
 گفتـه مى شـود تولیـد و تجـارت همواره 
بـه هـم مرتبـط هسـتند. از دیـدگاه تاریخـى، 
تولیـد و تجارت پسـته ایران چگونه بـر هم تاثیر 

گذاشته اند؟
ــته در کرمان از آنجا  به گمان من تولید و تجارت پس
ــرق آمریکا براى پسته  پا گرفت که در نیویورك و ش
ــازار از چند گونى اولیه  ــد و این ب یک بازارى پیدا ش
ــعه یافت و این سنگ  تا حدود 15-10 هزار تن توس
ــدار ضریب اطمینان  ــد و باغ بناى تولید در ایران ش
ــعه  ــته را توس خاطرى پیدا کرد که اگر باغدارى پس
ــود دارد. منتها این بازار  ــراى آن وج ــد، بازارى ب ده
ــت اندرکار پسته  خیلى محدود بود و تجارى که دس
ــرق آمریکا نمى  ــى کردند که بازارش ــد حس م بودن
ــى از جایگزینى  ــوى افزایش تولید ناش تواند جوابگ
باغات پسته بجاى مزارع پنبه شود. در آغاز دهه 40 
خورشیدى که حدود 16- 15 سال از جنگ جهانى 
دوم گذشته بود این طور تصور مى شد که بازسازى 
ــگ انجام و توان خرید مردم اروپا در  خرابى هاى جن

حال افزایش است. 
 آیا اولین تـالش براى صادرات به اروپا در 

همین سالها انجام شد؟
ــوم غالمرضا آگاه  ــال 1314 مرح بله. گرچه در س
ــگاه بروکسل و پخش بروشور  ــرکت در نمایش با ش
ــه اروپائیان  ــته ب ــناخت پس ــعى در ش تبلیغاتى س
ــرده بود ولى اولین تالش پیگیرانه در دهه چهل  ک
ــط ”شرکت صادرات پسته ایران“ انجام شد.  و توس
ــیدى و  ــرکت در دهه 30 خورش ــیس این ش تاس
ــد، آگاه، امین و  ــى خانواده هاى مرش از گردهمای
ــى این خانواده ها  ــکل گرفت که همگ برخوردار ش
ــار بودند. مدیر  ــنجانى یزدى تب ــداران رفس از باغ
ــان مرحوم جواد  ــرکت از آغاز تا پای ــل این ش عام

ــرادران نظرى و  ــه ب ــى زمانى ک ــود، حت ــد ب مرش
ــرکت پیوستند. این  برخى باغداران دیگر به این ش
ــه آمریکا در دهه  ــرکت که براى کار صادرات ب ش
30 دفترى در نیویورك داشت، در آغاز دهه چهل 
ــز در هامبورگ ایجاد و  ــت دفترى نی تصمیم گرف
ــت در اروپا را آغاز کند. نماینده اى که براى  فعالی
ــرج بود که در  ــد برادر من ای ــن کار انتخاب ش ای
ــرکت صادرات پسته ایران در  آن زمان نماینده ش
ــد که به  ــان مأموریت داده ش آمریکا بود و به ایش
ــال  ــال 1341 و به مدت چهار س اروپا برود. از س
ایشان در آلمان بود و سعى کرد که با شرکت هاى 
ــرد و آنان را  ــواد غذایى تماس بگی ــته بندى م بس
ــویق کند به اینکه پسته را برشته و بسته بندى  تش
ــان بادام زمینى آجیل اصلى اروپا  کنند. در آن زم
بود و ایشان شرکت هایى را که بادام زمینى بسته 

بندى مى کردند هدف قرار داد.
 تا آن زمان پسـته وارد بازار اروپا نشـده 

بود؟
ــناختند. در آن زمان من در  ــته را نمى ش اصًال پس
 BBC ــجو بودم. به یاد دارم در رادیو انگلیس دانش
ــد و گوینده از  ــابقه رادیویى برگزار مى ش یک مس
مدعوین سؤاالتى مطرح میکرد. در یکى از برنامه ها 
ــته یک سبک  ــؤاالت این بود که آیا پس یکى از س
ــک آجیل خوردنى؟  ــت؟ یا ی ــى ایتالیایى اس نقاش
ــنگرى؟ هیچکدام جواب  ــا از معماران دوره روش ی
ــت را نمى دانستند. به طور عادى پسته را در  درس
اروپا اگر به کسى مى دادى با پوست در دهان مى 
ــیدى به  ــته در اوایل دهه 40 خورش انداخت. پس
ــیار کم در بندرمارسى توسط عرب هاى  مقدار بس
ــد ولى خیلى اندك و متمرکز  مهاجر مصرف مى ش
ــادى پیدا نکرده  ــعه اى در بین مردم ع بود و توس

ــته  ــتند پس ــوى ها هم نمى دانس بود. یعنى فرانس
چیست. شادروان ایرج آگاه در آن دوره چند ساله 
ــت شرکت هاى اروپایى را قانع کند که این  نتوانس
کاال را به عنوان آجیل، بسته بندى و عرضه کنند. 
ــته کردن را با امکاناتى  ــات شور و برش اما آزمایش
ــاى اروپایى تجربه کرد که در  ــرکت ه که بود با ش
ــیدند که  ــرکت ها به این نتیجه رس نهایت، آن ش
ــته به بازار اروپا هنوز مناسب  زمان براى ورود پس
ــت (Liebelt)“ و ”زه  ــاى ”لیبل ــرکت ه ــت. ش نیس
ــات را انجام  ــن تجربی ــر(Seeberger)“ از آن بی برگ

ــروع کار را به آینده موکول کردند. داده و ش
 وضعیت بازارمغز پسـته چگونه بود؟

ــته وارده به اروپا عموما دوپوسته و محدود  مغز پس
ــته افغانى هم به  به رقم قزوینى بود و البته مغزپس
ــته شده و از ایران به آلمان  ایران مى آمد، دوپوس
مى رفت. تولید مغز پسته قزوین درآن زمان شاید 
ــالى 100  ــالى 40-30 تن بود و مغز افغانى س س
ــته ایران“ به  ــط ”شرکت صادرات پس تن که توس
ــازى و صنعت گوشت  ــتنى س آلمان صادر و در بس
ــفانه خرج دفتر  ــد. متاس ــاس) مصرف مى ش (کالب
هامبورگ با این فروش درنمى آمد و بعد از حدود 
ــته ایران“ تصمیم  4-3 سال ”شرکت صادرات پس
ــد. در آن زمان  ــان را تعطیل کن ــت دفتر آلم گرف
ــاى اکبرامین بود و  ــرکت در آمریکا آق نماینده ش
ــدود 70 درصد صادرات  ــرکت قریب به ح این ش
ــته ایران را انجام مى داد. ایرج آگاه مجدداٌ به  پس

ــت. دفتر نیویورك پیوس
 یعنـى مدیران شـرکت بـه کل از ورود به 

بازار اروپا صرفنظر کردند؟
ــته ایران  ــرکت صادرات پس ــأت مدیره ش  نه، هی
ــا مدیریت  ــال کردند. ب ــتراتژى دیگرى را دنب اس

گذشته چراغ راه آینده
تاریخچه شکل گیرى و فراز و فرود بازار اروپا در گفتگو با مهدى آگاه

نگاهى به تاریخ صادرات پسته ایران به اروپا نشان 
ــیدى  ــى دهد مردمى که تا آغاز دهه 50 خورش م
ــتند، ظرف مدت 20 سال  شناختى از پسته نداش
ــته  ــه بزرگترین و عمده ترین خریداران پس بعد ب
ایران تبدیل شدند. ثبت رقم 85 هزار تن صادرات 
ــته در سال محصولى 1375 به 15 کشور عضو  پس
اتحادیه اروپا یعنى 68 درصد از کل صادرات 124 
ــال و مقایسه آن با  ــته ایران در آن س هزارتنى پس
ــال 1355،  رقم صادرات کمتر از 1000 تن در س
ــناس اقتصادى را در شگفتى فرو خواهد  هر کارش

ــته ایران  ــوتان صنعت پس ــتى پیشکس برد. به راس
ــتند به بازار سخت  ــى و چگونه توانس به چه روش
ــد و در کمتر از دو  ــه کار اروپا نفوذ کنن و محافظ
ــبد خشکبار  ــته ایران را به عضو اصلى س دهه پس

اروپا تبدیل کنند ؟ 
از آنجائیکه به گواهى بسیارى از مرتبطین صنعت، 
ــوتان این بازار  خانواده آگاه ازبنیانگذاران و پیشکس
ــابقه تاریخى  ــى س ــد، لذا به منظور بررس ــوده ان ب
ــکل گیرى آن با آقاى  ــن بازار و افراد مؤثر در ش ای
ــتیم. در این مصاحبه  ــدى آگاه به گفتگو نشس مه

ــابقه  آقاى مهدى آگاه تأکید مى نماید که ”این س
ــان به تصویر کشیده  تاریخى تنها از زاویه دید ایش
شده است و چه بسا صاحبنظران و پیش کسوتانى 
ــتان بازار اروپا  ــه مى توانند از زاویه دیگرى داس ک
ــته  ــاس خبرنامه پس ــو نمایند.“ بر این اس را بازگ
ــى بازار اروپا  ــاى مختلف تاریخ ــى زوای از بازگوی
ــتقبال مى نماید،  ــر صاحبنظران اس ــط دیگ توس

ــود. ــته چراغ راه آینده ش ــد که گذش باش
حمید فیضى
دبیر انجمن پسته ایران
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ــرکت در خیابان  ــن آگاه درانبار ش ــادروان حس ش
ــن آمریکایى  ــته ک ــتگاه برش ــوش تهران 2 دس ش
ــته بندى  ــتگاه بس ــدارى و نصب کردند. دس خری
ــته  ــى نیز براى وکیوم کردن قوطى هاى پس آلمان
ــته و بسته بندى  ــروع به برش ــد و ش خریدارى ش
ــته در قوطى هاى فلزى نمودند که بازار  کردن پس
ــش دهند.  داخل را در مناطق گرم و مرطوب پوش
ــتان و حاشیه دریاى خزر از رفاه و  آن زمان خوزس

رونق اقتصادى خوبى برخوردار بودند.
ــد) آریا،  ــت تجارى(برن ــه عالم ــن مرحله س در ای
ــن آگاه  ــد و حس ــت داده ش ــام ثب ــا و خی آپادان
ــده با برند آریا  ــته بندى ش ــته بس براى فروش پس
ــى (ونه در  ــس موادغذای ــاى لوک ــگاه ه در فروش
ــى برزیل و غرب  ــا) در اروپا و حت ــوپرمارکت ه س
ــروع به بازاریابى کرد و این کار در اوایل  آفریقا ش
ــت یعنى پسته با کیفیت  دهه 50 به موفقیت نشس
ــارك آپادانا  ــوع اکبرى براى م ــن) از ن عالى(توچی
ــا درقوطى هاى  ــارك آری ــى براى م ــم فندق و رق
ــه آن قوطى ها از  ــا قوطى وکیوم ک ــه اى و ی هدی
ــمگیر صادر و  ــد با طراحى چش خارج وارد مى ش
ــون“ و  ــگاه هاى لوکس اروپا نظیر ”فوش در فروش
ــگاه هاى لوکس آلمان  ــیم“ پاریس و فروش ”ماکس
ــود خوب عرضه مى شد.  ــتان با حاشیه س وانگلس
ــار  ــس از مدتى برخى تجار دیگر، نظیرآقاى افش پ
ــد (Wonder) فعالیت خود را در همین زمینه  با برن
ــال 1353 بخش بسته  ــروع کردند. درحوالى س ش
ــته ایران“ به شرکت  ــرکت صادرات پس بندى ”ش
ــته بندى شده و  دیگرى که در کار مواد غذایى بس
مارك دار بود، فروخته شد. بدین ترتیب شادروان 
ــال پس از انقالب در شرکت  ــن آگاه تا یک س حس
ــرکت کشت و صنعت جیرفت“ کار  جدید یعنى ”ش
ــته بسته بندى شده را با برند ”آریا“ با  صادرات پس

موفقیت ادامه داد.
 در چـه زمانـى تصمیـم گیرى شـد که به 

صورت جدى تر به بازار اروپا وارد شـوند؟
ــد از واگذارى  ــى بع ــال 1354 یعن ــى س  در حوال
ــرکت جدید و رفتن مدیر  ــته بندى به ش بخش بس
ــرکت، بخشى از سهامداران  صادرات اروپائى از ش
ــته ایران“ که با این تحوالت  ”شرکت صادرات پس
ــدند که ایرج  ــرکت خارج ش ــد از ش ــق نبودن مواف
ــارکت یکى از  ــان با مش آگاه از آن جمله بود. ایش
ــته رویال“ را  ــتان خود ”شرکت صادرات پس دوس
ــورهاى جدید و به ویژه  به منظور بازاریابى در کش
ــیس کرد. کمى بعد شریک ایشان سهام  اروپا تاس
ــل ایرج آگاه آن  ــود را به من واگذار کرد. تحلی خ
ــرکتها و مارکهاى سرشناس  بود که تا زمانى که ش
ــته ایران را بسته بندى و عرضه نکرده  اروپائى پس

ــگاه هاى لوکس  ــند، نمى توان از سطح فروش باش
ــوپر مارکتها و توده مصرف  مواد غذایى به درون س

کننده اروپائى نفوذ کرد. 
ــال“ براى  ــته روی ــرکت صادرات پس ــع ”ش در واق
ــته کردن در  ــه اروپا و برش ــته خام ب صادرات پس
ــروع کار با برشته کردن  آنجا تأسیس شد. ولى ش
ــى که در  ــته های ــران بود. اولین پس ــته در ای پس
ــگاه هاى اروپا به فروش رفت در یک شرکت  فروش
ــه کوتاهى  ــر“ بود و با فاصل ــام ”زه برگ ــى بن آلمان
ــم ”لیبلت“ که بادام  ــرکت آلمانى دیگرى به اس ش
ــر مجموعه یک  ــته بندى مى کرد و زی زمینى بس
 “(Bahlsen)ــزن ــرکت عظیم آلمانى بنام ”بال ش
ــرکتهایى بودند  ــد. اینها اولین ش ــود نیز وارد ش ب
ــته  ــى از آقاى ایرج آگاه پس که به صورت آزمایش
ــته خریدند و شروع به بسته بندى نمودند که  برش
ــدند. در  ــتقبال مصرف کننده روبرو ش نهایتاً با اس
این مقطع شرکت ”بالزن“ که در کار برشته کردن 
ــته بندى بادام زمینى بود به آقاى ایرج آگاه  و بس
ــنهاد داد که شرکت مشترکى در آلمان ایجاد  پیش
ــته کردن و  ــته خام، برش ــراى واردات پس ــود ب ش
خدمات بسته بندى بدون برند، تا عالوه بر شرکت 
ــهامدار، پسته را از این شرکت  بالزن که بعنوان س
ــته را از این  ــایررقبا هم پس ــدارى مى کند س خری
شرکت خریدارى کنند. البته الزمه این امر آن بود 
که دیگر خریداران از مشارکت شرکت ”بالزن“ بى 
ــند. بدین منظور شرکتى به نام ”شرکت  اطالع باش
ــیس شد که 50  ــته رویال“ در هامبورگ تأس پس
ــرکت متعلق به شرکت ایرانى  ــهام این ش درصد س
”شرکت صادرات پسته رویال“ و 50 درصد متعلق 
ــام یک دفتر وکالت  ــرکت بالزن بود ولى به ن به ش
ــرکت در ایران به  ــده بود. بعدها که نام ش ثبت ش
ــر یافت نام  ــته کویر“ تغیی ــرکت صادرات پس ”ش
ــد.  ــرکت آلمانى نیز به ”Omninut“ تغییر داده ش ش
ــرکت  ــته را از این ش ــته برش برندهاى اروپائى پس
ــته بندى  ــان بس به صورت فله خریدارى و خودش
ــدى مصرفى  ــته بن ــفارش بس مى کردند و یا با س
خریدارى مى نمودند، با مارك خود آن شرکت ها. 
ــرکت ”Omninut“ کارش خرید و واردات  در واقع ش

ــته خام و کارخدماتى بود. پس
ــرکت تعاونى پسته  ــال مدیر ”ش بعد از یکى دو س
ــر افتاد که در اروپا این  ــنجان“ هم به این فک رفس
ــد. در آن زمان آقاى دکتر رفیعى  کار را انجام ده
ــان  ــل از انقالب برادر ایش ــود. قب ــر تعاونى ب مدی
ــرکتى در  ــارکت وى ش ــاى عباس رفیعى با مش آق
لوکزامبورگ تأسیس کرد بنام ”ایریکو(Ireco)“ که 
ــام آقایان رفیعى  ــرکت بن امروز هم وجود دارد. ش
ــد و این شرکت  ــیس ش ــخصى تأس و به صورت ش

ــرکت ”Omninut“ پیش مى رفت.  پا به پاى ش
ــروه دیگرى در ایران با مدیریت  در همین زمان گ
ــت به تاسیس ”شرکت  آقاى دکتر اصغر راجى دس
ــته پارس“ زده و با خرید دستگاههاى  صادرات پس
برشته کن آمریکائى و بسته بندى آلمانى اقدام به 

ــته کردند. ــته برش بازاریابى براى صادرات پس
 “Omninut” شـرکت ایریکو هـم مثـل  
عمل مى کرد یعنى پسـته خام را در اروپا شورمى 

کرد و بین شـرکت ها توزیع مى کرد؟
بله

 آیا در زمان انقالب و جنگ مشـکلى براى 
صادرات پیش نیامد؟

ــته از ایران  ــد از انقالب صادرات پس ــال اول بع س
ــب یازدهم  ــدید در ش ــرمازدگى ش ــر س ــه خاط ب
ــد و یک دوره رکود دو  ــت 58 متوقف ش اردیبهش
ــادرات ایران  ــود محصول بر ص ــاله بخاطر کمب س
ــالب ارز و کلیه  ــالهاى بعد از انق ــد. س ــایه افکن س
ــد به طورى که بین  کاالهاى مصرفى دو نرخى ش
ــالهاى 1360-1365 هیچ نوع تجارتى در ایران  س
ــت انجام گیرد، مگر آنکه بتواند سیستم  نمى توانس
ــده را دور بزند. مدیران ”شرکت  دو نرخى ایجاد ش
صادرات پسته کویر“ در این دوره تصمیم به توقف 
 “Omninut” ــرکت ــرکت در ایران گرفتند. ش کار ش
ــود را از  ــورد نیاز خ ــام م ــته خ ــس پس ــن پ از ای
ــتند با مقررات  صادرکنندگان ایرانى که مى توانس
ــرکتهاى  ارز دونرخى کنار بیایند تهیه مى کرد. ش
صادراتى از سه طریق مى توانستند مقررات را دور 
ــب اجازه ورود وانت و اتوموبیلهاى  بزنند. یکى کس
ــتفاده از برخى گمرکات  سوارى، دیگرى روش اس
ــى  ــینان و باالخره روش مرزى و تعاونیهاى مرزنش
ــویچینگ که اجازه مى داد به جاى  ــوم به س موس
ــوروى سپرده شود. در  دالر، تعهد ارزى به روبل ش
ــته به قیمت مثًال  ــر اینصورت اگر یک کیلو پس غی
ــمى  4 دالر صادر مى گردید، قیمت آن به نرخ رس
ــتى  ــد و بایس ــر دالر 7 تومان 28 تومان مى ش ه
ــه بانک مرکزى مى دادى و 28 تومان مى  ارز را ب
ــته را در بازار هر کیلو120  ــى در حالیکه پس گرفت
ــد پسته را 120  تومان خریده بودى. چطور مى ش
ــال صادرات آن  ــد و 28 تومان در قب ــان خری توم

دریافت کرد؟ 
ــه این معضل  ــرکتهاى صادراتى ک باید خدمات ش
ایجاد شده توسط دولت وقت را با تهورى ستودنى 
ــى وسیع حل کرده و این حجم عظیم  و در مقیاس
ــانیدند  ــته را به بازارهاى مصرف صادراتى رس پس

ستایش نمود.
در دهه 60 خورشیدى واردات پسته ایران به اروپا 
شدیدترین رشد خود را تجربه کرد. طى این دوره 
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ــرف تجملى  ــا از یک آجیل کم مص ــته در اروپ پس
ــوپر مارکتهاى آلمان،  به یک کاالى مصرفى در س
هلند و فرانسه تبدیل گردید. به عنوان مثال حجم 
کار شرکت ”Omninut“ صرفٌا طى این دوره از کمتر 
ــدود 16000 تن در  ــال به ح ــن در س از 2000 ت

سال افزایش یافت!
 در اواخر دهه 60 خورشـیدى کل صادرات 

پسـته ایران به اروپا چقدر بود؟
شاید در آن سال ها صادرات به اروپا به حدود 45 

ــید.  هزار تن مى رس
 سـایر شـرکت ها کـه حدود 30 هـزار تن 
پسـته را بسـته بندى مى کردند پسـته خودشان 

را از کجـا مـى گرفتنـد؟
ــته خودشان را از شرکت  ــایر شرکت ها هم پس س
تعاونى و سایر تجار تأمین مى کردند و بعضا هم از 
ــال 1370 بود که تعاونى  طریق دبى. در حوالى س
ــته بندى  ــته و بس تصمیم گرفت خودش کار برش
ــى هامبورگ  ــد و در نزدیک ــا انجام ده را در اروپ

کارخانه اى احداث کردند. 
ــین هم شروع شده  ــکل آفالتوکس درآن زمان مش
ــم گرفت که دیگر به  ــرکت ”بالزن“ تصمی بود و ش
ــد، زیرا ”بالزن“  ــراکت در ”Omninut“ ادامه نده ش
ــمش در برود که در کار  ــاید اس ــید که ش مى ترس
ــته نیز آفالتوکسین  ــت و این پس ــته ایران اس پس
دارد و در نتیجه به فروش سایر محصوالت دیگرى 
ــرکت مى فروخت مثل شکالت، چیپس،  که آن ش

ــود. کیک و بادام زمینى صدمه وارد ش
ــرکت  ــروج بالزن از ش ــد از خ ــى بع ــدت کوتاه م
ــهامدار  ــد تعویض س ــال چن ــه دنب ”Omninut“ و ب
ــد. از همان  ــرکت ”Omninut“ منحل ش ــاً ش نهایت
ــته آمریکائى رفت و سایر  ــراغ پس ــال بالزن س س
ــته آمریکائى  ــناس دیگر هم به پس برندهاى سرش

روى آوردند. 
ــته بندى  ــم یک چندى به بس ــرکت زه برگر ه ش
پسته آمریکائى پرداخت. خوشبختانه در این زمان 
ــده بود و ما مى توانستیم  ــاله ارزى هم حل ش مس
ــم. بدین  ــر بگیری ــه اروپا را از س ــا صادرات ب راس
ــنهاد دادیم که با  ــرکت ”زه برگر“ پیش جهت به ش
ــته از درخت و پاکسازى نسبتا  برداشت سریع پس
ــرط آزمایش آفالتوکسین در  ــیع پسته را به ش وس

آزمایشگاههاى خودشان از ایران تامین نمائیم. 
 چـرا شـرکت ”زه برگـر“ دوباره به پسـته 

ایران بازگشـت؟
ــر  ــان 1000 دالر در ه ــى آن زم ــته آمریکای پس
ــنهاد دادم که نصف  ــن پیش ــود. م ــن گران تر ب ت
ــکا را به  ــته ایران با آمری ــالف قیمت پس این اخت
ــین براى شما  ــته بدون آفالتوکس ما بدهید تا پس

ــال ادامه  ــن کار براى بیش از 10 س ــتیم. ای بفرس
ــس از تحریم و  ــال پ ــرانجام چند س یافت. ولى س
ــدن گرفتاریهاى پسته ایران  ــانه اى ش به علت رس
ــرکت هم تا امروز دیگر با پسته ایران سر و  این ش
کارى نداشته. حتى شرکت ”بالزن“ هم براى مدت 
ــى نهایتا  ــن کار را بکند ول ــى قبول کرد ای کوتاه
ــه از  ــته ایران عاقبت ندارد و براى همیش گفت پس

پسته ایران رفت. 
 اما در آن سـالها که هنوز آزمایش اجبارى 

آفالتوکسـین در اروپا راه نیافتاده بود؟
ــین باالتر از حدى  در آن زمان حد مجاز آفالتوکس
ــته مى  بود که اکنون وجود دارد. اوایلى که ما پس
 15 ppb ــین در آلمان ــتادیم حد آفالتوکس فرس
ــت، اما خیلى قبل  ــود بعد به حدود 5 کاهش یاف ب
از اینکه دولت آلمان وارد قضیه آفالتوکسین شود 
ــرکت ها آزمایشگاه داشتند و مى دانستند پسته  ش
ــان را از پسته  ــت و خودش ــکل اس ایران دچار مش

ــیدند.  ایران بیرون مى کش
ــى 1376 و 1377 حدود 85  ــالهاى محصول در س
ــال به اروپا صادر شد، یعنى  ــته هر س هزار تن پس
ــال از1975 تا 1995 میالدى از  طى مدت 20 س
ــته ایرانى به  ــال صادرات پس 500-400 تن در س
ــیدیم. متاسفانه  اروپا، به صادرات 85 هزار تنى رس
ــال محصولى  ــران در س ــته ای ــس از تحریم پس پ
ــته براى ایجاد  1376 تمام زحماتى که صنعت پس
ــیده بود به هدر رفت و از  ــعه بازار اروپا کش و توس

ــقوط کردیم. قله س
ــیده  ــال 1370 دیگر به بلوغ رس ــازار اروپا در س ب
ــیس  ــده بود و با تاس ــم وارد ش ــى ه ــود و تعاون ب
ــتاکو(Pistaco)“ پسته را برشته و بسته  شرکت“پیس
بندى مى کرد و خالصه دست زیاد شده بود. مثال 
ــن اوان آقاى لیل آبادى که قبال در تهران  در همی
ــه کمک بانک هاى  ــت به اروپا آمد و ب حجره داش
اتریش کارخانه مجهزى براى برشته و بسته بندى 
ــهر گراتز تاسیس کرد. که البته  کردن پسته در ش
بعد از ورشکستگى ایشان بانک اتریش آن کارخانه 

را به آقاى عالقه بندیان فروخت.
 بـه نظر مى رسـد که در ایـن دوره عمده 
کار شور کردن در اروپا توسط شرکت هاى ایرانى 
انجـام مى شـد پس شـرکت هاى اروپایـى از چه 

زمانى خودشـان رأسـًا این کار را انجام دادند؟
حوالى سال 1368-1369 مشخص شده بود پسته 
ــرکت هاى  ــت و حضور ش در اروپا جا باز کرده اس
ــترش یافت نظیر  ــته گس دیگر اروپایى در امر پس
ــرکت ”ماکس کینه(Max Kiene) ” به سرپرستى  ش
ــرکت  ــاى هلموت دانکرت(Helmut Dankert) و ش آق
ــتى آقاى ”توماس  ــس (Felix)“ به سرپرس ”فیلیک

ــرکت بزرگ هلندى  ماى (Thomas May)“. چند ش
ــو(IMKO)“، ”دویویس“ و ”کلین“  نیز مانند ”ایمک
ــرکتهاى  ــا حقیقتا، این ش ــدا کردند. ام ــور پی حظ
ــبب باز شدن پاى  ”بالزن“ و ”زه برگر“ بودند که س

ــتند.  ــته ایران به اروپا گش پس
ــته بندى و آوردن  ــرکت ها در بس ــم این ش تصمی
ــوپرمارکت، خیلى کار  ــى جدید در بازار و س کاالی
ــرکت ”زه برگر“  ــود. رئیس خرید ش ــه اى ب دلیران
آقایى به نام ”مارتین“ بود که هنوز هم هست و در 
ــام ”رونالد برنت“ که  ــرکت ”بالزن“ هم آقایى بن ش
ــت. این  رئیس خرید ”بالزن“ بود نقش موثرى داش
ــزء افراد تصمیم گیر در خریدارى بودند.  دو نفر ج
ــفلر“ که  ــت از آقاى ”هانس ش ــا الزم اس در اینج
ــش آجیل ”بالزن“ را  ــراه آقاى ”لیبلت“ بخ به هم
ــتهاى موثر پشت  مدیریت مى کردند به عنوان دس
ــا گرفتن این صنعت در اروپا نقش  صحنه که در پ

ــتند نام برد.  موثرى داش
ــر تصمیمات این افراد در مراحل اولیه نبود این  اگ

ــکل نمى گرفت.  بازار ش
 سـوال مهمـى کـه اینجا مطرح مى شـود 
آن اسـت که چگونه صادرات یـک کاال به اروپا از 
400-300 تن در دهه 50 خورشـیدى تا 20 سـال 
بعد یعنى سـال 75 خورشـیدى به حدود 90 هزار 
تن توسـعه یافت؟ آیا کسـى براى پسته در اروپا 
تبلیـغ مى کرد؟ چگونه طى 20 سـال مصرف 200 

برابر شـد ؟
ــته رویال  ــرکت اولیه اروپائى یعنى پس در واقع ش
ــته نداد. زه برگر و  ــچ هزینه ى براى تبلیغ پس هی

بالزن هم پول تبلیغات نمى دادند.
 چـه اتفاقى افتاده بود؟ دلیل این رشـد و 

توسعه چه بود؟
تحلیل شخصى من که شواهد زیادى هم براى آن 
دارم در اینجا به طور خالصه عرض میکنم. در این 
ــته به شدت کاالى با صرفه اى بود. براى  دوره پس
ــى و واردکننده اروپایى،  ــدار، صادرکننده ایران باغ
ــته بندى مى کرد و  ــته و بس ــى که برش براى کس
ــوپرمارکت  ــتر فروش این کاال براى س از همه بیش
ــت. در سال هاى حدود 90 میالدى  ها صرف داش
در  ــدى“  ”آل اى  ــره  زنجی ــوپرمارکتهاى  س ــا  تنه
ــته در سال در  ــان به 6000 تن پس آلمان مصرفش

بسته هاى 100 گرمى رسیده بود.
 سود از کجا مى آمد؟ چگونه چنین مسئله 
اى که همگى در آن سـود ببرند وجود داشـت؟ و 
در نهایـت کاال هـم بـه قیمت ارزانـى در اروپا به 

فروش مى رفت؟ 
ــوع اول و اصلى، نرخ ارز در ایران بود. در آن  موض
ــازى  دوره که عمدتاً دوره جنگ و بعدا دوره بازس
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ــازارى ارز باالتر از ارزش  ــس از جنگ بود نرخ ب پ
ــروز که ارز در  ــت برخالف ام واقعى آن بود. درس
ــى در حال حاضر در  ــرخ پایینى دارد. یعن ایران ن
ــتى حدود  ــب با آن دوران، قیمت دالر بایس تناس
3600 تومان باشد ولى 1300 تومان است. در آن 
ــتیم نرخ بازار دولتى  ــى که ارز دو نرخى داش زمان
ــر ارزش واقعى دالر بود و نرخ بازار آزاد بیش از  زی
ــالها بیشتر هزینه هاى  ارزش واقعى دالر. در آن س
ــد در ایران با دالر دولتى انجام و فروش باطنا  تولی

با ارز آزاد صورت مى گرفت.
 در واقـع در حـال حاضـر و در این مقطع، 
هم نـرخ دولتى و هم نرخ بازار آزاد دالر پایین تر 
از ارزش واقعى آن اسـت و در آن زمان شـما مى 
فرمائید نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ارزش واقعى 

و نرخ دولتى کمتر از ارزش واقعى آن بود؟
ــور نبودید ارزتان را به  ــالى هم مجب بله، از یک س
ــان دارم این امر در دو مرحله  ــید. گم بانک بفروش
ــود که به  ــال 1369 ب ــار اول در س ــد. ب انجام ش
ــان ارزى را در هنگام صدور  ــپردن پیم طور کل س
ــتند و صادر کننده مى توانست دالر خود را  برداش
ــال 1381  ــد. مرحله دوم در س به نرخ بازار بفروش

ــد. که کال ارز تک نرخى ش
موضوع دوم این بود که در آستانه انقالب برداشت 
ــه  ــه منطق ــنجان ک ــى رفس ــفره زیرزمین آب ازس
ــراى یکى دو  ــد و ب ــى بود بدون کنترل ش ممنوع
سال هر کس خواست با حفر چاه غیر مجاز از این 

ــت کرد.  آب برداش
ــان بیش از چاههاى  با حفر این چاهها که تعدادش
ــد.  ــاز بود یک دفعه باغریزى عظیمى ایجاد ش مج
ــى بر خالف  ــاى غیرقانون ــفانه به این چاهه متاس
ــرار“ وزارت نیرو پروانه بهره  قائده ”ال ضرر و ال ض

بردارى دائمى صادر کرد. 
ــاى بعد به آن  ــل ه ــى آب گران قیمت که نس یعن
ــبب ارزانى  ــه فراوان س ــتند با عرض ــاج داش احتی
ــرمایه گذارى و افزایش تصاعدى تولید در دهه  س
ــى از  ــاى بعد گردید. عرضه فراوان محصول ناش ه
ــرخ ارز در مجموع  ــر و همچنین موضوع ن ــن ام ای

باعث سودآورى زیادى شد. 
ــى بردند.  ــود م ــدار و تاجر هر دو س ــن باغ بنابرای
ــا  ــعه بازار اروپا از این دو منش ــه تحلیل من توس ب
ــت که این  ــد. الزم به یادآوریس ــود بهره مند ش س
ــى زودگذر بود زیرا هم در اثر صادرات  دوره، خوش
ــد و هم در  ــه نفت نرخ ارز کاهش داده ش بى روی
ــذر از منابع آبى، اکنون  اثر آن بهره بردارى زودگ
ــکیدگى باغات و آوارگى  ــش محصول، خش با کاه

کشاورزان روبرو هستیم.
را  آب  افـزوده  ارزش  مـا  واقـع  در   

مى فروختیم؟
ــى نبود تبدیل  ــه قابل جایگزین ــه، آب ارزانى ک بل
ــته کم  ــد و همین پس ــته کم هزینه مى ش به پس
ــد کننده  ــى دالر براى تولی ــت گران ــه به عل هزین
ــى نرخ دالر  ــت. گران ــى باالیى داش ــت ریال برگش
ناشى از نیاز مملکت در دوره جنگ و بخصوص در 
ــمى، به ارز فراوان بود.  ــازندگى آقاى هاش دوره س
ــکه اى حدود 15- ــده بود به بش نفت هم ارزان ش

ــد ارزى نفتى زیادى  ــیده بود و درآم 14 دالر رس
ــت که رقیب  ــتیم. در واقع مى توان گف ــم نداش ه
ــته یعنى شرکت نفت، دوران بدى را  صادراتى پس
ــکه 100 دالر،  مى گذراند. اما امروز با نفت هر بش
ــرکت نفت است که سایر رقباى صادراتى را  این ش

به خاك سیاه نشانده است. 
ــى که نفت دارد چه احتیاجى به تولید کننده  دولت
دارد؟ در نتیجه صادرات فرش از سالیانه 4 میلیارد 
ــه کمتر از 600 میلیون دالر در  دالر در آن دوره ب
ــت. در واقع صادراتى که  ــال گذشته رسیده اس س
ــت یا مشتقات نفتى  باقى مانده یا صادرات نفت اس
ــا صادراتى که از رانت درآمد  ــیمى و ی مثل پتروش

ــت. نفتى برخوردار اس
 برگردیم به تاثیر سـوپر مارکتها در توسعه 

بازار پسـته اروپا؟
ــد که مصرف  ــوپرمارکت ها بودن ــتقیما این س مس
ــوپرمارکت ها در  ــته را در اروپا رواج دادند. س پس
ــود اندکى  ــت س بادام زمینى که آجیل ارزانى اس
ــت  ــود فراوانى به دس ــته س ــتند ولى در پس داش

مى آوردند.
ــدى  ــوپرمارکت مى ش ــى وارد س ــه وقت  در نتیج
ــادام زمینى  ــته ب ــه 4 بس مى دیدید در یک قفس
ــته را روى طبق بزرگى ریخته  وجود دارد ولى پس
ــته و  ــت گذاش ــى دادند. یک سرتش ــف م و تخفی

ــته را کیلویى مى خریدند.  ــته برش ــتریان پس مش
ــته  ــورد پس ــا در م ــوپرمارکت ه ــه در س کارى ک
ــن) نام دارد. االن  ــد ترویج (پروموش انجام مى ش
ــت  ــته در اروپا افتاده بخاطراین اس که مصرف پس
ــته سود  ــوپرمارکت ها در اروپا از فروش پس که س

چندانى نمى برند. 
ــته ایران گران شده بخاطر اینکه نرخ ارز پایین  پس
ــر اینکه  ــت بخاط ــته آمریکا گران اس ــت و پس اس
ــد تا  ــرکت ”پارامونت“ مى خواهد که گران باش ش
ــد. بدین صورت مصرف  ــد برند خود را بفروش بتوان
ــه در اوج، قریب 85 هزار  ــته ایرانى در اروپا ک پس
ــال بود در حال حاضر به کمتر از سالیانه  تن در س

ــت. 20 هزار تن کاهش پیدا کرده اس
 پـس اسـتنباطى که مى شـود آن اسـت 
کـه برگشـت به بـازار اروپا فقط در گـرو موضوع 

آفالتوکسـین نیست بلکه در گرو مسئله ى قیمت 
هم هست؟

ــى توانیم بگوئیم بازار اروپا  نه فقط قیمت؛ البته م
ــته را ترویج  ــوپرمارکت ها پس ــر بازارى که س دیگ
ــازارى که  ــده به ب ــازار تبدیل ش ــت. ب کنند نیس
ــرکت ”پارامونت“ با برند خود و پشتوانه تولیدى  ش
ــا برندهاى اروپایى رقابت مى کند.  و مالى عظیم ب
ــته خودش را که راسا  ــرکت مى خواهد پس این ش
فرآورى و بسته بندى کرده در بازار اروپا به ضرب 

آگهى تلویزیونى بفروشد. 
 فـردى از من سـؤال کـرد چرا صـادرات 
چیزهـاى دیگر رها شـده فقط صادرات پسـته و 

خرما باقى مانده اسـت؟
ــت که فرضا هزینه تولید فرش تمامش  علت آن اس
ــت. اگر  ــم آن هم مزد چوپانى اس ــت. پش مزد اس
ــال تورم ما 20 درصد باشد پس هزینه تولید  امس
ــته  ــد افزایش پیدا مى کند اما پس فرش 20 درص
ــت.  ــد کل هزینه اس ــارى اش 50 درص ــه ج هزین
ــتهالك باغ است.  عمده هزینه آن هزینه آب و اس
ــت این هزینه  در نتیجه چون باغ و آب موروثى اس

ــى نگاه نمى کند.  را کس
ــاب  ــادرات آن ادامه دارد و هیچ کس حس ــذا ص ل
ــک،  ــود و چاه خش نمى کند که باغ دارد پیر مى ش
ــبه و جبران  ــد هزینه جایگزینى هر دو محاس و بای
ــط 7000 تومان  ــود. اگر امسال پسته را متوس ش
ــراى ما با  ــته ب ــال پس ــم نمى گوییم امس فروختی
ــرمایه، 7200  ــتهالك و جایگزینى س ــه اس هزین
ــت و فقط مى پنداریم هزینه  تومان تمام شده اس
ــه 4000-3000 تومان در کیلو  ــاى جارى را ک ه
ــبختانه تاجر  ــده باید مد نظر گرفت. خوش تمام ش
ــتباه فاحش گردیده  فرش نمى تواند دچار این اش
ــد. فرش ارثى  ــا با ضرر بفروش ــن کاال را باطن و ای

نیست.
ــتهالك و  ــود. پس عامل اس ــال تولید مى ش هر س
ارث در آن وجود ندارد. پدران ما باغ احداث کرده 
ــه اى که پرداخت  ــت لذا هزین ــیده اس و به ما رس
ــت که حدود نیمى  مى کنیم فقط هزینه جارى اس
ــته توام با  ــا هم مثل پس ــت. خرم از هزینه ها اس
ــرمایه گذارى طوالنى و هزینه پنهان استهالك  س

و جایگزینى است. 
ــتهالك  ــبه اس ــادت به محاس ــى ع ــران کس در ای
ــرمایه گذارى ندارد.  ــى و هزینه جایگزینى س واقع
ــیدگى شود، هیچ بنگاه  ــت محاسبه و رس اگر درس
ــاورزى در ایران نمى توان یافت که  صنعتى و کش
ــتهالك  بتواند دارائیهاى خود را از محل ذخائر اس
ــرکتهاى بزرگ ما  ــد. در واقع همه ش تجدید نمای

ورشکسته اند!
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