیــد پســته در ســال  1340و مقدار
صــادرات انجــام داده اســت .در مــورد دوم در

ســال  ،1360کارشناســان ســازمان برنامــه و
بودجــه بــا توجــه بــه تخمیــن مطلعیــن محلــی
در ایــن مــورد اظهارنظــر نمودهانــد.
شــخص ًا در ســال  1379مقــدار مصــرف
داخلــی را بــر اســاس ،قیمــت پســته ،نــرخ
رشــد جمعیــت و تــورم محاســبه نمــودم و
بــه عــدد حــدود  35هــزار تــن در تخمیــن
مصــرف داخــل رســیدم؛ ایــن یــک روش بــود.
روش دیگــر ایــن بــود کــه بــا خــود گفتــم
چنــد درصــد از تولیــد میتوانــد مصــرف
داخــل باشــد؟ بــا ایــن اســتدالل کــه وقتــی
مــن در یــک دوره بــه آمــار صــادرات پســته
نــگاه میکنــم و حســاب میکنــم ،میبینــم
 15تــا  20درصــد پســته بــه اروپــا رفتــه 30 ،تا
 32درصــد پســته رفتــه بــه خــاور دور و ایــن
آمــار هــر ســال تکــرار شدهاســت .بنابرایــن،
وقتــی دائــم میبینــم کــه ایــن درصدهــا
تکــرار میشــوند ،میتوانــم بگویــم کــه
حــدود  20درصــد پســته بــه مصــرف داخــل
میرســد .وقتــی درصــد صــادرات دارد از یــک
عــددی تبعیــت میکنــد ،البــد بــرای مصــرف
داخــل هــم بایــد چنیــن مــوردی صــدق کنــد.
اخیــرا ً بــا هیئــت مدیــره انجمــن صحبــت
کــردم و شــخص خبــرهای پیــدا کردیــم کــه
حاضــر اســت مصــرف داخــل را محاســبه
کنــد .البتــه هزینــه ایــن کار کــم نیســت.
انجمــن خــودش نمیتوانــد ایــن کارهــا را
بکنــد .شــرکتی کــه مــن بــا آنهــا صحبــت
کــردهام بــا پنــج هــزار مغــازه ارتبــاط دارنــد
و آمــاری کــه آنهــا میدهنــد آمــار واقعــی
اســت .امــا هنــوز کاری انجــام نشدهاســت؛
چــون در موقعــی ایــن کار را بایــد بکنیــم کــه
بــازار بــه ثبــات رسیدهباشــد .وقتــی بــازار
ثبــات نداشتهباشــد ،مــا بعــدا ً نمیتوانیــم بــه
اعدادمــان اســتناد کنیــم.
اهمیت تخمین درست مقدار تولید
تولیدکننــده فقــط پســته را تولیــد میکنــد
و ایــن پســته بــه خــارج از کشــور مــیرود
و رویــش کار میشــود تــا آمــاده مصــرف
گــردد .کســی کــه میخواهــد روی پســته کار
کنــد بایــد ســرمایهگذاری کنــد و کارخانــه
و نیــروی کار فراهــم کنــد؛ در واقــع کاالی
مــا وقتــی از اینجــا م ـیرود یــک مــاده اولی ـه

بــرای واحدهــای بســتهبندی در سراســر دنیــا
اســت .بنابرایــن ،آنهــا بایــد بداننــد محصولــی
کــه میخواهنــد بســتهبندی کننــد مقــدارش
چقــدر اســت و اصـ ً
ا امســال موجــود هســت
یــا نیســت؟ پــس بایــد توجــه داشــت کــه مــا
فقــط تولیدکننــده پســته هســتیم و آمــاده کردن
بــرای مصــرف و توزیــع اش در دنیــا را مــا
انجــام نمیدهیــم .بنابرایــن ،کســانی کــه در
ایــن زنجیــره فعــال هســتند بایــد بداننــد کــه
بــا چــه مقــدار محصــول ســر و کار دارنــد.
از ایــن رو ،در پیشبینــی و تخمیــن مقــدار
تولیــد پســته بهتریــن فــرد خــود باغــدار اســت
و بیشــتر از همــه از باغــش اطــاع دارد .امــا
آدمیــزاد اصــوالً طبیعتــش اینطــور اســت کــه
خــودش را مرکــز عالــم میدانــد و وقتــی
از او ســوال میپرســی شــروع میکنــد بــه
توضیــح دادن در مــورد تولید پســته در شــیراز،
یــزد و انــار! بنابرایــن ،بایــد در ســوال کــردن
از کشــاورز در مــورد بــاغ خــودش پرســیده
شــود .مــن ایــن کار را میکــردم و میگفتــم
اگــر پارســال صــد َمــن پســته داشــتی امســال
چقــدر داری؟
نکتــه دیگــر اینکــه وقتــی شــما راجــع بــه
کل کشــور ســوال میکنیــد باغــدار دوســت
دارد بگویــد امســال از پارســال کمتــر اســت
و امســال پســته نیســت .تــه ذهنــش هــم ایــن
اســت کــه اگــر بگویــم پســته نیســت ،قیمــت
بــاال مـیرود .تاجــر هــم ممکــن اســت بگویــد
محصــول بیشــتر اســت تــا قیمــت را پاییــن
بیــاورد ،امــا هیچکــدام از ایــن کارهــا درســت
نیســت .اینهــا اثــرات زیانبــار ایــن دروغ را
نمیبیننــد و فکــر میکننــد ســود اســت.
فکــر میکننــد اگــر بگوینــد تولیــد کــم اســت،
دارنــد بــرای پســته خدمــت میکننــد و قیمــت
بــاال مــیرود .اصــ ً
ا ایــن حرفهــا نیســت.
در واقــع ،بــا اینکــه چهــار نفــر یــا ده نفــر
پیــدا شــوند و بگوینــد محصــول کــم اســت،
قــرار نیســت قیمــت پســته تأثیــر بپذیــرد.
در ضمــن عوامــل زیــادی بــر قیمــت پســته
اثرگــذار اســت؛ اینکــه تقاضــا چقــدر باشــد؟
آمریکاییهــا چقــدر پســته داشتهباشــند؟
نــرخ ارز چنــد باشــد؟ پســته چقــدر در
دســترس مــردم باشــد؟ و االن بــه نوعــی

میشــود گفــت کــه قیمــت پســته از نــرخ ارز
هــم تبعیــت نمیکنــد .اخیــراً ،قیمــت ارز بــاال
رفتــه ،ولــی قیمــت پســته پاییــن آمدهاســت.
عــدهای از مــا تفکرمــان ســنتی اســت و فکــر
میکنیــم کــه اگــر کاال کــم باشــد ،قیمتــش
بــاال م ـیرود .میگوینــد بعــد از مــاه رمضــان
قیمــت خــوب میشــود؛ چــه ربطــی بــه
مــاه رمضــان دارد؟! میگوینــد بعــد از دهــه
عاشــورا خــوب میشــود! شــاید در داخــل
کمــی اثــر کنــد ،ولــی در کل اینطــور نیســت.
در گذشــته کــه پســته کــم بــوده ،ایــن اتفاقــات
میافتــاده؛ بــازار میایســتاده و دوبــاره حرکــت
میکردهاســت.

امــا امــروز هــر اتفاقــی منجــر بــه ایــن شــود کــه
عرضــه پســته ُکنــد شــود بــه ضــرر پســته اســت

و آن کار یعنــی مداخلــه در بــازار .چــرا اینطــور
اســت؟ بــه ایــن خاطــر کــه پســته کاالیــی نیســت

کــه اگــر خریــدار بــرود در مرکــز خریــد و موجــود

نباشــد صبــر کنــد و فــردا بخــرد .اگــر مــا یــک

ســاعت در بــازار نباشــیم ،آن یــک ســاعت را از

دســت دادهایــم ،اگــر ده روز نباشــیم ده روز را از

دســت دادهایــم .اینطــور نیســت کــه اگــر شــما

امــروز در بــازار نباشــید ،فــردا دو برابــر آن را

بفروشــید و جبــران کنیــد .مشــتری مـیرود بــادام

زمینــی یــا بــادام هنــدی میخــرد .مشــتری در

ارجحیــت دادن آنقــدر برایــش مهــم نیســت کــه

بگویــد اال و بــاهلل مــن پســته میخواهــم! ممکــن

اســت در هــر صــد مشــتری یــک نفــر هــم بــه این
صــورت باشــد ،ولــی عموم ـ ًا وقتــی پســته نباشــد
یــک کاالی دیگــری میخرنــد.

ســال  97بهتریــن تجربــه در ایــن مــورد بــود.

کمتریــن تولیــد را داشــتیم ،امــا کمتریــن صــادرات
و بیشــترین انتقالــی بــه ســال بعــد را داشــتیم!

چــرا؟ بــرای اینکــه مقــررات طــوری شــد کــه مــا
نتوانســتیم پســته را دائــم بــه مصــرف کننــده
نهایــی برســانیم.
بنابرایــن ،هــر حرکتــی کــه باعــث ُکنــد
شــدن عــرضه شــود بــه ضــرر پســته
اســت؛ خــواه بــورس باشــد ،خــواه
مقــررات ارزی ،خــواه توهــم قیمــت و

خــواه برآوردهــای آمــاری دســتکاری

شــده.
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نمایندگان انجمن پسته در ائتالف بهبود استانداردهای کدکس

لزوم اتکا به دادههای علمی

سحر نخعی

مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران

انجمــن پســته ایــران در زمســتان ســال
 96پیشــنهاد عضویــت در «ائتــاف بهبــود
اســتانداردهای کدکــس» (بخشــی از تشــکل
بینالمللــی غذا-کشــاورزی  )IAFNرا
پذیرفــت .هــدف از تشــکیل ایــن ائتــاف،
اصــاح و ارتقــاء مؤثــر اســتانداردهای غذایــی
کدکــس جهــت تســهیل تولیــد و تجــارت پایــدار
مــواد غذایــی در ســطح جهانــی بــوده اســت.
ایــن ائتــاف ،در تاریــخ  10تیــر  1399جلسـهای
مجــازی پیرامــون پیوســتن برخــی کشــورهای
آمریــکای التیــن بــه ایــن ائتــاف برگــزار کــرد و
از انجمــن پســته ایــران هــم دعــوت بــه حضــور
در ایــن جلســه و اظهــار نظــر در خصــوص
فعالیتهــای ایــن ائتــاف کــرد.
اظهــارات نماینــدگان انجمــن درخصــوص
فعالیتهــای ائتــاف بهبــود اســتانداردهای
کدکــس
انجمــن پســته ایــران یــک تشــکل غیرانتفاعــی
غیــر دولتــی اســت کــه از دیمــاه ســال 1385
بــرای پیشــبرد منافــع صنعــت پســته ایــران آغــاز

بــه فعالیــت کــرد .ایــن انجمــن هــم اکنــون
حــدود  400عضــو دارد کــه در بخشهــای
مختلــف صنعــت (تولیــد ،خدمــات و تجــارت)
مشــغول بــه فعالیــت هســتند .بــه عنوان بخشــی
از فعالیتهــای انجمــن پســته ایــران در حــوزۀ
بینالملــل ،ایــن انجمــن ســه ســال اســت کــه
عضــو «ائتــاف بهبــود اســتانداردهای کدکــس»
میباشــد و از ایــن تصمیــم راضــی اســت.
ائتــاف کدکــس در بخشهــای گوناگــون
از جملــه حمایــت از تقویــت و بهینهســازی
اســتانداردهای مربــوط بــه باقیمانــدۀ ســموم
کدکــس و مواجهــه بهینــه بــا چالشهــای پیــش
روی صنایــع مــواد غذایــی فعالیــت میکنــد.
رویکــرد انجمــن پســته ایــران نســبت بــه
امنیــت مــواد غذایــی مثــل ســایر اعضــای
ایــن ائتــاف مشــخص اســت :مــا در رونــد
تدویــن اســتانداردها و تعییــن حــدود باقیمانــده
ســموم در مــواد غذایــی بــر لــزوم اتــکا بــه
دادههــای علمــی تأکیــد میکنیــم .مــا معتقدیــم
تصمیمگیــری بــرای تعییــن حــدود باقیمانــده

ســموم بایــد براســاس رویکــرد ریســک-محور
باشــد؛ یعنــی بررســی اینکــه چقــدر احتمــال
دارد باقیمانــدۀ ترکیبــات یــک آفتکــش در
مــادۀ غذایــی بــرای ســامت مصرفکننــده
مضــر باشــد .در رویکــرد ریســک-محور،
میــزان مواجهــۀ مصرفکننــده بــا ترکیبــات
آفتکــش براســاس روشهــای علمــی
اهمیــت پیــدا میکنــد ،ســنجیده میشــود و
بــر آن اســاس تصمیمگیریهــای الزم اتخــاذ
میشــود.
امــا بعضــی از کشــورها از جملــه اتحادیــه
اروپــا ،ترکیبــات شــیمیایی هــر آفتکــش را

براســاس خصوصیــات ذاتــی آنهــا ارزیابــی

میکننــد؛ بــرای مثــال براســاس جهــشزا و

ســرطانزا بــودن یــا نبــودن آن ترکیبــات ،یــا
یــک آفتکــش را اصــ ً
ا مجــاز بــه ورود بــه

بــازار نمیداننــد ،یــا بــرای اســتفاده از آن
بســیار ســختگیرانه حــدود باقیمانــده تعییــن
میکننــد .مثــال جالبــی کــه بــرای واضــح شــدن
مطلــب میتــوان زد ایــن اســت :شــیر ذاتــ ًا
حیــوان خطرناکــی اســت ،امــا وقتــی به درســتی
در بــاغ وحــش نگهــداری شــود ،کســی را در
معــرض خطــر قــرار نمیدهــد.
بــه عقیــدۀ انجمــن پســته ایــران ائتــاف بهبــود
اســتاندارد کدکــس بــرای تولیــد و تجــارت
پایــدار اهمیــت قائــل اســت و رویکــردی
کامــ ً
ا منطقــی و علمــی بــرای مســئلۀ امنیــت
غذایــی بــه کار گرفتــه کــه مــا از آن حمایــت
میکنیــم .خاســتگاه ایــن رویکــرد منطقــی
برایــن اســاس اســت :تأمیــن غــذا اصــل اولیــه
اســت و موضــوع امنیــت غذایــی مکمــل ثانویــۀ
آن اســت.
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در  28مرداد  99منتشر شد

گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس

سحر نخعی

دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

اروپــا هــم عرضــۀ مقطعــی محــدود گــزارش
شــده اســت.

پراکندگــی گلدهــی کــه امســال اتفــاق افتــاد

بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال

باعــث شــده کــه محصــول در برخــی مناطــق

تــن بــوده کــه مبیــن کاهشــی  2درصــدی

بدیــن ترتیــب ،کل فــروش پســته آمریــکا از

صــادرات  7هــزار تــن بــوده و نســبت بــه

هــزار تــن گــزارش شــده کــه بیانگــر کاهشــی

هفتــه عقــب افتــاده اســت و مــوج هــوای گرم
فعلــی هــم اص ـ ً
ا کمکــی بــه ایــن وضعیــت

را تجربــه کردهاســت .بدیــن ترتیــب ،کل

 23درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال

نمیکنــد .پیشبینــی میشــود پوکــی در

گذشــته اســت.

ایالــت کالیفرنیــا  10درصــد بیشــتر از همیشــه

بــا توجــه بــه افــت  80درصــدی صــادرات

باشــد .در حــال حاضــر میــزان محصــول

ســال  ،2020حــدود  400هــزار تــن بــرآورد

مصــرف داخلــی پســتۀ آمریــکا در مــاه

جــوالی ( 10تیــر تــا  10مــرداد  9 )99هــزار

نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته اســت.
مــاه مشــابه ســال گذشــته 65 ،درصــد کاهــش

فــروش مــاه جــوالی حــدود  16هــزار تــن

بــوده اســت کــه نشــاندهندۀ کاهشــی

گذشــته بیانگــر کاهشــی  34درصــدی اســت.

ســپتامبر  2019تــا جوالی  ،2020حــدود 286

هنــوز مغــز پــر نکنــد .امســال برداشــت یــک

بــه آســیا و خاورمیانــه و کاهــش  36درصــدی

میشــود ،هرچنــد برخــی گمانهزنیهــا

ســال گذشــته ،انتظــار مـیرود مانــدۀ انتقالــی

در ســال جدیــد اســت .قیمــت هــر کیلوگــرم
پســته درجــه یــک اُنــس  ،18-20از 9.15

 45درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال

صــادرات بــه اروپــا نســبت بــه مــاه جــوالی

مصــرف پســته در داخــل آمریــکا از ابتــدای

بــه ســال محصولــی جدیــد نزدیــک بــه 70

هــزار تــن گــزارش شــده کــه معــادل 2

فــروش چندانــی در مــاه جــوالی گــزارش

تــا  9.30دالر بــوده و پســته درجــه یــک
اُنــس  21-25از  8.70تــا  8.80دالر قیمــت

نکردهانــد .در ایــن مــاه نســبت بــه مــاه ژوئــن

ناخنــدان  6.70تــا  6.80دالر و مغــز کامــل

گذشــته اســت.

ســال تجــاری تــا پایــان مــاه جــوالی117 ،

درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه

ســال گذشــته اســت .صــادرات تجمعــی تــا

پایــان مــاه جــوالی ،حــدود  169هــزار تــن

هــزار تــن باشــد.

حاکــی از  450هــزار تــن محصــول پســته

نشــده اســت و قیمــت هــا هــم تغییــری

داشــته اســت .همچنیــن ،هــر کیلوگــرم پســته

پســتۀ کمتــری بازفــروش شــده اســت و در

 15.5تــا  16دالر قیمــت خــورده اســت.

مقایسه وضعیت فروش پسته آمریکا از ابتدای سال محصولی  2019-2020تا پایان ماه جوالی ( 11ماهه)
نسبت به سال گذشته
معادل خشک در پوست به تن
مقاصد

ماهانه

درصد تغییر

تجمعی

درصد تغییر

سهم درصدی مقاصد

مصرف داخل آمریکا

9.253

%-1.60

116.834

%-1.80

%41

آسیا

1.723

%-84

68.927

%-45

%24

اروپا

3.920

%-36

65.522

%-19

%23

خاورمیانه و آفریقا

404

%-82

18.465

%-39

%7

آمریکای شمالی

1.023

%0

12.190

%3

%4

سایر

255

%18

3.971

%-26

%1

مجموع

16.551

%-31

285.910

%-21

%100
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خالصه سیاستی برای مدیریت منابع آب کشور:

تریــن و بنیادیتریــن مــورد را انتخــاب کــرد

کاهش تقاضای آب

وجــود داشــته باشــد .بــه نظــر میرســد،

اصلیتریــن چالشــی کــه میتــوان بــا امیــد

(قسمت آخر)
سروش طالبی اسکندری
پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران

موفقیــت بیشــتری بــر روی آن متمرکــز شــد،
ارتقــای درک عمومــی جامعــه از چیســتی

مســئلۀ محدودیــت منابــع آب باشــد .چیســتی

مســئلۀ محدودیــت منابــع آب بــه مفهــوم درک

آگاهــی جامعــه ،ســنگ بنــای

ِ
اقلیــت مســتقل از مســئله و اثــرات آن،
یــک

تدابیــر مطــرح شــده بــرای مواجهــه بــا کمبــود

بــر منافــع اتخــاذ کننــد ،نتیجــه از پیــش معلــوم

از ســوی دیگــر ،ایجــاد تصویــر واقعــی از

بیــن منابــع و مصــارف شــباهت بســیار زیــادی

روز از طریــق رســانههای رســمی و غیررســمی

کاهــش تقاضــای آب یعنــی تحــول نظــام

اثربخشــی و اثــرات جانبــی منتشــر میشــوند،

اقتصــاد مســتقل (کمتــر وابســته) از آب!

همســویی بــرای کاهــش تقاضــا مهیــا ســازد.

بــه مســئوالن طراحــی و اجــرای ایــن اقــدام

در یــک ســال چقــدر در وضعیــت منابــع آب

داشــتن درک اولیــه عمــوم جامعــه از چیســتی

مصــرف آب خــود را کاهــش دهــد .نبایــد از

اقدامــات مختلــف بــه منظــور درک درســت از

را بــه دلیــل انــدک بــودن ســهم بخــش شــرب

بــا توجــه بــه چالشهــای فــوق و گســتردگی

گرفــت .نبایــد از کشــاورزی کــه شــاهد انتقــال

کاهــش تقاضــای آب ،از بیــن آنهــا کلیــدی-

بــه خاطــر کــم آبــی بــا مســائل معیشــتی

اصالحــات آبــی

آب ،همگــی بــا یــک چالــش جــدی روب ـهرو
بــوده و هســتند .ایــن چالــش را میتــوان در
قالــب یــک مثــال سادهســازی شــده تشــریح

کــرد .فــرض کنیــد در یــک جمــع کــه همگــی
آنهــا تعلقــات و خواســتههای نامطلــوب در
راســتای یــک موضــوع بهخصــوص دارنــد،

تصمیــم بگیریــم تــا بــرای آن تدبیــری در
جهــت اصــاح وضعیــت بیاندیشــیم .بــرای

همیــن منظــور فــردی را مســئول کــرده تــا
تغییــرات الزم را اعمــال کنــد .امــا عمــ ً
ا
افــرادی کــه آن تعلقــات را داشــته همگــی

کمافیالســابق هیــچ قصــدی بــرای ایــن

تغییــرات ندارنــد ،چراکــه ایــن تغییــر از

بیــرون بــر آنهــا تحمیــل شــده و خودشــان بــه
ایــن جمعبنــدی نرســیدهاند کــه تغییــرات
ضــرورت دارد .بــه عبــارت دیگــر ،زمانــی کــه
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چرخــۀ آب در طبیعــت و مشــخص شــدن

بخواهنــد بــرای اکثریــت ،تصمیمــات اثرگــذار

وضعیــت فعلــی آن در اذهــان عمومــی اســت.

اســت .تجربیــات مــا بــرای بازگردانــدن تعــادل

اثربخشــی راهبردهــا و راهکارهایــی کــه هــر

بــا ایــن مثــال دارنــد.

بــه شــکلی متوهمانــه و بــدون ذکــر ابعــاد

اقتصــادی از اقتصــاد وابســته بــه آب ،بــه

می-توانــد ذهنیــت جامعــه را بــرای تغییــر و

کاهــش تقاضــا یعنــی اطمینــان و اعتمــاد

نبایــد از فــردی کــه نمیدانــد بارندگــی زیــاد

(اقتــدار مســئوالن)! کاهــش تقاضــا یعنــی

زیرزمینــی کشــور اثــر دارد ،انتظــار داشــت کــه

مســئلهی محدودیــت منابــع آب و اثربخشــی

شــهروندانی کــه صرفهجویــی روزمــره خــود

چرایــی کاهــش تقاضــا!

از مصــارف آب ،بیفایــده میداننــد خــرده

آنهــا ،بایــد بــرای اصــاح سیاســت در راســتای

آب بــرای شــهر اســت ،در حالــی کــه خــودش

بســیار جدیتــر از قطعــی آب شــهر دســت

نــگاه کننــد .میتــوان بــه جرئــت گفــت

چــاه بیجانــش کمتــر آب بکشــد .نبایــد از

فارغالتحصیــان تخصصهــای مرتبــط

و پنجــه نــرم میکنــد ،انتظــار داشــت کــه از
کشــاورزانی کــه یــک روز بــه آنهــا میگوینــد
آبیــاری قطــرهای حــال مشــکل آب شماســت

و روز دیگــر میگوینــد نــه اینطــور نیســت،

انتظــار داشــت کــه بــه ســایر حرفهــای

مســئولین گــوش فــرا دهنــد.

هــم اکنــون حتــی بخــش قابــل توجهــی از

کافــی ،در اختیــار عمــوم جامعــه قــرار گیــرد

بــا آب در کشــور ،قــدرت تحلیــل کافــی از

آب منطقــهی خــود و ارزیابــی تصمیمــات

وضعیــت منابــع آب و اثرگــذاری اقدامــات

مختلــف را بــرای حــل معضــل آب کشــور
ندارنــد .ایــن ناشــی از ضعــف نظــام آموزشــی

و غفلــت بســیار بزرگــی اســت کــه تــا کنــون

ایــن ادراک میتوانــد قــدرت تحلیــل جامعــه

در امــر آمــوزش صــورت گرفتــه اســت.

و جامعــه را بــه ســوی مطالبهگــری معقوالنــه

کــه نقــش متخصصــان آب در کشــوری کــه

را از آنچــه در محیــط او میگــذرد ارتقــا داده
ســوق دهــد .ایجــاد مطالبهگــری معقوالنــه از
طریــق ارتقــای ادراک جامعــه ،خــود راهکاری

بنیادیــن بــرای ایجــاد ظرفیــت در راســتای
انجــام اصالحــات اقتصــادی و همینطــور
اصــاح ســاختار حکمرانــی بــا هــدف ارتقــای
اقتــدار در جهــت کاهــش تقاضــا خواهــد بــود.

اطالعاتــی اســت کــه بــا دقــت و صحــت

همینطــور بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت
بــا چالــش جــدی آب روبــرو هســتند ،بســیار

خطیــر اســت و آمــوزش آنهــا بــه نحــوی
کــه در آینــده مهارتهــای ارتباطــی مناســبی
داشــته باشــند نیــز بســیار ضــرورت دارد.

 راهکارهــای ارتباطــی رســانهای بــا هــدف

تــا از طریــق آن بتواننــد بــه رصــد منابــع

و راهکارهــا بپردازنــد .از چنیــن بســترهایی

میتــوان بــرای تعامــل جامعــه بــا متخصصــان
آب نیــز اســتفاده کــرد .ایــن فعالیتهــا ،طبیعتـ ًا

بــرای تقویــت مطالبهگــری عاقالنــه جامعــه

بســیار مؤثــر خواهــد بــود.

 راهکارهــای اقتصــاد رفتــاری بــا هــدف

تغییــر رفتــار :بخــش دیگــری از فعالیتهایــی

کــه میتوانــد از طریــق ارتقــای درک
جامعــه انجــام شــود و البتــه بــه شــکل
مســتقیم بــر رفتــار جامعــه تأثیرگــذار باشــد
را میبایســت در عرصــه تخصصــی اقتصــاد

رفتــاری جســتجو کــرد .شناســایی نکاتــی

گفتمانســازی :هــر مســئلهی عمومــی بــرای

کــه میتوانــد درک آنهــا در انجــام نشــدن

اســت .گفتمــان بــه معنــای ادبیــات و الگــوی

باشــد ،از طریــق روشهــای اقتصــاد رفتــاری
دنبــال میشــود .طبیعت ـ ًا ایــن نــوع راهکارهــا

راهکارهــای مختلــف اشــاره کــرد کــه همگــی

بــرای تغییــر میتــوان ذهنیــت جامعــه را

مطلــوب بخصــوص شناســایی شــده باشــد و

می-شــوند ،امــا در ســطوح متفاوتــی قابــل

مشــارکت و همراهــی جامعــه اســت فراهــم

بــرای ارتقــای درک اولیــه عمــوم جامعــه از

چیســتی مســئلهی محدودیــت منابــع آب

و اثربخشــی اقدامــات مختلــف چــه بایــد
کــرد؟ در مجمــوع میتــوان بــه ســه دســته از

بــا محوریــت بــاال بــردن ادراک جامعــه انجــام
اجــرا هســتند و اهــداف مختلفــی را دنبــال

میکننــد.

حــل شــدن خــود ،نیازمنــد گفتمــان متناســب

تحلیلــی مشــترک اســت .در حقیقــت بــا

ایجــاد و گســترش مبســوط یــک گفتمــان
بــرای اجــرای یــک تصمیــم کــه نیازمنــد
کــرد .ایــن راهــکار نــه تنهــا بــرای پراهمیــت

نمــودن مســئله در اذهــان ،بلکــه بــا هــدف بــه

 راهکارهــای آموزشــی بــا هــدف تربیتــی:

بحــث کشــیده شــدن و انتقــاد راهکارهــای

(مــدارس و دانشــگاه) بــرای اثرگــذاری بــر

بــه ذکــر اســت کــه شناســایی گفتمانهــای

نقــش آمــوزش در ســطح پایـهای و تخصصــی
جامعــه بســیار باالســت .اگــر افــرادی کــه در

تخصصهــای مختلــف تحصیــل میکننــد
بــا مفاهیــم اولیــه و کاربــردی از علــم آب

قدیــم و جدیــد بایــد صــورت پذیــرد .الزم

عمومــی بــرای حــل مســئله و شــفاف کــردن
ابعــاد اثربخشــی و اثــرات جانبــی آنهــا بســیار
ضــرورت دارد .بــرای مثــال ،گفتمانهایــی

آشــنا شــوند ،آنــگاه میتــوان انتظــار داشــت

کــه تحــت موضــوع «تولیــد آب» (مهــار

و اجرایــی خــود ممکــن اســت احتمــاالً

یــا «بهــرهوری آب» (آبیــاری تحــت فشــار،

البتــه اینــکار نیازمنــد مدرســانی اســت کــه

بــه موضــوع گفتگوهــای گروهــی جامعــه

کــه ایــن افــراد در ســطوح مختلــف مدیریتــی
نقــش آفرینــی قابــل توجهــی داشــته باشــند.

بتواننــد عــاوه بــر آمــوزش اطالعــات اولیــه،
دغدغهمنــدی و پرسشــگری را در مخاطبــان
خــود ایجــاد کننــد تــا بــا جدیــت باالتــری

نســبت بــه ایــن چالــش جــدی کشــور

آب ،شــوریزدایی و بارورســازی ابرهــا)

یــا شــدن یــک عمــل بخصــوص تأثیرگــذار

در مواقعــی کاربــردی هســتند کــه یــک اقــدام

تنهــا چالــش جــدی ،تحریــک جامعــه بــرای
اقبــال بــه اقــدام بخصــوص باشــد.

در پایــان ،نکتــهی بســیار مهمــی کــه در

ایــن خالصــه سیاســتی مســتتر اســت و ذکــر
صریــح آن در اینجــا ضــرورت دارد این اســت
کــه انتظــار حــل مســئلۀ آب در کوتــاه مــدت
منطقــی نیســت .در ایــن شــرایط ،بهتــر اســت

بــرای حــل ایــن معضــل ملــی راهــکاری
بنیــادی اندیشــید و از اجــرای تصمیمــات

لحظــهای بــرای ایجــاد رضایتهــای
کوتهنگرانــه پرهیــز نمــود .راهکارهــای فــوق

هیــچ یــک نمیتواننــد فینفســه اثربخــش
باشــند ،مگــر اینکــه بــا انجــام مطالعــات

کاهــش تبخیــر آب) مطــرح میشــوند بایــد

متناســب بــا هــر منطقــه و هــر جامعــه انجــام

مبــدل شــود و ارتبــاط آنهــا بــا گفتمــان

تأکیــد کــرد اگــر چــه زمــان بســیار زیــادی را

«کاهــش تقاضــا» مــورد شناســایی قــرار

گیــرد .همینطــور موضــوع رســانهای دیگــری

کــه بســیار اهمیــت دارد ،ایجــاد پایــگاه ملــی

شــوند .بنابرایــن ،الزم اســت بــر ایــن نکتــه
تــا کنــون از دســت دادهایــم ،امــا ایــن نبایــد

موجــب آن شــود کــه شــتابزده بــرای حــل
ایــن معضــل اقــدام کنیــم.
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