
ــور  ــته کش ــاورزان پس این روز ها هر جا در جمع کش
مى نشینى، صحبت از این است که باغدارى پسته دیگر 
مقرون به صرفه نبوده و درآمد ناشى از فروش محصول 
ــت و فرآورى را  ــر کفاف هزینه هاى تولید، برداش دیگ
ــده  ــور که در مقاله «هزینه تمام ش ــد. همانط نمى ده
ــور در سال 1390»  ــته در باغات مثمر کش تولید پس
ــاره شده، هزینه تولید  این ویژه نامه به تفصیل بدان اش
پسته در کشور به شدت در حال افزایش است. چنانچه 
ــاز با میانگین  ــک باغ نمونه ممت ــه براى ی در آن مقال
برداشت متوسط 1/5 تن پسته در هکتار محاسبه شده، 
ــته خشک در این باغ نزدیک  هزینه تولید هر کیلو پس
6500 تومان مى باشد. صحت ادعاى کشاورزان وقتى 
ــود که به یاد آوریم طبق گزارشات  ــخص تر مى ش مش
وزارت جهاد کشاورزى متوسط  برداشت پسته از باغات 
کشور حدود 700 کیلو پسته خشک در هکتار مى باشد. 
افزایش شدید هزینه هاى تولید پسته در کشور ناشى از 

چهار عامل اساسى است:
ــت محصول از باغات  1. کاهش مقدار میانگین برداش
ــن و نقصان کّمى و کیفى  ــاً به دلیل از بین رفت عمدت

منابع آبى در دسترس کشاورزان پسته؛
2. تورم مزمن و ساختارى اقتصاد کشور؛ 

3. حذف ناگهانى یارانه هاى انرژى از سوى دولت و 
4. سنتى ماندن ساختار کشاورزى پسته کشور از قبیل 
ــیون فعالیتهاى باغى و  ــرده مالکى و عدم مکانیزاس خ

برداشت.
ــتن از  ــوى دیگر قضیه که تدریجاً در حال کاس اما س
ــته در کشور مى باشد، عدم  صرفه اقتصادى تولید پس
ــته در تناسب با افزایش  ترقى قیمت ریالى فروش پس
ــب 80 درصد  ــد. چون قری ــاى تولید مى باش هزینه ه
ــور صادر مى شود، عرضه  ــاالنه پسته کش محصول س
ــا در بازارهاى بین المللى تعیین کننده قیمت  و تقاض
معامله پسته حتى در داخل کشور مى باشد. و از آنجا 
که قریب به اتفاق معامالت پسته در بازارهاى بین المللى 
به دالر آمریکا انجام مى شود، نرخ تبدیل دالر به ریال 
نقش غیرقابل انکارى در درآمد ساالنه کشاورزان و تجار 

پسته بازى مى کند.
ــه خوانندگان را به یک  ــدن مطلب توج براى روش  ش

مثال جلب مى نمایم : 
فرض کنید نرخ تبدیل دالر به ریال در بازار آزاد به جاى  
13500 ریال امروز  40000 ریال بود؛ چنانچه قیمت 
فروش یک محموله فرضى پسته در یک معامله، از قرار 
هر کیلو 7 دالر باشد، عایدى فروشنده از این معامله به 
ــته فروش رفته به جاى 9450 تومان،  ازاء هر کیلو پس

28000 تومان خواهد بود. 

از آنجا که در صورت ترقى نرخ دالر، افزایش هزینه هاى 
ــب با تورم داخلى و بسیار  تولید پسته کماکان متناس
ــد خواهد نمود، به طور  کمتر از افزایش ترقى دالر رش
قطع حاشیه سود کشاورزان پسته از قَِبل افزایش نرخ 
ــت. در چنین  ــمگیرى خواهد داش ــش چش دالر افزای
شرایطى، صرفه اقتصادى، بار دیگر به کشاورزى پسته 
کشور باز خواهد گشت و انگیزه جهت سرمایه گذارى 
ــدرن افزایش خواهد  ــته جدید و م در ایجاد باغات پس
ــه ریال که چنین  ــا واقعاً نرخ تبدیل دالر ب یافت. ام
ــر زحمت کش تولیدکننده در  ــگرفى بر قش تأثیر ش
ــته، افراد شاغل در سایر  ــور اعم از باغداران پس کش
بخشهاى کشاورزى و همچنین کلیه صنایع تولیدى 
ــس همه آحاد  ــا نقل محفل مجال ــن روزه دارد و ای
کشور شده است باید در کجا قرار گیرد؟ جهت پاسخ 
ــتاوردهاى  ــش، اول باید اذعان نمود دس به این پرس
ــام تجربیات تاریخى تلخ  ــم اقتصاد که بر پایه تم عل
ــیرین جامعه بشرى بنا شده، مبین آن است که  و ش
ــه ارز در طى فرآیند  ــت هر کاال منجمل تعیین قیم
ــنده و خریدار و به واسطه حصول  معامله بین فروش
ــس از انجام  ــراى هر دو طرف پ ــتر ب مطلوبیت بیش
ــق قرار مى گیرد. قیمتى که براى  معامله، مورد تواف
ــنده و خریدار نوعى  ــادل یک کاال بین یک فروش تب
ــت براى یک  ــود، ممکن اس مورد توافق واقع مى ش
ــته باشد.  ــنده یا خریدار دیگر مطلوبیتى نداش فروش
ــت ”واقعى“، ”ذاتى“  ــن واژگانى از قبیل قیم بنابرای
ــک نهاد بیرونى  ــوى ی و حتى ”تعیین قیمت“ از س
ــده،  یا ثالث براى کاالها، در اقتصاد امروز تعریف نش

نامفهوم و مهجورند.
نیازها و روابط گسترده و پیشرفته بشر امروزى به ناچار 
ــرفته مبادله کاالها شده  سبب پیدایش بازارهاى پیش
است. در یک بازار آزاد، تعداد زیادى خریدار و فروشنده 
مشغول مبادله یک کاالى مشابه مى شوند. چنانچه یک 
ناظر از بیرون نگاه اجمالى به بازار آزاد بیاندازد متوجه 
ــود که قیمت میانگین کاالى در حال مبادله در  مى ش
آن بازار به طور مداوم در اثر کاهش یا افزایش در میزان 
عرضه و تقاضا در حال تغییر است. در واقع در بازار آزادى 
که پایه علم اقتصاد امروزى است، قیمت و تغییرات آن، 
ــزارى خودکار جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا  اب
در کل بازار است. به عنوان مثال، چنانچه در عین ثابت 
ــراى خرید آن افزایش  ــدن عرضه یک کاال، تقاضا ب مان
یابد، مکانیزم موجود در بازار آزاد به طور خودکار باعث 
ــه و در اثر این افزایش  ــود تا قیمت کاال باال رفت مى ش
تعدادى از خریداران بالقوه که تمایل به خرید در قیمت 
باالتر را ندارند از گردونه رقابت خارج شوند. این فرآیند 

خودکار، مجدداً تعادل بین میزان عرضه و تقاضاى کل 
ــازد. باید توجه نمود  موجود در آن بازار را برقرار مى س
که این کارکرد قیمت، نافى نقش اول آن در معامله که 
همانا حصول مطلوبیت بیشتر براى طرفین معامله پس 

از اتمام معامله است نمى باشد.
در اقتصادهاى پیشرفته نقش حاکمیت در فعالیت هاى 

اقتصادى به دو مورد خالصه مى شود:
1. تأمین کننده شرایط و زیرساخت هاى الزم جهت ایجاد 

بازار آزاد داد و ستد کاالها و جلوگیرى از انحصار و 
2. داورى بین طرفین معامله در صورت بروز اختالف بر 

طبق قوانین از قبل وضع شده. 
در یک اقتصاد مدرن، دولت ها به هیچ وجه حق دخالت 
در بازار آزاد از طریق ”تعیین قیمت“ و یا وارد شدن به 

رقابت با خریداران و فروشندگان را ندارند. 
اما در بسیارى از کشورهاى داراى ثروت هاى زیرزمینى، 
ــن دارایى ها اقدام به برهم  دولت ها با هزینه کردن ای
ــتهاى مداخله  ــم خودجوش بازار آزاد با سیاس زدن نظ
گرایانه مى کنند. عمق فاجعه هنگامى نمایان مى شود 
ــور متعلق به  که درك کنیم ذخائر زیرزمینى یک کش
ــور نیز مى باشد و  ــل هاى آتى مردم آن کش کلیه نس
نبایستى این ثروت ها صرف هزینه ایجاد رفاه براى نسل 

فعلى شود.
نمونه بارز این روش را مى توان در سیاست هاى ارزى 
ــال 1330 به این  ــور از س ــتقر در کش دولت هاى مس
ــو مشاهده کرد. در تمام این دوران هرگاه به واسطه  س
ــا در ریخت و پاش  ــت دولت ه قیمت باالى نفت، دس
ــى به بازار ارز،  ــرازیر کردن دالرهاى نفت باز بوده، با س
ــى باعث تنزل نرخ تبدیل دالر به ریال  به طور مصنوع
و بالتبع ارزان شدن کاالهاى مصرفى وارداتى و صدمه 
ــاورزى و صنایع تولیدى داخلى شده اند. در این  به کش
ــنده کاال (دالر) به  ــیر، دولت به عنوان یک فروش مس
رقابت با سایر فروشندگان (صادرکنندگان کشور) وارد 
شده است. شدت نابرابرى این رقابت مداخله گرایانه و 
ــن مى شود که در نظر آوریم هزینه  مخرب وقتى روش
تولید هر بشکه نفت در قیمت هاى حال حاضر چیزى 
ــت فروش آن بوده اما هزینه  در حدود 10 درصد قیم
ــه عنوان یکى از  ــته ب تولید به طور مثال هر کیلو پس
ــدود 75 درصد قیمت  ــاى غیرنفتى صادراتى ح کااله

فروش آن مى باشد. 
ــاى کوتاه مدتى که  ــاى ایران تنها در وقفه ه دولت ه
ــر  ــت اندك و یا قیمت آن پایین بوده، از س فروش نف
ــاى غیرنفتى  ــاج صادرات کااله ــارى خود را محت ناچ
توسط بخش خصوصى و تولیدات داخل کشور دیده اند. 
ــتن دالرهاى مازاد و  ــن وضعى به خاطر نداش در چنی

فرهاد آگاهنرخ واقعى دالر؟! و تأثیر آن بر صنعت پسته 
عضو پیوسته انجمن پسته ایران
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ارزان نفتى، دولتمردان به ناچار دست از دخالت در بازار 
ــاال تغییرات قیمت نفت را از  ــته اند. نمودار ب ارز برداش

سال 1987 میالدى به این سو نشان مى دهد.
مطابق این نمودار مالحظه مى شود که نفت، پایین  ترین 
نرخ خود را در این دوره در سال 1999 میالدى داشته 
است. در این زمان که دولت ایران حائز کمترین درآمد 
ــت.  نفتى خود بوده نرخ دالر آزاد 9430 ریال بوده اس
چنانچه این نرخ تبدیل دالر به ریال را به عنوان نرخى 
که کمترین مداخله دولت و دالرهاى نفتى را در جایگاه 
ــى توان متصور بود، مبنا قرار دهیم، تخمین نرخ  آن م
تبدیل دالر به ریال امروز به فرض عدم مداخله مجدد 
ــون، از روش زیر قابل  ــتر دولت از آن تاریخ تا کن بیش

استخراج است. 
ــن تخمین را با  ــت آوردن ای ــدول مقابل روش بدس ج
استفاده از تفاوت نرخ تورم ریال و دالر طى این سال ها 
نشان مى دهد. مطابق این جدول، با مبنا قرار دادن نرخ 
ــى برابر 1999 میالدى  ــال 1378 شمس ارز آزاد در س
ــاالنه آن بر اساس تفاوت درصد  ــبه افزایش س و محاس
ــرخ تبدیل 42335 ریال  ــاالنه ریال و دالر به ن تورم س
ــال 1390 خواهیم رسید. این بدین معناست  براى س
ــاختن دالرهاى  ــرازیر س که چنانچه دولت به جاى س
ــت از  ــى از فروش ثروت نفت به بازار داخلى، دس ناش
تباه ساختن سرمایه نسل هاى آینده بر مى داشت، هم 
اکنون هر دالر آمریکا قاعدتاً مى بایست نرخى حول و 
حوش 4200 تومان مى داشت. در این صورت عایدى 
ناشى از فروش هر کیلو پسته 7 دالرى به جاى 9500 
ــب 30000 تومان بود. حتى چنانچه  تومان فعلى قری
ــال  ــل ارز آزاد را پس از مداخله دولت در س نرخ تبدی
ــازى آن در 7924 ریال مبنا  ــى س ــک نرخ 1381 و ت
ــاوت نرخ تورم داخل  ــرار دهیم، با در نظر گرفتن تف ق
ــور از آن سال تاکنون، قیمت دالر آمریکا  و خارج کش

ــت هم اکنون در حدود 23000 ریال مى بود  مى بایس
که این عدد نیز بسیار بیشتر از نرخ 13500 ریالى فعلى 
است. محاسبات به عمل آمده نشان مى دهد نرخ آزاد 
ارز پس از حذف آثار تورم از آن در حال حاضر در پایین 

ترین نقطه تاریخى خود قرار دارد. 
ــت دولتمردان ما به جاى اتخاذ سیاست هاى  امید اس

ــا هدف جلب رضایت مصرف  ــى غیر قابل تداوم ب رفاه
کنندگان غیر تولیدگر، شهامت آن را بیابند تا با امتناع 
ــه ارزى موجب رونق  ــاى مداخله گرایان ــت ه از سیاس
ــاورزى و صنایع تولیدى داخل کشور و بالتبع آن  کش
ــطه ایجاد اشتغال در  ــازى افراد جامعه بواس توانمندس

بخش هاى تولیدى شوند.

نرخ تبدیلرصد تورم ساالنهسال
ریالتفاوتدالرریالمیالدىشمسى

1378199920,02,217,89,430
1379200012,83,49,411,109
1380200111,32,88,512,053
1381200215,71,614,113,752
1382200315,62,313,315,581
1383200415,32,712,617,544
1384200510,43,47,018,773
1385200611,93,28,720,406
1386200718,42,915,523,569
1387200825,43,821,628,660
1388200910,8-0,311,131,841
1389201012,41,610,835,280
1390201122,02,020,042,335

www.indexmundi.com :منبع نرخ هاى تورم دالر و ریال

تخمین نرخ تبدیل دالر آمریکا به ریال ایران (با فرض حداقل مداخله دولت در بازار ارز)
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