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بازرگانی

ــته  ــی پس ــازار جهان ــت ب ــی وضعی بررس
نشســت  برنامه هــای  از  یکــی  ایــران 
مجمــع عمومــی انجمــن پســته ایــران بــود 
ــزار  ــاری برگ ــال ج ــاه س ــه در 28 تیرم ك
شــد. در ادامــه جزئیــات بحــث هــای 
صــورت گرفتــه در ایــن برنامــه آورده شــده 

ــت.  اس
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــم علیزاده - ب ــی قاس عل
ــه  ــت ک ــوب اس ــر خ ــاه اخی ــه م ــا در دو س قیمت ه
وضعیــت تولیــد و بازارهــا را بررســی کنیــم. در مــورد 
تولیــد پســته عمــده بحث هــا روی تولیــد پســته 
ــته  ــد پس ــای تولی ــوان مبن ــه عن ــکا ب ــران و آمری ای

ــت.  ــی اس جهان
مــا همیشــه یــک مانــده محصــول معقولــی داشــته ایم 
ــی از  ــه نگران ــته ایم ک ــادی نداش ــده زی ــی مان و خیل

ــت فــروش نرفتــن پســته وجــود داشته باشــد.  باب
آقــای صالحــی دلیــل ایــن کــه ســهم آمریــکا بیشــتر 

ــد؟  ــوده اســت را چــه می دانی ب
محمــد صالحــی - بــا اینکــه پســته آمریکایــی از 
ــر اســت، امــا فــروش بیشــتری  پســته ایرانــی گران ت
داشــته اند. آمریکایی هــا برنامه ریــزی مدونــی در ایــن 
ــی  ــن دلیل ــم مهم تری ــد و مــن فکــر می کن ــازار دارن ب
کــه باعــث شــده آمریکایی هــا بهتــر پسته شــان 
ــش و  ــه نماینده های ــه ب ــت ک ــن اس ــند ای را بفروش
ــد، تضمیــن  کســانی کــه پســته آمریکایــی مــی خرن
می دهــد کــه مــا اجــازه نمی دهیــم قیمــت پســته ای 
ــن  ــی ای ــد. حت ــر بیای ــید پایین ت ــما می فروش ــه ش ک
ــد کــه  ــه مشــتریان عمده شــان می دهن ــان را ب اطمین
ــًا  ــد حتم ــا می خری ــما از م ــه ش ــته ای ک ــت پس قیم
ــی  ــاز مهم ــی امتی ــن خیل ــت و ای ــد رف ــاال خواه ب
ــن محســوب  ــکا در چی ــداران پســته آمری ــرای خری ب

می شــود.  
ــاره  ــر درب ــاله دیگ ــم علیزاده - مس ــی قاس عل
ــد  ــن، متعه ــی در چی ــته آمریکای ــر پس ــروش بهت ف
بــودن آمریکایی هــا بــه قراردادهایشــان اســت و 
ــه  ــان ب ــدار چینــی یــک اطمین ایــن موضــوع در خری
ــته  ــرای برش ــی ب ــداران چین ــی آورد. خری ــود م وج
ــا  ــتن ب ــرارداد بس ــته و ق ــته بندی پس ــردن و بس ک
تحویــل  در  اطمینــان  بــه  نیــاز  ســوپرمارکت ها 
کاال ســر موعــد مقــرر و ثبــات و یکنواختــی در 
اســتاندارد محصــول دریافتی شــان دارنــد. از ایــن 
می تواننــد  راحت تــر  خیلــی  آمریکایی هــا  منظــر 
ــن باعــث  ــد. ای ــرآورده کنن ــی را ب ــاز مشــتری چین نی
ــی 400، 500  ــد تن ــی قی ــدار چین ــه خری ــود ک می ش
ــکا را  ــته آمری ــه پس ــد ک ــح بده ــد و ترجی دالر را بزن
ــا نســبت  ــه محصــول آمریکایی ه ــه اینک بخــرد. البت
ــت. ــت اس ــر عل ــد ب ــم مزی ــوده ه ــتر ب ــا بیش ــه م ب

ــح  ــا توضی ــازار اروپ ــورد ب ــی در م ــرج اله ــای ف آق
ــته  ــن پس ــزار ت ــدود 90 ه ــک روزی ح ــد؟ ی می دهی
ایرانــی بــه اروپــا می رفتــه کــه االن بــه 18 هــزار تــن 

ــی  ــکا خیل ــازار از آمری ــن ب ــا در ای رســیده و ســهم م
ــته  ــوع پس ــد از مجم ــه 30 درص ــک ب ــر و نزدی کمت

ــا اســت.  ــه اروپ ــه اتحادی ــی ب واردات
علیرضــا فــرج الهــی- ببینیــد حکایتــی کــه مادر 
بــازار چیــن داریــم در بــازار اروپــا هــم بــه همیــن نحو 
اســت بــا ایــن اختــاف کــه در بــازار اروپــا بــه خاطــر 
وجــود ســخت گیری های کیفــی، شــاید بحــث عــدم 
اطمینــان از محصــول ارســالی از ســمت ایــران خیلــی 
مطــرح نباشــد. در بــازار اروپــا بحــث عــدم اعتمــاد از 
ــت  ــا از لحــاظ کمی ــدارد، ام ــود ن ــت وج لحــاظ کیفی
ــاز  ــم نی ــت نمی توانی ــچ وق ــا هی ــل م ــان تحوی و زم
آنهــا را بــرآورده کنیــم. ســبک و ســیاق اروپایی هــا در 
خریــد پســته عمدتــاً بــه ســمت خریدهــای قــراردادی 
ــی پاســخ  ــًا توانای ــا عم ــه م ــی اســت ک و حجم های
گویــی بــه نیــاز آنهــا را نداریــم و ایــن باعــث 
می شــود ســهم عمــده ای از بــازار را از دســت بدهیــم.
ــرج  ــای ف ــه آق ــق گفت ــم علیزاده- طب ــی قاس عل
ــرارداد  ــک ق ــد ی ــی نمی توان ــده ایران ــی صادرکنن اله

بــزرگ بــا یــک شــرکت اروپایــی ببنــدد.
محمــد وثوقــی- در گذشــته شــرکت تعاونی پســته 
می توانســت پســته را یــک جــا جمــع کنــد و قــرارداد 
ــدگان  ــدد صادرکنن ــروز تع ــا ام ــدد، ام ــدت ببن بلندم
باعــث شــده افــراد بــه صــورت تک تــک و بــا 
قــدرت خریــد حجــم کمتــر وارد بــازار شــوند و نتواننــد 

ــد. ــنگین ببندن ــای س قرارداده
ســیدمحمود ابطحــی- ببینیــد! ســال 76 مســاله 
افاتوکســین پیــش آمــد و پســته ایــران تحریــم شــد. 
در ســال قبــل از وقــوع ایــن تحریــم حــدود 90 هــزار 
تــن پســته از ایــران بــه اروپــا رفته بــود. بعــد از مدتــی 
تحریــم برداشته شــد و ســخت گیری ها کــم شــد، 
ــل  ــه قب ــت ب ــا هیچ وق ــازار اروپ ــه ب ــی صــادرات ب ول
از ســال 75 برنگشــت. شــرکت تعاونــی هــم کــه تــا 

در نشست مجمع عمومی انجمن پسته ایران تحلیل شد:

بازارهای پسته ایران

96تخمین تولید، مصرف، صادرات و مانده محصول 
(تن1000)ن  خشک با پوست ایراپسته 

تا پایان خرداد ماه

3مانده محصول از سال قبل 
96225کل تولید 

228جمع محصول در دسترس
39مصرف داخلی 

123صادرات
18اصالح ناشی از پوست مغز و مغز سبز  

180کل مصرف 
48اضافه محصول پایان دوره 

تا پایان خردادماه96سهم مقاصد اصلی صادراتی پسته ایران از محصول 

تن46000شرق دور 
37%

تن18000اتحادیه اروپا 
15%

تن15000شبه قاره هند 
12%

تن14000خاورمیانه 
11%

تن13000بازارهای صادرات مجدد 
11%

تن13000مشترک المنافع 
11%

تن4000سایر 
3%
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پوست ایران و آمریکاپیش بینی محصول پسته خشک در 
(  تن1000)

97-9698-97
مانده محصول 

از سال قبل
جمع محصول کل تولید

دردسترس
اضافه محصول 

پایان سال
مانده محصول از 

سال قبل
جمع محصول کل تولید

دردسترس
اضافه محصول 

پایان سال

322522835355590ایران
-

1162753904343437480113آمریکا
1195006187878492570113مجموع

آمریکا تا پایان خردادماهایران و 96-97صادرات سال تجاری 

37%

63%

تن124000: شرق دور

ایران
اآمریک

30%

70%

تن60000: اروپا

88%

12%

تن17000: هند

52%
48%

تن25000: صادرات مجدد

64%

36%

تن22000: خاورمیانه

100%

0%

تن13000: مشترک المنافع

19%

81%

تن21000: سایر مقاصد

43%

57%

تن283000: مجموع

ســال 80 فعــال بــود دیگــر نتوانســت آن حجــم کــه 
قبــل از ســال 75 بــه اروپــا مــی فرســتاد را بفرســتد. 
ــین در  ــاله افاتوکس ــر مس ــه س ــود ک ــن ب ــت ای عل
ــه خــورد و پســته جــای خــودش  ــی صدم ــا خیل اروپ
ــه مــن منکــر ایــن نیســتم کــه اگــر  را نگرفــت. البت
ــت  ــه می توانس ــود ک ــری ب ــد دیگ ــرکت قدرتمن ش
ــش  ــه قراردادهای ــرد و ب ــاال بخ ــم ب ــته در حج پس
ــتیم  ــا می توانس ــد م ــل کن ــا عم ــال اروپایی ه در قب
ــن  ــه م ــی ک ــا آنجای ــیم. ت ــق باش ــازار موف ــن ب در ای
فکــر  کــه  آنقــدر  هــم  آمریکایی هــا  می دانــم 
می کنیــد در بــازار اروپــا موفــق نبوده انــد و بــه 

نرســیده اند.  خواسته هایشــان 
ــد  ــازار هن ــدی ب ــازار بع ــم علیزاده- ب ــی قاس عل
اســت و 17 هــزار تــن پســته از ایــران بــه ایــن مقصــد 
ــکا 12  ــد و آمری ــران 88 درص ــهم ای ــده و س صادرش
درصــد بوده اســت. آقــای نظــری در ایــن بــاره 

توضیــح می دهیــد؟
ــن  ــر خــاف چی ــد ب ــازار هن ــری- ب ــین نظ حس
پســته های  اســت.  محــور  کیفیــت  بــازار  یــک 
ــفیدی  ــر س ــی  بخاط ــری و احمدآقای ــت اکب باکیفی
پوســتش مصــرف زیــادی دارد. امــا آمریکایی هــا 
ــه  ــتر ب ــته بیش ــال های گذش ــه س ــبت ب ــال نس امس
ایــن بــازار وارد شــده اند، چــون مــا مشــکل در تأمیــن 
و قیمــت داشــتیم. همچنــان تقاضــای هندی هــا 
بــرای پســته ایرانــی بــاال اســت؛ هنــد بــازار بزرگــی 
اصــًا  را  پاییــن  باکیفیــت  پســته های  و  اســت 

نمی خرنــد. 
ــم و  ــه طع ــا ب ــزاده- هندی ه ــم علی ــی قاس عل
ــد.  ــت می دهن ــی اهمی ــی خیل ــته ایران ــفیدی پس س
تنهــا پســته ای کــه در هنــد گران تــر از پســته آمریــکا 
ــا اینکــه  فــروش مــی رود پســته احمدآقایــی اســت. ب
آمریکایی هــا بــرای فــروش پسته شــان در هنــد 
ــرف اول  ــی ح ــا احمدآقای ــد، ام ــغ کرده ان ــی تبلی خیل
را می زنــد. بــا رشــد اقتصــادی کــه ایــن کشــور دارد، 

ــازار پســته هــم روبــه رشــد اســت.  ب
ــت  ــور پرجمعی ــک کش ــد ی ــری- هن ــه نظ فاطم

ــد  ــران را می برن ــک ای ــه ی ــته های درج ــت و پس اس
ــته  ــن پس ــد ای ــت خری ــی قابلی ــر خاص ــک قش و ی
را دارنــد. فکــر می کنیــد نبایــد تبلیغاتــی بشــود 
ــرف آن را  ــود و مص ــد بش ــط وارد هن ــته متوس و پس
بــاال ببریــم تــا قشــر متوســط اقتصــادی در هنــد هــم 

مصرف کننــده بشــود؟ 
حســین نظــری- در هنــد تضــاد طبقاتــی خیلــی 
شــدید اســت. در هنــد یــک قشــری بســیار ثروتمنــد و 
یــک قشــری بســیار فقیــر هســتند. آمریکایی هــا چنــد 
ــد،  ــد رفتن ــازار هن ــه ب ــا ب ــه همیــن مبن ســال قبــل ب

ولــی موفــق نشــدند. 
كاوه آگاه- آیــا واقعیــت دارد کــه چینی هــا روی 

ــته اند؟  ــه گذاش ــکا تعرف ــته آمری پس
یکــی  گفتــه  طبــق  قاســم علیزاده-  علــی 
از تولیدکننــدگان پســته آمریــکا، تعرفــه ای کــه 
چینی هــا روی پســته آمریــکا گذاشــتند بــه 45 درصــد 
ــکا  رسیده اســت. همچنیــن مشــکلی کــه پســته آمری
برخــورده ایــن اســت کــه در پسته شــان کرمــی پیــدا 
ــر  ــت و از نظ ــته اس ــز پس ــل مغ ــه داخ ــت ک شده اس
ــا  ــل رویــت نیســت کــه دســتگاه ی ظاهــر پســته قاب
ــازی  ــت زده را جداس ــای آف ــته ه ــد پس ــر بتوان کارگ
کنــد و مــردودی پســته های آمریکایــی بــه 20 درصــد 

رسیده اســت. 
می شــد  گفتــه  گذشــته  ســال های  آگاه-  كاوه 
ــد  ــد از تولی ــران 20 درص ــته ای ــی پس ــرف داخل مص

اســت. آیــا بــا شــرایط فعلــی وضعیــت مصــرف داخــل 
ــد؟  ــد مان ــور خواه همان ط

ســیدمحمود ابطحــی- مــن فکــر می کنــم 
ــا عیــد، همــان نســبت 20 درصــد از تولیــد صــدق  ت
ــی  ــل خیل ــرف داخ ــد مص ــد از عی ــی بع ــرد، ول می ک
پاییــن آمــده و تقاضایــی بــرای مصــرف داخــل 
نیســت. مــا در انجمــن تــاش کردیــم کــه شــخصی 
را بیاوریــم تــا بــرآورد درســتی از مصــرف داخــل بــه 
مــا بدهــد و مقدمــات ایــن کار را هــم فراهــم کردیــم، 
امــا چــون امســال یــک ســال اســتثنایی اســت ایــن 

ــم.   ــام ندادی کار را انج
ــان  ــای محمدمیرزائی ــم علیزاده- آق ــی قاس عل
بــه کشــورهای مشــترک المنافــع کــه عمدتاً شــامل 
روســیه می شــود فقــط از ایــران 13 هــزار تــن 
ــه  ــکا ب پســته صــادر شده اســت و پســته ای از آمری
دلیــل تحریــم هــا نرفتــه اســت. نظــر شــما دربــاره 

ــازار چیســت؟  ایــن ب
ــیه  ــازار روس ــان- ب ــی محمدمیرزائی محمدعل
ــاص  ــای خ ــت و ویژگی ه ــی اس ــبتاً بزرگ ــازار نس ب
ــه  ــد مســتقیم ب ــر پســته بخواه خــودش را دارد. اگ
ــد و 5  ــد، 18 درص ــه 23 درص ــرود تعرف ــیه ب روس
ــته  ــاً پس ــرد. عمدت ــی گی ــق م ــه آن تعل ــد ب درص
ــود.  ــیه می ش ــتان وارد روس ــق قزاقس ــران از طری ای
ــای قزاقســتان  ــه ه ــه تعرف ــاه اســت ک ــدود 6 م ح
ــق ارمنســتان  ــه و پســته از طری ــش یافت ــم افزای ه
ــیه  ــدود در روس ــرکت مح ــد ش ــه چن ــی رود. البت م
دفتــر دارنــد و تهاتــر انجــام می دهنــد؛ پســته 
می برنــد و چــوب برمی گرداننــد. روس هــا قبــًا 
ــد، امــا دو  ــدان مصــرف می کردن پســته طبیعــی خن
ــل  ــل کاهــش ارزش روب ــه دلی ــه ب ســالی اســت ک
ــد  ــت و نمی توانن ــر اس ــت باالت ــل دالر قیم در مقاب
پســته طبیعــی خنــدان بخرنــد. بــازار روســیه نســبت 
ــی کــه 50  ــا از آنجای ــر اســت، ام ــن کیفی ت ــه چی ب
تــا 60 درصــد بــازار دســت تاجیک هــا اســت، بــرای 
ــدان  ــی خن ــته های طبیع ــتر پس ــود بیش ــب س کس

کمتــری وارد می کننــد. 


