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باغبانی  کمیته  جلسه  چهلمین  پسته-  ماهنامه 
جاری  سال  تیرماه   10 تاریخ  در  ایران  پسته  انجمن 
در  کشور  پسته  تولید  میزان  بینی  پیش  منظور  به 
سال جاری، در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.   
مقدمات پیش بینی اولیه از میزان تولید محصول پسته 
در سال محصولی جاری از قبل و پس از جمع آوری 
اطالعات مربوط به تولید پسته از نمایندگان انجمن از 

سراسر کشور مهیا شده بود.
و  بحث  به  اطالعات  بررسی  از  پس  کمیته  اعضای   
نقاط مختلف  در  میزان محصول  مورد  در  نظر  تبادل 

کشور پرداختند.
انجمن  باغبانی  کمیته  بهاره  بینی  پیش  اساس  بر 
محصول  تولید  میزان  می رود  انتظار  ایران  پسته 
 220 عدد  به   1394 سال  در  کشور  خشک  پسته 

برسد. تن  هزار 

ادامه در صفحه 2 

هزینه های  بینی  پیش  جلسه  پسته-  ماهنامه 
 1394 سال  در  خام  پسته  خشک  و  تر  فرآوری 
فرآوری  های  کارگاه  از  تعدادی  مدیران  حضور  با 
نهم  دوشنبه  تاریخ  در  ایران  پسته  انجمن  عضو 
انجمن  دفتر  محل  در  جاری  سال  ماه  شهریور 
پسته  انجمن  بررسی های  شد.  برگزار  ایران  پسته 
و خشک  تر  فرآوری  هزینه های  در خصوص  ایران 
پسته در سال 1394 نشان می دهد، هزینه فرآوری 
به   1393 سال  به  نسبت   1394 سال  در  پسته  تر 
پیش بینی  13.5 درصد رشد خواهد داشت.  میزان 
درصد   17 معادل  خشک  فرآوری  در  افزایش  این 
مرحله  دو  مجموع  در  محاسبات  این  مطابق  است. 
فرآوری پسته در سال  تر و خشک، هزینه  فرآوری 
درصد   15 میزان  به   1393 سال  به  نسبت   1394
رشد خواهد داشت. الزم به توضیح است که منظور 
ورود  بدو  از  فرآوری  مراحل  کلیه  تر،  فرآوری  از 
پایان  تا  فرآوری  کارگاه  به  تازه  پسته  محموله 

فرآیند خشک و گونی کردن پسته می باشد. 
ادامه در صفحه 3

ماهنامه پسته- دومین جلسه هیات امناء دور سوم 
انجمن پسته ایران در تاریخ 15 مرداد ماه سال جاری 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  محل  در 
کرمان با حضور 32 نفر از اعضای هیات امنا )29 نفر 
برگزاری  از  هدف  شد.  برگزار  وکالتاً(  نفر   3 و  اصالتاً 
انجمن   94 سال  بودجه  و  برنامه  تصویب  جلسه  این 
از  پیشنهادی  عضویت  نامه  آیین  بررسی  همچنین  و 

طرف هیات مدیره بود.
 در دقایق آغازین این جلسه  اسداله عسگراوالدی و 
محسن جالل پور ضمن خوشامد گویی به حاضرین در 
جلسه از حضور فعال اعضای هیات امنا در  این جلسه 
انجمن  مدیره  هیات  رییس  کردند.  قدردانی  و  تشکر 
به  اعضا  ابراز لطف  از  با تشکر و قدردانی  ایران  پسته 
بازرگانی،  اتاق  ریاست  سمت  به  انتخابش  مناسبت 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید از فرصت 
پیش آمده استفاده کنیم و مزیت های پیش آمده را به 

یک بحران تبدیل نکنیم.

ادامه در صفحه 4

 پیش بینی 220 هزار تن

 پسته خشک برای سال94 

 افزایش 15 درصدی هزینه های 

فرآوری پسته خام

گزارش دومین جلسه هیات

 امنای انجمن پسته ایران
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1 از صفحه  ادامه 
از  صادرات  درصدی  تقریبا80  سهم  احتساب  با   
از  تن  هزار   176 داریم   انتظار  تولید،  کل  حجم 
باشد.  صدور  قابل  شده  بینی  پیش  محصول  مقدار 
انجمن  باغبانی  کمیته  پیش بینی  مقابل  جدول  در 

از مقدار محصول پسته خشک در پوست سال  پسته 
مختلف  مناطق  و  استان ها  تفکیک  به   94 محصولی 
به توضیح است هر  ارائه شده است. الزم  پسته خیز 
استان های  محصول  عمدتاً  تر  پسته  از  مقداری  ساله 
بصورت  ترخوری   صرف  سمنان  و  رضوی  خراسان 

جدول  در  مندرج  مقادیر  در  که  می شود  تازه  میوه 
صرفاً  فوق  برآورد  بعالوه  است.   نشده  منظور  فوق 
پیش  جهت  باغبانی  کمیته  تالش  بهترین  نمایانگر 
نسبت  خطا  احتمال  و  بوده  ایران  پسته  مقدار  بینی 

دارد. وجود   94 واقعی محصول سال  مقدار  به 

پیش بینی تولید )تن(مناطق پسته کاری ردیف
49.000رفسنجان1

20.000سیرجان2

20.000کرمان3

12.000زرند4

8.000شهربابک5

6.000راور6

1.500راین7

1.000سایر استان کرمان8

117,500جمع کل استان کرمان9

پیش بینی تولید )تن(مناطق پسته کاری ردیف
40.000خراسان رضوی10
24.000یزد11
10.000خراسان جنوبی12
7.000فارس13
4.500تهران14
4.000سمنان15
3.000مرکزی16
2.500سیستان و بلوچستان17
2.000قزوین18
2.000قم19
1.500اصفهان20

2.000سایر 

102,500 جمع سایر استانها به جز کرمان

220000جمع کل کشور                                                                                        
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عنوان هزینهنوع فرآوری
پیش بینی هزینه های سال 94عملکرد هزینه های سال 93 

   هزینه واحد    سهم از کل
)کیلوگرم/ ریال(

   هزینه واحد   سهم از کلدرصد افزایش 
 )کیلوگرم/ ریال(

29840%20% 700 28%حقوق و بیمهفرآوری تر

6180%20% 150 6%سایر مخارج کارگری

135%20% 30 1%کرایه تراکتور نخاله بر

135%10% 30 1%برق

125%20% 20 1%آب 

255%10% 50 2%سوخت

12330%10% 300 12%تعمیر و نگهداری مشین آالت

390%10% 80 3%تعمیر و نگهداری ساختمان 

 1,590 56%17% 1,360 54%مجموع هزینه های جاری 

6160%10% 150 6%استهالک ساختمان

391100%10% 1,000 40%استهالک ماشین آالت

 2,850 100%13,5% 2,510 100,0%جمع کل هزینه های فرآوری تر

651560%20% 1,300 63%حقوق و بیمه کارگریفرآوری خشک

5120%20% 100 5%سایر مخارج کارگری

255%10% 50 2%برق و آب و تلفن

490%10% 80 4%بیمه آتش سوزی و سرقت

250%10% 45 2%تعمیر و نگهداری مشین آالت

240%10% 35 2%تعمیر و نگهداری ساختمان 

5115%15% 100 5%سایر جاری

842030%19%831710%مجموع هزینه های جاری 

9220%10% 200 10%استهالک ساختمان

7160%10% 150 7%استهالک ماشین آالت

 2,410 100%17% 2,060 100,0%جمع کل هزینه های فرآوری خشک

 5,260 15% 4,570 جمع کل هزینه های فرآوری تر و خشک

ادامه از صفحه 1
از سوی دیگر، منظور از فرآوری خشک، کلیه مراحل فرآوری پس از خشک کردن 

نهایی پسته تا انتهای بسته بندی فله پسته آماده فروش می باشد. 
کارگاه  یک  برای   1393 سال  در  پسته  فرآوری  های  هزینه  ابتدا  زیر،  جدول  در 
فرآوری مکانیزه نوعی ارائه شده است. سپس با استفاده از تخمین درصد افزایش 
فرآوری  در هر بخش، هزینه های  به سال 1393  نسبت  در سال حاضر  هزینه ها 

محصول 1394 پیش بینی شده است. 
باید توجه کرد که کارگاه های فرآوری مختلف، بسته به محل استقرار، نحوه مدیریت 
 ... و  مصرفی  سوخت  نوع  کار،  نیروی  و  آالت  ماشین  از  استفاده  میزان  محصول، 
بیانگر  صرفاً  حاضر  جدول  در  مندرج  ارقام  بنابراین،  دارند.  متفاوتی  های   هزینه 
 هزینه های یک کارگاه نوعی بوده و قابل تعمیم به کل کارگاه های ضبط پسته کشور 

نمی باشند.
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ادامه از صفحه 1
و  میگذرد؟  کشورچه  اقتصاد  کالن  وضع  در  اینکه   
مطالبی  شما  همه  حتماً  دارد؟  جود  و  نگرانی  چرا 
و  می شنوید  می بینید،  مختلف  جای جای  در  که   را 
عنوان  به  است  ما  به  مربوط  که  آنچه  ولی  می خوانید. 
تشکل گرایی  در  متاسفانه  که  است  این  تشکل  یک 
 وحضور در تشکل ضعیف هستیم و احساس خالءخیلی 
سمت  این  به  حرکت  برای  پشتوانه ای  و  است  جدی 

نداریم. 
در صورتی که امروز نیاز است که مجموعه ای از تشکلها 
را  دولت  موقعیت  تا  یابند  حضور  مدنی  نهادهای  و 
را  خصوصی  بخش  اقتصاد  بزرگتر،  نه  کوچکترکنیم 
بیشتر سامان  را درکشور  رقابت  نه ضعیفتر،  قویترکنیم 
دهیم نه اینکه پهن ترکنیم، رانتها را جمع کنیم نه اضافه 
کنیم، چشمه های فساد را بخشکانیم نه اینکه زیادتر و 

پرآب ترکنیم.
جالل پور افزود: حقیقتاً یک نمای خوب ظاهری را در 
مجموعه ارائه می دهیم اما کاماًل پشتوانه ندارد و نگرانی 
با  و  نما  این  با   بشود  اندازه ای  تا  که  هست  این  من 
گرفتار  جایی  دریک  بعد  و  برویم  جلو  ظاهر خوب  این 
در  توان  وعدم  اجرا  عدم  دلیل  به  است  ممکن  شویم. 
مسائل و مطالبی مختلف مجبور به عقب نشینی شویم و 
اتفاقی بیافتد که درمجموع هم برای کشور و هم برای 
بخش خصوصی خسران شود و خدایی نکرده شرمنده و 
و  زندگی  و  فرهنگ  تاریخ  و  ایران  اقتصاد  بدهکارتاریخ 

تمدن ایران شویم.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: نیاز هست که انجمن، جدی، 
فعال، باشور، با کار درست و علمی و با کار کارشناسی 
داشته  جدی  حضور  عرصه  در  و  روزکند  به  را  خودش 
باشد. در ادامه مسئول روابط بین الملل و بخش علمی 
انجمن، گزارشی اجمالی از نشست اتحادیه خشکبار اروپا 

ارائه داد.
توجه  قابل  افزایش  از  نگرانی  ابراز  ضمن  ارجمند  نوید 
در  اروپا  مقصد  به  ایران  پسته  مردودی  محموله های 
گفت:  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  سالجاری 
سال  ابتدای  ماه  هفت  طی  می دهد  نشان  آمارها 
عضو  کشورهای  از  پسته  محموله   38 میالدی  جاری 
این  از  ایران  سهم  که  است  شده  مردود  اروپا   اتحادیه 
 مردودی ها 56  درصد،  آمریکا 27 درصد  و  ترکیه 17 درصد 
از  ایران  باالی  سهم  که  است  ذکر  به  الزم  باشد.  می 
اروپا  به  آمریکا  صادرات  که  است  حالی  در  مردودی ها 
این  به  با توجه  بیشتر است که  برابر  ایران 5  به  نسبت 
قابل  عدد  مردودی  محموله های  از  ایران  سهم  مقدار 
انجمن  امنای  هیات  رییس  سپس  بود.  خواهد  توجهی 
جهانی  خشکبار  شورای  اجالس  از  مختصری  گزارش 
)INC( که در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد ارائه دادند.
اتحایه  همکاری  به  اشاره  ضمن  عسگراوالدی 
صادرکنندگان خشکبار ایران با شورای خشکبار جهانی 
پسته،  در  افزود:  شورا  این  به  ماهیانه  گزارشات  ارائه  و 
از  هستیم.  صادرکننده  اولین  و  کننده  تولید  دومین 

که  مانده  تن  هزار   10 از  کمتر  گذشته  سال  محصول 
این محصول  در صادرات  از همت صادرکنندگان  نشان 

دارد که جای تشکر دارد.
به  ایران  سفیران  عنوان  به  اسم  سه  امسال  افزود:  وی 
نفر   1100 امسال  اجالس  در  دادیم.  پیشنهاد   INC
شرکت کردند. اجالس بعدی در سانتیاگو برگزار خواهد 
شد که امیدواریم در این اجالس نیز بازرگانانمان حضور 
اخالق  به  اشاره  با  پایان  در  وی  باشند.  داشته  فعالی 
مداری در تجارت افزود: سعی کنیم رقابت ناجوانمردانه 
نکنیم و تفاهم داشته باشیم و سعی کنیم که بی جهت 

برای صنعت مساله ایجاد نکنیم.
بودجه  برنامه  جلسه  این  در  که  است  ذکر  شایان 
پیشنهادی دبیرخانه انجمن برای سال 94 با اکثریت آرا 

به تصویب هیات امنا رسید.
دستور بعدی جلسه هیات امنا بررسی آیین نامه جدید 
از  پس  نیز  پیشنهاد  این  که  بود  پسته  انجمن  عضویت 

بحث و تبادل نظر اعضا به تایید هیات امنا رسید. 
نامه  آیین  تصویب  و  تدوین  انجمن،  اساسنامه  طبق 
نامه  آیین  این  که  است  مدیره  هیات  عهده  بر  عضویت 
پس از تایید هیات امنا اجرایی می شود. شایان ذکر است 
که انتخاب آقایان مرتضی کارگر و جواد نظری به ترتیب 
تصویب  و  البدل  علی  بازرس  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
پیشنهاد پرداخت 5 میلیون تومان برای خرید ساختمان 
به هیات امنای جدید، جز و سایر مصوبات جلسه هیات 

امنای انجمن پسته ایران بود.

گزارش دومین جلسه هیات امنای انجمن پسته ایران 
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آقای علی احمدیان، که به پیشنهاد هیئت مدیره قبل، 
دبیر  بعنوان  جدید  مدیره  هیئت  کار  شروع  با  همزمان 
کل انجمن برای یک دوره آزمایشی قبول زحمت نموده 
بودند، در تاریخ دهم شهریور ماه 1394 استعفای خود 
را به شرح زیر تقدیم رییس هیات مدیره انجمن کردند:

»جناب آقای جاللپور
رییس محترم هیات مدیره انجمن پسته ایران

سالم علیکم
که  دالیلی  به  بنا  و  حضوری  عرایض  پیرو  احتراماً، 

پسته  انجمن  کلی  دبیر  از سمت  بدینوسیله  برشمردم، 
ایران استعفا می دهم. حقیر چه در زمان انتخاب و چه 
در قبول استعفا مشمول لطف و محبت حضرتعالی بوده 

ام و صمیمانه سپاسگزارم.
از خداوند سالمتی، سعادت و توفیق روز افزون برایتان 

مسئلت می نمایم.
علی احمدیان«

پیرو دریافت این نامه، هیات مدیره انجمن پسته ایران 
هیجدهم  تاریخ  در  کل  دبیر  استعفای  بررسی  جهت 

مصوبه  متن  داد.  جلسه  تشکیل  رفسنجان  در  شهریور 
هیات مدیره انجمن در این رابطه به شرح زیر می-باشد:

»هیات مدیره پس از بحث و بررسی در مورد نامه مورخ 
94/06/10 آقای علی احمدیان راجع به استعفای ایشان 
از  تشکر  ایران ضمن  پسته  انجمن  کلی  دبیر  سمت  از 
خدمات آقای احمدیان در طول دوره تصدی و با آرزوی 
موفقیت برای ایشان با استعفای ایشان موافقت می نماید.
دبیرکل  انتخاب  زمان  تا  دارد  می  مقرر  مدیره  هیات 
حسنی  حجت  آقای  نظر  زیر  انجمن  دبیرخانه  جدید 

سعدی، جانشین دبیر کل اداره گردد.«

تاسیس  از  سال  سه  گذشت  از  پس  پسته-  ماهنامه 
 29 در  خراسان  در  ایران  پسته  انجمن  شعبه  اولین 
پسته  مناطق  در  پسته  فعاالن  که   1391 ماه  آذر 
را پوشش  استان های خراسان رضوی و جنوبی   کاری 
سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  سومین  می دهد، 
 16 ساعت  در  خراسان  شعبه  ایران-  پسته  انجمن 
محل  در  جاری  سال  ماه  مرداد  پنجشنبه 8  روز 
با  مشهد  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
مشارکت تعداد 25 نفر )17نفر اصالتاً و 8 نفر وکالتاً( 

از تعداد 27 عضو پیوسته شعبه تشکیل شد. 
اساسنامه  براساس  و  جلسه  یافتن  رسمیت  از  پس 
پور  حسین  حسین  آقای  انجمن،  عمومی  مجمع 
غالمرضا  و  بادرانی  سعید  آقایان  رییس،  بعنوان 
منشی،  ثقفی  مهرداد  آقای  ناظر،  بعنوان  ذوالفقاری 
با حضور  و  اتاق مشهد  از  نمایندگی  به  کامرانفر  آقای 
آغاز  ایران  پسته  انجمن  دبیرکل  احمدیان  علی  آقای 

به کار نمود.
 در ابتدا نایب رییس انجمن پسته ایران شعبه خراسان 
گزارشی پیرامون وضعیت اعضاء از ابتدای تاسیس شعبه 
در  وضعیت  کرد  امیدواری  اظهار  و  داد  ارائه  کنون  تا 
شرایط فعلی تغییر کند و اهمیت بیشتری به این شعبه 
داده شود و دید مثبت تری در دوره جدید وجود داشته 

باشد.
عبدالکریم امین زاده پیشنهاد داد برنامه ای توسط انجمن 
پسته ایران تهیه و جهت اجرا در اختیار شعبه خراسان 

قرار گیرد. 
سپس دبیرکل انجمن پسته ایران با دفاع از اقدامات و 
فعالیت های انجمن در گذشته افزود: با توجه به شرایط و 
امکانات موجود فعالیت های قابل قبولی انجام شده است. 
علی احمدیان اظهار داشت: زمانی که بودجه ای کم جهت 
فرآوری،  تولید،  اصالح ساختار  زیربنایی،  کارهای  انجام 
باال بردن استاندارد و کیفیت محصول و همچنین بهره 
وری برای شعبه در نظر گرفته می شود، نمی توان انتظار 

کارهای بزرگی را داشت. 
انتظار  انجمن  از  اعضاء  که  همانگونه  افزود:  ادامه  در  او 
دارند، انجمن نیز از اعضاء انتظار دارد. انجمن پسته ایران 

و انجمن خراسان هر دو دچار چنین مسئله ای هستند 
و اگر کمک های خارج از حق عضویت نبود، انجمن به 
از  انجمن  بود.  بدهکار  و  مقروض  انجمنی  مالی  لحاظ 
بسیار  تجربیات  کارشناسی  توان  فکری،  نیروی  لحاظ 
ارزشمند عملی در سطح کشور در اعضاء خود دارد که 

باید از این پتانسیل استفاده کند. 
احمدیان با برشمردن مسائل مربوط به پسته گفت: در 
کشور هیچ محصولی وجود ندارد که در شرایط رقابتی 
بازار و تقلب  نابسامانی  باشد. مسئله  اقتصادی  تولیدش 
در سم و کود نیز وجود دارد بنابراین در بخش کشاورزی 
دارد  نگه  پا  روی  را  خودش  بتواند  که  محصولی  شاید 

پسته باشد. 
در  خراسان  شعبه  رییسه  هیأت  عضو  پناهنده  علیرضا 
ادامه گزارشی از فعالیت های شعبه، آمار تولید محصول 
ارائه  استان های خراسان رضوی و جنوبی  سال جاری 
داد. وی پیشنهاد داد طرح های انتقال آب و آبیاری تحت 

فشار باید با جدیدت بیشتری پیگیری شود. 
کود  و  سم  مورد  در  باید  ایران  پسته  انجمن  افزود:  او 
شناسایی  را  معتبر  شرکت های  و  کرده  ورود  تر  جدی 

و معرفی نماید. 
از  گزارشی  خراسان  شعبه  دبیر  ثقفی  مهرداد  سپس 

صورت های مالی سال 93 و این شعبه ارائه داد که به 
تصویب حاضرین در مجمع قرار گرفت. همچنین برنامه 
ارائه و  بودجه پیشنهادی سال 1394 شعبه خراسان  و 
مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه ثقفی با ارائه گزارشی 
منابع  داشت:  اظهار  شعبه  این  عضوگیری  وضعیت  از 
تامین بودجه انجمن متشکل از تمدید عضویت و جذب 
اعضای جدید می باشد. در سال 93 حدود 45 درصد از 
بودجه شعبه از این محل تامین شده است و بخش اعظم 
رییسه  اعضای هیأت  از محل کمک های  بودجه شعبه 
آموزشی  کارگاه های  است.  شده  تامین  اعضاء  دیگر  و 
تا کنون درآمدی برای شعبه در پی نداشته است و در 
بهترین حالت توانسته هزینه های برگزاری دوره یا کارگاه 
را پوشش دهد. در سال 93 یک تور تفریحی و 3 کارگاه 
ها  کارگاه  این  هزینه  عمده  که  گردید  برگزار  آموزشی 
این  بر  تامین شده است. سعی  اسپانسر  از محل جذب 
است که در سال 94 هزینه کارگاه ها از محل اسپانسر 
و پشتیبان مالی تامین گردد. شایان ذکر است با توجه 
به تعلیق عضویت یکی اعضای هیأت مدیره شعبه بدلیل 
عدم پرداخت حق عضویت سالیانه، آقای حسین حسین 
با  خراسان  شعبه  رییسه  هیأت  اصلی  عضو  بعنوان  پور 

توجه آرای بدست آمده قبلی انتخاب گردید.

سومین جلسه مجمع عمومی انجمن پسته ایران شعبه خراسان برگزار شد

استعفای دبیر کل انجمن
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نام  با  ارومیه  دریاچه  نام  روزها  این  پسته-  ماهنامه 
عیسی کالنتری گره خورده است؛ مردی که همه گان 
موضوع  در  ایران  ملی  نماد  احیا  در  تدبیرش  به  چشم 
بحران آب بسته اند. دبیرکل خانه کشاورز که 13 سال 
سکان وزارت کشاورزی را از اواخر دهه 60 تا پایان دهه 
70 بر عهده داشت و طی این دوران مجری سیاستهای 
درباره  اینک   ، بود  کفایی  خود  به  نیل  جهت  دولت 
شهریور   16 تاریخ  در  او  دارد.  دیگری  نظر  خودکفایی 
بود  کرمان  استان  آب  شورای  میهمان  جاری  سال  ماه 
که به ریاست استاندار کرمان برگزار شد. آنچه در ادامه 
از سخنان عیسی کالنتری،  می خوانید گزیده ای است 
مشاور معاون اول رییس جمهور در مورد راه های برون 

رفت از بحران آب.

آب  بحران  ایجاد  منشا  خصوص  در  کالنتری   عیسی 
بر که  شد  دولتی  آب  مدیریت  که  زمانی  از  گوید:   می 
 می گردد به قانون توزیع عادالنه آب در اسفند ماه سال 

61،  واقعا نظام مدیریت آب کشور به هم خورد. 
من نمی گویم که مقصر دولت بود اما ما یک کار مردمی 
به دولت. مردم خودشان  از مردم گرفتیم و سپردیم  را 
قنوات را تعمیر می کردند و ... و کمترین کار بر دوش 

دولت بود. 
 تا سال 62 بیالن منفی وجود نداشت؛ بیالن منفی از 
قانون سال 61 شروع شد. مدیریت آب  از تصویب  بعد 
دولتی شد و مردم خودشان را مسئول نمی دانستند. در 
سال 1369 آقای زنگه وزیر نیرو بودند که ما با ایشان  بر 
سر چاههای غیر مجاز استان کرمان دعوا کردیم ؛ من 
مجاز  غیر  چاههای  به  چرا  که  کردم  اعتراض  ایشان  به 
پروانه می دهید؟! به آقای هاشمی رفسنجانی گفتم که 
اختیارات را به من بدهید تا من بروم همه چاه های غیر 
ببندم؛ چون تمدن سرزمین ما در خطر است.  را  مجاز 

امروز نتیجه اش را می بینیم.
کالنتری می افزاید: هیچ کس به داد شما نخواهد رسید؛ 
برقرار  باالنس آبی  توانستید  اگر در استان  جز خودتان. 
کنید که کردید وگر نه، آبی نیست. اینها شوخی است که 
آب ده هزار تومانی دریا را شیرین کنید و بیاورید اینجا. 
 9 آب  که  کردیم  تالش  مرعشی  آقای  همکاری  با  ما 
متر مکعبی از سرچشمه های کارون بیاوریم به کرمان 

تمام  که  را  هاشمیان  آقای حسین  کند  رحمت  خدا  و 
هزینه آن را می پرداختند، ولی امکان آن ایجاد نشد و 
امروز دیگر حوضه به حوضه را هم اجازه   اجازه ندادند. 
نمی دهند؛ فقط در درون حوضه و استان خودتان باید 

کاری کنید. ما باید آب را در حوضه تامین کنیم.
 طرح های نجومی انتقال آب که متر مکعبی 10 هزار 
توجیه  صنعت  یا  شرب  برای  فقط  شاید  است  تومان 
داشته باشد. شما آب معدنی را که لیتری 1000 تومان 

می خرید متر مکعبی 1 میلیون تومان می شود.
مسئول احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر این که مردم 
پس  را  دریاچه  حق  باید  و  اند  خورده  را  دریاچه  حق 
دهند می گوید: شخص رئیس جمهور دستور دادند که 
به  من  کنیم؛  تامین  را  دریاچه  آب  خزر  دریای  آب  از 
قیمتش  تومان  هزار   8 و  متری7  آب  این  گفتم  ایشان 
می شود و این کار امکان پذیر نیست. به اصرار من قرار 
نباید  ما  شود.  تامین  حوضه  خود  از  دریاچه  حق  شد 
که  داده  اجازه  تکنولوژی  اگر  بخوریم؛  را  دریاچه  حق 
شود  نمی  دلیل  برداریم  آب  متری   300 یا   200 از  ما 
می  که  کنیم،  نابود  را  خود  تمدن  بکشیم،  آب  ما  که 
امروز حفظ طبیعت و تمدن مهم  تولید کنیم.  خواهیم 
تر از تولید غذاست. در این شرایط بغرنج برخی مدیران 
آب در کشور داریم که رابین هودی عمل می کنند؛ می 
گویند با کسانی که پولدارند برخورد می کنیم و با کسانی 
در  باید  شود:  می  متذکر  وی  نداریم.  کاری  ندارند  که 

عیسی کالنتری در نشست شورای آب استان کرمان عنوان کرد:

خرید چاههای آب مجاز، راه قانونی و کارامد تعادل بخشی  

بر که  شد  دولتی  آب  مدیریت  که  زمانی  از    

در  آب  عادالنه  توزیع  قانون  به  گردد  می   

آب  مدیریت  نظام  واقعا   ،61 سال  ماه  اسفند 

کشور به هم خورد. 
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دانشگاه کرمان یک موسسه آینده پژوهی باشد و بگوید 
که 10 سال یا 20 سال آینده کجا قرار داریم.

در  آب  مکعب  متر  میلیارد   96 ما  که  این  بیان  با  او 
کشور برداشت می کنیم می افزاید: زمانی که آمریکایی ها 
وزارت آب و برق را تاسیس کردند آبهای تجدید پذیر را 
برآورد می کردند و برای آن زمان درست برآورد کردند 
آقای  پارسال  بود.  مکعب  متر  میلیارد   130 حدود  که 
مهندس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتند که 

این میزان آب تجدید پذیر وجود ندارد. 
این بحث در وزارت نیرو مطرح شد و آقای چیت چیان 
گفتند که این حدود 118 میلیارد مترمکعب است. آقای 
کشاورز در پاسخ به صحبت ایشان گفتند: که این گمراه 
کننده است و عدد سازی است؛ آبهای تجدید پذیر زیر 
100میلیارد مترمکعب است. باالخره دو هفته پیش به 
این نتیجه رسیدند که آبهای تجدید پذیر کشور حدود 
و  سطحی  ما  برداشت  و  است  مترمکعب  میلیارد   90

زیرزمینی 96 میلیارد مترمکعب است. 
آبهای  کنیم؟   برداشت  آب  توانیم  می  چقدر  ما 
درصد   40 از  بیش  دنیا  جای  هیچ  در  را  جاری 
استفاده  کشور  سه  فقط  کنند.  نمی   استفاده 

می کنند؛ مصر 46 درصد، چاد 43 و ایران 86 درصد.
کالنتری اذعان می کند که اعداد و ارقامی که مربوط به 
زندگی مردم است تا یک سال پیش از مردم پنهان کرده 
می افزاید:  و  می دانستیم  مملکتی  اسرار  جزو  و  بودیم 
شهرستان  در  که  کرد  اعالم  رفسنجان  فرماندار  امروز 
رفسنجان ساالنه 700 میلیون متر مکعب برداشت داریم 
در حالی که 500 میلیون متر مکعب میزان آب تجدید 
متر  میلیون   200 شهرستان  این  در  یعنی  است،  پذیر 

مکعب اضافه برداشت داریم.
او با اشاره به این که ما داریم نسل بعد را می کشیم چون 
می خواهیم ارز بیشتر وارد مملکت کنیم، می افزاید: ما 
از سال 61 تا سال 93 بیش از 140 میلیارد متر مکعب 
آب  از این آبها برداشت کرده ایم. ما نباید از آب تجدید 
برای  خشکسالی  زمان  در  فقط  کنیم  برداشت  ناپذیر 
شرب برداشت کنیم. از نزدیک 200 میلیارد مترمکعب 
ذخیره آب تجدیدناپذیر حدود 140 میلیارد متر مکعب 
مرکز  در  گذشته  سال  در  ایم.  کرده  برداشت  را   آن 
بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در سه سال 
گذشته متوسط برای نزدیک 34 میلیون نفر کاال اساسی 
مایحتاج  و  کرده ایم  تولید  کشور  در  کشاورزی  اساسی 

اساسی غذایی نزدیک به 44 میلیون نفر را از خارج وارد 
کرده ایم. به چه بهایی؟! به بهای از بین بردن منابع آبی.
برای  قانون  یک  فقط  وجود  اینکه  به  اشاره  با  کالنتری 
آب  می افزاید:  نیست  درست  کشور  کل  آبی  مسایل 
چند  موضوع  یک  آب  نیست.  کشاورزی  بخش  انحصار 
وجهی است. پای مردم باید به این موضوع کشیده شود 

ولی بخش های دیگر  هم حق دارند آب مصرف کنند.
ما  کشاورزی  تولیدات  کل  ارزش  که  گوید  می  او   
خوشبینانه 40 تا 42 میلیارد دالر در سال است. یعنی 
سهم کشاورزی ما از درآمد سرانه آحاد ملت حدود 550  
که  است  گفته  کسی  چه  می کند:  اظهار  و  است  دالر 
بخش صنعت حق ندارد آب مصرف کند؟! در حالی که 
صنعت به ازای هر متر مکعب 25 دالر تولید می کند و 

بخش کشاورزی به ازای هر متر مکعب 30 سنت.

در  آب  مکعب  متر  هر  از  ترکیه  که  این  به  اشاره  با  او 
برای  می کند؛  تولید  دالر   3 نزدیک   کشاورزی  بخش 
 800 باید  می دهد:  پیشنهاد  فعلی  بحران  از  رهایی 
میلیون متر مکعب اضافه برداشت کم شود و از این آب 
باقی مانده تکنولوژی هایی وارد شود که منجر به بیکاری 
بیشتر و تولید کمتر نشود. کالنتری با اشاره به این که ما 
کمکتان می کنیم ولی به دولت نباید امید داشته باشید، 
می افزاید: آقای روحانی آدم زیرکی است و اینکه ایشان 
به مسئله دریاچه ارومیه ورود کرده بخاطر نمک دریاچه 
ارومیه است که با خشک شدن، نمک دریاچه بلند می 
شود و باعث مهاجرت مردم تبریز می شود. ایشان حساب 
کرده که اولین قربانگاه که تبریز است با 4 یا 5 میلیارد 
استراتژی  اقتصادی،  دید  از  کند.  می  پیدا  نجات  دالر 
بستر  چون  است.  کرده  نگاه  مسئله  این  به  امنیتی  و 
آورد.  می  وجود  به  را  مشکالتی  و  است  نمکی  دریاچه 
این توان را در سایر کشور ندارد و اساساً دولت توان مالی 
ندارد.  او با اشاره به نقش کلیدی مردم در حل مساله 
آب گفت: مردم اگر آگاه شوند داوطلبانه می آیند. مبارزه 
می خواهد  ایثار  آبی  کم  برابر  در  مقاومت  و  آبی  بی  با 
همه  ولی  ها،  جبهه  در  مردم  های  ایثارگری  همچون 
 که ایثار نمی کنند عده ای هم هستند که سوء استفاده 
دادستانی به  کار  عمده  بخش  که  اینجاست   می کنند، 
متخلفین  با  جدیت  با  باید  دادستان  و  می گردد  بر 
سیاستهای  برخی  از  انتقاد  با  کالنتری  کند.  برخورد 
ما  امروز  افزود:  آب  امور  در  اجرایی   دستگاههای 
کنیم  بخشی  تعادل  خواهیم  می 

دارد   قانونی  حقابه  که  کسی  پیش  می رویم  مستقیم 
متخلف  با  باید  اول  اما  رفت  باید سراغش  که  هر چند 
غیر  چاههای  بستن  با  فرض  به  شاید  کرد.  برخورد 
با افزایش برداشت روبر هستیم به این نتیجه  باز  مجاز 
را  پولش  و  بخریم  باید  را  حقابه  درصد   10 که  برسیم 
زمینی  مالکیت  سند  طبیعی  منابع  که  وقتی  بدهیم. 
می خواهد اینکه  برای  نمی تواند  می دهد  کسی  به   را 

 لوله ای را از زمین رد کند بگوید که قباًل این زمین مال 
من بوده است پول به تو نمی دهم. 

ما در حوضه دریاچه ارومیه داریم این کار را می کنیم. 
ما حدود 50  متر مکعب در ثانیه  آب باید بخریم یعنی 
متر   50  . مکعب  متر  میلیارد  نیم  و  یک  حدود  سالی 
مکعب متوسط 30 میلیون تومان می شود  سالی 1500 
میلیارد تومان باید به کشاورزان بدهیم و حقابه شان را 

بخریم. 
کنید  تولید  پسته  چه  هر  شما  که  این  به  اشاره  با  او 
آمریکا در حد 40  تولید  امسال  و  دارد  دنیا کشش  در 
را  محصوالت  باید  می افزاید:  نیست؛  پارسال  درصد 
حساب شده بکاریم. حتی خرما را باید با صنعت و بسته 
بندی با بازار مصرفش در نظر بگیریم. وقتی می رسیم 
کنیم.  توجه  چیز  همه  به  باید  کشت  الگوی  تغییر  به 

نباید سیاستی را جایگزین کنیم که کشاورزی که آبش 
کم شده، ضرر هم بکند. مثاًل زعفران کاالیی است که 
باال رود قیمت جهانی آن  10 درصد عرضه جهانی آن 
200  درصد می شکند؛ چون محدود است و بازار مصرف 
به  است که  زعفران مختص جاهایی  و  است  اشباع  آن 
جز زعفران چیزی نمی توانند بکارند مخصوص قائنات 
و کویر طبس و فردوس. اگر زعفران نکارند، هیچ کاری 
نمی توانند بکنند. پس بازار آنها را خراب نکنیم. افزایش 

تولید زعفران باعث آوارگی بسیاری می شود.

شما  داد  به  کس  هیچ  افزاید:  می  کالنتری 

استان  در  اگر  خودتان.  جز  رسید؛  نخواهد 

توانستید باالنس آبی برقرار کنید که کردید 

وگر نه، آبی نیست. اینها شوخی است که آب 

ده هزار تومانی دریا را شیرین کنید و بیاورید 

اینجا.

 شاید به فرض با بستن چاههای غیر مجاز 

باز با افزایش برداشت روبر هستیم به این 

نتیجه برسیم که 10 درصد حقابه را باید 

بخریم و پولش را بدهیم.

در  آب  مدیران  برخی  بغرنج  شرایط  این  در 

کشور داریم که رابین هودی عمل می کنند؛ 

برخورد پولدارند  که  کسانی  با   می گویند 

 می کنیم و با کسانی که ندارند کاری نداریم.

 مردم اگر آگاه شوند داوطلبانه 

می آیند. مبارزه با بی آبی و مقاومت 

در برابر کم آبی ایثار می خواهد 

همچون  ایثارگری های مردم در 

جبهه ها
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ماهنامه پسته - جلسه بررسی بازار پسته در تاریخ 29 
و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  محل  در  جاری  سال  مردادماه 
معادن و کشاورزی کرمان با حضور رئیس هئیت مدیره، 
صادرکنندگان  از  جمعی  و  ایران  پسته  انجمن  دبیرکل 
عضو برگزار شد. در این جلسه بحث هایی راجع به حجم 
جاری  سال  محصول  و  قبل  سال  محصول  مانده  باقی 
ایران و آمریکا، تحرکات هماهنگ چینی ها در بازار پسته 
پایان،  در  و  شد  مطرح  اروپا  بازار  الینحل  مشکالت  و 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
تحلیلی تامل برانگیز از وضعیت پسته در همه ابعاد ارائه 
کرد. در ادامه خالصه ای از اهم مباحث مطرح شده در 
این جلسه گزارش می گردد.  در ابتدای جلسه دبیرکل 
بین  مشترک  جلسه  از  اجمالی  گزارشی  پسته  انجمن 
ایران  خشکبار  اتحادیه  و  انجمن  عضو  صادرکنندگان 
مرداد   19 تاریخ  در  بازار  تحلیل  و  بررسی  برای  که 
کرد:  خاطرنشان  وی  داد.  ارائه  بود  شده  برگزار  ماه 
 بعضی از تجار در سفری که به چین داشته اند، عنوان 
می کنند که در هنگ کنگ 15 هزار تن پسته موجود 

است.
چینی  تجار  بین  مشترک  جلسه  به  اشاره  با  احمدیان 
گفت:  جنوبشرق  منطقه  کشورهای  از  بعضی  و 
قرار  هم  با  چینی ها  که  است  آن  از  حاکی   خبرها 
خرید  در  وجه  هیچ  به  اوالً  امسال  که  اند   گذاشته 
خرید  در  وجه  هیچ  به  ثانیاً  و  باشند  نداشته  عجله ای 
دبیرکل  باشند.  نداشته  پرداختی  پیش  ایران  از  پسته 
در خصوص قیمت های مطرح شده در جلسه مشترک 
صادرکنندگان و اتحادیه خشکبار افزود: دو خبر قیمتی 
در آنجا عنوان شد. نظر یک گروه 9300 تا 9400 دالر 
برای هر تن و نظر گروه دیگر 8800 تا  9100 دالر بوده 
است.  او اظهار داشت: متاسفانه از یک طرف به شدت 
توافق  مورد  در  که  تبلیغات سنگینی  با  مردم  انتظارات 
هسته ای صورت گرفته تشدید شده و عمدتاً کسی دنبال 
ایجاد مشکل یا بدتر شدن وضع اش نسبت به سال قبل 
نیست، چه کسی که در تولید درگیر است و چه کسی که 
در صادرت درگیر است؛ همه دنبال این هستند که شرایط 
بهتری پیش آید. اما با توجه به نرخ ارز، اگر هم قیمت 
های دالری ثابت باقی بماند، چون در داخل کشور همه 
آیتم های هزینه ای ریالی نسبت به سال گذشته حداقل 
20 درصد افزایش پیدا کرده به طور طبیعی ما در بخش 
قیمت داخلی و قیمت ریالی با مشکل مواجه می شویم 
و این یک چالش خواهد بود. دبیرکل افزود: برای حفظ 
قیمت روی 9500 دالر باید کیفیت در صادرات را حفظ 
کنیم. در ادامه صالحی عضو هیئت مدیره انجمن پسته 
سفری  در  گفت:  چین  بازار  وضعیت  در خصوص  ایران 
کنگ داشتیم عماًل کسی  که ما چندی پیش به هنگ 
 انگیزه ای برای خرید نداشت و متاسفانه به این نتیجه 
چین  از  غیر  بخوری  درد  به  بازار  ما  که  اند  رسیده 

نداریم و با هم هماهنگ شده اند که اول فصل خریدی 
 نداشته باشند. او افزود: اعتقاد چینی ها بر این است که 
 قیمت ها پایین می آید و می گفتند که اگر پایین نیاید خرید
  نمی کنیم. سال گذشته ضرر کردیم از باال شروع کردیم و
  قیمت ها در اواخر فصل پایین آمده و ما خیلی ضرر کردیم.
می گفتند که قیمت باید از کم شروع شود و با کم شدن 
ضرر  ما  طریق  این  به  و  برود  باال  کم  کم  قیمت  پسته 
نکنیم. صالحی خاطرنشان کرد: امسال متاسفانه چینی ها 
به خاطر مسئله مالیات نمی توانند پسته در انبارهایشان 

ذخیره داشته باشند.
یکباره  عرضه  خصوص  در  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
اگر  داد:  پیشنهاد  کشاورزان  توسط  بازار  به  پسته 
به  اصرار  فصل  اول  کنیم  قانع  را  کشاورزان  بتوانیم 
محصول  درصد   20 از  بیش  و  باشند  نداشته  فروش 
باشد  حلی  راه  یک  شاید  نکنند  ارائه  بازار  به  را  شان 
تا  بازار عرضه کنیم  به  را  به مرور جنسمان  بتوانیم  که 
صالحی  کنیم.  جلوگیری  قیمت  آمدن  پایین  از  بتوانیم 
گفت:  چین  به  شده  عرضه  پسته  کیفیت   درباره 
چینی ها می گفتند پسته های کشیده ای که پارسال در 
و  داشتند  خوبی  مزه  و  طعم  خیلی  آمد  فصل  ابتدای 
که  گفتند  متاسفانه  ولی  استقبال شد،  ها  آن  از  خیلی 
سال گذشته با گذشت زمان خیلی آب خندان و پسته 
راضی  پسته کشیده خیلی  از  و  داشته  مکانیک خندان 
نبودند.  سپس بهرام آگاه از صادرکنندگان پسته به اروپا 
با اشاره به سهم کم ایران از این بازار اظهار داشت: بازار 
را  قبلی  اهمیت  آن  وجه  هیچ  به  حاضر  حال  در  اروپا 
تن  هزار   70 تا   60 حدود  ندارد.  ایران  پسته  مورد  در 
ایرانی  آن  تن  وارد می شود که 10 هزار  اروپا  به  پسته 
است. از سال گذشته تا امسال هم به دلیل قیمت گران 
پسته به نسبت سایر مغزیات و هم به خاطر افت ارزش 
یورو تمام واردات در اروپا را گران تر کرده، تخمینی که 
درصد   20 حدود  که  هست  این  دارند  اروپایی ها  خود 

مصارف در سطح سوپر مارکت و کانال های فروش افت 
گفت:  اروپا  در  پسته  بازار  تحلیل  در  آگاه  است.  داشته 
دو اتفاق کلی دارد در اروپا می افتد که شروع آن ها هم 
برمی گردد به سالیان پیش که اخیراً تشدید شده، یکی 
اهمیت شرکت بادام و پسته واندرفول )پارامونت سابق( 
تولید  زنجیره  ساختار  در  که  اساسی  تغییرات  دوم  و 
حاصل شده است. آگاه در خصوص تغییر زنجیره تولید 
فروشنده  عماًل  دنیا  تمام  در  که  برندها  جای  به  گفت: 
کاال بودند، تقریباً برندها در اروپا در حال نابودی هستند 
تعداد کمی  اند و  بین رفته  از  و عموماً همین االن هم 
 هم که باقی مانده اند، االن فروشی هستند. در حقیقت 
دو،  از جمله  بزرگ  ای خیلی  زنجیره  سوپرمارکت های 
سه تا بخصوص آلمانی که حتی در اروپای شرقی شعبه 
اصلی کننده  مصرف  به  ها  این  را  کاالها  تمام  و   دارند 

 می رسانند، به کانال عرضه کاال به مصرف کننده تبدیل 
شده اند. دو تا از این سوپرمارکت های زنجیره ای در سال 
گذشته حدود 25 هزار تن پسته فروختند. یعنی از جمع 
60 هزار تن پسته ای که صحبت می کنیم بیش از سی 
فروش  ای  زنجیره  سوپرمارکت  دو  در  فقط  آن  درصد 
می رود.  بهرام آگاه درخصوص مطالبه این سوپرمارکت 
ها افزود: این سوپرمارکت ها قرارداد طوالنی مدت و پر 
 حجم، با قیمت و شرایط ثابت و پسته ای باکیفیت ثابت

 می خواهند. آگاه در خصوص قدرت شرکت پسته و بادام 
واندرفول گفت: این شرکت روز به روز قوی تر شده است 
و این قابلیت را ایجاد کرده که از لحاظ قیمتی، ثباتی به 
پسته آمریکایی بدهد و از طرف دیگر به دلیل امکانات 
مالی و قیمتی که دارد می تواند شرایط بازار را تا حدودی 
ثابت نگاه دارد. نتیجه این شده که سوپرمارکتی که در 
سال 14 هزار تن پسته نیاز دارد بطور مستقیم با شرکت 
پسته و بادام واندرفول مذاکره کند. بنابراین از یک طرف 
شما سوپرمارکت هایی دارید که احتیاج دارند به این نوع 
آمریکا مجموعه ای  آنطرف هم در  از  و  قرارداد و پسته 

در جلسه بررسی بازار پسته انجمن مطرح شد
عرضه تدریجی محصول، راه بهبود وضعیت بازار
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وجود دارد که می توانند این خواسته را برآورده کند. . 
آگاه به صراحت گفت: اگر مسائل مربوط به افالتوکسین 
و باقیمانده سموم هم نبود به دلیل قراردادهای نامناسبی 
که می بندیم و عمدتاً  ناشی از ساختار اقتصادی و عموماً 

مسائل بانکی هستند از بازار اروپا اخراج می شدیم. 
اجرای  و  تحریم ها  سر  که  مسائلی  بر  عالوه  افزود:  او 
قراردادها وجود داشته است، مشکل دیگر در بازار اروپا 
تا حدودی بی آبرویی است. هر قدر هم که صادرکننده 
ایرانی زحمت بکشد باید در درجه اول سوابق نه چندان 
او  به  است  ممکن  مواردی  در  که  را  گذشته ای  پاک 

تحمیل شده باشد، پاک کند.
بهرام آگاه در خصوص اهمیت مسئله باقیمانده سموم در 
پسته صادراتی به اروپا خاطرنشان کرد: مسئله باقیمانده 
را  افالتوکسین  به  آلودگی  اهمیت  نوع  همان  سموم 
اروپا  دارد پیدا می کند و همین االن شرکت هایی در 
 هستند که جدا از ضمانت هایی که به خاطر افالتوکسین 
غیر واقع بینانه تری  حساسیت های  با  نوعاً  می خواهند 
سموم  باقیمانده  مسئله  روی  را  ها  حساسیت  همان 
که  شد  شروع  سبز  مغز  از  مطلب  این  طبیعتاً  دارند. 
پسته  به  دارد  بیش  و  کم  و  است  صنعتی  کاالی  یک 
تحلیل  در  او  می شود.   کشیده  هم  آجیل  عنوان  به 
در  یکی  اروپا،  در  بازار  دو  گفت:  اسپانیا  و  ایتالیا  بازار 
بازارهای  که  است  ایتالیا  بازار  دیگری  و  اسپانیا  جنوب 
خودمان  بار  و  تره  های  میدان  شبیه  دارند  میوه 
فروش  آنجا  در  مغزیات  بقیه  کنار  در  هم  پسته   که 
می رود. در آنجا عماًل شرایط کنترلی حاکم نیست و در 
این قسمت تقریباً می شود هر چیزی را فروخت و عمده 
پسته آجیل ایرانی هم که به اروپا می رود در این قسمت 
فروش می رود و روز به روز هم هر کس از لحاظ قیمتی 

بتواند بهتر رقابت کند موفق تر است.
در ادامه این نشست علی اکبر نشاط راجع به بازار روسیه 
با اشاره به کاهش ارزش واحد پول این کشور گفت: هر 
کس در بازار روسیه معامله ای انجام داده است ورشکست 
که  است  این  راه  بهترین  اند؛  دزدیده  را  مالش  یا  شده 
پناهنده  ندهیم. سپس  انجام  روسیه  با  ای  معامله  هیچ 
ترخوری  آمار  انجمن پسته خراسان  عضو هیئت مدیره 
خوری  تازه  پسته  برداشت  گفت:  و  کرد  ارائه  را  پسته 
شروع  و  شده  شروع  پیش  روز  دوازده  تا  ده  از  حدوداً 
قیمت ها  از 17 تا 18 هزار تومان بازای هر کیلو پسته 
تازه دانه شده و از نوع سفید پسته بوده است. االن قیمت 
ها حدود 13 تا 14 هزار تومان است و روزانه حدود سی 
الی چهل تن برای مصرف تازه خوری ارسال می شود و 
 قیمت تازه خوری تقریباً شبیه سال گذشته است. به نظر 
می رسد که از دهم شهریورماه پسته چینی و ضبط پسته 

در فیض آباد برای پسته آجیلی شروع شود.
و  انجمن  برآورد  به  راجع  ابطحی  محمود  سید   سپس 
مصرف داخلی پسته ایران اظهار داشت: برآورد انجمن برای 
امسال 220 هزار تن است و در سال گذشته 230 هزار 
تن برآورد کرده بودیم. از این 230 هزار تن تا آخر مرداد 
175 هزار تن صادرات انجام شده و حدود چهل هزار تن 
هم مصرف داخلی بوده است. نایب رئیس انجمن پسته با 

 اشاره به مشخص نبودن آمار مصرف داخلی گفت: طبق
 بررسی های انجام شده در یک دوره ده ساله به نظر بنده 
سالیانه  تولید  کل  درصد  بیست  حدود  داخلی،  مصرف 
وضعیت  به  اشاره  با  پور  جالل  محسن  ادامه  در  است. 
گرفتاری  اینکه  داشت:  اظهار  پسته  صنعت  نابسامان 
پسته طی سال های گذشته در بحث صادرات روزافزون 
بوده، بارها همین جا در جلسات مختلف با هم صحبت 
کردیم و پیش بینی می شد که ما وضعیت خوبی را در 
ما  که  روندی  شد  می  بینی  پیش  نداریم،  پسته  آینده 
بینی  پیش  نیست،  ای  ادامه  قابل  روند  می رویم   جلو 
می شد که ما در بازار رقابت شرایط خوبی را با کشورهایی 
که در تولید پسته هستند مثل آمریکا و خریداران پسته 
نخواهیم  هستند،  پسته  مصرف  طرف  که  چین  و  اروپا 
داشت. خالصه اینکه ما بین المللی نیستیم و عرصه کار 
ما عمدتاً محدود هست به فضای اطراف خودمان و ما در 
همین فضای محدود گلخانه ای، طی سال های گذشته 
خیلی با دنیا ارتباط اقتصادی نداشتیم. خیلی مطالب را 
بلد نیستیم. امروز در پسته شرایط سخت شده، همانطور 
و  داشتند  اروپا  بازار  از  جامعی  تحلیل  آگاه  آقای   که 
صالحی  آقای  که  تحلیلی  همان  با  هم  چینی ها 
راحتی  به  جریان  این  از  که  هم  روزنه ای  فرمودند. 
فصل  در  حداقل  را  مسائل  بتوانیم  و  بیاییم  بیرون 
است  قرار  نه  چون  نیست؛  خیلی  کنیم  مدیریت  فعلی 
هست  قرار  نه  و  شود  داده  تغییری  دولتی  روند  در 
وضعیت  نظر  به  بدهیم.  مان  رویه  در  تغییری  ما  که 
کرد.  نخواهد  فرقی  خیلی  گذشته  دوران  به  نسبت 
یکی همین  و  در کشور هست  متعددی هم  نمونه های 
قیمتی  با چه  فکر کنیم که  امروز  اگر همین  پسته که 
تولید  داریم  ای  هزینه  چه  با  آید.  می  دست  به   پسته 
می کنیم و چه هزینه ای کشور بابت این پسته می پردازد 
و متاسفانه چطور در بازارهای جهانی با این ترتیبی که 
هست  فروشش  واقعی  امکان  که  قیمتی  در  شد  گفته 
با یک سری  می آییم  و  نمی فروشیم   و شرایطی هست 
رقابت ها و یک سری از کارهایی که در تجارت در دنیا 
نفع  به  را  با بد عمل کردن شرایط  باب نیست،  حداقل 
 دیگران و به ضرر منافع ملی رقم می زنیم. این کار در همه 
بخش های مختلف نه فقط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
که  می بینید  و  هستید  شاهد  هم  دیگر  های  بخش  و 

مسائل اقتصادی هم هست.
 رییس هیئت مدیره انجمن پسته در خصوص مدیریت 
تدریج  به  بگوییم  کشاورزها  به  اینکه  گفت:  پسته  بازار 
چندین  که  است  روندی  کنید؛  عرضه  را  محصولتان 
انجمن پسته دنبال می کند و ما مرتب  سال هست که 
می گوییم  همایش ها  در  حضورها،  در  مصاحبه ها،  در 
قسمت  چهار  سه،  در  تدریج  و  ترتیب  با  را  پسته  که 
دو  از  خصوصی  بخش  پارلمان  رییس  بدهید.  بازار  به 
موثر  عوامل  عنوان  به  رکود  و  ای  توافقات هسته  عامل 
بر عرضه یاد کرد و افزود: نمی شود خیلی امیدوار بود 
که با مدیریت عرضه بتوانیم امسال بازار را کنترل کنیم. 
توقع اینکه حدود صد و پنجاه هزار تولیدکننده را بتوانیم 
تعداد  که  است  این  از  تر  سخت  خیلی  کنیم  مدیریت 

نفر  یا 600  به 500  که حداکثر  محدودی صادرکننده 
در کشور نمی رسند را بشود مدیریت کرد. اگر راهی هم 
وجود داشته باشد باید بین صادرکنندگان و فروشندگان 
تولیدکنندگان  شود.  جستجو  کشور  از  خارج  در  پسته 
هم معطل پول هستند و هم افکار و اذهانشان به سمتی 

است که فکر می کنند وضع بهتر می شود.
جالل پور درباره پیشنهاد پیگیری کاهش تعرفه گمرکی 
عسگراوالدی  آقای  گفت:  چین  به  صادرات  در  پسته 
طی  چین  و  ایران  اتاق  رییس  عنوان  به  را  مطلب   این 
ولی شرایط  دنبال کردند  بار  سال های گذشته چندین 
 طوری بود که تا قبل از عید پسته به راحتی به هنگ کنگ

 می رفت و امکان صادراتش بود. ولی این کاری نیست که 
یک شبه و یک روزه و یک هفته ای حل شود، بنابراین 
برای اول فصل حداقل نمی توانیم روی آن حساب کنیم. 
هماهنگ  مهر  اول  نیمه  برای  را  هیاتی  یک  داریم   ما 
بحث  این  در  توانیم  می  چقدر  که  ببینیم  تا  می کنیم 
خیلی  فصل  این  برای  حال  هر  به  اما  کنیم.   دنبال 
نمی توانیم امیدوار باشیم که بازار چین کامل باز و تعرفه 
برداشته شود. اگر هم اتفاقی بیافتد برای ماه های آتی 

خواهد بود.
طریق  از  نقدینگی  تامین  درمورد  پور  جالل   محسن 
مفصلی  جلسه  پیش  هفته  سه  داشت:  اظهار  بانک ها 
بانک کشاورزی داشتیم  عامل  آقای شهید زاده مدیر  با 
ریالی وجه،  هیچ  به  که  گفتند  صراحت  به  ایشان   و 

تامین  ریالی  بتوانیم  هم  اگر  کنیم.  تامین  توانیم  نمی   
کنیم از منابع داخلی است و سود آن کمتر از 24 درصد 
نخواهد بود و وثایق باید از صندوق ضمانت و معتبر باشد.

تحلیل جالل پور از وضعیت بانک ها اینگونه بود: واقعیت 
قضیه این هست که وضع بانک ها اگر بدتر از ما نباشد 
می بینیم  شویم،  بانک ها  مسئله  وارد  اگر  نیست.  بهتر 
که  دارند  داری  ریشه  و  عمیق  گرفتاری های  بانک ها 
و شرایطی  در کشور  بی ثباتی  از جریانات  ناشی  عمدتاً 

بوده که در سال های گذشته اتفاق افتاده است. 
اما آقای شهیدزاده تعهد کرد که صد میلیون دالر را با 
در  هست  درصد  هشت  حدود  که  ذخیره  صندوق  نرخ 
اینکه وثایق  به  بازرگانی می گذارد مشروط  اتاق  اختیار 
اموال  و  ملک  سند  یا  ضمانت  صندوق  یا  وثایق   آن 

غیرمنقول باشد.
رییس اتاق بازرگانی کشور در خصوص قیمت ارز تصریح 
کرد: آقای طیب نیا در جلسه شورای گفتگو، گفتند که 
شما خوشحال باشید که بعد از جریان ابتدای تحریم هم 
شرایط را به این طریق توانستیم حفظ کنیم. چون فشار 
عمومی و افکار عمومی، خیلی روی ما زیاد است و واقعاً 
اینکه ما بتوانیم این مطلب را که تولید یا صادرات ما نیاز 
به قیمت باالتر دارد را به عامه مردم بفهمانیم در توان 
ما نیست. جالل پور خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که 
کنیم  حفظ  تفاهم  از  بعد  بتوانیم  را  فعلی  وضع  همین 
ارز خواهیم  قیمت کوتاه مدتی در  افت  یک  ولی حتماً 
نهایتاً  و  بود.  نخواهد  درازمدت  افت در  این  ولی  داشت 
با قیمتی حدود 3200، 3250 تومان  ارز تک نرخی و 

خواهد شد. 
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برداشت پسته در کالیفرنیا یک هفته ای است که آغاز 
شده و همان گونه که انتظار می رفت کیفیت محصول 
و  خشکسالی  درگیر  که  مناطقی  است.  خوب  خیلی 
اند  بوده  زمستان  در  درختان  نیاز  مورد  کمبود سرمای 

هنوز برداشت محصول شان شروع نشده است. 
اکثر  به  با مقدار کمتری پیش خرید نسبت  بازار پسته 
 سال های گذشته دوره ساکتی را پشت سر گذاشته است. 
قیمت ها در 1.5 ماه گذشته به دلیل افت انتظارات در 
و  شده اند  محکم تر  کالیفرنیا  محصول  حجم  خصوص 
تخمین ها حاکی از این است که میزان محصول امسال 
تن خواهد  تا حدود 220 هزار  تن  کالیفرنیا 160 هزار 
بود. این در حالی است که اغلب دست اندر کاران به حد 
پایین این بازه معتقدند. تا امروز )6 شهریور 94( حدود 
10 درصد از محصول برداشت شده و رقم برداشت شده 
غالباً گلدن هیلز)Golden Hills( بوده است. این رقم 
می شود؛  کاشته  به طور گسترده ای  که  است  سالی   8

بنابراین اغلب تولید از باغ های جوان هستند. 
کرمان  رقم  به  نسبت  رقم  این  که  می رسد  نظر  به 
دارد.  کمتری  سرمایی  ساعات  به  احتیاج   )Kerman(
جوان  درختان  محصول دهی  بازده  که  می رود  انتظار 

اما امسال اکثر درختانی که  یابد،  افزایش  سال به سال 
پیوند گلدن هیلز خورده اند میزان محصولی مشابه سال 
گذشته دارند. تا به امروز رقم کرمان درصد باالیی دهن 

بست و ریز داشته است.
بوده  بسیار کم  تا کنون  پرتقال هم  ناف   خسارت کرم 
است. در بعضی از باغ های کالیفرنیا درصد زیادی پسته 
پوک مشاهده شده است، اما گمان نمی رود که محصول 
این باغ ها زودتر از یک یا دو هفته آینده برداشت شود؛ 
برداشت  های  هزینه  کاهش  برای  باغداران  بنابراین 
محصول صبر می کنند تا پسته شان برسد تا نخواهند 
بیشتر از یک بار برداشت محصول را انجام دهند. امسال 
عمده  قیمت  روی  بر  غیرعادی  تاثیر  محصول  میزان 
فروشی و قیمت گذاری باغداران خواهد داشت. قبل از 
اینکه دلیل این موضوع را توضیح دهیم بهتر است نگاهی 

به شرایط جاری بازار پسته کالیفرنیا داشته باشیم.
عرضه  دلیل  به  قبل  سال  از  باقیمانده  محصول  مقدار   
حدود  جهانی  اقتصاد ضعیف  و  قوی  دالر  ایران،  بیشتر 
پوست سال جاری  در  پسته  قیمت  است.  تن  هزار   75
25 تا 35 سنت کمتر از سال گذشته است و اغلب مظنه 
امسال دالر  برای هر کیلوگرم است.  ها حدود 11 دالر 

نسبت به سال گذشته قویتر، اقتصاد چین ضعیف تر و 
میزان محصول  است.  اقتصادی  بحران  در  اروپا  اتحادیه 
سال 2015 ایران کمتر از سال گذشته است، اما مشخص 

نیست که به چه میزان کمتر است. 
همچنین یک پیش بینی وجود دارد که می گوید، دیر یا 
زود شرایط تولید محصول زیاد کالیفرنیا به وقوع خواهد 
تن  هزار   315 از  می تواند  کالیفرنیا  محصول  و  پیوست 

بگذرد.
میل  است  ممکن  فروشندگان  و  خریداران  بنابراین   
حداقل  به  را  امسال  محصول  مانده  که  باشند  داشته 
محصول  که  دارد  وجود  پتانسیل  این  چون  برسانند؛ 
تضمین  مطلب  این  باشد.  زیاد  خیلی  کالیفرنیا   2016

شده نیست اما برای تصمیم سازان انگیزه بخش است.
به   )2014/2015( گذشته  سال  محصول  بارگیری 
به  تقاضا  کاهش  و  رقابت شدید  باال،  های  قیمت  دلیل 
طور معناداری کم بوده است. اگر عرضه پسته در سال 
قیمت 11  باشد  از سال گذشته  محصولی جاری کمتر 
شود.  حفظ  است  ممکن  پسته  هرکیلوگرم  برای  دالر 
کمتر  امسال  ایران  پسته  عرضه  که  است  ذکر  شایان 

خواهد بود. 

گزارش 6 شهریور شرکت نیکولز از وضعیت پسته کالیفرنیا؛

حجم تولید کالیفرنیا در هاله ای از ابهام

وضعیت بارگیری پسته آمریکا در ماه جوالی سال جاری 
میالدی )10 تیر تا 9 مرداد( به نقل از شرکت پرایمکس 
در تاریخ 19 آگوست 2015 )28 مرداد 1394( منتشر 

شده است که در ذیل با جزئیات آن آشنا می شوید.
پرایمکس با اشاره به بارگیری 9 هزار تنی در ماه جوالی 
می گوید: مجموع بارگیری این ماه در مقایسه با جوالی 
سال گذشته حدود 3 هزار تن، معادل 24 درصد کاهش 
داشته است؛ به طوری که بارگیری داخلی حدود 453 
تن کاهش معادل 6 درصد کاهش و صادرات حدود 26 
هزارتن، معادل 37 درصد کاهش را در مقایسه با سال 

گذشته تجربه کرده اند.
تنی پسته  بارگیری 166 هزار  به  این گزارش  ادامه  در 
ماه  انتهای  تا  جاری  تجاری  سال  ابتدای  از  آمریکایی 

جوالی اشاره شده است.
 پرایمکس در این خصوص می افزاید: در مجموع، کاهش 
35 هزارتن معادل 17 درصد در مقایسه با سال گذشته 
با  داخلی  بارگیری  در  که  طوری  به  هستیم،  شاهد  را 
کاهش 3700 تن معادل 5 درصد کاهش و در صادرات 

با  مقایسه  در  معادل 25 درصد  تن  با کاهش 31 هزار 
دوره مشابه سال گذشته مواجه شده ایم. پرایمکس در 
حالی که به کاهش 24 درصدی مجموع بارگیری در ماه 
جوالی اشاره می کند، می افزاید: از ابتدای سال جاری 
انتهای ماه جوالی بارگیری 17 درصد کمتر از سال  تا 

گذشته است. 
در ماه جوالی به دلیل قوی بودن دالر، حجم بارگیری 

داخلی بیش از صادرات بوده است. 
پرایمکس با اشاره به شروع فصل برداشت محصول از 20 
آگوست )29 مرداد( می افزاید: درصد پوکی در مناطق 

برخی  در  حتی  و  است  متفاوت  مختلف،  های  باغ  و 
موارد باغ هایی با درصد پوکی 80 درصد گزارش شده 
 است. این موضوع حدس زدن مقدار محصول را سخت 
می کند. در حال حاضر برآورد محصول بین 180 تا 220 

هزارتن است.

که  است  این  از  حاکی  شرکت  این  از  منتشره  گزارش 
قیمت ها بدون تغییر باقی مانده اند. پرایمکس جداول 
مربوط به قیمت پسته آمریکا را ارائه می دهد که در ذیل 

آورده شده است:

پرایمکس گزارش می دهد؛
80 درصد پوکی در بعضی باغ ها

تا )دالر(از )دالر(پسته خام )هرکیلوگرم(

10.911اکسترانامبر وان 18-20

10.510.7اکسترانامبر وان 21-25

8.829.15ناخندان
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 25 تاریخ  تا  نیکولز  شرکت  امسال  محصول  از  نیمی 
برای  تخمین  بهترین  است.  شده  برداشت  شهریورماه 
حجم کل محصول پسته آمریکا حدود 136 هزار تن تا 

159 هزار تن است. 
به  نسبت  درصد  آمریکا حدود 20  امسال  پسته  عرضه 
کیفیت  کلی  بطور  داشت.  خواهد  کاهش  گذشته  سال 
محصول خوب است و خسارت کرم ناف پرتقال نسبت 
اما درصد پسته های دهن  به سال گذشته کمتر است، 
بسته و لکه دار بیشتر و اندازه دانه ها کوچک تر است. 
قیمت گذاری پسته توسط اکثر خریداران و فروشندگانی 
که شغل دومشان معامله پسته است بیش از 11/02 دالر 

برای هر یک کیلوگرم پسته است.
امسال در طی 7 سال گذشته  میزان محصول  احتماالً 
کمترین حجم را خواهد داشت و میزان بازده در واحد 
محصولی  سال  از  مقدار  پایین ترین  توان  می  را  سطح 
خشکسالی  اولیه  دلیل  نامید.  قبل(  سال   26(1989
نیست؛ بلکه کمبود سرمای زمستانه است. همچنین در 
مناطق پسته خیز دره سان واکین که بیشتر تمرکز پسته 
کاری در منطقه غرب و جنوب غربی آن است، بازده از 

واحد سطح خیلی پایین گزارش شده است.
گراف زیر بازده پسته آمریکا در واحد سطح را طی 30 
سال گذشته و بازده یکی از باغ های نیکولز را که تحت 
نمایش می دهد.  را  اند  بوده  نیاز سرمایی  تاثیر مشکل 
احتماالً این باغ های خاص امسال حدود 280 کیلوگرم 
پسته در هر هکتار داشته باشند؛ در صورتی که 2 سال 

پیش حدود 4/5 تن پسته تولید کرده بودند. یک روند 
مشابه برای محصول پسته آمریکا در طی 5 سال گذشته 
زیر  سطح  خشکسالی،  آن  دلیل  و  است  افتاده  اتفاق 
کشت بیشتر باغ های جوان با بازده  کمتر بوده، اما غالباً 
تاثیر  روند  این  در شکل گیری  زمستانه  فقدان سرمای 
اما این  داشته است. بنابراین محصول امسال کم است، 
مساله چه تاثیری در قیمت گذاری دارد؟ در جدول ذیل 
عواملی که می توانند قیمت ها را باال ببرند و یا پایین 

بیاورند ذکر شده اند.
ایران  پسته  و  درصد   20 آمریکا  پسته  عرضه  امسال   
در  محصول  مانده  باقی  است.  کمتر  درصد   10 حدود 
انبارهای خارج از کشور، بیشتر از سال گذشته است و 
دلیل این موضوع کندی فروش می باشد. روی هم رفته، 

این عوامل نشان از تقویت قیمت ها دارند.
 اما تقاضا برای محصول سال گذشته روند کندی داشته 
و  قوی  دالر  فروشی،  خرده  باالی  های  قیمت  و  است 

در  همگی  آمریکا  پسته  برای  ها  چینی  کمتر  تقاضای 
کاهش خریدها و بارگیری ها دخالت داشته اند.

قیمت  با  است  الزم  که  دارد  وجود  کمی  عرضه  امسال 
جبران گردد. احتماالً قیمت ها در شروع فصل برای هر 
کیلوگرم پسته خام اکسترا نامبر وان )US extra #1( سایز 
)21/25( حدود 11.2 تا 11.57 دالر خواهد بود و قیمت 
هر کیلو مغز پسته اکسترا نامبر وان 24.25 دالر است. 
ما انتظار داریم که امسال مجدداً خریداران تعهدات کوتاه 
مدت تری ببندند، چون قیمت های بعدی در طول سال 
انداز محصول سال آینده تعیین  تجاری و توسط چشم 

خواهد شد. 
چیزی که ما سال گذشته دیدیم این بود که در ابتدای 
فصل قیمت ها 11/57 دالر بود، سپس با کاهش معامالت 
در اواخر زمستان تا بهار قیمت ها کاهش یافت و مجدداً 
قیمت ها با خبرهایی که حاکی از کاهش محصول امسال 

بود افزایش پیدا کردند.

نیکولز در تاریخ 26 شهریور منتشر کرد:
عرضه محصول ایران و آمریکا امسال کمتر است

عوامل کاهش قیمتعوامل افزایش قیمت
افزایش باقی مانده محصول از سال گذشتهکم بودن محصول امسال

دالر قویکاهش تامین محصول سال آینده
تقاضای چین و اروپامحصول کم ایران در سال جاری

مقاومت مصرف کننده در مقابل قیمتخشکسالی در حال پیشرفت در کالیفرنیا
محصول بالقوه سال آینده آمریکا؟؟؟؟محصول بالقوه سال آینده آمریکا؟؟؟؟
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کشورهای  و  ایران  بین  توافق  به  دستیابی  از  پس 
تاریخ  در  ایران  ای  هسته  مسائل  خصوص  در   5+1
شورای   ،)2015 جوالی   14( جاری  سال  تیرماه   24
اروپا اتحادیه  مشترک  امنیت  و  خارجی   سیاست 
 )Common Foreign and Security Policy ( تصمیم گرفت 
که تعلیق برخی از تحریمهای خود پیرامون تبادل کاال 
تحریم  اجرای  ایران که در  علیه  بر  آن  به  ارز مربوط  و 
می کرده  اعمال  جانبه  یک  بصورت  و  المللی  بین  های 
را تا تاریخ  26 دی ماه سال جاری )16 ژانویه 2016( 

تمدید کند. 
مذاکرات  تمدید  پی  در  گذشته  سال  است  ذکر  شایان 
اتحادیه  جاری،  سال  تیرماه  دهم  تاریخ  تا  ای  هسته 
اروپا، برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ فوق الذکر 

تحریمهای مربوط به تبادل کاال و ارز مربوط به آن را به 
حالت تعلیق در آورده بود. 

این موارد به شرح زیر می باشد:  
انتقال های مربوط به داد و ستدهای مواد  الف( نقل و 
نیز  و  باشد  یورو  میلیون  یک  زیر  آن  ارزش  که  غذایی 
انتقال های مربوط به حواله های شخصی زیر 400 هزار 
یورو بدون اجازه ی قبلی بالمانع است. اگر رقم بیش از 
ده هزار یورو باشد انتقال ارز باید به اطالع مقام ذیصالح 

کشور عضو برسد.
مواد  ستدهای  و  داد  به  مربوط  های  انتقال  و  نقل  ب( 
غذایی که رقم آن بیش از یک میلیون یورو باشد و نیز 
با  باید  یورو  هزار  چهارصد  باالی  شخصی  های  حواله 
کسب اجازه ی قبلی از مقام ذیصالح کشور عضو صورت 

آن  در  انتقال  این  که  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور  پذیرد. 
دیگر  به  مجوز  صدور  خصوص  در  باید  شود  می  انجام 

کشورهای عضو اطالع رسانی کند. 
ج( هر نوع انتقال دیگر برای ارقام باالی یکصد هزار یورو، 
کشور  ذیصالح  مقام  از  قبلی  ی  اجازه  کسب  مستلزم 
عضو اتحادیه ی اروپا است. کشور عضو اتحادیه اروپا که 
انتقال ارز در آن انجام می شود باید به دیگر کشورهای 
اطالع رسانی کند.  عضو در خصوص مجوز صادر شده، 
اینکه  مگر  شود  صادر  هفته  چهار  طی  در  باید  مجوز 
مقام ذیصالح کشور عضو در این محدوده زمانی با مجوز 
مخالفت کرده باشد. کشور عضو اتحادیه ی اروپا باید به 
اطالع دیگرکشورهای عضو برساند که با مجوز انتقال ارز 

مخالفت کرده است.

تمدید تعلیق تحریم های  مالی تجارت مواد غذایی ایران توسط اتحادیه اروپا 

برنامه  سرپرست  میشل،  دیوید  قلم  به  مقاله ای  در 
استیمسون  مرکز  اندیشکده  در  محیطی  زیست   امنیت 
به بررسی معضالت زیست  محیطی و تغییرات جوی و 
آب و هوایی ایران  پرداخته است. دیوید میشل با اشاره 
به هزینه های تحمیل شده از سوی این معضالت بر نظام 
اقتصادی کشور، تأکید می کند که در حال حاضر خطری 
که از جانب بحران قریب الوقوع منابع آب ایران احساس 
و  خارجی  دشمنان  ازخطر  بیش  مراتب  به  می شود، 

منازعات سیاسی داخلی است.
تقریباً دو سوم حجم بارندگی کشور پیش از آنکه بتواند 
ایران  نتیجه،  در  می شود.  تبخیر  کند،  آب  پر  را  رودها 
از  برداشت  با  را  خود  نیاز  مورد  آب  از  نیمی  از  بیش 
سرعت  به  عمومی  مصرف  و  می کند،  تأمین  آبخوان ها 
در حال تحلیل بردن منابع آب زیرزمینی است. با نرخ 
سال   50 ظرف  ایران،  در  آب  بی رویه  مصرف  کنونی 
آینده، 12 استان از 31 استان این کشور ذخایر آبی خود 

را به پایان خواهند رساند.
مشکل  این  وخامت  بر  ایران  اقتصادی  سیاست های 
افزوده اند. بهره برداری از آب های زیرزمینی برای مالکان 
دولتی،  یارانه های  وجود  علت  به  و  است  آزاد  چاه ها 
مصرف کنندگان تنها بخشی از هزینه های واقعی مصرف 
انرژی الزم برای پمپاژ آب به سطح را می پردازند. ساالنه 
بازگشت  غیرقابل  زیرزمینی  آب های  از  زیادی  حجم 

ایران، به سطح زمین پمپاژ می شوند.
مشکالت آبی ایران در حال آسیب زدن به اقتصاد ملی 
این کشور است. 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران 
حاصل فعالیت بخش کشاورزی است که نزدیک به یک 
دارد.  استخدام خود  در  نیز  را  ایران  کار  نیروی  چهارم 
نیز  ملی  غذایی  امنیت  از  بخش،  این  فعالیت  عالوه  به 

پشتیبانی می کند؛
بخش کشاورزی با اختصاص 92 درصد از کل مصرف آب 
کشور به خود، تنها در حدود 66 درصد نیاز غذایی 79 

میلیون نفر جمعیت ایران را تولید می کند. کشور ایران 
ناچار به وارد کردن 37 درصد باقیمانده است؛ و تشدید 
بخش  تولید  توان  بیشتر  کاهش  خطر  آب«  »تنش 
کشاورزی را هشدار می دهد، که به نوبه خود منجر به 
افزایش هزینه واردات و وخیم تر کردن فشارهای مالی 
توسط  آب  بی رویه  برداشت  حقیقت،  در  شد.  خواهد 
به  زدن  حال صدمه  در  حتی  اکنون  کشاورزی،  بخش 

امنیت غذایی کشور است. 
سوء مدیریت نیز سهم بسزایی در بحران آب ایران دارد. 
طریق  از  را  خود  آب  منابع  سوم  یک  ایران  شهرهای 
آبیاری  از دست می دهند. سیستم  آب  لوله های  نشتی 
این کشور نیز ناکارآمد بوده و از بازدهی بسیار پایینی 
در  که  آبی  حجم  از  نیمی  از  بیش  است.  برخوردار 
بخش کشاورزی مصرف می شود، به هدر می رود. ایران 

مجدد  تنظیم  به  آب،  بحران  چالش های  از  عبور  برای 
سیاست ها و منابع خود نیاز دارد. به گفته کارشناسان، 
شیوه های  بکارگیری  جدید،  فناوری های  هزینه 
آب  تأمین  می تواند  که  اقداماتی  دیگر  و  صرفه جویی، 
مورد نیاز ایران در سال 2050 را امکان پذیر سازد، بالغ 

بر 3 میلیارد دالر در سال خواهد بود.
طرح هدفمندی یارانه ها که از سال 2010 آغاز شد، با 
این هدف طراحی شده بود که بتدریج مصرف کنندگان 
کرده،  آب رسانی  واقعی  هزینه های  پرداخت  به  وادار  را 
و انگیزه آنان را برای صرفه جویی در مصرف، و افزایش 
اما  دهد.  خواهد  سوق  خود  مصرف  شیوه های  بازده 
شد.  متوقف  اول  مرحله  از  پس  یارانه ها،  توزیع  اصالح 
بحران قریب الوقوع منابع آب زیر زمینی ایران به انقالبی 

فراگیر در سیاست گذاری های ملی نیاز دارد.

اندیشکده صلح ایاالت متحده آمریکا عنوان کرد: 
بحران آب در ایران خطرناکتر از دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی










