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اولیــن ماهنامــه ی انجمــن پســته ایــران 
ــن در  ــد. ای ــش رو داری ــال 1396 را پی در س
حالــی اســت کــه طــی 8 ســال گذشــته 124 
مجلــد از ایــن ماهنامــه بــه چــاپ رســیده کــه 
عمدتــاً محتــوای آنهــا حــول و حــوش مســائل 
ــع  ــادرات و وض ــته، ص ــی پس ــی باغبان علم
ــای  ــازار، آب، نقطــه نظــرات اعضــا و خبره ب
مختلــف از گوشــه و کنــار دنیــا دربــاره ایــن 
صنعــت چرخیــده اســت. از ایــن طریــق 
بســتری بــرای مشــترک نمــودن ادبیــات 
تصمیــم  حتــی  و  کارشناســان  باغــداران، 
گیــران دولتــی جهــت تعامــل و هــم افزایــی 
بیشــتر ایجــاد شــده اســت، تــا شــاید بتوانیــم 
ــرای حــل  برخــی مشــکالت را بشناســیم و ب
آنهــا تــالش کنیــم. در میــان خیــل مشــکالت 
صنعــت پســته دو مشــکل اساســی همچنــان 
خودنمایــی مــی کننــد کــه همــگان در ایــن 

ــد.  ــوارد اجمــاع نظــر دارن م
ــرن  ــط ق ــه از اواس ــی ک ــس از رونق اول: پ
ــات  ــد، تجربی ــاد ش ــی ایج ــیزدهم شمس س
موجــود توســعه یافــت و تجربــه هــای جدیــد 
نیــز از ایــن نظــر دور نمانــد، تــا اینکــه امــکان 
ــاورزی  ــینی در کش ــایل ماش ــتفاده از وس اس
پســته، وضــع و موقعیــت هــای جدیــدی 
پیــش آورد. امــا در واکنــش بــه شــرایط 
ــف  ــد متوق ــان ح ــات در هم ــد، تجربی جدی
ــد. در  ــی در نیامدن ــه صــورت علم ــده و ب مان
ایــن بین موسســاتی متشــکل از پژوهشــگران 
ــا  ــه اینه ــا ن ــد؛ ام ــود آم ــه وج ــان ب و محقق
تجربــه و علــم را بــه شــکلی کــه حــالل 
مشــکالت باشــد در هــم آمیختنــد و نــه 
تولیدکننــدگان بــه طــور همــه گیــر تقاضــای 
ــد.  ــان نمودن ــرای مشکالتش ــل ب ــه راه ح ارائ
ــر  ــوان منک ــی ت ــگران را نم ــات پژوهش زحم
ــه اســاس و  ــرد ک ــراف ک ــد اعت ــا بای شــد، ام
ــاً همــان اســت  ــاغ هــا تقریب اصــول کار در ب
کــه از قدیــم مرســوم بــود. بــه عبارتــی دیگر، 
یکــی از مشــکالت اصلــی تولیــد پســته ایــران 
ــل  ــگ تبدی ــه فرهن ــم ب ــه عل ــت ک ــن اس ای

نشــده اســت.
ــروش  ــروِش درســت را ف ــر هــدف ف دوم: اگ
بدانیــم،  مــداوم  و  معقــول  قیمــت  بــه 
بــا پراکندگــی صادرکننــدگان کــه جــزء 
طبیعــت کار اســت نمــی تــوان بــه ایــن 
ــع  ــکار جام ــه راه ــر اینک ــید؛ مگ ــدف رس ه
و برنامــه مشــخصی در دســت باشــد. زمینــه 

ســاز تهیــه و تدویــن یــک اســتراتژی و 
برنامــه جامــع، داشــتن تشــکلی قــوی اســت. 
ــئولین  ــا مس ــی ب ــغ و رایزن ــی و تبلی بازاریاب
ســایر کشــورها بــه دالیــل مختلــف مخارجــی 
ــی  ــه تنهای ــده ای ب ــچ صادرکنن ــه هی دارد ک
ــق  ــه موف ــد. تجرب ــی آی ــده ی آن برنم از عه
ایــاالت متحــده در ایــن مــورد شــاهد خوبــی 
اســت کــه هماهنگــی در کار فــروش پســته را 
الزم دیدنــد. ابتــدا اتحادیــه پســته کالیفرنیــا 
را تشــکیل دادنــد و قــرار بــر پرداخــت حــق 
ــن  ــون ای ــتند و چ ــاری گذاش ــت اختی عضوی
روش مخــارج مربوطــه را تأمین نکــرد روی به 
تأســیس کمیســیون پســته کالیفرنیــا نمودند 
ــق  ــاراً ح ــد اجب ــا بای ــون، اعض ــر قان ــه براب ک
ــی  ــن قانون ــد. چنی ــود را بپردازن ــت خ عضوی
در آمریــکا بــا تعــداد محــدود تولیدکننــدگان 

ــا تعــداد انبــوه  کارکــرد دارد؛ امــا در ایــران ب
ــدگان مواجــه هســتیم و وضــع کاًل  تولیدکنن
متفــاوت اســت.  چــه راهــی بــرای حــل ایــن 
مشــکل مــی تــوان یافت؟ دســت روی دســت 

ــم؟ ــده بگیری ــازار را نادی ــم و ب بگذاری
ــکل از  ــک تش ــدرت ی ــاً ق ــت قطع ــد گف بای
حضــور اعضــا، هــم افزایــی و همدلــی ایشــان 
ــف  ــای مختل ــانه ه ــرد. رس ــی گی ــأت م نش
ــد  ــی توان ــن انجمــن م ــه ای ــه ماهنام از جمل
ــا و  ــات م ــکار و اطالع ــی اف نقطــه ی همگرای
متعاقبــاً یافتــن راه حــل هــای منطقــی باشــد. 
ــه ی  ــرای هم ــش رو ب ــال پی ــم س امیدواری
ــت  ــت و برک ــر از موفقی ــار پ ــداران و تج باغ
باشــد. چنانچــه بــه مــا بپیوندیــد مــی توانیــم 
اعتــالی  جهــت  در  اســتوارتر  گام هایــی 

ــم.  ــران برداری ــته ای ــت پس صنع

انجمن نقطه ی همگرایی افکار
سید محمود ابطحی
رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران

انجمن
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اطالعیه
قابل توجه اعضای محترم هیأت امنای انجمن پسته ایران

اولیــن جلســه هیــأت امنــای انجمــن در تاریــخ 
96/2/25 در اتــاق بازرگانــی کرمــان برگــزار 

مــی شــود. بررســی عملکــرد ســال 1395، 
طــرح و بررســی برنامــه و بودجــه ســال 1396 

ــعه  ــی و توس ــع مال ــن مناب ــای تأمی و راهکاره
ــتند. ــه هس ــتور جلس ــوارد دس ــت از م عضوی

ــته  ــت پس ــاالن صنع ــه فع ــر هم ــو ب ــال ن س
ایــران تبریــک و تهنیــت بــاد و ســالی همــراه 
بــا تندرســتی و شــادکامی بــرای همــه زحمــت 
کشــان صنعــت پســته و خشــکبار ایــران را از 

ــم. ــزرگ خواهان خــدای ب
ــه  ــازی ب ــکل س ــال از تش ــد س ــش از یکص بی
مفهــوم مــدرن آن در بیــن صاحبــان کســب و 
کار مــی گــذرد، امــا شــاید بــه دلیــل فقــدان 
ادبیــات و دانــش اداره ایــن نــوع ســازمان هــا، 

کمتــر بــا توســعه کیفــی مناســب در مدیریــت 
تشــکل هــا مواجــه بــوده ایــم.

ــده  ــد نماین ــا بتوانن ــکل ه ــه تش ــرای اینک ب
ــگاه  ــژه بن ــه وی ــادی ب ــاالن اقتص ــع فع مناف
ــم  ــر تصمی ــط در براب ــک و متوس ــای کوچ ه
گیــران سیاســی باشــند، بایــد نمایندگــی 
بخــش عمــده ای از فعــاالن یــک کســب و کار 
را داشــته باشــند. چــرا کــه همیشــه رهبــران 
تشــکل هــا بــا ایــن ســوال از طــرف حاکمیــت 
کشــورها مواجــه انــد کــه: »شــما از طــرف چه 

ــد؟« ــی کنی ــت م ــانی صحب کس
از طــرف دیگــر آگاه باشــیم کــه شــرط بقــا و 
ــی  ــع مال ــدگاری تشــکل هــا، داشــتن مناب مان
پایــدار، عملکــرد و ســازمان یــک تشــکل 
ــه  اســت، کــه هــر ســه عامــل فــوق منــوط ب
ــت.  ــکل هاس ــا در تش ــال اعض ــارکت فع مش
ــی  ــارکت و همراه ــزان مش ــک می ــدون ش ب
ــدرت،  ــاد ق ــادی نم ــکل اقتص ــک تش ــا ی اعض
اعتبــار و تأثیرگــذاری آن تشــکل بــوده و 
ــادی  ــاالن اقتص ــت فع ــان از اراده و خواس نش
ــب و  ــط کس ــود محی ــرای بهب ــت ب ــر صنع ه

ــت.  ــان اس کارش
بســیار  دنیــای  در  ایــران  پســته  انجمــن 

ــای  ــال ه ــول س ــی در ط ــن الملل ــی بی رقابت
ــر فعالیــت هــای داخلــی  عمــر خــود عــالوه ب
بــه ویــژه در زمینــه آمــوزش، ترویــج، مشــاوره 
و تعــادل بخشــی بــه بــازار پســته، نشــر اخبــار 
و اطالعــات مــورد نیــاز فعــاالن صنعت پســته، 
در قالــب ایجــاد وب ســایت دو زبانــه، انتشــار 
مرتــب ماهنامــه و .....، تــالش هــای گســترده 
ــگاه  ــا جای ــغ و ارتق ــی، تبلی ــرای معرف ای را ب
ــته و  ــور داش ــارج از کش ــران در خ ــته ای پس

دارد.
امیدواریم در ســال جدید و در شــرایط ســخت 
ــا توجــه  ــی )ب ــت در بازارهــای بیــن الملل رقاب
بــه افزایــش تولیــد پســته در جهــان(، هــر یک 
ــه  ــران ب ــته ای ــت پس ــاالن صنع ــا و فع از اعض
ــدگاری  ــی در مان ــر اجتماع ــئولیت خطی مس
ــه  ــویق هرچ ــالش و تش ــن و ت ــود در انجم خ
بیشــتر پیوســتن فعــاالن صنعــت پســته ایــران 
بــه مــا و تأمیــن منابــع مالــی داوطلبانــه 
)بیــش از حــق عضویــت ســاالنه مقــرر در 
اساســنامه( اهتمــام ورزنــد تــا انجمــن بتوانــد 
رســالت و وظایــف منــدرج در اساســنامه را بــه 
نحــو شایســته و مــورد رضایــت و انتظــار اعضــا 
محتــرم و فعــاالن ایــن صنعــت انجــام دهــد.

ضرورت پیوستن و توسعه عضویت در تشکل ها
سید محمد ابراهیم علوی
دبیرکل انجمن پسته ایران

انجمن
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جلســه مشــترک انجمــن پســته ایران با پســته 
کاران مناطــق بیدخــت و گنابــاد در تاریــخ 14 
بهمــن مــاه 95 در محــل ایــن انجمــن برگــزار 
ــه  ــا ب ــن گــروه بن شــد. شــایان ذکــر اســت ای
دعوتــی کــه از ایشــان در ســفر خراســان 
انجمــن پســته صــورت گرفتــه بــود و گــزارش 
آن در ویــژه نامــه نــوروز 96 ذکــر شــد، از بــاغ 
ــد.  ــد کردن ــان بازدی ــتان کرم ــای پســته اس ه
در ایــن جلســه آقایــان احســان، موذنــی، 
ــاد و  ــدادادی از گناب ــلطانی و خ ــلمانی، س س
آقایــان فرهــاد آگاه و محمدعلــی انجــم شــعاع 
بــه نمایندگــی از انجمــن پســته ایــران حضــور 

داشــتند. 
احســان از پســته کاران منطقــه گنابــاد در 
ــن  ــاورزی ای ــادی و کش ــت اقتص ــورد وضعی م
منطقــه گفــت: گنابــاد از نظــر اقتصــادی شــهر 
ــع  ــی و وض ــی عدالت ــر و ب ــت. فق ــی اس ضعیف
ــا آن  ــا ب ــه ی م ــه هم ــی ک ــع آب ــی مناب بحران
ــی  ــج م ــم کشــاورزان را رن ــه گریبانی دســت ب

دهــد.  

ــه انجمــن  ــزوم پیوســتن ب ــر ل وی در تأکیــد ب
پســته ایــران تصریــح کــرد: مــا خواســتار هــم 
افزایــی و همــکاری بــا یکدیگــر هســتیم. چــون 
بــه ایــن تشــکل اعتقــاد داریــم، بایــد بتوانیــم 
تعــداد اعضــای آن را افزایــش دهیــم. امــا 
اشــکالی کــه بــه مجموعــه انجمــن وارد اســت 
ایــن اســت کــه افــراد تصمیــم گیــر گرفتــاری 
ــه  ــد ب ــی توانن ــد و نم ــادی دارن ــخصی زی ش
ــری  ــات را پیگی ــند و اجرائی ــا برس ــه کاره هم

ــد.  کنن
ایــن کشــاورز گنابــادی در مــورد دغدغــه 
هایشــان اینچنیــن توضیــح داد: مــا در منطقــه 
بــرای پســته کاران کاری نکردیــم و  مــان 
هزینــه ای هــم از آنهــا دریافــت نکردیــم. یکــی 
از دغدغــه هــای مهــم کشــاورزان، خریــد کــود 
و ســم اســتاندارد و مناســب اســت. بهتــر اســت 
ایــن کار از طریــق یــک کانــال فــروش کــه از 

ــرد.  ــورت گی ــم ص ــان داری آن اطمین
احســان در تشــریح وضعیــت مکانیزاســیون در 
کشــور ادامــه داد: از نظــر مکانیزاســیون بســیار 

ــت  ــتعداد و خالقی ــی اس ــتیم، ول ــف هس ضعی
بــرای افزایــش امکانــات وجــود دارد. 

در ادامــه فرهــاد آگاه عضــو هیــأت مدیــره 
بــر  دیــدگاه حاکــم  در خصــوص  انجمــن 
ــه  ــن همیش ــین انجم ــت: موسس ــن گف انجم
ــه  ــه ب ــد ک ــوده ان ــد ب ــل پایبن ــن اص ــر ای ب
هیــچ وجــه متکــی بــه رانــت دولتــی نباشــند. 
علیرغــم اینکــه ایــن موقعیــت وجــود داشــته، 
ولــی عمــاًل تــالش ایــن بــوده کــه تفکــر حاکم 
ــد.  ــته باش ــاد آزاد داش ــوی اقتص ــمت و س س
آگاه در خصــوص تفــاوت دیــدگاه صنعــت 
پســته بــا ســایر صنایــع افــزود: از آنجایــی کــه 
ــاغ پســته یــک تصمیــم  ســرمایه گــذاری در ب
تمــام  بــا  را  آن  اســت،  یــا 60 ســاله   50
محصــوالت دیگــر متمایــز مــی کنــد. بنابرایــن 
تصمیماتــی کــه باغــدار پســته مــی گیــرد بایــد 
ــی مــدت تعریــف شــود و  ــق طوالن در یــک اُف
ــا بخــش دولتــی  ــگاه باغــداران پســته ب نــوع ن
حتــی نســبت بــه ســایر افــراد در بخــش 
ــت  ــن عل ــه همی ــت. ب ــاوت اس ــی متف خصوص

در نشست مشترک با پسته کاران گناباد مطرح شد:

ما به انجمن پسته اعتقاد داریم
انجمن
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نــگاه انجمــن نســبت 
جمعــی  منافــع  بــه 

ــت. ــدت اس ــی م ــته طوالن ــت پس صنع
وی در خصــوص پیشــینه انجمــن اذعــان کــرد: 
از پیــش از انقــالب بــه دلیــل فضــای بســته ی 
سیاســی موجــود، امــکان ایجــاد تشــکل هــای 
ــی مســتقل در بخــش خصوصــی وجــود  صنف
ــز  ــالب نی ــس از انق ــوع پ ــن موض ــت. ای نداش
تــا ســال هــای اخیــر ادامــه پیــدا کــرده بــود. 
ــه  ــران و اضاف ــاق ای ــون ات ــالح قان ــا اص ــا ب ام
شــدن بخــش کشــاورزی بــه آن، امــکان ایجــاد 
ــر  ــر چت ــاورزی زی ــی کش ــای صنف ــکل ه تش

اتــاق ایــران فراهــم شــد. 
ــران  ــته ای ــن پس ــره انجم ــأت مدی ــو هی عض
ــرح  ــکا مط ــته آمری ــت پس ــی وضعی ــا بررس ب
نمــود: یکــی از پــر ســود تریــن ســرمایه 
ــکا،  ــای آمری ــت کالیفرنی ــا در ایال ــذاری ه گ
ــد ســال  ــوده و طــی چن ــزی پســته ب ــاغ ری ب
اخیــر احــداث بــاغ چنــد برابــر افزایــش یافتــه 
اســت. برداشــت متوســط محصــول بــا توجــه 
بــه ترویــج پایــه هــای جدیــد تقریبــاً بــه 4 تن 
ــی  ــار رســیده اســت. امســال آمریکای در هکت
ــد،  ــته ان ــادی داش ــیار زی ــول بس ــا محص ه
ــته،  ــت پس ــت قیم ــی اُف ــت اصل ــن عل بنابرای
افزایــش شــدید تولیــد پســته ی آمریــکا بــود. 
ــری  ــت پذی ــوان رقاب ــد، ت ــش تولی ــن افزای ای

آنهــا را بــه دنبــال داشــته در حالــی کــه 
ــته ی  ــد پس ــده ی تولی ــام ش ــه ی تم هزین
ــت. ــکا اس ــتر از آمری ــب بیش ــه مرات ــران ب ای

 آگاه در توضیــح عــدم تناســب بیــن فعالیــت 
ــی و  ــن الملل ــه ی بی ــن در عرص ــای انجم ه
ــرای  ــن ب ــرد: انجم ــح ک ــی تصری ــن مال تمک
تعرفــه  حــذف  پرونــده  در  شــدن  برنــده 
گمرکــی آمریــکا نزدیــک بــه 800 هــزار دالر 
منابــع مالــی نیــاز داشــت؛ بنابرایــن صرفــاً بــه 
اتــکا حــق عضویــت ها، امــکان شــرکت در این 
فرآینــد را نداشــت. ســازمان توســعه تجــارت 
ــا  ــت ه ــه فعالی ــن گون ــرای همی ــور ب در کش
تشــکیل شــده اســت. از ســوی دیگــر، طبــق 
ــون برنامــه پنجــم، یــک در هــزار فــروش  قان
کلیــه ی صادرکننــدگان پســته ی کشــور 
بــرای حمایــت از تشــکل هــای صنفــی شــان 
ــود.  ــی ش ــز م ــران واری ــاق ای ــاب ات ــه حس ب
امــا هیــچ یــک از ایــن ســازمان هــا کاری در 
ایــن خصــوص انجــام نمــی دهنــد. مــا مــدت 
هاســت مشــغول نامــه نــگاری بــا اتــاق ایــران 
ــته  ــت پس ــق صنع ــی از ح ــا بخش ــتیم ت هس
ــه  ــی ب ــا جیــب خال ــوان ب ــم. نمــی ت را بگیری
مصــاف رقیــب آمریکایــی رفــت و آنطــور کــه 
ــران  ــته ای ــت پس ــع صنع ــت از مناف الزم اس
دفــاع کــرد. صنعــت پســته آمریــکا نســبت بــه 
مــا از تمکــن مالی بســیار بیشــتری برخــوردار 

ــکا  اســت و هــر ســاله وزارت کشــاورزی آمری
بــرای تبلیــغ ایــن صنعــت در چیــن و اروپــا، 
ــی  ــای صنف ــار تشــکل ه بودجــه ای در اختی
ــه  ــا ب ــذارد. م ــی گ ــکا م ــت پســته آمری صنع
ــتیم و  ــه ای نوش ــران نام ــاورزی ای وزارت کش

ــم.  ــع کردی ــن موضــوع مطل ــا را از ای آن ه
فرهــاد آگاه در خصــوص وضعیــت آجیــل 
ــادام در  ــز ب ــرف مغ ــت: مص ــا گف ــا در دنی ه
دنیــا حــدود بــاالی یــک میلیــون تــن اســت. 
ــن  ــزار ت ــم 600 ه ــران روی ه ــکا و ای آمری
ــن  ــزار ت ــادل 300 ه ــه مع ــد ک ــته دارن پس
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ــت، بنابرای ــز اس مغ
افزایــش  بــرای  زیــادی  پتانســیل  هنــوز 

مصــرف پســته در دنیــا وجــود دارد. 
در پایــان محمدعلــی انجــم شــعاع عضــو 
در  ایــران  پســته  انجمــن  امنــا  هیــأت 
حیطــه  و  انجمــن  در  عضویــت  خصــوص 
ــه اعضــای پیوســته  ــا ب ــت: م ــف آن گف وظای
و وابســته نیــاز داریــم. بانیــان انجمــن هزینــه 
ــرای پــا گرفتــن ایــن تشــکل  هــای گزافــی ب
ــود و  ــد ک ــی توان ــن نم ــد. انجم ــه ان پرداخت
ســم خاصــی را توصیــه کنــد چــون در حیطــه 
وظایــف آن نیســت. بهتریــن راهــکار انجمــن 
در ایــن زمینــه، ایجــاد بســتری مناســب 
ــا  ــادل اندیشــه ه ــط و تب ــش رواب ــرای افزای ب

ــت.   ــات اس و اطالع

انجمن
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ــذاری و دوام  ــورد اثرگ ــا در م ــبهه ه ــک و ش ش
ســم موونتــو بــر روی آفــت پســیل در بــاغ هــای 
پســته، کمیتــه باغبانــی انجمــن را بــر آن داشــت 
ــا  ــه ب ــن جلس ــد. ای ــب ده ــه ای ترتی ــا جلس ت
حضــور مســئولین شــرکت بایــر مقیــم در ایــران، 
اعضــای کمیتــه باغبانــی انجمــن و جمعــی 
از کارشناســان در تاریــخ 3 اســفندماه ســال 
گذشــته در اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و 
کشــاورزی کرمــان برگــزار شــد. باغــداران عضــو 
انجمــن عمدتــاً پاســخگو بــودن شــرکت بایــر و 
ــن شــرکت را  ــی مســئولین ای ــرات فن ــه نظ ارائ
خواســتار بودنــد. برخــی از ســوال هــای مطــرح 
شــده از ایــن قرارنــد: چــرا ایــن ســم در بــاغ های 
مختلــف، اثــرات متفاوتــی داشــته؟ آیــا اثرگذاری 
ســم موونتــو پاکســتان بــا ایــران متفــاوت اســت 
ــم در  ــن س ــره ای ــاده موث ــه م ــا اینک ــرا ب و چ
محمولــه هــای ارســالی بــه پاکســتان بــاال اســت، 
امــا قیمتــش ارزان تــر اســت؟ نحــوه سمپاشــی 
کشــاورزان چگونــه بایــد باشــد؟ در ادامــه نقطــه 
ــر فنــی شــرکت  نظــرات مهنــدس یاســایی مدی
بایــر و مهنــدس طاهــری مدیــر مرکــز و جنــوب 

کشــور ایــن شــرکت را مــی خوانیــد.
 کشــاورز کامــاًل حــق دارد و خودمــان را در 
زمینــه توضیــح نــکات فنــی پاســخگو مــی 
دانیــم. امــا بایــد توجــه داشــت کــه بــه محــض 
ــازمان  ــه س ــه از آن ب ــک نمون ــم، ی ــر س ورود ه
حفــظ نباتــات کشــور ارســال مــی شــود و نمونــه 
ــتیم و  ــی فرس ــگاه م ــه آزمایش ــری را ب ی دیگ
کلیــه ی خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی ســم 
ــرار مــی گیــرد. حتــی امســال  مــورد بررســی ق
ــام  ــی انج ــش میدان ــار آزمای ــک هکت ــد ی در ح
شــد و هیــچ اختــالف معنــی داری بیــن عملکــرد 

ســم تولیــد شــده ی امســال بــا ســال هــای قبل 
ــم.  مشــاهده نکردی

ــر  ــا ب ــو در دنی ــرد موونت ــات کارب ــترین تجربی بیش
ــی کــه  ــر زمان ــی اســت و حداکث روی پســیل گالب
ــد  ــت. بای ــا 40 روز اس ــم دوام دارد 30 ت ــن س ای
ــر روی آفــت پســیل  گفــت کیفیــت ســمی کــه ب
ــری  ــچ تغیی ــون هی ــده، تاکن ــتفاده ش ــته اس پس
نداشــته اســت. هیــچ ســمی ماننــد موونتــو وجــود 
ــازار  ــده وارد ب ــال آین ــد در 10 س ــه بتوان ــدارد ک ن
شــود. چــون موونتــو تنهــا ســمی اســت کــه حرکت 
دو طرفــه ســیکلی در گیــاه دارد. ســم ســیوانتو بــه 
ــو  ــن موونت ــی جایگزی ــی وارد شــده اســت ول تازگ
ــاًل   ــت و اص ــی اس ــم عصب ــک س ــون ی ــت؛ چ نیس
ادعــای کنتــرل طوالنــی را نــدارد و عمدتــاً جمعیت 
ــت  ــر اس ــی آورد و بهت ــن م ــغ را پایی ــرات بال حش

ــو اســتفاده کــرد. ــد از ســیوانتو، از موونت بع
اســت.  هــزار  در   0.5 موونتــو  دوز  بهتریــن 
ــه دوام ســم  ــک هفت ــا ی ــن ت ــش دوز ممک افزای
را نگــه دارد ولــی اثرگــذاری آن را بیشــتر نمــی 
کنــد. مــاده موثــره موونتــوی پاکســتان 24 
ــت و  ــد اس ــران 10 درص ــوی ای ــد و موونت درص
ــش دوز  ــا افزای ــتانی ب ــه ی پاکس ــاالً نمون احتم
جــواب بهتــری هــم داده اســت. ســم موونتــو در 
ــه  ــد کشــاورزان ب ــص اســت و بای پاکســتان خال
ــی  ــد، ول ــه کنن ــت )Adjuvant(  اضاف آن اَجوان
ــه شــده اســت و  ــه آن اضاف ــت ب ــران اَجوان در ای
بــه ایــن دلیــل اســت کــه وقتــی موونتــو را یــک 
جــا ســاکن بگذاریــم دو فــاز مــی شــود. تغییــر 
ــن راحتــی  ــه ای ــو ب در فرموالســیون ســم موونت
ــر دهــد،  ــر حــالل هــا را تغیی نیســت و اگــر بای

ــود.  ــی ش ــخص م ــش مش ــاًل در آزمای کام
در خصــوص قیمــت بایــد گفــت، بــر روی ســموم 

قاچاقــی کــه وارد مــی شــوند، نمــی تــوان اظهــار 
ــد و  ــی ندارن ــا قیمــت جهان ــرد. ســم ه ــر ک نظ
ــاورز  ــد کش ــدرت خری ــاس ق ــا براس ارزش آنه

تعییــن مــی شــود. 
ــه  ــف ب ــق مختل ــم در مناط ــن س ــذاری ای اثرگ
دلیــل تفــاوت در جمعیــت آفــت، متفــاوت 
گــزارش شــده اســت. هــر چــه جمعیــت آفــت 
را در اول فصــل کاهــش دهیــم، در مبــارزه بــا آن 
موفــق تــر خواهیــم بــود. امســال چــون زمســتان 
ســردی نداشــتیم، حشــرات بالــغ قابــل مشــاهده 
انــد. در ابتــدای فصــل زمســتان و بهــار در 
صورتــی کــه تعــداد حشــرات بالــغ زیــاد باشــند، 
ــر  ــم بهت ــم کنی ــداد نســل را ک ــه تع ــرای اینک ب
اســت از یــک ســم تماســی – گوارشــی اســتفاده 
ــا سمپاشــی هــای  ــا مشــکل را ب شــود. خــود م
بــی رویــه افزایــش دادیــم. در اوایــل اردیبهشــت 
ــده  ــرگ دی مــاه اگــر تخــم زرد پســیل پشــت ب
ــش  ــم ک ــک تخ ــود از ی ــی ش ــه م ــود، توصی ش
ــاد  ــیل زی ــت پس ــر جمعی ــود. اگ ــتفاده ش اس
نباشــد کشــاورزان بایــد تــا خــرداد صبــر نمــوده 
و در آن موقــع فقــط یــک مرتبــه از موونتــو 

ــد.  اســتفاده کنن
ایــن ســم هیــچ گونــه تأثیــری بــر روی حشــرات 
بالــغ نــدارد و جمعیــت حشــرات مفیــد را پاییــن 
ــرای  ــو ب ــرای موونت ــر ب ــه بای ــی آورد. توصی نم
تمــام آفــات فقــط ابتــدای آلودگــی اســت؛ 
ــه  ــتند ک ــغ نیس ــرات بال ــان حش ــون آن زم چ
بخواهنــد تخــم گــذاری و ایجــاد آلودگــی کننــد. 
هــر ســمی کــه اســتفاده مــی شــود تعــدادی از 
حشــرات را از بیــن مــی بــرد و متعاقبــاً تعــدادی 
فــرار مــی کنند. پســیل پســته خیلــی زود مقاوم 
مــی شــود و بهتــر اســت بیــن اســتفاده از موونتو 
از ســموم دیگــری هــم اســتفاده شــود. در ایــران 
متاســفأنه بــه سیســتم سمپاشــی اهمیتــی 
ــده  ــل داده نش ــوزش کام ــود و آم ــی ش داده نم
اســت. بایــد دو طــرف درخــت بطــور یکنواخــت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــون ب ــود. صاب ــش داده ش پوش
ــر  ــوده و بهت ــیل ب ــده پس ــرل کنن ــل کنت عام
اســت بــا موونتــو مخلــوط نشــود، چــون نیــازی 

ــدارد. ــاده ای ن ــچ م ــزودن هی ــه اف ب
ــتیم و  ــادی داش ــل زی ــل نس ــال تداخ ــا پارس م
هنــوز راهــکار مناســبی بــرای حــل ایــن مشــکل 
نداریــم. بــا ایــن حــال شــرکت بایــر بــا موسســه 
تحقیقــات تهــران بــرای تعیین مقاوت در پســیل 
پســته قــرادادی 5 ســاله بســته اســت و رونــدی 

ــش رو دارد.  ــی در پی طوالن

مدیرفنی شرکت بایر در کمیته باغبانی انجمن مدعی شد:

کیفیت موونتو تغییری نداشته است
باغبانی
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تحقیقــات نشــان داده محلولپاشــي برخــی کودهــا، 
ــي  ــه م ــت ک ــي اس ــاي کودده ــي از روش ه یک
توانــد عناصــر غذایــي را در شــرایط و زمــان هــای 
خــاص در اختیــار گیــاه قــرار دهــد و راندمــان را 
افزایــش دهــد. بــا توجــه بــه نیــاز بــاالی بعضــي 
ــه کل  ــاه مثــل میــوه نســبت ب ــدام هــاي گی از ان
گیــاه بــه مــواد غذایــي خــاص و همچنیــن جــذب 
پاییــن برخــی عناصــر غذایــي توســط ریشــه هــا، 
ــی  ــت باالی ــار، از اهمی ــل به ــي در فص محلولپاش
برخــوردار اســت. امــا بــه نظــر نمــی رســد قضیــه 
ــن راســتا نظــرات  ــن ســادگی باشــد! در ای ــه ای ب
ــرد  ــینی ف ــواد حس ــید ج ــر س ــی دکت کارشناس
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده پســته کشــور را 

مــی خوانیــد.
ــی  ــه اســت. عناصــر اصل خــاک، اســاس کار تغذی
ــرار  ــاه ق ــار گی ــاک در اختی ــق خ ــاً از طری عمدت
مــی گیرنــد؛ امــا متأســفانه شــرایط خــاک هــای 
مــا از نظــر اســیدیته )pH( مســاعد جذب نیســت، 
بنابرایــن مجبــور مــی شــویم کــه از طریــق 

ــم.  ــش بروی ــول پاشــی پی محل
ــه  ــش تجزی ــواب آزمای ــاس ج ــی براس محلولپاش
بــرگ و خــاک کــه در ســال قبــل انجــام شــده و 
یــا بــا مشــاهده عالیــم در درخــت، قابــل توصیــه 
اســت. اردیبهشــت و خــرداد دو مــاه مهــم هســتند 
ــرد؛ در  ــی گی ــام م ــا محلولپاشــی انج ــه در آنه ک
ــی  ــذب باالی ــت ج ــا قابلی ــرگ ه ــگام ب ــن هن ای
ــذب  ــرای ج ــان ب ــن زم ــن بهتری ــد، بنابرای دارن

عناصــر میکــرو اســت. 
در زمــان تــورم جوانــه، محلولپاشــی میــوه نشــینی 
مهــم اســت و از جملــه عناصــر مــورد اســتفاده در 
ــاز  ــتند. در آغ ــر( هس ــان )روی، اوره و بُ ــن زم ای
مرحلــه مغــز رفتــن پســته، عناصــر اصلــی مثــل 
ازت و پتــاس بــرای کاهــش پوکــی و کاهــش اُنس 

پســته موثــر هســتند.
ــختی آب از  ــیدیته و س ــت اس ــه داش ــد توج بای

ــوع  ــتند. ن ــی هس ــول پاش ــر در محل ــل موث عوام
ــور  ــد؛ بط ــژه ای دارن ــت وی ــز اهمی ــات نی ترکیب
ــه  ــا نســبت ب ــل کالت ه ــی از قبی ــال ترکیبات مث
ــرای  ــن ب ــند؛ بنابرای ــاالی آب حساس ــیدیته ب اس
محلــول پاشــی بهتــر اســت آنالیــز آب را داشــته 
باشــیم و حــدود اســیدیته و ســختی آب را انــدازه 
ــن  ــردی ای ــن کار کارب ــم. ســاده تری ــری نمایی گی
ــته  ــاده ای داش ــر س ــدار pH مت ــه  باغ ــت ک اس
باشــد و اســیدیته نمونــه ای را کــه در تانکــر 
ســاخته انــدازه گیــری نمایــد و حــد ایــده آل آن 

ــا 6 اســت. ــن 4 ت بی
اینکــه محلولپاشــی چقــدر موثــر اســت بــه 
ــا  ــی از آنه ــتگی دارد. یک ــادی بس ــای زی فاکتوره
ــد  ــت بای ــی درخ ــر اصل ــه عناص ــت ک ــن اس ای
تأمیــن شــده باشــند؛ وقتــی باغــی کمبــود ازت و 
فســفر دارد، محلولپاشــی آهــن بــی فایــده اســت. 
ــش  ــاد در آب، کاه ــم زی ــود منیزی ــن وج همچنی
اثــر محلولپاشــی را در پــی خواهــد داشــت. بیــش 
از نیمــی از آب هــای رفســنجان نســبت کلســیم 
و منیزیــم شــان بیــش از یــک اســت و ایــن اصــاًل 
خــوب نیســت. کلســیم و منیزیــم، ســختی آب را 
تعییــن مــی کننــد. بیکربنــات هــای آب هــم در 
ــه  ــت. البت ــذار اس ــر اثرگ ــی از عناص ــذب برخ ج
غلظــت کودهــا و نــوع مــواد محلــول پاشــی هــم 
ــه  ــن زمین ــود و در ای ــه ش ــر گرفت ــد در نظ بای
ــه کارهــای تحقیقاتــی علمــی و اقتصــادی  نیــاز ب
ــن  ــات انجــام شــده مبی بیشــتری اســت.  تحقیق
ــاغ هــای  ــن ب ــادی بی ــاوت زی ــه تف ــن اســت ک ای
ــرد  ــر عملک ــده از نظ ــده و نش ــی ش ــول پاش محل
وجــود داشــته اســت. عالوه بــر محلولپاشــی عناصر 
میکــرو و ماکــرو، آمینــو اســیدها و جلبــک هــا از 
جملــه مــواد کــودی هســتند کــه از طــرف برخــی 
ــات  ــا اطالع ــوند؛ ام ــی ش ــه م ــان توصی کارشناس
ــه  ــاز ب ــن کودهــا کــم اســت و نی ــا در مــورد ای م
مطالعــه بیشــتری در ایــن خصــوص وجــود دارد. 

گفتگو با محقق پژوهشکده پسته کشور:

عوامل موثر بر محلولپاشی 

۸

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان اذعان کرد:

اثربخشی نیترات کلسیم  
بیشتر است

ــا در  ــدیم ت ــر آن ش ــار ب ــل به ــروع فص ــا ش ب
خصــوص عارضــه ای کــه ممکــن اســت مجدداً 
روی بنمایــد، ســراغ مهنــدس حســین رضایــی 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رفســنجان 
برویــم. وی در خصــوص عارضــه لکــه پوســت 
ــه در  ــود ک ــه نم ــی ارائ ــتخوانی توضیحات اس

ــا آن آشــنا مــی شــوید. ادامــه ب
ــت  ــه اهمی ــت ک ــی اس ــر غذای ــیم عنص کلس
ــتفاده از آن در  ــاه دارد و اس ــرای گی ــی ب باالی
ــق  ــود. طب ــی ش ــه م ــای پســته توصی ــاغ ه ب
آزمایــش هــا اســتفاده از کلســیم، عارضــه 
ــاه  ــت م ــتخوانی در اردیبهش ــت اس ــه پوس لک
را کمتــر مــی کنــد. ابتــدا دلیــل ایــن عارضــه 
ــه  ــن قضی ــی ای ــی دانســتند، ول ــاری م را بیم

ــت.  ــده اس ــاًل رد ش کام
ــع  ــود از منب ــن کمب ــران ای ــرای جب ــی ب برخ
ــه  ــد و عارض ــتفاده کردن ــیم اس ــرور کلس کل
بهبــود یافــت. بعضــی کالت هــا خــوب جــواب 
ندادنــد و در آزمایــش مشــخص شــد کــه ایــن 
ــادی هســتند کــه  ــم زی کودهــا حــاوی منیزی
عارضــه را تشــدید مــی کنــد. در بعضــی باغ ها 
از کالت کلســیم مناســبی اســتفاده شــده امــا 
همچنــان ایــن عارضــه در محصــول مشــاهده 
ــا بررســی بیشــتر در اردیبهشــت  مــی شــد. ب
مــاه مشــخص شــد کــه آب چــاه ایــن بــاغ هــا 
نســبت کلســیم بــه منیزیــم زیــر یــک داشــته 
و مقــدار منیزیــم بــاال بــوده اســت. از ویژگــی 
هــای منیزیــم ایــن اســت کــه بــه راحتــی و بــا 
ســرعت جــذب مــی گــردد ولــی کلســیم تنهــا 
از نقــاط خاصــی از ریشــه جــذب مــی شــود. 
کلســیم حرکــت کنــدی در گیــاه دارد و جذب 
آن براســاس پدیــده تعــرق اســت. جــذب ایــن 
ــام  ــم انج ــوه ه ــت می ــق پوس ــر از طری عنص
ــن  ــتفاده از ای ــان مناســب اس ــرد. زم ــی گی م
ــو  ــان ارزن عنصــر بصــورت محلولپاشــی در زم
ــاه(  ــوه هــای پســته )اردیبهشــت م شــدن می
اســت. شــایان ذکــر اســت کــه درجه حــرارت، 
رطوبــت، آبیــاری و ابــری بــودن هــوا در جــذب 

ــد.  آن اثرگذارن
ــرات  ــاه نیت ــن م ــی در فروردی در بررســی های
ــو  ــا 75 کیل ــدار 50 ت ــه مق ــی ب کلســیم خاک
در هکتــار اســتفاده شــده و اثــرات خاکــی آن 
بررســی شــد. نتایــج ایــن آزمایــش حاکــی از 
اثربخشــی بیشــتر اســتفاده خاکــی نســبت بــه 

محلولپاشــی بــود.

باغبانی



هفتــم فروردیــن مــاه امســال بــا آقــای دکتــر 
حمیدرضــا شــفیع پــور ســاکن کالیفرنیــا 
مکاتبــه ای داشــتم. مضمــون مکاتبــه، دریافــت 
خبــر از وضعیــت پســته آمریــکا بــود. در ادامــه 
گزارشــی مفصــل کــه بــه قلــم ایشــان نگاشــته 

شــده اســت را مــی خوانیــد.
وضعیت نیاز سرمایی امسال در کالیفرنیا

آنطــور کــه ایســتگاه هــای هواشناســی گزارش 
مــی دهنــد در تمــام نقــاط پســته کاری شــده 
تــا 850 ســاعت  از 800  بیــش  کالیفرنیــا 
ســرمای زمســتانی بــرای درختــان مــاده و 
ــرمای  ــورد س ــت. در م ــته اس ــود داش ــر وج ن
ــود دارد  ــادی وج ــائل زی ــوز مس ــتانی هن زمس
کــه احتیــاج بــه تحقیــق بیشــتری دارد و 
ــت.  ــام آن اس ــغول انج ــس مش ــگاه دیوی دانش

روغن پاشی ولک
دکتــر رابــرت بیــدی مشــاور دانشــگاه دیویــس 
کــه در مــورد پــرورش پســته تحقیقــات زیادی 
کــرده اســت از ســال هــا قبــل مشــاهده نمــود، 
ــا شپشــک هــا  ــارزه ب ــرای مب ــی کــه ب درختان
فیتوکوریــس  همچنیــن  و   )Scale insects(
ــک  ــن ول ــه در زمســتان روغ )Phytocoris( ک
ــاده در  ــای م پاشــیده شــده، شــکوفایی گل ه
ــوده و  ــول ب ــر از معم ــت و زودت ــار یکنواخ به
درختانــی کــه دارای جوانــه میــوه زیــادی 
بــوده انــد همــه جوانــه هــا بــه خوشــه تبدیــل 
شــده و محصــول بیشــتری داشــته انــد. فصــل 
ــه  ــک هفت ــدود ی ــم ح ــول ه ــت محص برداش
زودتــر انجــام شــده اســت؛ البتــه بایــد در نظــر 
داشــت روغــن پاشــی نمــی توانــد جوانــه میــوه 
جدیــدی روی شــاخه هــا بوجــود آورد. روغــن 
پاشــی بایــد آهســته و بطــور یکنواخــت باشــد 
ــدود 3.5  ــاش ح ــن پ ــتگاه روغ ــرعت دس و س

ــر در ســاعت باشــد. کیلومت
بارش باران و برف

ــا در  ــرف در کالیفرنی ــاران و ب ــارش ب امســال ب
حــد بســیار باالیــی بــوده و حتــی از زمســتان 
ســال هــای 1982 و1983 کــه ســال پــر 
ــالی  ــه و خشکس ــی گرفت ــوده پیش ــی ب بارش
ــران  ــدی جب ــا ح ــته را ت ــال هــای گذش س
نمــوده اســت؛ بطــوری کــه در بعضــی مناطــق 
ــا ارتفــاع  کوهســتانی شــمال و شــرق کالیفرنی
بــرف بــه علــت زیــادی آن قابــل انــدازه گیــری 
ــیده  ــر رس ــن مت ــه چندی ــاید ب ــت و ش نیس

اســت.
اصالح خاک و آب

موضوعــی کــه مــی خواســتم توضیــح بیشــتری 

دهــم اصــالح آب و خــاک در مناطقــی کــه آب 
ــت. در  ــدید دارد اس ــاک رس ش ــی و خ قلیای
بســیاری از مناطــق پســته خیــز ایــران، وجــود 
خــاک دارای رس بیــش از 60 درصــد و آب 
قلیایــی باعــث شــده باردهــی درختــان پســته 
کاهــش چشــمگیری داشــته باشــد. از آنجایــی 
کــه جــذب مــواد غذایــی توســط اکثــر گیاهــان 
بــه ویــژه درختــان پســته در محیــط اســیدی 
خــاک انجــام مــی پذیــرد، مــی بایســت آب و 
ــا امــکان  ــه نحــوی اصــالح نمــود ت خــاک را ب
ــر  ــد؛ درغی ــود آی ــه وج ــول ب ــش محص افزای
ــی  ــود، ول ــی ش ــبز م ــت س ــورت درخ اینص

ــی نمــی دهــد. محصول
ــید  ــداوم اس ــق م ــق تزری ــالح آب از طری اص
ســولفوریک بــه سیســتم آبیــاری امــکان پذیــر 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــا ب ــت. در کالیفرنی اس
ــد،  ــرد جام ــوان از گوگ ــی ت ــوز م ــرد س گوگ
اســید ســولفوریک اســتخراج نمــود کــه بســیار 
ــه اســت، ایــن اســید  ــه صرف ارزان و مقــرون ب
تولیــد شــده بایــد بــه مخــزن آب تزریــق شــود. 
در ایــن حالــت مــی بایســت تزریــق اســید بــه 
سیســتم آبیــاری بــه نحــوی باشــد کــه غلظــت 
اســیدی )pH( در حــد متعارفــی نگــه داشــته 

شــود. 
ــه  ــی ک ــژه خاکهای ــه وی ــاک ب ــالح خ در اص
بیــش از 60 درصــد رس دارنــد از ســه طریــق 
مــی تــوان آن را اســیدی نمــود و توانایــی 
مویــرگ هــای ریشــه ای بــرای نفــوذ در خــاک 

ــش داد. را افزای
1( تزریــق اســید بــه مخــزن آب کــه توضیــح 

داده شــد.
ــود  ــا ک ــوط ب ــد مخل ــرد جام ــن گوگ 2( ریخت

ــان  ــف درخت ــول ردی ــه در ط ــه ای  ک در چال
ــاد  ــان ایج ــه درخت ــر از تن ــک مت ــدود ی و ح
شــده اســت. اثــر گوگــرد و ترکیــب آن بــا آب 
آهســته اســت و مــدت هــا طــول مــی کشــد.
ــه(  ــی )نپخت ــچ معدن ــودر گ ــیدن پ 3( پاش
ــا  ــه ه ــه ریش ــی ک ــن در محل ــر روی زمی ب
قــرار دارد و یــا مخلــوط بــا کــود در چالکــود. 
بــه هــر طریــق مــی بایســت گــچ بــه نوعــی 

ریختــه شــود کــه بــا آب مخلــوط شــود.
ــای  ــتال ه ــون کریس ــح داد چ ــد توضی بای
خــاک رس بصــورت الیــه ای هســتند، نفــوذ 
ــه داخــل آن بســیار  ــن ب ــای موئی ریشــه ه
ــذا مخلــوط کــردن خــاک  مشــکل اســت. ل
رس بــا ریــگ یــا گــچ معدنــی و لــودر 

ــت. ــر اس ــیار موث ــردن آن بس ک
مبارزه با علف های هرز

موضــوع دیگــر مبــارزه بــا علــف هــای هــرز 
در کنتــرل آفــات بطــور عمــوم و بویــژه 
ــم اســت. در  ــارچ آســپرژیلوس بســیار مه ق
بــاغ پســته بــه غیــر از درخــت پســته هیــچ 
ــد وجــود داشــته باشــد. ــاه دیگــری نبای گی
موضــوع آلودگــی پســته بــه انــواع قــارچ هــا 
ــداران  ــت دارد و خری ــا اهمی ــروب ه و میک
توجــه  بــه آن  دنیــا  پســته در سراســر 
ــر  ــه دکت ــوری ک ــد، بط ــی کنن ــی م خاص
رابــرت بیــدی در جلســه ای کــه هــر ســاله 
ــه مناســبت روز پســته برگــزار مــی شــود  ب
ایــن موضــوع را بطــور جــدی عنــوان نمــود 
کــه مراعــات اصــول بهداشــت بــاغ پســته و 
عــاری نمــودن آن از هــر نــوع آفــت بیماریزا 
ــداری  ــای باغ ــه ه ــول و پای ــزو اص ــد ج بای

باشــد.
)B(و بُر )zn( محلول پاشی روی

در درختانــی کــه هنــوز در خــواب زمســتانی 
ــه  ــرگ و جوان ــل از شــکوفایی ب هســتند قب
ــیدن روی و  ــاه، پاش ــفند م ــوه ای در اس می
بُــر بســیار توصیــه شــده اســت. ایــن عمــل 
در رشــد ترکــه ی جدیــد و بــه ثمر رســیدن 
کامــل جوانــه گل بســیار مهــم اســت. گرچه 
عنصــر بـُـر در خــاک هــای ایــران بــه انــدازه 
کافــی وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل هیــچ 
گاه کمبــود آن احســاس نشــده، معهــذا مــی 
بایســت آزمایــش خــاک )هــر چهــار ســال( 
و بــرگ )در انتهــای تابســتان( انجــام شــود 
ــل  ــان حاص ــودن آن اطمین ــی ب ــا از کاف ت

گــردد.

مدیر باغ ایرانی مقیم آمریکا:

وضع پسته ی آمریکا و توصیه های باغبانی
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ــه  ــان ب ــاد  ســال 2016 همچن ــروش محصــول زی ف
ــه  ــه در میان ــی ک ــت؛ در حال ــی اس ــود باق ــوت خ ق
ــز در  ــار نی ــم موجــودی انب ــرار داری ســال تجــاری ق
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــود نس ــطح خ ــترین س بیش
ــدان طــی  ســال گذشــته اســت. قیمــت پســته خن
ــو  ــر کیل ــنت در ه ــدود 50 س ــته ح ــه گذش 4 هفت
ــای  ــی ه ــود بارندگ ــا وج ــت. ب ــته اس ــش داش افزای
زیــاد و ســرمای زمســتانه کافــی، چشــم انــداز 
محصــول ســال 2017 آمریــکا خــوب بــه نظــر مــی 

رســد.
در 28 فوریــه 2017 )10 اســفند 1395( یعنــی 
میانــه ســال تجــاری جــاری، موجــودی پســته نــزد 
ــزان را  ــکا بیشــترین می ــدگان در آمری ــرآوری کنن ف
ــه  ــت؛ ب ــن اس ــزار ت ــدود 263 ه ــزی ح دارد و چی
طــوری کــه موجــودی پســته هــای خنــدان حــدود 
171 هــزار تــن و مجمــوع پســته هــای دهــان بســت 
ــی شــود. در 6  ــر م ــن ذک ــزار ت و وازد حــدود 92 ه
ــاه اول ســال تجــاری امســال، حــدوداً 134 هــزار  م
تــن پســته خنــدان بــه فــروش رســیده اســت و ایــن 
میــزان فــروش بطــور چشــمگیری از 58 هــزار تــن 
ــن  ــته در همی ــال گذش ــه س ــروش رفت ــول ف محص
ــه ی فــروش  ــر اســاس تجرب مــدت بیشــتر اســت. ب
ســال هــای گذشــته و افزایــش قیمــت اخیــر پســته 
ــروش در  ــدار ف ــه مق ــی رود ک ــان م در پوســت، گم
ــزار  ــا 91 ه ــازه 68 ت ــاری در ب ــال تج ــه دوم س نیم
ــدار پســته  ــن احتســاب مق ــا ای ــرد. ب ــرار بگی ــن ق ت
ــود،  ــی ش ــل م ــد منتق ــال بع ــه س ــه ب ــی ک خندان

ــود. ــن خواهــد ب ــزار ت ــا 113 ه حــدود 91 ت

افزایــش فــروش پســته هــای دهــن بســت و مکانیک 
خنــدان همــگام بــا پســته هــای خنــدان پیــش مــی 
رود. فــروش مغــز امســال حــدود 50 درصــد بیشــتر 
از ســال گذشــته اســت امــا رونــدی ُکنــد بــه خــود 
ــل  ــه دلی ــد آن ب ــرآوری ُکن ــی از ف ــه ناش ــه ک گرفت
وجــود میــزان قابــل توجهــی از پســته هــای معیــوب 
ــرآوری  ــت ف ــش ظرفی ــا افزای اســت. احتمــال دارد ب
مغــز، فــروش ایــن محصــول رونــد صعــودی بــه خود 

بگیــرد.
بــه نظــر مــی رســد مقــدار پســته دهــن بســتی کــه 
بــه ســال آینــده منتقــل مــی شــود بیشــتر از مغــز 
باشــد. دو مــاه پیــش مــی گفتیــم کــه میــزان پســته 
هــای دهــن بســت و وازد بــه حــدی زیــاد اســت کــه 
ــز پســته وجــود  ــن مغ ــزار ت ــد 45 ه پتانســیل تولی
دارد؛ از آن زمــان تاکنــون حــدود 3 هــزار تــن مغــز 
ــدان و  ــک خن ــای مکانی ــته ه ــن از پس ــزار ت و 5 ه
دهــن بســت فــروش رفتــه اســت. بنابرایــن طــی مــاه 
هــای ژانویــه و فوریــه حــدود 6 درصــد از ایــن نــوع 
پســته بــه فروش رســیده کــه حــدود 10 تــا 11 هزار 
ــه  ــی رود ک ــار م ــاس انتظ ــن اس ــر ای ــت. ب ــن اس ت
حــدود 45 هــزار تــن پســته دهــن بســت و وازد بــه 
ســال تجــاری بعــد منتقــل شــود. بــا وجــود میــزان 
شــدید فــروش و ســختی فــرآوری پســته هــا اعــم از 
در پوســت و مغــز، قیمــت هــا تــا اوایــل مــاه فوریــه 
در همــان ســطح شــروع ســال تجــاری نگــه داشــته 
ــد  ــدان رون ــته خن ــت پس ــان قیم ــدند؛ از آن زم ش
صعــودی یافــت و هــم اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم 
پســته آمریکایــی خنــدان درجــه یــک اُنــس 21-25 

ــت  ــز ثاب ــت مغ ــت. قیم ــا 8.7 دالر اس ــن 8.4 ت بی
ــت و قیمــت پیشــنهاد  ــر حســب کیفی ــا ب ــوده، ام ب
ــدوده ی  ــون در مح ــت تاکن ــان برداش ــده از زم ش
ــر  ــی ه ــت فعل ــت. قیم ــته اس ــرار داش ــیعی ق وس
کیلوگــرم مغــز درجــه یــک امریکایــی بیــن 14.5 تــا 

ــت. 15.5 دالر اس
اغلــب تولیدکننــدگان و ضباطــان آمریکایــی اعتقــاد 
ــد 204  ــیل تولی ــال 2017، پتانس ــه در س ــد ک دارن
ــود دارد.  ــکا وج ــته در آمری ــن پس ــزار ت ــا 318 ه ت
تــا اواســط مــاه دســامبر 2016، از نظــر تأمیــن 
ــا  ــت، ام ــود داش ــی وج ــی های ــرمایی نگران ــاز س نی
هــم اکنــون مشــاهده مــی شــود کــه شــکوفه زنــی 
یکنواخــت اســت و همپوشــانی خوبــی بیــن ارقــام نر 
و مــاده برقــرار شــده اســت. بارندگــی فــراوان بــوده 
و بــرف کــوه هــای ســیرانوادا کــه سرچشــمه آبیــاری 
ــدود 50  ــت ح ــا اس ــای کالیفرنی ــاغ ه ــتانه ب تابس
ــزارش شــده  ــن گ ــا 100 درصــد بیشــتر از میانگی ت
اســت. بعضــی از ارقــام در هفتــه ی پیــش رو شــکوفه 
ــرده از 28  ــود گ ــود و وج ــی ش ــاز م ــان آغ ــی ش زن

ــارس( شــروع شــده اســت. ــا )18 م اســفندماه ت
طــی 10 روز گذشــته هــوا مالیــم بــوده، اما بازگشــت 
طوفــان و ناپایــداری جــو در هفتــه بعــد پیــش بینــی 
ــان  ــم کرم ــاالً شــکوفه دهــی رق شــده اســت. احتم
ــکا اســت  ــای آمری ــب پســته کاری ه ــم غال ــه رق ک
از اواســط فروردیــن مــاه شــروع مــی شــود. حــدس 
ــا در خصــوص حجــم محصــول امســال  ــان ه و گم
ــا زمــان برداشــت  بعــد از شــکوفه دهــی درختــان ت

محصــول ســال 2017 ادامــه خواهــد یافــت.

گزارش نیکولز در 30 اسفند 1395:

میزان فروش، موجودی، قیمت و چشم انداز پسته آمریکا

پسته خام در پوست 
)هرکیلوگرم(

از 
)دالر(

تا
 )دالر(

درجه یک انس 
1۸-2۰

99.2۰

درجه یک انس 
21-26

۸.4۰۸.۷۰

6.2۰6.4۰ناخندان

ــه  ــاه فوری ــکا در م ــته آمری ــروش پس ــوع ف مجم
2017 )13 بهمــن تــا 12 اســفند( حــدود 21 هــزار 
و 300 تــن بــوده؛ بــه عبــارت دیگــر میــزان فــروش 
در ایــن مــاه نســبت بــه ســال گذشــته 145 درصــد 
ــرده اســت. در  ــود ک ــن صع ــزار و 700 ت ــا 12 ه ی
مــاه فوریــه فــروش داخلــی آمریــکا 2 هــزار و 700 
ــزار  ــدود 10 ه ــادرات ح ــد و ص ــا 50 درص ــن ی ت
تــن یــا 262 درصــد افزایــش در مقایســه بــا ســال 

گذشــته تجربــه کــرده انــد. 
فــروش پســته آمریــکا از اول ســال تجــاری امســال 
تــا مــاه فوریــه حــدود 172 هــزار تــن بــوده و ایــن 
یعنــی جهشــی 133.4 درصــدی نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته )98 هــزار تــن افزایــش(؛ بــه 
طــوری کــه از ابتــدای ســال تجــاری امســال فروش 
ــادل 37  ــن مع ــزار و 600 ت ــدود 13 ه ــی ح داخل
ــن  درصــد افزایــش و صــادرات حــدود 84 هــزار ت

ــا  ــش را در مقایســه ب ــادل 231.5 درصــد افزای مع
مــدت مشــابه ســال گذشــته نشــان مــی دهــد. بــه 
گــزارش پرایمکــس همانگونــه کــه انتظــار مــی رفت 
رکــورد فــروش پســته آمریــکا همچنــان ادامــه دارد 
و میــزان فــروش در مــاه فوریــه امســال 24 درصــد 
ــال  ــه در س ــر ک ــال اخی ــورد 4 س ــترین رک از بیش
ــن  ــوده اســت. همچنی ــر ب ــزون ت 2013 رخ داده، اف
بــا در نظــر گرفتــن مجمــوع فــروش 172 هــزار تــن 
از ابتــدای ســال تجــاری تــا مــاه فوریــه، فــروش کل 

ســال روی عــدد 303 هــزار تــن قــرار مــی گیــرد.
چینــی هــا بــرای خرید پســته دهــن بســت در بازار 
حضــور دارنــد و از ســوی اروپایــی هــا و کشــورهای 
ــب کارگاه  ــاز اغل ــه تقاضــا وجــود دارد. نی خاورمیان
ــن  ــته ده ــه پس ــتقل ب ــدی مس ــته بن ــای بس ه
بســت رفــع شــده اســت و قیمــت هــا حــدود 60 
ســنت در هــر کیلــو تقویــت شــده اســت. بــه گفتــه 

تولیدکننــدگان امســال ســال نــاآور پســته آمریــکا 
اســت؛ چنانکــه در کنفرانــس ســاالنه پســته، میزان 
ــن  ــزار ت ــا 272 ه ــد 204 ت ــال در ح ــد امس تولی
حــدس زده شــد. ایــن گمانــه زنــی هــا بــر اســاس 
ــن  ــه و تخمی ــورت گرفت ــا ص ــه ه ــمارش جوان ش
بعــدی در مــاه مــی )11 اردیبهشــت تــا 9 خــرداد( 

ــود. بعــد از شــکوفه دهــی درختــان خواهــد ب
پرایمکــس جــدول مربــوط بــه قیمــت پســته 

آمریــکا را ارائــه مــی دهــد:

گزارش ماه فوریه شرکت پرایمکس

بازرگانی
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ــن  ــی انجم ــه بازرگان ــه کمیت ــن جلس چهارمی
محــل  در   1395 اســفندماه   16 تاریــخ  در 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی 
اســتان کرمــان برگــزار شــد. هــدف از تشــکیل 
ــل  ــای جلی ــزارش آق ــتماع گ ــه اس ــن جلس ای
ــات،  ــب رئیــس کمیســیون مالی کاربخــش، نای
کار و تأمیــن اجتماعــی اتــاق ایــران از آخریــن 
وضعیــت قوانیــن و مســائل مربــوط بــه مالیــات 

ــود.  ــی ب و دارای
ــگاه  ــون نمایش ــث پیرام ــه بح ــه ب ــاز جلس آغ
از  کــه   )Gulfood( گلفــود  المللــی  بیــن 
تاریــخ 8 الــی 12 اســفندماه برگــزار شــده 
ــای  ــاد اعض ــه اعتق ــت. ب ــاص داش ــود، اختص ب
ــون  ــت پاوی ــود وضعی ــال بهب ــه دنب ــه، ب کمیت
ایــران اســتقبال از غرفــه هــای ایــران در ایــن 
ــته  ــای گذش ــال ه ــه س ــبت ب ــگاه نس نمایش
آقــای  اســت.  داشــته  چشــمگیر  افزایــش 
بازرگانــی  کمیتــه  رئیــس  زاده،  قاســمعلی 
ــای  ــده ه ــر بازدیدکنن ــم نظی ــتقبال ک ــه اس ب
کشــور هنــد از بخــش پســته ی پاویــون ایــران 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــر ش ــرد. وی متذک ــاره ک اش
ــرعت در  ــه س ــد ب ــازار هن ــه ب ــب ک ــن مطل ای
ــی  ــش بین ــک پی ــت، در ی ــعه اس ــال توس ح

ــرف در  ــای مص ــدی بازاره ــه رده بن ــوط ب مرب
ســال 2030، کشــور هنــد در رتبــۀ دوم بعــد از 

ــرار دارد.   ــکا ق ــل از آمری ــن و قب چی
در ادامــه جلیــل کاربخــش، عضــو هیــأت امنای 
انجمــن پســته ایــران گزارشــی از آخریــن 
وضعیــت مقــررات و مســائل مربــوط بــه حــوزه 
امــور مالیاتــی ارائــه داد. وی یــادآور شــد اتــاق 
ــگاه  ــالت و جای ــه رس ــه ب ــا توج ــی ب بازرگان
قانونــی از طریــق کمیســیون هــای تخصصــی، 
نســبت بــه پایــش و شناســایی مقــررات دســت 
ــن  ــا طــرح ای ــوده اســت. ب ــدام نم ــر اق و پاگی
ــه  ــون برنام ــاده 76 قان ــه م ــررات در کمیت مق
محتــرم  معاونــت  از  متشــکل  کــه  پنجــم 
نماینــدگان  و  ریاســت جمهــوری  حقوقــی 
کمیســیون  )خصوصــاً  مجلــس  محتــرم 
ــی،  ــای بازرگان ــاق ه ــس( و ات ــادی مجل اقتص
ــتاوردهای در  ــدام و دس ــاف، اق ــاون و اصن تع
ــل  ــنوات قب ــال و س ــی امس ــی ط ــور توجه خ
کســب شــده اســت. ضمــن اینکــه کمیســیون 
تخصصــی مالیــات، کار و تأمیــن اجتماعــی 
ــه نمایندگــی از فعالیــن بخــش  ــران ب ــاق ای ات
ــه از  ــی ک ــح قانون ــی لوای ــه بررس ــی ب خصوص
ــی  ــدام م ــود اق ــی ش ــه م ــت تهی ــوی دول س

نمایــد. همچنیــن در تدویــن برخــی بخشــنامه 
ــا  ــر ب ــی متناظ ــای دولت ــتگاه ه ــه دس ــا ک ه
ــر  ــار نظ ــود اظه ــی ش ــوت م ــیون دع کمیس
ــی  ــه آن م ــه از جمل ــد ک ــی کن ــی م تخصص
ــون  ــی قان ــه اصالح ــی الیح ــه بررس ــوان ب ت
مالیــات بــر ارزش افــزوده اشــاره کــرد کــه بــا 
ــی  ــور توجه ــتاوردهای در خ ــب آن دس تصوی

ــد.   ــد ش ــادی خواه ــن اقتص ــب فعالی نصی
ــک،  ــیون بان ــئولیت کمیس ــه مس ــش ک کاربخ
ــز  ــان را نی ــاق کرم ــی ات ــور مالیات ــه و ام بیم
داراســت متذکــر شــد، قانــون اصــالح مالیاتــی 
کــه از ســال 95 اجرایــی گردیــده در پــی 
ــت و  ــادی اس ــای اقتص ــت ه ــفافیت فعالی ش
ــه  ــی، هرگون ــع مالیات ــام مناب ــرای نظ ــا اج ب
فعالیــت اقتصــادی از ســوی ســازمان مالیاتــی 
کشــور شناســایی خواهــد شــد. ضمــن اینکه از 
ابتدای ســال 95 ســازمان امــور مالیاتــی برخی 
اطالعــات بانکــی مودیــان را بــا دسترســی 
ــار  ــا پولشــویی در اختی ــون مبــارزه ب هــای قان
دارد و اداره تراکنــش هــای مشــکوک بانکــی در 
ــده  ــا تشــکیل گردی ــتان ه ــی اس ادارات مالیات
اســت و ایــن اداره بــه بررســی دقیــق تراکنــش 
هــای بانکــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران و عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران 
در جلسه کمیته بازرگانی انجمن تصریح کرد:

مقررات دست و پاگیر را شناسایی خواهیم کرد

بازرگانی
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)مودیــان مالیاتــی( از 
بــه  تــا  ســال 1390 
امــروز مــی پــردازد؛ لــذا وی از فعالیــن حــوزۀ 
پســته خواســت کــه اطالعــات اقتصــادی خــود 
را بــه صــورت شــفاف در اختیــار ایــن ســازمان 

ــد. ــرار دهن ق
وی ادامــه داد بــه طــور مثــال ارزش کل پســته 
کشــور قریــب 4 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد 
ــی  ــازمان مالیات ــه س ــی ک ــود؛ در حال ــی ش م
)ترنــوور(  معامــالت  اســت حجــم  مدعــی 
ــز  ــان نی ــارد توم ــزار میلی ــب 18 ه پســته قری
ــد و  ــه، تولی ــن چرخ ــال در ای ــد. ح ــی رس م
صــادرات پســته از پرداخــت مالیــات بردرآمــد 
ــال  ــس احتم ــاف اســت، پ ــزوده مع و ارزش اف
ــته از  ــوزۀ پس ــی در ح ــالت داخل ــه معام اینک
ــده  ــایی نگردی ــی شناس ــازمان مالیات ــوی س س

ــی رود.  ــن م ــند، از بی باش
کاربخــش یــادآور شــد کــه ســازمان مالیاتــی 
و  مالیاتــی  شــفافیت  راســتای  در  کشــور 
فعالیــت اقتصــادی مودیــان، قریــب 300 هزار 
مــودی جدیــد را شناســایی کــرده اســت. البته 
در ایــن بحــث کمیســیون اتــاق کرمــان تالش 
مــی کنــد تــا ایــن گونــه دسترســی هــا عطــف 
ــه  ــری ک ــک دیگ ــردد و کم ــبق نگ ــه ماس ب
ــان  ــه مودی ــن گون ــه ای کمیســیون مربوطــه ب
ــب  ــد پیشــنهاد کاهــش ضری ــد بکن ــی توان م
ــی  ــب مالیات ــدن ضرای ــی ش ــدی و واقع درآم

اســت. 
ــال  ــه در س ــا ک ــه داد: از آنج ــش ادام کاربخ
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــی از ات ــه نمایندگ 95 ب
ــون  ــاده 154 قان ــف م ــد ال ــیون بن در کمیس
مالیــات هــای مســتقیم )کمیســیون ضرایــب 
مالیاتــی کشــور( حضــور دارم و همانطــور کــه 
ــز  ــته و مغ ــدی پس ــب درآم ــش ضری در کاه
پســته عملکــرد ســال 94 از 6 بــه 3.5 درصــد 
ــر  ــز حداکث ــن بعــد نی ــالش نمــوده ام، از ای ت
ــا  ــت ت ــم بس ــه کار خواه ــود را ب ــالش خ ت
دغدغــه ی فعالیــن ایــن حــوزه نیــز برطــرف 
شــود. ضمنــاً پیشــنهاد مــی کنــم تــا برخــی 
ــت  ــه فعالی ــه ب ــی ک ــن تجــارت داخل از فعالی
حــق العمــل کاری اشــتغال دارنــد از مزایــای 
ایــن رســتۀ شــغلی کــه ضریــب درآمــدی آن 
ــای  ــالش ه ــه ت ــت و نتیج ــد اس ــک درص ی
ســال 93 اینجانــب و کمیســیون اتــاق کرمــان 

ــد.  اســت، بهــره منــد گردن
کاربخــش از دیگــر فعالیــت هــای کمیســیون 
بانــک، بیمــه و امــور مالیاتــی اتــاق کرمــان را 
ــتان در  ــی اس ــهم مالیات ــش س ــری کاه پیگی
الیحــه پیشــنهادی بودجــه ســال 96 کشــور 
ــری  ــا پیگی ــه ب ــد ک ــادآور ش ــمرد. وی ی برش

محتــرم  ریاســت  همراهــی  و  کمیســیون 
اتــاق کرمــان و حمایــت همــه جانبــه مجمــع 
مســئولین  برخــی  و  اســتان  نماینــدگان 
ــتان در  ــی اس ــات دریافت ــهم مالی ــی، س دولت
ســال 96 از 31 بــه قریــب 9 درصــد در الیحــه 

ــت. ــش یاف ــس کاه ــی مجل تصویب
ــن  ــه فعالی ــوان ب ــی ت ــه م ــری ک ــد دیگ نوی
ــی  ــد الحاق ــالح بن ــاورزی داد، اص ــوزۀ کش ح
ــعه  ــم توس ــه شش ــه ی برنام ــاده 43 الیح م
اقتصــادی ایجــاد شــده از ســوی شــورای 
نگهبــان اســت کــه در تاریــخ 11 اســفند بــه 
ــید و  ــورای اســالمی رس ــس ش ــب مجل تصوی
ــد  ــن بن ــر جایگزی ــن زی ــاس مت ــن اس ــر ای ب
ــم  ــه شش ــه ی برنام ــاده 43 الیح ــی م الحاق

ــد: گردی
مراحــل بســته بنــدی، انجمــاد، پــاک کــردن، 
درجــه بنــدی، پوســت گیــری، خشــک کــردن 
ــد  ــکبار مانن ــت خش ــالیکوبی و تف ــد ش مانن
فــرآوری محصــوالت  پــزی، جــزو  نخــود 
ــات  ــود. خدم ــی ش ــوب م ــاورزی محس کش
ــر ارزش افــزوده  ــور از پرداخــت مالیــات ب مزب

ــتند. ــاف هس مع
ــازمان  ــیر س ــه تفس ــاره ب ــا اش ــش ب کاربخ
مالیاتــی کشــور در خصــوص اینکــه مغــز 
پســته ی تولیــدی مشــمول ارزش افــزوده می 
شــود و بــا مصوبــه ذکــر شــده بــاال گشایشــی 
حاصــل خواهــد شــد، افــزود: در صــورت عــدم 
پذیــرش ممیزیــن محتــرم مالیاتــی، ایــن 

ــران و معاونیــن  ــا مدی کمیســیون جلســاتی ب
ــول  ــت و ق ــته اس ــور داش ــزوده کش ارزش اف
مســاعد ایشــان در معافیــت مغــز پســته 
ــه  ــزوده را گرفت ــمول ارزش اف ــدی از ش تولی
ــوزه و  ــن ح ــن ای ــه فعالی ــذا از هم ــت. ل اس
بــزرگان صنعــت پســته خصوصــاً کمیتــه 
ــود  ــران تقاضــا نم ــی انجمــن پســته ای باغبان
ــن  ــزوم ای ــرای ل ــود را ب ــی خ ــل فن ــا دالی ت
ــا  ــان و ی ــاق کرم ــیون ات ــه کمیس ــت ب معافی

ــد. ــه نماین ــران ارائ ــاق ای ات
در پایــان کاربخــش یــاد آور شــد: بــا پیگیــری 
پشــتکار  و  حمایــت  و  کمیســیون  ایــن 
مجمــع  مســاعدت  و  اســتانی  مســئولین 
مجلــس،  در  کرمــان  اســتان  نماینــدگان 
گــردش  در  ی  ســرمایه  تأمیــن  مشــکل 
اســتان  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات 
ــون  ــاری همچ ــال ج ــا( در س ــته و خرم )پس
ســال گذشــته از محــل منابــع صنــدوق 
توســعه ملــی تأمیــن گردیــده و جمــع زیــادی 
ــی  ــا معرف ــه تســهیالت ب ــان اینگون از متقاضی
ــد  ــع بهرمن ــه مناب ــیون از اینگون ــن کمیس ای

ــد. ــده ان گردی
در پایــان جلســه آقــای قاســمعلی زاده ضمــن 
اشــاره به اهــم فعالیت هــای کمیتــه بازرگانی، 
بــر لــزوم مشــارکت هــر چــه بیشــتر اعضــای 
ــراز انتظــارات و پیشــنهادات در  ــه در اب کمیت
خصــوص پرداختــن بــه مباحــث جدیــد 

ــرد.  ــد ک ــی تأکی حــوزه ی بازرگان

بازرگانی



سال دوم -  اردیبهشت ماه 1۳96 - شماره 14

1۳

نمــی دانیــم چــرا پســته قابــل توجهــی از ایــران 
بــه کــره جنوبــی صــادر نمــی شــود؟ آیــا تعرفــه 
ــته  ــاید پس ــت؟ ش ــاد اس ــران زی ی واردات از ای
بــه مقادیــر بیشــتر از مبــادی دیگــری وارد کــره 
مــی شــود. شــاید هــم کــره ای هــا پســته خــور 
ــای  ــل ه ــه آجی ــان متوج ــه ش ــتند و ذائق نیس
ــع  ــا مناب ــه تنه ــه اینک ــت. خالص ــری اس دیگ
بــازار پســته کــره جنوبــی، آمــار گمــرک ایــران 
ــه در  ــود ک ــکا ب ــته آمری ــی پس ــه اجرای و کمیت

ــر آمــده اســت.  نمــودار و جــدول زی
آنچــه در حــال حاضــر بــا افزایــش تولیــد 
پســته آمریــکا ذهــن اکثــر فعالیــن صنعــت را 
مشــغول خــود کــرده، تحریــک تقاضــا و یافتــن 
ــاال نگــه داشــتن قیمــت  ــرای ب ــد ب ــازار جدی ب
ــه در  ــن مقال ــدگان ای ــه خوانن ــت. چنانچ هاس
ــد،  ــی دارن ــل توجه ــات قاب ــه اطالع ــن زمین ای
مــی تــوان آن را در شــمارهای بعــدی ماهنامــه 
دنیــای پســته منعکــس نمــود. در ادامــه ســعی 
شــده اســت گزیــده ی یــک مطالعــه شــناختی 
برگرفتــه از مجلــه واردات و صــادرات ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران کــه در اســفندماه ســال 

95 منتشــر شــده اســت، ذکــر گــردد.
ــزار و 484  ــا 98 ه ــی ب ــره جنوب ــوری ک جمه
کیلومتــر مربــع وســعت )صد و ســومین کشــور 
ــاره  جهــان( در نیمکــره شــمالی و در شــرق ق
آســیا در کنــار دریــای زرد )در مغــرب( ژاپــن 
ــوب( و  ــرقی )در جن ــن ش ــرق( و چی )در مش

در همســایگی کشــور کــره شــمالی در شــمال 
واقــع شــده  اســت. 

نــوع زمیــن در کــره جنوبی بیشــتر کوهســتانی 
اســت کــه بیشــتر آن قابــل کشــت نمی باشــد. 
ــوب  ــرب و جن ــاً در غ ــت عمدت ــای پس زمین ه
ــاً  ــده اند وتقریب ــع ش ــور واق ــن کش ــرقی ای ش
30  درصــد کل مســاحت کشــور را تشــکیل 

می دهنــد. 
ایــن کشــور هــم اکنــون جمعیتــی شــامل 50 
میلیــون و 664 هــزار و 142 نفــر اســت کــه از 
ایــن میــان 17.7 درصــد بیــن  1تــا 14 ســال 
ســن، 72.3 درصــد بیــن 15 تــا 64 ســال ســن 

و 10 درصــد بیــش از 65 ســال ســن دارنــد.
ــت  ــئول اس ــهر س ــی، ش ــره جنوب ــت ک پایتخ
ــت  ــر از جمعی ــون نف ــر 10 میلی ــغ ب ــه بال ک
ایــن کشــور را شــامل مــی شــود. زبــان 
کــره ای )هانگــول(، زبــان رســمی در کــره مــی 
ــت  ــد گف ــب بای ــن و مذه ــر دی ــد. از نظ باش
ــی  ــره جنوب ــردم ک ــد از م ــدود 43 درص در ح
ــادات دینــی و مذهبــی هســتند. از  ــد اعتق فاق
ــیحی، 24  ــد مس ــر، 31 درص ــد دیگ 57 درص
درصــد بودایــی، 2درصــد پیــروان کنفســیوس 
و 1درصــد دارای ســایر مذاهــب می باشــند. 
ــور  ــن کش ــردم ای ــر از م ــزار نف ــا 35 ه 30 ت

ــتند. ــلمان هس ــر( مس ــاً مهاج )عمدت
تقسیمات کشوری و ساختار حکومتی

کــره جنوبــی 9 اســتان و 6 کالنشــهر دارد. 

ــهر  ــک ش ــوان ی ــور بعن ــت کش ــئول پایتخ س
 9 از  یکــی  جیجــو   .)special city( ویــژه 
اســتانی اســت کــه بصــورت اســتان ویــژه 
 )special self-governing province( مســتقل
ــز  ــجونگ نی ــد س ــهر جدی ــود. ش اداره می ش
کــه همچنــان در حــال احــداث و تکمیــل 
مســتقل  ویــژه  شــهر  بعنــوان  می باشــد 
نامگــذاری   )special self- governing city(
ــژه  ــهرهای وی ــن ش ــت ای ــت. مدیری ــده اس ش
برعهــده یــک فرمانــدار انتصابــی از ســوی 

ــت. ــزی اس ــت مرک دول
نــوع  از  جنوبــی  کــره  سیاســی  نظــام 
دموکراتیــک بــه حســاب می آیــد و در تقســیم 
 بنــدی هــای دو گانــه ی ریاســتی و پارلمانــی، 
ــه  ــتی طبق ــای ریاس ــتم ه ــروه سیس ــزء گ ج

می شــود. بنــدی 
وضعیت اقتصادی کره جنوبی

کــره جنوبــی از ســال 1964 پــی ریــزی 
ــعه  ــور توس ــش را بمنظ ــای خوی ــت ه سیاس
ــاذ  ــا اتخ ــور ب ــن کش ــود. ای ــاز نم ــاری آغ تج
ــدی  ــیم بن ــب و تقس ــای مناس ــتراتژی ه اس
ــه  ــا 1977 ب ــال 1964 ت ــح ازس ــی صحی زمان
تقویــت زیرســاخت هــای اقتصــادی و نیــروی 
انســانی جهــت نیــل بــه اهــداف کالن توســعه 
ای بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی و افزایــش 
ضریــب رقابتــی تولیــدات صنعتــی پرداختــه و 
برنامــه هــای توســعه خــود را در قالــب برنامــه 

بازار کره جنوبی
دبیرخانه انجمن پسته ایران

بازرگانی
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بــه  ســاله   5 هــای 
ــت.  ــرا در آورده اس ــه اج مرحل

ایــن کشــور از ســال 1998 همــواره در تــالش 
ــازاد  ــظ م ــالم تجــاری و حف ــش اق ــرای افزای ب
ــه  ــیدن ب ــوع بخش ــوده و تن ــود ب ــاری خ تج
را  آنــان  کیفیــت  و  صادراتــی  محصــوالت 
نیــز در دســتور کار قــرار داده اســت. کــره 
ــی  ــت رقابت ــن دوره وضعی ــن در همی همچنی
ــای  ــاوری ه ــعه فن ــق توس ــع را از طری صنای
جدیــد، تســهیل نمــودن صنعــت خدمــات 
موسســات  تأســیس  و  اطالعاتــی  رســانی 
تحقیقــات و توســعه تقویــت نمــود. در نتیجــه 
اقدامــات فــوق، صــادرات ایــن کشــور در پنــج 
بخــش نیمه هــادی هــا، صنایــع خودروســازی، 
ــه و  وســایل ارتبــاط ســیار تلفــن همــراه، رایان
ــن،  ــورهای چی ــت. کش ــش یاف ــتی افزای کش
ژاپــن و آمریــکا بــازار مصــرف حــدود 45 
ــاًل  ــره قب ــدند. ک ــره ش ــدات ک ــد از تولی درص
برنامــه ریــزی نمــوده کــه در ســال 2008 
ــا  ــه 20 هــزار دالر )ب درآمــد ســرانه خــود را ب
ــقف  ــا س ــادرات ت ــم ص ــش حج ــرد افزای رویک
ــال 2008  ــاند. در س ــارد دالر( برس 400 میلی
درآمــد ســرانه بــه 21 هــزار دالر و صــادرات بــه 
ــی  ــش بین ــش و از پی ــارد دالر افزای 420 میلی
هــا فراتــر رفــت. امــا در اواخــر ســال مذکــور، 
بحــران مالــی و اقتصــادی جهانــی اقتصــاد کره 
را نیــز متأثــر ســاخت و ســال 2009 میــالدی 
ســال رکــود اقتصــاد جهانــی گردیــد. بــا ایــن 
حــال طــی ســال هــای اخیــر اقــالم صادراتــی 
 BT و IT ــع ــوع شــده و محصــوالت صنای متن
ــا  ــد و ت ــی تولی ــازار جهان براســاس تقاضــای ب
ــن  ــت. همچنی ــش یاف ــم افزای ــقف 800  قل س
ــش  ــه 70 درصــد افزای ــی ب تجــارت الکترونیک

ــت.  یاف
ایــن کشــور همــواره بــا نــگاه توســعه  ای 
ــه  ــیدن ب ــرعت بخش ــور و س ــاد کش ــه اقتص ب
ــود  ــای توســعه  ای ســعی نم ــه  ه انجــام برنام
ــد  ــورهای قدرتمن ــور کش ــه حض ــه ب ــا توج ب
ــیه و  ــن، روس ــد ژاپ ــود مانن ــایگی خ در همس
ــش داده  ــود را افزای ــی خ ــدرت رقابت ــن ق چی
تــا از گردونــه تحــوالت عظیــم اقتصــادی ایــن 
منطقــه و جهــان عقــب نمانــد. اگــر چــه ایــن 
کشــور بــا الگوبــرداری از اقتصادهــای موفــق و 
ــل  ــزرگ از قبی ــی ب ــورهای صنعت ــک کش کم
ــن  ــه ای ــت ب ــترالیا توانس ــکا و اس ــن، آمری ژاپ
پیشــرفت  هــا نایــل گــردد، امــا نبایســتی نظــم، 
ــردم را  ــی و م ــات دولت پشــتکار و همــت مقام

ــت. ــده گرف ــان نادی ــن می در ای
ــن  ــوان چهارمی ــه عن ــروزه ب ــی ام ــره جنوب ک

ــاد  ــیزدهمین اقتص ــیا و س ــاره آس ــاد ق اقتص
ــی  ــی یک ــره جنوب ــود. ک ــناخته می ش ــا ش دنی
از اعضــای فعــال ســازمان هــای بیــن المللــی 
ماننــد ســازمان ملــل متحــد )عضــو غیــر دائــم 
شــورای امینــت در دوره زمانــی 2013 تــا 
 ،)WTO( ــی ــارت جهان ــازمان تج 2015(، س
ــادی  ــای اقتص ــکاری ه ــعه هم ــازمان توس س
)OECD( و گــروه G 20  بــوده و یکــی از 
اعضــای موســس APEC و اجــالس ســران 

ــد.  ــی  باش ــیا م ــرق آس ش
ــا  ــر ب ــال حاض ــی در ح ــره جنوب ــن ک همچنی
45 کشــور در جهــان )بــا احتســاب کشــورهای 
اتحادیــه اروپــا و اتحادیــه جنــوب و شــرق 
آســیا( بــه توافقاتــی در زمینــه مکانیســم 
ــه درصــدد  ــه و فعاالن تجــارت آزاد دســت یافت
ــای  ــز قرارداده ــورها نی ــر کش ــا دیگ ــت ب اس
کــره  مقامــات  نمایــد.  منعقــد  مشــابه 
جنوبــی امیدوارنــد کــه در آینــده نزدیــک 
ــی  ــز بین الملل ــک مرک ــوان ی ــان بعن کشورش
تجــارت  زمینــه  در   )International Hub(
ــا دیگــر کشــورها مطــرح شــده و  آزاد FTA ب
اقدامــات اساســی را نیــز در ایــن زمینــه انجــام 

ــد. داده ان
ــور  ــن کش ــون پنجمی ــم اکن ــور ه ــن کش ای
بــزرگ تولیــد کننــده صنایــع مربوط بــه انرژی 
هســته ای در جهــان اســت و در نظــر دارد بــه 
ــرژی  ــدگان ان ــن صادرکنن ــده تری ــی از عم یک
هســته ای تبدیــل گــردد. همچنیــن در زمینــه 
ــی را  ــه نخســت جهان ــز رتب کشــتی ســازی نی
ــا و  ــت ه ــل ظرفی ــه دلی ــر آن ب ــالوه ب دارد. ع
قابلیــت هــای چنــد کمپانــی معروفــش نظیــر 
ــن،  ــدای، هانجی ــی و هیون ــونگ، ال ج سامس
اس کــی، کیــا و .... یکــی از قویتریــن بازیگــران 
الکترونیــک،  صنایــع  عرضــه  در  جهانــی 
ــیمی،  ــوالد، پتروش ــین آالت، ف ــودرو، ماش خ
ــور  ــن کش ــت. ای ــره اس ــاز و غی ــاخت و س س
دارای بزرگتریــن برنامــه  هــای رشــد ســبز 
در جهــان مــی باشــد. دولــت و شــرکت هــای 
کــره ای همــواره در حــال ســرمایه گــذاری در 
ــر  ــبز نظی ــد س ــر رش ــی ب ــای مبتن ــش ه بخ
انــرژی ســبز، تکنولــوژی هــای کــم انــرژی بــر 
و دیگــر فنــاوری هــای مربوطــه مخصوصــاً در 
ــازی و  ــودرو س ــازی، خ ــتی س ــهای کش بخش

ــند. ــی  باش ــات م ــاوری اطالع فن
ــاخص  ــاری و ش ــات آم ــی از اطالع برخ

ــی ــره جنوب ــادی ک ــای اقتص ه
ــژه تجــاری: ایکســان. ماســان،  مناطــق آزاد وی
گونســان، دبــول ) Daebul (، پوســان، گوانــگ 

یانــگ و بخــش هایــی از بنــدر اینچــون(

مناطــق آزاد ویــژه اقتصــادی: تــه گــو، اینچون، 
بوســان، گوانــگ یانگ، گونســان، دریــای زرد

نرخ تورم: 2.2 درصد متوسط سال 2012
ــدود  ــه: ح ــای ماهان ــوق و مزای ــط حق متوس

دالر  2200
تعــداد نیــروی کار: 25.1 میلیــون نفــر ) بیــش 

از نصــف جمعیــت کشــور ( در ســال 2013
میــزان GDP براســاس قــدرت خریــد: 1.622 

تریلیــون دالر )2013(
درآمــد ســرانه: 22700 دالر )2012(، )از ســال 
2007 تاکنــون در مــرز 20000 دالر باقــی 

ــده اســت( مان
نــوع پــول و برابــری بــا دالر: وون کــره جنوبــی 
بــا حــدود1140  برابــر  )هــر دالر آمریــکا 

وون،ژوئــن 2013 (
ــا  ــد ) ت ــزی: 2.5 درص ــک مرک ــره بان ــرخ به ن
مــاه مــی 2013 ( ـ بانــک مرکــزی کــره اخیــراً 
ــه  ــه مرحل ــره و در س ــر منتظ ــی غی در اقدام
ــور در  ــادی کش ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــورو و  ــوزه ی ــای ح ــی ه ــران بده ــه بح نتیج
ــرخ  ــش ن ــه کاه ــم ب ــی تصمی ــاد جهان اقتص
ــت. ــور گرف ــم مذک ــه رق ــن آن ب ــره و تعیی به

اقالم عمده صادراتی و وارداتی:
ــر،  محصــوالت IT )نیمــه هــادی هــا، کامپیوت
وســایل ارتبــاط بــی ســیم( و ســایرمحصوالت 
)خــودرو، کشــتی، ماشــین آالت، تولیــدات 
و  شــیمیایی  محصــوالت  وآهــن،  فــوالد 
ــن کشــور صــادر و مــواد خــام،  نســاجی( از ای
ماشــین آالت، وســایل الکتریکــی والکترونیکی، 
نفــت، فــوالد، تجهیــزات حمــل ونقــل و مــواد 

ــوند. ــی ش ــیمیایی وارد م ش
ــه  ــا س ــی ب ــره جنوب ــادالت ک ــم مب حج
ــال  ــور در س ــن کش ــی ای ــریک اصل ش

ــالدی: ۲۰۱۲ می
صادرات به/ واردات از

- چین )134میلیارد دالر( )80 میلیارد دالر(
- آمریکا )58 میلیارد دالر( )43 میلیارد دالر(
- ژاپن )38 میلیارد دالر( )64 میلیارد دالر(

شــرکای عمــده تجــاری کــره جنوبــی: چیــن، 
اتحادیــه اروپــا، آمریــکا و ژاپــن

شــرکای عمــده تجــاری ســال 2012 )واردات 
ــر  ــتان و قط ــکا، عربس ــن، آمری ــن، ژاپ از(: چی

)نفــت(
شــرکای عمــده تجاری ســال 2012 )صــادرات 
ــا،  ــه اروپ ــن، اتحادی ــکا، ژاپ ــن، آمری ــه(: چی ب

هنــگ کنــگ، ســنگاپور
صنایــع عمــده: خودروســازی، الکترونیکــی، 
ــاجی،  ــوالد، نس ــیمیایی، ف ــازی، ش ــتی س کش

ــاک ــش و پوش تولیدکف

بازرگانی
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بانکهای عمده:
بانــک کــره کــه همــان بانــک مرکــزی اســت. 
همچنیــن دارای 19 بانــک داخلــی و 42 بانــک 

خارجــی مــی باشــد نظیــر:
اگزیــم بانــک، بانــک توســعه کــره، بانــک 
 IBK، KB، NH Bank، Shinhan ووری، بانــک

Bank و غیــره
سازمانهای عمده اقتصادی:

اتــاق بازرگانــی و صنعت کــره KCCI، ســازمان 
تجــارت و توســعه صــادرات KOTRA، آژانــس 
ــن  ــره KITA، انجم ــی ک ــن الملل ــارت بی تج
فدراســیون   ،KOIMA کــره  واردکننــدگان 
صنایــع کــره FKI، فدراســیون صنایــع کوچــک 
و متوســط کــره Kbiz، فدراســیون کارفرمایــان 

کــره 
محصــوالت عمــده صنعتــی: کشــتی، خــودرو، 
تلفــن،  )کامپیوتــر،  الکترونیکــی  کاالهــای 
تهویــه  دســتگاههای  ویدئــو،  تلویزیــون، 

و...( مطبــوع، یخچــال 
محصــوالت عمــده معدنــی: ســنگ آهــن، 

زغــال ســنگ، تنگســتن و گرافیــت
فرودگاه ها 

ایــن کشــور دارای 16 فــرودگاه بــرای پروازهای 
ــن  ــه مهمتری ــی اســت ک ــن الملل ــی و بی داخل
ــی اینچــون، گیمپــو  ــرودگاه بیــن الملل آنهــا ف
)ســئول(، جیجــو )جزیــره جیجــو(، گیــم هــی 
ــو  ــگ و چونگی ــگ یان ــو، یان ــه گ ــان(، ت )بوس

می باشــد.
وضعیــت راههــای مواصالتــی: 2640 کیلومتــر 
آســفالته  کیلومترجــاده  بزرگــراه،70140 

و400کیلومتــر
خــط متــرو وضعیــت سیســتم راه آهــن: 6820 
کیلومترخــط آهــن. درمــاه ژوئن 2003 شــبکه 
راه آهــن کــره جنوبــی درایســتگاه Dorasan به 
شــبکه راه آهــن کــره شــمالی و از طریــق آن به 

شــبکه راه آهــن آســیایی متصــل شــد.
برخــی نــکات در مــورد آداب و رســوم و 

فرهنــگ مــردم کــره
مــردم کــره یکــی از بــا اخــالق تریــن و از نظــر 
ــان هســتند.  ــردم جه ــن م ــن تری ــی همگ زبان
ســالمندان از ارزش و احتــرام خاصــی در میــان 
مــردم برخوردارنــد. خانــواده مهــم تریــن 
ــه  ــن کشــور اســت ب ــردم ای بخــش زندگــی م
ــژه  ــواده دارای ارزش وی ــاه خان ــل، رف ــن دلی ای
ــن،  ــای دیری ــنت ه ــاس س ــر اس ــت. ب ای اس
ــت  ــئول هدای ــواده و مس ــت خان ــدر سرپرس پ

ــواده اســت. اعضــای خان
مــردم کــره معمــوالً روی زمیــن مــی نشــینند، 
غــذا میــل مــی کننــد و مــی خوابنــد از ایــن رو 

آن هــا انتظــار دارنــد کــه کفــش خــود را قبــل 
از ورود بــه منــزل آن هــا از پــا در بیاوریــد.

در زمــان ســفر یــا برنامــه گروهــی هزینــه هــا 
بیــن افــراد تقســیم مــی شــود. نحــوه تقســیم 
ــرد  ــن ف ــا توســط مســن تری ــه ه بنــدی هزین
ــه  ــام ب ــه انع ــود. ارائ ــی ش ــرل م ــروه کنت گ
افــراد، جــز آداب کــره ای هــا نیســت، از ایــن 
رو پرداخــت آن الزامــی نیســت، مگــر ایــن کــه 
ــد. ازدواج  ــته باش ــک داش ــرار در کم ــرد اص ف
ــا آییــن هــای  کــردن هماننــد ایــران همــراه ب
ــن  ــازه والدی ــب اج ــد و کس ــی باش ــی م خاص
هــر دو طــرف بــرای ایــن امــر ضــروری اســت. 
کار ســنگین و مطالعــه جــدی امــری عــادی در 
زندگــی روزمــره مــردم اســت. در زمــان صــرف 
شــام در محیــط خــارج از منــزل، مســن تریــن 
ــن  ــد. از ای ــی کن ــت م ــه را پرداخ ــرد هزین ف
ــراد جــوان در خصــوص پرداخــت  ــد اف رو نبای
ــرام  ــا احت ــره ای ه ــد. ک ــرار نماین ــه اص هزین
زیــادی بــرای معلمــان و افــراد تحصیــل کــرده 
ــا  ــگاه ه ــه دانش ــرای ورود ب ــتند و ب ــل هس قائ
نیــز رقابــت شــدیدی وجــود دارد. افــراد توســط 
عنــوان یــا عنــوان و نــام خانوادگــی آن هــا مورد 
ــی،  ــان معرف ــد. در زم ــی گیرن ــرار م ــاب ق خط
کــره ای هــا تعظیــم کوتاهــی بــه یکدیگــر مــی 
ــه یکدیگــر دســت  کننــد و در بعضــی مــوارد ب
ــا  ــنایی ب ــدار و آش ــان دی ــد. در زم ــی دهن م

خارجــی هــا، بــا آن هــا دســت مــی دهنــد.
در اولیــن دیــدار، دســت دادن بــا دیگــران 
ــد  ــای جدی ــل ه ــت. در نس ــادی اس ــری ع ام
ــرای  ــت ب ــر دو دس ــان از ه ــره، جوان ــردم ک م
ســالم کــردن اســتفاده مــی کننــد. دیــدار 
ــد.  ــده باش ــزی ش ــه ری ــل برنام ــد از قب ــا بای ه
ــاعت  ــا، س ــرای دیداره ــا ب ــان ه ــن زم بهتری

ــی باشــد.  ــا 4 عصــر م ــا 12 و 2 ت ــح ت 10 صب
کلیــه مــردم خــود را متعهــد بــه حفــظ ســنت 
ــه آن  ــن زمین ــد. در ای ــی دانن ــن م ــای دیری ه
هــا بــا تمامــی تــوان خــود تــالش مــی نماینــد. 
ــوده و  ــی ب ــاختار اجتماع ــاس س ــواده اس خان
موجــب پایــداری زندگــی مــردم اســت از ایــن 
رو تعــداد اعضــای خانــواده هــا در حــال افزایش 
ــل  ــت کام ــت حمای ــرد تح ــراد مج ــت. اف اس
ــن  ــن در ای ــراد مس ــتند. اف ــا هس ــواده ه خان
جامعــه از ارزش و جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد 
و احتــرام بــه آن هــا در تمامــی شــرایط الزامــی 
اســت. مــردم کــره جنوبــی فــردی را بــه جمــع 
خــود مــی پذیرنــد کــه توســط شــخص دیگری 
معرفــی شــده باشــد. روابــط در چارچــوب دیدار 
ــر  ــد. اگ ــی یاب ــر رســمی گســترش م ــای غی ه
ــایر  ــا س ــدید، ب ــوت ش ــام دع ــی ش ــه مهمان ب
ــی  ــل مهمان ــید و در مح ــراه باش ــان هم مهمان
حاضــر شــوید. اگــر بــه مهمانــی یــا اجتماعــی 
بــزرگ دعــوت شــدید، مــی توانیــد بــدون 
اخطــار قبلــی بــا تاخیــر زمانــی نیــم ســاعت بــه 
محــل مالقــات وارد شــوید. روز بعــد از مالقــات، 
حتمــا پیــام تشــکر و قدردانــی را بــرای میزبــان 
ارســال نماییــد. بــا توجــه بــه وجــود ســنت هــا 
ــه  ــی، پایبنــدی ب و باورهــای مــردم کــره جنوب
ــا  ــرای آن ه ــده و اج ــن ش ــای تعیی ــه ه برنام
ــدگاه  ــن دی ــاس ای ــر اس ــت. ب ــم اس ــیار مه بس
ــا  ــرد ی ــی ف ــب بدنام ــدات موج ــی از تعه تخط

ــد شــد. موسســه خواه
در شــماره هــای بعــدی ماهنامــه دنیــای پســته 
در خصــوص ســاختارهای کســب و کار، ســبک 
ــت  ــی، آداب جلســات کاری و نحــوه ثب مدیریت
شــرکت هــا در کشــور کــره جنوبــی اطالعــات 

بیشــتری ارائــه خواهــد شــد.

بازرگانی
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کشــاورزان از وضــع آب نگراننــد و اعتراضاتشــان 
دولــت را هــدف گرفتــه. از گوشــه و کنــار 
مملکــت مســائل مختلفــی مطــرح مــی شــوند 
کــه اشــتراکات زیــادی بــا یکدیگــر دارنــد. 
ــأت  ــو هی ــعاع عض ــم ش ــی انج ــای محمدعل آق
ــای  ــان داشــته پ ــه دامغ ــا در ســفری کــه ب امن
ــام  ــس نظ ــری رئی ــای اکب ــای آق ــت ه صحب
صنفــی اســتان ســمنان و دبیــر اجرایــی صنــف 
ــان نشســته اســت.  کشــاورزی شهرســتان دامغ
ــا نقطــه نظــرات ایشــان آشــنا مــی  ــه ب در ادام

ــوید.  ش
در ســطح اســتان ســمنان حــدود 700 رشــته 
قنــات وجــود داشــته، امــا االن حــدود 200 تــا 
ــده اســت. در کل اســتان  150 رشــته باقــی مان
ــان 400  ــه چــاه و در دامغ ــزار حلق حــدود 4 ه
حلقــه چــاه عمیــق و 300 تــا 700 حلقــه چــاه 

نیمــه عمیــق وجــود دارد.
در مــورد آب مشــکالت زیــادی وجــود دارد 
ــن مــوارد اجحافــی اســت کــه آب  و یکــی از ای
منطقــه ای در حــق کشــاورزان منطقــه روا مــی 
دارد. ایــن اجحــاف عمدتــاً شــامل حــال مالکانی 
ــان  ــکیده ش ــات خش ــای قن ــه ج ــه ب ــت ک اس
چــاه حفــر کــرده انــد. در گذشــته ایــن منطقــه 
فقــط از طریــق قنــات مشــروب مــی شــده، امــا 
از زمانــی کــه چــاه بــه جــای قنــات حفــر شــده 
ــن  ــرد ای ــه ای کارک ــرکت آب منطق ــت، ش اس
ــه 3  ــلیقه ای در پروان ــور س ــه ط ــا را ب ــاه ه چ
هــزار ســاعت تعییــن نمــوده اســت. بــا ایــن کار 
محیــط زیســت در حــال نابــودی اســت، چــون 
3 هــزار ســاعت معــادل کارکــرد 5 مــاه در ســال 
ــاه از ســال،  ــا خاموشــی چــاه در 7 م اســت و ب
دام منطقــه و محیــط زیســت بــا مشــکل مواجــه 

ــایر  ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــوند. ای ــی ش م
چــاه هــا در طــول ســال روشــن هســتند!

هــم اکنــون کنتورهــای هوشــمند در کل منطقه 
ســمنان نصــب شــده انــد و مصــرف بهــره وری 
ــت  ــت تعییــن شــده و دول ــه از ســوی دول بهین
پروانــه هــا را بــه میــزان 22 درصــد کاهــش داده 
ــح  ــی صحی ــر عقالن ــب از نظ ــن مطل ــت. ای اس
اســت کــه مــا بایــد بــه ســمت مصــرف کمتــر 
ــود،  ــرل ش ــا کنت ــت ه ــزان برداش ــم و می بروی
ــف  ــراد ضعی ــق اف ــعار ح ــن ش ــوای ای ــا در ل ام
ــی  ــال وقت ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی ش ــال م پایم
ــرد،  ــی گی ــاه را م ــی چ ــازه جابجای ــی اج مالک
دبــی پروانــه اش را کاهــش مــی دهنــد. حتــی 
ــاس  ــم، براس ــه بگیری ــک نام ــم ی ــر بخواهی اگ
میانگیــن 5 ســاله، از لیتــراژ پروانــه کســر مــی 
کننــد. هــم اکنــون هیــچ کشــاورزی بیشــتر از 
دبــی 20 لیتــر بــر ثانیــه حــق برداشــت نــدارد. 
ــراژ  ــه ای از لیت ــف آب منطق ــن مختل ــه عناوی ب
ــد. معمــوالً در همــه  ــه هــا کســر مــی کن پروان
ــن  ــوی ای ــا جل ــم ت ــی کنی جلســات شــرکت م
ــه  ــبت ب ــن را نس ــم و مراجعی ــاف را بگیری اجح
ــد از  ــا بتوانن ــم ت ــی کنی ــان آگاه م ــوق ش حق

ــاع کننــد. خــود دف
ــتان  ــمه ای در شهرس ــال، چش ــوان مث ــه عن ب
ــام چشــمه علــی وجــود دارد کــه  ــا ن دامغــان ب
ــی دارد و  ــه آبده ــر ثانی ــر ب ــر 600 لیت ــغ ب بال
کشــاورز از ســالیان دور ســند مالکیــت داشــته 
ــد  ــد 3 درص ــاورز بای ــون، کش ــق قان ــت. طب اس
محصــول را بــه عنــوان آب بهــا بــه آب منطقــه 
ای  منطقــه  آب  اکنــون  هــم  بپــردازد.  ای 
ــا  ــوان آب به ــه عن ــول را ب ــد از محص 10 درص
دریافــت مــی کنــد. شــاید قانــون اشــتباه باشــد، 
ــی  ــرا نم ــم اج ــتباه ه ــون اش ــن قان ــا همی ام
شــود! فکــر مــی کنــم بــا هماهنگــی و همــکاری 
کشــاورزان و مالــکان در شهرســتان هــا و اســتان 
ــت  ــدم رعای ــع از ع ــوان مان ــف بت ــای مختل ه
قانــون توســط شــرکت آب منطقــه ای و وزارت 

ــرو شــد. نی
بســیار  ای  منطقــه  آب  مســئولین  برخــورد 
ــد در  ــی کنن ــعی م ــاًل س ــت؛ مث ــارف اس نامتع
جلســات مختلــف از مــا دعــوت نکننــد و اســم 
مــا را جــزو غایبیــن جلســه ذکــر مــی کننــد تــا 
از ایــن طریــق نظــام صنفــی را بــی مســئولیت 

ــد!  ــوه دهن ــگار جل وســهل ان

گفتگو با دبیر اجرایی صنف کشاورزی دامغان:  

تصمیمات آب منطقه ای سلیقه ای هستند
آب
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پیــرو انتشــار گفتگــو بــا آقــای علــی احمــدی 
پــور رئیــس ســازمان مدیریــت منابــع آب 
ــن  ــماره 12 انجم ــه ش ــنجان در ماهنام رفس
پســته ایــران، آقــای امیــن اندیشــه عضــو ایــن 
انجمــن نقــد و نقطــه نظراتــی بــر ایــن مطلــب 
ــاً در  ــه عین ــوده ک ــال نم ــه ارس ــه دبیرخان ب

ــه شــده اســت. ــه ارائ ادام
دشــت رفســنجان از ســال 1352 ممنوعــه 
اعــالم شــده اســت، امــا بــاز قانــون ایــن 
اجــازه را مــی داده کــه دو نفــر کارشــناس آب 
منطقــه ای اجــازه دهنــد کــه چــاه بــاز شــود 
و تــا همیــن اواخــر ایــن کار ادامــه داشــت تــا 
ــه  جایــی کــه تعــداد چــاه هــای رفســنجان ب
رقــم حــدود 970 رســید. مجــوز ایــن چــاه هــا 
ــائل را  ــاً مس ــه مرتب ــی داده؟ اینک ــه کس را چ
گــردن کشــاورزان و زحمتکشــان و چــاه هــای 
بــدون مجــوز مــی اندازنــد، ایــن طــور نیســت. 
ــت از  ــزان برداش ــه می ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــی  ــا ب ــاس ب ــل قی ــه دار قاب ــای پروان ــاه ه چ

مجــوز هــا نیســت. 
مــا هیــچ کــس را هنــوز بــرای مدیریــت 
منابــع آب تربیــت نکــرده ایــم و حتــی رشــته 
مدیریــت منابــع آب در کشــور نداریــم و ایــن 
ــت  ــدس آب تربی ــت. مهن ــب اس ــی جال خیل
شــده اســت کــه آب هــای زیرزمینــی را 
بشناســد در صورتــی کــه مدیــر آب بایــد 
مدیریــت و امــور اجتماعــی بدانــد کــه چگونــه 
ــد؛ متأســفانه  ــردم حــل کن ــا م مســائلش را ب
ــد. مــن امــروز  ــن هــا تعلیــم داده نشــده ان ای
ازدیــدگاه ســوال کننــده و کشــاورز نســل 
ــه  ــان آب منطق ــران و کارشناس ــروز از مدی ام
ــا  ــد ب ــخ بدهن ــه پاس ــم ک ــی کن ــوال م ای س
چــه دیــدگاه و اســتداللی چنیــن مجوزهایــی 
دادیــد؟ چــرا چنیــن چــوب تــاراج بــر منابــع 
ــد  ــی گرفتی ــوق م ــما حق ــد؟ ش ــان زدی آبم
ــس  ــد، پ ــت کنی ــور حفاظ ــع کش ــه از مناب ک
ــن  ــم ای ــی توانی ــد؟ ســخت م ــی کردی چــه م
مدیــران و کارشناســان را ببخشــیم! متأســفانه 
مدیــران جدیــد هــم معتقدنــد بــرای مدیریــت 
ــه  ــتفاده کردک ــد اس ــه بای ــوه قهری ــزار ق از اب
قطعــاً ایــن روش راه بــه جایــی نخواهــد بــرد. 
ــت.  ــرده اس ــال نب ــا بح ــه ت ــه ک ــان گون هم
ــت  ــه ای در صحب ــران آب منطق ــی از مدی یک
ــد  هایشــان از فرماندهــی ناجــا نقــل کــرده ان
ــت  ــی کیفی ــای ب ــد خودروه ــر تولی ــه اگ ک
ادامــه داشــته باشــد جلــوی تولیــد آن را 
ــم  ــی دانی ــا م ــه ی م ــت. هم ــم گرف خواهی

کــه بــا کمــک گرفتــن از ابزارهایــی از جملــه 
پــالک نکــردن خودروهــا و غیــره ایــن اتفــاق 
ــازی  ــت خودروس ــد. صنع ــد رخ ده ــی توان م
در ایــران کــه همزمــان بــا کــره جنوبــی 
شــکل گرفتــه و حتــی رئیــس جمهــور وقــت 
ــد از کارخانجــات  ــس از بازدی ــی پ ــره جنوب ک
خوردســازی ایــران در مصاحبــه ای آرزو کــرد 
ــد  ــد مانن ــم روزی بتوان ــی ه ــره جنوب ــه ک ک
ایــران صاحــب چنیــن کارخانجــات پیشــرفته 
ــرم  ــران محت ــن از مدی خودروســازی شــود. م
صنایــع خودروســازی ایــران ســوال مــی کنــم، 
چــرا امــروز صنعــت خودروســازی کــره جنوبی 
اینقــدر جلوتــر و پیشــرفته تــر از ایــران شــده 
اســت؟ آیــا آنهــا از قــوه قهریــه و پــالک نکردن 
خودروهــا اســتفاده کــرده انــد؟ آقــای رئیــس! 
چنیــن سیاســتی در حفاظــت از منابــع آب راه 
ــام  ــا اتم ــاید تنه ــرد ش ــد ب ــی نخواه ــه جای ب
ــر  ــی ت ــدری طوالن ــان ق ــع آبم ــودی مناب ناب
ــع حفــظ نخواهــد شــد.  ــن مناب ــا ای شــود، ام
اکنــون اولیــن قــدم ایــن اســت کــه مســئولین 
و کارشناســان آب منطقــه ای بایــد قبــول 
تقصیــر کننــد و مســئولیت چنیــن فاجعــه ای 
را کــه بخــش عمــده آن را خــود ســبب شــده 
ــد.  ــتباه برگردن ــن راه اش ــد و از ای ــد بپذیرن ان
قــدم بعــدی بــرای نجــات آب هــای باقیمانــده 
زیرزمینــی، اجمــاع بیــن تمــام ذینفعــان 
ــت؛  ــت اس ــن اولوی ــن بزرگتری ــت. ای آب اس
بایــد ایــن کار شــکل گیــرد و ادامــه یابــد تــا 
ــک  ــر ی ــال در س ــزاران س ــه ه ــی ک مدیریت
قنــات یــا یــک صحــرا داشــتیم در حوضــه آب 

هــای زیرزمینــی هــم شــکل گیــرد. اگــر یــک 
مدیریــت قابــل قبــول داشــته باشــیم و همــه 
ذینفعــان در آن مشــارکت کننــد از آب موجود 
بهــره وری صــورت مــی گیــرد.  بهتریــن 
ــاال  ــره وری ب ــد به ــی توانن ــه نم ــانی ک کس
ــه کســانی کــه زمیــن  داشــته باشــند آب را ب
خــوب و درخــت خــوب دارنــد مــی فروشــند و 
آنهــا نیــز بهــره وری را افزایــش خواهنــد داد. 
در ایــن حالــت یــک بــازار و انتقــال آب درون 
ــت و وزارت  ــرد و دول ــی گی ــکل م ــه ش حوض
نیــرو بایــد یــک حامــی مالــی و همــکار باقــی 
ــد و حــدود و خطــوط قرمــز و کیفیــت و  بمان
کمیــت آب را مشــخص نمــوده و تنهــا نقــش 
ــش  ــد و نق ــته باش ــی داش ــی و نظارت مدیریت
ــه گــروداران و ذینفعــان واگــذار  حفاظــت را ب
نمایــد. مــردم هــم بایــد مســئولیت بپذیرنــد، 
همانگونــه کــه در تمــام دنیــا اینگونــه اســت و 

ــه عمــل مــی کننــد. اینگون
اگــر مــا نقــش وزارت نیــرو را نــگاه کنیــم مــی 
ــدها  ــاخت س ــوزه س ــی در ح ــه حت ــم ک بینی
چــه مصیبتــی ایجــاد شــده اســت؛ ســد را مــی 
ســازند بــرای اینکــه جلــوی ســیل را بگیرنــد، 
امــا آقایــان ایــن ســازه هــای بتنــی را در همــه 
ــر روی حوضــه  ــد ب ــد. رفتن ــرده ان ــا ک ــا بن ج
ــد و  ــه ســد زده ان ــز دریاچــه ارومی هــای آبری
ــعت  ــده، وس ــر ش ــک و کوچکت ــه کوچ دریاچ
حــاال  شــده،  بیشــتر  کشــاورزی  اراضــی 
ــی  ــداد م ــر قلم ــش را مقص ــاورز زحمتک کش
کننــد. کشــاورز نیامــده دریاچــه را بخشــکاند 
بلکــه سیاســت اشــتباه دولــت بــوده کــه هنــوز 

امین اندیشهحل بحران آب اراده ی قوی و پول می خواهد
عضو انجمن پسته ایران

آب
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در  دارد،  ادامــه  هــم 
ارومیــه بــه نوعــی و در 
کرمــان بــه نوعــی دیگــر ایــن اتفاقــات رخ داده 

انــد.
در  رفســنجان  ای  منطقــه  آب  مدیریــت 
ســخنان خــود فرمودنــد کــه بایــد ســهم همــه 

ــود. ــم ش ــا ک ــه ه پروان
مــن از ایشــان ســوال مــی کنــم آن اراضــی و  
ــر خشــک  ــد ســال اخی ــی کــه طــی چن باغات
شــده انــد و دارنــد بــه بیابــان لــم یــزرع تبدیل 
مــی شــوند و عملکــردی در حــد صفــر دارنــد، 
امــا بــاز هــم کشــاورزان دارنــد آب بــا ارزش را 
داخــل ایــن اراضــی مــی برنــد و آبیــاری مــی 
ــازده و ثمــره ای برایشــان  ــچ ب ــه هی ــد ک کنن
ــدارد. وقتــی کــه از آنهــا ســوال مــی کنیــم  ن
ــی  ــاری م ــا را آبی ــن ه ــن زمی ــر ای ــرا دیگ چ
کنیــد ایــن کشــاورزان بیچــاره مــی گوینــد که 
ــت  ــوالم از مدیری ــم؟  س ــکارش کنی آب را چ
ــه  ــت ک ــن اس ــنجان ای ــه ای رفس آب منطق
چــرا بــرای ایــن آب کــه رقــم بســیار زیــادی 
اســت چــاره ای نمــی اندیشــید؟ از شــما مــی 

خواهــم کمــی تأمــل کنیــد. 
ــای  ــفره ه ــه س ــل از آنک ــه قب ــی ک آن اراض
ــی آب  ــان ب ــاه هایش ــه و چ ــان تخلی ــی ش آب
شــود، عمــر درختانشــان بــه دالیــل زیــاد بــه 
ــر  ــد و س ــده ان ــک ش ــیده و خش ــان رس پای
ــد؛  ــوزی رو آورده ان ــال س ــای ذغ ــوره ه از ک
ــره  ــداری و ذخی ــرای نگه ــت ب ــچ وق ــا هی آی
ــچ گاه  ــد؟ هی ــرده ای ــر ک ــا فک ــع آب آنه مناب

بــا مســئولین رده بــاالی خــود صحبــت کــرده 
ایدکــه چگونــه دولــت و وزارت نیــرو مــی تواند 
ــه  ــا اینک ــد؟ ی ــت کن ــئله را مدیری ــن مس ای
ــده  ــا تولیدکنن ــدن ب ــرو ش ــدرت روب ــط ق فق
زحمتکــش پســته را داریــد کــه آب را از عمــق 
200 متــری بیــرون مــی آورد و چــوب کاهــش 

ــد.  ــی کوبی ــر ســرش م ــه را ب ــراژ پروان لیت
آقایــان در آب منطقــه ای مــی گوینــد کــه مــا 
بایــد آب را بــه صنعــت بدهیــم، بــاز در جایــی 
دیگــر گفتــه انــد مــا بــه درآمــد و ســود کاری 
نداریــم بــه میــزان مصــرف آب کار داریــم. این 
ســوال پیــش مــی آیــد کــه فکــر نمــی کنیــد 
بــاز ایــن نهضــت راه بیافتــد بــرای مصــرف آب 
در صنعــت در ایــن بخــش خشــک و کــم آب 
ــه هــای  ــا حــذف یاران کشــور، صنعتــی کــه ب
دولتــی هیــچ قــدرت رقابــت و تعامــل بــا 
ــل  ــه اوای ــدارد. همانطــور ک ــا را ن ــت دنی صنع
ــرای  ــاد ب ــت راه افت ــن نهض ــه 50-60 ای ده
توســعه کشــاورزی خودکفایــی و اشــتغال 
آقایــان هــم بســیار تشــویق مــی کــرد و 
ــم  ــره ه ــان خب ــران و کارشناس ــب نظ صاح
جســارت مخالفــت از بیــم مکــدر شــدن خاطر 
آقایــان را نداشــتند، تحلیــل هــا و گــزارش هــا 
و بیــالن منفــی آب کــه قبــاًل کار و تهیــه 
ــا  ــد، آی ــی خورن ــاک م ــا خ ــد تنه ــده بودن ش
ــری ماننــد پتروشــیمی  احــداث صنعــت آب ب
در منطقــه ای خشــک ماننــد کرمــان کار 

ــت؟ ــتی اس درس
ــده  ــرون نیام ــه بی ــوز از درون چال ــگار هن ان

ــد؛  ــم ش ــاب خواهی ــاه پرت ــه درون چ ــم ب ای
متأســفانه ایــن راه کــه بــرای مــا ترســیم 
شــده اســت ســرانجام خوبــی نخواهــد داشــت 
ــدگان  ــه آین ــود را ب ــکاری خ ــه ی بده و وزن

ــرد. ــد ک ــتر خواهی بیش
ــرای نجــات  ــا راه ب ــر تنه ــده حقی ــه نظــر بن ب
هــای  دیگــر دشــت  و  رفســنجان  دشــت 
بحرانــی کشــور وجــود یــک اراده قــوی و 
منابــع عظیــم مالــی اســت کــه بایــد از طــرف 
ــن اراده  ــر چنی ــاً اگ ــت ایجــاد شــود. قطع دول
ای قــوی و منابــع عظیــم مالــی در کنــار 
حفاظــت و نگهــداری ســفره هــا و آبخــوان هــا 
توســط گــروداران و ذی نفعــان آب کــه نقــش 
ــد  ــی گیرن ــت م ــان را از دول ــئولیت ش و مس
قــرار گیــرد بــه یــک تعــادل نســبی خواهیــم 
رســید و از ایــن بحــران خــارج خواهیــم شــد. 
همانطــور کــه در تمــام دنیــا چنیــن کــرده اند 
و هــر راه دیگــری کــه برویــم تنهــا بــه بیراهــه 

ــم. ــه ای رفت
ــر و  ــام تقصی ــه تم ــت ک ــته نیس ــه شایس البت
ــی  ــن وضعیت ــدن چنی ــود آم ــه وج ــام ب اته
آب  منابــع  مدیریــت  و  دولــت  متوجــه  را 
کنیــم. یــک ســوال از آقایــان پیشکســوت 
ــزرگ پســته دارم کــه امــروز  تولیــد کننــده ب
ــا  ــاد شــنیده مــی شــود. چــرا ت صدایشــان زی
دیــروز کــه چــاه هایتــان پــر آب، درختانتــان 
شــاداب و پــر محصــول بود هیــچ نگرانــی خود 
را از برداشــت هــای بــی رویــه آب ابــراز نمــی 
ــد؟  ــی زدی ــی نم ــاز ناکوک ــچ س ــد؟ هی کردی
هیــچ هشــداری نمــی دادیــد؟ بــا مدیــران رده 
ــد و  ــی کردی ــت نم ــرو صحب ــاالی وزارت نی ب
حتــی گزارشــات بیــالن منفــی آب را در ســال 
ــرای  ــی ب ــد؟ حت ــی کردی ــه نم 1353 مطالع
ــاورزان  ــع آب از کش ــتر از مناب ــت بیش برداش
خــرد جلوتــر و مقــدم تــر هــم بودیــد و خــود 
را بــرای برداشــت بیشــتر در یــک رقابــت مــی 
دیدیــد. آن روز کــه پروانــه 35 لیتــر بــر ثانیــه 
ــد و  ــی کردی ــر برداشــت م ــتید و 50 لیت داش
ــد  ــی دادی ــش م ــود را افزای ســطح اراضــی خ
هیــچ نگــران امــروز نبودیــد؟! آیــا اگــر هنــوز 
هــم چــاه هایتــان پــر آب بــود بــاز هــم نگــران 
بودیــد؟ شــما هــم بایــد قبــول تقصیــر کنیــد، 
ــد کــه در بوجــود آمــدن چنیــن  ــد بپذیری بای
وضعیتــی بــی تقصیــر نبــوده ایــد؛ امــا اکنــون 
ــرده  ــد ک ــه صــدای خــود را بلن خوشــحالم ک
ایــد و نگرانــی خــود را ابــراز مــی داریــد. 
هشــدار مــی دهیــد هــر چنــد کــه کمــی دیــر 
ــنوایی  ــوش ش ــه گ ــدوارم ک ــت. امی ــده اس ش

باشــد. 

آب
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پــس از برگــزاری »میزگرد ایده ی بــازار آب« 
در تاریــخ 27 بهمــن 1395، جهــت دریافتــن 
ــازار  ــه ب ــدادی از ســواالت در زمین پاســخ تع
ــا،  ــماعیل نی ــر اس ــي اصغ ــای عل ــا آق آب ب
ــرمایه  ــر س ــرکل دفت ــاد و مدی ــري اقتص دکت
ــرق  ــازار آب و ب گــذاري و تنظیــم مقــررات ب
ارتبــاط برقــرار کردیــم. ایشــان ســواالت را بــه 
صــورت مکتــوب پاســخ دادنــد کــه در ادامــه 

مــی خوانیــد.
 آقــای دکتــر! تعریــف شــما از 
بــازار آب چیســت؟ بــا ایجــاد ایــن بــازار 
بــه دنبــال تحقــق چــه اهدافــی هســتید؟

ــي  ــا موقعیت ــکان ی ــي م ــور کل ــه ط ــازار ب ب
ــندگان  ــداران و فروش ــه در آن خری ــت ک اس
کاال یــا خدمتــي را خریــد و فــروش مــي 
ــوان گفــت  ــر همیــن اســاس مــي ت کننــد، ب
ــوز  ــا مج ــوان آب ی ــه در آن بت ــدي ک فرآین
ــه  ــي مبادل ــورت قانون ــه ص ــت آب را ب برداش
ــه نظــر مــي  ــازار آب مــي گوینــد. ب نمــود، ب
رســد ایجــاد چنیــن بــازاري منجــر بــه 
تحقــق اهدافــي چــون کشــف قیمــت واقعــي 
و تقویــت ارزش اقتصــادي آب، تخصیــص 
بهینــه آب، کمــک بــه پایــداري حوضــه 
هــاي آبریــز در بلنــد مــدت، کاهــش تلفــات 
و افزایــش کارایــي در صنایــع مرتبــط بــا آب 

ــردد. و ... گ
ــد در  ــی توان ــازار آب م ــا ب    آی
ــور  ــی کش ــع آب ــود مناب ــع موج وض

ــه؟ ــد؟ چگون ــاد کن ــودی ایج بهب
از آنجــا کــه بــازار بــه کشــف قیمــت واقعــي 
آب منجــر مــي شــود و مکانیســم تخصیــص 
ــه  ــا صرف بهینــه را فعــال مــي کنــد، قطعــاً ب
ــي بیشــتر و افزایــش بهــره وري همــراه  جوی

خواهــد بــود.
ــازار  ــاد ب ــت در ایج ــش دول  نق

ــت؟ ــس از آن چیس آب و پ
ــي  ــه تنهای ــازار آب ب ــادي ب ــل زی ــه دالی ب
ــوع و  ــاظ ن ــه لح ــد ب ــي توان ــت و نم ناکاراس
ــع تمــام مســائل  ــي آب، در رف ماهیــت کاالی
راهگشــا باشــد. مســائلي همچــون پیامدهــاي 
خارجــي، ســیال بــودن آب، حیاتــي بــودن آن 
در حفــظ بــوم نظــام و پایــداري حوضــه آبریز، 
نابرابــری اطالعاتــی، مشــخص نبــودن حقــوق 
ــه  ــود هزین ــدگان، وج ــه کنن ــت مبادل مالکی
ــار  ــاً انحص ــازار و خصوص ــدرت ب ــه، ق مبادل
طبیعــی، نقــش دولــت را در ســامان دادن بــه 

ــد. ــگ مي کن ــوق پررن ــاي ف ــت ه شکس
 وجــود انحصــار طبیعــي در آب موجــب 
تخصیــص غیــر بهینــه و قیمــت هــاي نــاکارا 
مــي گــردد، لــذا ورود دولــت بــرای نظــارت بر 
عملکــرد ایــن بــازار و هدایــت آن بــه ســمت 
تولیــد بهینــه بوســیله تنظیــم و تدویــن 

ــت. ــي اس ــررات الزام مق
ــر  ــد نظ ــازار م ــراي ب ــا اج  آی
ــد؟  ــی خواه ــی م ــش نیازهای ــما پی ش

ــتند؟ ــه هس ــا چ آنه
شــاید بتــوان گفــت یکــي از مهمتریــن پیــش 
ــازار آب، ایجــاد و اجــراي  ــراي ب شــرط هــا ب
مکانیــزم هــاي مناســب معامالتــي اســت کــه 
ــان  ــور یکس ــه ط ــران آب ب ــه کارب ــراي هم ب
ــوق  ــي حق ــح قانون ــد. تصری ــده باش ــه ش ارائ
مالکانــه آب، اجرایــي بــودن قوانیــن آب و 
نظارت پذیــري حقــوق آب، برقــراري سیســتم 
ــت  ــا، تقوی ــت ه ــوق آب و برداش ــت حق ثب
ــدون  ــکان ورود ب ــا، ام ــر بناه ــازي زی و بهس
قیــد و شــرط کلیــه فروشــندگان و خریــداران 
ــازار، تشــکیل نهادهــاي نظــارت  ــه ب بالقــوه ب
ــراي  ــررات ب ــم مق ــن و تنظی و داوري، تدوی
ــازار و ترمیــم زمینــه هــاي  تعدیــل قــدرت ب
ــه  ــي هســتند ک ــه عوامل شکســت و... از جمل
از بنیــان هــا و الزامــات تحقــق بــازار مطلــوب 

آب مــي  باشــند.
 در بســیاری از دشــت هــای 
کشــور برداشــت هــا بــه دلیــل صــدور 
پروانــه هــای بــی رویه، بســیار بیشــتر 
ــل  ــر و قاب ــد پذی ــزان آب تجدی از می
برنامــه ریــزی دشــت اســت، بــازار آب 
در ایــن گونــه دشــت هــا چگونــه اجــرا 

مــی شــود؟
ــه از  ــوق مالکان ــا حق ــر ب ــازار اگ ــم ب مکانیس
ــي  ــي- قضای ــاي نظارت ــاد ه ــو و نه ــک س ی
ــود، در  ــن ش ــر عجی ــوي دیگ ــد از س قدرتمن
ــز  ــه پایــداري حوضــه هــاي آبری بلندمــدت ب
کمــک خواهــد کــرد. چــرا کــه از یــک ســو 
ــدت  ــد م ــع بلن ــي، مناف ــردار عقالی ــره ب به
خــود را بیشــینه مي کنــد؛ بنابرایــن بــه 
ــد زد و از  ــت نخواه ــه دس ــي روی ــت ب برداش
ــه  ــا توج ــص ب ــم تخصی ــو مکانیس ــر س دیگ
بــه اصــول کمیابــي و قیمــت، در ابعــاد کالن 
ــي  ــه کاالي آب م ــي ب ــادل بخش ــب تع موج

ــود.  ش
البتــه واضــح اســت کــه هــر جــا بیــم زیانــي 

ــد از  ــي توان ــت م ــي مطــرح باشــد دول عموم
ــوده و  ــش اســتفاده نم ــي خوی حــق حاکمیت
یــا یــک کاال را در محــدوده اي معیــن از بــازار 

خــارج نمایــد. 
ــروش  ــد و ف ــون خری ــم اکن  ه
ــاورزی   ــرداران کش ــره ب ــن به آب بی
ــام  ــاه انج ــه چ ــک حلق ــریک در ی ش
مــی شــود، معامــالت بــازار مــورد نظــر 
شــما بــا معامــالت فعلــی چــه تفاوتــی 

دارد؟
ماهیتــاً تفاوتــي نــدارد. هــر چنــد بــا تبدیــل 
ــل  ــه دلی ــمي، ب ــه رس ــمي ب ــر رس ــازار غی ب
ــه  ــازار ب رســمي شــدن و گســترده شــدن، ب
ــا  ــت ه ــده و قیم ــک ش ــل نزدی ــت کام رقاب
ــود. ــي ش ــر م ــه ت ــص بهین ــر و تخصی کارات

  دســتورالعمل اجرایــی مــاده ۲7 
ــه، خریــد و  ــون توزیــع عادالن و ۲8 قان
ــرای  ــاورزی را ب ــاه کش ــروش آب چ ف
ــات و  ــت و خدم ــرب صنع ــارف ش مص
ــازه داده  ــهری را  اج ــبز ش ــای س فض
و در مــورد خریــد و فــروش چــاه 
ــاورزی  ــارف کش ــرای مص ــاورزی ب کش
ــال  ــا در ح ــت. ام ــرده اس ــکوت ک س
حاضــر وزارت نیــرو  اجــازه لولــه 
گــذاری و مبــادالت آب بیــن دو حلقــه 
چــاه  را اجــازه نمــی دهــد. الــف- چــرا 
وزارت نیــرو از  انتقــال آب بیــن دو 
ــن  ــه زمی ــردن آب ب ــاه و ب ــه چ حلق
هــا بــا بهــره وری بــاال جلوگیــری مــی 
کنــد؟ ب-چــرا وزارت نیــرو از خریــد و 
فــروش آب کشــاورزی بیــن کشــاورزان 
ــن  ــا ای ــد؟ ج - آی ــی کن ــری م جلوگی
رویــه ادامــه خواهــد یافــت؟ در صورت 
ــازار  ــرایط ب ــن ش ــت، در ای ــخ مثب پاس

ــت؟ ــد داش ــردی خواه ــه کارک آب چ
ــازار و  ــکیل ب ــدون تش ــال آب ب ــازه انتق اج
بــدون صــدور اســناد )پروانــه بهــره بــرداري( 
آب کــه در آن تعهــدات طرفیــن ذکــر شــده 
اســت بــه منزلــه اجــازه برداشــت بیشــتر بوده 
ــاع  ــدن اوض ــر ش ــم  ت ــث وخی ــاًل باع و محتم
ــذا  ــد ل ــي مي گردی ــع زیرزمین ــاعد مناب نامس
ــه بهــره  ــازار و صــدور ســند )پروان تشــکیل ب
بــرداري( آب در کنــار نهــاد تنظیــم گــر 
بخشــي و نهــاد نظارتــي موثــر مبــادالت 
مذکــور را تســهیل کــرده و کارایــي بیشــتري 

ــد.  ــي کن ــق م را محق

مکاتبه با مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق:

بازار، کشف قیمت واقعي آب را منجر مي شود
آب
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در ویــژه نامــه نــوروز 1396 انجمــن پســته ایران، 
گــزارش »میزگــرد بررســی ایــده ی بــازار آب« و 
نظــرات شــرکت کننــدگان ارائــه شــد. در ادامه ی 
پرونــده آب گفتگــوی تلفنــی بــا آقــای مهنــدس 
جــواد میبــدی مدیــرکل دفتــر نظــام هــای 
حفاظــت و بهــره بــرداری آب و آبفــای وزارت 
نیــرو ترتیــب دادیــم و نظــرات ایشــان را در مــورد 
بــازار آب جویــا شــدیم. وی کارشــناس منابــع آب 
ــا گرایــش  ــی ب ــت اجرای ــوق لیســانس مدیری و ف
اســتراتژیک اســت و پیــش از ایــن مدیــرکل امــور 
آب اســتان خراســان و مدیــر کل دفاتــر حفاظت و 
بهــره بــرداری منابــع آب زیــر زمینی و مهندســی 
رودخانــه و ســواحل شــرکت مدیریــت منابــع آب 

ایــران را عهــده دار بــوده اســت. 
آقــای مهنــدس! اخیــراً بــرای   
ــی  ــور راه حل ــران آب در کش ــود بح بهب
ــازارآب« مطــرح شــده اســت.  ــام »ب ــه ن ب
ــورد  ــن م ــما در ای ــر ش ــی نظ ــور کل بط

ــت؟ چیس
ــرای  ــبی ب ــکار مناس ــی راه ــه تنهای ــازار آب ب ب
رفــع بحــران منابــع آب زیرزمینــی نیســت. 
ــرح  ــوان ط ــا عن ــی ب ــال 1393 طرح ــذا در س ل
احیــا و تعــادل بخشــی دشــت هــای کشــور بــه 
وزارت نیــرو ارائــه شــد. در ایــن راســتا حــدود 15 

پــروژه مطــرح و تصویــب گردیــد کــه 11 پــروژه 
ــه  ــوط ب ــروژه مرب ــرو، 3 پ ــه وزارت نی ــوط ب مرب
ــوط  ــروژه مرب ــک پ ــاورزی و ی ــاد کش وزارت جه
بــه ســازمان زمیــن شناســی بــود. یکــی از ایــن 
ــای  ــدازی بازاره ــوان راه ان ــت عن ــا تح ــروژه ه پ
ــاد1200  ــه ایج ــت ک ــور اس ــی آب در کش محل
ــروژه  ــود و پ ــی ش ــامل م ــی آب را ش ــازار محل ب
ــای  ــروه ه ــاد گ ــای ایج ــا نامه ــری ب ــای دیگ ه
ــمند و  ــور هوش ــب کنت ــی، نص ــت و بازرس گش
ــاد  ــت ایج ــد.  عل ــده ان ــود آم ــر بوج ــوارد دیگ م
ــازار آب  ــران و ب ــان 1200 تشــکل آب ب ــم زم ه
ــت  ــت اس ــدود 1200 دش ــود ح ــل وج ــه دلی ب
ــور  ــه )در کش ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ــرض ب و ف
حــدود 609 محــدوده ی مطالعاتــی و داخــل آن 
1200 دشــت وجــود دارد( در هــر دشــت حداقــل 
یــک تشــکل ایجــاد کنیــم و داخــل آن تشــکل 

ــم.  ــدازی نمایی ــازار آب را راه ان ب
ــره وری ،  ــش به ــازار آب افزای ــاد ب ــدف از ایج ه
ــادی،  ــک کاالی اقتص ــوان ی ــه عن ــن آب ب تعیی
کنتــرل و جلوگیــری از مصــرف بــی رویــه 
بخــش  در  خصوصــاً  آب  برداشــت  اضافــه  و 
ــل  ــزان آب قاب ــه می کشــاورزی و برداشــت آب ب
برنامــه ریــزی، برقــراری تعــادل در نظــام قیمــت 
گــذاری و عرضــه و تقاضــای آب، جلب مشــارکت 

ــه منظــور ســرمایه  ــی ب ــر دولت بخــش هــای غی
گــذاری در بخــش آب و جلــب مشــارکت آنهــا در 
مدیریــت و بهــره بــرداری تأسیســات آب، حفــظ 
و نگهــداری ســرمایه گــذاری هــای انجــام شــده 
و واگــذاری فعالیــت هــای تصــدی گــری دولــت 
در زمینــه تأمیــن، انتقــال و توزیــع آب بــه بهــره 
ــف  ــام وظای ــرای انج ــه ب ــاد زمین ــرداران و ایج ب
حاکمیتــی و بهبــود مدیریــت حفاظــت کمــی و 

ــع آب اســت. ــی مناب کیف
 بــا ایــن اهــداف پیشــنهاد کردیــم کــه بازارهــای 
ــورد  ــتاوردهای م ــود. دس ــاد ش ــی آب ایج محل
ــه  ــادی آب ب ــازده اقتص ــش ب ــا افزای ــار م انتظ
عنــوان یــک نهــاده ی کمیــاب، بویــژه در تولیــد 
ــط  ــر توس ــاذ تدابی ــاورزی، اتخ ــوالت کش محص
ــرف آب  ــش مص ــرای کاه ــدگان ب ــرف کنن مص
ــای  ــت ه ــدی، کاهــش فعالی ــر واحــد تولی در ه
غیرکارآمــد کــه در آنهــا بازدهــی اقتصــادی 
ــازل اســت و افزایــش فعالیــت هــای دارای  آب ن
ــازده اقتصــادی اســت . در حــال حاضــر یکــی  ب
ــی کارد و  ــران م ــته و زعف ــود پس ــه خ ــا حقاب ب
ــی  ــی ارزش ــول ب ــن آب محص ــا همی ــری ب دیگ
تولیــد مــی کنــد و توجیــه اقتصــادی آب برایــش 
ــازار آب امــکان رقابــت هــای  مهــم نیســت. در ب
ــازده،  ــود، ب ــامل س ــذاری ش ــرمایه گ ــر س متغی
ــش  ــی را در بخ ــای مال ــی در بازاره ــن مال تأمی
آب ماننــد ســایر بخــش هــای اقتصــادی فراهــم 
مــی نمایــد. یعنــی چنانچــه رقابــت ایجــاد کنیم، 
ــه ســود  ــی شــود ک ــتفاده م ــی اس آب در جاهای
بیشــتری داشــته باشــد و متعاقبــاً کســی کــه از 
آب برداشــت شــده ســودی بــه دســت نمــی آورد، 
آن را بــه صنعــت واگــذار مــی کنــد کــه بــه ازای 

ــتری دارد.  ــد بیش ــب آب درآم ــر مکع هرمت
ــازار آب کاهــش هزینــه هــای  دســتاورد دیگــر ب
تولیــد آب توســط عرضــه کننــدگان بــرای 
ــت تســریع در  ــع و در نهای ــر کــردن مناف حداکث
برنامــه هــای تحویــل حجمــی آب، صــدور ســند 
آب و ایجــاد تشــکل هــا و بهنــگام ســازی ســند 
ــه عنــوان بســترهای اصلــی تشــکیل  ملــی آب ب

ــت. ــازار آب اس ب
  آنچــه کــه مــی فرماییــد بــر روی 
ــی  ــه ی عملیات ــه مرحل ــت و ب ــذ اس کاغ

ــت؟ ــیده اس نرس
ــه ی  ــه مرحل ــا ب ــرح ه ــن ط ــه ای ــرای اینک ب
ــاق  ــد اتف ــه بای ــن کاری ک ــد اولی ــی برس عملیات
ــت  ــازار آب اس ــاد ب ــات ایج ــام مطالع ــد انج اُفت
ــه  ــزی اســت ک ــر از آن چی ــده ت ــازار آب پیچی ب

گفتگو با مدیر دفتر نظام حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو:

وزارت نیرو خالف نکرده
آب
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ــم.  ــی کردی ــر م فک
ــل  ــت عم ــر درس ــه اگ ــت ک ــن اس ــان ای تصورم
نکنیــم ممکــن اســت همیــن وضعیــت موجــود 
ــا و  ــمه ه ــث چش ــم. در بح ــر کنی ــم بدت را ه
ــم.  ــکلی نداری ــطحی مش ــای س ــوات و آب ه قن
مشــکل اصلــی در خصــوص آب هــای زیرزمینــی 
و چــاه هــا اســت کــه هنــوز بــه یــک نتیجــه ی 
کلــی نرســیده ایــم و بــه همیــن دلیــل احســاس 
ــات  ــدون مطالع ــی و ب ــه طــور ناگهان ــه ب شــد ک
ــازار آب  ــا ب ــت ه ــوان در کل دش ــی ت ــی نم کاف
را راه انداخــت. هــم اکنــون تنهــا کاری کــه 
انجــام شــده ایــن اســت کــه مطالعــه و عملیــات 
ــم.  ــرده ای ــروع ک ــوت را ش ــه پایل ــه منطق در س
ــرکت  ــوزه ش ــی در ح ــای مطالعات ــرح ه ــن ط ای
آب منطقــه ای البــرز، قزویــن و اصفهــان برنامــه 
ــزی شــده و در حــال انجــام اســت. در ســال  ری
1395 شــرکت آب منطقــه ای تهــران، آذربایجان 
ــه  ــز ب ــزگان نی ــن و هرم ــل، قزوی شــرقی و اردبی
عنــوان منطقــه ی پایلــوت در بــازار آب انتخــاب 
شــدند. االن در ســه اســتان کار شــده و مقــداری 
ــال  پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. بطــور مث
ــوان  ــا عن ــی ب ــان طرح ــه ای اصفه در آب منطق
ــوه ی  ــری و نح ــکان پذی ــی ام ــه و بررس مطالع
اســتقرار بــازار آب در محــدوده ی مطالعاتــی 
در حــال اجــرا اســت. مشــاور ایــن قــرارداد 
پژوهشــکده ی آب و فاضــالب دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان اســت کــه قــرارداد بــا آنهــا از تاریــخ 25 
ــده  ــروع ش ــاه ش ــدت 16 م ــه م ــن 95 ب فروردی
و تاکنــون 44 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 
اســت. در اســتان البــرز دشــت هشــتگرد مدنظــر 
بــوده اســت. بــرای مطالعــه و راه انــدازی بــازار آب  
در اســتان البــرز بــا پردیــس کشــاورزی و منابــع 
ــراداد بســته شــده و  طبیعــی دانشــگاه تهــران ق
ــن  ــته اســت. در قزوی 12 درصــد پیشــرفت داش
تحــت عنــوان انجــام مطالعــات و عملیاتــی کردن 
ــات خــاک  ــازار آب، مهندســین مشــاور تحقیق ب
ــد و 20  ــی دهن ــام م ــن کار را انج ــارآب، ای مه

درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. 
طــرح  در  فیزیکــی  پیشــرفت   

ــت؟ ــا اس ــه معن ــه چ ــی ب مطالعات
ایــن پیشــرفت براســاس شــرح خدمــات تعریــف 
شــده اســت. شــرح خدمــات بســیار مفصل اســت 
و بطــور کلــی شــامل دو بخــش مــی شــود: یــک 
ــازی  ــام نهادس ــات و انج ــامل مطالع ــش ش بخ
مرکــزی اســت کــه شــامل: 1- تکمیــل مطالعــه 
ــازار  ــکیل ب ــرای تش ــاز و کار الزم ب ــر س و تدبی
ــند آب  ــل س ــه ای آب 2- تکمی ــی و منطق محل
3- تشــکیل ســتاد مرکــزی سیاســت گــذاری 4- 
بررســی و تشــکیل نهــاد توســعه بازارهــای محلی 

ــی  ــت و هماهنگ ــز مدیری ــکیل مرک آب 5- تش
ــازار آب. ب

ــامل:  ــه ش ــت ک ــوت اس ــرای پایل ــش دوم اج بخ
1- تکمیــل مطالعــه پایلــوت بــه منظــور بررســی 
امــکان شــکل گیــری و تشــکیل بازار آب ســطحی 
و زیرزمینــی 2- فراهــم کــردن زمینــه تجمیــع و 
ــازار  ــت ب ــکیل و هدای ــازار آب 3- تش ــکیل ب تش
آب و در نهایــت پایــش یــا ارزیابــی بــازار و 
مستندســازی نتایــج حاصــل از اجــرا.  هــر کــدام 

ــه ای دارد. ــای جداگان ــه ه ــوارد گزین ــن م از ای
ــل  ــه دلی ــه چ ــت ب ــه برداش   اضاف
ایجــاد شــده؟ آیــا نظــارت بــر آنهــا نبوده 
اســت؟ بــازار آب چگونــه مــی توانــد مانع 

از اضافــه برداشــت شــود؟
تشــکل هــای آب بــران و بــازار آب الزم و ملــزوم 
یکدیگرنــد. کل افــرادی کــه در یــک دشــت 
ــی  ــک تعاون ــب ی ــد در قال ــد بای چــاه مجــاز دارن
ــا هــم  ــی ب ــا نظــام صنف ــران ی ــا تشــکل آب ب ی
تشــکلی ایجــاد نماینــد. قبــل از ایجــاد بــازار آب 
ــا  ــه آنه ــق ب ــن آب متعل ــد ای ــراد بدانن ــد اف بای

اســت یعنــی اگــر کســی چــاه غیــر مجــاز حفــر 
مــی کنــد متوجــه مــی شــود کــه بــه ضــرر همــه 
ــاد  ــا ایج ــن تشــکل ه ــوز ای ــه هن اســت. االن ک
نشــده هــر کــس مــی توانــد بگویــد کــه اگــر مــن 
ــت  ــری برداش ــم دیگ ــت نکن ــن آب را برداش ای
ــود و وزارت  ــاد ش ــکل ایج ــد تش ــد. بای ــی کن م
ــترک،  ــای مش ــه ه ــم نام ــب تفاه ــرو در قال نی
ــد و  ــی کن ــذار م ــا واگ ــکل ه ــه تش ــت را ب دش
اگــر کســی برداشــت غیــر مجــاز داشــته باشــد 
ــم،  ــکایت کنی ــم و ش ــا بروی ــه م ــای اینک ــه ج ب
ــن  ــرق ای ــد. ف ســایر مالکیــن شــکایت مــی کنن
اســت کــه وقتــی مــا شــکایت مــی کنیــم مراجــع 
سیاســی جلــوی مــا را مــی گیرنــد ولــی اگــر بهره 
ــرداران وارد عمــل شــوند دیگــر هیــچ فشــاری  ب
وجــود نخواهــد داشــت و وزارت نیــرو هــم آنهــا 
ــن کار  ــه ای ــی ک ــد. از آنجای ــی کن ــت م را حمای
بــر عهــده ی مــردم اســت حفاظــت از منابــع آب 
هــم بــه مــردم واگــذار مــی شــود و از مــا بهتــر 
عمــل مــی کننــد. آنجــا دیگــر اگــر چاهــی بــرای 
کشــاورز ارزش افــزوده ای نداشــته باشــد آن را به 

آب
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تشــخیص خودشــان بــه 
یــک صنعــت مــی دهند 
ــره  ــزوده و به ــی دارد و ارزش اف ــود باالی ــه س ک

ــی رود.  ــاال م ــان آب ب وری و راندم
ــای  ــت ه ــه در دش ــم ک ــی دانی  م
ممنوعــه پروانــه هــای بــی حــد و حصــری 
داده شــده و چــاه هایــی کــه نمی بایســت 
مجــاز شــوند، مجــاز شــدند؛ بنابرایــن بــه 
ســادگی نمــی تــوان ایــن طــور گفــت کــه 
همــه بیاینــد و راجــع بــه چــاه هــا تصمیم 
بگیرنــد. در خصــوص مالکانــی کــه قبــل از 
ممنوعــه شــدن دشــت چــاه داشــتند یــا 
ــادر  ــای م ــد و بج ــوده ان ــات ب ــک قن مال
ــد  ــوده ان ــاه نم ــر چ ــه حف ــدام ب ــاه، اق چ

چــه تصمیمــی گرفتــه مــی شــود؟
از نظــر قانــون بــه هــر دلیلــی کــه هــر شــخصی 
پروانــه گرفــت مــا دیگــر بــه ایــن راحتــی نمــی 
ــم مگــر اینکــه  ــه اش را باطــل کنی ــم پروان توانی
ــط  ــا غل ــت ی ــه درس ــر ب ــی اگ ــد؛ ول ــف کن تخل
بــه آن پروانــه دادیــم و آن پروانــه بیــش از چنــد 
ســال کار کــرده باشــد آن چــاه خــود جــزء 
چاههــای مجــاز محســوب مــی شــود مگــر اینکــه 
پروانــه نداشــته باشــد یــا اضافــه برداشــت داشــته 

ــا آن برخــورد شــود.  باشــد کــه بایــد ب
  شــما فرمودیــد بــرای اینکــه یــک 
ــد  ــردم بخواهن ــرد و م ــکل گی ــازار ش ب
ــد  ــوند بای ــازار ش ــده دار اداره ی آن ب عه
ــت  ــع آب را جه ــت از مناب ــزان برداش می
پایــداری بــه ســطح آب تجدیدپذیــر )آب 

ــانیم.  ــزی( برس ــه ری ــل برنام قاب
بلــه. بطــور مثــال دشــت رفســنجان مقــدار 
بارندگــی مشــخصی دارد و میــزان تبخیــر و 
جــاری شــدن آب در رودخانــه هــا نیــز مشــخص 
اســت. آن میــزان آبــی کــه در ســال بــه آبخــوان 
ــد  ــود آب تجدی ــی ش ــنجان وارد م ــت رفس دش
ــه از آب  ــد ک ــی گوین ــا م ــت . در دنی ــر اس پذی
تجدیــد پذیــر به میــزان 50 تــا 60 درصد بیشــتر 
ــن  ــا ای ــدف م ــد. ه ــتفاده کنی ــد اس ــی توانی نم
اســت کــه در مرحلــه ی اول فعــاًل 75 درصــد آب 
ــرا آب  ــه آن ــم ک ــر را اســتفاده نمائی ــد پذی تجدی

ــم. ــزی مــی نامی ــه ری ــل برنام قاب
ــا یکدیگــر   بعضــی از دشــت هــا ب
تبــادل هیدرولیکــی دارنــد. در صــورت راه 
ــه  ــی ک ــی، تعارض ــازار آب محل ــدازی ب ان
ــازار  ــن اســت کــه ب ایجــاد مــی شــود ای
محلــی یــک دشــت در بــاال دســت جــدا 
ــی  ــه م ــت ک ــت اس ــن دس ــت پایی از دش
ــن  ــکان در پایی ــع مال ــرای مناف ــد ب توان
دســت مضــر باشــد. ایــن مــورد را چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــع م رف

مــا 609 محــدوده ی مطالعاتــی داریــم کــه تمامــاً 
ــد و داخــل ایــن هــا  حوضــه هــای متفاوتــی دارن
هــم دو یــا چنــد دشــت وجــود دارد. ایــن دشــت 
هــا بایــد طــوری برنامــه ریــزی شــوند کــه در قالب 
کل محــدوده ی مطالعاتــی باشــند. یعنــی بتوانیــم 
ــازار ایجــاد کنیــم و  ــد ب ــاط را بیــن چن ــن ارتب ای
دشــت هایــی کــه بــا هــم ارتبــاط دارنــد بایــد بــا 
یکدیگــر هماهنــگ شــوند. از نظــر کنتــرل ، وزارت 
ــزی  نیــرو ، تعییــن مــی کنــد کــه آب برنامــه ری

شــده در هــر دشــت چقــدر بایــد باشــد. 
 نقــش دولــت واضحــاً در پایــه 
ــد از آن  ــمی آب و بع ــازار رس ــذاری ب گ

ــت؟ چیس
ــادر در  ــک شــرکت مشــاور م در حــال حاضــر ی
نظــر گرفته شــده اســت کــه ســاختار بــازار آب را 
کامــاًل طراحــی کنــد و هنــوز خودمــان بــه یــک 
ــت  ــاً دول ــه دقیق ــم ک ــیده ای ــدی نرس ــع بن جم
مــی خواهــد چــه نقشــی داشــته باشــد. وقتــی 
ایــن پایلــوت ایجــاد شــد و شــروع بــه کار کــرد 
ســاختار آن مشــخص مــی شــود. فعــاًل بــازار آب 
محلــی داریــم کــه هــر کــدام مســتقل انــد و در 
حــال مطالعــه بــر روی ایــن موضــوع هســتیم. 

 شــرکت مشــاور مــادر چــه کســی 
اســت؟ مقــر ایــن شــرکت کجاســت؟

کارفرمــا و پــی گیــری ایجــاد بــازار آب در کشــور 
توســط شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران اســت 

انجــام مــی شــود.
 چــه ارگان هایــی مســئول تعریــف، 
ــن و  ــر قوانی ــا تغیی ــذف و ی ــالح، ح اص
ــتم  ــه سیس ــتند و ب ــا هس ــت ه سیاس
دعــاوی حقوقــی چــه ارگانــی قــرار اســت 

ــد؟ ــیدگی کن رس
ــا  ــا ب ــا م ــد آی ــه ببین ــت ک ــن اس ــاور ای کار مش
ــن  ــم ای ــی توانی ــه آب، م ــع عادالن ــون توزی قان
ــا  ــن اســت م ــم. ممک ــدازی کنی ــا را راه ان بازاره
نتوانیــم ایــن بــازار را راه بیاندازیــم. چــون طبــق 
ــه  ــه آب ک ــع عادالن ــون توزی ــواد 27 و 28 قان م
ــرای ایجــاد  ــم، ب ــی کنی ــه آن اســتناد م ــاًل ب فع
ــوان  ــی ت ــود دارد و نم ــکالتی وج ــازار آب مش ب
ــه  ــا اراضــی آبخــور اولی ــن ی آب را خــارج از زمی
ــرای حــل  ــد ب ــن مشــاور بای ــال داد ، بنابرای انتق

ــد.  ــدا کن ــکاری پی ــن مشــکل راه ای
ــه  ــه ب ــد ک ــرح کردی ــما مط   ش
ــد و  ــوان خری ــی ت ــازار آب م ــطه ی ب واس
ــادی آن  ــام داد و ارزش اقتص ــروش انج ف
ــه در  ــرایطی ک ــرد. در ش ــخص ک را مش
مملکــت هــم قــدرت رانــت وجــود دارد و 
هــم یارانــه هــای دولتــی کــه بــه صنایــع 
ــرد،  ــی گی ــق م ــاص تعل ــای خ ــروه ه و گ
ــود  ــی موج ــری تصنع ــت پذی ــک رقاب ی

ــار را  ــمی آب انحص ــازار رس ــا ب ــت. آی اس
ــد؟ ــی کن ــدید نم تش

در حــال حاضــر آب زیرزمینــی بیــن افــراد 
ــفانه  ــده و متأس ــیم ش ــی تقس ــی و حقوق حقیق
عادالنــه هــم نبــوده اســت. مهــم ایــن اســت کــه 
ــن  ــال ای ــه دنب ــم. ب ــتفاده کنی ــوب اس از آب خ
هســتیم کــه هــم از منابــع آب حفاظــت شــود و 
همزمــان بهــره وری آب افزایــش یابــد. در حــال 
حاضــر در ایــران بــه ازای یــک متــر مکعــب 800 
تــا 900 گــرم محصــول کشــاورزی  تولیــد مــی 
ــدار 3  ــن مق ــا ای ــه در دنی ــرایطی ک ــود در ش ش

ــر مترمکعــب اســت.  ــه ازاء ه ــرم ب کیلوگ
ــه   تخلفاتــی از جملــه صــدور پروان
برداشــت از آب در دشــت ممنوعــه وجــود 
داشــته و اضافــه برداشــت صــورت گرفتــه 
و چــاه هــای غیــر مجــازی هنــوز در حــال 
فعالیــت انــد. تخلفــات اینچنینــی متوجــه 

دولــت اســت یــا مــردم؟
ــتهای  ــرو در دش ــه وزارت نی ــی ک ــاه های آن چ
ممنوعــه مجــوز داده دو حالــت داشــته اســت، یــا 
بــرای آب شــرب بــوده یــا بــرای صنعــت اســت. 
ــدن  ــک ش ــل خش ــه دلی ــم ب ــاورزان ه ــه کش ب
قنــات شــان مجــوز حفــر چــاه دادنــد. حتــی یک 
نمونــه نمــی توانیــد پیــدا کنیــد کــه آب منطقــه 
ای هــای سراســر کشــور در دشــت ممنوعــه 
چاهــی بــرای فعالیــت کشــاورزی داده باشــند. در 
گذشــته هیــچ عــزم ملــی نــه در وزارت نیــرو و نه 
در ســایر ارگانهــا بــرای انســداد چــاه هــای غیــر 
ــتخوان  ــه اس ــت. االن کارد ب ــود نداش ــاز وج مج
رســیده و همــه فهمیــده انــد کــه آب شــرب هــم 
ممکــن اســت در آینــده بــا مشــکل مواجــه شــود. 
مثــاًل تــا االن توانســتیم بیــش از 20 هــزار چــاه 
ــزار  ــه 60 ه ــک ب ــم و نزدی ــاز را ببندی ــر مج غی
ــان  ــان از عملکردم ــم. خودم ــور نصــب کردی کنت
ــت  راضــی نیســتیم. خوشــبختانه شــرایط حمای
از ایــن کار نســبت بــه چنــد ســال پیــش بهتــر 
شــده اســت. برنامــه وزارت نیــرو در برنامه ششــم 
ایــن اســت کــه کل اضافــه برداشــت از چــاه هــای 
ــاه  ــد و چ ــرل کن ــور کنت ــب کنت ــا نص ــاز ب مج

هــای غیــر مجــاز را مســدود نمایــد. 
ــت  ــه از مدیری ــی ک ــق اطالعات  طب
ــده،  ــت آم ــنجان  بدس ــع آب رفس مناب
حــول و حــوش 97۰ چــاه دایــر در منطقــه 
رفســنجان داریــم در صورتــی کــه تعــداد 
قنــات هــای دشــت رفســنجان حــدود ۱۰۰ 

ــوده! رشــته ب
ــت  ــان ممنوعی ــرض شــد در زم ــه ع ــواردی ک م
آزاد  دشــت  زمــان  در  اســت.  بــوده  دشــت 
ــرای مصــارف  ــادی ب ــودن دشــت مجوزهــای زی ب
دارم در  قبــول  اســت  داده شــده  کشــاورزی 

آب
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همــان زمــان هــم بیــش 
از انــدازه مجــوز صــادر شــده اســت! بعــد از ســال 
53 در دشــت رفســنجان اگــر آب منطقــه ای 
کرمــان مجــوز چــاه کشــاورزی داده باشــد خالف 
عمــل کــرده اســت. از ســال 84 وزارت نیــرو در 
دشــتهای ممنوعــه حداکثــر 25 متــر مکعــب در 
شــبانه روز یــا نیــم لیتــر در ثانیــه مجــوز داده و 

ــوده اســت. ــت ب ــه و صنع ــرای گلخان ــم ب آن ه
 شــما نکتــه ای فرمودیــد کــه 
ــا  ــود و آنه ــکیل ش ــران تش ــکل آب ب تش
ــت  ــل دش ــتی مث ــد. در دش ــاع کنن اجم
رفســنجان شــاید حــول و حــوش 8۰ 
هــزار بهــره بــردار وجــود دارد. ایــن افــراد 
ــه اجمــاع برســند؟ چطــور مــی تواننــد ب
ــی  ــه بحــران آب زیرزمین ــل ب کشــاورزان در عم
ــا کــم شــدن  پــی بــرده انــد. چــون هــر ســال ب
آب چــاه خــود مواجــه انــد و بایــد هزینــه کننــد 
ــکنی  ــف ش ــا ک ــند. ب ــتری برس ــه آب بیش ــا ب ت
ــت آب،  ــاد و کاهــش کیفی ــای زی ــی ه و جابجای
کشــاورزان را بــه ایــن جمــع بنــدی مــی رســاند 
ــی  ــچ راه ــد و هی ــام دهن ــد کاری انج ــه بای ک
ــم  ــکاری ه ــا هم ــه ب ــزء اینک ــدارد ج ــود ن وج

ــد. ــش دهی ــت آب را کاه برداش
 فرمودیــد مــا در کل کشــور 6۰9 
محــدوده ی مطالعاتی داریــم و برنامه وزارت 
ــدوده  ــن مح ــه در ای ــت ک ــن اس ــرو ای نی
ــما  ــد. ش ــاد کن ــی ایج ــای آب محل بازاره
ــاد  ــرای ایج ــی را ب ــه زمان ــبینانه چ خوش

ــتید؟ ــور هس ــا متص ــن بازاره ای
تــالش مشــاور مــا ایــن اســت کــه بتوانــد در ســال 
ــام  ــه اتم ــت  ب ــل 4 دش ــن کار را در حداق 96 ای
برســاند تــا در هــر اســتانی تــا آخــر برنامــه ششــم 
بتوانیــم چنــد بــازار آب را بــه عنــوان الگــو ایجــاد 
کنیــم و کاری کنیــم کــه بــازار آب در جهــت 
حفاظــت و بهــره روی موفــق باشــد، آن موقــع 
اســت کــه خــود کشــاورز اعــالم آمادگــی خواهــد 
ــه شــرطی اســت  کــرد. البتــه انجــام ایــن مــورد ب
کــه بازارهــای آب کــه در دشــتهای پایلــوت ایجــاد 
مــی شــوند موفــق بــوده و کشــاورزان راضی باشــند.
 نقــش وزارت نیــرو در مــورد نصــب 

کنتورهــای حجمــی چیســت؟
شــما هــر پروانــه چاهــی را کــه مالحظــه کنید هم 
دبــی لحظــه ای هــم ســاعات کارکــرد و هــم حجم 
ــن چــاه  ــب ای ســالیانه ی آن مشــخص اســت. اغل
هــا یــا دبــی اضافــه تــری برداشــت مــی کنــد  یــا 
ســاعت کارکــرد آنهــا بــاال اســت. ایــن کنتورهــا که 
ــرای ایــن افــراد ماننــد کارت  نصــب مــی شــوند ب
ســوخت اســت و میــزان حجــم آب و مصــرف آن را 
مشــخص مــی کنــد. بــه محــض ایــن کــه مصــرف 

مجــاز مطابــق پروانــه پایــان یافــت سیســتم آب را 
قطــع مــی کنــد و هــدف ایــن اســت کــه مالــک 

بیــش از پروانــه اش مصــرف نکنــد. 
 چــاه هــای زیــادی آبدهی گذشــته 
را ندارنــد و باالجبــار کمتــر از پروانــه 
ــا  ــد و ممکــن اســت ب برداشــت مــی کنن
ــه توســط آب منطقــه  کاهــش عــدد پروان
ای میــزان برداشــت مجــاز آنهــا بیــش از 

ــود!   ــی ش ــت فعل برداش
ــون  ــدود500 میلی ــتی ح ــر در دش ــال اگ ــور مث بط
متــر مکعــب در منابــع آب زیرزمینــی در حــال 
ــت آب  ــوز برداش ــود. مج ــی ش ــت م ــر برداش حاض
قابــل برنامــه ریــزی کــه تعییــن شــده حــدود 300 
ــون  ــد 200 میلی ــد. بای ــب باش ــر مکع ــون مت میلی

کمتــر برداشــت شــود. بــا نصــب کنتــور بــر ایــن چاه 
ــتی  ــه برداش ــه اضاف ــود ک ــی ش ــازه داده نم ــا اج ه
صــورت گیــرد و چــاه غیــر مجــاز را هــم مــی بندنــد. 
ــد چنانچــه مجمــوع حجــم  وقتــی ایــن کار را کردن
ــب  ــاز و نص ــای غیرمج ــداد چاهه ــه از انس ــی ک آب
کنتــور بــرای چاههــای مجــاز بدســت آمــد بیشــتر 
ــود دیگــر  ــا مســاوی 200 میلیــون مترمکعــب ب و ی
ــود  ــاز موج ــای مج ــه ه ــش پروان ــه کاه ــازی ب نی
ــای  ــداد چاهه ــم انس ــی رغ ــر عل ــی اگ ــت ول نیس
غیرمجــاز و نصــب کنتــور بــر روی چاههــای 
ــر از 200  ــی کمت ــه جوی ــزان آب صرف ــاز می مج
ــود الزم اســت مقــداری  ــر مکعــب ب ــون مت میلی
از حجــم آب منــدرج در پروانــه چاههــای مجــاز 

ــردد.     کســر گ
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