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ممکن است در یک داروخانه  
واقع در یک کشور توریست پذیر، 

قیمت هر دانه پسته یک دالر 
باشد، نمی توان گفت قیمت یک 

کیلوگرم پسته در اینجا باید هزار 
دالر باشد! آیا کشاورز توانایی دارد، 

برود آنجا و پسته اش را دانه دانه 
بسته بندی بکند و دانه ای دو دالر 

بفروشد! 

دالالن در صنعت پسته به عنوان 
لنگر بازار بوده اند و بازار را نگه 

داشته اند؛ چرا؟ به خاطر این که در 
زمان نوسان قیمت پسته و در پایین 

آمدن قیمت آن که ممکن است 
تولیدکننده پسته اش را به راحیت 
بفروشد، این افراد اگر جنسشان 

را گران خریده باشند، به راحیت 
نمی فروشند 

صفحه ۱۶

صفحه ۱۲
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اگر از لحاظ علمی و تجربی به 
نقطه نظر مشخیص نرسیم که 

چگونه با چالش های محیطی، 
خشکسالی و مدیرییت برخورد 

کنیم و خودمان را آماده نکنیم، 
به طور قطع آینده بسیار نگران 

کننده ای پیش روی باغداری است 

استفاده از کلسیم در خردادماه، 
به خصوص در مناطق شور و قلیا، 

بر افزایش خصوصیات کمی و 
کیفی محصول تأثیر مثبت دارد، 

ولی در کاهش آلودگی لکه 
پوست استخوانی و عارضه داغو 

اثری ندارد و نوشداروی بعد از 
مرگ سهراب به حساب می آید

هیچ کس در دنیا برایش مهم 
نیست که پسته ایران طعم دارد یا
ندارد، بهتر از پسته آمریکا است یا 

بدتر؛ برای مشتری این مهم است 
که ایران چقدر پسته می تواند 
تأمین و با چه کیفییت صادر کن

صفحه ۲۴

صفحه ۲۷

صفحه ۳۳
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وقتــى  دو نفــر بخواهنــد معاملــه اى انجــام دهنــد، هــر یــک بــه دنبــال ایــن هســتند کــه نفــع خودشــان را حداکثــر کننــد؛ فروشــنده تــالش مى کنــد 
کــه بــا بیشــترین قیمــت بفروشــد و خریــدار ســعى دارد بــا کمتریــن قیمــت بخــرد. بنابرایــن، تــا جایــى کــه امــکان داشته باشــد و صدمــه اى بــه 

معاملــه نخــورد، عمومــاً طرفیــن بــه دنبــال ایــن هســتند کــه نفــع خودشــان را حداکثــر کننــد. ایــن رفتــار در اقتصــاد امــرى طبیعــى اســت.
اگــر مــا ایــن موضــوع را کــه پایــه علــم اقتصــاد اســت قبــول نداشته باشــیم، اصــًال اقتصــاد را نمى فهمیــم. همین طــور اگــر ایــن امــر در مبــادالت 
ــادوام نخواهدبــود؛ مثــل تصمیماتــى کــه دولتى هــا از بــاال  اقتصــادى لحــاظ نشــود، قطعــاً آن کار غیرعلمــى اســت، بــه نتیجــه نمى رســد و قطعــاً ب
ــد و باعــث توســعه و افزایــش ســطح رفــاه  ــد و در قیمت گــذارى دخالــت مى کننــد. مــآالً ایــن قبیــل کارهــا نتیجــه درســتى در پــى ندارن مى گیرن
و اقتصــاد نخواهندشــد. بعضــى اوقــات گفتــه مى شــود کــه قیمــت  در حــال بــاال رفتــن اســت و بایــد آن را کنتــرل کــرد، در حالــى کــه قیمــت را 

خریــدار و فروشــنده و نهایتــاً عرضــه و تقاضــا تعییــن مى کنــد.

انجمن

واسطه، لنگر بازار است

سیدمحمود ابطحی
رئیس هیئت امنای انجمن پسته و فعال بازار
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کـه اگـر این شـخص به یـک بنگاه 
و  رفته بـود  ماشـین  معامـالت 
این  کرده بـود،  تنظیـم  قولنامـه اى 
اتفـاق نمى افتاد. همین افـرادى که 
امـروز اعتقاد دارند کـه وجود دالل 
خیلـى بد اسـت، آیـا حاضرند یک 
ماشـین را از فـردى غریبـه و بدون 

بخرند؟! دالل  وجـود 
پسـته  بـازار  در  نحـو،  به همیـن 
دالل  به عنـوان  افـراد  از  تعـدادى 
فعـال هسـتند کـه محـل ثابتـى 
ندارنـد، بیـن خریـدار و فروشـند 
واسـطه مى شوند و پسـته را معامله 
معمـوالً تولیدکننده هاى  مى کننـد.
پسـته بـا دالالن طـرف نیسـتند، 
بلکـه دالالن در معامـالت بین تجار 
به طورکلـى،  دارنـد.  نقـش  پسـته 
معامـالت  واسـطه  پسـته  دالالن 
و  داخلـى  تجـار  گـروه  درون  در 
و  داخلـى  تجـار  بیـن  همچنیـن 
صادرکنندگان هسـتند. ایـن افراد 
تعدادشـان خیلـى زیـاد نیسـت و 
به نـدرت بعضـى از تولیدکننـدگان 
مى دهنـد.  دالل  بـه  را  پسته شـان 

نقـش  دالالن  تهـران  بـازار  در 
هیچ  پررنگ تـرى دارنـد و تقریبـاً 
انجـام  واسـطه  بـدون  معاملـه اى 

نمى شـود.
را  پستهشـان  تولیدکننده ها  اکثـر 
بـه تاجـران داخلـى مى فروشـند. 
تعـداد ایـن تجـار زیـاد اسـت؛ در 
رفسـنجان شـاید حدود هـزار نفر 
باشـند و در کل کشـور تعدادشـان 
بیـن 2 هـزار و 500 تـا 3 هـزار نفر 
اسـت. اینهـا کسـانى هسـتند که 
پسـته را از تولیدکننـده مى خرند، 
بیـن خودشـان معاملـه مى کننـد، 
در  صادرکننـدگان  بـه  مقـدارى 
و  مى فروشـند  کرمـان  اسـتان 
مقـدارى از پسـته را به بَُنکـداران، 
آجیـل فروش هـا و صادرکننـدگان 
چـرا  مى فروشـند.  تهـران  در 
تعـداد تجـار داخلـى زیاد اسـت؟ 
طبیعتـاً به خاطـر زیاد بـودن تعداد 
تولیدکننـدگان، تعداد فعـاالن این 
حوزه نیز زیاد اسـت. باغدار پسـته 
محصولـش را بـه کسـى مى دهـد 
کـه بـه او اعتمـاد کنـد و اطمینان 
داشته باشـد که آن شـخص درست 

مى کنـد. کار 
بعضى از باغداران بزرگ محصولشان 
حق العملـکاران  بـراى  مسـتقیماً  را 
در تهـران و یـا صادرکننـدگان نیـز 
تولیدکنندگان  بنابراین،  مى فرستند. 
کامـًال دستشـان بـاز اسـت کـه هر 
کار  باشـند  داشـته  دوسـت  جـور 

کنند. 
از سـوى دیگر، یکى از دغدغه هاى 
کـه  اسـت  ایـن  تولیدکننـدگان 
محصولشـان  فـروش  از  بعـد  آیـا 
مى تواننـد پـول آن را بگیرنـد یـا 
خیـر؟ و غیـر از اینکـه خواسـتار 
بیشـترین  بـا  پسته شـان  فـروش 
مى خواهنـد  هسـتند،  قیمـت 
اطمینان داشته باشـند که پولشـان 
سـوخت نمى شـود، از بین نمى رود 
و حیـن نمونه بـردارى و قیمت زدن 

کاله سرشـان نمـى رود.
در طول پنجاه سـال گذشته که من 
به یاد دارم، دالالن جزو اقشـارى در 

انجمن

فروشـنده،  و  خریـدار  کـه  وقتـى 
سـود  تـا  تالشـند  در  هریـک 
حداکثـر  معاملـه  در  را  خودشـان 
را  ذهنیتشـان  نمى تواننـد  کننـد، 
بگوینـد،  یکدیگـر  بـه  مسـتقیماً 
چـون به ایـن صورت معاملـه انجام 
نمى شـود. امـا دالل کسـى اسـت 
که با خریـدار و فروشـنده صحبت 
مى کنـد و از ذهنیـت آنهـا باخبـر 
ایـن  مى کنـد  سـعى  و  مى شـود 
ذهنیت هـا را بـه هم نزدیـک کند. 
به طورکلـى، کلمـه دالل بـه معناى 
راهنمـا اسـت. در همـه معامـالت 
داشته باشـد،  حضـور  دالل  اگـر 
مى شـود.  انجـام  خـوب  معاملـه 
انجـام  معاملـه  غیراین صـورت  در 
شـود  انجـام  اگـر  یـا  نمى شـود 
بـا اشـکال و  ممکـن اسـت بعـداً 
ایـراد رو بـه رو گـردد. دالل در ایـن 
کار تجربـه دارد و مى توانـد این کار 

را درسـت انجـام دهـد.
مواردى وجوددارد کـه فرد به خاطر 
اینکه پـول به دالل ندهد، شـخصًا 
اقـدام بـه فـروش ماشـینش کرده 
در صورتـى  شده اسـت.  متضـرر  و 
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صنعـت پسـته بوده اند که نسـبت 
به آنهـا دیـد مثبتى وجودنداشـته 
و هر کسـى کـه در دولت مشـغول 
به کار مى شـده، یکـى از ایده هایش 
این بوده که دسـت دالالن سـودجو 
و واسـطه ها را بایـد کوتاه کـرد. اما 
به نظـر مـن، اینها قشـرى هسـتند 
که سـرمایه در این کار گذاشـته اند 
نکرده اسـت؛  کمک شـان  کسـى  و 
تقریبـاً مال کسـى را نخوردنـد و یا 
کـم خوردند؛ ضامن یکدیگر شـدند 
و یـا وام هایـى را از بانک هـا گرفتند 
و پـول بانک هـا را هـم پـس دادند؛ 
پسـته اى را معامله کردند و سـودى 
بردنـد. این طـور نیسـت کـه فکـر 
کنیـم اگر اینهـا نبودند وضـع بازار 
به نظرمـن،  مى شـد.  بهتـر  پسـته 
اینهـا در صنعـت پسـته به عنـوان 
لنگـر بـازار بوده انـد و بـازار را نگه 
داشـته اند؛ چـرا؟ به خاطـر ایـن که 
در زمـان نوسـان قیمت پسـته و در 
پاییـن آمـدن قیمت آن کـه ممکن 
را  پسـته اش  تولیدکننـده  اسـت 
به راحتـى بفروشـد، ایـن افـراد اگر 
جنسشـان را گران خریده باشـند، 
نمى فروشـند.  به راحتـى  را  آن 
تولیدکننـده بـا ارزان فروشـى ضرر 
محسوسـى  ضـرر  ولـى  مى کنـد، 
نمى کنـد. واسـطه اى کـه پسـته  را 
کیلویـى 100 هـزار تومـان خریـده 
به خاطـر  باشـد  قـرار  اگـر  باشـد، 
پاییـن آمـدن بـازار، آن را کیلویى 
هـزار یـا 2 هـزار تومـان ارزان تـر 
مى کنـد.  مقاومـت  بفروشـد، 
بنابرایـن، اینهـا قیمت بـازار را نگه 

مى دارنـد. 
متأسـفانه، من در جلساتى شنیده ام 
که مى گویند اینها محتکرین پسـته 
هسـتند! اینها چـه احتـکارى روى 
پسـته کردند، غیـر از اینکـه آمدند 
با سـرمایه، وقـت و انرژى خودشـان 
نگـه  حـدى  تـا  را  پسـته  قیمـت 
داشـتند؟! ایـن افـراد ممکن اسـت 
در بعضـى از مقاطـع زمانـى به دلیل 
پاییـن آمدن بـازار پسـته، محصول 
را نفروشـند و صادرکنندگان به آنها 

محتکـر بگوینـد، اما فکـر نمى کنم 
تولیدکننده هـا از ایـن امـر ناراحـت 
باشـند، چون اگـر ناراحـت بودند به 

اینهـا پسـته نمى فروختند. 
رقابـت  بـازار  یـک  پسـته  بـازار 
کامـل اسـت و خریدار و فروشـنده 
همیشـه بـه هـم دسترسـى دارند. 
در ایـن بـازار رقابـت زیاد اسـت و 
چـون تعـداد زیاد اسـت، حاشـیه 
سـود پایین اسـت؛ مثالً کمیسیون 
حـق العملکارهـاى بازار پسـته در 
تهـران 2 درصـد و دالل یک درصد 
است. حاشـیه سـود کارهاى خرید 
و فروش پسـته نیز حـدود 2 درصد 
اسـت. فعاالن بـازار پسـته در یک 
اقتصـاد رقابتى کار مى کننـد و اگر 
سودشـان بیشـتر بود، تعداد افراد 

شـاغل نیز بیشـتر مى شـد. 
برخـى از افـراد اسـتدالل مى کنند 

زیـادى  بسـیار  زحمـت  کشـاورز 
بیشـترى  سـود  بایـد  و  مى کشـد 
ببـرد، امـا ایـن سـوال را نیـز باید 
پرسـید، آیـا کارگـرى کـه زمین را 
یـا  مى کنـد  کار  بیشـتر  مى َکَنـد 
مالـک؟! بنابرایـن، مبنـاى کسـب 
کار  و  زحمت کشـى  بیشـتر  سـوِد 
فیزیکى نیسـت. مسـئله این است 
کـه قیمـت را عرضـه و تقاضـا در 
بازار تعییـن مى کند و ایـن واقعیت 
اقتصـاد اسـت. همچنیـن، در تمام 
را  سـود  بیشـترین  کسـانى  دنیـا 
مى برنـد  ارزش  تولیـد  زنجیـره  در 
بیشـترى  سـرمایه گذارى  کـه 
کرده  باشـند. چه کسـانى بیشترین 
میـزان سـرمایه گذارى را در پسـته 
و  تولیدکننـده  یکـى  کرده انـد؟ 
نهایـى.  توزیع کننـده  دیگـرى 
بنابرایـن، بیشـترین سـود را ایـن 

| آذرماه 141400 | شماره 64



15 | | آذرماه 1400 شماره 64

انجمن

﹜﹞ ر﹨︀ی﹢﹞

︧︐﹥ وا︨︴﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت در درون ﹎︣وه ︑︖︀ر دا︠﹙﹩  د﹐﹐ن︎ 
 ﹟︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹨︧︐﹠︡؛ ا ﹫﹟ ︑︖︀ر دا︠﹙﹩ و︮  و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 

︺︱﹩ از  ﹥ ﹡︡رت︋  ﹫﹙﹩ ز︀د ﹡﹫︧️ و︋  ا﹁︣اد ︑︺︡اد︫︀ن︠ 
﹥ د﹐ل ﹝﹩ د﹨﹠︡ ︧︐﹥ ︫︀ن را︋  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن︎ 

٣

︀زار  ﹢ده ا﹡︡ و︋  ︀زار︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹜﹠﹍︣︋   ︋﹤︐︧  ︎️︺﹠ د﹐﹐ن در︮ 
﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ﹡﹢︨︀ن  را ﹡﹍﹥ دا︫︐﹥ ا﹡︡؛ ︣ا؟︋ 

︀﹫﹟ آ﹝︡ن ﹇﹫﹞️ آن ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ︧︐﹥ و در︎   ︎️﹝﹫﹇
﹀︣و︫︡، ا﹟ ا﹁︣اد ا﹎︣   ︋﹩︐را ﹤ ︧︐﹥ اش را︋  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه︎ 

﹥ را︐﹩ ﹡﹞﹩ ﹁︣و︫﹠︡ ︀︫﹠︡، آن را︋  ︣︡ه︋  ︗﹠︧︪︀ن را ﹎︣ان︠ 

۵

️ ﹎︢اری  ︀﹐ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و در ﹇﹫﹞ ︑︭﹞﹫﹞︀︑﹩ ﹋﹥ دو﹜︐﹩ ﹨︀ از︋ 
 ︒︻︀ ﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ و︋  د︠︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹡︐﹫︖﹥ در︨︐﹩ در︎ 
︴ ر﹁︀ه و ا﹇︐︭︀د ﹡﹢ا﹨﹠︫︡︡  ︨︩و ا﹁︤ا ﹤︺︨﹢︑

١

﹢ده ا﹡︡ ﹋﹥ ﹡︧︊️   ︋﹤︐︧  ︎️︺﹠ د﹐﹐ن ︗︤و ا﹇︪︀ری در︮ 
︋﹥ آ﹡︀ د︡ ﹝︓︊︐﹩ و︗﹢د﹡︡ا︫︐﹥ و ﹨︣ ﹋︧﹩ ﹋﹥ در دو﹜️ 
﹢ده ﹋﹥   ︋﹟ا ︩︀﹨ ︡هاز ا ﹩﹊ ،︀ر ﹝﹩ ︫︡ه﹋ ﹤ ﹝︪︽﹢ل︋ 

︀︡ ﹋﹢︑︀ه ﹋︣د ﹢د︗﹢ و وا︨︴﹥ ﹨︀ را︋  د︨️ د﹐﹐ن︨ 

۴

︧﹫︀ر   ︋️﹝︪︀ورز ز﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ از ا﹁︣اد ا︨︐︡﹐ل ﹩︠︣︋
﹢ال   ︨﹟︊︣د، ا﹝︀ ا ﹫︪︐︣ی︋  ﹢د︋   ︨︡︀ ز︀دی ﹝﹩ ﹋︪︡ و︋ 

 ︣︐︪﹫ ︨︣﹫︡، آ︀ ﹋︀ر﹎︣ی ﹋﹥ ز﹝﹫﹟ را ﹝﹩ َ﹋َ﹠︡︋   ︎︡︀ را ﹡﹫︤︋ 
 ︣︐︪﹫ ﹢ِد︋  ﹠︀︋︣ا﹟، ﹝︊﹠︀ی ﹋︧︉︨  ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︀ ﹝︀﹜﹉؟!︋ 

️︧﹫﹡ ﹩﹊︤﹫﹁ و ﹋︀ر ﹩︪﹋ ️ ﹝ز

۶

در ︑﹞︀م د﹡﹫︀ ﹋︧︀﹡﹩ ︋﹫︪︐︣﹟ ︨﹢د را در ز﹡︖﹫︣ه ︑﹢﹜﹫︡ 
ارزش ﹝﹩ ︋︣﹡︡ ﹋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋﹫︪︐︣ی ﹋︣ده  ︋︀︫﹠︡ ٧

 ️︊︮ ︡ار و ﹁︣و︫﹠︡ه︣︠ ︀︋ ﹤﹋ ️︨د﹐ل ﹋︧﹩ ا
﹝﹩ ﹋﹠︡ و از ذ﹨﹠﹫️ آ﹡︀ ︋︀︠︊︣ ﹝﹩ ︫﹢د و ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

︡﹠﹋ ﹉را ︋﹥ ﹨﹛ ﹡︤د ︀﹨ ️ ا﹟ ذ﹨﹠﹫
٢

دو بخـش مى برنـد. پسـته بـه هـر 
قیمتى کـه باشـد حـدود 25 تا 30
بـه  کاال  فـروِش  قیمـت  از  درصـد 
مصرف کنندة نهایـى، نصیب توزیع 
کنندة  نهایى مى شـود و بیـش از 50

درصـد بـه تولیدکننـده مى رسـد. 
وجـود  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
همـه ایـن گروه هـاى شـغلى براى 
بـازار، انجـام معامله و روان شـدن 
اگـر  و  بوده اسـت؛  الزم  معامـالت 
شـغل ها  ایـن  بـود  ایـن  از  غیـر 
بـه  بایـد  مـا  نمى شـدند.  ایجـاد 
و  کنیـم  اعتمـاد  آدم هـا  شـعور 
بدانیـم در ایـن کار نفعـى وجودارد 
کـه طرفیـن ایـن کار را مى کننـد. 
اگر بـا عینـک غیراقتصـادى نگاه 
کنیـم و بگوییـم ما دلواپس پسـته 
هسـتیم و قصدمـان صرفـاً خدمت 

اسـت، بـه بیراهـه رفته ایـم.
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جایگاه و کارکردهای کسبه در گفت و گو 
با مجید علی نقی پور، فعال بازار پسته؛ 

جاذب شوک های قیمیت

پیشه وران نقدى کار مى کردند؟
آن زمـان کاسـب هاى جـزء و پیشـه وران 
از  گاهـاً  و  نداشـتند  چندانـى  سـرمایه 
تجـار بزرگ یا کسـانى که پول بیشـترى 
داشـتند، مبالغـى را مى گرفتنـد و زمـان 
زیـادى طـول نمى کشـید کـه آن پـول را 

مى دادنـد. پـس 

کـه  پسـته هایى  بـا  پیشـه وران 
مى کردنـد؟ چـه  مى خریدنـد 

پسـته هایى کـه افراد مختلـف و به صورت 
جـزء جـزء مى آوردنـد و انـواع مختلفـى 
دهـن بسـت، زردو و  داشـتند و عمومـاً 
دسـتى  به صـورت  را  داشـتند  نخـودو 
بوجـارى و تفکیـک مى کردنـد. هنوز هم 
اینـکار امـا بـا دسـتگاه توسـط کاسـب یا 
کشـاورز انجـام مى شـود. تعـداد اندکـى 
را  صادراتـى  بـار  نیـز  صادرکننـدگان  از 
بـر اسـاس تقاضـاى خـارج مى سـازند و 
بعضـاً آنهـا را مخلوط مى کننـد و تحویل 

مى دهنـد.  مشـترى 

پسـته هاى  صادرکننـدگان  چـرا 
تفکیـک شـده را مجـدداً مخلـوط 

؟ مى کننـد
 ایـن کار بـراى پاسـخ بـه تقاضایـى کـه 
وجـوددارد انجـام مى شـود. عالوه بـر این، 
بـه نظـر مى رسـد صادرکننـدگان بـراى 
تعدیل سـطح قیمت خریدشان مجبورند 
پسـتۀ خـوب را در سـطح قیمتـى باالتـر 
بسـت  دهـن  پسـته  سـپس  و  بخرنـد 
بخرنـد، آن را آبخنـدان و قاطـى بکننـد 
تـا قیمت هایشـان مقـدارى تعدیل شـود. 
مثًال پسـته بـا اُنـس درشـت را مى خرند، 
امـا چـون قیمـت قراردادشـان در اُنـس 
پایین ترى شـکل مى گیرد، پسـته توبارى 
را نیـز قاطـى مى کننـد تـا اُنـس مدنظـر 

شود. سـاخته 

پـس پیشـه وران عـالوه بـر اینکـه 
کار  آن  روى  مى خریدنـد،  را  پسـته 
تفکیـک  پسـته ها  و  مى کردنـد 
مى شـدند؟ سـپس این پسـته را به 

چـه کسـى تحویـل مى دادنـد؟
بلـه، در گذشـته کـه هنوز در اسـتان هاى 
مختلـف کشـور پسـته کارى نبود، پسـته 
بـه بنکدارهاى تهران، خراسـان، مشـهد و 
تبریـز ارسـال مى شـد، یـا آنها خودشـان 
مى آمدنـد اینجا و چندصد عدل پسـته را 

بــرادر دیگــر از ســال 1366 کار بــا پســته 
را شــروع کــردم. آن زمــان هــر کیلوگــرم 

ــود. ــان ب ــدود 220 توم ــته ح پس
ما نه کاسـب خیلى جزء بودیم و نه کاسـب 
کل بودیـم، امـا پدرمان خیلى بیشـتر از ما 
ریسـک برمى داشـت و خوشـبختانه موفق 
بـود و آن زمـان این طـور ایجـاب مى کـرد. 
امـا شـخصاً بـا ایـن شـعار که:«رهـرو آن 
نیسـت کـه گهى تنـد و گهى خسـته رود؛ 
رهـرو آنسـت که آهسـته و پیوسـته رود»، 

خیلـى با احتیـاط عمل کـردم.

آقاى علـى نقى پور! پیشـه ور همان 
است؟ پیله ور 

سـاکن  جایـى  معمـوالً  پیشـه ورها  نـه، 
کسـب  محـل  پیلـه وران  امـا  مى شـدند، 
ثابتى نداشـتند و سـیار بودنـد؛ آنها کاالى 
مـورد نیاز روسـتاهاى اطراف را از شـهرها 
مى خریدنـد، بـه روسـتا بـرده و بـه فروش 
مى رسـاندند و محصوالت تولیدى روستاها 

را مى خریدنـد و بـه شـهرها مى آوردنـد.

از سـابقه کارى تان در پسـته شروع 
کنیم

ــال  ــدود س ــته از ح ــا پس ــنایى ام ب آش
ــا پنــج  1338 اســت. آن زمــان چهــار ی
ــود.  ــودم و پدربزرگــم پیشــه ور ب ســاله ب
آن موقــع تولیــد پســته خیلــى کــم 
ــتائیان  ــاس روس ــه وران اجن ــود و پیش ب
ــرغ و  ــرغ، م ــم م ــم، تخ ــل: پش از قبی
میوه جاتــى را مى خریدنــد و کاالهــاى 
مــورد نیــاز ســاکنین روســتا را بــه آنهــا 
ــتر  ــن بیش ــزرگ م ــد. پدرب مى فروختن
ــد و  ــه بودن ــم و پنب ــرك، پش در کار ک
پســتۀ تولیــدى مناطقــى از شــمال، 
ــا حــدى  شــرق و غــرب رفســنجان را ت
از  مى خریدنــد. پــدرم نیــز احتمــاالً 
همــان ســال هاى 34، 35 کــه مــن 
ــا آمــدم و در ســن چهــار، پنــج  ــه دنی ب
ســالگى کــه کامــًال بــه یــاد دارم، خریــد 
و فــروش پســته مى کــرد. پــدرم از ســال 
ــتند کار را  ــارى نتوانس ــل بیم 68 به دلی
ادامــه بدهنــد، امــا مــن بــا همراهــى دو 

نقـش کسـبه در اقتصـاد همـان کارکردى اسـت کـه کمک فنـر و یـا ضربه گیـر در خودروهـا دارد؛ خـواه بازار 
پسـته باشـد، خـواه غیرپسـته. کسـبه ضربه گیـر بـازار هسـتند، بـه این معنـا که گاهـى اوقـات که بـازار به 
دالیـل سیاسـى یا اقتصـادى مى خواهد بـه یک سـمت حرکت غیرمتعـارف کند، کسـبه این حرکـت را تعدیل 
مى کننـد و در مقابـل بـاال رفتن و پاییـن آمـدن آن مقاومت مى کننـد. پیرامون مناسـبات بازار پسـته با مجید 

علینقى پـور، از کسـبه قدیمـى و فعـال بازار پسـته بـه گفت وگو نشسـتیم. 
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مى خریدنـد و مى بردنـد.
مـا  کـه  شـکلى  بـه  رفسـنجان  پسـته 
آمـاده مى کردیـم، مى رفـت بـه انبارهاى 
حق العملکارهـاى تهران و بر اسـاس سـه 
مـاه و ده روز یـا چهار مـاه و ده روز پولش 
را مى فرسـتادند یـا اسـکونت مى کردنـد 
دو  مثـًال  مى فرسـتادند؛  موقـع  وهمـان 
درصـد ماهانـه یـا 24 درصـد سـاالنه یـا 
حتـى تـا 36 درصـد سـاالنه از قیمـت 
کـم مى کردنـد و پـول را مى فرسـتادند تا 
کاسـب پـول داشته باشـد و بتوانـد خرید 
کنـد. االن ایـن کار کمتـر شـده؛ به دلیل 
اینکـه حـوزه تولیـد بـه مناطـق دیگـر 

شده اسـت. منتقـل 

امروز وضعیت در منطقه رفسـنجان 
است؟ شـکل  چه  به 

درحال حاضـر، مقـدارى از پسـته اى کـه 
بـه  مى شـود  خریـدارى  رفسـنجان  از 
صادرکنندگان رفسـنجانى داده مى شـود. 
صادرکننـدگان پسـتۀ در حجـم کـم را 
کمتـر مى خرنـد، مگر اینکه مقدار پسـته 
در آن سـال خیلـى کـم باشـد. امـا وقتى 
کـه پسـته زیـاد اسـت، صادرکننـدگان 
بخرنـد.  بـاال  تنـاژ  بـا  مى کننـد  سـعى 
جمـع  را  پسـته  جـزء،  کسـبه  معمـوالً 
مى دهنـد. صادرکننـده  بـه  و  مى کننـد 

بیـن  بـازار  در  را  پسـته  بنکدارهـا 
فروشـندگان و آجیـل فروشـى ها توزیـع 
شـهرها  سـایر  در  بنکـداران  مى کننـد. 
معمـوالً پسـته را بـه شـرط فـروش بـه 
مشـترى مى دهنـد، یعنى طرف پسـته را 
مى بـرد و مى گویـد هـر چـه را فروختـم 
پولـش را مى دهـم و اگـر نفروختـم آن را 
برمى گردانـم. اما چنین چنین روشـى در 

رفسـنجان متـداول نبـوده و نیسـت. 

فـرق بیـن بنکـدار و حـق العملکار 
؟ چیست

بنکـدار بـا سـرمایه خـودش کار مىکند، 
بـار را مى خـرد، انبـار مى کند و بر اسـاس 
تقاضـا توزیـع مى کنـد. امـا حق العملـکار 
انبـارش را در جایـى اجـاره مى کنـد یـا 
مى خـرد، امـا پسـته متعلـق بـه خودش 
نیسـت، بلکـه کسـى برایـش پسـته یـا 
انبـارش  در  او  و  مى فرسـتد  را  نمونـه 
نگـه مى دارنـد و بعـد مى فروشـد. وقتـى 
حـق العملـکار پسـته را فروخـت، سـهم 
خـودش را برمـى دارد؛ در گذشـته سـهم 
حق العملـکار 3 درصـد و دالل 2 درصـد 

بـود ، یعنـى مجموعـاً 5 درصـد از قیمت 
غیـر  ایـن  و  برمى داشـتند  را  فـروش 
سـرمایه  از  از اسـکونتى بـود کـه گاهـاً 

مى دادنـد. انجـام  خودشـان 

دالل در بازار پسته چکار مى کند؟
دالل نمونه پسـته را از فروشـنده یا مالک 
مى گیـرد و متقاضى را شناسـایى مى کند 
و بـا او در ارتبـاط اسـت؛ یعنـى دالل بـا 
فروشـنده و با خریـدار در ارتباط اسـت و 
مظنـه قیمتـى را از فروشـنده مى گیرد و 
روى یـک قیمـت بـا متقاضِى خریـدار به 
توافـق مى رسـد و معامله آنجام مى شـود. 
معاملـه،  خـوردن  جـوش  از  پـس  دالل 
خـودش مبلغـى را به عنـوان حـق داللـى 
خـودش  سـهم  دالل  سـابقاً  برمـى دارد. 
را از خریـدار مى گرفتـه، امـا االن هـم از 
خریـدار و هم از فروشـنده طلب مى کند. 
گاهـى اتفـاق مى افتـد کـه اینجـا دالل ها 
قیمـت پسـته را مى گیرنـد و محصـول را 
بـه خریدار مى فروشـند، ولـى این قیمتى 
کـه اینجـا مى گوینـد بـا آن چیـزى کـه 
آنجـا مى گوینـد متفـاوت اسـت، چـک را 
هـم بـه نـام خودشـان مى گیرنـد؛ یعنـى 
صرفـاً به حق داللـى هزار یـا 500 تومان 

روى هـر کیلـو قانع نیسـتند. 

سـهم هـر یـک از ایـن کسـبه در 
بـازار به لحـاظ حجـم محصولى که 

کار مى کننـد چقـدر اسـت؟
مـن پاسـخ کّمى ایـن سـوال را نمى دانم. 
امـا فکـر مى کنـم شـاید در کل نقش این 

کسـبه از سهمشـان مهم تر باشد.

ایـن  بـراى  نقشـى  چـه  شـما 
گروه هـاى شـغلى قائـل هسـتید؟

یـک اصطـالح بـه نـام «شـوك ابزوربـر» 
جـاذب  یعنـى   (Shock Absorber)
شـوك وجـوددارد کـه در خودروها همان 
کمـک فنـر ماشـین و یا ضربه گیر اسـت؛ 
بـازار  خـواه  اقتصـاد،  در  کسـبه  نقـش 
پسـته باشـد، خواه غیرپسـته نیـز همین 
اسـت. کسـبه ضربه گیر بازار هسـتند، به 
ایـن معنـا کـه گاهـى اوقـات که بـازار به 
دالیـل سیاسـى یـا اقتصـادى مى خواهد 
بـه یک سـمت حرکت غیرمتعـارف کند، 
کسـبه این حرکـت را تعدیـل مى کنند و 
در مقابـل بـاال رفتـن و پاییـن آمـدن آن 
مقاومت مى کنند. در مقیاس کل کشـور، 
ایـن کسـبه سـرمایه کالنـى دارنـد و در 

بى ثبات کننـدگان  بـه  بخشـیدن  ثبـات 
بـازار نقـش مهمـى ایفـا مى کنند. 

اینهـا گروه هاى شـغلى عالوه بر سـرمایه 
مالى، سـرمایه فکـرى دارند و تـوان دارند 
کـه فکـر کننـد و راهـکار بدهنـد؛ عمدتاً 
علـت مانـدگارى  ایـن افـراد ایـن اسـت 
کـه عـالوه بـر تـوان مالـى، تـوان فکـرى 
پیـش  مسـائلى  اوقـات  گاهـى  دارنـد. 
مى آیـد کـه ممکـن اسـت تعـداد اندکى 
از کسـبه قدم هـاى سـنگینى بردارنـد و 
بـه بـازار ضربه بزننـد، اما این مـوارد جزو 

هستند. اسـتثنائات 

فـرض کنیـم امـروز نیرویـى قـادر 
باشد دسـت کسـبه را از بازار پسته 
کوتـاه کنـد! چـه اتفاقـى مى افتد؟

نداشته باشـد  فنـر  کمـک  ماشـین  اگـر 
پاییـن  و  بـاال  بـرود،  دسـت انداز  روى  و 
مى شـود  کنـده  آن  چـرخ  و  مـى رود 
آسـیب  ماشـین  داخـل  سرنشـینان  یـا 

. مى بیننـد
را  تجربـه اى  چنیـن  پسـته  صنعـت  در 
داریـم؛ دو شـرکت تعاونى بـزرگ در یک 
شـهر درسـت مى شـود، اما با یـک اعمال 
مدیریـت خـاص و یا به هـر دلیلى موفق 
نمى شـوند که هیـچ، در درازمدت نیز هر 
چـه دارنـد را مى فروشـند و مىگوینـد 
داریـم بدهى هـاى قبلـى را مى پردازیـم!

یعنـى انحصـار بازار پسـته توسـط 
یـک شـرکت را ناموفـق مى دانید؟

واقعیـات بـازار به مـا نشـان داده که باید 
در بازار رقابت وجودداشـته باشـد و قانون 
ضـد انحصـار وضـع شـود؛ همـان چیزى 
کـه در کشـورهاى اروپایـى وجـوددارد و 
رقابت شـان تبدیـل بـه مافیـا نمى شـود. 
در اروپـا، قانـون ضد انحصار وجـوددارد و 
چهـار شـرکت بـزرگ نمى تواننـد بـا هم 
سـازش کنند و بگویند قیمـت را باال و یا 

مى بریم. پاییـن 
نمى دانـم در ایـران قانـون ضـد انحصـار 
قانونـى  چنیـن  اگـر  نـه!  یـا  داریـم 
داشته باشـیم، بـازار بایـد رقابتـى باشـد. 
انحصـار مى توانـد کارتـل درسـت کند و 
شـرکت هاى بـزرگ، چـه داخلـى و چـه 
بیـکارى  افزایـش  باعـث  ملیتـى،  چنـد 
مى شـوند و افـراد باتجربـه از دور خـارج 
بـازار  تثبیـت  کسـبه،  نقـش  مى شـوند. 
اسـت و یـک کار ثابِت شـرعى به حسـاب 

مى آیـد.

نقش کسبه، 
تثبیت بازار است 
و یک کار ثابتِ 
شرعی به حساب 

می آید؛ کسبه 
با ایجاد 

مقاومت مثبت 
تالش می کنند 

سرمایه و 
سابقه شان را 
حفظ کنند. 

جنس مال 
خودشان است 

و وقیت آن را 
گران خریده 

باشند، ارزان 
نمی فروشد و 

توان مالی شان 
این امکان را 

فراهم می کند 
تا بازار را حفظ 

کنند. درست 
است که 

به صورت جزء 
جزء و کوچک 

هستند، اما 
تعدادشان زیاد 
است و مجموعاً 

توان بزرگی را 
درست می کند
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نگـه  را  بـازار  کسـبه  چگونـه 
مى دارنـد و جلـوى ضربه و نوسـان 

مى گیرنـد؟  را 
کسـبه بـا ایجـاد مقاومـت مثبـت تالش 
مى کننـد سـرمایه و سابقه شـان را حفظ 
کننـد. جنـس مـال خودشـان اسـت و 
وقتـى آن را گـران خریـده باشـند، ارزان 
نمى فروشـد و تـوان مالى شـان این امکان 
را فراهـم مى کند تـا بـازار را حفظ کنند. 
درسـت اسـت کـه به صـورت جـزء جـزء 
و کوچـک هسـتند، امـا تعدادشـان زیـاد 
اسـت و مجموعـاً تـوان بزرگى را درسـت 

مى کنـد. 

در  را  واسـطه ها  و  دالالن  چـرا 
اقتصـاد کشـور و یـا بـازار پسـته 

مى کننـد؟  مذمـت 
در کل داللــى کار مذمومــى نیســت؛ 
حتــى داللــى در ارتبــاط بــا گرفتــن 
بــه  و  مــى رود  بــه کار  هــم  همســر 
ــه  ــا دالل ــده، دالل ی ــخص ُمعرفى کنن ش
مى گوینــد. بعضــى وقت هــا عامــه مــردم 
ــه ســعى  ــار دالالن ک ــوع رفت ــر ن به خاط
مى کننــد بــه هــر طریقــى نظــر طرفیــن 
را بــه هــم نزدیــک کننــد و شــاید 
حداقل هــاى شــرعى را زیــر پــا بگذارنــد، 
آنهــا را ســرزنش مى کننــد. مثــًال ممکــن 
اســت قیمــت پســته را کتمــان کننــد و 
ــا اینکــه تَدلیــس کننــد و محصــول را  ی
نــزد خریــدار بهتــر جلــوه دهنــد و پیــش 
ــوب  ــته خ ــن پس ــد ای ــنده بگوین فروش
ــوده افــرادى ایــن کار  نیســت. مشــهور ب
را انجــام مى دهنــد از خواســتگاه مذهبــى 
ــى  ــتند؛ در صورت ــوردار نیس ــى برخ خوب
کــه همــه این طــور نیســتند و دالل هــاى 

ــته ایم. ــى داش ــى خوب خیل

اگـر ایـن کار خـوب نیسـت، پـس 
چـرا ایـن صنـف به صـورت قانونى 

شده اسـت؟ ایجـاد 
این کارى اسـت که حتماً الزم بوده اسـت؛ 
چـون همـه امـکان ارتبـاط گرفتـن بـا 
یکدیگـر را ندارنـد. درحـال حاضـر، حتى 
داللـى بـه فضـاى مجـازى نیـز آمـده و 
آنجـا معامله انجام مى شـود. حتى شـاید 
زمانـى فرا برسـد کـه هـر کسـى کاالیش 
را بـه شـکل مجـازى در معـرض فـروش 

بگذارد. 

احسـاس  باغـداران  گاهـاً  چـرا 

مى گوینـد  و  مى کننـد  خسـران 
زحمـت پسـته را مـا کشـیدیم، اما 
دالالن سـود بزرگ تـرى مى خورند؟

نظـرش  مـورد  کشـاورز  کـه  داللـى  آن 
هسـت بـا داللـى کـه االن گفتـم تفاوت 
دارد. کشـاورز حتـى مـا کسـبه را هـم 

مى شناسـد! دالل  به عنـوان 
واسـط  کـه  هسـتند  افـراد  یکسـرى 
خریدارهـاى بزرگ پسـته هسـتند. اینها 
به صـورت  را  درخـت  روى  محصـوِل 
پیـش  واقـع  در  مى خرنـد؛  «َسـلَف» 
خریـد مى کننـد. فـرض کنیـد کـه آنهـا 
پیش بینـى مى کننـد کـه در چهـار مـاه 
آینـده قیمت هر کیلوگرم پسـته خشـک 
بـه 200 هـزار تومـان مى رسـد و پسـته 
کشـاورز را 160 هـزار تومـان و به قیمت 
را  پولـش  و  مى خرنـد  درخـت  روى  روز 
مى دهنـد. در چنیـن شـرایطى، وقتى که 
باغـدار چهـار مـاه بعـد قیمـت 200 هزار 
تومانـى محصـول را مى بینـد، احسـاس 
کشـاورزان  معمـوالً  مى کنـد.  خسـران 
رفسـنجانى کمتـر ایـن صحبـت را دارند. 

نیـز  تجـار  بـه  باغـداران  گاهـاً 
معترضنـد و مى گوینـد اینهـا مـال 
مـا را ارزان مى خرند و با سـرمایه ما 

مى کننـد! بـازى 
واقعـاً بـه شـکل صـد در صـد نمى توانـم 
چنیـن چیـزى را تأییـد کنـم. بـا توجـه 
بـه گسـترش روز افـزون فضـاى مجازى، 
نیـز  روسـتاها  دورتریـن  در  کشـاورزان 
از قیمـت پسـته اطـالع دارنـد. شـخص 
نـگاه  را  سـایت ها  موبایلـش  گوشـى  بـا 
قیمـت  مى گوینـد  وقتـى  مى کنـد، 
فـروش پسـته امـروز 8 دالر اسـت، آن را 
در دالر امـروز کـه مثـًال 27 هـزار تومـان 
هسـت، ضـرب مى کند و قیمت پسـته را 
به دسـت مـى آورد. در کل صادرکنندگان، 
خصوصـاً در بـازار پسـته، ظلمـى به حق 

نمى کننـد.  تولیدکننـده 

اینچنینـى  اسـتدالل هاى  پـس 
نیسـتند؟ درسـت 

نـه، خصوصـاً در بازار پسـته کـه اختالف 
قیمت خیلى کم اسـت؛ یعنى من پسـته 
را از کشـاورز مى خـرم 190 هـزار تومـان 
و نهایتـاً 195 هـزار تومـان مى فروشـم و 
شـاید قیمت فـروش صادرکنندة آن 220

هـزار تومـان باشـد. بنابراین، ایـن تفاوت 
خیلـى کـم اسـت و در پسـته ظلمـى به 

نمى شـود. تولیدکننده 

آیا ریسکى متوجه کسبه هست؟
بـدون ریسـک نیسـت؛ مقدارى بـه رفتار 
شـاید  اینکـه  و  برمى گـردد  خودشـان 
مقـدارى پایشـان را از گلیمشـان بیشـتر 

مى برنـد. 

مثـل:  کسـانى  مى رسـد  نظـر  بـه 
دالالن، حق العملـکاران، بنکـداران، 
در  کـه  خارجـى  و  داخلـى  تجـار 
پسـته  فـروش  و  خریـد  حـوزه 
فعـال هسـتند، بـه نحـوى دارند به 
باغداران سـرویس مى دهنـد و براى 
محصـول آنهـا بازاریابـى مى کنند.

بلـه، همین طـور اسـت. معمـوالً کسـبه 
پـول باغـدار را مى دهنـد و محصـول را 
مى فروشـند و دوبـاره که پـول را گرفتند، 

مجـدداً اقـدام بـه خریـد مى کننـد. 
البته پسـته بـه دو صورت مـدت و نقدى 
خریـدارى مى شـود. مـا اصـًال پسـته را 
تـوان  هرقـدر  بلکـه  نمى خریـم،  مـدت 
مالـى داشـته باشـیم همانقـدر مى خریم 
دادنـد،  کـه  را  پولمـان  مى فروشـیم،  و 
مجـدد مى خریـم. ایـن اسـت کـه تعداد 
مشـتریان ما محـدود هسـتند. اما بعضى 
از صادرکنندگان پسـته را بر اساس زمان 
چهـار مـاه و شـش مـاه مى خرنـد، وقتى 
آن را بفروشـند پول آن را برمى گردانند و 

بـا کشـاورز تسـویه حسـاب مى کنند.

چـه ارتباطـى بیـن قیمـت خریـد 
پسـته از باغدار و قیمـت فروش آن 
بـه مصرف کننده نهایـى در خارج از 

وجودارد؟ کشـور 
هیـچ ارتباطـى وجودنـدارد؛ فـرض کنید 
یـک کیلوگرم سـبزى نعنـاع را به قیمت 
10 هـزار تومـان بخریـم و بـراى درمـان 
درد معـده، در کارخانـه تبدیـل بـه قطره 
شـود که هـر قطـره اش به قیمـت گزافى 
بـه  پسـته  رسـاندن  مى شـود.  فروختـه 
مصـرف کننـده نهایى نیـز هزینـه دارد و 
کارهایـى روى آن انجـام مى شـود، هزینه 
نقل و انتقال، برشـته کردن و بسـته بندى 
آن در کشـور مقصـد و بـه هزینه هاى آن 
کشـور و سـود کل ایـن زنجیـره را نیز در 

نظـر بگیرید. 
ممکـن اسـت در یـک داروخانـه  واقع در 
یـک کشـور توریسـت پذیر، قیمـت هـر 
دانـه پسـته یـک دالر باشـد، نمى تـوان 

ممکن 
است در یک 

داروخانه  واقع 
در یک کشور 

توریست پذیر، 
قیمت هر دانه 
پسته یک دالر 

باشد، نمی توان 
گفت قیمت 

یک کیلوگرم 
پسته در اینجا 

باید هزار 
دالر باشد! 

اگر کشاورز 
توانایی دارد، 

برود آنجا و 
پسته اش را دانه 
دانه بسته بندی 

بکند و 
دانه ای دو دالر 

بفروشد!
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انجمن

گفـت قیمـت یـک کیلوگـرم پسـته در 
اینجـا بایـد هـزار دالر باشـد! آیا کشـاورز 
توانایـى دارد، بـرود آنجـا و پسـته اش را 
دانـه دانـه بسـته بندى بکند و دانـه اى دو 

دالر بفروشـد!

مطـرح  اخیـر  سـال هاى  طـى 
مى شـود که باغـداران، پسـته را به 
موقـع عرضـه نمى کننـد. آیـا ایـن 
واقعیـت دارد؟ چـرا چنیـن چیزى 

مى افتـد؟ اتفـاق 
کشـاورز جـزء ایـن تـوان را نـدارد؛ یعنى 
کشـاورز جـزء، پسـته اش را به دلیـل نیاز 

مالـى پـس از برداشـت مى فروشـد. 
کشـاورزهاى بزرگ تـر که بیشـتر از 500

کیسـه پسـته دارنـد، سـعى مى کننـد به 
مـرور زمـان و بـر اسـاس قیمـت بـازار، 
پسـته را بفروشـند. گاهاً دیده ایـم فرد در 
حجـم زیادى پسـته دارد، امـا از بانک وام 
گرفتـه، پسـته اش را نفروختـه، بـه بانک 
سـود داده اسـت و در مخیلـه اش این بوده 
که قیمت پسـته باید صـد درصد افزایش 
یابـد! درحالى کـه، کیفیت پسـته با قرص 
دادن بعـد از گذشـت دو سـال کاهـش 
مى یابـد، ضمـن اینکـه قیمتش هـم تابع 
بـازار اسـت و نمى تواند به میـل و مطابق 

بـا انتظارات مـا افزایـش پیداکند.

فکـر مى کنیـد خـوددارى از فروش 
است. مسئله سـاز 

مقــدار پســته کشــور در ســال هاى پــر بار 
ــال هاى  ــن و در س ــزار ت ــدود 300 ه ح
ــوده؛  ــن ب ــزار ت ــدود 150 ه ــار ح ــم ب ک
ــزار  ــا 300 ه ــن 150 ت ــددى بی ــس ع پ
ــا پانــزده درصــد  تــن اســت؛ حــدود ده ت
ــن مى شــود،  ــزار ت ــت 45 ه ــه نهای آن ک
ــه آن  ــد و بقی ــى مى رس ــرف داخل به مص
صــادر مى شــود؛ در صــادرات نیــز قیمــت 
پســته بــه دالر اســت کــه در بــازار جهانى 
ــم  ــز مه ــرخ دالر نی ــود؛ ن ــوم مى ش معل
اســت. وقتــى نــرخ دالر تغییــر نمى کنــد، 
نگــه داشــتن پســته چــه صرفــه اقتصادى 
دارد؟! مگــر اینکــه بگوییــم امیدواریم دالر 
ــه 50 هــزار تومــان  از 20 هــزار تومــان ب
برســد! امــا بایــد توجــه داشــت کــه امروز 
تــوان اقتصــادى کشــور در حــدى اســت 
کــه قیمــت دالر را روى 27 هــزار تومــان 

ــته اند. ــه داش نگ

شـاید کشـاورز تصـور مى کنـد اگر 
محصولـش را نفروشـد، صادرکننده 
مجبـور بشـود قیمت دالرى پسـته 

را بـاال ببرد.
مـن مى گویـم بـه ایـن دلیـل کـه صرفـاً 
مـا عرضه کننـدة پسـته نیسـتیم، چنین 

امکانـى وجودنـدارد. همیـن امسـال کـه 
150 زیـر  کشـور  پسـته  تولیـد  شـاید 

هزارتـن باشـد، آمریـکا حـدود 530 هزار 
تـن پسـته دارد. درحالى کـه، در آمریـکا 
تولیـد پسـته از نظـر اقتصـادى خیلـى 
مقـرون به صرفه تـر از ما اسـت. بنابراین، 
اگـر ما صرفـاً تأمین کنندة نیاز کشـورها 
نباشـیم و بگوییـم دیگـر نمى فروشـیم، 
را  محصولشـان  دیگـر  کشـورهاى 

مى فروشـند.

در پایـان، اگـر نکتـه اى مدنظرتـان 
بفرمایید؟ اسـت 

به نظـر مـن، تبلیغـات قابـل توجهـى در 
داخل کشـور براى افزایش مصرف پسـته 
مى تـوان انجام داد. مقـدار مصرف کنونى 
بـا توجه بـه جمعیت 85 میلیونى کشـور 
مى توانـد بیشـتر شـود. بهتـر اسـت ایـن 
کار از طرف صنف انجام شـود و یا کسـى 
که متولى پسـته اسـت در این مسیر گام 
بـردارد. بـا تولید متوسـط 200 هـزار تن 
پسـته در سـال، سـرانه هـر فـرد ایرانـى 
2,5 کیلوگـرم اسـت، یعنـى 2500 دانـه 
در سـال و به طـور متوسـط روزى 7 دانـه 
پسـته! بـه قیمـت امـروز، قیمـت 7 دانه 
پسـته، 1400 تومان اسـت. کاش در این 

مسـیر گام برمى داشـتیم.

۴۵,٠٠٠
﹟︑

﹛ ﹝︭︣ف دا︠﹏ ︡ا﹋︓︨︣ 
︧︐﹥ ﹋︪﹢ر از ﹋﹏︎ 

١۵٠,٠٠٠
﹟︑

︎︧︐﹥ ﹋︪﹢ر
︀ل ﹨︀ی ﹋﹛ ︋︀ر و ﹡︣﹝︀ل در︨ 

٣٠٠,٠٠٠
﹟︑

︣︋︀ر ︀ل ﹨︀ی︎  ︎︧︐﹥ ﹋︪﹢ر در︨ 
︀ل ︑︖︀ری در ا︋︐︡ای ﹨︨︣ 

﹤︐︧︎ ︡﹫﹛﹢︑

با تولید متوسط 
۲۰۰ هزار تن 

پسته در سال، 
سرانه هر فرد 

ایرانی ۲٫۵
کیلوگرم 

است، یعین 
۲۵۰۰ دانه در 
سال و به طور 

متوسط روزی 
۷ دانه پسته! 

به قیمت امروز، 
قیمت ۷ دانه 
پسته، ۱۴۰۰
تومان است



| آذرماه 201400 | شماره 64

باغبانی

ــزان  ــران، امســال می ــى انجمــن پســته ای ــه باغبان براســاس جمع بنــدى کمیت
تولیــد محصــول پســته خشــک کشــور، 135 هــزار تــن تخمیــن زده مى شــود. 
ــار  ــده در به ــى ش ــد پیش بین ــدار تولی ــى مق ــدف بازبین ــا ه ــن ب ــن تخمی ای
امســال- کــه 150 هــزار تــن گــزارش شــده بود- صــورت گرفته اســت. 
همچنیــن، برآوردهــاى انجمــن نشــان مى دهــد کــه از 135 هــزار تــن 
محصــول تولیــدى ســال جــارى، 39 درصــد احمــد آقایــى، 29 درصــد فندقــى، 
ــت  ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــى باش ــه قوچ ــد کل ــرى و 15 درص ــد اکب 17 درص
ــه اطالعــات ایــن تخمیــن، مجموعــاً تعــداد 300 نفــر از باغــداران  کــه در ارائ
ــارکت  ــارى، مش ــه آم ــوان جامع ــور، به عن ــر کش ــرآورى سراس ــاى ف و واحده

داشــته اند.
ــا پیش بینــى بهــاره ایــن انجمــن بیانگــر  ــزان تولیــد امســال در مقایســه ب می
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــن ب ــان و محققی کاهشــى 10 درصــدى اســت. کارشناس
کاهــش تولیــد ســال جــارى بــه پدیده هــاى جــوى و کاهــش کمــى و کیفــى 
آب آبیارى بســتگى دارد؛ ایشــان ســرماى زودرس پاییز ســال گذشــته، ســرماى 
بهــاره ســال جــارى، افزایــش دمــاى ناگهانــى اول بهــار، اثــر متقابــل دماهــاى 
ــاال در ماه هــاى گــرم ســال و کمبــود آب و همچنیــن طغیــان آفــت پســیل  ب
را جــزو عوامــل موثــر بــر کاهــش محصــول عنــوان کرده انــد. بــه گفتــه برخــى 
از کارشناســان، ایــن عوامــل عــالوه بــر محصــول ســال جــارى، محصــول ســال 
آینــدة برخــى از مناطــق پســته کارى ایــران را نیــز تحــت تأثیــر قــرار خواهدداد. 
ایــن در حالــى اســت کــه به نظــر مى رســد گســترش ســطح زیرکشــت پســته 
ــام پســته، موجــب کاهــش نوســانات  ــوع ارق در مناطــق مختلــف کشــور و تن
ــه  ــا اینک ــت و ب ــار شده اس ــر ب ــار و پ ــم ب ــال هاى ک ــن س ــه بی ــد و فاصل تولی
امســال کشــاورزان اســتان کرمــان ســال کم بــارى را پشــت سرگذاشــتند، ســایر 

ــد.  ــه کرده ان ــده اى را تجرب ــت امیدوارکنن مناطــق پســته خیز کشــور وضعی
ــارى  ــام تج ــه ارق ــت، هم ــوان گف ــال مى ت ــول امس ــت محص ــورد کیفی در م
درصــد پوکــى باالتــرى نســبت بــه ســال قبــل داشــته اند و کیفیــت محصــول 
از حیــث اونــس، عیــار و درصــد دهــن بســت، نامطلــوب بوده اســت. بــه نظــر 
ــر  ــرداد اث ــر و م ــاال در تی ــاى ب ــار و دماه ــى اول به ــانات دمای ــد، نوس مى رس
ــر اُفــت وزن و کیفیــت محصــول پســته داشــته ، به طورى کــه  قابــل توجهــى ب
ــه 1 قرارگرفته اســت؛  ــا 5 ب ــه 1 ت ــه خشــک در محــدوده 3,5 ب ــر ب نســبت تَ
ــودن محصــول ســال جــارى  ــه خشــک، حاکــى از ریزب ــر ب افزایــش نســبت تَ

اســت. 
در گراف هــاى صفحــه بعــد تخمیــن میــزان تولیــد پســته در ســال محصولــى 
ــه شده اســت. ــه تفکیــک اســتان ها و مناطــق پســته خیــز کشــور ارائ 1400 ب

در رابطه با اعداد تخمین محصول پسته توجه به دو نکته ضرورى است:
هــر ســال مقــدارى از پســته تــر، عمدتــًا محصــول اســتان هــاى خراســان رضــوى 
و ســمنان صــرف تَرخــورى بــه صــورت میــوه تــازه مى شــود کــه در مقادیــر منــدرج 

در جــدول منظــور نشده اســت.
ــًا نمایان گــر مقــدار تخمیــن کمیتــه باغبانــى انجمــن  ــرآورد انجــام شــده صرف ب

پســته ایــران بــوده و احتمــال خطــا نســبت بــه مقــدار واقعــى محصــول وجــوددارد.

تخمین کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
از محصول پسته خشک کشور؛

امسال ۱۳۵ هزار تن 
پسته تولیدشده است
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حسین رضایی تاج آبادی
دبیرکل انجمن پسته ایران

طبق آخرین آمار سازمان جهادکشاورزى استان 
سطح  از  درصد   25 حدود  جنوبى،  خراسان 
زیرکشت محصوالت باغى این استان متعلق به 
پسته است و طبق آمار انجمن پسته ایران، سطح 
زیرکشت باغات بارور پسته حدود 12 هزار هکتار 
و غیربارور آن حدود 8 هزار هکتار است. شاید 
گسترش  سرعت  به  باتوجه  اخیر  سال هاى  در 
مجموع  منطقه،  این  در  پسته  زیرکشت  سطح 
مساحت کل باغات پسته به 25 هزار هکتار نیز 

رسیده باشد.
برنامه هاى  پیشبرد  راستاى  در  پیش،  چندى 
بر  مبنى  ایران،  پسته  انجمن  باغبانى  کمیته 
بازدید از مناطق پسته خیز کشور جهت افزایش 
تعامالت و ارتباطات با بخش هاى تولید و خدمات 
استان  در  حضور  امکان  پسته،  ارزش  زنجیره 
خراسان جنوبى فراهم شد. این برنامه از ابتداى 
سال جارى توسط آقاى حمید مالنورى استاندار 
محترم این استان پیگیرى شده بود و در آبان ماه 
خراسان  استاندارى  دست اندرکاران  همکارى  با 
پسته  موضوع  درحال حاضر،  شد.  عملى  جنوبى 
نام  به  ستادى  ذیل  استاندارى  این  مجموعۀ  در 
«ستاد توسعه خاوران» در حال پیگیرى است. از 

آنجایى که ساالنه باغریزى پسته در این منطقه در 
حال گسترش است و به گفته کارشناسان جهاد 
کشاورزى این استان، ساالنه هزار هکتار باغ پسته 
زیرکشت  سطح  به  شدن  اضافه  حال  در  جدید 
است، تشخیص مسئولین امر این بوده که این کار 

هرچه بهتر و به صورت اصولى انجام پذیرد. 
گفت و گوهاى  و  اخیر  بازدید  مشاهدات  براساس 
انجام شده با مسئولین و چندتن از کشاورزان فعال 
در مناطق بشرویه و فردوس، موضوعات قابل توجه 

را مى توان در 5 دسته بندى قرار داد:

1. ظرفیت قابل توجه
در استان خراسان جنوبى قابلیت خیلى خوبى به 
لحاظ تولید پسته وجوددارد. یکى از نقاط قوت 
کشاورزى در این منطقه، تنوع وجود محصوالتى 
از قبیل: زرشک، عناب، زعفران، گل نرگس و انار 
است که اقتصاد منطقه را از حالت تک محصولى 
به  نیاز  مى تواند  موضوع  این  کرده است.  خارج 
سرمایه گذارى بلندمدت در پسته را قابل تحمل 
کند. حتى مى توان گفت که این محصوالت نسبت 
با  و  آب برتر  کم  دیگر  کشاورزى  محصوالت  به 
صرفه اقتصادى نسبتاً باالیى هستند. کشت پسته 
نیز در این استان قدمت نسبتاً زیادى دارد. عالوه 
بر بشرویه که سطح زیرکشت پسته آن از سایر 
شهرستان هاى  است،  بیشتر  استان  این  مناطق 

حمید مالنوری، استاندار خراسان 
جنوبی در نشست مشترک با 

نمایندگان انجمن تصریح کرد؛

بستری برای
 انتقال تجربه های

 تولید پسته

اســتاندار خراســان جنوبــى، پنجــم آبــان 
مــاه 1400 میزبــان نماینــدگان انجمــن 
پســته ایــران در ســالن کنفرانــس ایــن 
اســتاندارى بــود. وى در ایــن نشســت بر 
لــزوم انتقــال دانــش ضمنــى و تجربیــات 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــته از اس ــت پس صنع
مناطــق پســته خیز اســتان خراســان 
ــن نشســت  ــرد. در ای ــد ک ــى تأکی جنوب
ــئولین  ــداران و مس ــع فرمان ــه در جم ک
شهرســتان هاى  کشــاورزى  جهــاد 
برگــزار  جنوبــى  خراســان  اســتان 
شــد، عــالوه بــر حمیــد مالنــورى، 
اســتاندار خراســان جنوبــى، محمدعلــى 
ــى و  ــه باغبان ــس کمیت ــعاع رئی انجم ش
حســین رضایــى دبیــرکل انجمن پســته 
فعالیت هــاى  تشــریح  ضمــن  ایــران 
ــاى  ــه و تقاض ــت عرض ــن و وضعی انجم
ــن انجمــن  ــا، آمادگــى ای پســته در دنی
ــات  ــتن اطالع ــتراك گذاش ــه اش را در ب
ــد. در روز  ــالم کردن ــته اع ــت پس صنع
پــس از برگــزارى ایــن نشســت از باغــات 
مناطــق بشــرویه و فــردوس بازدیــد 
به عمــل آمــد و بــا تعــدادى از باغــداران 
و  مالقــات  نیــز  فرآورى کننــدگان  و 

گفت وگــو شــد. 

الزامات توسعه پسته در استان خراسان جنوبی 

فرصت ها و تهدیدها
به هم پهلو می زنند

باغبانی
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فردوس، سرایان، قائنات و نهبندان و شش شهر 
و شهرستان دیگر نیز در تولید پسته این استان 
مشارکت دارند. طبق آمار انجمن پسته ایران، در 
سال 1397 که تولید پسته در کل کشور وضعیت 
محصول  مجموع  از  پنجم  یک  نداشت،  خوبى 
تولیدى متعلق به این استان بود. مقدار تولید پسته 
این استان عدد قابل توجهى است و درآمدزایى آن 
به اندازه مجموع درآمد حاصل از زرشک، عناب و 
زعفران است، در حالى که هنوز بسیارى از باغ هاى 

پسته غیرمثمر هستند.

2. سازگار با شورى آب
شهرستان هاى  در  خصوصاً  خاك  و  آب  شورى 
بشرویه و فردوس در حال افزایش است و شاید 
پسته  مانند  شورى  به  مقاوم  محصوالت  کشت 
بتواند گزینه خوبى باشد. به نظر مى رسد، اولویت 
باغبانى پسته در این مناطق مدیریت شورى است. 
بنابراین، بهتر است تمرکز آموزش توسط بخش هاى 
دولتى و خصوصى بر این موضوع باشد؛ زیرا اگر در 
این کار موفق نباشند، احتمال حذف برخى از ارقام 
دور از انتظار نیست. در بازدیدها مشاهده شد که 
در برخى از باغات، پشته کوچکى در کنار طوقه 
درختان قرارگرفته است. این پشته محل تجمع 
نمک ها است و چنانچه بارندگى هاى ساالنه این 
شورى ها را پاى طوقه درختان ببرد، باعث خسارت 
مى شود. بنابراین، در وهله اول این پشته ها باید 
سطح  بشرویه  در  شوند.  حذف  درختان  کنار  از 
زیرکشت ارقام فندقى و کله قوچى زیاد است. کله 
قوچى تحمل به شورى زیادى ندارد. بنابراین، باید 
برنامه تغییر این ارقام در دستور کار باشد. موضوع 
فقر مواد آلى، مسئله دیگرى است که نه تنها در 
بیشتر مناطق پسته کارى این استان، بلکه در کل 

کشور وجوددارد و باید مورد توجه قرار گیرد. 

3. پایه و پیوندك
شرایط  با  سازگار  پیوندك  و  پایه  وجود  عدم 
در  معموالً  که  است  مشکالتى  جزو  منطقه  هر 
استان هایى که تازه به بحث پسته ورود کرده اند، به 
چشم مى خورد. در منطقه بشرویه چند نهالستان 
حفظ  مدیریت  نظر  تحت  که  شده  ایجاد  خوب 
نباتات و تولیدات گیاهى به تولید نهال مشغول 
هستند. طبق ادعاى مسئولین مربوطه، این پایه ها 
نسبت به نماتد و سایر بیمارى هاى خاکزى آلودگى 
ندارند و به صورت دوره اى بازدید و بررسى مى شوند 
و نهال ها نیز با شرایط خاك منطقه سازگار هستند. 
باغداران باید توجه داشته باشند که انتخاب پایه 
مناسب، تصمیم بسیار مهمى در احداث باغ است. 
انتخاب  دیگر،  برانگیز  چالش  موضوعات  از  یکى 
پیوندك مناسب است. در منطقه بشرویه یک باغ 
سازگارى نیز به همت بخش خصوصى ایجادشده 
که ارقام مختلفى در آن پیوند خورده است. به نظر 
مى رسد، ارقام این مجموعه براى توسعه باغریزى 
در منطقه کارگشا باشد و مى توان رقم برتر را با 

تکیه بر آمار بلندمدت، معرفى و تکثیر نمود. 

4. ضبط هاى پسته
ضبط هاى پسته اثر قابل توجهى بر رویت و متعاقباً 
بر قیمت پسته دارند. در منطقه خراسان جنوبى، 
ضبط هاى پسته خدماتى خوبى احداث شده است. 
اولیه،  سرمایه  خواب  به  باتوجه  مى رسد،  به نظر 
تعداد  با  خدماتى  ضبط هاى  هزینه هاى  مدیریت 
محدود بهتر از ضبط هاى خانگى باشد، ضمن اینکه 
این ضبط ها در افزایش کیفیت محصول تحویل 

شده به بازار نیز پتانسیل باالیى دارند. 

5. بسته بندى
بسته بندى پسته یکى از مشاغل چالش برانگیز در 
ایران است؛ ضمن اینکه این کار سرمایه در گردش 
قیمتى  نوسانات  با  گاهاً  پسته  مى طلبد،  باالیى 
فرهنگى،  لحاظ  به  حالى که  در  است،  مواجه  نیز 
به صورت خام  پست جهت مصرف داخل معموالً 
و فله خریدارى مى شود؛ همچنین صادرات پسته 
بسته بندى شده با تعرفه بسیار باالیى مواجه است. 
بنابراین، مجموعه اى از عوامل، سهم بازار فروش 
پسته بسته بندى شدة ایران را چه براى صادرات 
و چه براى مصرف در داخل ناچیز کرده است. در 
این سفر در مورد مشکالت و موانع موجود بر سر 
و  شد  گفت و گو  پسته  بسته بندى  طرح هاى  راه 
پیشنهاد شد که براى جذب وام هاى بانکى براى 

اجراى چنین طرح هایى با احتیاط عمل شود.
گرفته  صورت  گفت و گوهاى  و  بازدیدها  براساس 
در جلسات فرماندارى و استاندارى، به نظر مى رسد 
تعامالت سازنده اى بین مجموعه هاى استاندارى، 
فرماندارى، نظام صنفى کارهاى کشاورزى، نظام 
کشاورزى،  بخش  توسعه  صندوق  مهندسى، 
ضباطان و باغداران نمونه این منطقه وجوددارد. 
یقیناً حفظ ارتباطات و تکمیل اطالعات از طریق 
بازدیدهاى دوره اى، ماهنامه و فضاى رسانه مجازى 
انجمن پسته ایران نیز مى تواند کمک شایانى براى 
توسعه  اشتباهات  تکرار  کاهش  و  انجمن  تقویت 

پسته در استان خراسان جنوبى باشد. 
در پایان این سفر، طبق پیشنهاد معاون اقتصادى 
مشیرالحق  آقاى  جنوبى،  خراسان  استاندارى 
عابدى، مقرر شد که از هر یک از شهرستان هاى 
استان خراسان جنوبى یک شخص به عنوان رابط با 
انجمن جهت همفکرى و اشتراك اطالعات معرفى 

شود.

فرصت هاچالش ها
︡﹠︐︧﹨ ︣﹝︓﹞︣﹫︾ ﹤︐︧ ︀غ ﹨︀ی︎  ︧﹫︀ری از︋  ︀ً ز︀دی ﹨﹠﹢ز︋  ︧︐﹥ ﹡﹫︤ در ا﹟ ا︨︐︀ن ﹇︡﹝️ ﹡︧︊︐  ︎️︪﹋

دارد

︪︐﹥ ﹋﹢﹊﹩ در ﹋﹠︀ر ︵﹢﹇﹥ در︠︐︀ن  ︀︾︀ت،︎  ︣︠﹩ از︋  در︋ 
︪︐﹥ ﹝﹏ ︑︖﹞︹ ﹡﹞﹉ ﹨︀ ا︨️ و   ︎﹟︣ار﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؛ ا﹇
︀ی ︵﹢﹇﹥  ﹢ری ﹨︀ را︎   ︫﹟ا ﹤﹡﹐︀ ︀ر﹡︡﹎﹩ ﹨︀ی︨   ︋﹤︙﹡︀﹠
︧︀رت ﹝﹩ ︫﹢د  ︠︒︻︀ ︊︣د،︋  در︠︐︀ن︋ 

در ︨︀ل ١٣٩٧ ﹋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ︎︧︐﹥ در ﹋﹏ ﹋︪﹢ر 
و︲︺﹫️ ︠﹢︋﹩ ﹡︡ا︫️، ﹉ ︎﹠︖﹛ از ﹝︖﹞﹢ع ﹝︭﹢ل 

︑﹢﹜﹫︡ی ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ا﹟ ا︨︐︀ن ︋﹢د.

در ︋︪︣و︴︨ ﹤ ز︣﹋︪️ ار﹇︀م ﹁﹠︡﹇﹩ و 
﹋﹙﹥ ﹇﹢﹩ ز︀د ا︨️؛ ﹋﹙﹥ ﹇﹢︑ ﹩﹞﹏ ︋﹥ ︫﹢ری 
ز︀دی ﹡︡ارد

 ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ا︨︐︀ن ︻︡د ﹟︡ار ︑﹢﹜﹫︡ ︎︧︐﹥ ا﹆﹞
ا︨️ و درآ﹝︡زا﹩ آن ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹝︖﹞﹢ع درآ﹝︡ 

︀︮﹏ از زر︫﹉، ︻﹠︀ب و ز︻﹀︣ان ا︨️

 ﹤﹆︴﹠﹞ ︣﹨ ︳︣ا  ︫︀ ︀ز﹎︀ر︋  ﹫﹢﹡︡ک︨  ︀﹥ و︎  ︻︡م و︗﹢د︎ 
︗︤و ﹝︪﹊﹑︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐ در ا︨︐︀ن ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︑︀زه 
﹥ ︪﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد ︧︐﹥ ورود ﹋︣ده ا﹡︡،︋   ︎︒  ︋﹤︋

 ︡︀︫ ا︨️ و ︩︀ل ا﹁︤ا ری آب و ︠︀ک در﹢︫
﹋︪️ ﹝︭﹢﹐ت ﹝﹆︀وم ︋﹥ ︫﹢ری ﹝︀﹡﹠︡ ︎︧︐﹥ 

︫︡︀︋ ﹩︋﹢︠ ﹤﹠︤﹎ ︡﹡ا﹢︐︋

︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤  ﹛︀ ﹏︾︀︪﹞ از ﹩﹊ ﹤︐︧︎ ︡ی﹠︋ ﹤︐︧︋
در ا︣ان ا︨️

 ︣︷﹡ ️︑ ﹤﹋ ︀د ︫︡ه︖︀ن ︠﹢ب ا︐︧﹛︀﹡ ︡﹠
﹝ ️︣︡﹀︶ ﹡︊︀︑︀ت و ︑﹢﹜﹫︡ات ﹎﹫︀﹨﹩ ︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ 

﹡︀ل ﹝︪︽﹢ل ﹨︧︐﹠︡

︮︀درات ︎︧︐﹥ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ︫︡ه ︋︀ ︑︺︣﹁﹥ ︋︧﹫︀ر 
︋︀﹐﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ا︨️

 ً︀ ︲︊︳ ﹨︀ی ︎︧︐﹥ ا︔︣ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ ︋︣ رو️ و ﹝︐︺︀﹇︊
︋︣ ﹇﹫﹞️ ︎︧︐﹥ دار﹡︡. در ﹝﹠︴﹆﹥، ︲︊︳ ﹨︀ی ︎︧︐﹥ 

︠︡﹝︀︑﹩ ︠﹢︋﹩ ا︡اث ︫︡ه ا︨️

باغبانی
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از سـابقه خودتان در پسـته شروع 
کنیـد؟ چه مدت اسـت کـه در این 

هسـتید؟  فعال  حوزه 
حـدود 13 سـال اسـت که باغدار پسـته 
و  نصرالهـى  بادامـى  رقـم  دو  و  هسـتم 
زده ام.  پیونـد  باغـم  در  را  احمدآقایـى 
جهـاد  همـکارى  بـا   1387 سـال  در 
یـک  بشـرویه  شهرسـتان  کشـاورزى 
سـایت الگویـى بـراى مقایسـه عملکـرد 
ارقـام  آن  در  و  کردیـم  احـداث  ارقـام 
فندقـى، کله قوچى، احمدآقایـى، بادامى 
نصرالهـى، اکبـرى و سـفید فیض آبـاد را 
تحت شـرایط یکسان، کشـت و مدیریت 
توسـط  الگویـى  سـایت  ایـن  کرده ایـم. 
کارشناسـان جهـاد کشـاورزى در طـول 
فصـل رشـد تـا هنـگام برداشـت رصـد 
مى شـود. در ایـن بررسـى ها فاکتورهـاى 

شـورى آب و خـاك، گرمـاى هـوا، وزش 
بـاد و مولفه هـاى موثـر بـر تولیـد مدنظر 
قـرار گرفته انـد تـا نهایتـاً بـا توجـه بـه 

شـرایط منطقـه رقـم مقاوم تـر تعییـن و 
تکثیـر گـردد.

اخیـر  بازدیـد  مـورد  در  نظرتـان 
پسـته  انجمـن  دسـت اندرکاران 
از  اسـتاندارى  همراهـى  بـا  ایـران 
چیسـت؟  جنوبى  خراسـان  منطقه 
و  موثـر  را  رونـد  ایـن  ادامـه  آیـا 

مى دانیـد؟ مطلـوب 
همان گونـه کـه خدمـت دوسـتان عرض 
کردم، باغبانى در کل کشـور رها اسـت و 
به صـورت خـاص متولى نـدارد؛ وضعیت 
دامـدارى و زراعـت نیـز به همیـن شـکل 
اسـت. به طـور مثـال، سـال هاى متمادى 
مرکز تحقیقـات و ترویج کشـاورزى یک 
رقـم گنـدم یـا جـو را معرفـى مى کند و 
بعـد دیگر پشـتوانه نـدارد و کارشناسـان 
به طـور مسـتمر آن را رصـد نمى کننـد؛ 
تنهـا در حـد یـک عرضـه محـدود اتفاق 
مى افتـد و بعـد از چندسـال کارایـى رقم 
پاییـن مى آیـد و عمـًال نیسـت و نابـود 
مى شـود و ده ها سـاعت وقت صرف شـده 
بـراى کالس هـاى ترویجى هـدر مى رود. 
وضعیـت باغبانـى نیـز بـه همیـن منوال 

است. 
در کشـورهاى توسـعه یافته مثـل هلند، 
شـامل:  خصوصـى  بخـش  ضلـع  سـه 
کشـاورزى، دانشـگاه و دولـت در کنـار 
هـم کار مى کنند. این سـه ضلـع وظایف 
و  مى دهنـد  انجـام  به درسـتى  را  خـود 
دو ضلـع اصلـى کـه دانشـگاه و دولـت 
بـدون  و  مسـتقیم  به صـورت  هسـتند، 
واسـطه بـا بخـش خصوصـى همـکارى 
مسـتمر دارنـد؛ نتایـج تحقیقاتـى که در 
دانشـکده ها انجام مى شـود به کشاورزان 
مراحـل  تمـام  در  و  مى شـود  توصیـه 

همزمـان بـا بازدیـد دسـت اندرکاران انجمـن پسـته و اسـتاندار خراسـان جنوبـى از باغات پسـته اسـتان، با 
سـیدابوالفضل خاکسـارى باغـدار منطقـه بشـرویه به گفت وگـو نشسـتیم. وى  ضمن اسـتقبال از ایـن برنامه، 
بـه ثمر نشسـتن ایـن رویدادها را پشـتوانه داشـتن و ارائـه رهاوردهـاى علمى و عملـى مى داند. مشـروح این 

گفت وگـو را در پـى مى خوانیـد. 
سـیدابوالفضل خاکسـارى مقـدم باغدار و پسـته کار شهرسـتان بشـرویه اسـتان خراسـان جنوبـى، به مدت 9

سـال دبیـر اجرایـى نظام صنفـى کارهاى کشـاورزى شهرسـتان بـوده و هم اکنـون عضو مجمع ملـى خبرگان 
کشـاورزى کشـور از اسـتان خراسـان جنوبى است.

گفت و گو با باغدار منطقه بشرویه:

ترویج بی پشتوانه، 
حاصلی ندارد!

باغبانی
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کاشـت تـا برداشـت، مسـتقیماً توسـط 
بخـش دولتى حمایت هـاى مالى و علمى 
از کشـاورز و باغـدار صـورت مى گیـرد. 
ولـى در کشـور مـا ایـن حلقـه جایگاهى 
مقطعـى  به طـور  کارشـناس  نـدارد. 
مى آیـد و توصیـه اى مى کنـد و مـى رود 
و دیگـر هیچ پیگیرى صـورت نمى گیرد. 
االن یـک مـاه اسـت که برداشـت پسـته 
در  دغدغـه اى  هیـچ  شده اسـت،  انجـام 
دولت مردان وجودنـدارد که این محصول 
کجا مى خواهد عرضه شـود و چه کسـى 
قـرار اسـت از مـا بخـرد. در فصـل رشـد 
نیـز مشـکالتى بـه همیـن نحـو وجـود 
دارد؛ سـموم و کودهـا بـه لحـاظ کیفـى 
کنتـرل نمى شـوند و عرضه مى شـوند؛ ما 
طبق برچسـب و برندى که در فروشـگاه 
مى بینیـم آنهـا را مى خریم، امـا در پایان 
فصـل مى بینیم که هیـچ نتیجه مطلوبى 

نداد. 
دسـت اندرکاران  اخیـراً  کـه  سـفرى  در 
انجمـن پسـته ایـران بـه اینجا تشـریف 
آوردنـد، یـک کورسـوى امیـد بـه باغدار 
مى دهـد کـه از بخـش خـودش و از بدنه 
خـودش افـراد دلسـوزى حضـور دارنـد 
کـه ایـن خالءها را تـا حـدودى، آنهم نه 
خیلـى زیـاد، بلکـه تـا حـد کمـى التیام 
دهنـد و مرهمـى بـر زخم هـا، دغدغه هـا 
و نگرانى هـاى باغـداران باشـند و صنعت 
پسـته از مغفـول و رها بـودن نجات پیدا 

 . کند
ایـن سـفرها مثمـر هسـتند، بـه شـرط 
کارشناسـان  مقطعـى،  هـر  در  اینکـه 
فعـال و زبده دانسـته ها و فعالیت شـان را 
به صـورت مسـتمر در اختیار قـرار دهند 
و ایـن روند ادامـه دار باشـد؛ به طورى که 

تقریباً از دولت 
قطع امید 

کرده ایم؛ 
چون حداقل 
نهاده ای که 

ارائه می دادند 
نیز عمالً 

دارد متوقف 
می شود؛ پس 

دلخویش از 
سمت دولت 

نداریم و 
روز به روز 

چالش هایمان 
بیشتر می شوند

حلقه کشاورزی،
دانشگاه و دولت

در کشـورهاى توسـعه یافته سـه ضلع بخش خصوصى 
شـامل: کشـاورزى، دانشـگاه و دولـت در کنـار هـم 
کار مى کننـد و دو ضلـع اصلـى کـه دانشـگاه و دولت 
هسـتند، به صـورت مسـتقیم و بدون واسـطه با بخش 
خصوصـى همکارى مسـتمر دارنـد؛ نتایـج تحقیقاتى 
کـه در دانشـکده ها انجـام مى شـود بـه کشـاورزان 
توصیه مى شـود و در تمام مراحل کاشـت تا برداشـت، 
مسـتقیماً توسـط بخـش دولتـى حمایت هـاى مالى و 
علمـى از کشـاورز و باغدار صـورت مى گیـرد؛ ولى در 

کشـور مـا این حلقـه جایگاهـى ندارد

همکارى  هــاى تخصصــى، زمینــه 
ــرده و  ــم ک ــه را فراه ــال تجرب انتق
ــذار  ــى، اثرگ ــد نهای ــد تولی در فرآین
ــال  ــى، فع ــود. محمد کیان ــد ب خواه
کشــت و صنعــت و تجــارت پســته 
در منطقــه خراســان جنوبــى در 
اشــاره بــه ســفر انجمــن پســته بــه 
خراســان جنوبــى، ضمــن بیــان 
مطلــب فــوق افــزود: ســفر اخیــر اعضــاى انجمــن پســته ســفر ارزنــده و قابــل 
قبولــى بــود؛ هــم در زمینــه تخصــص و هــم تجربــه نــکات خوبــى مطرح شــد 

ــود.  ــر خواهدب ــر ثم ــوب و مثم ــد مطل ــن رون ــه ای ــاً ادام و قطع
وى تاکیــد کــرد: اگــر ایــن گونــه همکارى هــاى تخصصــى ادامه داشته باشــند، 
ــات، اســتفاده از  ــه اصــالح باغ ــات مى شــوند و در زمین ــال تجربی باعــث انتق

نهاده هــا و در فراینــد فــرآورى بــه نتایــج قابــل قبولــى خواهیــم رســید.

محمد کیانی زاده، فعال پسته منطقه خراسان جنوبی
تاکید کرد: 

همکاری تخصیص،
بستر انتقال تجربه 

باغـداران و کشـاورزان لمـس کننـد کـه 
تیـم و گروهـى تشـکیل شـده، دلسـوز و 
پـاى کار اسـت و در سـه مرحله کاشـت، 
داشـت و برداشـت به صـورت فنـى کار 

مى کنـد. 

و  همـکارى  ایـن  تـداوم  جهـت 
اثربخـش بـودن ایـن تعامـالت چه 

داریـد؟ پیشـنهادى 
مـا تقریبـاً از دولت قطـع امیـد کرده ایم؛ 
چون حداقـل نهاده اى که ارائـه مى دادند 
نیـز عمـًال دارد متوقـف مى شـود؛ پـس 
دلخوشـى از سـمت دولـت نداریـم و روز 
بـه روز چالش هایمـان بیشـتر مى شـوند؛ 
آب هـاى  موضـوع  در  مثـال،  به عنـوان 
کمـى  نظـر  از  سـال ها  کـه  زیرزمینـى 
و کیفـى کنترلـى روى آن نبوده اسـت، 
ناگهـان دولـت بـه فکـر افتـاده کـه باید 
نصـب کنتور هوشـمند و کاهـش میزان 
برداشـت آب را در دسـتورکار قراردهـد؛ 
تصمیمـات این چنینى فشـار زیادى روى 

باغـداران وارد مى کننـد.
اگــر از لحــاظ علمــى و تجربــى بــه نقطه 
نظــر مشــخصى نرســیم کــه چگونــه بــا 
چالش هــاى محیطــى، خشکســالى و 
ــان  ــم و خودم ــورد کنی ــى برخ مدیریت

ــده  ــور قطــع آین ــم، به ط ــاده نکنی را آم
ــش روى  ــده اى پی ــران کنن ــیار نگ بس
ــات  ــن ارتباط ــر ای ــت. اگ ــدارى اس باغ
تــوأم بــا دســتاوردها و رهاوردهــاى 
علمــى و عملــى باشــند، حتماً باغــداران 
و  تعامــل  کــه  خواهندبــود  راغــب 
و  داشته باشــند  بیشــترى  همــکارى 
ایــن ارتبــاط دوســویه خواهدبــود؛ یعنى 
ــه  ــن زمین ــتاوردى در ای ــا دس ــر م اگ
داشته باشــیم حتمــاً بــه باغــداران عزیــز 
ــا  ــم و آنه ــه مى دهی ــور ارائ در کل کش
هــم اگــر دســتاوردى داشته باشــند، 

ــدداد. ــه خواهن ــا ارائ حتم
دوبـاره  جلـب  و  یک دلـى  وحـدت،  بـا 
ایـن  حتمـاً  شـده،  سـلب  اطمینـاِن 
فعالیت هـا مثمـر و نویدبخـش روزهـاى 
بهتر، آینـده و اُفقى روشـن تر خواهندبود. 
امـا اگـر ایـن فعالیـت نیـز مثـل بقیـه 
تعـارف  فرمایشـى،  به صـورت  اقدامـات 
مثـل  قاعدتـاً  شـود،  اجـرا  نمایشـى  و 
شـرکت هاى تعاونـى، اصنـاف، انجمن ها و 
تشـکل هاى غیردولتـى مردم نهـاد، رو به  
تحلیـل خواهندرفت و بعد از آن کشـاورز 
و باغـدار هیـچ عالقه اى به حضـور در این 
جلسـات، کارگروه هـا و دورهمى ها نشـان 

نخواهـدداد.

باغبانی
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تولیـد  و  کشـت  در  سـابقه تان  از 
ظاهـرا  کنیـم؟  شـروع  پسـته 
پسـته کارى شـغل اجـدادى شـما 

اسـت؟ 
حرفـه پـدر و پـدر بزرگـم از حـدود 80

سـال پیـش، پسـته کارى و پسـته دارى 
بازنشسـتگى  از  پـس  بنـده  بوده اسـت. 
جهـت کمـک به پـدرم وارد ایـن عرصه 
شـدم. حدود 10 سـال اسـت که به طور 
مسـتمر و پیگیر در زمینه پسـته کارى و 
احـداث باغات جدید پسـته با روش هاى 
نویـن کاشـت و پیونـد بـا کارشناسـان 
همـکارى و مشـورت دارم. از تجربه پدر 
مى کنـم  اسـتفاده  روز  علـم  کنـار  در 
آورده ام.  دسـت  بـه  خوبـى  نتایـج  و 
درختـان مـا هرسـال بـارده هسـتند و 
میانگیـن برداشـت از باغـات مـا 3 تـا 
4 تـن پسـته تَـر در هکتـار اسـت. هـم 
اکنـون بـه برداشـت 5 تـن پسـته تَر در 
هکتـار رسـیده ایم و امیدوارم بـا روندى 
کـه در پیـش داریـم، بتوانیـم میانگیـن 
برداشـت را بـه 10 تـن پسـته تَـر در 

برسـانیم.  هکتار 

ارزیابـى اولیـه شـما از بازدید اخیر 
نماینـدگان انجمن پسـته ایـران از 
مناطق پسـته خیز اسـتان خراسان 

چیسـت؟  جنوبى 
بسـیار خـوب اسـت؛ درسـت اسـت کـه 
یـدك  را  پدربزرگـم  و  پـدر  تجربیـات 
مى شـوم  خوشـحال  امـا  مى کشـم، 
همجـوار  اسـتان هاى  سـایر  تجربیـات 
کـه در زمینـه پسـته فعـال هسـتند را 
بـا تجربیـات خـودم درهـم آمیختـه و با 
همفکـرى و هم اندیشـى بیشـتر بتوانیـم 
محصولمـان را بـا کیفیـت باالترى عرضه 

 . کنیم

و  همـکارى  تـداوم  بـراى  شـما 
چـه  ارتباطـات  ایـن  اثربخشـى 

داریـد؟ پیشـنهادى 
ــا  ــتیم ت ــزى هس ــدد برنامه ری ــا درص م
ــه از  ــکان منطق ــده مال ــى از عم گروه
ــد  ــان بازدی ــتان کرم ــته اس ــات پس باغ
ــازده  ــر ب ــا مشــاهده باغــات پ کننــد و ب
پیشــرو،  باغــداران  بــا  گفت و گــو  و 
تجربیــات آنــان را بــه باغــداران منطقــه 

درحــال  کنیــم.  منتقــل  خودمــان 
حاضــر، کشــاورزان منطقــه، مــن و 
در  پســته  پــدر  به عنــوان  را  پــدرم 
ایــن منطقــه مى شناســند و معمــوالً 
ــت  ــه مدیری ــند در زمین ــا مى پرس از م
بکننــد.  بایــد  چــه کار  باغ هایشــان 
خوشــبختانه، طــى چندســالى کــه 
ــه  ــى ک ــا ارتباط ــوردارم و ب ــا حض اینج
همــه را راهنمایــى  داشــتم، تقریبــاً 
کــرده ام تــا روز بــه روز در صنعــت پســته 
پیشــرفت حاصــل شــود. از طــرف دیگر، 
ــدان  ــده نه چن ــر دارم در آین ــن درنظ م
دور، مکانــى را در منطقــه تعییــن کنــم 
ــوت  ــورت دوره اى دع ــاتید به ص و از اس
نمایــم تــا نحــوه مدیریــت باغــات 
پســته را در منطقــه ترویــج دهنــد و از 
تجربیــات آنهــا بهــره ببریــم. امید اســت 
ــه  ــگ در زمین ــه تنگاتن ــک رابط ــه ی ک
تولیــد و فــروش ایجــاد شــود تــا بتوانیــم 
ــته  ــت پس ــربلندى صنع ــت س در جه

ــم. ــران گام برداری ای

مدنظرتـان  اگرنکتـه اى  پایـان  در 
بفرماییـد. هسـت، 

و  مى کنـم  تشـکر  پسـته  انجمـن  از 
مى خواهـم کـه مـا را تنهـا نگـذارد تـا 
اتفاقاتـى کـه در اثر نابسـامانى و ناآگاهى 
در زمینـه پسـته کارى موجـب کاهـش 
عملکـرد باغات در اسـتان کرمان شـدند، 
در اینجـا حادث نشـوند. امیـدوارم که ما 
بتوانیـم اسـتفاده بهینه تـرى ببریـم و در 
نهایـت موجبـات رونـق اقتصـادى خود، 

خانـواده و مملکت مـان شـویم.

بیشـتر از هشـتاد سـال اسـت کـه خانـواده خالقـى در منطقـه بشـرویه پسـته مى کارند. علـى خالقـى که به 
سـیاق پـدر و پدربـزرگ کشـت پسـته را ادامه مى دهـد، معتقد اسـت تلفیـق علم روز بـا تجربه هـاى قدیمى 
مى توانـد افزایـش برداشـت را بـه همراه داشـته باشـد. او کـه اکنون از پسـته کاران پیشـرو در منطقه اسـت، 
در گفت وگویـى بـه اثـرات بازدیـد اخیـر نمایندگان انجمن پسـته ایران از مناطق پسـته خیز اسـتان خراسـان 

پرداخت.  جنوبـى 

علی خالقی مقدم باغدار منطقه بشرویه: 

انجمن پسته ما را تنها نگذارد

از تجربه پدر 
در کنار علم 
روز استفاده 

می کنم و 
نتایج خوبی به 
دست آورده ام. 

درختان ما 
هرسال بارده 

هستند و 
میانگین 

برداشت از 
باغات ما ۳ تا ۴
ر در  تن پسته تَ
هکتار است



27 | | آذرماه 1400 شماره 64

باغبانی

اعظم مرتیض پور
دبیر کمیته باغبانی

وبینـار باغبانـى انجمـن پسـته ایران با عنـوان «تغذیه بعـد از برداشـت در باغات پسـته» با حضور مجیـد بصیرت عضو هیئـت علمى موسسـه آب و خاك 
کشـور، سـیدجواد حسـینى فـرد عضو هیئت علمى پژوهشـکده پسـته کشـور، وحید مظفـرى عضو هیئت علمى دانشـگاه ولیعصر رفسـنجان و حسـین 

حکم آبـادى مـروج ارشـد پسـته در روز دوشـنبه 12 مهر 1400 برگزار شـد. گزیـده مباحث طرح شـده این نشسـت را در ادامـه مى خوانید. 

وبینار باغبانی انجمن پسته ایران برگزار شد:

 تغذیه درختان پس از برداشت محصول
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در ابتــداى ایــن وبینــار محمدعلــى 
ــى  ــه باغبان ــعاع رئیــس کمیت انجــم ش
انجمــن پســته ایــران بــا طــرح نظــرات 
موافــق و مخالــف پیرامــون تغذیــه بعــد 
از برداشــت بــاب گفت و گــو را بــاز کــرد.

ســپس، مجیــد بصیــرت، محقــق حــوزه 
باغبانــى ضمــن تشــریح اهمیــت نقــش 
ــل  ــته، مراح ــان پس ــیم در درخت کلس
ــف  ــه توصی ــیم را این گون ــذب کلس ج
نمــود: «زمانــى کــه ریشــه هاى درخــت 
ــت  ــد و باف ــد مى کنن ــه رش ــروع ب ش
ــفید دارد  ــه اى و س ــت پنب ــه حال ریش
مى توانــد کلســیم را بــه خوبــى جــذب 
کنــد؛ معمــوالً ایــن اتفــاق در دو مرحله 
ــه  ــار، 3 هفت ــى در اول به ــد؛ یک مى افت
ــوند و  ــاز ش ــا ب ــه جوانه ه ــل از اینک قب
ــه  ــد و مرحل ــاق بیفت ــه اتف ــورم جوان ت
دوم بعــد از برداشــت پســته اســت کــه 
ــدن  ــل تخلیهش ــه ها به دلی ــاره ریش دوب
ــازى  ــران ذخیره س ــا، جهــت جب برگ ه
ــده،  ــال آین ــراى س ــى ب ــر غذای عناص

ــد.  ــد مى کنن ــه رش ــروع ب ش
هــر عاملــى کــه رشــد ریشــه را متوقــف 
ــم کاهــش  ــد، جــذب کلســیم را ه کن
مى دهــد؛ عواملــى ماننــد: آهکــى بــودن 
خــاك؛ کاهــش کیفیــت آب به واســطه 
ــدیمى و  ــورى و س ــزان ش ــش می افزای
ــاد  ــى زی ــدن آب؛ کودده ــى ش منیزیم
بــا کودهــاى پتاســیم، ســدیم، منیزیــم 
و آمونیــوم در جــذب کلســیم اختــالل 

ــد.» ــاد مى کنن ایج
ــیم  ــذب کلس ــم ج ــرت، مکانیس بصی
داد:  توضیــح  این گونــه  را  گیــاه  در 
«معمــوالً عناصــر تحــت مکانیســم هاى 
ــیم  ــوند؛ کلس ــذب مى ش ــى ج مختلف
ــد  ــدودى مانن ــا ح ــفر و ت ــد فس مانن
پتاســیم، هــم از طریــق انتشــار و هــم 
ــه  ــا ریش ــى ب ــادل تماس ــق تب از طری
جــذب مى شــود. بررســى ها نشــان 
داده انــد کــه تبــادل تماســى بــا ریشــه 
نقــش بیشــترى در جــذب کلســیم 
بایســتى  دلیــل  همیــن  بــه  دارد؛ 
ــکل  ــه ش ــم ب ــات ه ــیم را در باغ کلس
خاکــى و هــم بــه شــکل محلول پاشــى 

ــرد.» ــتفاده ک اس
ایــن محقــق مــوارد عــدم جــذب و نحوه 
انتقــال کلســیم در گیــاه را بررســى 
نمــود و عوامــل موثــر بــر کاهــش 
ــمرد:  ــه برش ــیم را این گون ــذب کلس ج
«ســرعت جــذب و انتقــال کلســیم 

بســیار پاییــن اســت؛ هنگامــى کــه در 
ــاال  ــت آن ب ــک و رطوب ــوا خن ــار ه به
باشــد، بــا پاییــن آمــدن تبخیــر و تعرق، 
ــه  ــال کلســیم از ریشــه ب جــذب و انتق
ــد و  ــش مى یاب ــى کاه ــاى هوای اندام ه
ایــن مســئله مى توانــد عارضــه داغــو را 
شــدت بخشــد. همچنیــن، بســته ماندن 
روزنه هــاى بــرگ در هــواى خیلــى 
خشــک نیــز حرکــت کلســیم در گیــاه 

مختــل مى کنــد.»
او بــا ذکــر اینکــه عناصــرى ماننــد 
کلســیم، روى، منگنــز و مــس کــم 
تحــرك هســتند محلول پاشــى ایــن 
ــزود: «در  ــد و اف ــر خوان ــر را موث عناص
اوایــل فصــل رشــد، خصوصــاً در ماه هاى 
فروردیــن و اردیبهشــت، غلظت کلســیم 
در گیــاه بســیار پاییــن اســت و بــا 
در  محلول پاشــى  و  خاکــى  مصــرف 
از  پــس  همچنیــن  و  بهــار  ابتــداى 
غلظــت  میــزان  مى تــوان  برداشــت 
ــیم  ــرد. کلس ــاال ب ــیم را ب ــر کلس عنص
نقــش زیــادى در حفاظــت از ریشــه 
دارد و وقتــى غلظــت کلســیم در ریشــه 
ــاى  ــد، بیمارى ه ــدا مى کن ــش پی کاه
ــد.  ــش مى یابن ــه افزای ــیدگى ریش پوس
بنابرایــن، اســتفاده از کلســیم به صــورت 
کــود آبیــارى، موجــب توســعه و رشــد 

مى شــود.» ریشــه 
مجیــد بصیــرت در پایــان ســخنان 
خــود هم افزایــى عناصــر کلســیم و بــور 
ــد نمــود و در  در درخــت پســته را تأیی
خصــوص عــدم اســتفاده از کودهــاى به 
ــى  ــیم در فصل های ــرات کلس ــرم نیت ف
کــه گیــاه بــه نیتــروژن احتیــاج نــدارد، 

ــدار داد. هش
در ادامــه، ســیدجواد حســینى فرد در 
مــورد بهتریــن زمــان محلول پاشــى 
جهــت میوه نشــینى (فــروت ســت) 
گفــت:  پســته،  درختــان  در  موفــق 
در  شــده  انجــام  مطالعــات  «طبــق 
پژوهشــکده پســته کشــور، اســتفاده 
تــورم  هنــگام  در  روى  ســولفات  از 
تراکــم  افزایــش  موجــب  جوانه هــا 
10 افزایــش  نهایــت  در  و  خوشــه 

بــا  شده اســت؛  عملکــرد  درصــدى 
افــزودن بــور بــه ترکیــب ســولفات روى 
ــا، عملکــرد 24 ــورم جوانه ه ــان ت در زم

ــى  ــت؛ محلول پاش ــش یاف ــد افزای درص
ــان  ــیم در زم ــرات کلس ــا نیت کالت و ی
ــر بســیار  ــد تأثی ــا مى توان ــورم جوانه ه ت

زیــادى بــر کاهــش ریــزش جوانه هــاى 
ــداد  ــش تع ــن افزای ــى و همچنی زایش
ــش  ــه افزای ــه و در نتیج ــه در خوش دان

داشته باشــد.» عملکــرد 
وى همچنیــن تصریــح کــرد: «باتوجــه 
بــه نتایــج حاصلــه، بهتریــن زمــان 
محلولپاشــى میــوه نشــینى بــا کودهاى 
تــورم  زمــان  در  اوره  و  روى  حــاوى 
ــط  ــا اواس ــفند ت ــر اس ــا (اواخ جوانه ه
ــم  ــه رق ــه بســته ب ــن) اســت ک فروردی
و شــرایط آب و هوایــى متفــاوت اســت. 
اگــر بنا بــه  دالیلــى باغدارها نتوانســتند 
در زمــان تــورم جوانه هــا محلولپاشــى را 
انجــام دهنــد، مى تواننــد از محلولپاشــى 
ــه  ــد ک ــتفاده کنن ــت اس ــد از برداش بع
ــى اثــرش  آن هــم بى تأثیــر نیســت، ول
کمتــر از زمــان تــورم جوانه هــا اســت.»
ــارى  ــوص کودآبی ــینى فرد درخص حس
اذعــان  محصــول  برداشــت  از  بعــد 
ــران تحقیقــات قابــل  داشــت کــه در ای
اتکایــى کــه نتایــج آن در دســترس 
ــا  ــدارد و تنه ــود ن ــد وج ــگان باش هم
در یکــى، دو ســال اخیــر مطالعاتــى 
ــه  شــروع شــده کــه نتایــج آن هنــوز ب
ــن  ــت. ای ــیده اس ــار نرس ــه انتش مرحل
کشــور  پســته  پژوهشــکده  محقــق 
ضمــن تأکیــد بــر لــزوم انجــام آزمایــش 
اثربخشــى تغذیــه پــس از برداشــت روى 
ارقــام تجــارى پســته ایــران بــه نتایــج 
تحقیقــات انجــام شــده در آمریکا اشــاره 
کــرد و گفــت: «طبــق تحقیقــات انجــام 
شــده در آمریــکا، جــذب و تقســیط 
کودهــا در کودآبیــارى بعــد از برداشــت 
ســهم کمــى را بــه خــودش اختصــاص 
ــد  ــوع بای ــن موض ــه ای ــت. البت داده اس
ــام پســته ایرانــى و در  ــا ارق در رابطــه ب
ــود. در  ــى ش ــا بررس ــور م ــرایط کش ش
ایــن زمینــه پژوهشــکده پســته کشــور 
بــا همــکارى انجمــن پســته ایــران 
ــر  ــا بررســى اث آزمایشــى را در رابطــه ب
کــود مرغــى و اوره بعــد از برداشــت در 
ــه  ــت ک ــروع کرده اس ــته ش ــات پس باغ
ــار عمــوم  ــج حاصــل از آن در اختی نتای

ــت.»   ــد گرف ــرار خواه ق
در ادامــه ایــن وبینــار، وحیــد مظفــرى 
رونــد تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه 
تغذیــه پــس از برداشــت توســط یکــى 
این گونــه  را  خــود  دانشــجویان  از 
ــى  ــرح تحقیقات ــرد: « در ط ــریح ک تش
محلول پاشــى ترکیبــات عناصــر میکــرو 
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آهــن، روى و مــس در ســه زمــان پس از 
برداشــت، تــورم جوانه هــا و اردیبهشــت 
ــج  ــاه انجــام شده اســت. بررســى نتای م
حاکــى از ایــن اســت کــه محلول پاشــى 
پــس از برداشــت بــه میــزان 40 درصــد 
و محلولپاشــى در زمــان تــورم جوانه هــا 
بــه میــزان 60 درصــد افزایــش عملکــرد 
را موجــب شده اســت. توصیــه مــن ایــن 
ــس از  ــم پ ــه محلول پاشــى ه اســت ک
ــا  ــورم جوانه ه ــان ت برداشــت و هــم زم
باغــداران  اگــر  و  گیــرد  صــورت 
نمى تواننــد در زمــان متــورم شــدن 
ــس  ــد، پ ــى کنن ــا محلول پاش جوانه ه
از برداشــت حتمــاً آن را انجــام دهنــد.»

از  اســتفاده  خصــوص  در  مظفــرى 
ــداى  ــى ابت ــور در محلول پاش ــر ب عنص
ــن عنصــر  ــى ســمیت ای فصــل و نگران
ــاه  ــل گی ــور در داخ ــرد: « ب ــح ک تصری
گاهــى  نمى کنــد؛  حرکــت  پســته 
میــزان بــور در بــرگ تــا میــزان  1000

ــده  ــه نشــان دهن ــى ام مى رســد ک پى پ
ــل  ــا به دلی ــت، ام ــدید اس ــمیت ش س
عــدم حرکــت بــور از بــرگ بــه ســمت 
ــت  ــه، غلظ ــا خوش ــاى گل و ی جوانه ه
بــور در ایــن اندام هــا کمتــر از حــد 
مشــکل  بــا  گیــاه  و  اســت  بهینــه 
کمبــود بــور مواجــه مى شــود! بنابرایــن، 
طبــق تحقیقــات انجــام شــده توصیــه 
مى کنــم کــه در محلول پاشــى پــس 
ــان  ــینى در زم ــوه نش از برداشــت و می
بــه  بــور  مقــدارى  جوانه هــا  تــورم 

ــود.» ــه ش ــول اضاف محل
ــه تحقیقــات 15 ســاله  ــا اشــاره ب وى ب
ــورد عنصــر مــس، اهمیــت  خــود در م
ــى  ــوان آنت ــاه به عن ــر در گی ــن عنص ای
اکســیدان و نقــش آن در متابولیســم 
ــق  ــح داد و گفــت: « طب ــاه را توضی گی
بررســى هاى انجــام شــده در زمــان 
گــرده افشــانى، هنگامــى کــه گرده هــا 
مى خواهنــد پراکنــده شــوند، محفظه اى 
کــه گرده هــا در آن قراردارنــد بایــد 
چوبــى شــده باشــد تــا بتوانــد بــا انــدك 
رطوبتــى کــه از هــوا مى گیــرد بشــکفد 
ــه  ــى ک ــوند؛ درگیاهان ــا آزاد ش وگرده ه
بــا کمبــود عنصــر مــس مواجه هســتند 
ــدا  ــى پی ــت غضروف ــه حال ــن محفظ ای
نتیجــه  در  نمى شــکفد؛  و  مى کنــد 
مى شــوند  آزاد  کمــى  گرده هــاى 
صــورت  به خوبــى  گرده افشــانى  و 
نمى گیــرد. بنابرایــن، ترکیبــات حــاوى 

ــد  ــا، مى توانن ــاً کالت ه ــس، مخصوص م
میــوه  تشــکیل  در  مهمــى  نقــش 

داشته باشــند.
به عنــوان  حکم آبــادى  حســین 
پانــل،  در  حاضــر  عضــو  آخریــن 
ــط  ــات مرتب ــل از تحقیق ــج حاص نتای
ــته  ــان پس ــینى در درخت ــا میوه نش ب
مجموعــه  در   1392 ســال  از  کــه 
ــده اند  ــام ش ــتاط انج ــاورزى پیس کش
ــتراك  ــه اش ــرکت کنندگان ب ــا ش را ب
گذاشــت. وى مدعــى شــد کــه طبــق 
ــه  ــداد دان ــده، تع ــت آم ــج به دس نتای
ــف  ــام مختل ــرد ارق در خوشــه و عملک
میوه نشــینى  محلول پاشــى  بــا 
تــورم  و  شــدن  زنبــورى  زمــان  در 
وى  مى یابــد.  افزایــش  جوانه هــا 
زمــان  بــا  رابطــه  در  همچنیــن 
توصیــه  میوه نشــینى  محلولپاشــى 
کــرد: «اگــر بــاغ کوچــک اســت و 
ــورم  ــان ت ــکان محلول پاشــى در زم ام
جوانه هــا وجــود دارد، بهتــر اســت 
کــه ایــن کار در آن زمــان صــورت 
ــر  گیــرد، چــون حــدودا 20 درصــد اث
بهتــرى نســبت بــه محلولپاشــى پــس 
از برداشــت دارد. امــا درصورتى کــه 
بــاغ بــزرگ باشــد، مى تــوان آن را 
ــرد: بخشــى  ــه دو بخــش تقســیم ک ب
ــرى  ــه زایشــى) کمت ــه پتــک (جوان ک
دارد را در پاییــز محلــول پاشــى نمــود 
و بخشــى کــه پتــک بهتــرى دارد را در 
ــى  ــا محلول پاش ــورم جوانه ه ــان ت زم
احتمــال  کــه  مناطقــى  در  نمــود. 
بارندگــى  و ناپایــدارى جــوى در زمــان 
ــاد اســت و ممکــن  ــا زی ــورم جوانه ه ت
میوه نشــینى  محلول پاشــى  اســت 
ــق  ــه تعوی ــا ب ــورم جوانه ه ــان ت در زم
افتــد، بهتــر اســت ایــن عمــل در پاییز 
هنگامــى کــه 50 درصــد برگ هــا 

ریــزش کرده انــد، انجــام شــود.»
ــرات  ــا نظ ــه ب ــادى در رابط ــم آب حک
مختلــف در مــورد مصــرف کلســیم 
در زمان هــاى مختلــف رشــد گیــاه 
ــکاران  ــى از هم ــت: «برخ ــان داش اذع
و  فروردیــن  در  کلســیم  مى گوینــد 
ــد  ــود و بای ــذب نمى ش ــت ج اردیبهش
ــر  ــه نظ ــود؛ ب ــرف ش ــرداد مص در خ
مــن اســتفاده از کلســیم در خردادمــاه، 
ــا،  ــور و قلی ــق ش ــوص در مناط به خص
و  کمــى  خصوصیــات  افزایــش  بــر 
ــت دارد،  ــر مثب ــول تأثی ــى محص کیف

ولــى در کاهــش آلودگــى لکــه پوســت 
اســتخوانى و عارضــه داغــو اثــرى ندارد 
ــهراب  ــرگ س ــد از م ــداروى بع و نوش
ــن، بایســتى  ــد! بنابرای به حســاب مى آی
ــس  ــاى پ ــیم در زمان ه ــرات کلس نیت
ــن  ــن در فروردی ــت و همچنی از برداش
به صــورت  گلدهــى،  از  قبــل  مــاه، 
ــا میــزان  کودآبیــارى اســتفاده شــود ت
عارضــه لکــه پوســت اســتخوانى کمتــر 
انجــام  بررســى هاى  طبــق  شــود. 
شــده، محلول پاشــى کلســیم در پاییــز 
در  کلســیم  میــزان  مى توانــد  نیــز 

جوانه هــا را افزایــش دهــد.»
ــا  ــارزه ب ــا مب ــادى در رابطــه ب حکــم آب
آفــات و تغذیــه بعــد از برداشــت توصیــه 
کــرد: «درصورتى کــه پــس از برداشــت، 
بــرگ ســالم اســت و پــوره پســیل روى 
بــرگ دیــده مى شــود، زمانــى کــه 
پســیل  پوره هــاى  تعــداد  میانگیــن 
قبــل از شــروع ســن پنــج پوره گــى بــه 
ــوان  ــید، مى ت ــرگ رس ــدد روى ب 15 ع
بــا ترکیــب صابــون ســه لیتــر در هــزار 
لیتــر آب بــراى کاهــش جمعیت پســیل 
زمســتان گــذران و پنــج تــا شــش 
کیلوگــرم ســولوپتاس در هــزار لیتــر آب 
جهت انجــام بهتر تخلیــه متابولیت هاى 
بــرگ بــه ســاقه، اقــدام به محلول پاشــى 
نمــود. اگــر پســیل بــر روى بــرگ دیــده 
ــتند،  ــالم هس ــا س ــود و برگ ه نمى ش
ــا محلول پاشــى ســولوپتاس انجــام  تنه
ــدار  ــوان مق ــان مى ت ــن زم ــود. در ای ش
ــرات کلســیم  ــرم نیت ــا 75 کیلوگ 25 ت
تزریــق  کودآبیــارى  به صــورت  را 
محلول پاشــى  صورتى کــه  در  نمــود. 
میوه نشــینى در پاییــز مدنظــر بــود، 
کــه  زمانــى  آبان مــاه،  در  مى تــوان 
ــد،  ــزش کردن ــا ری ــد از برگ ه 50درص

ــام داد.»  ــن کار را انج ای
ــته  ــد پس ــروج ارش ــن م ــان، ای در پای
پیشــنهاد داد کــه همکاران پژوهشــکده 
تحقیقــات  مرکــز  و  کشــور  پســته 
کشــاورزى بــر روى اثربخشــى کودهاى 
ــد از  ــا بع ــایر کوده ــه و س ــه، پتاس ازت
بررســى هاى  و  مطالعــات  برداشــت 
بیشــترى انجــام دهنــد تــا بــا اســتفاده 
نادرســت از ایــن مــواد بــه محیــط 
فیلــم  نیایــد.  وارد  آســیب  زیســت 
ــارات  ــال آپ ــار در کان ــن وبین ــل ای کام
ــل مشــاهده  ــران قاب انجمــن پســته ای

ــت.  اس

مظفری:
محلول پایش 

پس از برداشت 
به میزان 

۴۰ درصد و 
محلولپایش 

در زمان تورم 
جوانه ها 

به میزان ۶۰
درصد افزایش 

عملکرد را موجب 
شده است. 

حکم آبادی: 
استفاده از 

کلسیم در 
خردادماه، 

به خصوص در 
مناطق شور و 

قلیا، بر افزایش 
خصوصیات 

کمی و کیفی 
محصول تأثیر 

مثبت دارد، 
ولی در کاهش 

آلودگی 
لکه پوست 
استخوانی و 

عارضه داغو 
اثری ندارد و 

نوشداروی بعد 
از مرگ سهراب 

به حساب می آید

باغبانی
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در کنــار ایــن کاهــش عملکــرد، کیفیت 
به شــدت  نیــز  تولیــدى  محصــول 
ــارى  ــال ج ــت. در س ــش یافته اس کاه
ایــن موضــوع بــا شــدت بیشــترى ظاهر 
ــش  ــار کاه ــه در کن ــورى ک ــد، به ط ش
شــدید عملکــرد، کیفیــت محصــول 
ــه شــدت پاییــن آمــده  تولیــدى نیــز ب
ــدان و  ــوك، ناخن و درصــد میوه هــاى پ
نیــم مغــز افزایش یافــت. در این نوشــته 
ســعى بــر ایــن اســت کــه دالیــل ایــن 
موضــوع از جنبه هــاى مختلــف بررســى 
و راهکارهایــى جهــت بهبــود وضــع 

ــردد.  ــه گ ــود ارائ موج

محمد پورابراهیمی
دانشجوی دکترای فیزیولوژی تولید و پس از برداشت 

چرایی افت کمیت و کیفیت پسته 

چالیش به نام تغییرات جوی

دالیــل  بــه  اخیــر  ســال هاى  در 
ــته  ــول پس ــرد محص ــون، عملک گوناگ
پســته کارى،  مختلــف  مناطــق  در 

کاهــش یافتــه و تولیــد ایــن محصــول 
ــان،  ــتان کرم ــژه در اس ــمند، به وی ارزش
ــددى شده اســت.  دچــار مشــکالت متع

باغبانی
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ــل  ــن دلی ــد، مهم تری ــر مى رس ــه نظ ب
ــدى  ــول تولی ــرد محص ــش عملک کاه
خســارت  وقــوع  جــارى  ســال  در 
ــد؛  ــاه باش ــن م ــرمازدگى در فروردی س
بــه ایــن معنــا کــه اُفــت ناگهانــى 
دمــا در محــدوده زمانــى 16 تــا 19

فروردیــن مــاه ســال جــارى در مناطــق 
ــان  ــتان کرم ــته کارى اس ــف پس مختل
ــادى  ــش زی ــن بخ ــن رفت ــث از بی باع
ــات  ــق گزارش ــد. طب ــول گردی از محص
ــف، در برخــى  ــه از مناطــق مختل واصل
ــا 4 درجــه ســانتى گراد  ــا ت مناطــق دم
زیــر صفــر نیــز کاهــش پیــدا کرده بــود. 

باتوجــه بــه اینکــه تاریــخ و زمــان وقــوع 
خســارت ســرمازدگى بســیار مهــم 
ــل  ــده در اوای ــن پدی اســت، چنانچــه ای
شــروع رشــد کــه هنــوز درختــان 
دهــد،  رخ  نشــده اند  فعــال  خیلــى 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــارت کمت ــزان خس می
ــن  ــارى ای ــال ج ــفانه در س ــا متأس ام
پدیــده جــوى در تاریخــى روى داد کــه 
ــز  ــرگل نی ــام دی ــام حتــى ارق ــر ارق اکث
ــان از  ــاز و درخت ــان آغ ــد رویشى ش رش
رکــود زمســتانه خــارج شــده بودند. ایــن 
ــزان خســارت  ــر باعــث شــد کــه می ام

ــد.  ــش یاب ــدید و افزای تش
پاییــن  کیفیــت  دیگــر،  موضــوع 
ــع  ــت؛ در واق ــده اس ــول باقیمان محص
ــرمازدگى رخ  ــه خســارت س ــى ک زمان
مى دهــد حســاس ترین قســمت بــه 
ــه  ــه ب ــن پســته اســت ک ــرما، جنی س
ــر ســرما دچــار خســارت  شــدت در اث
مى شــود. در ایــن شــرایط، در بعضــى 
ــر دچــار  ــوه کمت ــع پوســت می از مواق
شــکل  میــوه  و  مى شــود  خســارت 
مى کنــد،  حفــظ  را  خــود  ظاهــرى 
در صورتى کــه جنیــن در معــرض زوال 
و نابــودى قــرار مى گیــرد. بــا ایــن 
اوصــاف، امســال جنیــن محصــول 
باقیمانــده بــه درجــات مختلــف دچــار 

ــد.  ــارت ش خس
ســال  در  پســته  درختــان  مضافــاً، 
جــارى افزایــش زود هنــگام دمــاى 
به طــور  را  خردادمــاه  در  هــوا 
کردنــد.  تجربــه  غیرمنتظــره اى 
بنابرایــن، جنین هایــى کــه در اثــر 
ســرما خســارت دیده بودنــد، بســته 
ــرعت هاى  ــا س ــه، ب ــزان صدم ــه می ب
متفاوتــى بــه رشــد خــود ادامــه دادنــد 
و چــون درصــد قابــل توجهــى از آنهــا 
رشــد مناســبى نداشــتند در مواجهــه 
ــگام در  ــاى زود هن ــارت گرم ــا خس ب
ــف  ــًال متوق ــان کام ــاه رشدش خردادم
عــدم  شــرایط،  ایــن  در  گردیــد. 
ــز رخ  ــول نی ــان محص ــیدن همزم رس
مى دهــد، چــون بســته بــه میــزان 
درجــه صدمــه جنیــن، ســرعت رشــد 
جنین هــاى  و  خواهدشــد  متفــاوت 
ــد  ــترى رش ــرعت بیش ــا س ــالم تر ب س
آنهــا  میوه هــاى  مغــز  و  مى کننــد 
موضــوع  ایــن  پُرمى شــود.  زودتــر 
کــه  میوه هایــى  مى شــود  باعــث 
ســنگین تر  و  پُرشــده اند  زودتــر 

ــاد و  ــارت ب ــرض خس ــتند در مع هس
پرنــدگان قــرار بگیرنــد. 

مهم تریــن  شــده،  ذکــر  مــوارد 
کیفیــت  و  کمیــت  اُفــت  دالیــل 
ــتند.  ــارى هس ــال ج ــول در س محص
در  کــه  مى دانــم  الزم  اینجــا  در 
ــه  ــنهاد ب ــن پیش ــوزه چندی ــن ح ای
حتــى  و  بهره بــرداران  و  کشــاورزان 
اوالً  نمایــم.  ارائــه  کارشناســان 
ــت  ــد و مدیری ــاى تولی ــه روش ه اینک
ــاوت  ــر متف ــال هاى اخی ــات در س باغ
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــت و ب شده اس
ــول  ــد محص ــاى تولی ــدید هزینه ه ش
پســته اعــم از: ســموم، نهاده هــا و 
هزینــه کارگــرى، هیــچ راهــى بــه 
تکنولوژى هــاى  از  اســتفاده  جــز 
جدیــد و رعایــت اصــول علمــى در 
مدیریــت باغــات جهــت تولیــد بیشــتر 
و در نهایــت افزایــش عملکــرد، وجــود 
نــدارد. در ایــن راســتا، توجــه بــه 
موضــوع تغییــرات اقلیمــى و مدیریــت 
ــش  ــتاى کاه ــرات در راس ــن تغیی ای
ــم  ــیار مه ــى بس ــارت هاى احتمال خس
در  اگــر  رابطــه  ایــن  در  هســتند. 
اواخــر فصــل رشــد، یعنــى در پاییــز، 
هواشناســى،  پیش بینى هــاى  طبــق 
داشــته  وجــود  زودرس  ســرماى 
باشــد، مدیریــت تغذیــه و آبیــارى 
ــه  ــه اى باشــد ک ــه گون ــد ب ــات بای باغ
ــون  ــود؛ چ ــد نش ــک رش ــث تحری باع
جریــان  شــدن  فعال تــر  باعــث 
ــدن درخــت  ــى و بیدارش ــیره گیاه ش
مى گــردد و در نتیجــه باعــث تشــدید 
خســارت سرخشــکیدگى و ریــزش 
ــل  ــروع فص ــى در ش ــاى زایش جوانه ه
ــروع  ــد. در ش ــدى خواهدش ــد بع رش
ــه دور  ــه ب ــا توج ــز ب ــد نی ــل رش فص
ــى  ــروع کودده ــر ش ــاغ، اگ ــارى ب آبی
هواشناســى  پیش بینى هــاى  طبــق 
ــرد و از  ــام گی ــب انج ــان مناس در زم
ــتفاده  ــتارتر مناســب اس ــات اس ترکیب
شــود، حتمــاً رشــد و عملکــرد بهبــود 
چنانچــه  همچنیــن،  خواهدیافــت. 
هواشناســى،  پیش بینى هــاى  طبــق 
در اوایــل اردیبهشــت مــاه میــزان 
بارندگــى و روزهــاى ابــرى زیاد باشــد، 
کلســیمى  کو دهــاى  از  اســتفاده 
مناســب  محصــول  تولیــد  جهــت 
از  بســیارى  وقــوع  از  جلوگیــرى  و 
عــوارض فیزیولوژیکــى ضــرورى اســت.

باغبانی
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ــوگاى  ــگاه آن ــران در نمایش ــته ای ــن پس ــدگان انجم نماین
ــود  ــا ب ــاه 1400 برپ ــا 21 مهرم ــاه ت ــه از 17 مهرم ــان ک آلم
ــاض  ــراد مرت ــن، م ــه انجم ــال در غرف ــد. امس ــور یافتن حض
عضــو هیئــت امنــا و ســحر نخعــى مســئول روابــط بین الملــل 
ــد. همچنیــن، حســین  ــان بازدیدکننــدگان بودن انجمــن میزب
مهرابــى دیگــر عضــو هیئــت امنــا، نماینــدگان انجمــن را در 

ــود. ــى نم ــن نمایشــگاه همراه ای
برجســته ترین  به عنــوان  آلمــان  آنــوگاى  نمایشــگاه 
ــناخته  ــان ش ــامیدنى جه ــى و آش ــواد غذای ــگاه م نمایش
ایــن  در  ایــران  پســته  انجمــن  نماینــدگان  مى شــود. 
ــه  ــران، ارائ ــه معرفــى انجمــن پســته ای ــر ب نمایشــگاه معتب
ــدگان،  ــه بازدیدکنن ــن ب ــاى انجم ــى اعض ــواى تبلیغات محت
ــواالت  ــه س ــخگویى ب ــران، پاس ــته ای ــاى پس ــى مزای معرف
ــار و  ــه آم ــران، ارائ ــته ای ــا پس ــه ب ــدگان در رابط بازدیدکنن
ــى  ــن الملل ــن بی ــى فعالی ــران و میزبان ــته ای ــات پس اطالع

ــد. ــن پرداختن ــه انجم ــته در غرف ــت پس صنع

حضور نمایندگان انجمن پسته ایران
در برجسته ترین نمایشگاه مواد غذایی آلمان

پسته ایران
در آنوگا 

بازرگانی
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ــا اســت  ــامیدنى دنی ــى و آش ــواد غذای م
کــه هــر دو ســال یــک بــار در شــهر کلن 
برگــزار مى شــود. از عمــر ایــن نمایشــگاه 
غرفه دارانــى  مى گــذرد.  ســال   101
ــدا  ــور پی ــگاه حض ــن نمایش ــه در ای ک
تولیدکننده هــاى  از  اساســاً  مى کننــد 
مــواد  واردکننــدگان  غذایــى،  مــواد 
و  مختلــف  کشــورهاى  بــه  غذایــى 
عمــده فروشــانى هســتند کــه در صنایــع 
ــال  ــد.  امس ــى کار مى کنن ــف غذای مختل
ایــن نمایشــگاه میزبــان حــدود 4 هــزار و 

ــود. ــه دار ب 640 غرف
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــاض: در پاس مرت
ــگاه  ــد در نمایش ــن بای ــرا انجم ــه چ ک
ــودم  ــدگاه خ ــد از دی ــرکت کن ــوگا ش آن
و  پســته  تولیدکننــده  به عنــوان 
ــه داشــتم،  ــن زمین ــى کــه در ای تجربیات
ــن  ــن در ای ــور انجم ــم حض ــد بگوی بای
نمایشــگاه در وهلــه اول باعــث معرفــى و 
شــناخت مى شــود؛ على رغــم اینکــه مــا 
یکــى از تولیدکننــدگان اصلــى پســته در 
دنیــا هســتیم، امــا خیلى شــناخته شــده 
بازدیدکنندگانــى  از  خیلــى  نیســتیم. 
مى آمدنــد  انجمــن  غرفــه  بــه  کــه 
ــه اى از  ــات پای ــک ســرى اطالع ــط ی فق
ــران داشــتند. انجمــن  صنعــت پســته ای
ــک  ــگاه کم ــن نمایش ــور در ای ــا حض ب
مى کنــد کــه صنعــت پســته ایــران را بــه 
دنیــا بشناســاند کــه بــه نظــرم ایــن یــک 
ــوت اســت؛ حضــور انجمــن در  نقطــه ق
ــوگا به معنــاى به روزرســانى  نمایشــگاه آن
ایــن اطالعــات هــر دو ســال یکبار اســت. 
بــه عــالوه، فرصــت دیــدار، تبــادل نظــر 
ــت  ــان صنع ــا همتای ــاط ب ــظ ارتب و حف
شــرکت هاى  مثــل  آمریــکا  پســته 
واندرفــول، پرایمکــس و نیکولــز هــم 
بــه نظــرم نقطــه قــوت دیگــرى در ایــن 
نمایشــگاه اســت و ضــرورت دارد کــه این 

ــد. ــدا کن ــه پی ــازنده ادام ــات س ارتباط
ــت نمایشــگاه  ــه ماهی ــن ب ــى: م مهراب
از  جــداى  مى کنــم.  نــگاه  کلى تــر 
موضــوع خــاص نمایشــگاه آنــوگا مــا باید 
ببینیــم ماهیت نمایشــگاه چیســت و چه 
کارکــردى دارد. مــن ایــن موضــوع را در 
ــم:  ــه دو دســته تقســیم مى کن ــم ب ذهن
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــمتش ای ــک قس ی
نمایشــگاه یــک فرصــت دیــدار حضــورى 
ــتریان،  ــراد، مش ــراى اف ــر ب ــادل نظ و تب
تقاضاکننــدگان،  عرضه کننــدگان، 
مهیــا  موادغذایــى  تأمین کننــدگان 

طى سـال جـارى پس از حضـور نمایندگان انجمن پسـته ایـران در نمایشـگاه بین المللى آنـوگاى آلمان، تالش 
شـد تـا با ایشـان در خصـوص اهداف، دسـتاوردها و آثـار شـرکت در چنین نمایشـگاه هایى گفت و گو شـود. به 
همیـن رو نشسـتى بـا حضور سـحر نخعى مسـئول روابـط بین الملل انجمـن و مـراد مرتاض و حسـین مهرابى 
از اعضـاى هیئـت امنـاى انجمن که در این نمایشـگاه شـرکت کرده بودنـد و به میزبانـى ماهنامه پسـته برگزار 

شـد. گزارش نشسـت را در پـى مى خوانید.

در نشسیت با حضور نمایندگان انجمن برریس شد؛ 

آنوگا ٢٠٢١؛ 
اهداف و دستاوردها

ــگاه  ــگاه نمایش ــته: جای ــه پس ماهنام
ایــن  در  حضــور  چیســت؟  آنــوگا 
نمایشــگاه چــه کارکــردى بــراى انجمــن 
دارد؟ و بــراى فعــاالن صنعــت پســته چه 

اهمیتــى دارد؟
ــى  ــوگا، به طور کل ــگاه آن ــى: نمایش نخع
و آن طــور کــه برگزارکننــدگان آن اذعــان 
ــارى  ــگاه تج ــن نمایش ــد، بزرگ تری دارن

بازرگانی



| آذرماه 341400 | شماره 64

ــد. بخــش دومــش هــم مى شــود  مى کن
آشــنایى هاى جدیــد و رابطــه ســاختن ها 

ــد. ــات جدی و ارتباط
ــى  ــگاه اصل ــه نمایش ــم س ــر مى کن فک
ــته  ــتان پس ــا داس ــه متصــل ب ــم ک داری
ــت  ــان اس ــوگاى آلم ــى آن ــتند؛ یک هس
ــال هاى  ــار (س ــال یک ب ــر دو س ــه ه ک
فرانســه  ســیال  دیگــرى  و  فــرد) 
اســت کــه آن هــم هــر دو ســال یکبــار 
و  مى شــود  برگــزار  زوج)  (ســال هاى 
ســوم، نمایشــگاه ســاالنه گالفــود دوبــى 
را داریــم. فکــر مى کنــم ایــن ســه مــورد 
جــزو نمایشــگاه هاى اصلــى باشــند کــه 
ــا  ــد و از آنج ــت دارن ــته اهمی ــراى پس ب
کــه در ســال هاى نــه چنــدان دور مقصــد 
اصلــى صــادرات پســته ایــران بــازار اروپــا 
ــوده، شــاید یکــى  ــا مرکزیــت آلمــان ب ب
ــراى  ــوگا ب ــگاه آن ــه نمایش ــى ک از دالیل
ــن  ــده همی حضــور انجمــن انتخــاب ش
ــت  ــه فرص ــرا ک ــت، چ ــوع بوده اس موض
ــى صنعــت  ــراى معرف مناســبى اســت ب

پســته ایــران و انجمــن پســته کــه 
ــه هرحــال،  مى شــود اعضــاى انجمــن. ب
ــر انجمــن  ــم شــاید اگ مــن فکــر مى کن
کارکردهــاى اصلــى اش را در نمایشــگاه ها 
منظم تــر  و  دقیق تــر  مشــخص تر، 

ــر باشــد. ــد، بهت ــن کن تبیی

ــگاه  ــه نمایش ــته: اینک ــه پس ماهنام
آنــوگا یــا ســیال در دنیــا بــراى صنعــت 
دلیلــش  آیــا  دارد،  اهمیــت  پســته 
فصــل  ابتــداى  همزمانــى  مى توانــد 
تجــارى مــا بــا ایــن نمایشــگاه ها باشــد؟ 
ــد  ــم مى توان ــن ه ــاً ای ــى: قطع مهراب
یکــى از مســائل مهــم و تأثیرگــذار باشــد. 
ــردم  ــرض ک ــه ع ــى ک ــه جغرافیای جنب
یــک بُعــد قضیــه بــود. بلــه ابعــاد دیگرى 
هــم دارد کــه یکــى همیــن همزمانــى بــا 
شــروع فصــل پســته و کار پســته و عقــد 
قراردادهــا، حتــى بــراى پســته آمریکایــى 
ــزرگ و  ــه فروشــش در احجــام ب ــم ک ه
به صــورت قــراردادى اســت ایــن موضــوع 

و ایــن زمــان برایــش اهمیــت دارد و 
ــه  ــم از جنب ــان ه ــت آلم ــود مرکزی خ
ــن  ــه ای ــه هم ــن، بل ــى. بنابرای جغرافیای
ــد شــاید حتــى مســائل و  عوامــل مهم ان

پارامترهــاى دیگــرى هــم باشــد.
ــته: حضــور انجمــن در  ــه پس ماهنام
نمایشــگاه چــه آثــار و دســتاوردهایى 
بــراى انجمــن، اعضــاى انجمــن و صنعت 

ــد؟ ــته باش ــد داش ــته مى توان پس
نخعــى: در مــورد ایــن ســوال کــه 
اثرگــذارى حضــور انجمــن در نمایشــگاه 
مى توانــد  چــه  پســته  صنعــت  روى 
باشــد، مــن فکــر مى کنــم رســالت 
اصلــى انجمــن، کــه از ســال 2011

ــه دار  ــوان غرف ــوگا به عن ــگاه آن در نمایش
حضــور داشــته، معرفــى و ترویــج جایگاه 
پســته ایــران بوده اســت. در راســتاى ایــن 
مهــم، یکســرى اهــداف و فعالیت هــا 
بــراى حضــور در نمایشــگاه تعریــف 
ــاى  ــى مزای ــه معرف ــت، از جمل شده اس
ــه  پســته ایــران کــه از ُطــُرق مختلــف ب
ــود.  ــح داده مى ش ــدگان توضی بازدیدکنن
از لحــاظ اثرگــذارى روى صنعــت پســته 
ــا عامــل نیســت،  ــاً تنه ــن قطع ــران ای ای

ــى اســت. ــى مهم ــل خیل ــا عام ام
یکــى دیگــر از اهــداف حضــور انجمــن در 
نمایشــگاه آنــوگا، معرفــى اعضــاى انجمن 
ــى از  ــه خیل ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
بازدیدکننــدگان متقاضى پســته هســتند 
ــتریان  ــن مش ــدف یافت ــا ه ــاً ب و دقیق
ــگاه  ــه نمایش ــته ب ــد پس ــد و خری جدی
قبــل  ســال  چنــد  از  مــا  مى آینــد 
ــم کــه براســاس  رویکــردى اتخــاذ کردی
ــاى  ــه اعض ــى هم ــر معرف ــالوه ب آن ع
ــدگان  انجمــن، به طــور خــاص صادرکنن
ــى  ــگاه معرف ــن را در نمایش ــو انجم عض
ــى  ــه نوع ــارى ب ــد تج ــم و از دی مى کنی
ــا  ــدار ی ــن خری ــاط بی ــهیل گر ارتب تس
ــش  ــا بخ ــنده ی ــا و فروش ــش تقاض بخ

ــتیم. ــه هس عرض
مرتــاض: وقتــى یــک تاجــر مىخواهــد 
از طــرف ایرانــى پســته بخــرد، دانســتن 
از  آگاهــى  و  ایــران  پســته  وضعیــت 
ــاً  ــات قطع ــار و اطالع ــرى و آم ــک س ی
ــن  ــه م ــى ک ــت دارد. زمان ــش اهمی برای
ــراى آمــار  ــودم، ب در دانشــگاه دیویــس ب
مربــوط بــه پســته ایــران همــه بــه آمــار 
ــه  ــد ک ــتناد مىکردن اداره کشــاورزى اس
ــه نظــر مــن ایــن آمــار 1 درصــد هــم  ب
ــى  ــروز یک ــت. ام ــان نیس ــل اطمین قاب

بازرگانی
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آمــار  ارائــه  انجمــن،  فعالیتهــاى  از 
صحیــح و شــفاف بــه دنیــا و نشــان دادن 
وضعیــت درســت تولیــد و تجارت پســته 
ــن  ــرم ای ــت. به نظ ــا اس ــه دنی ــران ب ای
خیلــى ارزشــمند اســت، چــون ندانســتن 
ایــن اطالعــات یــا ســخت پیدا کــردن آن 
بــراى تجــار سرتاســر دنیــا مىتوانــد اثــر 
منفــى روى صــادرات پســته مــا بگــذارد. 
درســت اســت کــه تجــار خودشــان 
ــه  ــات را ب ــن اطالع ــد ای ــعى مىکنن س
مشــترىها بدهنــد و مشــتریان هــم 
احتمــاالً یــک ســرى اطالعــات کلــى از 
پســته ایــران دارنــد، ولــى بــاز هــم رفتن 
بــه نمایشــگاه و حضــورى صحبــت کردن 
و ارائــه اطالعــات یــک چیــز دیگر اســت؛ 
چــرا کــه در برخــورد حضــورى مطمئنــاً 
ســواالت دیگــرى هــم پیــش مىآیــد که 
ــد.  ــک مىکن ــى کم ــودش خیل ــن خ ای
بنابرایــن، انجمــن به عنــوان یــک مرجــع 
ــد شــرکت کنــد کــه  آمــارى معتبــر بای
همیشــه قابــل اســتناد بمانــد. مــن فکــر 
مىکنــم دانســتن اطالعــات شــفاف 
صنعــت پســته ایــران بــراى رقیــب اصلى 
(شــرکت واندرفــول) مفید اســت و خیلى 
کمــک مىکنــد کــه بهتــر بتواننــد بــازار 
را تنظیــم کننــد؛ ایــن هــم بــه نفــع مــا 
اســت، هــم بــه نفــع خودشــان. دنیــا باید 
بدانــد در ایــران انجمنــى وجــود دارد کــه 

به عنــوان مرجــع آمــار شــفاف از تولیــد و 
تجــارت پســته ایــران حضــور مســتمر در 
نمایشــگاههاى بیــن المللــى موادغذایــى 

دارد.

ماهنامــه پســته: آقــاى مهرابــى! عالوه 
بــر نظــرات دوســتان، آیــا هیــچ دســتاورد 
دیگــرى از حضــور انجمــن در نمایشــگاه 

ــوگا کســب مى شــود؟ آن
ــروز  ــران ام ــى: انجمــن پســته ای مهراب
ــژه  ــگاه وی ــار و جای ــک اعتب ــا ی در دنی
ــن  ــار را در ای ــخصاً آن اعتب ــه ش دارد ک
نمایشــگاه از نزدیــک دیــدم؛ یــک بخــش 
از اعتبــار انجمــن اعضایــش هســتند، یک 
بخــشاز آن صنعــت پســته اســت و یــک 
بخــش هــم فعالیت هــاى انجمــن. یکــى 
ــا  ــن در دنی ــم انجم ــاى مه از فعالیت ه
ــگاه ها  ــال در نمایش ــور فع ــن حض همی
و رویدادهــاى بین المللــى اســت. مــن 
ایــن را بــه عنــوان یــک دســتاورد بســیار 
ــار و  ــه آم ــا ب ــم. در دنی ــت مى بین مثب
ارقامــى کــه انجمــن بــراى پســته ایــران 
ارائــه مى دهــد، اتــکا مى کننــد و اهمیــت 
مى دهنــد. ولــى صــرف ایــن نبــوده کــه 
انجمــن فقط بــرود آمارى در وب ســایتش 
نمایــش دهــد. یکــى از نتایــج مهــم 
همیــن حضــور از ســال ها قبــل و همیــن 
نظــر  از  صحبت هــا  و  تبادل نظرهــا 

مــن اعتبــار انجمــن اســت. بنابرایــن، در 
ــد بگویــم  ســاده ترین حالــت ممکــن بای
ــابقه  ــن وارد س ــام انجم ــه ن ــن ک همی
آنــوگا مى شــود تأثیرگــذار اســت و قطعــاً 
منکــر آن تأثیــر نیســتم، امــا معتقــدم در 
تأثیــرى کــه در دنیــا داریــم مى گذاریــم 
بایــد ســعى کنیــم حداکثــر بهــره ورى را 

هــم داشــته باشــیم.
درســت اســت کــه آنــوگا تجربــه و 
تصویــر زنــده اى از شــرایط صنعت پســته 
ــى و  ــور فیزیک ــد و حض ــا مى ده ــه م ب
ــد  ــگاه کمــک مى کن ــى در نمایش حقیق
تــا بتوانیــم عینــاً ایــن تجربــه و تصویــر 
ــم،  ــه  دهی ــان ارائ ــه مخاطب م ــده را ب زن
امــا مــن مى خواهــم بــه ایــن موضــوع بــا 
دیــد انتقــادى هــم نــگاه کنــم. مــن فکــر 
ــدارى  ــک مق ــد ی ــن بای ــم انجم مى کن
ــر  ــگاه (ه ــور در نمایش ــش از حض هدف
ــخص تر  ــر و مش ــگاهى) را دقیق ت نمایش
ــن  ــه انجم ــال 2011 ک ــاید س ــد. ش کن
ــرد،  ــدا ک ــور پی ــگاه حض ــن نمایش در ای
ــران و  معرفــى پســته، صنعــت پســته ای
مزایــاى خــاص پســته ایــران بــه مخاطب 
ــا  ــژه اى داشــت. ام ــگاه وی اهمیــت و جای
آیــا امــروز هــم هنــوز همانقــدر اهمیــت 
ــاالى 90 ــم ب ــى کن ــر م ــن فک دارد؟ م

ــدگان  ــا بازدیدکنن ــه داران ی ــد غرف درص
ــارى  ــه تج ــان جنب ــگاه حضورش نمایش
و بازاریابــى دارد و شــاید کمتــر از 10

انجمــن  مثــل  ســازمان هایى  درصــد 
مى آینــد کــه کارشــان غیرتجــارى و 
فقــط بــراى شناســاندن، معرفــى یــا 
پیشــبرد چنیــن اهدافــى اســت. بــه 
همیــن دلیــل کار بــراى ایــن گــروه یــک 

ــت. ــخت تر اس ــدار س مق
ــود  ــراى شــخص مــن خیلــى جالــب ب ب
ــه  ــدگان غرف ــده اى از بازدیدکنن ــه ع ک
انجمــن اولیــن ســوالى کــه مى پرســیدند 
ایــن بــود کــه آیــا پســته بــراى فــروش 
داریــد؟ و بــا دیــدن اســم انجمــن پســته 
ایــران فکــر مى کردنــد کــه انجمــن یــک 
ــران اســت و کارش  ــى پســته در ای تعاون
فــروش پســته اســت. یــک عــده از 
بازدیدکننــدگان امــا بــا توجــه دقیــق بــه 
لغــت انجمــن، دنبــال یــک تاجــر خــوب 
بودنــد یــا بــراى تجــار و صادرکننــدگان 
ــتند.  ــار مى خواس ــن اعتب ــى تضمی ایران
بخــش  دو  ایــن  در  تقاضاهــا  اکثــر 
ــد  ــر باش ــاید بهت ــد. ش ــه مى ش خالص
انجمــن یــک بازنگــرى در حضــورش در 

سحر نخعی، مسئول روابط بین الملل انجمن:
  نمایشگاه آنوگا، بزرگ ترین نمایشگاه تجارى مواد غذایى و آشامیدنى دنیا است 

  رسـالت اصلـى انجمن، که از سـال 2011 در نمایشـگاه آنوگا به عنوان غرفـه دار حضور 
داشـته، معرفى و ترویج جایگاه پسـته ایران بوده اسـت

  یکى دیگر از اهداف حضور انجمن در نمایشگاه آنوگا، معرفى اعضاى انجمن است

  در طـول 5 روز نمایشـگاه، غرفـه انجمـن حـدود 90 بازدیدکننـده داشـت و بیشـتر 
بازدیدکننـدگان از کشـورهاى اروپایـى و خاورمیانـه بودنـد

  یکـى از فعالیت هـاى ترویجـى کـه امسـال براى اولیـن بار در نمایشـگاه انجام شـد، 
معرفـى ارقـام تجارى پسـته بود

  ارائـه تبلیغـات حامیان مالى حضـور انجمن در نمایشـگاه یکى دیگـر از فعالیت هایى 
بـود کـه از ماه ها پیش بـراى اجـراى آن برنامه ریـزى جـدى کرده بودیم

  یکى دیگر از فعالیت هایى که امسال انجام شد، پخش چند فیلم در غرفه انجمن بود

  شـاید انتظارداشـتن از نهادهـاى دولتـى بـراى اینکـه اهمیت و شـأن انجمن پسـته 
به عنـوان یـک نهـاد ملـى در صنعت پسـته ایـران را درك کنند، انتظـار نابه جایى باشـد!

بازرگانی
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ــا  ــه آی ــد ک ــد و ببین ــگاه ها بکن نمایش
ــه فقــط  ــى ک ــداف قبل ــوز همــان اه هن
معرفــى، شناســاندن پســته ایــران و 
ترویــج مزایــاى خــاص پســته ایــران بــود 
را بایــد حفــظ بکنــد یــا براســاس هــدف 
گــذارى جدیــد پیــش بــرود؟ به نظــر من 
اهــداف حضــور در نمایشــگاه بایــد خیلى 
ــز،  ــه تمرک ــد ک ــق باش ــخص و دقی مش
ــن در  ــدگان انجم ــوان نماین ــرژى و ت ان
لحظــه حضــور در نمایشــگاه براســاس آن 

ــداف باشــد. اه

تعــداد  نظــر  از  پســته:  ماهنامــه 
غرفــه داران و بازدیدکننــدگان، امســال 
اســتقبال از نمایشــگاه چگونــه بــود؟ 
نخعــى: در طــول 5 روز نمایشــگاه، 
ــده  ــه انجمــن حــدود 90 بازدیدکنن غرف
داشــت. امســال بیشــتر بازدیدکننــدگان 
خاورمیانــه  و  اروپایــى  کشــورهاى  از 
ــد، در حالى کــه برخــالف دوره هــاى  بودن
گذشــته از کشــورهاى چیــن و هنــد 
بازدیدکننــدگان کمتــرى آمده بودنــد. 
خاطــر  بــه  احتمــاالً  موضــوع  ایــن 
معــدود  و  کرونــا  محدودیت هــاى 
واکســن هاى قابــل قبــول بــراى ورود بــه 

اتحادیــه اروپــا بــود. به طورکلــى، به دلیــل 
از  ناشــى  بهداشــتى  محدودیت هــاى 
کرونــا امســال فضــاى نمایشــگاه از نظــر 
متــراژ نســبت بــه ســال هاى قبــل کمتــر 
بــود. ایــن شــرایط باعث شــده بــود برخى 
حضور نداشــته باشــند و برگــزارى بعضى 
از گردهمایى هــا محــدود شــده بــود. امــا 
نکتــه جدیــدى کــه امســال اتفــاق افتــاد 
امــکان حضــور مجــازى غرفــه داران و 
بازدیدکننــدگان در نمایشــگاه آنــوگا بود.

مهرابــى: در تأیید فرمایشــات دوســتان، 
بایــد اضافــه کنم کــه نمایشــگاه آنــوگاى 
امســال اولیــن نمایشــگاه جــدى بعــد از 
ــى  ــتن پاندم ــر گذاش ــال پشــت س 2 س
کرونــا بــود. بــه اذعــان خیلى از دوســتانى 
شــرکت  نمایشــگاه  در  امســال  کــه 
بازدیدکننــدگاِن  تعــداد  کرده بودنــد، 
ــاً  جــدى و هدفمنــد و کســانى کــه واقع
نیازمنــد بــه تجــارت بودند خیلى بیشــتر 
از افــراد رهگــذرى بــود کــه معمــوالً براى 
ــد. ــر مى زنن ــگاه ها س ــه نمایش ــح ب تفری

فعالیــن  بــا  پســته:  ماهنامــه 
بین المللــى پســته چــه صحبت هایــى رد 
ــدل و چــه بازدیدهایــى انجــام شــد؟ و ب

ــى  ــوراى جهان ــون ش ــه پاوی ــى: ب نخع
ــا  ــم و در آنج ــر زدی ــکبار (INC) س خش
بــا آقــاى جوزپــى کالگانــى، نایــب رئیس 
شــوراى خشــکبار صحبــت کردیــم و 
ــائل  ــا مس ــه ب ــان در رابط ــرات ایش نظ
صنعــت خشــکبار را شــنیدیم. همچنین، 
ــون  ــول در پاوی ــرکت واندرف ــه ش از غرف
آمریــکا بازدیــد کردیــم. نماینــدگان 
ــنت  ــق س ــز طب ــول نی ــرکت واندرف ش
قدیمــى از غرفــه انجمــن بازدیــد کردنــد 
و در ایــن دیدارهــا در مــورد مســائل 
مختلــف پســته بحــث و گفت و گــو شــد. 
غرفــه انجمــن میزبــان علــى امیــن، مدیر 
شــرکت پســته پرایمکــس هــم بــود کــه 
مثــل همیشــه از غرفــه انجمــن بازدیــد 
کردنــد و در مــورد مســائل مهــم صنعــت 
پســته و اخبــار روز بــازار بــا ایشــان 

ــت شــد. صحب

ماهنامــه پســته: امســال انجمــن چــه 
فعالیت هایــى را در ایــن نمایشــگاه انجــام 
ــه اهــداف  ــد ب ــه ســعى کردی داد؟ چگون

مدنظــر نزدیــک شــوید؟
نخعــى: فعالیت هایــى کــه از قبــل 
ــته  ــاى پس ــى مزای ــده، معرف ــف ش تعری
تبلیــغ  و  ترویــج  راســتاى  در  ایــران 
جایــگاه پســته ایــران، ارائــه آمــار و 
اطالعــات صنعــت پســته ایــران، مالقــات 
ــى  ــاى بین الملل ــا همتاه ــرت ب و معاش
صنعــت پســته و معرفــى اعضــاى انجمن 
اســت کــه ایــن فعالیت هــا امســال 
ــور  ــته به ط ــاى گذش ــل دوره ه ــم مث ه
ــاً، اطالعــات  شایســته انجــام شــد. ضمن
تمــاس کلیــه بازدیدکننــدگان غرفــه 
انجمــن کــه متقاضى پســته ایــران بودند، 
ثبــت و ضبــط شــد تــا بعــد از نمایشــگاه 
در اختیــار حامیــان مالــى انجمــن قــرار 
بگیــرد. چنانچــه ســایر اعضــاى محتــرم 
ــت  ــه دریاف ــد ب ــم عالقه من ــن ه انجم
ــا  ــد ب ــند، مى توانن ــات باش ــن اطالع ای
تمــاس بــا دبیرخانــه از شــرایط آن اطالع 

ــد. کســب کنن
کــه  ترویجــى  فعالیت هــاى  از  یکــى 
ــگاه  ــار در نمایش ــن ب ــراى اولی ــال ب امس
انجــام شــد، معرفــى ارقــام تجــارى 
ــه  ــود؛ 4 رقــم تجــارى پســته ب پســته ب
ــه  ــده ب ــوداده و بسته بندى ش ــورت ب ص
ــاوى  ــک ح ــور کوچ ــک بروش ــراه ی هم
پســته  اونس هــاى  و  ارقــام  معرفــى 
ــتقبال  ــا اس ــه و ب ــه ارائ ــى در غرف ایران

مراد مرتاض، عضو هیات امنای انجمن:
  حضور انجمن در این نمایشگاه در وهله اول باعث معرفى و شناخت مى شود

  انجمـن بـا حضور در این نمایشـگاه کمـک مى کند که صنعت پسـته ایـران را به دنیا 
بشناسـاند کـه به نظرم ایـن یک نقطه قوت اسـت

  وقتـى یـک تاجـر مى خواهـد از طـرف ایرانى پسـته بخرد، دانسـتن وضعیت پسـته 
ایـران و آگاهـى از یک سـرى و آمـار و اطالعات قطعـاً برایش اهمیـت دارد

  امـروز یکـى از فعالیت هاى انجمـن، ارائه آمار صحیح و شـفاف و نشـان دادن وضعیت 
درسـت تولیـد و تجارت پسـته ایران به دنیا اسـت

  دانسـتن اطالعات شـفاف صنعت پسـته ایران بـراى رقیب اصلى (شـرکت واندرفول) 
مفیـد اسـت و خیلى کمـک مى کند که بهتـر بتوانند بـازار را تنظیم کنند؛ ایـن هم به نفع 

ما اسـت، هـم به نفع خودشـان

  هیچ کـس در دنیـا برایـش مهم نیسـت که پسـته ایـران طعـم دارد یا نـدارد، بهتر از 
پسـته آمریکا اسـت یـا بدتر؛ بـراى مشـترى این مهم اسـت که ایـران چقدر پسـته مى 

توانـد تأمیـن و با چـه کیفیتى صـادر کند

  بیشـترین سـوالى کـه تکرار مى شـد ایـن بود که کـدام یکـى از ایـن صادرکنندگان 
را بـه مـا پیشـنهاد مى دهیـد؟ کـدام یـک قابـل اطمینان تـر اسـت؟ انجمـن کار کـدام 
صادرکننـده را تضمیـن مى کند؟ واضح اسـت کـه از نظر اخالقى ما نمى توانسـتیم کسـى 

را معرفـى کنیـم. انجمـن باید فکـرى به حـال این موضـوع بکند
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شــد.  روبــه رو  بازدیدکننــدگان  زیــاد 
هــدف از ایــن فعالیــت آشــنا کــردن 
بازدیدکننــدگان بــا دو مزیــت طعــم 
اســتثنائى و ارقــام متنــوع پســته ایرانــى 

ــود. ب
ــور  ــى حض ــان مال ــات حامی ــه تبلیغ ارائ
انجمــن در نمایشــگاه یکــى دیگــر از 
ــش  ــا پی ــه از ماه ه ــود ک ــى ب فعالیت های
بــراى اجــراى آن برنامه ریــزى جــدى 
اطالع رســانى  از  بعــد  کرده بودیــم. 
ــه  ــى ک ــه، اعضای ــن زمین ــن در ای انجم
تمایــل داشــتند محتــواى تبلیغاتــى 
خــود را در اختیــار مــا قــرار دادنــد. بــراى 
اجتنــاب از هرگونــه محدودیــت در ارائــه 
محتــواى تبلیغاتــى اعضــا، یــک وبســایت 
ــى  ــور طراح ــن منظ ــه ای ــى ب اختصاص
شــد و اطالعــات کامــل تبلیغاتــى اعضــا 
اعــم از معرفــى شــرکت، زمینــه فعالیــت، 
معرفــى مدیرعامــل، بازارهــاى صادراتــى، 
معرفــى محصــوالت شــرکت، بروشــورها 
و کاتالوگ هــا بــه همــراه ســایر محتــواى 
ــن  ــرکت در ای ــى ش ــرى و ویدئوی تصوی
روز  اولیــن  در  و  بارگــزارى  وبســایت 
ــد و  ــى ش ــوگا از آن رونمای ــگاه آن نمایش
ــرار  ــدگان ق ــه بازدیدکنن ــار هم در اختی
گرفــت. وبســایت حامیــان مالــى انجمــن 

ــود. ــال خواهدب ــدت یکســال فع ــه م ب
کــه  فعالیت هایــى  از  دیگــر  یکــى 
امســال انجــام شــد، پخــش چنــد فیلــم 
فیلم هــاى  بــود.  انجمــن  غرفــه  در 
ــرآورى و  ــد، ف ــاى تولی ــى بخش ه معرف

ــى  ــران، معرف تجــارت صنعــت پســته ای
محصــول مغــز ســبز پســته ایــران، 
معرفــى وب ســایت انگلیســى انجمــن 
ــت  ــات صنع ــار و اطالع ــع آم ــه مرج ک
ــه  ــل تهی ــز از قب ــران اســت نی پســته ای
ــه نظــر مــن  و پخــش شــد. ایــن هــم ب
جــزو فعالیت هایــى اســت کــه اهمیــت و 

دارد. تأثیرگــذارى 
ــى  ــر از فعالیت های ــى دیگ ــاض: یک مرت
ــواالت  ــه س ــخ ب ــد پاس ــام ش ــه انج ک
بازدیدکننــدگان در خصــوص مســائل 
مربــوط بــه تولیــد و تجــارت پســته ایران 
ــن  ــدگان انجم ــط نماین ــه توس ــود ک ب

ــام شــد. انج
فعالیت هــا،  اهــداف،  مهرابــى: 
بازخوردهــا و نتایجــى کــه خانــم نخعــى 
ــه  ــد هم ــح دادن ــاض توضی ــاى مرت و آق
درســت و بــه جــا اســت و عواملــى 
ــگاه  ــت و جای ــه ارزش و اهمی ــت ک اس
ــا  ــرد. ام ــاال مى ب ــن را ب ــار انجم و اعتب
توصیــه مــن ایــن اســت کــه در حضــور 
در نمایشــگاه ها غیــر از جنبــه اعتبــارى، 
و  ببینیــم  هــم  را  دیگــر  جنبه هــاى 
حــاال  کنیــم.  برنامه ریــزى  برایشــان 
ــه اى  ــم، هزین ــم کارى مى کنی ــه داری ک
مى کنیــم و وقــت صــرف مى کنیــم، 
پــس تــالش کنیــم نتایــج بهتــرى 

ــم. ــت کنی برداش
در بحــث مزایــاى پســته بایــد یــک مقدار 
ــگاه  ــکافانه تر ن ــر و موش ــد دقیق ت ــا دی ب
کنیــم. نبایــد همــان شــعارهاى قدیــم را 

هــر ســال تکــرار کنیــم. االن بایــد برویــم 
بــه نســبت نیــاز روز بــازار، مزایــاى جدید 
بــراى پســته ایرانــى تعریــف کنیــم. 
ــد  ــران بای ــته ای ــاى پس ــح مزای در توضی
توجــه کنیــم کــه مخاطبمــان کیســت و 
بحــث مزایــا چــه اهمیتــى برایــش دارد. 
ــى  ــته ایران ــزه پس ــم و م ــه طع ــروز ب ام
در  مى دهنــد؛  اهمیــت  کــم  خیلــى 
ــائلى  ــراى مشــترى پســته مس ــوض ب ع
مثــل اینکــه چهطــور مى توانیــم پســته 
ــم؟  ــل کنی ــور حم ــم؟ چط ــن کنی تأمی
چطــور تضمیــن کیفیــت کنیــم؟ چطــور 
قــرارداد ببندیــم؟ و هــزار موضــوع دیگــر 
بیشــتر اهمیــت دارد تــا موضــوع خــاص 

طعــم پســته.
شــاید امــروز بتوانیــم بــه جــاى تمرکز بر 
برتــرى طعــم پســته ایرانــى نســبت بــه 
پســته آمریکایــى، ببینیــم رقیبمــان چــه 
کار انجــام مى دهــد کــه مــا نمى کنیــم؟ 
ــًال  ــم؟ مث ــه داری ــن آن چ و در جایگزی
امــروز رقیــب مــا یــک پســته یک شــکل 
و یکنواخــت و یــک ســایز  و یــک مــدل 
بیشــتر نــدارد. ایــن نــوع تولیــد بــراى مــا 
ــم  ــروز مى توانی ــاً ام ســخت اســت. اتفاق
ــدازه  ــایز و ان ــم و س ــوع رق ــن تن روى ای
و شــکل پســته ایرانــى بــراى مخاطب هــا 
و مصــارف مختلــف تبلیــغ کنیــم. تبلیــغ 
بــه ایــن صــورت انجــام گیــرد کــه بــراى 
ــود  ــح ش ــى واض ــته ایران ــى پس متقاض
کــه یــک کاالى صنعتــى یــک شــکل و 
یکنواخــت تحویــل نمى گیــرد؛ بلکــه اگــر 
پســته کشــیده بخواهیــد هســت، پســته 
ــد هســت، پســته درشــت  ــرد بخواهی گ
بخواهیــد هســت، پســته ریــز بخواهیــد 
ــته را  ــد پس ــا نمى توان ــب م هســت. رقی
ــه این صــورت تولیــد کنــد. در نهایــت،  ب
بــه نظــر مــن بایــد مواظــب باشــیم کــه 
دچــار ایــن ضرب المثــل "خــود گویــم و 
خــود خنــدم" نشــویم کــه فقــط بگوییم 
پســته  از  خوش طعم تــر  مــا  پســته 

رقیــب اســت.
مرتــاض: ایــن درســت اســت کــه اکثــر 
ــران را  ــته ای ــًال پس ــا کام ــان م مخاطب
مى شــناختند و برایشــان هــم مهــم 
نبــود طعــم پســته ایــران بهتــر از پســته 
آمریــکا اســت. واقعیــت قضیــه این اســت 
ــم  ــش مه ــا برای ــس در دنی ــه هیچ ک ک
نیســت کــه پســته ایــران طعــم دارد یــا 
نــدارد، بهتــر از پســته آمریــکا اســت یــا 
ــراى مشــترى ایــن مهــم اســت  ــر. ب بدت
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ــد  ــى توان ــته م ــدر پس ــران چق ــه ای ک
تأمیــن و بــا چــه کیفیتــى صــادر کنــد.

امــا پیــرو صحبــت خود شــما کــه گفتید 
امســال خیلــى از بازدیدکننده هــا جــدى 
و هدفمنــد بودنــد، بایــد گفــت کــه ایــن 
قبیــل بازدیدکننده هــا از قبــل همــه چیز 
را در مــورد پســته ایرانــى مى داننــد. 
درســت نیســت کــه بگوییــم چــون 
مخاطــب مــا خیلــى از ایــن اطالعــات را 
از قبــل دارد، صحبــت از مزایــاى پســته 
ــاى ترویجــى  ــا انجــام فعالیت ه ــران ی ای
بى فایــده اســت. بایــد فــرض کنیــم ایــن 
فعالیت هــاى تبلیغاتــى بــراى 10 یــا 
حتــى 5 درصــد از بازدیدکننــدگان مفید 
بــوده، پــس بــه هــر حــال ارزش خــودش 
ــراى آن  ــا ب ــن قبیــل فعالیت ه را دارد. ای
ــچ اطــالع  ــه هی ــى ک ــته از مخاطبان دس
ــتند  ــى نداش ــته ایران ــا پس ــنایى ب و آش
ــتند  ــه داش ــاً عالق ــه واقع ــانى ک ــا کس ی
اطالعــات بیشــترى کســب کننــد، انجــام 

شــد.
ایــن داســتان مثــل مقدمــه اى اســت کــه 

ــما  ــى ش ــا وقت ــد. ی ــا دارن ــه کتاب ه هم
یــک مقالــه مى خوانیــد حتمــاً یــک 
مقدمــه کوچکــى دارد بــراى کســانى 
کــه واقعــاً اطالعــات کافــى از آن موضــوع 
ندارنــد. هــر مطلــب یــک تعریــف و 
مقدمــه کوچکــى الزم دارد کــه خواننــده 
بتوانــد بــا خوانــدن آن بــا موضــوع آشــنا 
شــود، بعــد بــرود مابقــى مقالــه را بخواند.

بنابرایــن، مــن فکــر مى کنــم عــالوه 
ــک  ــد ی ــگى بای ــاى همیش ــر فعالیت ه ب
ســرى فعالیت هــاى جدیــد بــراى حضــور 
در نمایشــگاه آنــوگا تعریــف شــود. مثــًال 
ــه اطالعــات اعضــاى انجمــن  بعــد از ارائ
بــه بازدیدکنندگان بیشــترین ســوالى که 
تکــرار مى شــد ایــن بــود کــه کــدام یکــى 
از ایــن صادرکننــدگان را بــه ما پیشــنهاد 
مى دهیــد؟ کــدام یــک قابــل اطمینان تــر 
اســت؟ انجمــن کار کــدام صادرکننــده را 
ــد؟ واضــح اســت کــه از  تضمیــن مى کن
ــا نمى توانســتیم کســى  نظــر اخالقــى م
را معرفــى کنیــم. انجمــن بایــد فکــرى به 

حــال ایــن موضــوع بکنــد.

ماهنامــه پســته: ارزیابــى شــما از آثــار 
ــد  شــرکت در ایــن نمایشــگاه هــم از بُع
ــم از  خارجــى (مشــتریان خارجــى) و ه

بُعــد داخلــى چیســت؟
ــک  ــن ی ــن، انجم ــر م ــى: به نظ مهراب
وظیفــه اى اول در قبــال اعضــا و ســپس 
ذینفعــان صنعــت پســته دارد و آن ایــن 
اســت کــه در هــر دوره اى کــه تیــم 
انجمــن در یــک نمایشــگاه یــا رویــدادى 
ــى  ــک چیزهای ــد ی ــد بای شــرکت مى کن
ــا  ــى ب ــرد و یــک چیزهای ــا خــودش بب ب
خــودش بیــاورد. در ایــن دنیــاى پــر 
تغییــر و تحــول و ســریع امــروز هــر 
ــوگا  ــراى آن ــه ب ــار ک ــک ب ــال ی دو س
ــر برگردیــم.  ــا دســت پ مى رویــم بایــد ب
بایــد اعضــا و ذینفعــان صنعــت را از 
آخریــن تغییــرات، جهت هــا و روندهــاى 
ــم و  ــع کنی ــا مطل ــته دنی ــت پس صنع
نســبت بــه آن حساس ســازى کنیــم.

ــا  ــه ب ــن زمین ــته: در ای ــه پس ماهنام
ــگاه  ــدى در نمایش ــه جدی ــا نکت ــد ی رون

ــتید؟ ــورد داش ــال برخ امس
مهرابــى: بلــه، در ســال هاى اخیــر 
ــه  ــا از جمل ــع در دنی ــه صنای ــد هم رون
صنایــع غذایــى، کــه بــه کار مــا مربــوط 
ــع  ــتم توزی ــه از سیس ــود، رفته رفت مى ش
ســنتى دارد فاصلــه مى گیــرد و به ســمت 
سیســتم فــروش صنعتى یعنــى توزیع در 
فروشــگاه هاى زنجیــره اى خیلــى بــزرگ 
در حــال حرکــت اســت. در طــول چهــار، 
پنــج ســال اخیــر رونــد ایــن تغییــر را بــه 
شــدت در جامعــه خودمــان هــم داریــم 
ــک  ــم ی ــر پارادای ــن تغیی ــم. ای مى بینی
ــث  ــاده ترین اش بح ــه س ــى دارد ک تبعات

تأمیــن مــاده اولیــه اســت.
یــک فروشــگاه زنجیــره اى کــه دارد 
ــر کاالى  ــا ه ــته ی ــه، پس ــک لحظ در ی
ــا توزیــع  دیگــرى را مثــًال در نصــف اروپ
مــوردى  خریــد  نمى توانــد  مى کنــد، 
ــه  ــد، بلک ــام ده ــه اى انج ــرد و لحظ ُخ
مجبــور اســت کاالیــش را به صــورت 
قــراردادى یعنــى در حجــم بــاال، بــا 
قیمــت ثابت و کیفیــت یکنواخــت بخرد. 
کــه  بخــش  ایــن  تأمین کننــدگان 
صادرکننــدگان مــا باشــند، بایــد از ایــن 
رونــد تغییر در دنیــا و الزامــات آن آگاهى 
ــد دارد در  ــر رون ــن تغیی داشته باشــند. ای
کل بازارهــاى دنیــا اتفــاق مى افتــد. شــما 

حسین مهرابی، عضو هیات امنای انجمن:
  نمایشـگاه هـم فرصـت دیـدار حضـورى و تبـادل نظـر بـراى افـراد، مشـتریان، 
عرضه کننـدگان، تقاضاکننـدگان، تأمین کننـدگان موادغذایـى مهیا مى کنـد و هم فرصت 

آشـنایى هاى جدیـد و رابطـه سـاختن ها و ارتباطـات جدیـد

  سـه نمایشـگاه اصلى داریم که متصل با داسـتان پسـته هسـتند؛ یکى آنوگاى آلمان 
اسـت، دیگرى سیال فرانسه و سـوم، نمایشگاه سـاالنه گالفود دوبى

  انجمـن پسـته ایـران امـروز در دنیا یـک اعتبـار و جایگاه ویـژه دارد؛ یـک بخش از 
اعتبـار انجمـن اعضایش هسـتند، یک بخش از آن صنعت پسـته اسـت و یـک بخش هم 

انجمن فعالیت هـاى 

  بـاالى 90 درصد غرفـه داران یا بازدیدکنندگان نمایشـگاه حضورشـان جنبه تجارى و 
بازاریابـى دارد و شـاید کمتـر از 10 درصد سـازمان هایى مثـل انجمن مى آیند که کارشـان 

غیرتجـارى و فقـط براى شناسـاندن، معرفى یا پیشـبرد چنین اهدافى اسـت

  بازدیدکننـدگان امـا بـا توجـه دقیق به لغـت انجمن، دنبـال یک تاجر خـوب بودند یا 
براى تجـار و صادرکننـدگان ایرانى تضمین اعتبار مى خواسـتند

  نمایشـگاه آنوگاى امسـال اولین نمایشـگاه جدى بعد از پشـت سـر گذاشـتن پاندمى 
کرونـا بود و تعـداد بازدیدکننـدگاِن جدى و هدفمند و کسـانى که واقعاً نیازمنـد به تجارت 
بودنـد خیلـى بیشـتر از افـراد رهگذرى بود کـه معمـوالً براى تفریح به نمایشـگاه ها سـر 

نند مى ز

  بـراى مشـترى پسـته مسـائلى مثل اینکـه چه طـور مى توانیم پسـته تأمیـن کنیم؟ 
چطـور حمل کنیم؟ چطور تضمیـن کیفیت کنیم؟ چطور قـرارداد ببندیـم؟ و هزار موضوع 

دیگـر بیشـتر اهمیت دارد تـا موضوع خاص طعم پسـته

بازرگانی
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ــا  ــوپرمارکت ب ــوى آن س ــد جل نمى توانی
آن حجــم بــاالى کار بنشــینید و بگوییــد 
طعــم پســته مــا خارق العــاده اســت! 
ــما مى پرســد چطــور  ــوپرمارکت از ش س
مى توانــى پســته مــن را در فــالن حجــم 
تأمیــن کنــى؟ بــا چــه کیفیــت و قیمتى 
مى توانــى تأمیــن کنــى؟ بدیهــى اســت 
ــت  ــم اولوی ــه در آن ســطح از کار، طع ک

نهــم یــا دهــم را دارد.
تجــارت  در  پارادایــم  تغییــر  ایــن 
ــاق  ــا دارد اتف ــى در دنی محصــوالت غذای
مى افتــد و در خیلــى از کشــورها خیلــى 
ــراى  ــاده و ب ــاق افت وقــت اســت کــه اتف
مــا یــک ســرى تبعاتــى بــه دنبــال دارد، 
هــم از لحــاظ تجــارت و صــادرات کاالى 
مــا، هــم از لحــاظ فــرآورى آن در داخــل 
کشــور و هــم از لحــاظ تولیــد که مــا باید 
همــه اینها را سلســله وار ببینیم. کشــاورز 
مــا، فرآورى کننــده مــا و صادرکننــده مــا 
ــا  ــود را ب ــد خ ــالش کنن ــد ت ــه بای هم
ایــن تغییــرات تطبیــق دهنــد و ببیننــد 

کجــاى ایــن داســتان هســتند.
ــر ایــن اســت کــه ایــن  موضــوع جالب ت
ــاد  ــکافى ایج ــک ش ــم ی ــر پارادای تغیی
کــرده بیــن نحــوه فــروش صنعتــى 
ســوپرمارکت ها و فروشــگاه هاى لوکــس. 
ــوز  ــا هن ــه م ــم ک ــوش کنی ــد فرام نبای
بازارهــاى خــاص، مشــترى هاى کوچــک 
ــس و  ــوالت لوک ــدار محص ــاص طرف خ
برندهــا را داریــم. هنوز در دنیا مشــتریانى 
آرم  بــا  کاال  نمى رونــد  کــه  هســتند 
ــره اى  ــگاه هاى زنجی ــى از فروش اختصاص
بخرنــد بلکــه دوســت دارنــد برنــد خــاص 
آن کاال را بخرنــد مثــل قهــوه کــه مثــال 
ــورد پســته  ــى رایجــى اســت. در م خیل
ــى  ــن آنجای ــور اســت و ای ــم همین ط ه
ــرایط  ــا ش ــى ب ــته ایران ــه پس ــت ک اس
ــاب  ــا ب ــواع و اقســام واریته ه خــاص و ان
طبــع ســالیق مختلــف، مى توانــد جــاى 

ــور داشــته باشــد. مان
ــه  ــا ک ــته م ــت پس ــه اى از صنع آن تک
توانایــى تأمیــن پســته بــه فروشــگاه هاى 
زنجیــره اى بــزرگ دارد بایــد خــود را 
ــم  ــه اى ه ــد، آن تک ــا وصــل کن ــه آنه ب
کــه مى توانــد تأمین کننــده برندهــا و 
فروشــگاه هاى لوکــس باشــد بایــد بــرود 
ــى  ــته ایران ــاص پس ــاى خ روى مزیت ه
ــد  ــد. نبای ــز کن ــج و تمرک ــغ، تروی تبلی
دلمــان فقــط خــوش باشــد کــه پســته 
ــد  ــه بای ــم، بلک ــه مى کنی ــى عرض ایران

ــیم. ــى را بشناس ــته ایران ــب پس مخاط

ــه پســته: ســوال آخــر اینکــه  ماهنام
ــن دوره از  ــرکت در ای ــراى ش ــن ب انجم
ــا چــه مســائل، مشــکالت و   نمایشــگاه ب
نقــاط ضعــف و قوتــى در خــارج از انجمن 
روبــه رو بــود؟ فکــر مى کنیــد بــراى 
ســال هاى بعــد بایــد چــه ترتیباتــى 

ــردد؟  ــاذ گ اتخ
نقــاط  بــه  مى کنــم  فکــر  نخعــى: 
قــوت حضــور انجمــن در نمایشــگاه 
امســال در ســواالت قبــل پاســخ داده 
ــق روال  ــم طب ــال ه ــن امس ــد. انجم ش
دوره هــاى گذشــته در پاویــون ایــران بــه 
عنــوان غرفــه دار حضــور داشــت. شــرکت 
بین المللــى  نمایشــگاه هاى  ســهامى 
ــران  ــون ای ــزارى پاوی ــران مجــرى برگ ای
ــه  ــا توج ــت. ب ــوگا اس ــگاه آن در نمایش
ــران، از  ــون ای ــائل پاوی ــع مس ــه جمی ب
ــت  ــا کیفی ــه ت ــا گرفت ــى غرفه ه جانمای
مى کنــم  فکــر  مــن  غرفه ســازى، 
ضــرورى اســت انجمــن بــراى نحــوه 
ــه دار  ــوان غرف ــده به عن حضــورش در آین
ــوگا، تجدیدنظــر جــدى  در نمایشــگاه آن
ــد. شــاید انتظارداشــتن از نهادهــاى  بکن
ــأن  ــت و ش ــه اهمی ــراى اینک ــى ب دولت
انجمــن پســته به عنــوان یــک نهــاد ملــى 
در صنعــت پســته ایــران را درك کننــد، 

انتظــار نابه جایــى باشــد!
ــه  ــم ک ــه کن ــن را اضاف ــى: ای مهراب
ــى در  ــم خوب ــه نظــر مــن امســال تی ب

ــم  ــت؛ ه ــور داش ــن حض ــه انجم غرف
بــه لحــاظ اشــراف بــه موضوعــات، 
آمــار و اطالعــات، هــم بــه لحــاظ 
تســلط نماینــدگان انجمــن بــه مســائل 
ســواالت  بــه  تجــارى  و  کشــاورزى 
بازدیدکننــدگان غرفــه انجمــن به طــور 

ــد. ــخ داده ش ــل پاس کام
غرفه گــذاران  اکثــر  کــه  مى دانیــم 
در نمایشــگاه، بــراى عرضــه کاال یــا 
خدمــات مى آینــد امــا انجمــن کــه 
عرضــه کاال نــدارد، بلکــه بــراى معرفــى 
صنعــت پســته، ارائــه آمــار و اطالعــات و 
بــه نمایندگــى از اعضایــش در نماشــگاه 
ــن  ــن م ــد. بنابرای ــدا مى کن ــور پی حض
در  انجمــن  حضــور  مى کنــم  فکــر 
ــا  ــد یــک فرقــى ب نمایشــگاه حتمــاً بای
بقیــه غرفــه داران داشــته باشــد. به نظــر 
مــن، اگــر انجمــن بتوانــد خــارج از 
ــزرگ در  ــران یــک فضــاى ب ــون ای پاوی
نمایشــگاه بگیــرد و بــه اعضایــش غرفــه 
اجــاره دهــد، ایــده بســیار خوبــى اســت، 
مثــل همــان کارى کــه شــوراى جهانــى 
کار  ایــن  مى کنــد.   (INC) خشــکبار 
ــد  ــیار مفی ــن بس ــراى انجم ــد ب مى توان
باشــد، هــم از لحــاظ تبلیغاتــى کــه یک 
پاویــون بــزرگ بــه نــام انجمــن پســته 
اعتبــار  و  مى شــود  ســاخته  ایــران 
ــا در  ــور اعض ــار حض ــه اعتب ــن ب انجم
پاویــون مى افزایــد و هــم از ایــن جهــت 
کــه حضــور غرفه هــاى اعضــاى انجمــن 
باعــث رونــق پاویــون انجمــن مى شــود. 

بازرگانی
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قیمت پسته آمریکا؛ 
از نقطه آغاز تا واقعیات بازار

سحر نخعی،
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

پســته در بازارهــاى جهانــى طــى ســال هاى اخیــر 
ــت؛ از اوج  ــود دیده اس ــه خ ــى را ب ــاى مختلف قیمت ه
ــد  ــت جدی ــکل گیرى قیم ــف 5 دالر! ش ــا ک 12 دالر ت
نیــز در هــر ســال معمــوالً در آغــاز فصــل فروش پســته، 
یعنــى بعــد از برداشــت محصــول، ضمــن هیجــان 
ــران  ــت و منتظ ــز اس ــش برانگی ــودن، چال ــز ب برانگی
زیــادى دارد؛ چــرا کــه بیــن ســاختارهاى مختلــف 
ــى  ــاى اساس ــا تفاوت ه ــته در دنی ــروش پس ــد و ف تولی
و غیرقابــل انــکارى وجــوددارد کــه ایــن امــر را حســاس 
ــى  ــى کاف ــه تنهای ــوع ب ــن موض ــد. ای ــر مى کن و زمان بَ
اســت کــه تشــابهى بیــن چگونگــى شــکل گیرى قیمــت 
پســته ایرانــى و آمریکایــى و همچنیــن تطابــق زمانــى 

بازرگانی

ــى،  ــا به طورکل ــد. ام ــته باش ــن دو وجودنداش ــن ای بی
چشــم  همــه منتظــران بــه دهــان قیمت گــذاِر آغازیــن 
یعنــى اســتورات رزنیــک، مالــک شــرکت پســته و بــادام 

ــت.   ــه شده اس ــکا دوخت ــول در آمری واندرف
ــنبه 12 ــک در روز دوش ــر رزنی ــت مدنظ ــال قیم امس

مهرمــاه 1400 اعــالم شــد و هــر کیلوگــرم پســته 
ــدود 8,36 ــس 27-21، ح ــک اون ــه ی ــى درج آمریکای

ــت  ــون قیم ــاى پیرام ــا بحث ه ــورد. ام ــت خ دالر قیم
ــوگاى امســال و  ــگاه آن ــیه نمایش ــده در حاش ــالم ش اع
ــود و شــنیده مى شــد  ــران حســابى داغ ب ــون ای در پاوی
کــه معامالتــى کــه در عمــل صــورت مى گیــرد، طیفــى 
ــود.  ــامل مى ش ــا 7,7 دالر را ش ــاى 8,15 ت از قیمت ه
بنابرایــن، بــا توجــه بــه اهمیــت و آثــار موضــوع 
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ســال  هــر  آغــاز  در  آمریــکا  پســته  قیمت گــذارى 
تجــارى، در ایــن شــماره از ماهنامــه دنیــاى پســته 
ــن  ــب ای ــداد در قال ــن روی ــر ای ــم ب ــاى حاک واقعیت ه
ــه  ــه نقط ــن، در ادام ــود. همچنی ــه مى ش ــت ارائ یادداش
نظــرات و دیدگاه هــاى دو تــن از صادرکننــدگان پســته 
ــه دار  ــوان غرف ــگاه به عن ــه در نمایش ــن ک ــو انجم عض

حضــور داشــتند، نیــز منعکــس شده اســت.
در ابتــدا بیــان ایــن موضــوع از اهمیــت ویــژه اى برخوردار 
ــرآورى  ــکا، بخــش ف اســت کــه در صنعــت پســتۀ آمری
ــد از نظــام اقتصــادى و  ــروش همچــون بخــش تولی و ف
ویژگــى صنعتــى تأثیــر گرفتــه و خــود را بــا آن تطبیــق 
ــه  ــاز ب ــه نی ــه ب ــا توج ــرآورى ب ــاى ف ــد. واحده داده ان
ســرمایه گذارى هنگفــت، هزینه هــاى جــارى بــاال و 
دوره فعالیــت خیلــى کوتــاه در طــى ســال، بهینه ســازى 
ــکل  ــاال ش ــت ب ــى و ظرفی ــاس صنعت ــده و در مقی ش
ــرآورى  ــاى ف ــن شــرایطى، ترمینال ه ــد. در چنی گرفته ان
ــذب  ــراى ج ــى ب ــدازة کاف ــه ان ــد ب ــرف بای ــک ط از ی
باغــداران جذابیــت ایجــاد کننــد تــا بتواننــد بــا حداکثــر 
ظرفیــت فعالیــت کننــد و از طــرف دیگــر بایــد بتواننــد 
بــراى فــروش محصــول تحویــل گرفتــه شــده بــه بهترین 

قیمــت بازاریابــى کننــد.
ــته  ــت پس ــاختار صنع ــده در س ــث ش ــئله باع ــن مس ای
آمریــکا، فــرآورى و فــروش محصــول به صــورت یکپارچــه 
ــول را  ــدگان محص ــن، فرآورى کنن ــود. بنابرای ــام ش انج
به صــورت تَــر از باغــداران مى خرنــد و پــس از فــرآورى، 
آن را در بــازار داخــل مى فروشــند یــا بــه مقاصــد 
هزینه هــاى  به علــت  مى کننــد.  ارســال  صادراتــى 
قابل توجــه بخــش فــرآورى و فــروش در صنعــت پســته 
آمریــکا، حــدود 25 درصــِد قیمــت تجــارى پســته خــام 
فلــه آمریکایــى، متعلــق بــه ایــن بخــش اســت و باغــدار 
ــت  ــِد قیم ــا 70 درص ــول تنه ــور معم ــى به ط آمریکای
تجــارى پســته فلــه را از فرآورى کننــده اى کــه پســته اش 

ــد. ــت مى کن ــل داده، دریاف ــه وى تحوی را ب
در حــال حاضــر، بزرگ تریــن تولیدکننــده، فرآورى کننــده 
و عرضه کننــده پســته در آمریــکا شــرکت واندرفول اســت. 
ایــن شــرکت بــه تنهایــى عرضــۀ نزدیــک بــه 60 درصــد 
پســته آمریــکا را در اختیــار دارد و آن را بــه دو صــورت فله 
و خرده فروشــى (تحــت برنــد واندرفــول)، در بــازار داخــل 

آمریــکا و بازارهــاى پســته در کشــورهاى مختلــف جهــان 
عرضــه مى کنــد. واندرفــول بــه دلیــل احاطــه اى کــه روى 
عمــدة حجــم پســته آمریکایــى دارد، در ابتــداى هر ســال 
محصولــى در میانــۀ فصــل برداشــت، قیمــت اولیــه فروش 

پســتۀ خــام فلــه خــود را اعــالم مى کنــد. 
ــت از  ــه صحب ــى ک ــر، زمان ــال هاى اخی ــن، در س بنابرای
«opening price» قیمــت اول فصــل یــا بــه اصطــالح
پســته آمریکایــى مى شــود، منظــور، قیمت گــذارى ایــن 
شــرکت اســت. تصمیم گیــرى راجــع بــه قیمــت  فــروش 
پســته بعــد از لحــاظ کــردن عوامــل و پارامترهــاى 
مختلــف مثــل میــزان محصــول، مانــده انبارهــا، عرضــه 
ــا،  ــه ســایر ارزه ــازار و ارزش دالر نســبت ب و تقاضــاى ب
منحصــراً توســط مالــک ایــن شــرکت انجــام مى شــود. 
ــد از  ــز بع ــى نی ــته آمریکای ــدگان پس ــه عرضه کنن بقی
اعــالم قیمــت توســط شــرکت واندرفــول، براســاس 
ــره  ــود وارد مذاک ــارى خ ــات تج ــت ها و مالحظ سیاس

ــوند. ــود مى ش ــتریان خ ــه مش ــته ب ــروش پس ــراى ف ب
به طورکلــى، قیمــت فــروش اول فصــل پســته آمریکایــى 
ــت  ــک قیم ــود؛ ی ــه مى ش ــول ارائ ــراى دو رده محص ب
ــک  ــه ی ــادِى درج ــته هاى رده ع ــراى پس ــه ب ــادى ک ع
ــود؛  ــالم مى ش ــخص اع ــى مش ــات کیف ــا خصوصی و ب
قیمــت دوم تحــت عنــوان «یوروســپک» کــه چند ســنت 
باالتــر اســت و بــراى ردة محصــول بــاب طبــع بازارهــاى 
ســخت گیرتر کــه حساســیت هاى بهداشــتى (مربــوط بــه 
افالتوکســین و باقیمانــده ســموم) باالتــرى دارنــد ارائــه 
مى شــود؛ مثــل بازارهــاى اروپــا، ژاپــن، اســترالیا و کانــادا. 
به عــالوه، چنانچــه حجــم ســفارش یــک مشــترى خیلــى 
بــاال باشــد، شــرکت واندرفــول ممکــن اســت بــراى دادن 
ــود  ــره ش ــاص وارد مذاک ــترى خ ــا آن مش ــف ب تخفی
ــى  ــف قیمت ــدار تخفی ــوالً مق ــن صــورت معم ــه در ای ک

ــد.  ــه مى مان محرمان
یــک مــدل پســته آمریکایــى هــم وجــود دارد کــه پســته 
«هالــران» نــام دارد. ایــن پســته کــه بــه پســته میدانــى 
ــا پســته  ــا مخلــوط معــروف اســت، به لحــاظ کیفــى ب ی
ــن  ــاوت اســت، از ای ــى متف ــادى درجــه یــک آمریکای ع
ــه  ــادى ب ــته ع ــت پس ــر از قیم ــنت پایین ت ــد س رو چن
فــروش مى رســد. مشــتریان ایــن مــدل پســته عمدتــاً از 

بــازار چیــن هســتند.

باغدار آمریکایی 
به طور معمول 

تنها ۷۰ درصدِ 
قیمت تجاری 
پسته فله را از 

فرآوری کننده ای 
که پسته اش را به 
وی تحویل داده، 
دریافت می کند

در ساختار صنعت 
پسته آمریکا، 

فرآوری و فروش 
محصول به صورت 

یکپارچه انجام 
شود. بنابراین، 

فرآوری کنندگان 
محصول را 

ر از  به صورت تَ
باغداران می خرند 

و پس از فرآوری، 
آن را در بازار داخل 

می فروشند یا به 
مقاصد صادراتی 
ارسال می کنند

بازرگانی
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شـنیده مى شـود کـه قیمت هـاى 
پسـته  شـده  اعـالم  فصـل  اول 
بـا  گفتـار  و  عمـل  در  آمریکایـى 
هـم متفـاوت هسـتند. دلیـل این 
امـر چیسـت و قیمـت اول فصـل 
پسـته آمریکا برچه اسـاس تعریف 

مى شـود؟
هر سـاله قیمت گذارى پسـته آمریکایى 
براسـاس پارامترهـاى مهمـى از جملـه 
سـال،  آن  تولیـدى  محصـول  مقـدار 
پیش بینـى میـزان فـروش محصـول آن 
سـال، حجـم محصـول سـال آینـده  و 
میـزان مانـده انبـار انتقالـى هـر سـال 
محصولـى به سـال بعـد انجام مى شـود؛ 
برایـن اسـاس برنامه ریـزى مى کننـد و 

مى گذارنـد. قیمـت 
دوسـتانى کـه در آنجا هسـتند پسـته را 
بـر مبنـاى منطـق بـازار قیمت گـذارى 
پسـته  کیلوگـرم  هـر  بـراى  مى کننـد. 
درجـه یـک آمریکایـى اونـس 21-27، 
واندرفـول  شـرکت  فصـل  اول  قیمـت 
امـا  شـد،  اعـالم  دالر   8,38 امسـال 
ایـن تعریـف بـراى همـه مشـترى هاى 
واندرفـول یکسـان نیسـت! اگر مشـترى 
500 کانتینـر بیشـتر خریـد کنـد، براى 
او تخفیـف خـاص قائـل مى شـوند. مثًال 
در بازار چین چون بزرگ ترین بازارشـان 
اسـت، بـه این صـورت عمـل مى کننـد 
کار  بیشـتر  مشـترى  پنـج  بـا  اوالً  کـه 
نمى کننـد؛ بـراى آن پنـج مشـترى نیز 
براسـاس همـان قیمت تعریف شـدة اول 
فصـل، مثـًال به شـرط سـفارش حداقل 
هـر  روى  سـنت  چنـد  کانتینـر،   500
کیلـو تخفیـف مى دهند. ایـن یک طرف 
طـرف دیگر این اسـت که  قضیـه اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه واندرفـول همیشـه 
روى حـدود 70 درصد بـازار احاطه دارد، 
سـایر شـرکت هاى آمریکایى این شرکت 

را ماننـد یـک چتر بـراى خودشـان قرار 
واندرفـول  شـرکت  قیمـت  مى دهنـد؛ 
سـایر  و  حداکثـرى  قیمـت  مى شـود 
شـرکت ها معمـوالً همیشـه 5 الـى 10

سـنت زیـر قیمـت واندرفـوّل شـروع به 
مى کننـد. فروختـن 

پـس قیمت هـاى 8,38 تـا 8 به عنـوان 
تلورانس بازار نسـبت بـه ظرفیت فروش 
مى شـوند؛  قلمـداد  خریـد  ظرفیـت  و 
بنابرایـن منطق تعریف شـده این اسـت 
کـه اگـر مشـترى در بـازار امـروز دارد 
قـرارداد بـراى 500 کانتینـر مى بنـدد، 
بایـد بـا کسـى کـه 10 کانتینـر بیشـتر 
داشته باشـد.  فـرق  نمى خواهـد، 
بنابرایـن، آمریکایى هـا ریسـک بـازار را 
بـه این صـورت بـراى مشـترى توجیـه 

مى کننـد.
امـا در مملکت ما متأسـفانه هنوز منطق 
بـازار  فـروش  و  خریـد  منطـق  و  بـازار 
تعریف نشـده و بیشـتر حالت احساسى-

در  مشـترى  اگـر  مثـًال  دارد.  جنجالـى 
بـازار مـا پیـدا شـود کـه بخواهـد 100

کانتینـر پسـته بخـرد، مى گوینـد قطعـاً 

بایـد بـا حداکثـر قیمتى که مى شـود به 
او بدهیـم، تـا آنجـا هـم که مى شـود به 
سـرش مى کوبنـد تـا بتواند ایـن جنس 
را ببـرد. امـا آمریکایى هـا براى مشـترى 
کـه متقاضـى حجم باالى پسـته اسـت 
برمـى دارد،  بزرگ تـرى  ریسـک  دارد  و 

احتـرام قائل انـد. 

قیمـت 7,7 دالر بـه ازاى هـر کیلو 
هـم شـنیده مى شـود. نظرتـان در 

چیسـت؟ آن  مورد 
مـن تـا امروز ایـن قیمـت را نشـنیده ام. 
االن  کـه  پسـته اى  واقعـى  قیمـت 
بیـن  مى فروشـند  دارنـد  آمریکایى هـا 
8,38 و 8 دالر اسـت؛ در سـقف قیمـت 
هنـوز کسـى از آنهـا نخریـده اسـت و 
قیمـت 8 دالر بـراى تنـاژ بـاال اسـت که 
البتـه  مى شـود.  فـروش  و  خریـد  دارد 
آمریـکا یـک مـدل پسـته دارد بـه نـام 
جنـس میدانـى کـه بعـد از چیـدن از 
درخـت به علت محـدود بـودن ظرفیت 
فـرآورى بـه همـان صـورت بار مى شـود 
فرسـتاده  چیـن  بـراى  هـم  عمدتـاً  و 
مى شـود. ایـن مدل پسـته ممکن اسـت 
یـک مقـدار درجـه اش پایین تـر باشـد و 
شـاید در قیمـت 7,7 دالر هـم معاملـه 

شده باشـد.

وضعیـت محصـول امسـال پسـته 
آمریـکا چطـور اسـت؟

میـزان دهن بسـت کل محصول امسـال 
پسـته آمریـکا 6 درصـد گزارش شـده و 
امسـال بـه خاطـر ریـز بـودن پسـته ها 
اونس اصلى پسـته درجـه یک آمریکایى 
محصـول  شده اسـت.  تعریـف   21-27
سـال قبـل آمریـکا 400 هـزار تـن بود، 
امسـال 460 هـزار تن پسـته دارند. براى 
سـال آینـده نیـز پیش بینـى 600 هـزار 
تـن محصول دارند. پس چـه دلیلى دارد 

قیمـت را بـاال ببرند؟!
فکـر  کـه  عزیـزى  دوسـتان  بـه  مـن 
مى کردنـد آمریکایى هـا قیمت پسـته را 
تـا 9 یـا 9,3 باال مى برند گفتـم هر وقت 
مى خواهیـد بدانید طـرف مقابل تان قرار 
اسـت چـه کارى انجام دهـد، خودتان را 
جـاى او بگذاریـد. از آنهـا پرسـیدم اگـر 
شـما امسـال محصـول بزرگ داشـتید و 
محصـول سـال آینده تـان هـم بزرگ تـر 
بـود، قیمت را بـاال مى بردید؟ کـدام آدم 

عاقلـى ایـن کار را مى کنـد؟

«آمریکایـى هـا پسـته را بـر مبناى منطـق بـازار قیمت گـذارى مى کنند.» ایـن گزیـده مصاحبه بـا محمدرضا 
فرشـچیان، صادرکننـده پسـته اسـت. در حاشـیه نمایشـگاه آنوگا بـا او به گفت وگو نشسـتیم. 

با محمدرضا فرشچیان، صادرکننده پسته در حاشیه نمایشگاه آنوگا: 

قیمت برای همه مشتریان 
واندرفول یکسان نیست

بازرگانی
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دیدگاه محمدرضا شمس الهدا، صادرکننده پسته در حاشیه نمایشگاه آنوگا

آمریکایی ها از فروش نرفتن 
محصول شان می ترسند

به طور کلــى، بــراى دو نــوع پســته آمریکایــى قیمت گــذارى انجــام مى شــود؛ یــک- 
ــا مخلــوط 15 ــا اســتاندارد کیفــى مشــخص و دوم پســته اى ب پســته درجــه یــک ب

درصــد کــه گاهــاً درصــد دهــن بســت آن بــه 20 درصــد نیــز مــى رســد و در بــازار 
ــرران (میدانــى) مى شناســند. ــام هال ــه ن چیــن آن را ب

ــود  ــن ب ــد ای ــا در پیــش گرفتن ــه آمریکایى ه ــًال اشــتباهى ک امســال اســتراتژى کام
ــراى  ــا نــرخ 8,6 دالر ب ــه چیــن را ب کــه از اواســط تیرمــاه حمــل و فــروش پســته ب
کیلوگــرم پســته شــروع کردنــد؛ ســپس در اواســط مهرمــاه شــرکت واندرفــول نــرخ 8,38 دالر در هــر 
کیلــو را به عنــوان قیمــت اول فصــل پســته اعــالم کــرد! و ایــن باعــث بــروز مشــکالتى بــراى آنهــا شــد. 
همــان مشــتریان چینــى کــه پســته را از آنهــا بــا قیمــت 8,6 دالر خریــده بودنــد، پــس زدنــد و تمایلــى 
ــود کــه چــرا محصــول  ــن ب ــه ای ــا ب ــد. اعتــراض چینى ه ــا نشــان ندادن ــل گرفتــن محموله ه ــه تحوی ب
ــد.  ــاز کردن ــر ب ــنت پایین ت ــد را 10 س ــول جدی ــا محص ــد، ام ــت 8,6 دالر فروختن ــا قیم ــال را ب پارس
چینى هــا انتظــار داشــتند و پیش بینــى مى کردنــد کــه قیمــت اول فصــل بــا قیمــت 4 دالر بــاز شــود، 

امــا برعکــس آن اتفــاق افتــاد.
ــرس از  ــر ت ــى به خاط ــرکت هاى آمریکای ــایر ش ــه س ــد ک ــث ش ــول باع ــرکت واندرف ــدام ش ــن اق ای
فــروش نرفتــن آن حجــم زیــاد از محصــول شــروع بــه زیرفروشــى کننــد. طــى ســه، چهــار روز شــرکت 
واندرفــول نیــز شــروع کــرد بــه پاییــن آوردن نــرخ پســته در چیــن تــا اینکــه قیمــت بــه 8 دالر در هــر 
کیلــو رســید. حتــى خیلــى جالــب اســت کــه همیشــه قیمــت پســته آمریکایــى در بــازار اروپــا باالتــر 

ــته  ــت پس ــر قیم ــا االن دیگ ــود، ام ب
ــن و  ــد، چی ــازار هن ــى در ب آمریکای

ــت. ــت شده اس ــا یکنواخ اروپ
مــن احســاس مى کنــم حتــى قیمــت 
پســته بــا رونــدى کــه طــى مى کنــد 
ــى  ــد، ول ــز بیای ــر از 8 دالر نی پایین ت
ــه وجــود مــى آورد؟  چــه مســئله اى ب
ایجــاد اســترس بیــش از حــد باعــث 
ــه  ــبت ب ــترى نس ــاد مش ــدم اعتم ع
تشــویش  ایــن  و  مى شــود  خریــد 
مى آیــد  به وجــود  مشــترى  در 
کــه ممکــن اســت قیمــت پســته 
ــن موضــوع  ــد و ای ــر هــم بیای پایین ت
تمایــل بــه خریــد مشــترى را کامــًال 

ســرد مى کنــد. 

وضعیت تقاضاى پسته 
در بازار چین

پســته  بــازار  حاضــر،  درحــال 
دارد.  بیمارگونــه اى  وضعیــت 
هیچ گونــه تقاضایــى در بــازار بــراى 
خریــد پســته ایرانــى وجود نــدارد و 
علــت آن نیــز باالتــر بــودن قیمــت 
ــته  ــه پس ــى نســبت ب ــته ایران پس
آمریکایــى اســت. وقتــى مشــتریان 
قیمت هــا را مقایســه مى کننــد، 
انتظــار دارنــد قیمــت پســته ایرانى 
پاییــن بیاید. هــم اکنون خریــداران 
ســعى مى کننــد فقــط بــر اســاس 
نیازشــان خریــد کننــد و زمانــى که 
بــازار یــک ثبــات گرفــت، جدى تــر 

خریــد کننــد.
ــک  ــه ی ــته درج ــا پس آمریکایى ه
اونــس 27-21 را در بــازار چیــن 
زیــر 7,8 دالر هــم فروخته انــد. 
در مقابــل بایــد توجــه داشــت بــه 
قیمت هایــى کــه مــا بــه مشــتریان 
ــح اســت  ــم! واض ــنهاد داده ای پیش
پســته  چینــى  مشــتریان  کــه 
حتــى  مى خرنــد.  آمریکایــى 
شــنیده مى شــود کــه ممکــن 
تــرس  از  آمریکایى هــا  اســت 
مانــدن حجــم زیــادى از محصــول، 
ــد.  ــز بیاورن ــر نی ــت را پایین ت قیم
ــا در  ــنیده ها، آمریکایى ه ــق ش طب
ــادى پســته  شــهریورماه حجــم زی
نافــروش را بــدون قــرارداد بــه چین 

کرده انــد. ارســال 

بازرگانی
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شرکت پسته واندرفول تشریح کرد

آخرین وضعیت صنعت پسته آمریکا

تولید ایران و آمریکا در یک نگاه (برحسب هزار تن)

شـرکت پسـته و بـادام واندرفـول در گـزارش مـاه اکتبر خود توضیح طرف تقاضاى پسـته آمریـکا عنوان کرد: «فروش قابل توجه پسـته آمریـکا در  ماه اکتبر 
براى پوشـش جشـن سـال نوى چینى و مصرف پسـته در داخل آمریکا بوده اسـت.»

واندرفـول کیفیـت محصـول جدیـد پسـته آمریـکا را اینگونـه توصیف کرد: «محصول پسـته سـال 2021 آمریـکا 529 هزار تن ثبت شـد . اونس هـا باالتر از 
حـد معمـول و درصد دهن بسـت به نسـبت پاییـن گزارش شده اسـت.»

این شرکت در ادامه وضعیت تولید پسته ایران و آمریکا را طى 15 سال گذشته به تصویر کشیده است.

بازرگانی
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مریم حسین سعدی
دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران

کمیتـه آب انجمـن پسـته ایـران به منظـور معرفـى فعالیت هـاى ایـن کمیتـه و دریافـت نقطه نظـرات اعضاى 
هیئـت امنـاى انجمـن پیرامـون مسـائل و دغدغه هاى موجود، نشسـت مجـازى « بحـث و تبادل نظـر پیرامون 

مسـائل آب» را بـا حضـور تعـدادى از این اعضـا در تاریخ چهارشـنبه 12 آبـان 1400 برگـزار کرد. 

نشست مجازی کمیته آب انجمن پسته ایران برگزار شد؛

فرصیت برای مباحثه و مفاهمه 

هیئـت امنـا بـه ارائـه پیشـنهادات و نقطه 
نظرات شـان پیرامون نحوه اثرگـذارى مؤثر 
انجمـن پسـته ایـران در پیشـبرد مسـائل 
حـوزه آب و دغدغـه هـاى باغـداران بیـان 

نمودند. 

اولویت بندى پیشنهادها
قبـل از ورود بـه بحـث و ارائـه نظـرات و 
هیئـت  عضـو  آگاه  فرهـاد  پیشـنهادات، 
مدیـره انجمـن، توجـه حاضریـن را به دو 
نکتـه جلـب کـرد و گفـت: «اول اینکـه 
انجمـن پسـته ایـران یـک انجمـن ملـى 
اسـت و بایـد بـه مسـائل هـر منطقـه بـه 
میزان سـهم آن در تولید پسـته بپـردازد، 
بنابرایـن تنهـا به معضالت یـک منطقه یا 
اسـتان نبایـد پرداختـه شـود؛ دوم اینکـه 
بودجـه اى،  محدودیت هـاى  بـا  انجمـن 
زمانـى و حتـى توانـى نیـز روبه روسـت، از 
این رو در ارائه پیشـنهاد باید اولویت بندى 

داشـته باشـیم.» 

کشت پسته در 27 استان
ســید احمــد علــوى دبیــرکل اندیشــکده 
ــا  ــود را ب ــرات خ ــران، نظ ــر آب ای تدبی
ایــن موضــوع مطــرح کــرد کــه 27

اســتان در کشــور درگیــر کشــت پســته 
ــن، در پیشــبرد مســائل  هســتند؛ بنابرای
باغــداران پســته بایــد از ظرفیــت ســایر 
اســتان ها نیــز اســتفاده کــرد. وى در این 
ــا  زمینــه بــه اقداماتــى کــه در رایزنــى ب
مســئوالن وزارت نیــرو و وزارت جهــاد در 
ــراى حــل برخــى  ــاى گذشــته ب هفته ه
معضــالت کشــاورزى و آبــى داشــت، 
اشــاره کــرد و وصــول نتیجــه را منــوط 
بــه پشــتیبانى ســایر اســتان ها دانســت. 
وى در ادامــه پیشــنهاد داد کــه در زمینه 
برخــى مســائل آب، انجمــن مى توانــد از 
ــران  ــر آب ای ــکده تدبی ــت اندیش ظرفی

نیــز اســتفاده ببــرد. 

هدف انجمن از حل مسائل آب
در ایـن نشسـت، محمدعلـى انجم شـعاع 
دیگـر عضو هیئـت مدیـره انجمن، پاسـخ 
بـه ایـن سـوال کـه هـدف انجمـن از حل 
و  مسـائل آب چیسـت؟ را مهـم دانسـت
افـزود بایـد در ارائـه راهکارهـا مشـخص 
کنیـم کـه راهکار پیشـنهادى تنهـا منجر 
بـه باالبردن بهره ورى مى شـود یـا اینکه در 
کنـار بهره ورى، کاهـش برداشـت را نیز در 

پـى دارد. 

اهداف و وظایف کمیته آب
در ابتـداى جلسـه، سـهیل شـریف رئیس 
کمیتـه آب انجمـن، گزارشـى از اهـداف 
آب  کمیتـه  شـده  پیش بینـى  وظایـف  و 
و فعالیت هـاى آن از بـدو آغـاز بـه کار تـا 
بـه امـروز ارائـه داد. همچنیـن، وى ضمـن 

اعـالم مواضع و تالش هاى انجمـن در مورد 
مسـائل مهم حـوزه آب، به خصـوص الیحه 
قانـون آب، پیرامـون برنامه ایـن کمیته در 
راسـتاى ارائـه خدمـات مشـاوره حقوقى به 

اعضـاى انجمن توضیـح داد.
در ادامـه ایـن جلسـه، هـر یـک از اعضـاى 

آب 
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حفظ نگاه تخصصى
هیئـت  عضـو  ناصـرى  امیـد  همچنیـن، 
امنـا، ضمـن ابـراز خرسـندى از برگـزارى 
ظرفیت هـاى  از  اسـتفاده  نشسـت،  ایـن 
و  دانسـت  مهـم  را  دیگـر  اسـتان هاى 
در  مى توانـد  انجمـن  کـه  داد  پیشـنهاد 
اسـتان هاى دیگـر نیز کمیته آب تشـکیل 
پیشـنهادهاى  ارائـه  به منظـور  وى  دهـد. 
کوتـاه و بلندمدت در زمینه آب، حفظ نگاه 
تخصصى به این مسـائل را خواسـتار شـد.

اقدامات فراقانونى وزارت نیرو
سـپس، بهـروز آگاه عضـو هیئـت امنـاى 
انجمـن، ضمـن اشـاره بـه دالیـل تحمیل 
بـه  نیـرو  وزارت  فراقانونـى  اقدامـات 
کشـاورزان، ایـن موضـوع را ناشـى از عـدم 
همبسـتگى و اتحاد کشـاورزان در مقابله با 

اقدامـات اینچنینـى ذکرکـرد.

بهره گیرى از تجربیات
در این جلسـه، مریم حسـنى سـعدى دبیر 
کمیتـه آب بـه برخـى اقدامـات کمیته در 
برقـرارى و حفـظ ارتباط با سـایر اسـتان ها 
و بهره گیـرى از تجربیات آنها توضیحاتى را 

عنـوان نمود.

حفـظ  بـراى  آب  مصـرف  معضـل 
لکیـت  ما

حسـین نجـف آبـادى پـور عضـو هیئـت 
امنـاى انجمـن، ضمـن اشـاره بـه معضـل 
مصـرف آب براى حفظ مالکیت زمین، حل 
آن را نیازمند چاره اندیشـى دانست. وى در 
ادامـه، تجربه تشـکیل کمیته هـاى محلى 
بـراى مدیریـت آب در منطقـه سـیرجان 
را تشـریح کـرد و افـزود: «متأسـفانه ایـن 
کمیته هـا کـه قـدم مثبتـى براى اسـتفاده 
از ظرفیـت بهره بـرداران بـراى مدیریت آب 
بودند، فعالیتشـان به دلیل عـدم اختصاص 

بودجـه متوقـف شده اسـت.»

آب  تدبیـر  اندیشـکده  تالش هـاى 
ایـران

در ادامـه، فرهـاد آگاه در پاسـخ بـه موضوع 
شـرح  آبادى پـور،  نجـف  شـده  مطـرح 
مختصـرى از تالش هـاى اندیشـکده تدبیر 
آب ایران براى معضل اتالف آب در راستاى 
حفـظ مالکیـت ارائـه داد و گفت:«قسـمت 
مطالعـه کتابخانـه اى و بررسـى قوانین این 
طـرح تکمیـل شـده و بخش دوم طـرح در 
مرحلـه تهیه و جمع بنـدى داده هاى آمارى 

مى باشـد. 
مشاوره حقوقى در زمینه آب

محمودرضـا مهـدوى عضـو هیئـت امناى 
گسـترده  بسـیار  را  آب  بحـث  انجمـن، 
دانسـت و مهم تریـن رویکـرد را در نحـوه 
تعامـل بـا دولت هـا ذکرکـرد. همچنیـن، 
وى ارائـه مشـاوره حقوقـى در زمینـه آب 
در انجمـن پسـته را یکـى از اقدامات مفید 
ارزیابـى کـرد و گفـت: «بـا توجه بـه اینکه 
بسـیارى از کشـاورزان به حقوق خودشـان 
آگاه نیسـتند، این اقـدام مى توانـد اثر گذار 
باشـد. البته، کشـاورزان باید بـه یک راهکار 
منطقـى برسـند کـه خودشـان سـفره ها 
را حفـظ کننـد و جـز باالبـردن بهـره ورى 

چـاره اى ندارنـد.»

صدور قبض  براى کشاورزان
مـراد مرتـاض عضـو دیگـر هیئـت امنـا از 
اسـتان یـزد ضمـن اشـاره بـه بـه موضـوع 
جهـت  کشـاورزان  بـراى  قبـض   صـدور 
سـوى  از  آب  برداشـت  هزینـه  دریافـت 
وزارت نیـرو اشـاره کـرد و از کمیتـه آب 
انجمن خواسـت تـا این موضوع را بررسـى 

و پیگیـرى نمایـد.

حل مشکل از جیب کشاورز
امیـر اعتصـام ادیـب عضـو هیئـت امنـاى 
بـا  رضـوى  خراسـان  اسـتان  از  انجمـن 
بیـان اینکـه در حـال حاضـر وزارت نیـرو 
مى خواهـد از جیـب کشـاورزان مشـکالت 
موجـود را جبـران کنـد افـزود: «در منطقه 
بـه  منـوط  را  پروانه هـا  تمدیـد  خراسـان 
پرداخـت قبـض کرده انـد، درحالى که طبق 
تحقیقـات مـن تمدیـد پروانـه ارتباطى به 
پرداخـت یـا عـدم پرداخـت قبض نـدارد و 

اداره آب از عـدم آگاهـى کشـاورزان سـوء 
در  او  مى کنـد.»  کشـى  گـرو  و  اسـتفاده 
ادامـه گفـت:«اداره آب شهرسـتان سـبزوار 
اعـالم کـرده که در صـورت عـدم پرداخت 
و  نمى شـود  تمدیـد  پروانه هـا  قبـض، 
هیچ گونـه خدماتـى نیـز ارائه نخواهد شـد. 
تاکنـون اعتـراض کشـاورزان راه به جایـى 
نبرده اسـت.» همچنین، وى سـکوت جهاد 
کشـاورزى کـه در واقـع مى بایسـت حامى 
اقدامـات  راسـتاى  در  کشـاورزى  بخـش 
تحمیلى شـرکت هاى آب منطقه اى باشـد 

را مایـه تأسـف دانسـت. 
ادیب در این نشست پیشنهاد داد: «یکى از 
موضوعاتى که مى توان در کمیته آب انجمن 
به آن پرداخته شود آگاهى در زمینه تغییر 
با  آبیارى  نوین  روش هاى  به  غرقابى  آبیارى 
هدف افزایش بهره ورى است.» در ادامه این 
عضو هیئت امناى انجمن به تجربه خود در 
منطقه خراسان اشاره کرد که به دلیل ضعف 
مدیریت و یا عدم اجراى درست سیستم ها، 
پیدا  جایگاهى  هنوز  روش  این  از  استفاده 
نکرده است. ادیب ورود اثرگذار به مسائل آب 
را نیازمند یک حرکت جمعى دانست و بیان 
داشت که اقدام چند کشاورز نمى تواند تغییرى 

ایجاد کند. 

نقد بدون راهکار
توفیـق  عـدم  به دلیـل  علـوى  سـپس، 
و  کـرد  اشـاره  درخواسـت ها  از  دفـاع  در 
گفت:«مـا همیشـه نقـد کرده ایـم و راهکار 
ارائـه نداده ایـم. در حـال حاضـر، به جـاى 
اینکـه نگـران الیحـه و طرح هـاى جدیـد

از سـوى مسـئوالن در موضوع آب باشـیم، 
باید پیشـنهاد هایى داشته باشیم تا بتوانیم 

قـوى عمـل کنیم.»

آب
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اجماع و ادبیات مشترك
در ادامه، سـهیل شـریف رئیس کمیته آب 
اظهار داشـت: «نقدکردن شـاید ساده ترین 
راه باشـد و داشـتن پیشـنهاد، خیلى خوب 
اسـت؛ امـا در ایـن مـورد خـاص پیشـنهاد 
دادن بـا توجـه بـه نگرش هـاى متفاوتـى 
کـه حتـى در بیـن اعضـاى انجمن پسـته 
نیـز وجـوددارد، مسـتلزم بحـث و مباحثه 
بیشـترى اسـت تـا بـه اجمـاع و ادبیـات 

مشـترك دسـت یابیم.»

انتقال آب درون حوضه اى
محمـد سـعیدى دیگر عضو هیئـت امناى 
انجمـن ضمـن اینکـه یکـى از موضوعـات 
مهـم را انتقـال آب درون حوضـه اى ذکـر 
انجمـن  «درصورتـى  داد:  توضیـح  کـرد، 
مى توانـد رسـالتش در برابـر آب را انجـام 
شـده تلقى کنـد کـه به جـاى پرداختن به 
موضوعات مختلـف، روى یک موضوع مهم 
که بین همه مشـترك اسـت تمرکز کند و 
پـر قـدرت پیش رود و حتـى از طریق وکال 

پیگیـرى کنـد تا بـه نتیجه برسـد.»

اضافه برداشت و بهره ورى پایین
فرهاد آگاه در پاسـخ به پیشـنهاد سـعیدى 
تصریـح کـرد: «در بحـث آب با دو مسـئله 
روبـه رو هسـتیم؛ یکـى اضافـه برداشـت از 
منابـع آبى و دیگـرى بهـره ورى پایین. این 
دو مسـئله ارتباطـى بـا هـم ندارنـد؛ بدین 
معنا که با انتقـال آب و ایجاد بازار بهره ورى 
باال مـى رود، ولى این تصمیـم تأثیرى روى 
اضافـه برداشـت نـدارد. بـراى حل مشـکل 
اضافـه برداشـت، راه حـل خیلـى بزرگـى 
وجـود دارد کـه آن هم حذف یارانـه انرژى 
از تمـام بخش هاى اقتصاد ایران اسـت. اگر 
فقـط یارانـه بـرق کشـاورزى حـذف شـود 
و سـایر بخش هـا ایـن اتفـاق نیافتـد آب 
مـى رود به سـمت کارخانه هـاى انرژى برى 

فـوالد.» همچون 
تـراژدى  را  برداشـت  اضافـه  مسـئله  آگاه 
بهره بـردارى از منابـع مشـترك دانسـت و 
گفـت: «حل این مسـئله هیچ چـاره اى در 
بخـش خصوصـى نـدارد و تنها نیـاز به قوه 
قهریـه دولت اسـت که جلوى آن بایسـتد. 
در واقـع دولـت بایـد بـه یـک مشـروعیت 
اجتماعـى دسـت یابـد تـا بتوانـد جلـوى 
اضافـه برداشـت را بگیـرد.» همچنین، وى 
افزایـش بهـره ورى در آب را بـه احتـرام بـه 
حـق مالکیـت آب و زمین مرتبط دانسـت.

ایـن عضو هیئـت مدیـره انجمـن در مورد 

پیشـنهاد درگیرکـردن 27 اسـتان بـراى 
حل مشـکالت صنعت پسـته، عنـوان کرد: 
«ایـن کار دشـوار اسـت و چنانچـه صورت 
پذیـرد بسـیار خـوب اسـت و مى تـوان از 
ظرفیـت نظام هـاى صنفـى  اسـتان ها براى 
پیشـبرد مسـائل آب بهره ببریم و همکارى 

داشته باشـیم.»

دریافت حق النظاره از کشاورزان
در ایـن نشسـت، کمـال اصفهانـى عضـو 
هیئـت امنـا با بیـان اینکـه بحـث دریافت 
حـق النظـاره از کشـاورزان موضـوع مهمى 
اسـت کـه بایـد مـورد بررسـى قـرار گیرد، 
افـزود: «در مـورد بحث انتقال آب در بخش 
کشـاورزى، در واقعیـت امـکان اجـراى آن 
مبهـم اسـت؛ چـرا کـه در اغلـب مناطق با 
توجـه بـه وضعیـت زمین هـا و لوله هـاى 
آبیـارى عملـى شـدن انتقـال، پیچیـده و 
وى  خواهدداشـت.»  به همـراه  مشـکالتى 
بحـث کاهـش پروانه هـا را موضـوع مهـم 
دیگـرى دانسـت کـه بایـد بـه آن پرداخته 
موتـور  در  پروانـه  دبـى  کاهـش  و  شـود 
پمپ هایـى کـه برداشـت محصـول در حد 
اقتصـادى دارند را ضربه بـه تولید ذکرکرد. 

آسان شدن تغییر کاربرى
آسـان  مهـدوى،  محمودرضـا  ادامـه،  در 
شـدن تغییـر کاربرى را نیز یکـى از راه هاى 
جلوگیـرى از اتـالف آب در زمین هـاى کم 
بهـره و انتقال آب بـه زمین هاى با بهره ورى 
باالتـر دانسـت و بیـان داشـت کـه در ارائه 
پیشـنهادات هدفمان باید حفـظ تمدن در 

ایـن مناطق باشـد. 

نیازمند راه حل عملى
علـى قاسـم على زاده عضـو هیئـت مدیـره 
انجمـن با بیان اینکه کمیتـه آب باید براى 
آینـده برنامـه داشـته باشـد، مطـرح کـرد: 
«راه حـل عملى براى کاهش برداشـت آب 
چیسـت؟ آیا باید نوع مصـرف را تغییر داد؟ 
ادامه حیات کشـاورزى چگونـه امکان  پذیر 
اسـت؟ مـا در واقـع نیازمنـد راه حل عملى 
هسـتیم که بـا حرف درسـت نمى شـود.» 

مطالبه گـرى  و  حقـوق  بـه  آگاهـى 
بهره بـرداران

در پایـان ایـن جلسـه هم اندیشـى، دبیـر 
کمیتـه آب ضمـن تشـکر از ارائـه نظـرات 
حاضریـن در ایـن نشسـت، عنـوان کـرد: 
«شـناخت و آگاهى به حقوق و مطالبه گرى 

اثرگـذارى  رکـن  مهم تریـن  بهره بـرداران، 
در حـل مسـائل آب اسـت. از همیـن رو، 
آگاهـى  روى  را  تمرکـز  آب  کمیتـه  در 
بخشـى و آشـنایى با حقـوق بهره بـرداران 
گذاشـته ایم. وى گفـت: «هنـوز در مـورد 
مسـئله آب ادبیات مشـترکى بیـن فعاالن 
بخش کشـاورزى شـکل نگرفته و براى این 

موضـوع بایـد گفتگـو کنیم.» 

معضل استفاده از فناورى هاى نوین
به دلیـل طوالنـى شـدن جلسـه و ضیـق 
سـایر  بـه  نظـرات  ارائـه  فرصـت  وقـت، 
و  نرسـید  جلسـه  در  شـرکت کنندگان 
مقـرر شـد بـراى کسـب نظـرات بـا آنهـا 
تمـاس گرفتـه شـود. طـى تمـاس تلفنى 
بـا محمـد شـهنوازى عضـو هیئـت امناى 
انجمـن از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
فناورى هـاى  از  اسـتفاده  معضـل  بـه  وى 
نویـن براى اسـتفاده بهتر از آب اشـاره کرد 
و گفت: «کشـاورزان سیستان و بلوچستان 
نیازمند اسـتفاده از روش هـاى نوین آبیارى 

در باغـات خـود هسـتند.»

سردرگمى در مساله آب
ماندانـا صحبتى دیگر عضـو هیئت امنا نیز 
بیـان کـرد: «با توجـه به گفتگـوى صورت 
گرفتـه در نشسـت، به نظـر مى رسـد کـه 
در مسـئله آب هنوز سـردرگمى وجوددارد 
و اکثـر ایـن مسـائل را همـه مى دانیـم، اما 
گره هایـى وجـوددارد کـه باعـث مى شـود 
نتـوان مسـیر درسـتى را بـراى حـل آن 

کرد.» مشـخص 

تمرکز روى موضوع خاص
احمـد رضوى عضـو هیئت امنـاى انجمن 
مطـرح کـرد کـه بایـد روى یـک موضـوع 
پیگیرى هـاى  او  کنیـم.  تمرکـز  خـاص 
حقوقـى در ایـن زمینـه را مهـم دانسـت و 
پرداختـن بـه موضـوع تعهد اجبـارى براى 
شـارژ کنتور و تمدید پروانه را از موضوعات 

مهـم ذکـر کرد.

بهره  گرفتن از کانال هاى مجازى
هیئـت  دیگـر  عضـو  زاده  امیـن  مهـدى 
امنـا از اسـتان خراسـان رضـوى پیشـنهاد 
داد: «در راسـتاى پیگیـرى مسـائل آب در 
سـایر اسـتان ها مـى تـوان از کانال هـاى 
مجـازى بهره بـرد و با آگاهى دادن نسـبت 
بـه مسـائل، در هـر منطقـه از کشـاورزان 

خواسـت تـا پیگیـر حـل آنها شـوند.»

آب 
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در مکاتبه با ناصر صداقیت، عضو هیئت علمی پژوهشكده پسته کشور 
در شـماره پیشـین ماهنامـه دنیـاى پسـته مقالـه اى از ناصـر صداقتى عضـو هیئت علمى پژوهشـکده پسـته 
کشـور بـا عنـوان «اعداد عجیبـى که مورد اسـتناد قـرار مى گیرند» ارائه شـد. در ایـن مقاله اعـداد و اطالعات 
ارائه شـده در نرم افزار نِت وات درباره محصول پسـته در اسـتان هاى پسـته خیز کشـور بررسـى شـده بودند. 
بررسـى ها نشـان داد کـه اعـداد ارائه شـده بـراى محصول پسـته در کرمـان در این نرم افزار نادرسـت اسـت. 
در ایـن شـماره بـه بخـش دیگرى از ایـن تحقیق کـه تخمینى از نیـاز خالص آبیارى محصول پسـته در اسـتان 
کرمـان و بـرآورد نسـبت بهینـه زمیـن بـه آب و هیدرومدول آبیـارى اسـت، مى پردازیـم. اصل مقالـه به دلیل 

مفصـل و تخصصى بـودن در وبسـایت انجمن پسـته ایـران قرارخواهد گرفت.

تخمیین از نیاز خالص آبی 
درختان پسته

تخمین نیـاز خالص آبیارى اسـتان
کرمان 

ــه از داده هــا و  صداقتــى در ایــن مقال
اطالعــات دو منبــع بهــره برده اســت؛ 
یکــى کتــاب "بــرآورد آب مــورد نیــاز 
آقــاى  باغــى"  و  زراعــى  گیاهــان 
دکتــر فرشــى و همــکاران (1376) و 
ــى گیاهــان  ــاز آب دیگــرى کتــاب "نی
امیــن  دکتــر  آقــاى  ایــران"  در 
علیــزاده و دکتــر کمالــى (1387) 
اســت. در ایــن مقالــه بعــد از بررســى 
داده هــاى هــر کــدام از ایــن دو منبــع 
ــا  ــرادات آنه و شناســایى نواقــص و ای
بــا اســتفاده از اطالعــات نرم افــزار 
اقــدام   (OPTIWAT) وات  اُپتــى 
بــه گرفتــن میانگیــن درصــد افزایــش 
ــارى در اســتان هاى  ــص آبی ــاز خال نی
پســته خیز کشــور بــراى تخمیــن 

آب
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نیــاز خالــص آبیــارى اســتان کرمــان 
ــرده  اســت؛  ک

میانگیــن درصــد افزایــش نیــاز خالص 
پســته خیز  اســتان هاى  در  آبیــارى 
کشــور بــر اســاس منابــع موجــود 
نشــان داد کــه نیــاز خالص آبیــارى در 
ایــن شــش اســتان پســته خیز در طــى 
بیــن   ،1387 تــا   1376 ســال هاى 
ــر 81 ــا حداکث ــد ت ــل 38 درص حداق
درصــد افزایــش یافتــه اســت. میانگین 
مقــدار افزایــش نیــز حــدود 62 درصــد 
ــدار  ــن مق ــاس همی ــر اس ــد. ب مى باش
میانگیــن افزایــش، نیــاز آبــى خالــص 
درختــان پســته در اســتان کرمــان 
بازســازى  میلى متــر  حــدود 1130 
گردیــد. بنابرایــن، اعــداد ســتون ســوم 
ــط دار  ــورت زیرخ ــه به ص ــارم ک و چه
ــى  ــداد تخمین ــده اند، اع ــخص ش مش
ــن  ــاس میانگی ــر اس ــه ب ــند ک مى باش
افزایــش نیــاز آبــى اســتان ها (62

ســال هاى  فاصلــه  در  درصــد)، 
آمدنــد.  بدســت   1387 تــا   1376
نظــر  از  نیــز  اســتان ها  رتبه بنــدى 
نیــاز خالــص آبیــارى، اســتان کرمــان 
را تقریبــاً هــم ردیــف بــا اســتان یــزد 
ــتان  ــتان سیس ــر از اس ــا پایین ت و تنه
و بلوچســتان قــرار داد کــه کامــًال 

ــد.  ــر مى رس ــه نظ ــى ب منطق

هیدرومدول آبیارى
بیــان  صداقتــى  تحقیــق  ایــن  در 

ــت آوردن  ــراى به دس ــه ب ــى دارد ک م
و  آب  بــه  زمیــن  بهینــه  نســبت 
ــش  ــراى ش ــارى ب ــدول آبی هیدروم
اســتان مــورد اشــاره، بایــد نیــاز 
ــر حســب متــر  ناخالــص آبیــارى را ب
ــار و در طــول فصــل  مکعــب در هکت
رشــد، محاســبه نمــود. بــراى ایــن کار 
ــه داشــت: ــه توج ــه نکت ــه س ــد ب بای

در روش هــاى آبیــارى غرقابــى کــه 
کل ســطح خــاك خیــس مى شــوند، 
بــا ضــرب مقــدار نیــاز آبــى در عــدد 
10، حجــم آب مــورد نیــاز بــر حســب 
مى آیــد.  به دســت  مکعــب  متــر 
به طــور مثــال اگــر نیــاز خالــص 
ــتان  ــته در اس ــان پس ــارى درخت آبی
ــاى  ــاب آق ــاس کت ــر اس ــان را ب کرم
فرشــى و همــکاران ، معــادل 697
میلى متــر در نظــر بگیریــم، نیــاز 
خالــص آبیــارى برابــر بــا 6970 متــر 

ــد. ــد ش ــار خواه ــب در هکت مکع
ــل  ــارى از حاص ــص آبی ــاز ناخال نی
تقســیم نیــاز خالــص آبیــارى بــر 
به دســت  آبیــارى  کل  راندمــان 
ــاز  ــراى نی ــال ب ــور مث ــد. به ط مى آی
ــر مکعــب  ــارى 6970 مت ــص آبی خال
بــا  کرمــان  اســتان  در  هکتــار  در 
راندمــان فرضــى آبیــارى 50 درصــد، 
بــا  برابــر  آبیــارى  ناخالــص  نیــاز 
هکتــار  در  مکعــب  متــر   13940

ــد. ــد ش خواه
واقــع  در  آبیــارى  هیدرومــدول 
ــب  ــر حس ــاز ب ــورد نی ــدار آب م مق
ــاز  ــن نی ــراى تامی ــه ب ــر ثانی ــر ب لیت
ــت  ــار کش ــک هکت ــص ی ــى ناخال آب
ــس ــد. عک ــر مى باش ــورد نظ ــاه م گی

هیدرومــدول نیــز مقــدار ســطح زیــر 
کشــت بهینــه بــر حســب هکتــار 
ــه آب در  ــر ثانی ــر ب ــر لیت ــه ازاى ه ب

دســترس را نشــان مى دهــد. 
ــارى  ــدول آبی در محاســبه هیدروم
ــان پســته، طــول فصــل رشــد  درخت
ــال (246 روز)  ــاه اول س ــت م را هش
و طــول ســاعات شــبانه روز را 23

استان

منبع (1)
برآورد آب مورد نیاز گیاهان 

زراعى و باغى
(فرشى و همکاران، 1376)

منبع (2)
نیاز آبى گیاهان در ایران
(علیزاده و کمالى، 1387)

درصد افزایش 
نیاز خالص 
آبیارى

منبع (2) 
نسبت به منبع 

(1)
نیاز خالص آبیارى (.IR.Req) برحسب میلى متر

از نرم افزارهاى
IRSIS و CROPWAT

از نرم افزار
OPTIWAT

81(4) 1099(5) 607اصفهان
73(5) 1084(4) 626سمنان

38(1) 1132(1) 820سیستان و بلوچستان
69(6) 992(6) 587قزوین
62(2) 1130(3) 697کرمان
49(3) 1127(2) 756یزد

682109462میانگین

جدول 1- میانگین درصد افزایش نیاز خالص آبیارى
در استان هاى پسته خیز کشور بر اساس منابع موجود

اعداد داخل پرانتز رتبه منطقه از نظر نیاز خالص آبیارى از زیاد به کم مى باشد.

آب 
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آب

ــک  ــد. ی ــه ش ــر گرفت ــاعت در نظ س
ســاعت از شــبانه روز را نیــز بــراى 
اثــر  در  احتمالــى  خاموشــى هاى 
خرابــى تاسیســات پمپــاژ آب در نظــر 
ــر ایــن اســاس حجــم  گرفتــه شــد. ب
آب حاصــل از یــک لیتــر بــر ثانیــه در 
مــدت 246 روز، معــادل 20369 متــر 

مکعــب به دســت مى آیــد.
ــن  ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــن، ب بنابرای
ســه نکتــه، بــراى محاســبه نیــاز 
ناخالــص آبیــارى درختــان پســته در 
ــتفاده  ــا اس ــته خیز ب ــتان هاى پس اس
ــان کل  ــه راندم ــاز ب ــدول1، نی از ج

ــم.  ــارى داری آبی
ــرفى  ــات اش ــج حاصــل از تحقیق نتای
و همــکاران در مؤسســه تحقیقــات 
فنــى و مهندســى کشــاورزى (1385) 
نشــان داد کــه میانگیــن راندمــان 
ــان  ــتان کرم ــطحى در اس ــارى س آبی

ســاله  ده  زمانــى  دوره  یــک   در 
(1370 تــا 1380) حــدود 50 درصــد 
بوده اســت. امــا در طــى ایــن 20

ســال کــه از نتایــج ایــن تحقیــق 
در  زیــادى  اصالحــات  مى گــذرد، 
مدیریــت آبیــارى درختــان پســته 
انجــام شــده کــه از مهم تریــن آن هــا 
ــاى  ــى جوى ه ــه جایگزین ــوان ب مى ت
خاکــى و لوله هــاى ســیمانى فرســوده 
ابتــداى  تــا  آب  توزیــع  و  انتقــال 
لوله هــاى  بــا  آبیــارى  قطعــات 
ــتفاده از  ــن، اس ــى و پلى اتیل پى وى س
روش هــاى آبیــارى بــا کاهــش عــرض 
نــوار در جهــت کاهــش تلفــات تبخیر 
ســطحى و اصــالح پارامترهــاى دیگــر 
ــى ورودى  ــارى ســطحى نظیــر دب آبی
ــارى و ...اشــاره  ــدت آبی ــرت، م ــه ک ب
نمــود. ایــن اصالحــات به طــور قطــع و 
یقیــن راندمــان آبیــارى را در باغ هــاى 
ــى  پســته افزایــش داده اســت. از طرف
در بحــث راندمــان کاربــرد آب در 
ــات آب شــامل  ــارى ســطحى، تلف آبی
عمقــى  نفــوذ  و  ســطحى  روانــاب 
پســته  باغ هــاى  در  کــه  مى شــود 
ــدارد  ــطحى وجودن ــاب س ــًال روان عم
و از طرفــى نفــوذ عمقــى نیــز در 

بســیارى از باغ هــا بــه دلیــل کمبــود 
عمــل  در  منطقــه،  در  آب  شــدید 
ناچیــز بــوده و در صــورت وجــود، 
به دلیــل شــورى آب، بــه مصــرف 
ــن،  ــد. بنابرای ــالح مى رس ــویى ام آبش
بــا توجــه بــه ایــن فرضیــات، در نظــر 
گرفتــن راندمان هــاى 60 درصــد و 
ــا  ــن نیســت. ب ــز دور از ذه ــر نی باالت
ایــن وجــود محاســبات نیــاز ناخالــص 
ــه  ــن ب ــه زمی ــبت بهین ــارى، نس آبی
بــراى  آبیــارى  هیدرومــدول  و  آب 
اســتان هاى پســته خیز کشــور بــا 
و   60  ،50 آبیــارى  راندمان هــاى 
ــورد  ــع م ــراى دو منب ــد، ب 70 درص
آمــده   3 و   2 جــداول  در  بررســى 

اســت.
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــه بای * البت
اعــداد و ارقــام ارائــه شــده تــا اینجــا 
بــراى نیــاز آبــى درختــان بــارور 
پســته بــا اســتفاده از سیســتم آبیارى 
ــل  ــى و ســطح خیس شــده کام غرقاب

مى باشــد. 

ــر  ــد در نظ ــه بای ــرى ک ــه آخ * نکت
ــن اســت کــه در محاســبه  گرفــت ای
هیدرومــدول و نســبت بهینــه زمیــن 
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آبــى  نیــاز  بایــد  حتمــا  آب  بــه 
ــغ  ــرایط بال ــته را در ش ــان پس درخت
ــیارى  ــفانه بس ــت. متاس ــر گرف در نظ
ــاز آبــى  ــه نی ــا توجــه ب از باغــداران ب
ــر نهــال پســته در ســنین قبــل  کمت
ــت  ــه کش ــدام ب ــل، اق ــد کام از رش
مى نماینــد.  بــاغ  وســیع  ســطوح 
ــن  ــش س ــا افزای ــج و ب ــه تدری ــا ب ام
درختــان و بــه تبــع آن افزایــش نیــاز 
ــى و  ــکل کم آب ــا مش ــا، ب ــى آن ه آب
ایجــاد تنــش در درختــان مواجــه 

مى شــوند.
ــام  ــداد و ارق ــه آخــر اینکــه اع * نکت
ارائه شــده تــا اینجــا مربــوط بــه نیــاز 
ناخالــص آبیــارى درختــان پســته در 
ــامل  ــوده و ش ــد ب ــل رش ــول فص ط
ــه  ــا توج ــد. ب ــویى نمى باش ــاز آبش نی
بــه اینکــه عمــده پســته کارى هاى 
کشــور در مناطقــى هســتند کــه بــه 

ــکان  ــاك، ام ــورى آب و خ ــل ش دلی
کشــت گیاهــان دیگــر امکان پذیــر 
ــزان  ــه می ــته ب ــن بس ــت، بنابرای نیس
مناطــق  در  خــاك  و  آب  شــورى 
ــن 1500 ــد بی ــور، بای ــف کش مختل

ــا 3000 متــر مکعــب در هکتــار در  ت
ــز  ــراى آبشــویى نی فصــل زمســتان ب

ــت.  ــر گرف در نظ
صداقتــى در پایــان مقاله بیان داشــته 
کــه نتایــج ایــن بررســى نشــان مــى 
دهــد کــه در خوشــبینانه ترین حالــت 
کــه اســتفاده از اطالعــات کتــاب آقاى 
فرشــى و همــکاران و راندمــان آبیارى 
متوســط  مى باشــد،  درصــد   70
آبیــارى  ناخالــص  نیــاز  کشــورى 
درختــان پســته در حــدود 9750 متر 
ــل  ــول فص ــار در ط ــب در هکت مکع
ــورت  ــه در این ص ــد ک ــد مى باش رش
بــا هیدرومــدول در حــدود 0,5 لیتــر 

ــاغ  ــار ب ــر 2 هکت ــار، حداکث ــر هکت ب
ــه آب در  ــر ثانی ــر ب ــر لیت ــه ازاى ه ب
ــود.  ــداث نم ــوان اح ــترس، مى ت دس
ضمــن اینکــه نیــاز ناخالــص آبیــارى 
درختــان پســته در اســتان کرمــان در 
حــدود میانگیــن کشــورى مى باشــد. 
امــا در صــورت اســتفاده از کتــاب 
آقــاى علیــزاده و کمالــى بــا اطالعــات 
احتمالــى  کاهــش  و  جدیدتــر 
درصــد،  تــا 50  آبیــارى  راندمــان 
متوســط کشــورى نیــاز ناخالــص 
ــدود  ــا ح ــته ت ــان پس ــارى درخت آبی
هکتــار  در  مکعــب  متــر   21900
این صــورت  در  مى یابــد.  افزایــش 
ــا  ــا افزایــش هیدرومــدول آبیــارى ت ب
حــدود 1,1، ســطح بهینــه زمیــن بــه 
ــار (0,93 ــک هکت ــر از ی ــا کمت آب ت

هکتــار) بــه ازاى هــر لیتــر بــر ثانیــه 
آب در دســترس، خواهدرســید. 

استان
نیاز خالص 
آبیارى

(m3/ha)

راندمان آبیارى 70 درصدراندمان آبیارى 60 درصدراندمان آبیارى 50 درصد
نیاز 

ناخالص 
آبیارى

(m3/ha)

هیدرومدول
(lit/ha)

نسبت 
زمین به 

آب
(ha/lit)

نیاز 
ناخالص 
آبیارى

(m3/ha)

هیدرومدول
(lit/ha)

نسبت 
زمین به 

آب
(ha/lit)

نیاز 
ناخالص 
آبیارى

(m3/ha)

هیدرومدول
(lit/ha)

نسبت 
زمین به 

آب
(ha/lit)

6070121400,601,68101170,502,0186710,432,35اصفهان
6260125200,611,63104330,511,9589430,442,28سمنان

8200164000,811,24136670,671,49117140,581,74سیستان و بلوچستان
5870117400,581,7397830,482,0883860,412,43قزوین
6970139400,681,46116170,571,7599570,492,05کرمان
7560151200,741,35126000,621,62108000,531,89یزد

6820136400,671,49113670,561,7997430,482,09میانگین

جدول 2- نیاز خالص و ناخالص آبیارى، نسبت بهینه زمین به آب و هیدرومدول آبیارى براى استان هاى پسته خیز کشور بر اساس 
منبع شماره1 (فرشى و همکاران، 1376)

استان
نیاز 

خالص 
آبیارى

(m3/ha)

راندمان آبیارى 70 درصدراندمان آبیارى 60 درصدراندمان آبیارى 50 درصد
نیاز 

ناخالص 
آبیارى
m3/)
(ha

هیدرومدول
(lit/ha)

نسبت 
زمین به 

آب
(ha/lit)

نیاز 
ناخالص 
آبیارى

(m3/ha)

هیدرومدول
(lit/ha)

نسبت 
زمین 
به آب
ha/)
(lit

نیاز 
ناخالص 
آبیارى
m3/)
(ha

هیدرومدول
(lit/ha)

نسبت 
زمین به 

آب
(ha/lit)

10990219801,080,93183170,901,11157000,771,30اصفهان
10840216801,060,94180670,891,13154860,761,32سمنان

11320226401,110,90188670,931,08161710,791,26سیستان و بلوچستان
9920198400,971,03165330,811,23141710,701,44قزوین
11300226001,110,90188330,921,08161430,791,26کرمان
11270225401,110,90187830,921,08161000,791,27یزد

10940218801,070,93182330,901,12156290,771,30میانگین

جدول 3- نیاز خالص و ناخالص آبیارى، نسبت بهینه زمین به آب و هیدرومدول آبیارى براى استان هاى پسته خیز کشور بر اساس 
منبع شماره2  (علیزاده و کمالى، 1387)

آب 
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آب

مدارکـى باشـند که تکمیـل تلقى 
شوند؟

دارد.  فرآینـد  یـک  پرونده هـا  بررسـى 
معمـوالً کشـاورزها و متقاضیان بایسـتى 
از طریـق پیشـخوان هایى کـه مشـخص 
و  کننـد  ارائـه  را  درخواستشـان  شـده 
متقاضـى  بـا  درخواسـت  ثبـت  از  بعـد 
هماهنگـى مى شـود و براى کارشناسـى 
کارشـناس  سـپس  مى دهنـد.  نوبـت 
بازدیـد  منطقـه اى  آب  کارشناسـان  یـا 
مى کننـد و بعـد از آن گـزارش بازدیـد 
بـه همـراه پرونـده بـه کمیسـیون ارائـه 
مى شـود. مـدارك مـورد نیاز مربـوط به 
مالکیت اراضى و چاه و ذى سـمت بودن 
در ارائـه درخواسـت و در مورد طرح هاى 
تولیـدى و عمرانـى داشـتن موافقـت از 

دسـتگاه هاى متولـى نیـز الزمسـت. 

بـا توجه به اسـتقرار کمیسـیون ها 
در مرکز اسـتان آیا روند رسـیدگى 

نشده اسـت؟ طوالنى 
بـزرگ  اسـتان هاى  بعضـى  مـورد  در 
بـا گسـتردگى جغرافیایـى وسـیع و بـا 
تعـداد منابـع آبـى زیـاد، واقعـاً تمرکـز 
کمیسـیون ها در مرکـز اسـتان مى تواند 
مشـکل سـاز باشـد و بـه نظـر مـن الزم 
توزیـع  بـا  کمیسـیون  چنـد  از  اسـت 
مناسـب در سـطح اسـتان و به صـورت 
منطقـه اى عمـل شـود. ولـى در اسـتان 
یـزد به خاطـر اینکه تعـداد منابع محدود 
اسـت، فکـر مى کنـم این دو کمیسـیون 
تـا االن جوابگـو بوده اسـت. ضمـن اینکه 
در حـال حاضـر امـور از طریـق سـامانه 
پیگیـرى  مـورد  (سـاماب)  الکترونیکـى 
تصمیمـات  و  مى گیـرد  قـرار  اقـدام  و 
همـان  و  ثبـت  سـامانه  در  کمیسـیون 
لحظـه متقاضى و کشـاورز از تصمیمات 
کمیسـیون مطلـع مى شـوند و نیـاز بـه 
مراجعـه حضورى به اداره و مرکز اسـتان 

نمى باشـد.

نحـوه رسـیدگى کمیسـیون بـراى 
چاه هـا  جابه جایـى  و  کف شـکنى 

اسـت؟ چگونه 
نیـرو  وزارت  دسـتورالعمل هاى  بیشـتر 
حاکـم اسـت. در رابطـه بـا جابه جایـى 
داشـته  فنـى  نقـص  بایـد  یـا  چاه هـا 
باشـند کـه در اینصـورت در کمتریـن 
زمـان ممکـن و در نزدیک تریـن محـل 
جابه جا یـى  مجـوز  فعلـى  چـاه  بـه 

صـدور  بـه  رسـیدگى  کمیسـیون 
پروانه هـا در مـورد چـه موضوعاتى 

مى کنـد؟ تصمیم گیـرى 
ایـن کمیسـیون، مجـوز صـدور پروانـه 
پروانـه  و  منصوبـات  نصـب  حفـر، 
و  کف شـکنى  چاه هـا،  از  بهره بـردارى 
قنـوات،    جابه جایـى  و  چاه هـا  الیروبـى 
چاه هـا، حفـر پیـش کار قنـوات و مجـوز 
حفـر چـاه به جـاى قنـات و گالـرى در 
چاه هـا، بغل بُـرى مسـیر قنـوات، تعیین 
نـوع مصـرف آب و تعییـن میـزان بـرق 
مـورد نیاز طرح هـاى آبیارى تحت فشـار 

را بـر عهـده دارد.

در شـرکت آب منطقـه اى یـزد چه 
بـه  رسـیدگى  کمیسـیون   تعـداد 

صـدور پروانـه مسـتقر اسـت؟
اسـتان یـزد چنـد سـالى اسـت کـه دو 
عدد کمیسـیون صدور پروانـه  دارد؛ یک 
کمیسـیون صدور پروانه  که بیشـتر روى 
اصـالح و تعدیـل پروانه هـا کار مى کنـد 
و کمیسـیون دیگـر که بیشـتر در رابطه 
بـا مجوزهایـى که عـرض کـردم فعالیت 
دارد و مـن سـابقه حضور در کمیسـیون 

دوم را دارم.

چـه  کمیسـیون ها  ایـن  اعضـاى 
کسانى هستند؟

در مجمـوع، تعـداد اعضا هر کمیسـیون 
سـه نفر است؛ یک کارشـناس کشاورزى 
آب  امـور  کارشـناس  یـک  اسـت، 
(کارشـناس فنـى) و دیگـرى کارشـناس 

اسـت. حقوقى 

آیـا کارشـناس حقوقى از شـرکت 
آب منطقـه اى اسـت؟

کارشـناس حقوقـى کمیسـیوِن تعدیـل 
ولـى  اسـت،  آب منطقـه اى  شـرکت  از 
کمیسـیون صـدور بـراى سـایر مجوز هـا 
از دانشـگاه اسـت که جـزو هیئت علمى 

دانشـگاه و رشـته حقـوق مى باشـد.

کمیسیون ها  این  در  تصمیم گیرى ها 
چنانچه  و  مى پذیرد  صورت  چگونه 
باشد  مخالف  کشاورزى  کارشناس 

چگونه تصمیم گیرى مى شود؟
معمـوالً اجمـاع اسـت. مـواردى ممکـن 
اسـت که بـا رأى اکثریـت تصمیم گیرى 
شـود. از لحـاظ اجـرا، رأى بـا اکثریـت 
مخالـف  نظـر  ولـى  مى شـود  مصـوب 
مى شـود. ثبـت  کشـاورزى  کارشـناس 

صدور مجـوز در کمیسـیون حدوداً 
چقـدر زمـان مى برد؟

شـود  داده  درخواسـت  کـه  زمانـى  از 
باشـد،  کامـل  مدارکـش  پرونـده  و 
حداکثـر بیسـت روز تـا یـک ماه بیشـتر 
طـول نمى کشـد. اگـر پرونـده گـزارش 
از  بیشـتر  باشـد،  داشـته  کارشناسـى 
یـک هفتـه در کمیسـیون صـدور پروانه 

نمى مانـد. معطـل 

چـه  شـامل  بایـد  پرونده هـا  ایـن 

علـى اصغر مصطفوى، فوق لیسـانس رشـته آبیارى و کارمند بازنشسـته سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان یزد 
اسـت که سـابقه 26 سـال حضـور در کمیسـیون رسـیدگى به صـدور پروانه هـاى شـرکت آب  منطقـه اى این 
اسـتان را دارد. پاى صحبت او نشسـتیم تا از سـاختار و کارکرد کمیسـیون هاى مرتبط با آب کشـاورزى بدانیم.

گفت و گو با سیدعلی اصغر مصطفوی،
 کارمند بازنشسته جهاد کشاورزی استان یزد

کارکرد کمیسیون های مرتبط با 
آب کشاورزی در استان یزد
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درخواسـت  چنانچـه  مى گـردد.  صـادر 
کاهـش  دلیـل  بـه  چـاه  جابه جایـى 
آبدهـى باشـد، میـزان کاهـش بایسـتى 
فاحش باشـد تـا مجـوز جابه جایى صادر 
گـردد. همچنیـن، فاصلـه جابه جایى در 
داخـل اراضى تحت شـرب چاه مشـروط 
بـه این اسـت کـه در حریـم منابـع آبى 
مجـاور قـرار نگیـرد و در صورتى که چاه 
در خـارج از اراضـى شـرب واقع باشـد با 
جابجایـى آن در خـارج از اراضى حداکثر 
تـا فاصله صـد متر از چاه فعلـى موافقت 

مى شـود.
در رابطـه بـا کف شـکنى چاه هـا بیشـتر 
قـرار  مدنظـر  فاحـش  کاهـش  بحـث 
مى گیـرد؛ کاهـش فاحش یعنـى آبدهى 
فعلـى 60 درصـد کمتـر از دبـى مجـاز 
باشـد. اگر کاهش آبدهى فاحش نباشـد 

مجـوز صـادر نمى شـود.

محدودیـت  اسـتان ها  دربرخـى 
آیـا  مى شـود  مطـرح  کف شـکنى 
کف شـکنى  مجـوز  صـدور  در 
وجـود  درکمیسـیون  محدودیتـى 

دارد؟
محدودیتى برایش مشـخص نشده است، 
ولـى سـعى بـر ایـن اسـت کـه در کـف 
شـکنى مجـوز خیلـى عمیق داده نشـود 
و رعایـت مالحظات فنى برداشـت آب از 

سـفره انجام شـود.

صـورت  چـه  بـه  فاحـش  کاهـش 
تشخیص داده مى شود؟

و  بازدیـد  چـاه  از  آب  امـور  کارشـناس 
آبدهـى فعلـى  آن را بـا میـزان تعییـن 
شـده در پروانـه بهـره بـردارى مقایسـه 
بـه  نسـبت  درصـد   60 اگـر  مى کنـد، 
برایـش  باشـد  داشـته  کاهـش  مجـوز 

مى شـود. صـادر  مربوطـه  مجـوز 

بـه  رسـیدگى  کمیسـیون  در  آیـا 
آب  موضـوع  بـا  پروانه هـا  صـدور 
شـیرین کن برخـوردى داشـته اید؟

در اسـتان یـزد فعـًال دو مـورد بیشـتر 
نداریـم کـه آنها قبـل از اینکه ممنوعیت 
از سـوى وزارت نیـرو اعـالم شـود مجوز 
گرفتنـد. اخیـراً نظـر وزارت نیـرو راجـع 
بـه آب شـیرین کن در بخش کشـاورزى 
تغییـر کرده اسـت و ایـن ممنوعیـت بـه 
زیسـت  محیـط  سـازمان  تأییـد  شـرط 

برداشـته شده اسـت.

آب  نصـب  بـراى  کشـاورزان 
شـیرین کن بایـد چه مـواردى را در 

بگیرنـد؟ نظـر 
بایـد مصالـح محیـط زیسـتى را رعایـت 
بـه  پسـآب  کـه  این صـورت  بـه  کننـد؛ 
شـکلى دفع شـود کـه به محیط زیسـت 
ضربـه نزنـد و تأییدیـه محیـط زیسـت 

داشته باشـد.

فعالیت کمیسـیون صـدور در بحث 
زمانـى  چـه  از  تعدیـل  و  اصـالح 
بـراى  مبنـا  و  اسـت  شـده  آغـاز 
و  تعدیـل  مـورد  در  تصمیم گیـرى 

چیسـت؟ پروانـه  اصـالح 
از حدود سال 95 این کمیسیون تشکیل 
شده اسـت. بر اسـاس دسـتورالعمل هاى 
ابالغـى وزارت نیـرو عمـل مى شـود. در 
مرحلـه اول اصـالح و سـپس یک ضریب 
طـرف  از  دشـت ها  بـراى  کـه  تعدیـل 
وزارت نیـرو اعـالم شده اسـت را اعمـال 
خیلـى  اسـتان  بـه  اسـتان  مى کننـد. 
فـرق نمى کنـد و در نهایـت هـدف ایـن 
اسـت که برداشـت از سـفره نباید از آب 

تجدید پذیـر آن دشـت بیشـتر باشـد.

اطـالع  بـا  پروانه هـا  تعدیـل  آیـا 
کشاورزان انجام مى شود؟

در کمیسـیون پروانـه  همـه چاه هـا بـه 
نوبـت مـورد بررسـى و کارشناسـى قـرار 
مربوطـه  کمیسـیون  در  و  مى گیرنـد 
مـورد اصـالح و تعدیـل قـرار مى گیرند و 
بـه متقاضـى اعـالم و ابـالغ مى شـود تـا 
چنانچه اعتراضى داشـته باشـند اعتراض 
خـود را به کمیسـیون رسـیدگى به امور 
آب هاى زیرزمینى اسـتان ارائـه نمایند. 

معنـاى  بـه  فقـط  اصـالح  اصـوالً 
کاهش نیسـت، چنانچـه اصالح مد 
نظر باشـد ممکن اسـت جایـى نیاز 
بـه تأمیـن آب بیشـتر نیـز باشـد. 

نیسـت؟ این طـور 
مشـکلى کـه مـا در اسـتان داریـم ایـن 
دشـت هایمان  همـه  تقریبـاً  کـه  اسـت 
و  اسـت  بحرانـى  ممنوعـه  یـا  ممنوعـه 
پروانـه  افزایـش  امـکان  هیچکدامشـان 
ندارنـد و این اصـالح تمامى در راسـتاى 

کـم شـدن پروانه اسـت.

پـس عنوانى کـه روى آن گذاشـتند 
در راستاى اصالح نیسـت به گونه اى 

همـان تعدیل و کاهش اسـت!
بله، در واقع کاهش است.

از تصمیم گیرى هایى که کمیسـیون 
صـدور پروانـه مى گیرد چـه میزان 

مورد اعتـراض قـرار مى گیرد؟
در رابطـه بـا کمیسـیون صـدور پروانه ها 
مى کنـد  بررسـى  را  مجوز هـا  کـه 
مى تـوان گفت حـدود 10 درصد بیشـتر 
معتـرض ندارنـد. در رابطه با کمیسـیون 
و  تعدیـل  بحـث  کـه  پروانه هـا  صـدور 
کاهـش پروانـه دارد، تعـداد معترضیـن 
حـدود 30 مجمـوع  در  اسـت.  بیشـتر 

درصـد نسـبت به تصمیمات کمیسـیون 
اعتـراض  پروانـه  صـدور  بـه  رسـیدگى 

مى شود.

آب  شـرکت  حـال  بـه  تـا  آیـا 
 منطقه اى به رأى کمیسـیون صدور 
اسـت؟ کـرده  اعتـراض  پروانـه 

کمیسـیون صـدور پروانه هـا نـه، ولى به 
کمیسـیون رسـیدگى بـه امـور آب هاى 

زیرزمینـى اعتـراض مى کنـد.

شـما چـه ایـرادات و اشـکاالتى به 
صـدور  بـه  رسـیدگى  کمیسـیون 

وارد مى دانید؟ 
ــوان اشــاره  ــه مى ت ــرادات ک ــه ای از جمل
ــو  ــع عض ــه درواق ــت ک ــن اس ــرد ای ک
به عنــوان  کمیســیون ها  کشــاورزى 
بخــش  اجرایــى  دســتگاه  نماینــده 
کشاورزى نیســت؛ کارشــناس کشاورزى 
ــا  ــاورزى و ب ــاد کش ــى جه ــا هماهنگ ب
ابــالغ شــرکت آب  منطقــه اى عضــو 
ایــن کمیســیون مى شــود و در واقــع 
و  مى شــود  کمیســیون  کارشــناس 
ســمت نمایندگــى ســازمان یــا بخشــى 
جهــاد  کــه  جایــى  تنهــا  نــدارد.  را 
و  دارد  رســمى  نماینــده  کشــاورزى 
ــد  ــن مى کن ــناس تعیی ــودش کارش خ
ــد،  ــادر مى کن ــالغ ص ــش اب ــاً برای و راس
کمیســیون رســیدگى بــه امــور آب هــاى 
زیرزمینــى اســت؛ دوم اینکــه واقعــاً 
شــرح وظایــف مشــخص و متقنــى بــراى 
کارشناســان در ایــن کمیســیون ها در 
نظــر گرفتــه نشده اســت کــه مثــًال هــر 
ــد چــه بررســى هاى خــاص  عضــوى بای
ــد و  ــام ده ــودش را انج ــه خ ــوط ب مرب
آیین نامــه مشــخصى هــم بــراى آن 

ــت. نیس

آب 
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